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2 W naszej gminie - #PrzyjaznaGminaSkała

Szanowni Państwo,

mija właśnie 2020
rok – rok wyzwań
i n w e s t y c y j n y c h
i p ro j e k towych ,
ale również pełen
t r u d n y c h d e c y z j i
i n i e p r z y j emnych
sytuacji. Na szczęście
wiele z nich za nami,
m . i n . n i e po t r ze bne
awantury, które podzieliły
nas, a podział ten
szczęśl iwie odszedł
w zapomnienie.

Dużym problemem
w naszym codziennym
życiu i pracy administracji
był i nadal jest COVID19.

Mimo tych utrudnień staramy się realizować plany
inwestycyjne w najszerszym możliwym zakresie.

Sprzedane działki na Strefie Aktywności Gospodarczej

Mimo dużych trudności ekonomicznych wielu firm
dzięki wielu rozmowom z inwestorami udało się namówić
kolejne firmy do inwestowania w naszej gminie.
W listopadzie podpisałem akt notarialny na sprzedaż trzeciej
działki w tym roku co oznacza, że łącznie udało
się ich sprzedać już 6 i projekt Strefy Aktywności
Gospodarczej możemy zacząć rozliczać.

Zapewne pamiętacie jak przez kilka lat
nie było zainteresowania zakupem działek na Strefie
Aktywności Gospodarczej, termin realizacji projektu był
przesuwany i aktualnie obowiązujący to grudzień 2020 r.
Był to też jeden z elementów kampanii, w której obiecałem
stworzenie opiekuna przedsiębiorcy i aktywizację
gospodarczą.

Na pozostałe 3 nieruchomości na strefie mamy
kilku inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie
ich zakupem w przyszłym roku po uzyskaniu gwarancji
bankowych na swoje inwestycje.

Droga powiatowa Cianowice-Grębynice będzie
remontowana!

Już niemal 10 lat wyczekiwany remont drogi
powiatowej z Cianowic do Grebynic przez Smardzowice
i Maszyce uzyskał dofinansowanie! W ramach II naboru
zadań z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Krakowski
na wniosek złożony 11 września 2020 r. w porozumieniu
z Gminą Skała pozyskał dofinansowanie na zadania
"Remont drogi powiatowej 2133K (...)".

Wartość kosztorysowa zadania to ponad 5 mln!
Kwota dofinansowania stanowi niemniej niż 50% wartości
planowanych robót, pozostałe środki pochodzić będą
z budżetów: powiatu krakowskiego oraz Gminy Skała.
Wkład gminy Skała jest w projekcie budżetu na 2021 rok
w wysokości aż 1 250 000 zł!

Remont jest projektem partnerskim powiatu
krakowskiego i gminy Skała i przewiduje wykonanie
następujących prac na odcinku 4,7 km: remont
istniejących przystanków, nawierzchni (wymiana warstwy
ścieralnej), istniejących chodników, zjazdów i peronów
przystankowych, elementów bezpieczeństwa ruchu
drogowego tj. odnowienie oznakowania pionowego
i poziomego drogi, remont barier.

Bardzo się cieszę, że mimo wielu trudności nareszcie
ten projekt jest realizowany. W 2019 roku zakończyłem
współpracę z firmą, która przez wiele lat przygotowywała
dokumentację projektową na prace na tej drodze.
Pracowali kilka lat niestety bez żadnych efektów. Podczas
spotkania w styczniu 2020 roku ze Starostą Arkadiuszem
Wrzoszczykiem i Dyrektorem ZDPK Łukaszem
Wróblewskim ustaliliśmy, że zadanie przygotowania
dokumentacji będzie leżało nadal po stronie gminy Skała.
Przeznaczyłem na to zadanie kwotę 100 tys. złotych.
W międzyczasie już w kwietniu pojawiła się możliwość
wspólnego z Powiatem Krakowskim złożenia wniosku
do Funduszu Dróg Samorządowych, co zostało
potwierdzone pismem Starosty do Burmistrza Miasta
i Gminy Skała w maju 2020 roku.

Dokumentację do wniosku przygotował Zarząd Dróg
Powiatu Krakowskiego we współpracy z gminą Skała
i został on złożony w II naborze 11 września tego roku.
Zakończenie zadania planowane jest na koniec listopada
2021 roku.

Przy tej okazji chciałbym podziękować za bardzo

Felieton Burmistrza Miasta i Gminy Skała
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dobrą już 2 letnią współpracę z Zarządem Powiatu,
ponad roczne rozmowy o tym zadaniu, długie spotkania
(także w terenie), negocjacje i ustalenia, a następnie
za niemal 2 miesiące bardzo intensywnych prac
nad dokumentacją. Serdecznie dziękuję za wsparcie
dla tak ważnego dla nas zadania.

Minęły wspólne 2 lata!

Dzięki Wam 2 lata temu zostałem wybrany
i zaprzysiężony na Burmistrza Miasta i Gminy Skała.
Ambitny plan rozłożony na 5 lat udaje się dzięki Waszemu
wsparciu sukcesywnie realizować. W tym czasie udało
się wiele zrobić dużych i małych rzeczy, m.in.:

- pozyskać 1,5mln dotacji (wniosek złożony w grudniu
2018 r. na stworzenie żłobka (wniosek przygotowany
przez Dawida Litwę i pracowników UG)

- uruchomić w styczniu 2020 r. żłobek dla 30 dzieci
- wyremontować ponad 6 km dróg różnej kategorii,

w tym 3,5 km dróg powiatowych w 2020 roku (!), w tym
z przebudową chodnika w Minodze przy drodze
powiatowej

- pozyskać wraz z Powiatem Krakowskim dotację
na remont 5 km drogi powiatowej - realizacja zadania
w 2021 r.

- połączyć drogami kilka wiosek bardzo
komunikacyjnie oddzielonych

- rozpocząć 12 projektów drogowych dla miasta Skała
i wsi - pierwsze pozwolenia na budowę będą dla miasta
Skała w terminie już na wiosnę 2021!

- wybudować wielofunkcyjne boisko w Rzeplinie
- wybudować Otwartą Strefę Aktywności w Skale

przy budynku Centrum Kultury
- rozpocząć budowę boiska wielofunkcyjnego

w Gołyszynie
- ukończyć remont oddziału przedszkolnego

w Minodze
- wybudować strefę relaksu w Cianowicach
- odtworzyć 4 km rowów, przepustów i umocnień

skarp w kilku miejscowościach dzięki czemu w tym roku
miejsca zalewowe były bezpieczne

- unowocześnić zarządzanie urzędem i poprawić
infrastrukturę sprzętową w urzędzie

- przeprowadzić drugą w Polsce zdalną sesję Rady
Miejskiej

- zakupić z dofinansowaniemgminy Skała 2 nowe auta
dla OSP: OSP Skała i OSP Szczodrkowice

- zmienić projekt rozbudowy oczyszczalni na większy -
pozwolenie na budowę będzie już w przyszłym roku!

- zmienić koncepcję projektu kanalizacji w Ojcowie
na bardziej racjonalny ekonomicznie - pozwolenie
na budowę już w przyszłym roku!

- dokończyć projekt rozdziału kanalizacji i wykonać
go w sierpniu 2020 roku

- wymienić oświetlenie na rynku i rozpocząć wymianę
lamp na LEDy (miasto Skała)

- stworzyć pierwszy w gminie Klub Seniora
(w Barbarce)

- stworzyć Senioralną i Młodzieżową Radę Gminy
- sprzedać działki na SAG dzięki czemu możliwe

jest rozpoczęcie rozliczania projektu
- nawiązać współpracę z AGH w zakresie poprawy

komunikacji samorządu ze społeczeństwem (pierwsza
gmina w Polsce realizująca taki projekt)

- nawiązać współpracę z Uniwersytetem Rolniczym
w zakresie projektowania rewitalizacji rynku w Skale,
rekultywacji terenów zalewowych oraz geodezji

- rozpocząć nasadzenia drzew - łącznie 200 szt.
w mieście Skała!

Było to możliwe dzięki dobrej współpracy z Radą
Miejską - a przynajmniej jej częścią - za co bardzo dziękuję!
Dziękuję także pracownikom samorządowym,
którzy pomagają każdego dnia wykonując swoje zadania
najlepiej jak potrafią.

Mimo tych wszystkich dobrych rzeczy,
które się wydarzyły są na pewno sprawy, które mogą
być naprawione lub realizowane lepiej. Chciałbym,
aby nasza gmina na koniec mojej kadencji w 2023 roku
była nowoczesna, przyjazna i sprawna. Będzie to możliwe
dzięki Waszej pomocy i podpowiedziom, na które każdego
dnia liczę!

Dziękuję Wam za minione 2 lata i proszę o wsparcie
w nadchodzących kolejnych latach - w zgodzie zrealizujemy
wiele pięknych projektów! Ukłony i uściski dla Was za całe
wsparcie, które przez ten czas otrzymałem!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego narodzenia
życzę Wam wszystkim przede wszystkim zdrowia.
Życzenia zdrowia mają w tym roku szczególną wartość
i spełnione niech będą one dla każdego źródłem
radości. Życzę Wam również spokoju – bardzo go teraz
potrzebujemy – oraz satysfakcji z realizacji wszystkich
swoich planówi marzeń.

Krzysztof Wójtowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Skała



Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
A kolejny Nowy 2021 Rok niech będzie czasem
spokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń

i obdaruje Was wszelką pomyślnością i szczęściem.

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

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

Szanowni Państwo!
Dzisiaj spadł pierwszy śnieg.
Od dzieciństwa nieodłącznie
kojarzył mi się ze świętami.
Mikołajem, sankami iwygłupami
na zamarzniętym jeziorze.
I do dziś tak mi zostało.
Nie martwię się odśnieżaniem,
walką z zamarznięta bramą
czy zdrapywaniem lodu z szyb
samochodowych. Zimowe troski

pozostawiam na później. Bo kiedy
po długiej jesieni białe płatki,

jak w zwolnionym tempie, zaczynają opadać
na ziemię i niespodziewanie odrealniają świat, zwiastują
coś magicznego. Pozwalam, by śniegowe płatki opadały
mi na włosy, ręce, twarz. Czy zauważyli Państwo, że cisza
zimą jest zupełnie inna niż w pozostałych porach roku?
Wytłumia i oddala każdy niepotrzebny dźwięk. Zostajemy
sami z własnymi myślami.
I z płatkami śniegu. Ostatni raz przyglądałam
się śniegowym płatkom chyba w dzieciństwie. Zachwycały
mnie ich perfekcyjne kształty. Były kruche, ulotne
i nietrwałe. Wreszcie dorosłam i śnieg przestał na mnie
robić wrażenie. Aż do dzisiaj. Świat się nagle zatrzymał.
Patrzyłam na płatki śniegu, patrzyłam jak topnieją, dając
miejsce kolejnym, jeszcze piękniejszym. Nie słyszałam
dzwoniącego telefonu, zapomniałam obowiązkach,
przestał mnie interesować kurs walut i codzienne
wiadomości. Byłam tu i teraz. Poczułam, że żyję.
Że złapałam jedną z tych chwil szczęścia, na które niemamy
zwykle czasu. Uświadomiło mi to, jak bardzo zatracamy
się w codziennym pędzie, zapominając na czym

tak naprawdę polega życie. Poświęcamy swoje zdrowie,
by zarabiać pieniądze, a pieniądze by ratować zdrowie.
Ciągle zaniepokojeni przyszłością nie cieszymy
się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyjemy
ani w teraźniejszości, ani w przyszłości, żyjemy tak,
jakbyśmy nigdy nie mieli umrzeć, po czym umieramy,
tak naprawdę nie żyjąc. Ciekawe, że to właśnie pierwszy
śnieg uświadomił mi te wielką prawdę, żeby nauczyć
się żyć teraz, docenić to co nam dano, zachwycić
się na nowo jakąś piękną chwilą, która najczęściej głupio
mijamy wpatrzeni w ekran tabletu. A życie przecieka
nam przez palce. Jeżeli otworzymy wreszcie oczy,
może okazać się, że ten jeden płatek śniegumoże być naszą
gwiazdką z nieba. I nie musimy tej gwiazdkowej radości
wcale odkładać do BożegoNarodzenia. Jak najwięcej takich
chwil zachwytu nad wieloma drobiazgami jakie niesie
nam życie - sobie oraz Państwu życzę!
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11 Listopada 2020 Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętamy!

Niedawno uczciliśmy Narodowe Święto
Niepodległości. Obchody 102. rocznicy

odzyskania przez naród polski niepodległego bytu
państwowego były w tym roku inne niż zwykle.

Uczciliśmy tę doniosłą rocznicę złożeniem wieńców
przy pomniku poległych i pomordowanych nieopodal
skalskiego cmentarza. Wiązanki kwiatów złożyli
przedstawiciele władz miejskich z Burmistrzem Miasta
i Gminy Skała Krzysztofem Wójtowiczem na czele,
Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Skale Wiesławem
Owsińskim oraz radną Rady Miejskiej w Skale Aleksandrą
Mikułą. Te skromne tegoroczne obchody zaszczycili także
swoją obecnością - Komendant Komisariatu Policji w Skale
kom. Grzegorz Błeszyński, druh Bartłomiej Krzywda z OSP
KSRG Maszyce, Dyrektor CKSiR w Skale Cezary Bejm
i Kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale Dawid
Duda.

M.P.
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„O wojnę powszechną za Wolność Ludów! Prosimy
cię Panie”. Adam Mickiewicz

W krótkim artykule chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów
historycznych związanych z naszym Świętem Narodowym.
Pomijam zupełnie sprawy militarne. Są on tak obszerne, że wykraczają
zupełnie poza ramy niewielkiej wypowiedzi.

Słowa Adama Mickiewicza oddają intencję części europejskiej
elity intelektualnej drugiej połowy XIX wieku. Widziała
ona w gwałtownym wstrząsie politycznym, swoistej militarnej
katastrofie, ratunek dla dążeń sił rewolucyjnych zmierzających
do całkowitego przeobrażenia naszego kontynentu. Zmiany miały
dotyczyć realiów społecznych, ale przede wszystkim przynieść wolność
ludom. Narodową, polityczną, społeczną. Polakom miały przynieść
niepodległość.

O wojnę powszechną prosili wizjonerzy, poeci, politycy. Na pewno
nie chciało jej społeczeństwa Europy. „Prosty lud” zamieszkujący ziemie
polskie znajdujące się wewładaniu Rosji, Niemiec i Austro-Wegier wojny
się obawiał i jej nie wyglądał.

Ale Europa powoli dojrzewała do globalnego konfliktu.
Na przełomieXIX i XX wieku zawiązano dwasojusze polityczno-militarne.
Pierwszy z nich trójprzymierze łączył Niemcy, Austro-Węgry i Włochy.
Drogi natomiast, zwany trójporozumieniem lub Ententą, składał
się zWielkiej Brytanii, Francji i Rosji. Jużw 1907 r. obydwabloki militarne
były gotowe do walki. Jednak lata mijały, a do wojny nie dochodziło.
Kryzysy marokańskie, aneksja Bośni i Hercegowiny przez Wiedeń,
wreszcie wojny na Bałkanach nie doprowadziły do otwartego konfliktu
na skale europejską. Stary kontynent zdawał się powoli usypiać,
a społeczeństwa doby „belle epoque” w wojnę po prostu nie wierzyły.
Poza tym kto mógł przypuszczać, że los gotuje światu taką hekatombę?

Jednak część elity politycznej przeczuwała zbliżającą
się katastrofę. Na ziemiach polskich środowiska niepodległościowe
zdawały sobie sprawę, że wobec nadchodzącego konfliktu należy
mobilizować polskie społeczeństwo, przygotowywać go do walki.
Stało się oczywiste, że trzeba opowiedzieć się po jednej ze stron. Było
to konieczne, w sytuacji, kiedy zaborcy znaleźli się w przeciwnych
blokach militarnych. Podział w polskim społeczeństwie nastąpił zgodnie
z przekonaniami politycznymi.

Józef Piłsudski skupił wokół siebie stronnictwa niepodległościowe
o nastawieniu antyrosyjskim. Rosja była dla niego głównym wrogiem.
Na kilka lat przed wybuchem wojny na terenie Galicji działały
już młodzieżowe organizacje paramilitarne. Opierały się przede
wszystkim na tradycjach skautowskich, wykorzystywały struktury
towarzystw gimnastycznych takich jak „Sokół”. Najważniejsze
były jednak organizacje strzeleckie. A „Strzelec” spełnił funkcję
organizatora letnich obozów szkoleniowych dla uczniów szkół średnich
i studentów. Przygotowywał kadry przyszłej polskiej armii

Środowiska narodowe, skupione wokół Romana Dmowskiego,
wskazywały przede wszystkim na niebezpieczeństwo niemieckie.
Dlatego opowiadano się po stronie Ententy.

Mamy zatem różne analizy i różne koncepcje polityczne.
Dochodziło do pewnych prób zawarcia porozumienia. W 1912 r.
w Wiedniu powołano Komitet Tymczasowy Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych (KTSSN). Ale na dobra sprawę,
wszystkie siły polityczne wybrały własną drogę.

Kiedy 28 lipca 1914 roku, miesiąc po tragicznym zamachu
w Sarajewie, w którym zginął następca tronu Austro-Wegier Franciszek
Ferdynand i jego żona Zofia, Wiedeń wypowiedział wojnę Serbii, lawina
ruszyła. Praktycznie w ciągu tygodnia, wszystkie najważniejsze państwa
europejskie wypowiedziały sobie nawzajem wojnę.

Wybuch konfliktu zbrojnego natychmiast zaktywizował polskie
grupy polityczne i niepodległościowe. 6 sierpnia z krakowskich
Oleandrów wyrusza do Królestwa Polskiego Kompania Kadrowa,
która stanie się za kilka tygodni zalążkiem Legionów Polskich,
dowodzonych przez brygadiera Józefa Piłsudskiego. Legiony walczyły
u boku Austriaków, były przez nich opłacane, a politycznie oddziały
polskie, wspierali konserwatyści krakowscy skupieni w Naczelnym
Komitecie Narodowym działającym w Krakowie.

Momentem przełomowym dla losów Legionistów stał
się tzw. kryzys przysięgowy. Po utworzeniu w 1916 roku – aktem
5 listopada Królestwa Polskiego, u boku Austrii i Niemiec, zaczęto
organizować również armię, tzw. Polnische wehrmacht. Państwa
centralne zażądały od Legionistów złożenia przysięgi na wierność
monarchom Niemiec i Austrii. Po odmowie oficerowie zostali
internowani w Beniaminowie, a szeregowcy w Szczypiornie.
Józef Piłsudski i jego adiutant Kazimierz Sosnkowski zostali osadzeni
w twierdzy w Magdeburgu.

W Królestwie Polskim powstała Tymczasowa Rada Stanu,
a we wrześniu 1917 r. Rada Regencyjna.

Tymczasem na zachodzie Europy aktywnie działali polscy politycy
skupieni wokół Romana Dmowskiego. W Lozannie powstał w 1917 r.
Komitet NarodowyPolski. Było to bardzoważne, bodo wojnyprzystąpiły
Stany Zjednoczone, a politycy świata zachodniego zaczęli snuć plany
o kształcie świata po zakończeniu konfliktu.

W 1917 r. uczestnicy Wielkiej Wojny, wielokrotnie wypowiadali
się w sprawach polskich. Na początku roku, po zwycięstwie Rewolucji
Lutowej w Rosji, zrobił to Rząd Tymczasowy. Prawo do samodzielnego
państwa Polskiego uznały w czerwcu 1917 r. Francja, Wielka Brytania
i Włoch. Jednak niewątpliwie największe znaczenie miały słowa zawarte
w 13 punkcie corocznego Orędzia o stanie państwa, wygłoszone
w Kongresie 8 stycznia 1918 r. przez prezydenta USA Thomasa
Woodrowa Wilsona. Polska miała mieć bezpieczne terytorium i granice
oraz zapewniony dostęp do morza. Poglądy Wilsona w sprawach
polskich były zapewne kształtowane, przez jego osobistego przyjaciela
Ignacego Jana Paderewskiego.

W 1918 r. wojna nieuchronnie zbliżała się ku końcowi.
Dzień 11 listopada ma znaczenie symboliczne. Polska odzyskała
niepodległość, na froncie zachodnim podpisano rozejm kończący
zmagania zbrojne, na terytorium Niemiec wybucha rewolucja.

Już w październiku 1918 r. na ziemiach polskich zaczęły
powstawać polityczne ośrodki władzy. W Cieszynie powstała Rada
Narodowa Śląska Cieszyńskiego, w Krakowie Polska Komisja
Likwidacyjna a 6/7 listopada w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej.

Kiedy 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybywa zwolniony
z Magdeburga Józef Piłsudski, ośrodki te uznają jego zwierzchnictwo.
Dzień później Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu władzę
polityczną i co ważniejsze dowództwo nad wojskiem.

To symboliczny moment, dzień Naszej Niepodległości.
14 listopada Piłsudski rozwiązuje Radę Regencyjna i wyznacza

na urząd premiera Jędrzeja Moraczewskiego. Tak wyglądała
w ogromnym skrócie nasza droga do wolności.

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą
z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione latem 1945 r. przywrócono je ustawą
sejmowa w 1989 r. Potrafiliśmy jak nigdy dotąd, wykorzystać swoje
„5 minut”, to nieprzewidziane i jakże szczęśliwe zrządzenie losu jakim
była porażka wszystkich państw zaborczych. Sytuacja z pozoru
niemożliwa, przecież walczyły po przeciwstawnych stronach.
A jednak prawdziwa. Niemcy i Austria przegrały w tej wojnie,
Rosja formalnie po stronie zwycięzców, po Rewolucji Październikowej
nie była już państwem uznawanym na świecie. Czego chcieć więcej?
Tylko determinacji i zdecydowania naszych przodków…

W tym krótkim artykule pominięto informacje związane zwalkami
polskich oddziałów zbrojnych w czasie I wojny światowej.
Polacy walczący w armiach zaborczych ponieśli ogromne ofiary,
kiedy to przywołując słowa Jacka Kaczmarskiego Polacy niestety:
„zmieniają mundury, wędrują przez kraje, a czasem strzelają do siebie
nawzajem”.

Ta danina krwi miała swoją jakże kosztowną cenę.
Nie zapominajmy o tym, nie wstydźmy się dumy z Niepodległej,
nie rezygnujmy z prostego słowa patriotyzm i nie dajmy się podzielić.

Jacek Krupa

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

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

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

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

Autor: Jacek Krupa

11 listopada.Dzień ŚwiętaNarodowego
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Klub Senior+ w Barbarce ukończony!

Dzięki staraniom władz samorządowych naszego miasta
i społeczności senioralnej w ubiegłą środę został odebrany

Klub Seniora w Barbarce.
Na sesji Rady Miejskiej 29 października podjęta została uchwała

tworząca tę placówkę, która niebawem - po zamknięciu COVIDowym -
zacznie funkcjonować. Mamynadzieję,że nasi seniorzy nie będą musieli
musieli na to otwarcie za długo czekać!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała
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Co dalej z Wydziałem Ksiąg Wieczystych w Skale?

Drogi polne w Stokach/Rzeplinie oraz Szczodrkowicach/Rzeplinie
wykonane!

Pod koniec listopada gruchnęła z nieba wiadomość
o pomysłach na przeniesienie siedziby VIII Wydziału Ksiąg

Wieczystych w Skale w inne miejsce. Od razu skontaktowałem
się w wójtem Stanisławem Gorajczykiem i Tomaszem Gwizdałą,
abyśmy wspólniewystąpili z pisemnym stanowiskiemw tej sprawie do
Ministra Sprawiedliwości, który zatwierdza tę decyzję.

Jednocześnie przygotowałem rezolucję, którą wczoraj
jednogłośnie Rada Miejska w Skale podjęła w tej sprawie. Podobne
w brzmieniu, ale identyczne w przekazie - brak zgody na zmianę
lokalizacji - rezolucje podjęły rady gmin z nami sąsiadujące.

List Burmistrza Miasta i Gminy Skała,Wójta Gminy Sułoszowaoraz
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia skierowałem na ręce Ministra
Sprawiedliwości, ale do wiadomości również do Wojewody
Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty
Powiatu Krakowskiego, Posłów i Senatorów Powiatu Krakowskiego,
Prezesa Sądu Apelacyjnego oraz Prezesa Sądu Okręgowego. Rezolucję
Rady Miejskiej w Skale również przekazałem wymienionym osobom.

Rozmawiałem także z Prezesem Sądu Apelacyjnego
i przekazałem mu stanowisko trzech gmin w tej sprawie oraz w kilku
aspektach wyjaśniłem wagę znaczenia obecności tego wydziału
w naszym mieście. Zdecydowanie uważam, że wydział ten powinien
pozostać w aktualnej siedzibie. Mam też nadzieję, że kiedyś w końcu
zakończy się nieustanna walka o jego istnienie, ponieważ mniej więcej
co 3 lata powraca sprawa funkcjonowania
tego wydziału w Skale. I tak mniej więcej regularnie
od 1995 roku...

Determinacja wszystkich samorządów do tego, aby utrzymać
siedzibę tego wydziału jest wysoka i z pewnością nie oddamy go łatwo.
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale powinien tu pozostać!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Te dwie drogi oraz droga polna w Gołyszynie są dla mnie
osobiście ważne i cieszy mnie ich wykonanie.

To dwie drogi, o których mieszkańcy przez długie lata słyszeli,
że się ich nie da zrobić. Każda z tych dróg skraca dojazd między wsiami
- łączy dwie wsie i ludzi.

Pierwsza z nich połączyła Stoki i Rzeplin. Do tej pory,
aby przejechać z jednej wsi do drugiej trzeba było jechać ponad 7 km.
W tej chwili to odcinek tylko 1 km. Druga droga łączy Rzeplin
ze Szczodrkowicami i realizowana była w dwóch etapach. Skraca dojazd
aż o 3 km! Mimo otrzymanej w ubiegłym roku dotacji na drogę
Szczodrkowice-Rzeplin nie udało nam się jej wykonać - koszt realizacji
był zbyt duży. Droga ta prowadzi przez wąwóz, który porośnięty
był krzewami, drobnymi drzewami, roślinami płożącymi i samo
przygotowanie oraz stabilizacja podłoża była wyzwaniem. W tej chwili
droga umożliwi także rodzicom dzieci z Rzeplina dowóz swoich pociech
do szkoły w Szczodrkowicach.

Wszystkie trzy drogi polne zostały wykonane dzięki wsparciu
finansowym Urzędu Marszałkowskiego (niemal 50% kwoty), za które
Panu Marszałkowi i jego pracownikom serdecznie dziękuję!
Podziękowania również należą się wszystkim osobom zaangażowanym
w ich postawnie i realizację (radnym i sołtysom z tych okręgów,
pracownikom UG, druhom OSP).

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała
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Zakończyliśmy remont drogi powiatowej w Barbarce.
Zadanie to zgłosiłem w ubiegłym roku jako zadanie wspólne

do realizacji z Powiatem Krakowskim. Obejmowało ono remont
nakładki asfaltowej na długości ok. 1 km wraz ze stabilizacją pobocza
i naprawą wjazdów.

W ten sposób udało się podczas jednej inwestycji wykonać
remont drogi przez całą wieś - zrobione raz a dobrze!

Była to inwestycja od wielu lat wyczekiwana przez mieszkańców
- ostatnie poważne prace drogowe były tam wykonywane ponad
15 lat temu. Droga w wielu miejscach była zniszczona generując
zagrożenie dla podróżujących, a poboczy praktycznie nie było.

Warto wspomnieć, że ta i wcześniejsze inwestycje na drogach
powiatowych mogły zostać wykonane dzięki partnerskiej współpracy

z Powiatem Krakowskim - dzięki życzliwości Starosty Wojciecha Pałki,
pomocy Wicestarosty Arkadiusza Wrzoszczyka, merytorycznym
wsparciu Dyrektora ZDPK Łukasza Wróblewskiego oraz poparciu
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Marka Piekary i członka zarządu
powiatu Tadeusza Nabagło, za którą dziękuję.

W tym roku wyremontowaliśmy aż 3 km dróg powiatowych!
W ten sposób na dużych odcinkach w miejscach zamieszkały wzrosło
bezpieczeństwo podróżujących.

O kolejnych zaplanowanych inwestycjach drogowych napiszę
niebawem - teraz czas na realizację kolejny etapów remontów dróg
gminnych.

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Wykonano 1100 metrów drogi
z Gołyszyna do gminy Gołcza.

Z wykonanych w tym roku 3 dróg rolniczych
jestem szczególnie zadowolony - o wszystkie
ludzie prosili długimi latami, słyszeli
"nie da się" i czekali.

W końcu udało się wykonać 1,1 km
drogi z Gołyszyna do gminy Gołcza. Dzięki
tej drodze mieszkańcy zamiast pokonywać
4 km pokonują tylko 1 km wykonanym
odcinkiem drogi. Na budowę tej drogi udało
się pozyskać dotację z Urzędu
Marszałkowskiego na niemal 50% kwoty
inwestycji. O kolejnych drogach napiszę
niebawem, a tymczasem wszystkim
podróżującym (także rowerami) życzę
szerokości!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Droga powiatowa w Barbarce wyremontowana!

Droga polna w Gołyszynie wykonana!
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Niedawno zakończył się remont drogi powiatowejw Minodze
- II etap. Naprawę nawierzchni wraz z remontem chodnika

zgłosiłem w ubiegłym roku jako zadanie wspólne do realizacji
z Powiatem Krakowskim. Było to duże dwuletnie zadanie 2019+2020
i obejmowało:

- remont chodnika
- montaż barierek bezpieczeństwa
- montaż barier energochłonnych
- umocnienie skarpy przy rzece
- montaż korytek i regulację rowów oraz największa część
- remont nawierzchni asfaltowej na długości aż 1 km

wraz z naprawą nawierzchni światła skrzyżowania.
Od kilku lat mieszkańcy zgłaszali potrzebę zmiany charakteru

schodów - w ramach obowiązujących przepisów udało
się je przebudować i złagodzić spadek. Dzięki temu korzystanie
przez matki z dziećmi odprowadzające je do pobliskiej szkoły
jest wygodniejsze a także odśnieżanie jest znacznie ułatwione.
Wymieniliśmy kostkę na nowoczesną o lepszej przyczepności
co zwiększyło bezpieczeństwo przechodniów. Chodnik został oddzielony
barierą od bardzo ruchliwej drogi, na której ruch znacznie wzrósł
w ostatnich miesiącach kiedy przebudowywana jest droga S7.

Umocniona została skarpa przy moście, która wymagała
natychmiastowej reakcji - część gruntu oddzielała się od podbudowy
i zagrażała stabilności nakładki.

Wody z pobocza zostały odprowadzone do rzeki a samo pobocza
zostały umocnione. Przez wiele lat pobocza na stromym podjeździe
w stronę Barbarki/Poręby były utwardzane kamieniem. Po większej
ulewie kamień znajdował się na skrzyżowaniu generując zagrożenie
dla kierujących. Pisałem o tym po ulewach w 2018 roku.

Mam nadzieję, że wypracowane i wdrożone wraz z Zarządem
Dróg Powiatu Krakowskiego dobre rozwiązania spełnią oczekiwania
i droga będzie nam służyć długie lata. A przede wszystkim będzie
bezpieczna - czego nam wszystkim życzę!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

7października Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
na Hali Widowiskowo-Sportowej wspólnie ze Stowarzyszeniem

Auschwitz Memento zorganizowało spotkanie, mające formę wykładu
oraz projekcji fabularyzowanego dokumentu pt. „Nieobojętni”.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Skale. Bogdan Wasztyl, autor publikacji
„Ucieczki z obozu śmierci”w swoim wykładzie przybliżył projekt
stowarzyszenia pt. „Pierwsi w Auschwitz”, który realizowany jest z okazji

80-ej rocznicy deportacji do niemieckiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych
oraz 75 rocznicy wyzwolenia obozu.W spotkaniu uczestniczyła młodzież
z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, w wieku 15-19 lat.
W sumie w prelekcji wzięło udział około 120 uczniów. Spotkanie
rozbudziło w wielu uczestnikach projektu zainteresowanie losami ofiar
niemieckiej machiny zagłady. Materiały dostępne na stronie
Stowarzyszenia Auschwitz Memento posłużą naszej młodzieży
do pogłębiania ich wiedzy dotyczącej II Wojny Światowej. Uczniowie
z jednej klas uczestniczących na spotkaniu na lekcji z języka polskiego
będą analizowali prelekcję i treści zawarte w fabularyzowanym
dokumencie pt. ,,Nieobojętni”.

M.P.

Droga powiatowa w Minodze wyremontowana!

Wspomnienia o Auschwitz
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WZespole Szkól i Placówek Oświatowych w Skale
od września 2019 r. realizowany jest projekt Erasmus+"

Praktyki zagraniczne - kluczem do sukcesu". Jego celem
jest przygotowanie uczniów naszego Technikum do wejścia na rynek
pracy dzięki odbyciu praktyk zawodowych w zagranicznych
przedsiębiorstwach, zwiększenie kompetencji językowych
oraz społecznych takich jak umiejętność pracy zespołowej, radzenie
sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, elastyczność, działanie
w zmieniających się warunkach.

Naszym partnerem jest grecka organizacja ECTE, z siedzibą
na Krecie w miejscowości Rethymno, działająca w sektorze szkoleń
i projektów unijnych Erasmus+, współpracująca z wieloma szkołami
z całej Europy oraz innymi organizacjami zajmującymi się aktywizacją
bezrobotnych, problemami wykluczenia z rynku pracy itp.

Pierwotnie nasz wyjazd na praktyki do Grecji zaplanowany był
na kwiecień 2020. Uczestnicy odbyli przygotowanie do mobilności biorąc
udział w lekcjach z języka angielskiegobranżowego, zajęciach kulturowych
i motywacyjnych oraz zawodowych. Zakupiono bilety lotnicze,
ubezpieczenie, zamówiono transfer na lotnisko. Wszystko było dopięte na
ostatni guzik i...nic z tego! Zostaliśmy w domach, pojawił
się koronawirus a z nim ogólnoeuropejski lock down i koniec naszych
marzeń o słonecznej Krecie.

Na wakacjach, gdy sytuacja nieco się poprawiła, linie lotnicze
wznowiły połączenia a greccy przedsiębiorcy w dalszym ciągu byli
zainteresowani przyjęciem praktykantów z Polski, postanowiliśmy
"chwycić byka z rogi" i rozpocząć akcję "staże reaktywacja".
Po rozmowach z greckim partnerem udało nam się ustalić nowy termin
wyjazdu na przełomie września i października. Oczywiście i tym razem
pojawiły się covidowe perturbacje, bo przecież pandemia nie ustała.
Musieliśmy wykonać testy na przeciwciała, gdyż strona grecka chciała
gwarancji, że jesteśmy zdrowi. Na bieżąco sprawdzaliśmy sytuację
na Krecie aby mieć pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Było trochę
nerwów, czy wynik testu pozwoli nam na wyjazd, ale w końcu wszyscy,
szczęśliwi, otwarci na nowe wyzwania w dniu 28.09.2020
o 6.00 weszliśmy na pokład samolotu linii Ryanair relacji Kraków- Chania.
Po około 2,5 godzinach znaleźliśmy się w innym świecie:
temperatura 30 0C, słońce, morska bryza, radośnie usposobieni Grecy
i spektakularne krajobrazy gór i morza. Błękitnie, zielono, turkusowo...

Zaczęła się nasza grecka przygoda!
21 logistyków i 7 informatyków z klas 3 i 4 Technikum wraz

z opiekunami p. Karolem Papiszem dyrektorem naszej szkoły
oraz p. Joanną Jarzmik - nauczycielką języka angielskiego zostało
zakwaterowanych w hotelu LeŘ oniko Bay ( Biała Zatoka) położonym
nad samym morzem w przeuroczej miejscowości Rethymno.
Mieszkaliśmy w 2-4 osobowych apartamentach składających
się z sypialni, pokoju z aneksem kuchennym wyposażonym
w najpotrzebniejsze rzeczy, łazienką i balkonem. Strona grecka zadbała
o zaopatrzenie naszych lodówekw artykuły śniadaniowe a ciepłe kolacje
jedliśmy w pobliskiej restauracji Souvlaki Bar.

Nasi uczniowie pracowali w różnych firmach w Rethymnie,
trzecim co do wielkości mieście Krety, lub w jego okolicach. Informatycy
uczyli się serwisować sprzęt komputerowy a niektórzy pracowali
na uczelni tworząc spersonalizowane programy dla wykładowców.
Logistycy odbywali staż w sieciach handlowych, magazynach
dystrybucyjnych oraz w firmie wytwarzającej lokalne produkty

(sery i wędliny). Czas wolny spędzaliśmy głównie na plaży, w morzu,
wciąż ciepłym o tej porze roku, na leniwych spacerach po urokliwej,
szczególnie wieczorem, pełnej knajpek i sklepów z pamiątkami starówce
i porcie, podziwiając widoki z górującej nad miastem fortecy.
W weekendy w ramach towarzyszącego programu kulturowego
zwiedzaliśmy dalszą część wyspy: górskie jezioro Kurnas, wąwóz Milia,
dawna stolicę Krety - Chanię z przepięknym portem i plątaniną uliczek
z czasów weneckich oraz odległe miasto portowe Agios Nicolaos
(Święty Mikołaj) położone wpobliżu legendarnej Spinalongi. Spotkaliśmy
się również z młodzieżą i nauczycielami z dwóch zaprzyjaźnionych szkół
z Heraklionu i Chanii, z którymi nasza szkoła realizuje inny projekt
Erasmusa "Paszport do Europy". W ubiegłym roku szkolnym
oni odwiedzili nas w Skale.

W połowie "turnusu" wymienili się nasi opiekunowie. Przyjechała
p. Bogumiła Niegolewska - koordynatorka projektu oraz p. Ałła Wójcik
- nauczycielka języka angielskiego. One towarzyszyły nam w oficjalnym
zakończeniu staży, podczas wręczania certyfikatów od pracodawców,
zaświadczeń uznawanych w europejskiej ścieżce zawodowej,
oraz w ewaluacji projektu.

Miesiąc pobytu na Krecie dobiegł końca. Najsmutniejszy okazał
się powrót do kraju. Pomimo, że niektórzy z nas tęsknili za domem,
rodziną, znajomymi, polską kuchnią, wiedzieliśmy jak trudno będzie
przyzwyczajać się do jesiennej słoty, maseczek ( bo tutaj zakładaliśmy
je tylko w zamkniętych pomieszczeniach), zdalnej nauki.

Doświadczenia wyniesione z praktyk w Grecji przerosły nasze
oczekiwania. Grecy okazali się bardzo przyjacielscy, otwarci, radośni,
chętni do pomocy. Stella Androulaki - szefowa firmy ECTE zawsze witała
nas z otwartymi ramionami, a Rodos, Andreas i Jorgos dowożąc
nas do pracy zawsze okazywali nam sympaŖę. Podobnie nasi
bezpośredni opiekunowie w firmach nie szczędzili nam pochwał,
ale też służyli radami. Praca w takim środowisku nie stanowiła
dla nas dodatkowego stresu, przełamaliśmy barierę językową,
poznaliśmy nawet trochę greckich słówek.

Zatem moS o naszego projektu Erasmus+ - kluczem do sukcesu,
uważamy za w pełni zrealizowane!

Jeśli kogoś zainteresował ten artykuł zapraszamy na stronę
projektu hS ps://erasmuspraktyki.lo-skala.edu.pl/

Bogumiła Niegolewska
koordynatorka projektu

Grecka przygoda uczniów ZSiPO w Skale
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Kilka dni temu swoje setne urodziny obchodziła mieszkankanaszej
gminy Pani Józefa. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną

w odpowiedzialności za jej zdrowie nie mogliśmy się z nią spotkać
osobiście.

W ubiegły czwartek wraz z Krzysztofem Sobczykiem Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Skale oraz Panią Łucją Bień wręczyliśmy synowi Pani Józefy
życzenia przesłane od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego,
Łukasza Kmity-Wojewody Małopolskiego oraz mojej skromnej osoby.

Przekazaliśmy Pani Józefie życzenia długich lat życia w zdrowiu
- tego nam najbardziej potrzeba w tych przedziwnych czasach.

Tego oczywiście i Wam życzę!
Krzysztof Wójtowicz

Kolejna 100-latka z naszej gminy!

Wigilijne wierzenia naszego ludu

,,Świąteczne symbole – Święta Bożego Narodzenia"
Wolne miejsce przy stole
Po co dodatkowe miejsce przy świątecznym stole?
Przeznaczone jest dla przygodnego gościa, którego w ten sposób

traktuje się rodzinnie. Wolnym miejscem przy stole, wyrażamy także
pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą spędzić świąt razem z nami.

Pierwsza gwiazdka
Według Pisma Świętego, to Gwiazda Betlejemska doprowadziła

trzech króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do Betlejem. Na pamiątkę
tego wydarzenia rozpoczyna się uroczystą wieczerzę, gdy ukaże
się pierwsza gwiazdka na niebie, a wypatrywanie jej pozostawiono
dzieciom.

Choinka
Charakterystycznym i nieodłącznym symbolem świąt Bożego

Narodzenia jest choinka. Choinka, zwana także drzewkiem
bożonarodzeniowym, jako pozostałość jodełki, małej sosny lub świerku
zawieszana była u sufitu, czubkiem ku dołowi.

W postaci stojącego drzewka trafiła do nas z Niemiec na przełomie
XVIII i XIX wieku. Jej poszczególne elementy także mają swoją symbolikę:
światełka to znak przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski
Bożej, łańcuch to symbol węża-kusiciela, a jabłka - grzechu.

Liczba potraw
Dlaczego dwanaście?Według jednej z tradycji, na świątecznymstole

powinna znaleźć się nieparzysta liczba potraw, co zaprzeczałoby
dzisiejszemu zwyczajowi. Onegdaj wieczerza chłopska składała się z pięciu
lub siedmiu potraw, przedstawiciele szlachty przygotowywali
na świąteczny stół dziewięć potraw, natomiast arystokracja jedenaście.
Liczba dwanaście okazała się wyjątkiem od reguły, jednak jej symbolika
jest równie ważna – nawiązuje do dwunastu apostołów.

Sianko pod obrusem
Jeden z licznych zwyczajów bożonarodzeniowych, zgodnie z którym

pod obrus należy położyć garstkę siana. Jest ono symbolem żłóbka,
w którym leżało Dzieciątko Jezus. Biesiadnicy mogą spróbować wyciągnąć
źdźbło siana spod obrusa. Ten, kto wyciągnie najdłuższe źdźbło, będzie
się cieszył szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku.

Barwy Świąt Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się z dwoma kolorami:

zielonym i czerwonym. I to właśnie w tych barwach najczęściej

przygotowywane są ozdoby
świąteczne. Zieleń jest symbolem
nadziei i wierności, natomiast
czerwień to symbol krwi Chrystusa.

Dzielenie się opłatkiem
Najważniejszym momentem

wieczerzy wigilijnej jest obrzęd
łamania się opłatkiem.

Zwyczaj ten pochodzi
z początkówXIX wieku. Dawniej oprócz
tradycyjnych opłatków, wytwarzanych
z przaśnego ciasta, chleba i wody,
były również opłatki kolorowe.
Tymi ostatnimi dzielono się ze zwierzętami. Dzielenie się opłatkiem
oznacza wzajemne pojednanie, zbliża oddalonych. Uczy, że ostatnim
kawałkiem chleba należy się podzielić.

Śpiewanie kolęd
Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć wspólnego śpiewania

kolęd. To jedna z najbardziej utrwalonych tradycji. Pierwsza polska
kolęda pochodzi z XV wieku, a najwięcej bożonarodzeniowych pieśni
powstało na przełomie XVII i XVIII wieku. Wspólne śpiewanie przy
domowym stole stwarza wyjątkową, magiczną atmosferę.
Bo w ten szczególny wieczór śpiewamy pieśni, które znamy,
i które dobrze nam się kojarzą, bo pamiętamy je z dzieciństwa.

Korzystając z okazji, składam Czytelnikom „Kroniki” życzenia
radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. A że nowy rok
już za progiem, życzę po prostu Do Siego Nowego Roku!

Zbigniew J. Zieliński

,,Świąteczne symbole - Święta Bożego Narodzenia”

Skąd się wzięło podanie – że we wilję zwierzęta mówią

Na wsi polskiej powszechna jest wiara,
że w noc wigilijną zwierzęta w czasie odbywania

pasterki przemawiają do siebie ludzkim głosem. Wierzenie to
zrodziło się, jak się zdaje na Kurpiach.
Wśród tamtejszego ludu jest podanie, że pewien gospodarz,
zaszedłszy w nocy do obory, usłyszał jak jeden wół mówił do
drugiego: „Jutro zawieziemy naszego gospodarza na
cmentarz”. Gospodarz śmiał się z tego, jednak tego samego
dnia umarł, trawiony przeogromną gorączką. Wywarło to tak
silne wrażenie na lud okoliczny,
że podanie przechodzi z pokolenia na pokolenie z różnemi
dodatkami i upiększeniami.

“Gość Świąteczny” 1934 rok
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14października 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1
im. Władysława Łokietka w Skale odbyło się ślubowanie

klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły,
zaproszonych Gości i Rodziców zaprezentowali krótki program
artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia.

Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów
szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych.
To bardzo ważne wydarzenie, które z pewnością na długo zapadnie
w pamięć najmłodszych a także ich rodziców. Amy popatrzmy na relację
z tego wydarzenia!

M.P.

Szkoła Podstawowa w Smardzowicach od 15 lat bierze czynny
udział w międzynarodowych projektach unijnych,

dzięki którym nasi uczniowie pod opieką nauczycieli mają możliwość
zagranicznych wyjazdów. Jest to okazja do poznania kultury oraz nauki
języków obcych. Zwiedziliśmy już Maltę, Grecję, Włochy, Hiszpanię,
Francję, Anglię, Rumunię i Litwę.

Od września 2020 roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie
Erasmus plus, zajmując się tematem ekologii. Nasz projekt
"Eco CiŖzenship" prowadzony jestw języku angielskim, będzie trwał dwa
lata, a na jego realizację otrzymaliśmy 30 660 euro. Celem tego projektu
jest budzenie świadomości ekologicznej całej społeczności szkolnej,
wymiana dobrych praktyk oraz wzajemne inspirowanie się w edukacji
ekologicznej.

Partnerska międzynarodowa grupa tworząca projekt
to przedstawiciele 6 krajów: Polska (Smardzowice), Francja (Francheville
k/Lyonu – szkoła koordynująca), Hiszpania (Cartagena ), Łotwa (Ryga),
Bułgaria (Vratsa),Grecja(Patra). Zaplanowano5 wyjazdówzagranicznych
dla uczniów pod opieką nauczycieli, podczas których uczniowie będą
poszerzać swoją wiedzę na temat ekologii, poznawać kulturę krajów
partnerskich oraz sprawdzą i udoskonalą swoje umiejętności językowe,
które zdobywali uczestnicząc w programie POWER. Na zakończenie
projektu zaplanowano spotkanie wszystkich zagranicznych grup

w Polsce, w maju 2022 roku.
W ramach prac projektu odbyły się już spotkania on-line

z koordynatorami partnerskich krajów, prezentacje naszych szkół,
ogłoszony został także międzynarodowy konkurs na logo projektu.
Przed nami jeszcze wiele pasjonujących zadań i działań, aby wychować
młodego Ekoobywatela, który swoją świadomością ekologiczną będzie
przeciwstawiał się dalszemu niszczeniu i zatruwaniu naszej planety.
To od nas, dorosłych, zależy los Ziemi, bądźmy świadomymi
jej użytkownikami.

Magdalena Bień

Ślubowanie klas Iw szkole podstawowej nr 1 im.W. ŁokietkawSkale

Erasmus plusw Szkole Podstawowejw Smardzowicach
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Wsobotni wieczór na rynku w Skale odbyło
się niecodzienne wydarzenie.

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska wspólnie
z Powiatem Krakowskim zaprosiło nas na wieczór
z operetką w tle. Zespół na terenie Powiatu
Krakowskiego wystąpił z plenerowymi koncertami
w trzechmiejscowościach: Skawinie, Krzeszowicach
i Skale.

W programie nie zabrakło takich szlagierów,
jak „Wielka sława to żart!”, „Brunetki, blondynki”,
„Usta milczą, dusza śpiewa”, „Pieśń o Wilji”,
a także czardaszy, walców i foxtroS ów.
A zgromadzona publiczność zgotowała artystom
owacje na stojąco! Dla dzieci uczestniczących
w wydarzeniu przygotowano kolorowanki
„Pokoloruj operetkę” wraz z ciekawostkami,
rebusami, krzyżówką i wykreślanką.

AterazspecjalniedlaPaństwarelacjaztegowydarzenia!
M.P.

Operetka na wynos na rynku w Skale

Jako jedna z niewielu potrafi w świetnej formie
przetrwać czas zimy, mrozów i śniegu. Odłączona

od drzewa również przez długie tygodnie potrafi
zachować świeżość. Zgodnie z tradycją i wierzeniami
od pokoleń wiesza się gałązki z jemioły w europejskich
domach. Jemioła przy wejściu ma odstraszać złe duchy
czy uroki czarownic. Roślina jest również uważana
za symbol pokoju, zdrowia i płodności. Według Druidów
był uznawany za afrodyzjak. W dawnych czasach
w Grecji pocałunek pod jemiołą był obietnicą zaślubin
i życia w szczęściu. Dziś ograniczyliśmy to znaczenie
do oznaki sympaPi, przyjaźni i miłości.

CAŁUJMY SIĘ W TE ŚWIĘTA POD JEMIOŁĄ
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CZĘŚĆ II
WOJENNA ZAWIERUCHA – POCZĄTKI KONSPIRACJI

„Wdniu 10 maja 1942 roku zostałem
zaprzysiężony przez dowódcę II plutonu

Batalionów Chłopskich sierżanta Stanisława Litewkę
ps. „Gołąb”, podległego porucznikowi Stanisławowi
Ratoniowi ps. „Badurka”. A po złożeniu przysięgi
przyjąłem pseudonim „Sokół”.

W Batalionach Chłopskich byłem żołnierzem
aż do scalenia ich z Armią Krajową w 1943 roku.” Bataliony
Chłopskie były konspiracyjną organizacją zbrojną polskiego
ruchu ludowego, działającą w czasie II wojny światowej
na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce
w celu obrony wsi polskiej przed terrorem niemieckim
i eksploatacją gospodarczą. Po Armii Krajowej
była to największa formacja zbrojna podczas okupacji.
(przyp. red). 30 maja 1943 r. w wyniku porozumienia
podpisanego przez Komendę Główną Armii Krajowej
i Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, dowódcaArmii
Krajowej gen. Stefan Rowecki wydał rozkaz o scaleniu
oddziałów Batalionów Chłopskich z AK. W okupowanym
kraju Bataliony Chłopskie stanowiły poważną siłę.
Stan ewidencyjny organizacji na dzień 30 czerwca 1944 r.
wynosił 158 000 ludzi. Latem 1943 r. dowództwo
Batalionów Chłopskich zdecydowało się mocniej poprzeć
akcję scaleniową i coraz więcej oddziałów przystępowało
do AK. W październiku „Roch” (konspiracyjna parŖa
Stronnictwa Ludowego) wydał „List Okólny nr 6”,
w którym czytamy: „Wobec zachodzącej zmiany
w Batalionach Chłopskich, przekazywania do Armii
Krajowej, oddziałów taktycznych, jak również i do Korpusu
Bezpieczeństwa (policji i Straży Samorządowych) dużej
ilości ludzi, istnieje konieczność zasilania naszych szeregów
milicyjnych. W związku z tymi przemianami organizacja
nasza bojowa będzie miała zmieniony charakter i nazwę na
Ludową Straż Bezpieczeństwa (LSB)”. Żołnierze Batalionów
Chłopskich odznaczali się wysoką karnością
i zdyscyplinowaniem, solidarnością w obliczu zagrożenia.
„W obliczu wiekuistości minionych pokoleń ojców
i praojców, w obliczu nieśmiertelnego ducha Ojczyzny
mojej, Polski, w obliczu zakutego w kajdany niewoli narodu
polskiego – postanawiam i ślubuję w swym sumieniu
człowieczym i obywatelskim, że na każdym miejscu
i we wszystkich okolicznościach – walczyć będę z najeźdźcą
o przywrócenie całkowitej wolności narodu polskiego
i niepodległości państwowej Polski. Do walki tej staję
świadomie i dobrowolnie w bojowych szeregach
Batalionach Chłopskich, kierowanych przez znaną
mi organizację ideowo-polityczną, zmierzającą
do Sprawiedliwej Polski Ludowej – na chrześcijańskich
zasadach demokracji opartej. Na tej drodze walki
– wszelkie zlecenia i rozkazy wykonywać będę rzetelnie
i karnie. Powierzonych mi tajemnic nie ujawnię przed
nikim, nawet przed najbliższymi mi osobami.
W wykonywaniu rozkazów oraz w zachowywaniu
powierzonych mi tajemnic – nie powstrzyma mnie nawet
groza utraty życia. Stojąc w szeregach Batalionów
Chłopskich – do szeregów żadnej innej organizacji
ideowo-politycznej nie wejdę i w żadnym wypadku
z szeregów Batalionów Chłopskich samowolnie
nie wystąpię. Przyrzeczenie to składam i ślubuję dotrzymać
– tak mi dopomóż Bóg!”– brzmiała przysięga żołnierzy
Batalionów Chłopskich. Po scaleniu Pan Edward Tomczyk
walczył już w szeregach Armii Krajowej. „ Po wstąpieniu

do konspiracji każdy z nas przyjmował pseudonim.
Ja przyjąłem pseudonim: „Sokół”. Pseudonimy
były podstawą prowadzenia konspiracji. Od zwyczajnego
przejmowania imion, po różne wyszukane i rzadko
spotykane. Skąd się brały? Każdy wymyślał sam wstępując
do organizacji, zajmował się tym czasem dowódca
oddziału”- mówi Pan Edward. „ W sprawy oddziału
było wtajemniczonych niewiele osób, zwykle 4-5
z najbliższego otoczenia. Nie mam nawet z tego okresu
wielu zdjęć. Dowódcy jasno nam dawali do zrozumienia,
że nie jest to dobry pomysł. Nie robiono zdjęć z obawy
przed identyfikacją osób działających w konspiracji. Tortury
w siedzibie gestapo były wyjątkowo brutalne i istniały
obawy, że torturowany zdradzi pod ich wpływem kolegów
działających w konspiracji. Zagrożeni bezpośrednio
byli także najbliżsi pojmanego…stąd ta konspiracyjna
asekuracja”- wyjaśnia Pan Edward. Po wstąpieniu
do Batalionów Chłopskich Pan Edward przeszedł szkolenie
żołniersko-bojowe oraz dywersyjne. W początkowym
okresie pełnił funkcję kolportera prasy konspiracyjnej
i łącznika pomiędzy rodzimym plutonem a plutonem
dowodzonym przez sierżanta Zygmunta Wardęgę
ps. „Lanca”. A następnie przez cały okres służby
w Batalionach Chłopskich a później AK pełnił służbę
patrolową na terenie naszej gminy i miejscowości
Cianowice. Brał udział w akcjach z bronią w ręku.
„… Dobrze wspominam akcję związaną z obstawą budynku
gminy Cianowice. Chłopcy z konspiracji niszczyli w budynku
dokumenty kontyngentowe wraz z wykazami osób
skierowanych na przymusowe roboty do Niemiec.
A w późniejszym okresie zbierałem informacje na temat
konfidentów i „granatowej” policji, cieszącej się w tych
czasach ponurą sławą. Organizacja była też zainteresowana
wszelakimi informacjami na temat osób podszywających
się pod partyzantów, a w szczególności bandyckiej
działalności na naszym terenie osławionego komendanta
policji granatowej Kazimierza Nowaka z posterunku
w Ojcowie oraz jego podwładnych –Guzika, Kapusty,
Olimpra, SzaŘ ao i innych.” c.d.n.

M.P.

KAPITAN EDWARD TOMCZYK ZE SMARDZOWIC - ŻOŁNIERZ,
KOMBATANT I LOKALNY PATRIOTA
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Błogosławionej Salomei w Skale uwielbiają

czytać! Udowodnili to angażując się w ogólnopolską akcję
,,Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu
na przerwie”. Przedsięwzięcie to realizowane było
w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych oraz kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta
dzieciom”.

20 października tego roku, w czasie przerw
śródlekcyjnych, w każdej klasie czytano książki. Najmłodsi
słuchali tekstów czytanych przez nauczyciela lub kolegów.
Starsi uczniowie, zachowując procedury, w wyznaczonych
przestrzeniach budynku i w maseczkach, delektowali
się słowem pisanym swoich ulubionych autorów. To był
wyjątkowy dzień! Nauczyciele, szczególnie poloniści,
zachowają w pamięci te optymistyczne obrazy na bardzo
długo.

E. Świda

Przerwa na czytanie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Błogosławionej
Salomei w Skale już po raz kolejny świętowała

sukces konkursu Eko Champion League.
Akcja ta, prowadzona przez Szkolny Klub Ludzi

Aktywnych ,,Szklanka”, jest już znana na terenie całej
gminy Skała,włączyło sięw niąmnóstwo dzieci i dorosłych.
Polega ona na zbiórce elektrośmieci, zużytych telefonów
i baterii. Ideą konkursu jest promowanie postaw
proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin,
ale również oczyszczenie naszych domów, piwnic,

strychów i garaży z niepotrzebnych, zabierających miejsce,
przedmiotów.

Uczniowie, ich rodzice, dziadkowie, znajomi
przez cały rok szkolny 2019/2020 przynosili zużyte
elektrośmieci do szkoły , za co dzieci dostawały określoną
liczbę punktów. Klasa, która miała ich najwięcej, mogła
liczyć na zwycięstwo, nagrodę i puchar przechodni
,,Mistrzowie Eko Champion League”.

Okazało się, że mimo pandemii, szalejącego wirusa,
udało się, w tych ,,covidowskich” czasach, pobić rekord
i zebrać około 40 ton elektrośmieci.

Rozstrzygnięcie konkursu za ubiegły rok szkolny
odbyło się w październiku tego roku.

I miejsce zdobyła klasa 8b
II miejsce klasa 7b
III miejsce klasa 6a
Dyrekcja oraz pani Katarzyna Koźbiał, która kieruje

akcją, wręczyli nagrody przedstawicielom klas
oraz rodzicom, najbardziej zaangażowanym
w ubiegłoroczne przedsięwzięcie.

Wyróżnieni rodzice to:
Pan Sławomir Iwaniuk
Pani Bernadeta Zadęcka
Pan Daniel Sarota
Otrzymali oni dyplomy oraz nagrody niespodzianki

– podkoszulki z napisem ,,Najlepszy EKO rodzic”.
Prezentowali się w nich naprawdę uroczo !

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do wzięcia
udziału w tegorocznej edycji konkursu EKO CHAMPION
LEAGUE.

Razem bądźmy EKO!
E. Świda

Kolejny sukces w Eko Champion League



W naszej gminie - Edukacja 17

Dnia 21października 2020r. w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Cianowicach odbył

się egzamin na kartę rowerową.
Uczniowie klasy V i VI z niecierpliwością czekali

na ten dzień. Po kilku miesiącach opóźnienia mogli
przystąpić do zaliczenia jazdy rowerowej. Na sali
gimnastycznej mieli przygotowany tor, w którym
prezentowali swoje umiejętności. Większość dzieci bez
problemów przejechała wyznaczoną trasę
z zachowaniem Przepisów Ruchu Drogowego. Egzamin
odbył się w obecności przedstawicieli Policji Komendy
Powiatowej w Krakowie oraz nauczycieli wychowania
fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Cianowicach.

SP Cianowice

Egzamin na kartę rowerową

Pasowanie na Przedszkolaka W Szkole Podstawowej
w Cianowicach

Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa
uroczystość, która w oddziale przedszkolnym

„Krasnoludki” odbyła się 22 października 2020.
Uroczystość rozpoczęły występy dzieci,

które zaprezentowały przygotowane wierszyki, piosenki
oraz tańce. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania
przez Pana Dyrektora, czyli dotknięcie ramienia każdego
przedszkolaka czerwonym ołówkiem. W tym roku
szkolnym, niestety ze względu na obostrzenia sanitarne,
uroczystość odbyła się bez udziału rodziców. Dla większości
był to pierwszy, bardzo ważny występ, a równocześnie
wielkie przeżycie. Na zakończenie każdy przedszkolak
otrzymał dyplom przygotowany przez Radę Rodziców
naszej szkoły oraz upominki od Rodzicóww postaci medalu
oraz piaskowej kolorowanki.

SP Cianowice

Pierwsze miejsce w powiatowym konkursie
„Mały – Wielki Bohater” Uczniowie z klasy VIII i IV Szkoły Podstawowej im.

Henryka Sienkiewicza w Cianowicach, wzięli
udział konkursie pn. „Mały – Wielki Bohater”.
Organizatorem Konkursu była Fundacja POLARIS
– Edukacja, rozwój, zarządzanie z siedzibą w Krakowie.

Uczestnikami Konkursu mogli być wyłącznie
uczniowie klas 4-8, uczęszczający do szkół podstawowych
na terenie całego powiatu krakowskiego.

Zadanie konkursowe polegało na nagraniu filmu,
zachęcającego do udzielania pierwszej pomocy
i reagowania w sytuacji, gdy czyjeś życie lub zdrowie
jest zagrożone, do przełamania strachu i barier
psychologicznych oraz pokonania postawy zobojętnienia.
Długość filmu – nie mogła przekroczyć 3 minut.!

Reżyserem filmu jest ks. mgr Kordian Duda,
który wcielił w filmie w rolę strażaka, a w rzeczywistości
również aktywnie działa w OSP w Słomnikach. Natomiast,
merytoryczną opiekę nad grupą sprawowała Jolanta
Niemiec – nauczyciel biologii.

Dla takich chwil warto ŻYĆ!!!
SP Cianowice

Pasowanie na przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Cianowicach

Sukces uczniów szkoły podstawowej w Cianowicach
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skale po raz kolejny włączył się

do akcji ,,Szlachetna Paczka” oraz nawiązał współpracę
z liderem z terenu Skała-Wielmoża-Sułoszowa.

Obecnie zostały
wskazane osoby/rodziny
do objęcia wsparciem
w formie szlachetnej paczki.
Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Skale
zwraca się z prośbą
do wszystkich ludzi dobrego

serca o włączenie się do Akcji w charakterze darczyńcy.
Włączając się w tą akcję pokażemy, że nie jest nam
obojętny los ludzi, którzy znaleźli się w potrzebie z przyczyn
niezależnych od nich samych. W Polsce tysiące rodzin
wymaga pomocy i wsparcia z uwagi na warunki
i okoliczności, w jakich przyszło im żyć.
Na stronie www.szlachetnapaczka.pl każdy może
zdecydować, komu pomóc i przygotować konkretne rzeczy.

Pomoc osobom bezdomnym oraz samotnym,
niepełnosprawnym i starszym w okresie zimowym
2020/2021

Wzwiązkuznieuchronnie
nadchodzącą zimą Miejsko
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skale apeluje
o szczególną wrażliwość
na los osób wymagających
szczególnej troski –
bezdomnych, starszych,
samotnych, chorych czy

niepełnosprawnych. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, rozpoczyna realizację działań
w ramach „Akcji zima 2020/2021”.

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas
dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych,
samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych,
a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki
atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr
mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia
tych osób. Mając również na uwadze aktualną sytuację
epidemiologiczną zwracamy się do Państwa z apelem
o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą
potrzebować pomocy.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia
w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych
budynkach, altankach ogrodowych, na strychach
oraz dworcach i przystankach autobusowych.
Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich
miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych
w skutkach zdarzeń. Wieloletnie doświadczenia innych
miejscowości pokazują, że w sposób szczególny
na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem
alkoholu.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne,
które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich
podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału,
odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków
atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony
dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie
szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach
niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą
nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej
do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki
rodziców.

W okresie jesienno – zimowym staramy
się przychodzić z adekwatną pomocą szczególnie osobom
bezdomnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym,

rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych
dochodach czy osobom niezaradnym życiowo.
Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta i gminy
oraz osoby wymagające wsparcia mogą zgłaszać się do:
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale,
ul. Szkolna 4, tel. 12 389-14-37
poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
Realizacja projektu socjalnego „Szczęśliwa Mama
- gotowa do pracy”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale
realizuje projekt socjalny „Szczęśliwa Mama - gotowa
do pracy”.

Głównym założeniem projektu „Szczęśliwa Mama
- gotowa do pracy” jest ułatwienie powrotu do pracy
mamom po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
które nie pracują a są gotowe podjąć zatrudnienie,
które straciły wiarę, że mogą jeszcze pracować,
które nie wiedzą jak poruszać się na rynku pracy,
nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat zatrudnienia,
mają niskie kompetencje i motywację w zakresie
skutecznego powrotu do pracy. Kobietom, które ostatnie
kilka lat były mamami na pełen etat, u których obniżeniu
uległo poczucie własnej wartości.

Dzięki wsparciuw ramachprojektu, mamy skorzystały
z pomocy specjalistów tj:

- doradcy zawodowego, który pomógł zrozumieć
rynek pracy, a także pozwolił odkryć mocne i słabe strony,
pomógł nakreślić najlepszą ścieżkę kariery zawodowej
dla mamy chcącej podjąć pracę. Doradca, który zna rynek
pracy, wie wszystko o rekrutacji oraz dokumentach
aplikacyjnych, pomógł w sporządzeniu CV, oraz nauczył
dobrej prezentacji.

- wsparcie psychologa, który podjął tematykę
wzmacniania więzi rodzinnych, naukę prawidłowych
postaw rodzicielskich, skutecznego radzenia sobie
w sytuacjach wymagających zrozumienia, cierpliwości
i stanowczości w poszanowaniu obu stron dialogu dziecka
i rodzica.

W ramach projektu socjalnego „Szczęśliwa Mama -
gotowa do pracy”:

- mamy aktywnie uczestniczą w zajęciach aqua
fitness, w ramach których mogą aktywnie odpocząć,
wyciszyć się, mieć czas tylko dla siebie, a przy okazji zadbać
o swoją sylwetkę.

- uczestniczyły w integracyjnym wyjściu do kina,
- spędziły czas z dziećmi podczas wspólnej wycieczki

do Ojcowa,
Dzięki dalszym działaniom w ramach projektu mamy

będą miały możliwość poprawy swojego wizerunku,
poprzez wizytę u kosmetyczki.

Działania, które są podejmowane w ramach projektu
wskazują nowe horyzonty i możliwości a w dłuższej
perspektywie czasu zapobiegną pogłębianiu problemu

bezrobocia i bierności
zawodowej. W przypadku
kobiet bezrobotnych
projekt zwiększa szanse
powrotu na rynek pracy
a uczestniczki mogą
spełniać się zarówno
na płaszczyźnie zawodowej
jak i w sferze życia
rodzinnego.

Dystrybuowanie "Kopert Życia" w trosce
o bezpieczeństwo seniorów Miasta i Gminy Skała

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Skale informuje,
że prowadzi nieodpłatną dystrybucję „KOPERT ŻYCIA”
dla seniorów Miasta i Gminy Skała powyżej 65 roku życia.

Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej ,,Szlachetna Paczka”
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Kampania skierowana jest do osób chorych, starszych,
samotnych, niepełnosprawnych mieszkających w naszym
mieście i gminie. Akcja ma na celu zwiększenie Państwa
bezpieczeństwa poprzez przyspieszenie wykonywania
czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły
ratownictwa medycznego.

Koperta Życia” składa się z zestawu zawierającego
kopertę życia z kartą informacyjną oraz naklejką
na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany.

Zachęcamy do wykonania trzech kroków:
1. Odebrania zestawu,
2. Wypełnienia Karty Informacyjnej,
3. Oznakowania lodówki i umieszczenia

w niej zestawu.
Lodówka jest

sprzętem znajdującym się
w większości naszych
domów. Dodatkowo
zostanie oznakowana
naklejką z logo akcji – dzięki
czemu zespoły ratownictwa
medycznego nie będą
miały problemu
z lokalizacją informacji
u m i e s z c z o n y c h
przez Państwa
w „KOPERCIE ŻYCIA”.Mamy
nadzieję, że dzięki akcji
podniesiemy Państwa
poczucie bezpieczeństwa.

Zestawy zawierające „KOPERTĘ ŻYCIA” można
nieodpłatnie otrzymać w Miejsko Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Skale,
ul. Szkolna 4, 32 - 043 Skała. Chętnych seniorów prosimy
o zgłaszanie się do pracowników socjalnych
tel. (12) 389 – 14-37 oraz do sołtysów w miejscu Państwa

zamieszkania.
Wniosek o środki finansowe na dofinansowanie

rozwoju pomocy społecznej
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Skale informuje iż tut. Ośrodek stara
się o dotację na dofinansowanie zadań związanych
z rozwojem pomocy społecznej na 2021 rok. W ramach
ww. dotacji planuje się realizacje projektów socjalnych:

„Zdrowy i Aktywny Senior”
Działania w projekcie "Zdrowy i Aktywny Senior"

zostały zaplanowane w oparciu o przeprowadzoną
przez pracowników socjalnych diagnozę w środowisku
lokalnym oraz konsultacje z Seniorami Miasta i Gminy Skała
i klientamiMiejsko GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Seniorów Gminy Skała,
ustalono że zachodzi konieczność wspomagania
działaniami tj. zorganizowanie spotkania z dietetykiem,
z pielęgniarką, z przedstawicielem Małopolskiego
Tele Anioła, wyjście do groty solnej. Zorganizowana
zostanie również gimnastyka zdrowego kręgosłupa
dla osób starszych, oraz zajęcia ruchowo- relaksacyjne,
w których osoby starsze mogą podejmować działania
integracyjne i wspólnie spędzać czas a także zwiększać
świadomość i wiedzę na temat zdrowego stylu życia
i ochrony zdrowia. Psycholog będzie prowadził z grupą
zajęcia z zakresu m. in. ćwiczenia radzenia sobie
ze stresem, z poczuciem samotności, jak również zajęcia
z zakresu integracji społecznej, wzmacniania więzi
międzypokoleniowych, relacji z członkami rodziny. Ponadto
psycholog będzie prowadził zajęcia radzenia sobie
w pokonywaniu barier, podnoszeniu poczucia własnej
wartości i sposobów radzenia sobie w sytuacji przemocy
domowej. Radca prawny odbędzie wykład z seniorami
gdzie udzieli porad prawnych z zakresum.in. przestrzeganie
przed grożącymi niebezpieczeństwami związanymi
np. z wyłudzeniami.

Kończy się rok 2020, w którym z wiadomych względów nie
odbyły się ukochane przez nas, coroczne wydarzenia
plenerowe, takie jak jubileuszowy, bo dziesiąty Jarmark
Skalski, czy też gminne dożynki.
Dla grzecznych Juromaniaków, zwłaszcza tych zrzeszonych
w stowarzyszeniach i planujących założyć lub rozwinąć swój
biznes, Jurajski Mikołaj szykuje moc prezentów!
Jeszcze w grudniu planujemy ogłosić nabory na wszystkie

pozostałe granty i konkursy, dlatego śledźcie naszą stronę
jurajskakraina.pl i facebooka, aby być na bieżąco.
Na 2021 Rok i Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam
dużo uśmiechu i pozytywnej energii, a także spełnienia
marzeń i planów, których z wielu powodów nie udało
się zrealizować w tym roku. Niech 2021 będzie rokiem
małych cudów i radości!

LGD Jurajska Kraina
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Około 20 tysięcy znanych Polaków pochowanych
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, czyni

go jedną z najważniejszych nekropolii. Spoczywają na nim
m.in. żołnierze Kościuszki, Napoleona, powstańcy
listopadowi i styczniowi, malarz Artur GroŔger, poetka
Maria Konopnicka, dramatopisarka Gabriela Zapolska.
Formalnie częścią cmentarza Łyczakowskiego
jest Cmentarz Orląt. Pochowano tu polskich studentów
i uczniów, którzy zginęli w walkach o Lwów z Ukraińcami
w latach 1918 – 1919. Na cmentarzu tym łącznie
pochowano 2859 żołnierzy – obrońców Lwowa.
W 1925 trumna jednego z mieszkańców miasta została
przewieziona do Warszawy i złożona w krypcie Grobu
Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Cmentarz Obrońców Lwowa we Lwowie często
jest nazywany Cmentarzem Orląt, gdyż spośród
pochowanych tam prawie 3 tysięcy żołnierzy większość
to Orlęta Lwowskie, czylimłodzież szkół średnich iwyższych
oraz inteligencji. Nazywany on był przez Polaków miejscem
świętym (Campo Santo). Przed laty pisał o nim Kornel
Makuszyński: „Na te groby powinni z daleka przychodzić
ludzie małejwiary, aby się napełnićwiarą niezłomną, ludzie
małego ducha, aby się zadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą
uczniowie w mundurkach, przeto ten cmentarz jest jak
szkółka, w której dzieci jasnowłose, błękitnookie nauczają
siwych ludzi o tym, że ze śmierci ofiarnej najbujniej wyrasta
życie.” Autorem projektu mauzoleum był Rudolf Indruch,
student Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej
i uczestnik walk o Lwów.

Najmłodszy z obrońców Lwowa – Jaś Kukowski miał
zaledwie 9 lat. Jego karabin był większy od niego… Wobec
braku we Lwowie, w owym czasie polskich oddziałów,
praktycznie gołymi rękoma, później już ze zdobytą
na wrogu bronią, postanowili wyzwolić miasto przekazane
przez ustępujących zaborców wojskowym oddziałom
ukraińskim ściągniętych celowo do Lwowa.

W walkach brało udział 1421 młodych obrońców,
z których najmłodszy miał 9 lat. 13-letni Antoś
Petrzykiewicz został najmłodszym w historii kawalerem
Orderu VirtuŖ Militari. Lwów był w tym czasie miastem
o przeważającej polskiej ludności, pozostałą część stanowili
Żydzi i Ukraińcy, nazywani wówczas przez Polaków
Rusinami. Walczyli przeciwko Strzelcom Siczowym,
oddziałom złożonym z Ukraińców – od 1 listopada
do połowy 1919 roku. Miasto zostało opanowane przez
Polaków w dniu 22 listopada 1918,obrona oblężonego
Lwowa, pozbawionego dostaw wody
i elektryczności,trwała aż do połowy 1919,kiedy wojska
polskie przybyłe z odsiecząprzerwały oblężenie.W sierpniu
1920 nastąpiła obrona Lwowa przed wojskami
bolszewickimi, nacierającymi na pozbawiony polskiego
wojska Lwów. Lwowiacy stanęli do obrony swego miasta.
Bitwa pod Zadwórzem, na przedpolu Lwowa, w której
17 sierpnia 1920 zginęło 318 z 330 walczących ochotniczo
Orląt Lwowskich, powstrzymała wówczas pochód
bolszewików na Lwów. Jedenasto- godzinna krwawa bitwa

garstki obrońców z silnymi oddziałami 6 Dywizji Konnej
Siemiona Budionnego nazwana została Polskimi
Termopilami.Uwiecznił ją na swoim obrazie „Obrona
Lwowa” (Orlęta Lwowskie, obrona Cmentarza
Łyczakowskiego) samWojciech Kossak.

Zwiedzałam ten cmentarz jesienią ubiegłego roku.
Urzekł mnie swym pięknem. Sama przyroda ułożyła
się tu na kształt mogilnika dla ludności Lwowa. Zaciszny,
położony z dala od wielkomiejskiego zgiełku, cmentarz
falista linią wzgórz podnosi się i znów obniża, tworząc
malownicze zakątki. Odcięty dość stromym zboczem
do wschodniej i południowej strony, przedstawia
najpiękniejsze parŖe cmentarne, które szczególnego
piękna nabierają w dzień słoneczny, gdy „bujne pęki
promieni złocą tę część cmentarną niezrównanym
blaskiem”. Szata roślinna pokrywająca cmentarne wzgórze
i jej nadzwyczajne bogactwo tworzy wspaniałe zewnętrzne
ramy dla tej ziemi mogił i krzyży, gdzie umarli odnaleźli
ukojną przystań. Głęboki szacunek dla majestatu śmierci
sprawia, że wytwarza się szczególny kąt widzenia
i odczuwania tego piękna, które budzi się w przybyszu
z „miasta żywych” wśród tego rozległego „miasta
umarłych”.

Fotografie cmentarza Orląt wykonał w 1939 roku mój
wujek Franciszek Głowacki. Urodzony w Skale, dr prawa,
wieloletni sędzia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.
Z zamiłowania podróżnik i fotograf-amator. Był niezwykle
pogodny i muzykalny, z chórem „Ogniwo” zjeździł niemalże
całą Europę. Wyszperałam te zdjęcia z czeluści mojej
szuflady. Niech i dla Państwa to będzie zachętą
do poszukiwań. Stare fotografie, na których uchwycono
chwile, których już niema. Tak kruche i ulotne. Czas, ludzie,
twarze i miejsca, po których pozostał jedynie ślad w naszej
pamięci. Nietrwałe ślady z naszej przeszłości. Odkurzmy
stare fotografie, odkurzmy nasze wspomnienia...

Marta Parzelka

Polskie nekropolie na obcej ziemi - Lwów
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Śnieg

śniegiem skąpani pójdziemy zboczem,
na przekór zimnym głosom i płatkom
nie dbając o to, co będzie potem,
wsłuchani w wycie dzikiego wiatru

wtuleni w siebie, w serc naszych bicie,
krótkie oddechy i w białą zamieć
pójdziemy razem przez noc do świtu,
będę cię chronił, jak drogi kamień

potem schowamy w miejsce zaciszne,
nasze uczucia srebrne od mrozu.
Twój szept najskrytszy znowu usłyszę,
rozpalisz we mnie największy pożar

J. Krupa

Grudniowa biel

Śnieżna zasłona przedwczesną bielą,
spycha świat cały w srebrzystą czeluść.
Zima najczulej drzewa otacza,
dla śniegu szuka miliony znaczeń.

Skrywa niestałe jesienne znaki,
wiesza na niebie mglisty baldachim.
W pośpiechu gładzi liście ostatnie,
zanim na dobre ulecą z wiatrem.

Listopadowe karty spóźnione,
z drzew pozrywane przed każdym domem.
Osamotnione jak stary świątek,
co uczuć pragnie - czeka na słońce.

Jak niepamięci zszarzałe myśli,
stoją uśpione polne kapliczki.
Nikt swoją prośbą ich nie przebudzi,
a wszędzie wokół panuje grudzień.

J. Krupa

Grudniowy wieczór

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

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

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

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

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

Ojców-Złota Góra
Witold Sas-Nowosielski

Wtym roku szkolnym nasi uczniowie biorą udział
w realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego

„Odkrywam Małopolskę”. Jego głównym celem
jest poznanie wspaniałego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego regionu Małopolski, bowiem to jeden
z najpiękniejszych terenów na obszarze naszego kraju.

W ramach tego przedsięwzięcia w drugiej połowie
września dla uczniów klas IV-VII została zorganizowana
pięciodniowa wycieczka do Kościeliska, w czasie
której mogli podziwiać przepiękne i malownicze krajobrazy.

Zwiedzili nowoczesne Muzeum Przyrodnicze
w Zakopanem, Kościół i Cmentarz Zasłużonych
na Pęksowym Brzysku, Sanktuarium na Krzeptówkach.
Spacerowali po Kościelisku, a także Doliną Chochołowską.
Dużym wyzwaniem było zdobycie Grzesia
– dwuwierzchołkowego szczytu w Tatrach, który znajduje
się na zachód od Polany Chochołowskiej. Nagrodą
dla wytrwałych było podziwianie cudownych i rozległych
widoków rozciągających się na szczyty gór. Ponadto
uczniowie uczestniczyli w warsztatach malowania na szkle,
poznali odświętny strój góralski, bawili się przy muzyce.
Własnoręczniewyciskali oscypki, co sprawiło imwielką frajdę.

Pogoda dopisała znakomicie. Dzieci z radością
i niezwykłym bagażem przygód powróciły do domów.

Druga wycieczka była planowana w dniach
5 - 8 października dla 30 uczniów klasy II i III.
Niestety pandemia uniemożliwiła wyjazd. Zostanie
on zorganizowany w najbliższym możliwym terminie.

Łącznie w programie weźmie udział 80 uczniów.
A.Stopiak

Szkoła podstawowa z Minogi z wizytą w Kościelisku
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Gmina Skała składa serdeczne podziękowania
firmie Apis Polska Sp. z o. o. z siedzibą

w Jarosławiu, ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
za ufundowanie dodatkowych nasadzeń na terenie
rekreacyjno - sportowym w Rzeplinie.

Firma zrealizowała dla Gminy Skała w 2019 roku
zamówienie polegające na wykonaniu inwestycji
pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w Rzeplinie,w gminie Skała poprzez budowę boiska do piłki
nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki oraz terenu
rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia typu
street-workout”, a wartość wykonanych robót wyniosła
591 302,61 zł.

W tym roku dzięki Firmie Apis, teren rekreacyjno-
sportowy w Rzeplinie wzbogacił się o dodatkowe
nasadzenia zieleni – wykonawca ufundował 7 klonów
czerwonych, 3 złotokapy i 2 głogi. Drzewa zostały
posadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą, opalikowane
i zabezpieczone przed uszkodzeniami. Dzięki temu obiekt
w Rzeplinie stanie się oazą zieleni i dostarczymieszkańcom
nie tylko wrażeń sportowych, ale także stanie się miejscem
wypoczynku i relaksu.

Podziękowanie dla firmy Apis Polska Sp. z o.o.



W naszej gminie - Kredyty Frankowe 23

Kredyty frankowe - co dalej?
Wywiad z radcą prawnym Olafem Maciejowskiem,

wspólnikiem kancelarii Kozak-Hamala Maciejowski
– Radcowie Prawni – s.c. z Krakowa, specjalizującym
się w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko
bankom.

Panie Mecenasie, prowadzi Pan sprawy dotyczące
tzw. kredytów frankowych. Proszę powiedzieć jakie wady
mają umowy, łączące kredytobiorców z bankiem,
w których występuje obca waluta?

Umowy te zawierają niedozwolone klauzule
indeksacyjne, które stosowały banki przy wypłacie kredytu
jak i jego spłacie. Sprowadzało się to do tego, że kwota
kredytu wypłacanego klientowi banku poddawana była
waloryzacji do waluty obcej, najczęściej franka
szwajcarskiego, po kursie ustalanym przez bank
na podstawie tabel kursowych banku. Analogicznie, spłata
rat kredytu również była poddawana takiemu samemu
mechanizmowi.

No dobrze ale dlaczego występowanie w umowach
kredytu takich klauzul daje podstawę do wejścia
na ścieżkę sądową z bankiem?

Problem polega na tym, że kurs waluty, po którym
następuje wypłata kredytu jak również jego spłata
nie może być ustalany w sposób jednostronny przez bank.
W dodatku kredytobiorca nie miał , tak w chwili zawarcia
umowy jak i później, żadnej możliwości zweryfikowania
sposobu tworzenia tabel kursowych banku, inaczej
niż w przypadku innego parametru kredytu jakim jest
np. oprocentowanie.

To znaczy?
Standardem w przypadku umów kredytu,

tych udzielanych w PLN jak również tych waloryzowanych
kursem waluty obcej, jest ustalanie oprocentowania
kredytu jako sumy marży banku oraz wskaźnika WIBOR lub
LIBOR. Takie ukształtowanie oprocentowania
jest zrozumiałe i transparentne dla kredytobiorcy. Odnosi
się bowiem do obiektywnego parametru niezależnego od
obu stron umowy kredytowej.

Czyli umowa zawiera niedozwolone klauzule
odwołujące się do tabel kursowych banku. Ale jakiema to
konsekwencje, co można „ugrać” w sądzie?

Możliwości korzystnych rozstrzygnięć sądu
są następujące: umowa przestaje istnieć albo dalej
obowiązuje bez niedozwolonych klauzul.

W tym pierwszym przypadku dochodzi do wydania
przez sąd wyroku stwierdzającego nieważność umowy.
Skutkuje to tym, że kredytobiorca pozostaje właścicielem
nieruchomości, umowa przestaje istnieć a hipoteka banku
zostaje wykreślona. Ten rodzaj rozstrzygnięcia może
wystąpić w dwóch wariantach:

1. „w teorii dwóch kondykcji” („ze zwrotem rat”)
co dodatkowowiąże się z odzyskaniemprzez kredytobiorcę
od bankuwszystkich zapłaconych za okres 10 lat przed datą
wytoczenia pozwu spłat rat kapitałowo-odsetkowych,

2. „w teorii salda” co oznacza, że sąd dokonuje
porównania i potrącenia wierzytelności banku w postaci
wypłaconego kredytu z wierzytelnością kredytobiorcy czyli
sumą wszystkich spłaconych przez niego rat kapitałowych
oraz odsetkowych i ogranicza się do ustalenia nieważności
umowy bez zasądzenia sumy pieniężnej. Jeżeli w wyniku
tego porównania okaże się, kredytobiorca spłacił więcej
niż bank mu wypłacił, sąd zasądzi „tylko” nadwyżkę ponad
wypłacony kapitał kredytu. Natomiast w przypadku
niespłacenia kapitału, bank ma prawo domagać
się od kredytobiorcy brakującej różnicy.

Sąd może także wydać wyrok, na mocy którego
umowa dalej obowiązuje ale bez postanowień
indeksacyjnych. Jest to tzw. „odfrankowienie”, które wiąże

się z zasądzeniem na rzecz kredytobiorcy zwrotu nadpłat
związanych ze stosowanym mechanizmem waloryzacji
(każda rata była zawyżona z uwagi na powiązanie
jej z kursem waluty obcej), a samo saldo kredytu
oraz wysokość rat ulegają zmniejszeniu na przyszłość
(z umowy usuwana jest całkowicie indeksacja do CHF,
a pozostaje oprocentowanie oparte o LIBOR) – w efekcie
kredytobiorca otrzymuje bardzo tani kredyt w złotych
bez waloryzacji do waluty obcej.

Od czego zatem zależy typ wyroku, który wyda sąd?
To zależy zarówno od sposobu sformułowania żądania

pozwu i zastosowanej argumentacji jak i poglądu sędziego
na tego typu sprawy. Orzecznictwo jest tutaj dość
niejednolite, aczkolwiek, można dostrzec, szczególnie
po wyroku unijnego trybunału w sprawie Państwa Dziubak,
coraz częstsze orzekanie przez sądy nieważności tego typu
umów.

Proszę powiedzieć czy wszystkie banki udzielające
kredytów posługiwały się takimi niedozwolonymi
postanowieniami? Czy wszystkie tego typu umowy da się
podważyć w sądzie?

W praktyce ogromna większość tego typu umów
zawiera takie właśnie postanowienia choć można
w praktyce spotkać się ze wzorcami umownymi, które
zawierają odwołanie się do wskaźnika obiektywnego
w postaci kursu średniego NBP czy też uzależniają wypłatę
i spłatę kredytu od decyzji kredytobiorcy, który mógł
wybrać, że chce wypłacić kredyt w walucie waloryzacji.
W tych wypadkach obiektywnie jest trudniej podważyć
taką umowę. W każdym przypadku umowa wymaga zatem
indywidualnej analizy przed podjęciem decyzji
o skierowaniu sprawy do sądu.

W dyskusji publicznej dotyczącej tej tematyki
pojawia się informacja o możliwości żądania przez banki
wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Czy faktycznie
banki mogą pozywać kredytobiorców, którzy
prawomocnie wygrali sprawę w sądzie?

Istotnie, takie postępowania są inicjowane przez
niektóre banki, które przegrały sprawy z kredytobiorcami.
W mojej opinii niemają one jednak do tego uzasadnionych
podstaw. Z nieuczciwej umowy, a taką jest umowa
zawierająca postanowienia o charakterze niedozwolonym,
nie można wywodzić dalszych roszczeń. Przypomina
to sytuację, w której klient kupuje samochód, użytkuje
przez okres np. 6 miesięcy po czy samochód psuje się.
Klient z uwagi na wadę pojazdu odstępuje od umowy
i zwraca samochód, a sprzedawca obowiązany jest zwrócić
mu cenę sprzedaży za ten pojazd. Odstąpienie od umowy
oznacza, że umowa taka uznawana jest za nigdy
niezawartą, skutek jest więc podobny jak przy stwierdzeniu
jej nieważności przez sąd. Trudno sobie wyobrazić
aby w takiej sytuacji sprzedawca mógł kierować wstosunku
do nabywcy dodatkowe roszczenia związane z możliwością
używania tego samochodu przez okres
kiedy był on sprawny. Nie jest to tylko mój pogląd,
podobnie uważają organy stojące na straży praw
konsumentów tj. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. Ten ostatni
zarzucił jednemu bankowi, w związku z inicjowaniem
postępowań tego rodzaju, stosowanie nieuczciwych
praktyk rynkowych i skierował przeciwko niemu pozew
sądowy.

Dziękuję za rozmowę.
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Zdarzenia na terenie KP Skala za okres od 13 września
do 20 listopada br.:

12.09.2020 CIANOWICE DUŻE - Funkcjonariusze KP Skała
zatrzymali do kontroli drogowej 38-letniego kierującego
samochodem, posiadającego zakaz prowadzenia
pojazdów.

19.09.2020 gm. Skała - Funkcjonariusze KP Skała
zatrzymali 26-latka, który znajdując się w stanie
nietrzeźwości - 1,8 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu, kierował rowerem po drodze publicznej.
Wymienionego ukarano mandatem karnym i przekazano
wraz z rowerem osobie wskazanej.

24.09.2020 SUŁOSZOWA- Policjanci Zespołu Dzielnicowych
KP Skała zatrzymali 63-latka, który kierował po drodze
publicznej traktorem w stanie nietrzeźwości
przy stwierdzonej zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu ponad 1,8 promil. Kierujący ponadto
doprowadził do kolizji drogowej. Postępowanie prowadzi
KP Skała.

24.09.2020 CIANOWICE DUŻE - W miejscowości Cianowice
doszło do zdarzenia drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
Jak ustalono kierujący motocyklem na prostym odcinku
drogi najechał na tył poprzedzającego go pojazdu,
a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu
doprowadzając do zderzenia czołowego z kierującą
pojazdem marki Honda. Pomimo udzielonej pierwszej
pomocy oraz prowadzonej reanimacji kierujący
motocyklem poniósł śmierć na miejscu. Postępowanie
prowadzi KPP Kraków.

26.09.2020 SKAŁA - Policjanci KP Skała zatrzymali 60-latka,
który kierował po drodze publicznej pojazdem w stanie
nietrzeźwości przy stwierdzonej zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu ponad 2,4 promila. Kierujący
ponadto doprowadził do kolizji drogowej. Postępowanie
prowadzi KP Skała.

27.09.2020 SKAŁA - Funkcjonariusze KP Skała ustalili
miejsce pobytu poszukiwanego przez Policję, a następnie
dokonali jego zatrzymania- to 34-latek ze Skały. Osoba
zatrzymana jako podejrzany o dokonanie kradzieży
rozbójniczej we wrześniu br. w miejscowości Skała
na kobiecie w wyniku czego utraciła ona telefon
komórkowy o wartości 600 złotych.

29.09.2020 IWANOWICE DWORSKIE - Policjanci z KP Skała
zatrzymali 59-latka, który kierował po drodze publicznej
ciągnikiem rolniczym w stanie nietrzeźwości
przy stwierdzonej zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu – ponad 1,4 promila. W trakcie czynności
ustalono, iż wobecw/w została wydana decyzja o cofnięciu
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi
z powodów zdrowotnych. Postępowanie prowadzi KP
Skała.

Październik:

03.10.2020 SKAŁA - Funkcjonariusze KP Skała na podstawie
własnych materiałów zatrzymali w miejscowości Skała
do kontroli drogowej 36-letniego kierującego w stanie
nietrzeźwości samochodem osobowym miał powyżej
0,9 promila.

05.10.2020 SUŁOSZOWA - Funkcjonariusze KP Skała
zatrzymali 42-latka, który pomimo wydanej o cofnięciu
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,
kierował po drodze publicznej pojazdem, znajdując
się ponadto w stanie po użyciu alkoholu – miał 0,4 promila.
Postępowanie prowadzi KP Skała.

12.10.2020 gm. Skała - Kierujący samochodem lat 55
na prostym odcinku drogi, potrącił 50-letnią pieszą
przechodzącą na oznakowanym przejściu dla pieszych
z prawej na lewą stronę drogi, która w skutek siły uderzenia
została odrzucona na przeciwległy pas ruchu pod jadący
z naprzeciwka pojazd. Piesza przewieziona do szpitala.
Postępowanie prowadzi KPP w Krakowie.

31.10.2020 SKAŁA - Funkcjonariusze KP Skała zatrzymali
26-latka, który prowadząc pojazd po drodze publicznej
nie zatrzymał się do kontroli drogowej pomimo wydania
polecenia do zatrzymania się przez f-sza Policji, ponadto
kierował po drodze publicznej pojazdem znajdując
się w stanie nietrzeźwości, kierujący stanowczo odmówił
poddania się badaniu na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu, od w/w pobrana została krew
do badania na zawartość alkoholu. W trakcie wykonywania
czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji usiłował
wręczyć im korzyść majątkową w formie pieniężnej
w kwocie 200 złotych za odstąpienie od czynności
służbowych. W trakcie podejmowanej interwencji
zatrzymany znieważył też policjantów słowami
powszechnie uznanymi za obelżywe, jak również naruszył
ich nietykalność poprzez kopanie po nogach podczas
i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych a także
groźbą bezprawną zmuszał ich do zaniechania prawnej
czynności służbowej. Zatrzymanego doprowadzono do izby
wytrzeźwień. Postępowanie prowadzi KP Skała.

Listopad:

02.11.2020 SUŁOSZOWA - F-sze KP Skała w miejscowości
Sułoszowa dokonali zatrzymania 45-latka, który kierował
po drodze publicznej pojazdem znajdując się w stanie
nietrzeźwości przy stwierdzonej zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu pow. 1,7 promila. Zatrzymano
mu prawo jazdy. Postępowanie prowadzi KP Skała.

03.11.2020 SUŁOSZOWA - Policjanci KP Skała zatrzymali
do kontroli drogowej 40-letniego kierującego pojazdem,
pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych. Po wykonaniu
niezbędnych czynności kierującego pouczono o zakazie
dalszej jazdy. Postępowanie prowadzi KP Skała.

05.11.2020 gm. Skala - Funkcjonariusze KP Skała zatrzymali
44-latka, który znajdując się w stanie nietrzeźwości – miał
ponad 2 promila, kierował rowerem po drodze publicznej.
Wymienionego ukarano mandatem karnym, a następnie
wraz z rowerem przekazano pod opiekę osobie wskazanej.

06.11.2020 SUŁOSZOWA - F-sze KP Skała zatrzymali
do kontroli drogowej 45-letniego kierującego pojazdem,
który poddany badaniu na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu miał 0,7 promila. Kierującemu
zatrzymano blankiet prawa jazdy. Postępowanie prowadzi
KP Skała.

18.11.2020 SMARDZOWICE - Funkcjonariusze KP Skała
dokonali zatrzymania 29-latka, który posiadał przy sobie
środki odurzające w postaci marihuany o wadze
2,77 grama neS o. Zatrzymanego osadzono
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Postępowanie
prowadzi KP Skała.

podkom. Justyna Fil
Oficer Prasowy

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

KRONIKA POLICYJNA
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Gmina Skała - niewybuch w lesie

Policjanci ze Skały zatrzymali kłusownika

Z bronią w ręku

KRONIKA POLICYJNA

Na terenie lasu, w gminie Skała, podczas prac niewybuch, należy natychmiast skontaktować
odkrywkowych natrafiono na niewybuch

z czasów II wojny światowej. Patrol saperski wywiózł
groźne znalezisko.

20 października br. oficer dyżurny z Komisariatu Policji
w Skale został powiadomiony o odnalezieniu niewybuchu
w jednym z lasów na terenie gminy. Skalscy policjanci
wraz z pirotechnikiem z Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie natychmiast udali się w miejsce, gdzie
wskazano im lokalizację niebezpiecznego znaleziska.
Okazało się, że jest to niewybuch z czasów II wojny
światowej. Został on wykopany z ziemi podczas pracy
odkrywkowej na głębokości około 30 centymetrów.
Wezwani na miejsce saperzy zabezpieczyli niewybuch
celem przewiezienia go na poligon, gdzie zostanie
zneutralizowany. Do tego czasu mundurowi zabezpieczali
obszar, w którym niebezpieczny przedmiot się znajdował.

Przypomnijmy, że każdorazowo w przypadku
ujawnienia przedmiotu choćby przypominającego

się z najbliższą jednostką Policji.
Z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie mogą nieść ze sobą
groźne znaleziska, w żadnym wypadku nie należy
ich dotykać, czy przemieszczać — może to grozić
wybuchem!

Justyna Fil

Kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi
mieszkańcowi gminy Sułoszowa, który naruszył

przepisy prawa łowieckiego. Wmiejscu jego zamieszkania
skalscy policjanci ujawnili urządzenia przeznaczone
do kłusownictwa oraz mięso i odpady po dziczyźnie
upolowanej wnykiem.

W ubiegłym tygodniu (7 października br.) oficer
dyżurny z Komisariatu Policji w Skale został powiadomiony
o ujawnionych w zagajniku na terenie gminy Sułoszowa
pozostałościach zwłok sarny oraz wnykach. Na miejscu,
w wysokich trawach funkcjonariusze znaleźli porzucone
truchło sarny . Zwierzę zostało oprawione, co wskazywało
na działania kłusownika. W pobliżu tego miejsca
mundurowi zabezpieczyli także 5 metalowych wnyków.

Policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili
kłusownika, którym okazał się 44-letni mieszkaniec gminy
Sułoszowa. W jego domu stróże prawa znaleźli sidła
przeznaczone do kłusownictwa oraz mięso i odpady

po tej zwierzynie. Mężczyzna przyznał, że pochodzi ono od
sarny, którą znalazł dzień wcześniej w lesie złapaną
we wnykach.

44-latek został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty
z Ustawy Prawo Łowieckie, dotyczące bezprawnego
pozyskania zwierzyny łownej oraz posiadania urządzeń
przeznaczonych do kłusownictwa. Za popełnione
przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Justyna Fil

Policjanci zatrzymali 25-latka, który z bronią w ręku
wtargnął na posesję mieszkanki gminy Skala. Sprawca
zaatakował kobietę i grożąc pozbawieniem życia, zażądał
wydania pieniędzy. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał
zarzuty i najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło po północy 19 września br.
Policjanci ze Skały zostali wezwani na interwencję,
dotyczącą ujęcia na gorącym uczynku złodzieja,
który zaatakował mieszkankę gminy Skala na terenie
jej własnej posesji. Policjanci natychmiast udali
się pod wskazany adres. Na miejscu zastali pokrzywdzoną,
jej dwóch sąsiadów oraz ujętego przez nich sprawcę
napadu.Mundurowi ustalili, że chwilę po północy kobieta
usłyszała w domu hałas, a gdy zeszła na parter ujrzała
w oknie mężczyznę trzymającego w ręku przedmiot
przypominający broń palną. Agresor krzyczał do niej,
aby otworzyła drzwi i zagroził, że ją zabije, jeśli tego
nie zrobi, po czym dwukrotnie wystrzelił z broni w szybę
drzwi tarasowych, którą kolejno wybił nogą. Przerażona
całą sytuacją kobieta wybiegła z domu drzwiami
wyjściowymi, wołając o pomoc. Sprawca obiegł dom

i ją dogonił, a następnie zaatakował szarpiąc, popychając
i ponownie grożąc pozbawieniem życia, zażądał wydania
pieniędzy. W tym czasie na ratunek przybiegło dwóch
sąsiadów, którzy obezwładnili napastnika, powiadomili
Policję i ujęli go do czasu przyjazdu patrolu.

Policjanci zatrzymali sprawcę, którym okazał
się 25-letni mieszkaniec powiatu miechowskiego.
Mężczyzna był pijany, miał ponad 1,3 promila. Oświadczył
on policjantom, że „chciał okraść kobietę z pieniędzy,
bo myślał, że jest bogata, a jemu ciągle brakuje”. Sprawca
został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Stróże prawa
zabezpieczyli broń, z której wystrzelił. Okazało
się, że jest to gazowa replika pistoletu na kulki śrutowe.

25-latek usłyszał trzy zarzuty: usiłowania dokonania
rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zniszczenia
mienia na kwotę 3 tysięcy złotych oraz zakłócenia miru
domowego.

20 września br., decyzją sądu podejrzany trafił
do aresztu na okres 3 miesięcy. Za popełnione
przestępstwa grozi mu do 12 lat więzienia.

Justyna Fil
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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 Rzeplina oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Smardzowic.

Śladami KGW - Żyjemy z Tradycją

KGW Rzeplin

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeplinie działa
aktywnie i nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat.

Pierwsze członkinie podają, iż założyły nieformalne
zrzeszenie kobiet już w roku 1952r. Od początku swojej
działalności KGW współpracuje z Ochotniczą Strażą
Pożarną.

Obecnie naszą działalność prowadzimyw remizie OSP.
Dzięki współpracy z druhami OSP wspólnie dążymy
do dostosowania kuchni aby móc realizować plany.
Wspólnie organizowano liczne imprezy, przedstawienia.

Wiele osób z sentymentem wspomina przedstawienia
teatralne, w które zaangażowanych było wielu
mieszkańców. Należy wspomnieć, iż na wyposażeniu KGW
było wiele przydatnych urządzeń, z których korzystali
mieszkańcy m.in. magiel, szatkownica do kapusty, zastawy
stołowe, garnki, bryŠanny na ciasto jak również podłoga
taneczna,którą wypożyczano na wesela i inne wydarzenia.
Były organizowane kursy kulinarne, kurs szycia.
Takie wydarzenia są cenne, gdyż łączą, uczą, bawią.

Obecnie przewodniczącą KGW jest Barbara Poradzisz,
która czuwa nad kontynuacją działalności
i pielęgnowaniem dorobku i tradycji przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. Jedną z takich tradycji
jest wspólne wyplatanie wieńca dożynkowego. Wieniec
jest wyplatany z zebranych na polach gospodarzy Rzeplina
kłosów zbóż, dekorowany jest kwiatami, owocami.
Jest symbolem dziękczynnym za zebrane plony. Z wieńcem
w uroczystych strojach krakowskich członkinie koła biorą
udział w dożynkach parafialnych, gminnych
czy powiatowych. KGW z Rzeplina było też gospodarzem
dożynek gminnych i powiatowych. W dożynkach
parafialnych istotną tradycją w naszej parafii jest dzielenie
się po nabożeństwie kościelnym chlebem, który niosą
„starości” dożynek. Corocznym zwyczajem jest również
wyplatanie palmy wielkanocnej, która bierze udział
w Konkursie Palm Wielkanocnych. Wyplatanie wieńca

i palmy to nie tylko okazja do integracji podczas wspólnej
pracy, ale również możliwość przekazania swoich
pomysłów i umiejętności.

Koło Gospodyń Wiejskich bierze także udział
w nabożeństwach liturgicznych podczas, którego niesiony
jest w procesjach feretron. Nasze członkinie KGW
od lat noszą figurę św. Antoniego i św. Teresy.

Obecnie w naszym KGW działa 14 pań, ale mamy
też wiele osób wspierających, które pomagają nam

w przygotowaniu różnych wydarzeń. Jest wiele bratnich
duszy, którzy zawożą nam tradycyjnie co roku wieniec
i palmę na uroczystości, przygotowują stelarze do wieńca
czy trzon do palmy, pomagają w przygotowaniu stoisk
na wydarzeniach jak Dni Skały czy Dożynki, wspierają
w przygotowaniu potraw i ciast na imprezy.
które organizujemy samodzielnie lub wspólnie z druhami
naszego OSP m.in. Piknik z okazji Dnia Dziecka, Andrzejki
czy Sylwester. Ten rokprzyniósł namniespodziewanie wiele
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KGW Smardzowice

KGW Smardzowice powstało w 2003 r.
z inicjatywy mieszkanek wsi pragnących kultywować
tradycje swojego regionu. Obecnie w Kole działa 18 pań,
którym przewodniczy od 2005 roku pani Bogusława
Kubik. Panie ze Smardzowic, jak nakazuje tradycja
każdego roku spotykają się przy wyplataniu Palmy
Wielkanocnej, oraz pleceniu Wieńca Dożynkowego.

Projekt Palmy Panie omawiają wspólnie
na spotkaniach, wybierając kolorystykę oraz rodzaj
zdobień. Forma Palmy jest zmienna, co roku to inna
koncepcja - lecz zawsze nawiązująca do tradycji. Palmy
są bogato zdobione kolorowymi kwiatami z bibuły,
wstążkami oraz roślinami zimno- zielonymi, gdzie końcowy
efekt pracy gospodyń jest niesamowity, ponieważ nie tylko

ograniczeń i nie mogliśmy zrealizować naszych planów.
Jednym z nich jest cykl kulinarny z naszymi najmłodszymi
pt. ”łasuchy na racuchy”. Będą to cykliczne zajęcia, podczas
których wspólnie przyrządzimy racuszki z jabłuszkiem,
naleśniki czy inne rarytasy aby wspólnie je spałaszować.
Mamy również w planach spotkania, podczas których
podzielimy się naszymi doświadczeniami kulinarnymi
w potrawach tradycyjnych jak pierogi, które goszczą
na naszym stole niemal na wszystkich stoiskach,
i są znakiem rozpoznawczym naszego koła.
Koło przygotowuje też dania wyszukane jak musaka,
którą podałyśmy na stoisku „greckim” podczas Dni Skały
2019. Panie z koła reprezentowały Grecję i pięknie
się prezentowały w antycznych tunikach. KGW Rzeplin
często wraca do dawnych smaków jakimi
są niepowtarzalne „kluski polone”, które gościły na stoisku
koła podczas „Jarmarku Skalski ego 100 lat temu” podczas
Dni Skały 2018.

Dzięki środkom pozyskanym z ARiMR udało nam
się doposażyć kuchnię, zakupić stroje czy namiot eventowy.

Jest to dla nas bardzo duże wsparcie, ponieważ możemy
realizować swoje cele i planować dalszy rozwój.
Dziękujemy również wszystkim sponsorom,
którzy nas wspierają, bo dzięki nim udało się zrealizować
wiele wydarzeń czy dokonać zakupów.

Wspólne wyjazdy odłożymy nieco w czasie z uwagi
na obecną sytuację ale takie plany również mamy.

Naszym celem jest również wspieranie różnych akcji
charytatywnych m.in. „pompowałyśmy” dla Tosi
w #gaszynchallenge, bierzemy udział w piknikach
charytatywnych, wspieramy finansowo różne akcje,
przekazałyśmy materiały zakupione wspólnie z OSP
na rzecz akcji „szyjemy maseczki dla seniorów” jak również
same szyłyśmy maseczki.

Sprawia nam wiele radości, że ciągle nas przybywa.
Zachęcamy gorąco do dołączenia do naszego koła
niezależnie od wieku. Im nas więcej tym więcej możemy
zdziałać dobrego dla siebie i lokalnej społeczności!

Oprac. Barbara Gola
KGW Cianowice
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wkładają tam prace rąk ale i serce. W tradycji ludowej
wierzono, że palmy wielkanocne mają w sobie wielką moc
i są w stanie ochronić domostwo, ludzi, zwierzęta a także
zapewnić zdrowie i długie życie twórcom palmy.
Ukończoną palmę członkinie Koła prezentują na corocznym
święceniu, oraz Gminnym Konkursie Palmy w Kościele
Parafialnym w Smardzowicach.

Dożynki oraz wieniec dożynkowy w sposób
symboliczny kończą żniwa wieńcząc tym samymroczny cykl
prac polowych. Również gospodynie ze Smardzowic
przygotowania do wieńca rozpoczynają od zbioru zbóż,
ziół, kwiatów, które układane są w małe wiązki
i poddawane naturalnemu suszeniu aby potem
być elementem wieńca. W wieńcu dożynkowym oprócz
tradycyjnych elementów smardzowianki starają
się umieszczać symbole odzwierciedlające obecną sytuację
w życiu kościoła lub Kraju.

I tu trzeba przytoczyć rok 2019 - Rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości a w roku obecnym to 100-
letnia rocznica urodzin Jana Pawła II.

Koło chętnie widziało by w swoich szeregach młode
mamy i gospodynie. A ich obecność dałaby Paniom
poczucie, że tradycje oraz obrzędy będą kultywowane
przez następne pokolenia, podtrzymując lokalną
tożsamość. Nie bez znaczenia jest fakt, że noweosoby mają
świeże pomysły.

KGW Smardzowice za swoją pracę otrzymało wiele
wyróżnień oraz nagród co tylko utwierdziło Panie
w przekonaniu, że ich starania zostają docenione. Należy
tutaj wymienić „Jarmark Skalsko-Europejski”,
w którym zajęły 3 miejsce, Konkurs Kulinarny „Pajda

ze Smakiem” czy „Najlepsze stoisko promocyjne
z potrawami regionalnymi” podczas Dożynek Powiatu
Krakowskiego, gdzie swoimi smakołykami częstowały gości.
Rok 2019 obfitował w wiele imprez lokalnych, na których
KGW Smardzowice mogło zaprezentować swój potencjał
- Dni Skały, na których reprezentowały Kulturę i Kuchnię
słonecznych Włoch. Zachwycała piękna dekoracja stoiska,
na której nie zabrakło ziół rodem ze słonecznej Italii.
Kolory flagi zostały umiejętnie umiejscowione na strojach
w jakich reprezentowały się gospodynie. Kuchnia włoska
czy polska to dla KGW Smardzowice nie problem
bo i na tym polu Panie odnalazły się wyśmienicie.
Ugościły mieszkańców sałatką capreze, lasagne, tartą
z warzywami oraz Ŗramisu i sernikiem ricoS a, które szybko
zniknęły ze stoiska. Jeszcze szybciej znikają specjały kuchni
lokalnej i tu trzeba wymienić specjały Pań ze Smardzowic
- „Golonko na kapuście”, Żurek na żeberkach i punkt
obowiązkowy, podczas każdej prezentacji Koła
- „Sernik Babuni” oraz tort owocowy– czyli same pyszności
dla podniebienia.

Gospodynie dbają też o najbardziej potrzebujących
i prośby o wsparcie nigdy nie zostają bez odpowiedzi.
Właśnie w ten sposób zaangażowały sięw pomoc „Nikolasa
Bateńczyka”, brały udział w pikniku charytatywnym
dla chorej na SMA Tosi i przygotowywały poczęstunek.
Wsparły też koleżanki z sąsiadujących KGW, szyjąc
maseczki dla seniorów z naszej gminy (uszyły około 700
szt.). Corocznie organizują poczęstunek dla pielgrzymów
zmierzających do Częstochowy oraz słodki poczęstunek
dla mieszkańców podczas odpustu parafialnego.
Koło ze Smardzowic stawia też na nowoczesne technologie
dzięki którym powstała strona internetowa na Facebook-u,
na której są opisywane różne aspekty działalności Koła
- więc nie tylko tradycja ale także elementy techniki
i innowacji są w życiu KGW Smardzowice.

Panie korzystają również z dotacji ARiMR gdzie
są zarejestrowane. Dotacje wykorzystują dwutorowo.
Z jednej strony fundusze przeznaczają na stroje ludowe,
w których prezentują się na uroczystościach Kościelnych
czy świeckich, a z drugiej strony rozwijają swoje horyzonty
poprzez wycieczki tematyczne. Najbardziej zapadła
im w pamięci wycieczka do Wieliczki, gdzie poznały
legendę o św. Kindze, oraz „Folk FesŖwal” wKrzeszowicach.
Podsumowując działalność Koła ze Smardzowic można
śmiało pokusić się o stwierdzenie, że wspólne działanie
na wielu płaszczyznach daje możliwość rozwoju
i współpracy.

Oprac. Barbara Gola
KGW Cianowice
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Pakiety wsparcia dla seniorów dotarły do gminy
Skała! „Solidarni z Seniorami” czyli twórcy

ogólnopolskiej kampanii promującej działania
informacyjno-edukacyjne wśród seniorów obdarowali 17
seniorów z gminy Skała Pakietami wsparcia.

Seniorzy z zadowoleniem odbierali przesyłkę
od listonosza, tym bardziej, że niespodzianka adresowana
z Głosu Seniora wydawała się być trafiona. Wszak pewien
wiek predysponuje już do „wsparcia”. Okazało
się, że Pakiet zawiera też książkę, która – jak to zwykle bywa
u seniorów- przywołała wspomnienia sprzed lat.
A dokładnie z roku 2002, kiedy to w gminie Skała pojawił
się autor „pakietowej” książki Sobiesław Zasada. Nawiązał
współpracę z władzami gminy, otwartej i akceptującej
jego plany i zakupił grunt pod realizację przedsięwzięcia
-Akademia Umiejętności Jazdy. Zaprezentował się też bliżej
lokalnej społeczności organizując w latach 2002-2005
podczas Dni Skały konkurs „O kierownicę Sobiesława
Zasady”, o czym donosiła lokalna prasa „Kronika Miasta
i Gminy Skała”. I chociaż osiemnaście lat mamy za sobą,

lokalna Kronika nadal jest wydawana, Panu S. Zasadzie
chyba nadal gmina się podoba, Dni Skały organizowane
są w każdym roku… tylko my z tamtej lokalnej społeczności,
staliśmy się SENIORAMI. Cóż, każda chwila ma swoją wagę,
te senioralne też bywają czasem piękne!

Pozdrawiam
Barbara Szwajcowska

Rady Seniorów w sytuacjach kryzysowych
- udział gminy w programie!

…Zdaniem psychologów to właśnie seniorzy za czas
pandemii płacą najwyższą cenę. Przede wszystkim jako
grupa najbardziej narażona na atak i skutki wirusa.
Zaleca się im, jak najściślejszą izolację od otoczenia.
Najlepiej, by osoby starsze w ogóle zrezygnowały
z wychodzenia z domu, co zamyka im drogę do – dla wielu
z nich jedynych, codziennych – kontaktów z innymi
osobami.

Odpada, więc miła pogawędka z sąsiadką
na ławeczce, długi spacer w towarzyskim gronie,
spotkanie z wnukami, a często także zakupy
w osiedlowym sklepiku, gdzie pracuje sympatyczna i tak
otwarta na innych pani ekspedientka…

Nawet tzw. „okno na świat”… znikło zasłonięte
„maską” pandemii….

Powyżej cytuję taki mały urywek „mocnego głosu
seniorów małopolski”, który po opracowaniu przesłany
zostanie do Pana premiera. Takie i inne tematy związane
z seniorami są od października 2020 r dyskutowane
na spotkaniach organizowanych w trybie "webinar" przez
Małopolska Sieć Rad Seniorów Fundacji Miejsc i Ludzi
Aktywnych w Krakowie.W spotkaniach każdorazowo bierze
udział około dwudziestu reprezentantów organizacji
senioralnych z Małopolski.

Krótko też informuję, iż polsko-norweski projekt
Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych "Rady Seniorów
- narzędziem dialogu i aktywności obywatelskiej" uzyskał
dofinansowanie w Programie "Aktywni Obywatele".
Szczegóły tego - jak w ramach nowego projektu będą
wspierane działania rad seniorów w Małopolsce
korzystając z doświadczeń norweskich- już wkrótce.

Barbara Szwajcowska

Pakiety wsparcia dla seniorów

Rady seniorów w sytuacjach kryzysowych

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że obecnie trudny
mamy czas na wszelkie akcje pomocy seniorom.

Wolontariat pojawia się w takiej małej gminie jak Skała
bardzo rzadko, a młodsza część społeczności ma może
jeszcze więcej „na głowie” niż my seniorzy. Już nie raz
braliśmy sprawy w swoje ręce i zbytnio nie trzeba było
nas zachęcać! Może i tym razem „damy radę”,
może zaradniejszy pomoże słabszemu i wyjdzie
to wszystkim na dobre!

Gdy dostrzegliśmy - na zewnątrz - pomocną dłoń
w postaci Stowarzyszenia MANKO-Głos Seniora
prowadzącej ogólnopolska kampanię „Solidarni
z seniorami- razem damy radę” uznaliśmy, że takie
wsparcie da możliwość seniorom w gminie Skała
- w tym trudnym czasie pandemii - edukacji, aktywizacji,
rzetelnej informacji i pomocy.

Senioralna Rada Miejska zrobiła pierwszy krok.
Nieoceniona współpraca z Klubem Seniora GROTA
pozwoliła wesprzeć akcję zachęcania do pomocy seniorom,
promocję inicjatyw, wszelkich działań skierowanych
do seniorów i przekazywanie ważnych informacji.
Organizator miał plan, widocznie również rozeznanie,

co dobre dla seniorów, oczywiście na miarę
obecnych możliwości. My chcieliśmy,
by owe działania stały się również udziałem
części naszej gminnej społeczności. Na wszelkie
rozmowy, negocjacje i uzgodnienia mieliśmy
oczywiście internetowe łącza. Prosiliśmy

o Pakiety Wsparcia, już w następnym tygodniu kilkanaście
dotarło przez Pocztę do seniorów w Skale. Poprosiliśmy
zatem o kolejnych kilka – też dotarły!

****Magazyn Głosu Seniora, też dostaliśmy, jak tylko
nam zdrowie pozwalało, lub ktoś chciał pomóc
przekazywaliśmy go seniorom. Różnie- do skrzynki
pocztowej, do zaprzyjaźnionego sklepu wspierającego
wszelkie akcje dla seniorów, przez Dom Kultury,
przez MGOPS… Mamy nadzieję, że seniorzy skorzystal
i z wersji papierowej, zachęcamy też do czytania online.
Wchodzimy na stronę www.glosseniora.pl

*****Promujemy akcję „Zrób zakupy dla seniora”,
chcemy zachęcić do pomocy seniorom (np. zrobienie
zakupów, w tym leków, porozmawianie przez telefon)
w dobie epidemii koronawirusa.

*****Zwracamy uwagę na akcję pt. „Stop Korona
-Oszustwom” w ramach trwającej kampanii „Stop
manipulacji – nie daj się oszukać!”. Celem akcji jest
zwiększenie świadomości w temacie zagrożenia różnego
typu oszustwami w trakcie pandemii wśród osób starszych.
W ten sposób przestrzegamy seniorów przed
manipulatorami i informujemy, jak nie dać się oszukać.
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Czas oczekiwania na jedne z najpiękniejszych Świąt - Świąt Bożego Narodzenia
łączy, jednoczy, zbliża ludzi… czekamy, by w atmosferze szczególnego,

ciepłego wigilijnego wieczoru być przy wspólnym stole razem… by dzielić przeżyte
radości i smutki z najbliższymi, powracać wspomnieniami do tradycji i zwyczajów,
by poczuć magię chwili… życzymy wszystkim, by ta magia pozostała w nas na wiele
kolejnych dni, pozwoli ła cieszyć się tym co jest i dała nadzieję na lepszy czas,
który jeszcze przed nami …

Seniorzy

SPOTY KAMPANII – emitowane m.in. w TVP.
Spot kampanii „Stop Manipulacji, nie daj się oszukać”
hS ps://www.youtube.com/watch?v=4rrvmolztsA
Spot Gmina Przyjazna Seniorom
hS ps://www.youtube.com/watch?v=Vl0pNc7TŤ g
artykuł nr 1 STOP Korona – Oszustwom
hS ps://glosseniora.pl/2020/03/15/stop-korona-
oszustwom/
artykuł nr 2 – „Stop KORONA-OSZUSTWOM”
hS ps://glosseniora.pl/2020/03/17/nasze-nowe-akcje-
solidarni-z-seniorami-razem-damy-rade-oraz-stop-
koronaoszustwom/

****Polecamy Głos Seniora TV
Poniżej linki do działań online:

Wywiad z geriatrą dr Czarnobilskim hS ps://
www.youtube.com/watch?v=4kcWxSh5iUw
Ćwiczenia mistrza Polski 60+, dr M. Pilch hS ps://
www.youtube.com/watch?v=ID_vqL0ZRac
Jak wykonać maseczkę w dwie minuty? hS ps://
www.youtube.com/watch?v=bJFUSjXjFy0
Jak wykonać przyłbicę w dwie minuty? hS ps://youtu.be/

IA7KSyHRr0E
Wywiad z Rzecznikiem Praw Pacjenta hS ps://youtu.be/
8rPMWEKAEZI

Audycja w Radio Kraków 15 marca hS p://
www.radiokrakow.pl/audycje/czuje-sie-mlodo-50326/
lukasz-salwarowski-badzmy-solidarni-z-senioramipodczas-
epidemii-koronawirusa/

Audycja w Radio Kraków 15 maja
hS ps://www.radiokrakow.pl/audycje/czuje-sie-mlodo-
50326/lukasz-salwarowski/

Wchodzimy na stronę www.glosseniora.pl
a tam np. „Rozmowy edukacyjne z pacjentem na temat
depresji w ramach ogólnopolskiego programu
pt. ”Odnaleźć siebie”

*****Zachęcamy seniorów do spacerów on line!!!
Ostatnia propozycja www.muzeumkrakowa.pl/

zwiedzanie można skorzystać z oferty edukacyjnej
dla seniora pt. ,,Muzealna Akademia” lub kliknąć
zwiedzanie …i zobaczyć „Jedno muzeum – tysiące
opowieści”

Barbara Szwajcowska

Akademia Tańca i Gimnastyki ATIGA istnieje
od września 2016 r. Została założona, przez Agatę

Giża.
Od początku swojej działalności na stałe współpracuje

z trenerami, specjalistami zajmującymi zajęciami
z gimnastyki, baletu i przygotowania sportowego.
Intensywne treningi i współpraca z rodzicami zawodniczek
sprawiła, że już po 6 miesiącach działalności, w marcu
2017 r., zespoły z Akademii po raz pierwszy zaprezentowały
się na zawodach z cyklu Grand Prix Polski
w Garwolinie.

Od tego czasu zespoły z Akademii Tańca i Gimnastyki
ATIGA są obecne na zawodach organizowanych przez PSCH
z cyklu Grand Prix i Mistrzostwach Polski. Pomimo
niespełna czterech lat działalności, Akademia ma na swoim
koncie wiele sukcesów na zawodach organizowanych
w kraju i zagranicą.

Zajęcia w Skale rozpoczęły się w październiku
bieżącego roku. Dzieci dzielnie ćwiczą, w każdy piątek
o godzinie 16.50 w Hali Widowiskowo- Sportowej w Skale.
Doskonalą technikę taneczną, gimnastykę oraz podstawy
klasyki.

Chcesz dołączyć do nas? Zapisy pod numerem:
517-133-981

Zapraszamy na treningi cheerleaders!
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Tradycji stało się zadość... w niedzielę 13 września
br. w Equestrian Sports Minoga-Ośrodku

Jeździeckim PRAWDZIC odbyły się już 6. Ogólnopolskie
Towarzyskie Zawody w Habituacji Koni, objęte
honorowym patronatem przez Pana Burmistrza Miasta
i Gminy Skała Krzysztofa Wójtowicza oraz Pana Dyrektora
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale Cezarego
Bejma.

Przy pięknej słonecznej pogodzie uroczystego
otwarcia Zawodów dokonał Pan Burmistrz Krzysztof
Wójtowicz. Zawodnicy z wylosowanymi końmi mieli
do pokonania 10 przeszkód na piaszczystym parkurze
i 8 w terenie. Zawody trwały od godz. 12.00 do 18.00
z przerwą na lekki posiłek... Druhowie OSP Barbarka
serwowali w tym roku nie tradycyjną pyszną grochówkę
a ufundowane przez Ośrodek grillowane kiełbaski...

O godzinie 18.30 Sędziowie - Pani Katarzyna Jasińska
i Pani Aleksandra Najman ogłosiły oficjalne wyniki
Zawodów.

Klasyfikacja Juniorów:
1m. Ada Marchewka
2m. Joanna Staniak
3m. Emilia Świechowska
Klasyfikacja Seniorów:
1m. Natalia Veretyuk
2m. Eleonora Pryka
3m. Anna Misiak
W klasyfikacji Generalnej Zawodów zwyciężyła

(podobnie jak w roku ubiegłym) Ada Marchewka
przed Natalią Veretyuk i Eleonorą Pryka.

Zwycięzcy otrzymali Puchary ufundowane
przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale,
jak również nagrody rzeczowe ufundowane przez Sędziego
Panią Aleksandrę Najman.

Wszyscy uczestnicy Zawodów otrzymali
od Organizatora Zawodów flo (flot's) oraz pamiątkowe

plakietki.
HABITUACJA, ćwiczenia mające na celu oswajanie

koni z różnymi przeszkodami, zjawiskami i zachowaniami,
zwiększające bezpieczeństwo w kontakcie z koniem
a zarazem wzmacniające porozumienie między koniem
a człowiekiem...

Equestrian Sports Minoga
Ośrodek Jeździecki PRAWDZIC

VI Ogólnopolskie Towarzyskie Zawody w Habituacji Koni
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14października 2020 roku w Dniu Edukacji
Narodowej odbyło się wyjątkowe wydarzenie.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Szczodrkowicach obchodziła Jubileusz 100-lecia
istnienia. Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia istnienia
Szkoły Podstawowej w Szczodrkowicach odbyły
się w znakomitym gronie. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Rada Rodziców, Stowarzyszenie „Razem można
więcej” oraz Społeczność Uczniowska zaprosiły
nas na to wyjątkowe wydarzenie.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych naszegomiasta - Burmistrz Miasta i Gminy
Skała Krzysztof Wójtowicz, radna Marzanna Tomczyk,
Kurator Oświaty Marcin Janeczek, Marek Piekara
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego
oraz Cezary Bejm Dyrektor Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Skale. Na tym wyjątkowym Jubileuszu
nie mogło zabraknąć wspaniałej kadry pedagogicznej
z tutejszej szkoły oraz poprzednich jej Dyrektorów – Amelii
Górki, Aleksandry Dolińskiej, Ryszarda Wendla i obecnej
Dyrektor Anny Walczak-Panna. W poczcie sztandarowym

pięknie się prezentowali druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej ze Szczodrkowic. Uroczystości zainaugurowała
Uroczysta Msza Święta w kaplicy pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożegow Szczodrkowicach, którą koncelebrował
ks. proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej
w Smardzowicach Zdzisław Sideł. Kolejnym punktem
programu było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
w budynku szkoły, którego dokonała Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szczodrkowicach Anna Walczak-Panna
w asyście Krzysztofa Wójtowicza Burmistrza Miasta
i Gminy Skała. Zaproszeni na uroczystość goście złożyli
wpisy w Księdze Pamiątkowej i zapozowali do wspólnych
fotografii. Popatrzmy zatem na fotorelację z tego
wydarzenia.

M.P.

100-lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Szczodrkowicach 1920-2020


