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Szanowni Państwo
Wakacje minęły

s z y b k o i z a p e w n e
wszyscy wróciliśmy już
do pracy. Sezon jesienny
w gminie już jest bardzo
i n t e n s y w n y –
rozpoczynamy trzecią
już turę inwestycji
d r o g o w y c h w r a z
z odbudową dróg
p o z n i s z c z e n i a c h
po ulewnych opadach
deszczu.

R e k o r d o w a
dotacja na usuwanie
s k u t k ów k l ę s k
żywiołowych.

O t r z y m a l i ś m y
kolejne rekordowe

wsparcie dla naszej gminy - tym razem ze środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych - ponad 567 tys.
złotych! Przeznaczone zostaną na remonty dróg we
wsiach Smardzowice, Minoga, Cianowice, Rzeplin
i Maszyce. Wkład gminy to min. 20% kosztów.
Przygotowujemy teraz dokumentację przetargową,
aby jak najszybciej wykonać te naprawy.

Senioralia 2021
Na początku września odbyły się Senioralia Gminy

Skała 2021, podczas których dokonaliśmy oficjalnej
inauguracji Ogólnopolskiej Karty Seniora edycja Gmina
Skała, która umożliwia seniorom dokonywanie zakupów
ze zniżkami dla seniorów. Już niedługo zniżki będą także
honorowane przez przedsiębiorców z naszej gminy,
którzy dołączą do tego programu.

I Skała Rock Fes�val
Tydzień później – 11 września – odbył się I Skała

Rock Fes�val, czyli przegląd zespołów rockowych
z gminy Skała i okolic. Wystąpiło 7 zespołów w formie
przeglądu oraz 2 gwiazdy wieczoru – Alergen oraz
Latające Talerze. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe
nagrody. A już za rok… II Skała Rock Fes�val z większą
liczbą zespołów!

Biznesowe śniadania czwartkowe
Wzwiązku z tym, że ostatni rok był na przedsiębiorców

bardzo trudny, a kolejny nie gwarantuje stabilności
w związku z możliwym lockdownem lub trudnościami
gospodarczymi, postanowiłem rozmawiać z przedsiębiorcami
z naszej gminy o możliwej współpracy, ułatwieniach jakie
może zagwarantować im urząd lub w czym mogę pomóc.
Spotkania będę organizował co miesiąc z kolejnymi
grupami przedsiębiorców, rzemieślników lub rolników.
Na pierwsze inauguracyjne spotkanie zapraszam
wszystkich winiarzy gminy Skała.

Jak to z tymi 2mln było...
Na samym początku kadencji napisałem kiedyś,

że nie będę się wdawał w internetowe wojenki i nadal
mam zamiar tego się trzymać. Od czasu do czasu jednak
trzeba wyrazić swoje zdanie i sprostować manipulacje,
półprawdy lub wprost kłamstwa. Kilka miesięcy temu
Pani Poseł Elżbieta Duda umieściła informację na temat
tego, że wniosek do RFIL zawierał błędy i gmina Skała
straciła 2 mln złotych. Na bazie tej internetowej
informacji wpłynął od mieszkańca Piotra P.
ze Smardzowic do Komisji Rewizyjnej wniosek
o zweryfikowanie wniosku do RFIL. W związku z tym na
prośbę Przewodniczącej przesłałem swoje wyjaśnienie,
które zamieszczam poniżej.

Osobiście tamten wpis Pani Poseł traktowałem
jako element kampanii wyborczej, która rozpoczęła się
w momencie zamieszania wokół szkoły i zapomniałem
o nim traktując go jako element wojenki na lokalnym
podwórku. Wyjaśniałem tę sytuację na spotkaniach
sołeckich w Cianowicach i Smardzowicach, lecz widać
przekaz ten nadal funkcjonuje w świadomości
mieszkańców. Przy okazji wyjaśnień na Komisję
Rewizyjną postanowiłem umieścić tę informację
publicznie. Wpis Pani Poseł na Facebooku zawierał wiele
emocji i niewiele ma wspólnego z merytoryką,
a w szczególności z procedurą związaną z tymże
programem.

Szanowna Pani Przewodnicząca,
w odpowiedzi na Pani prośbę o wyjaśnienia w sprawie
pisma Pana Piotra P. w sprawie domniemanych
nieprawidłowości we wniosku RFIL przesyłam swoje
wyjaśnienia. Pan P. w dokumencie powołuje się na wpis
Pani Poseł Elżbiety Dudy zawierający informacje
o rzekomej niezgodności ze stanem faktycznym.
Na wstępie należy wyjaśnić, że wniosek nie dotyczył
stanu aktualnego na dzień jego złożenia, lecz zamierzenia
inwestycyjnego, które miało być zrealizowane do końca
2022 roku (zgodnie w wymogami RFIL). Zatem zarzut
niezgodności ze stanem faktycznym jest całkowicie
chybiony.

Wniosek został złożony 21 grudnia 2020 roku.
W dniu jego składania podjęta była uchwała Rady
Miejskiej w Skale o zamiarze likwidacji szkoły, a zgodnie
z jej zapisami wykonanie jej powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała. Również zgodnie z zapisami ustawy
to gmina odpowiada za kształt oświaty w gminie i siatkę
placówek odpowiada gmina. W myśl podjętej przez Radę

Miejską w Skale uchwały oraz zgodnie z wyrażonym
stanowiskiem w sprawie zamiaru utworzenia
przedszkola samorządowego w Smardzowicach
złożyłem wniosek potwierdzający wolę samorządu
gminy Skała do założenia takiej placówki w miejsce
likwidowanej szkoły.

Faktem jest, że na dzień składania wniosku nie
było pozytywnej opinii Kurator ws likwidacji szkoły, lecz
byliśmy jeszcze przed decyzją MEiN, a w przypadku (co
się wydarzyło) negatywnej decyzji Ministra pozostawała
ścieżka sądowa (która aktualnie jest realizowana). Nadal
należy pamiętać, że istnieje ścieżka ponownego
podjęcia przez RM uchwały o likwidacji i ponownej
procedury oceny.
Zadanie zgłaszane we wniosku należało wykonać do
końca 2022 roku, a w przypadku przeszkód w jego
realizacji istniała możliwość zmiany zakresu zadania
nawet już po przyznaniu dotacji!

W oświadczeniu na stronie 3 i 4 tego wniosku
widnieje zapis nt zasad Funduszu o treści:
"Gmina Skała/powiat krakowski/województwo
małopolskie zobowiązuje się do:
1) przeznaczenia całości otrzymanych środków na
wydatki majątkowe objęte wnioskiem, a w przypadku
zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku
majątkowego poinformowania o tym Prezesa Rady
Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie
14 dni od dnia zaistnienia zmiany;"
Pod tym oświadczeniem widnieje podpis mój oraz Pani
Skarbnik zgodnie z wymogami wniosku. A zatem
zgodnie z zasadami programu przewidziana była
możliwość zmiany zakresu zadania!

W zakresie rzekomej niezgodności ze stanem
faktycznym, która stanowiła domniemaną podstawę
cofnięcia środków, w przypadku wniosku na
rewitalizację CKSiR przyznaniu dotacji nie
przeszkadzało to, że nie mieliśmy zgłoszenia na remont,
które teraz procedujemy. Nie było również przeszkodą
do przyznania dotacji na budowę boiska to, że jego
powstanie koliduje z infrastrukturą Tauronu, którą to
kolizję właśnie teraz w porozumieniu z Tauronem
usuwamy. A więc nie zostały usunięte wszystkie
przeszkody formalne uniemożliwiające realizację
zgłoszonych wniosków.

Warto zwrócić uwagę na to, że fundusz ten
w swej formule skonstruowany był tak, aby być jak
najprostszą formą pozyskania przez gminy środków
inwestycyjnych (3 stronywniosku i 1 strona oświadczeń
woli). Fundusz nie zawierał oficjalnego regulaminu,
zasad podziału środków, określonej punktacji,

procedury oceny ani procesu uzupełnień, wyjaśnień lub
odwołań. Nie było również żadnego wymogu
posiadania projektów lub prawomocnych pozwoleń na
budowę.

Podsumowując - nie było żadnych formalnych
podstaw do tego, aby twierdzić, że zapis dotyczący
remontu budynku w celu stworzenia przedszkola był
podstawą odrzucenia wniosku. Żadne merytoryczne
elementy Funduszu nie potwierdzają takiego
twierdzenia.
Nie jest mi znana również żadna OFICJALNA
informacja, na którą można się powoływać
w publicznych stwierdzeniach jakoby środki te były już
przyznane gminie Skała, a w związku z domniemanymi
nieprawidłowościami we wniosku zostały odebrane.
Skoro zaś nie zostały przyznane oficjalnie to nie mogły
zostać odebrane, czyli stracone przez gminę Skała.
Jedyne znane mi oficjalnie wyniki dotyczą środków
przyznanych na rewitalizację CKSiR oraz budowę boiska
sportowego.

Gdyby jednak przyjąć tę logikę zaprezentowaną
we wpisie na Facebooku to każdy wniosek, który nie
uzyskał wsparcia z powodu złożenia lub nie złożenia
wniosku, oznacza utratę środków przez gminę Skała.
Jeśli przyjąć taką interpretację to gmina Skała utraciła
już miliardy złotych dofinansowania. Nie ośmielam się
jednak przyjmować takiego stanowiska z serdecznej
życzliwości do członków Komisji Rewizyjnej i z szacunku
dla Państwa pracy oraz obawy o możliwy przyszły
zakres kontroli...

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Wójtowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

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

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

U����������� � ������ 77 �������� ����������� �������� �
�������� 15 �������� 1944 ����

„ Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami
szli
żołnierze z Westerpla�e.

( A lato było piękne tego
roku ).

I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

( A na ziemi tego roku było
tyle wrzosu na bukiety )…”

Szanowni Państwo!
Pisał przed laty Konstanty Ildefons Gałczyński

w swoim wierszu „Pieśń o żołnierzach z Westerpla�e”.
W tym roku obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu

II Wojny Światowej. 1 września 1939 roku hitlerowskie
Niemcy zaatakowały Polskę i to był początek
najkrwawszego konfliktu w dziejach ludzkości.
W II Wojnie Światowej straciliśmy 6 milionów obywateli,
a każde miasto, miasteczko i wieś spłynęły krwią ich
rodzin. II Wojna Światowa na życiu każdej polskiej rodziny
wybrzmiała i pozostawiła piętno, o którym pamiętamy do
dziś. Państwowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny
światowej rozpoczęły się na Westerpla�e o 4.45.
Odegrano hymn państwowy. Westerpla�e to symbol
obowiązku, patriotyzmu i odwagi, by stanąć w obronie
wartości, które są najważniejsze. Polacy nie byli narodem
sprawców, ale jako pierwsi padli ofiarą. Wtedy w życiu

prywatnym i publicznym każdy musiał stanąć między dobrem a złem i wybrać. Całe
szczęście, że rzadko jest to wybór ostateczny, tak jak ten, przed którym stanęli
żołnierze majora Sucharskiego….

Barbarka leżąca nieopodal Skały należy
do miejsc szczególnych na terenie naszej
gminy, nieodłącznie związanych z tragicznymi

wydarzeniami II Wojny Światowej. W Barbarce
15 sierpnia corocznie odprawiana zostaje uroczysta
msza św. w intencji partyzantów i ludności cywilnej
poległych podczas pacyfikacji wsi i okolicznych
miejscowości.

Uroczystość gromadzi corocznie tłumy
mieszkańców, dla których ważna jest historia regionu
i pamięć o historycznych wydarzeniach. W każdą
rocznicę bitwy rozegranej pomiędzy żołnierzami
partyzanckiego zgrupowania ,,Żelbet” Armii Krajowej
a okupantem na uroczystości pojawiają się kombatanci
wojenni - uczestnicy tamtych wydarzeń – Kpt. Edward
Tomczyk i Por. Henryk Urzędowski. Na tej doniosłej
uroczystości obecne były również lokalne władze
samorządowe z Burmistrzem Miasta i Gminy Skała
Krzysztofem Wójtowiczem, Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Skale Krzysztofem Sobczykiem, radnymi
Rady Miejskiej w Skale, oraz miejscowe organizacje,
jednostki OSP z naszej gminy, przedstawiciele
sołectwa Minoga, mieszkańcy Barbarki wraz z licznie
przybyłymi gośćmi. Zaproszenie na tę doniosłą
uroczystość przyjęli również Marek Piekara
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego
i Piotr Opalski radny Powiatu Krakowskiego oraz
Cezary Bejm Dyrektor Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Skale. A sztandary młodzieży ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Skale, Szkoły Podstawowej nr 2
w Skale, Szkoły Podstawowej z Minogi, oraz klas
mundurowych z ZSiPO w Skale świadczą o szacunku
i pamięci, jaką młodzież i dzieci darzą ludzi walczących
o wolną i niepodległą Polskę. Msza Święta została
odprawiona na skraju lasu, dokładnie w tym samym
miejscu gdzie polową mszę św. odprawiano
15.VIII.1944 r. A wszyscy razem modliliśmy się
w intencji poległych i pomordowanych podczas
pacyfikacji wsi. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny,
którą koncelebrował ks. Mariusz Książek kpt. Edward
Tomczyk podziękował pocztom sztandarowym,
gościom, mieszkańcom za troskę o pamięć o tych,
którzy swe życie oddali za Ojczyznę. Pod pomnikiem
upamiętniającym bohaterską śmierć poległych
delegacje złożyły wiązanki kwiatów i oddały cześć tym,
dla których Ojczyzna była dobrem najcenniejszym,
droższym od własnego życia, które złożyli w ofierze.
Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem
przy polowej grochówce, którą częstowali druhowie
strażacy i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Barbarce.

M.P.
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Dotacja dla KGW - 500 zł dla każdego koła!
Koła Gospodyń Wiejskich to bardzo prężnie działające małe organizacje,

które bardzo często działając korzystają z własnych środków.
Nareszcie możemy się spotykać i organizować wydarzenia kulturalne

dlatego też każde koło w gminie Skała otrzyma wsparcie 500 zł na
prowadzenie swojej działalności statutowej stowarzyszenia (dowolny cel
statutowy) - na wydatki bieżące lub wkład własny do programów dotacyjnych.

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Wnioski Gminy Skała na kwotę ponad 26 milionów złotych!
W lipcu rząd uruchomił pla�ormę do składania wniosków w programie Polski Ład -

każda gmina mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski. W ramach tego naboru jako priorytet
traktowane były zadania wod-kan.

Biorąc to pod uwagę dla naszej gminy złożyłem 3 bardzo ważne i potrzebne do realizacji
projekty:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ściekóww miejscowości NowaWieś gm.
Skała na kwotę 16,8 mln zł

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stoki, gmina Skała
na kwotę 5,1 mln zł

3. Wymiana energochłonnego oświetlenia na energooszczędne lampy LED na terenie
Gminy Skała na kwotę 4,0 mln zł

Liczę, że co najmniej 2 projekty zostaną zaakceptowane - zwłaszcza wod-kan, który jest
bolączką w naszej gminie. Szczególnie modernizacja obciążonej oczyszczalnia, której obsługa
generuje coraz większe koszty, a w kontekście konieczności podłączenia 6 wsi w najbliższych
latach (w tym szczególnie istotny Ojców pod kątem ochrony przyrody w OPN), jest to
zadanie absolutnie priorytetowe, a przy tym najbardziej kosztowne.

Trzymajcie kciuki, aby się udało!
Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Maciej Antkiewicz - nowy Dyrektor Adnimistracji Szkół
Gminy Skała.

Z przyjemnością przedstawiam nowego dyrektora
Administracji Szkół Gminy Skała. Pan Antkiewicz to
doświadczony manager z zakresu oświaty, który przez wiele lat
zajmował się edukacją w zakresie sportu (także w 1 i 2
Bundeslidze/Hanover, Berlin), a następnie prowadził
Niepubliczna Szkołę z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi.
Swoje obowiązki objął 1 sierpnia i z dużą energią przystąpił już
do pracy.

Powodzenia Panie Dyrektorze!
Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Rozpoczęcie remontu drogi gminnej Skała-Cianowice, tzw.
Miotełka!

13.09.2021 odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy
remontu drogi gminnej Skała-Cianowice, tzw. Miotełka. Na razie ruch
na tej drodze odbywać się będzie bez utrudnień - rozpoczynamy
prace przygotowawcze. O ewentualnych utrudnieniach na tym
2,5 km remontowanym odcinku będą umieszczane informacje na
stronie gminy i FB.

Po 10 latach nareszcie kolejna droga doczeka się remontu!
Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dudy z Ministrem
Andrzejem Derą!

7 września 2021 r. miałem przyjemność odbyć bardzo miłe
i produktywne spotkanie w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dudy z Ministrem
Andrzejem Derą. Rozmawialiśmy o sytuacji samorządu w aktualnym otoczeniu
prawnym, społecznym, naszych problemach, wyzwaniach i możliwej
współpracy.

Bardzo serdecznie dziękuję Panu Ministrowi za poświęcony czas -
znacznie dłuższy niż pierwotnie ustaliliśmy! - wysłuchanie, ciepłe przyjęcie
i miły kontakt.

Zaprosiłem Pana Ministra do odwiedzenia naszej gminy -
#PrzyjaznaGminaSkała przyjmie Pana z radością! Do zobaczenia!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

W kolejnych tygodniach zostanie oklejona z informacjami
o gminie oraz zostaną umieszczone rozkłady jazdy przewoźników -
tablicą zarządzać będzie UMiG.

Niebawem - jak tylko pogoda pozwoli - przystąpimy do
przebudowy parkingu, tj. wydzieleniem dodatkowych miejsc
parkingowych oraz montażu szlabanów (postój bezpłatny na
określony czas w dni powszednie oraz otwarty wjazd w weekendy
i święta).

Podziękowania za pomoc w opracowaniu koncepcji składam
mojemu zastępcy Dawidowi Litwie oraz Szczepanowi Misiakowi,
inspektorowi nadzoru UMiG za sprawne rozwiązywanie problemów.

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Mimo kilku problemów, które stanęły na drodze
do jej powstania zdecydowałem o powstaniu spółki
gminnej - m.in. pewnym kłopotem organizacyjnym
(organizacyjnym, a nie kłopotem, że mamy
dofinansowanie!) było otrzymanie dotacji na wymianę
wodomierzy oraz opóźnienie w realizacji modernizacji
PSZOK.

Rada Nadzorcza w składzie Magdalena
Walczowska, Ewa Baranowska, Leszek Bartmański
powołała Mariolę Wosik na funkcję Prezesa spółki.

Zadaniem spółki będzie nadzorowanie realizacji
inwestycji wodno-kanalizacyjnych, a także
merytoryczne wsparcie na
etapie projektowania aktualnie
prowadzonych kilkunastu zadań
projektowych wod-kan. Pani
Prezes jest także wsparciem
m e r y t o r y c z n y m d l a
p r a c ow n i k ów r e f e r a t u
komunalnego w zakresie wod-
kan.

Aktualnie Pani Prezes wraz
z pracownikami UMIG pracuje
nad:

- modernizacją wszystkich
ujęć wody (sterowanie,
poprawienie infrastruktury),

- kilkoma projektami
kanalizacji (niebawem przetargi
na dokończenie projektów dla
Przybysławic, Rzeplina i Minogi),

- poprawieniem sytuacji
dostępności wody (w związku
z okresowymi brakami w lecie

oraz niskim ciśnieniem) dla południowej części gminy,
tzn. dla wsi Cianowice, Smardzowice, Szczodrkowice
i Rzeplin, tzn. budową dodatkowego zbiornika
w Rzeplinie oraz Smardzowicach

- nad usunięciem wad konstrukcyjnych sieci
we wsi Smardzowice, aby podnieść ciśnienie.

Niedługo rozpoczniemy kilka inwestycji
w terenie, nad którymi nadzór merytoryczny będzie
prowadziła spółka.

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz MiG Skała

Wnioski Gminy Skała do programu Polski Ład

Zakończenie prac na parkingu pod UMIG Skała

Powstanie spółki PUK Skała SP. z o.o.

Program wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Nowy Dyrektor Administracji Szkół Gminy Skała

Remont drogi gminnej Skała-Cianowice

Spotkanie z ministrem Andrzejem Derą
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Kim jesteśmy?
Najmłodsi z nas mają po 10 lat najstarszym

niewiele brakuje do 100.
Kobiety, mężczyźni, dziewczęta i chłopcy, którzy

kochają spędzać wolny czas z wędką nad wodą.
Stereotyp wędkarza w XXI wieku odszedł

do lamusa.
Nie tylko “moczymy kija”. Oczywiście łowimy ryby,

ale spora część z nas po złowieniu z dużą starannością
je wypuszcza, hołdując zasadzie “catch&release” (złów
i wypuść). Bierzemy udział w zarybieniach zbiorników
wodnych i rzek w naszej okolicy. Dbamy o ich
dobrostan. Inicjujemy akcje sprzątania i porządkowania
przyległych im terenów na czym korzystają również
niezrzeszeni.

Gdzie nas znaleźć?
Siedziba Koła PZW Skała mieści się na ulicy

Langiewicza 8. Jest to miejsce, w którym spotyka się
Zarząd Koła, oraz urzęduje Skarbnik, u którego można
zapisać się do Koła oraz wykupić niezbędne pozwolenia
na łowienie.

Łowisko Specjalne “Cegielnia”
Pod naszą opieką znajduje się staw przy ul. Do

Cegielni w Cianowicach. Powstał on po zalaniu
dawnego wyrobiska gliny. Zarybiamy go i dbamy
o obszar do niego przylegający. Członkowie naszego
Koła tworzą tarliska dla ryb, sprzątają i koszą linię
brzegową. Wszystkie prowadzone tam działania mają
na celu nie tylko utrzymanie porządku. Pracujemy, aby
można było tam przyjemnie i bezpiecznie spędzać czas.
Efekty tego widać nie tylko w wyglądzie terenu. Taka
postawa wpływa na świetną atmosferę tego miejsca
i wędkujący coraz częściej pojawiają się nad wodą
całymi rodzinami.

W ostatnim czasie udało się nam pozyskać środki
na modernizację terenu wokół łowiska. Powstała nowa
“rybaczówka”, parking dla samochodów i rowerów oraz
ogrodzenie. Wokół zbiornika pojawiły się ławeczki.
Członkowie Koła wykonali sporą część prac społecznie.

Sport
Co roku w styczniu ogłaszany jest terminarz

zawodów, które organizujemy. Oprócz zawodów

towarzyskich, będących świetną okazją do integracji,
prowadzony jest też cykl zawodów o mistrzostwo koła
w dyscyplinach spławikowej, gruntowej oraz
spinningowej. Prowadzona jest również klasyfikacja
mająca na celu wyłonienie “Wędkarza Roku”.

Choć jesteśmy niewielkim Kołem swoich
szeregach mamy zawodników startujących w zawodach
na poziomie Okręgowym, ale też Grand Prix Polski.
Niektórzy z sukcesami reprezentowali Okręg PZW
Kraków na Mistrzostwach Polski.

Ostatnie wyniki
24.07 na łowisku specjalnym “Cegielnie” odbyły

się Towarzyskie Teamowe Nocne Zawody Spławikowo-
Gruntowe. Na zbiórce mimo dynamicznej pogodyw dni
poprzedzające pojawiło się 12 zawodników, którzy
w parach rywalizowali łowiąc na wylosowanych
stanowiskach. Zawody trwały w godzinach 19:00 -
24.00. Po czym odbyło się ważenie złowionych ryb,
ogłoszenie wyników oraz ognisko. Pierwsze miejsce
zajęli Franciszek Błachno i Rafał Gumula, drugie
Mariusz Zając i Adam Gil, zaś trzecie Piotr Sasulski
i Dariusz Omachel.

1.08 na Wiśle w Piekarach odbyły się Spławikowe
Mistrzostwa Klubu WKS Kraków 2021. W zawodach
tych nasz kolega Rafał Gumula zdobył wysokie trzecie
miejsce.

Wiktoria Omachel

Wędkarze ze SkałyWieści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skale
Nowa szatnia dla najmłodszych

Wieści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale
Najlepsi z najlepszych

Gratulacje dla uzdolnionych uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Salomei
w Skale!!!

Rok szkolny 2020/2021 to trudny czas dla
uczniów, nauczycieli i rodziców. Lekcje online, reżim
sanitarny obowiązujący w całym kraju, odosobnienie,
brak kontaktu z rówieśnikami, troska o najbliższych,
to codzienność w jakiej musieliśmy żyć. Nie
poddawaliśmy się jednak, pracowaliśmy wytrwale na
przekór temu, co działo się wokół nas. W zamian
otrzymaliśmy wspaniałe rezultaty naszej pracy. Mimo
pandemii koronawirusa i bardzo długo trwającej nauki
zdalnej, wielu uczniów uzyskało wysokie średnie ocen,
bardzo dobre i wzorowe zachowania, a co za tym idzie
świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody.

W tym roku szkolnym na szczególne wyróżnienie
zasługują uczniowie z klasy 5a:

Małgorzata Jasica i Maksymilian Ziarkowski.
Uzyskali Oni najwyższe średnie ocen w całej

szkole i wzorowe zachowania, a tym samym zdobyli
tytuł najlepszych uczniów w szkole.

Pan Dyrektor osobiście wręczył im nagrody oraz
listy gratulacyjne dla rodziców.

Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze poradzili
sobie również na egzaminie ósmoklasisty.

Najlepsze wyniki w szkole osiągnęli:
Julia Kowalik kl.8b
Stanisław Boroń kl. 8b
Zuzanna Wiktorska kl. 8a
Aleksandra Iwaniuk kl. 8b

Jesteśmy także niezwykle dumni z sukcesu
naszego ucznia z klasy 1a Kamila Rosy, który wziął
udział w konkursie plastycznym organizowanym przez
Klub Kultury „Chełm” w Krakowie pod nazwą Wielkie
marzenia - niezmierzone morskie głębiny.Kamil zajął
pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej
obejmującej klasy 0- 3. Wykazując się niezwykłą
wyobraźnią i pomysłowością wykonał pracę
zatytułowaną Morski Świat Kaszalota,która urzekła jury
wizją podwodnej cywilizacji.

18 czerwca 2021 r. w Krakowie odbył się
uroczysty wernisaż oraz wręczenie dyplomów
i nagród.

Podziwiając prace innych laureatów, uczestnicy
wydarzenia zostali wprowadzeni w świat morskich
głębin, poprzez wspólne zaśpiewanie piosenki
żeglarskiej przy akompaniamencie gitary. Następnie
przystąpiono do wręczenia dyplomów i nagród. Kamil
otrzymał księgę pt.Morskie Zwierzęta, która
z pewnością będzie fascynującą podróżą w podwodny
świat, a może także inspiracją do wakacyjnych
wyjazdów.

Gratulujemy!!!
E. Świda

Spełniło się nasze marzenie o nowej,
przyjaznej uczniom szatni. Niestety finanse
pozwoliły nam tylko na remont parteru.

Serdecznie dziękujemy Radzie Sołeckiej za wsparcie
finansowe. Liczymy na to, że w przyszłym roku uda
nam się odnowić szatnię dla starszych uczniów.

Iwona Żurek

Fot. Rafał Domagalski
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„Życzę wam, żeby ten rok przyniósł wam
wiedzę, ale też emocje, doświadczenie,
nowe relacje i dobre znajomości.

Wszystkiego dobrego na ten nowy rok szkolny!” -
tymi słowami Starosta Krakowski Wojciech Pałka
przywitał uczniów, którzy wraz z kadrą nauczycielską
i zaproszonymi gośćmi przybyli do Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Skale na uroczyste
obchody powiatowej inauguracji roku szkolnego
2021/22.

Goście uroczystości z samego rana spotkali się na
mszy św. w kościele p.w. św. Mikołaja w Skale.
Następnie przed budynkiem szkoły na maszt została
wciągnięta polska flaga. To siódmy, ostatni maszt
postawiony w ciągu ostatnich dwóch lat przed
powiatowymi szkołami. Wszystkie maszty zostały
podarowane powiatowi krakowskiemu przez
Małopolskie Centrum Edukacji "MEC".

Ostatnia część uroczystości odbyła się w sali
sportowej Zespołu Szkół. Uczniowie szkoły
zaprezentowali musztrę i pokaz samoobrony, na gości
czekała również część artystyczna.

Powiat krakowski reprezentowali: Starosta
Krakowski Wojciech Pałka, przewodniczący Rady
Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, członek Zarządu
Tadeusz Nabagło oraz radni rady Powiatu: Leszek
Dolny i Piotr Opalski.

Uroczystość zaszczycili także swoją obecnością:
Burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz,
Komendant Komisariatu Policji w Skale nadkom.
Grzegorz Błeszyński oraz radny Zygmunt Dercz.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.
Foto: Krzysztof Kamiński /

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Na budynku Domu Kultury zakończył się
remont pokrycia dachowego,
obejmującego prace związane z jego

termomodernizacją oraz wymianą blachy.
Był to pierwszy etap Rewitalizacji Domu Kultury

w Skale. Kolejny będzie obejmował: wykonanie elewacji
wraz z termomodernizacją ścian budynku, wykonanie
izolacji pionowych fundamentów i remontu chodnika
przy Domu Kultury. Chodnik zostanie połączony
z nowym podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
Wykonane zostaną również utwardzone miejsca
parkingowe. Planowane zadanie ma charakter
kompletny, jednakże jego realizacja wynika z szerszego
planu inwestycyjnego i jest jego ważnym ogniwem.
Cieszymy się, iż nasz wniosek zyskał aprobatę
Ministerstwa i uzyskaliśmy dofinansowanie na jego
realizację - powiedział Dyrektor CKSiR w Skale –
dr Cezary Bejm.

Rewitalizacja Domu Kultury w Skale została
dofinansowana ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.

Dziękujemy za pomoc Burmistrzowi Krzysztofowi
Wójtowiczowi, Zastępcy Burmistrza – Dawidowi Litwie
oraz pracownikowi UMiG w Skale – Panu Inspektorowi
Szczepanowi Misiakowi. Podziękowania należą się
również poprzedniemu dyrektorowi CKSiR – Panu
Grzegorzowi Kowalikowi, który od kilku lat zabiegał
o realizację inwestycji i podjął starania o zapewnienie
części środków na wkład finansowy CKSiR. Serdeczne
podziękowania kierujemy również do Pani Elżbiety
Dudy Posłanki na Sejm RP za pomoc i wsparcie
udzielone dla tego projektu. Nie można również

pominąć dobrej współpracy i pomocy ze strony Biura
Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, które
podejmowało starania o uzyskanie dofinansowania już
w 2019 roku, a następnie wspierało prace przywniosku
złożonym rok później. Wniosek do Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ostatecznie
został pozytywnie zaopiniowany, co było
równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania
w kwocie 130 000 zł!

Remont Domu Kultury w Skale
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Są tacy co twierdzą, że szczęśliwe małżeństwo jest
daniem sporządzonym z miłości, przyjaźni, szacunku
doprawionym spontanicznością, pomysłowością

i energią. Takiej miłości życzymy dostojnym Jubilatom na kolejne
lata wspólnego życia.

12 lipca 2021 roku 31 par małżeńskich z terenu miasta i gminy
Skała obchodziło Jubileusz Złotych Godów.

Osoby, które przeżyły w związku 50 lat zostają nagradzane
w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku
specjalnym medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Medal
o kształcie sześcioramiennej gwiazdy, pośrodku którego z jednej
strony widnieje napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
a z drugiej dwie srebrzyste róże.

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

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

1. Helena i Krzysztof Natkaniec (Sobiesęki)
2. Krystyna i Bogusław Nowak (Skała)
3. Zofia i Wacław Pęczek (Skała)
4. Maria i Jerzy Przybek (Gołyszyn)
5. Teresa i Tadeusz Rerak (Cianowice)
6. Józefa i Ryszard Rogowscy (Skała)
7. Krystyna i Stefan Rosół (Skała)
8. Zofia i Bronisław Rusztowicz (Szczodrkowice)
9. Stanisława i Andrzej Sasulscy (Skała)
10. Danuta i Piotr Sasulscy (Skała)
11. Alina i Jan Wypchał (Minoga)
12. Ewa i Adam Zadęccy (Skała)
13. Anna i Stanisław Adamek (Poręba Laskowska)
14. Anna i Zygmunt Adamek (Stoki)
15. Helena i Wiesław Białas (Skała)
16. Irena i Józef Gazda (Rzeplin)
17. Józefa i Władysław Gębala (Skała)
18. Stanisława i Stefan Gumula (Skała)
19. Zofia i Stanisław Gumula (Szczodrkowice)
20. Halina i Marian Jęczmionek (Cianowice)
21. Elżbieta i Stanisław Kasperczyk (Cianowice)
22. Danuta i Jan Katarzyńscy (Skała)
23. Zdzisława i Józef Kmita (Przybysławice)
24. Zofia i Tadeusz Kmita (Rzeplin)
25. Anna i Stanisław Kościelniak (Gołyszyn)
26. Krystyna i Tadeusz Krawczyk (Skała)
27. Irena i Józef Krokosz (Maszyce)
28. Stanisława i Tadeusz Madej ( Cianowice)
29. Anna i Stanisław Marcińscy (Skała)
30. Zofia i Andrzej Michalscy (Skała)
31. Krystyna i Kazimierz Morawscy (Skała)
Jubileusz pięćdziesiątej rocznicy ślubu to okazja do wielkiego

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

Obyście Państwo w dobrym zdrowiu doczekali diamentowego
wesela!

Tekst/Foto - M.P.

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW
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„Po 1945 roku panowało powszechne poczucie
tymczasowości. Życie toczyło się, ale na niby”- po
latach powie Pan Edward.

W istocie… był niby jakiś rząd, lecz przecież
tymczasowy, zresztą tak się nazywał. Wrażenie
tymczasowości podsycały plotki, a to, że zaraz
wybuchnie III wojna światowa, a to, że zaraz przyjedzie
generał Anders na białym koniu. Panowało powszechne
poczucie, że coś się wydarzy, a na razie mamy
prowizorkę. Ale byli też tacy ludzie, którzy podejmowali
trud odbudowy, zwłaszcza na poziomie lokalnym.
Tu trzeba było uruchomić elektrownię, szkołę, szpital.
Cały kraj był w chaosie, nic nie działało, łącznie
z instytucjami państwa. Ono było wtedy bardzo słabe.
Nie tylko z powodu początkowej nieobecności jego
instytucji, lecz także zachwiania się norm społecznych.
Wojna zmieniła kanony, które przed jej wybuchem
dyktowały zachowania: nie wolno kraść, zabijać,
oszukiwać, przemoc jest zła. Pojawili się szabrownicy
i spekulanci oraz nowa władza, której się ludzie bali jak
ognia. W powietrzu wisiało pragnienie zemsty, czemu
trudno się dziwić, podsycone przez dekret PKWN
o zdrajcach narodu. W całym kraju wymierza się kary
volksdeutschom, lecz także tym, co popełnili zbrodnie
na Żydach. To trend ogólnoeuropejski: Mussoliniego
rozstrzeliwują partyzanci, kobietom podejrzanym
o kolaborację poziomą goli się głowywe Francji, w Belgii
i Holandii. Nie jesteśmy sami w tej wendecie. Podczas
publicznych egzekucji gromadzą się tłumy. Kiedyw lipcu
1946 r. wieszano w Poznaniu Arthura Greisera,
gauleitera Kraju Warty, przypatrywały się temu kobiety
z dziećmi na rękach. Jednak często zdarza się,
że rzucenie na kogoś oskarżenia jest powodowane
chęcią np. przejęcia jego majątku. Kwitnie
donosicielstwo. Zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych.
Wystarczy wskazać: ten to Szwab, ten współpracował
z hitlerowcami. Ludzie nie widzą niczego złego
w przejmowaniu mienia innych. Żydów, bo zostali
zamordowani, więc to im się już nie przyda. Niemców –
bo to sprawiedliwe. Ale nawet majątki rodaków nie są
bezpieczne. Ukrywać się musieli także byli partyzanci.
A cała Armia Krajowa była wyszydzana na
propagandowych plakatach jako zapluty karzeł reakcji.
„Trzeba było żyć dalej i jakoś się odnaleźć w tej nowej
powojennej rzeczywistości. Już w czasie okupacji
uczestniczyłem w tajnych kompletach przez okres
dwóch lat. Pamiętam dwóch nauczycieli-Hajduka

i Nowakowskiego. Ich imiona już mi wyleciały z głowy.
Dokształcałem się sam-uczyłem pisać na maszynie
i intensywnie zgłębiałem tajniki języka niemieckiego”.
Już po wojnie Pan Edward pracował w Urzędzie Gminy
w Skale, po ukończeniu kursu samorządowego
na Podwalu, na rogu ulicy Kapucyńskiej w Krakowie.
Dyrektorem ośrodka kształceniowego był niejaki
Wroński. Wykładali w nim profesorowie z Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Zajęcia z prawa cywilnego
prowadził m.in. prof. Walasek. Po ukończeniu kursów
Pan Edward zdobył świadectwo, które go upoważniało
do pracy urzędnika w administracji państwowej.
Absolwent posiadał bowiem rozległą jak na owe czasy
wiedzę z zakresu księgowości, prawa cywilnego czy
administracyjnego. „Byłem na tych zajęciach
najmłodszy i najambitniejszy. W późniejszym okresie
uzyskałem kolejne zawodowe umiejętności, zdobyte na
3-letnim kursie rolniczym. Moją żonę nowa władza
z litości posadziła na kasie w Kasie Stefczyka. Ale
bywały okresy, że mnie pozbawiono tej możliwości
i przez cały rok z braku pieniędzy chodziłem w jednej
parze butów. To były konsekwencje mojej wcześniejszej
działalności konspiracyjnej.” Ale te niedole
rekompensowała mu wspaniała żona Janina i dwóch
synów Edward i Andrzej, oraz dwóch wnuków i jeden
prawnuk, którym starał się przez te lata wpajać wielki
szacunek dla starszych, patriotyzm i niepodważalne
życiowe zasady. I mimo, że wychowani twardą ręką
i z żelazną konsekwencją, po latach powiedzą, że dzięki
tym zasadom wpajanym od kołyski przez Ojca wyrośli
na porządnych, prawych, rzetelnych i uczciwych ludzi.

M.P.

KAPITAN EDWARD TOMCZYK ZE SMARDZOWIC - ŻOŁNIERZ,
KOMBATANT I LOKALNY PATRIOTA cz. V - Powojenna Rzeczywistość Sierpień jest czasem zbiorów. Nawet nazwa

tego miesiąca nawiązuje do tradycyjnej
metody żęcia zboża. W dawnych czasach

w trakcie prac żniwnych w słońcu błyszczały sierpy –
podstawowe narzędzie pracy rolnika w tym czasie.
15 sierpnia 2021 roku w Sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej w Smardzowicach uroczyście
obchodzono dożynki, czyli największe w roku święto
gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich
całorocznego trudu.

Mieszkańcy parafii, jak co roku, chcieli
podziękować Bogu i Matce Bożej za szczęśliwie
zakończone żniwa i zebrane plony. Barwne pochody
dożynkowe w regionalnych strojach, piękne wieńce
i podniosła atmosfera sprawiły, że ten dzień był
naprawdę wyjątkowy.

Przygotowania do tego święta rozpoczęły się dużo
wcześniej. Aby powstał wieniec, konieczny jest pomysł
i projekt. A to dopiero początek. Potem konieczna jest
regularna praca, by kłosy zbóż, kwiaty i kolorowe
wstążki stworzyły niepowtarzalną kompozycję. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Smardzowicach
spotykały się regularnie i pracowały nad tegorocznym
wieńcem dożynkowym. W efekcie powstał wieniec
nawiązujący do postaci św. Józefa i wpisujący się
w trwający w Kościele Katolickim Rok św. Józefa.

Jak wiadomo, wszystko co piękne nie powstaje łatwo,
lecz wymaga wysiłku. Za ten trud dziękujemy Paniom
z KGW. Wieńce można podziwiać w Sanktuarium
w Smardzowicach.

Katarzyna Kruk

Mijający weekend w wielu krakowskich
gminach upływa pod znakiem dożynek.
I tak też upłynął w naszej gminie. Dożynki

parafialne odbyły się w Skale, Smardzowicach
i Minodze. A my popatrzmy na barwny korowód
dożynkowy ze Skały…

Dzisiaj dożynki to nie tylko święto rolników,
ale całego środowiska wiejskiego, wielu zawodów
związanych z pracą na wsi i rzeszy ludzi, którzy
są zatroskani o jej losy. Najważniejsze elementy dożynek
pozostały niezmienne, nadal są to msza św. dziękczynna,
delegacje poszczególnych wsi, starościna i starosta
dożynek, piękne wieńce, podziw dla plonów, wspaniałe
lokalne stroje i radość...

M.P.

1września w Szkole Podstawowej
w Cianowicach uroczyście rozpoczęto nowy
rok szkolny 2021/2022. Wszyscy nie kryli

zadowolenia, że choć w reżimie sanitarnym
związanym z pandemią COVID-19, można było wrócić
do szkoły, koleżanek i kolegów, nauczycieli, przyjaciół.

Radośnie rozbrzmiał dzwonek, a nasza szkoła
ożywiła się dziecięcym gwarem i wypełniła radosnymi,
wakacyjnymi wspomnieniami. Pierwszy dzień był
wielkim przeżyciem dla uczniów klas pierwszych.
Najmłodsi członkowie naszej społeczności,
w towarzystwie rodzica, spotkali się z wychowawczynią
klasy. Po serdecznym powitaniu usłyszeli życzenia, aby
rozpoczynająca się szkolna przygoda była ciekawa
i dostarczyła im wiele radości.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy, aby
każdego dnia przychodzili do szkoły z uśmiechem na
twarzy, a cały rok szkolny przebiegał bez przeszkód
i zakłóceń, czyli w murach naszej szkoły.

Szkoła Podstawowa w Cianowicach

Dożynki w SanktuariumMatki Bożej Różańcowej w Smardzowicach

Dożynki Parafialne w Skale

Rozpoczęcie roku szkolnego
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Klub Senior + w Barbarce uroczyście otwarty
Miła atmosfera, doskonały program
u r o c z y s t o ś c i , p i ę k n a p o g o d a

i międzypokoleniowe spotkanie złożyło się na
doskonały przebieg uroczystego otwarcia Klubu
Senior+ w Barbarce. Budynek Ochotniczej Straży
Pożarnej zyskał dodatkowo nowego użytkownika-
seniorów z trzech miejscowości Barbarki, Poręby
Laskowskiej i Gołyszyna. 25 uczestników może
w każdym dniu uczestniczyć w ciekawych zajęciach
i spotkaniach.

Bardzo cieszy fakt, że w naszej gminie Skała
stajemy naprzeciw potrzebom ludzi starszych.
Statystyki ciągle przypominają o starzejącym się
społeczeństwie. Starzejącym się, ale także
oczekującym wsparcia. Na razie w gminie Skała działa
dwa Kluby senioralne jeden w strukturach MGOPS,
drugi w strukturach CKSiR. Mamy nadzieję, że będą
powstawać następne.

27 czerwca 2021 roku na uroczystym otwarciu
w Barbarce przybyłych gości, uczestników Klubu oraz
mieszkańców witał Krzysztof Wójtowicz Burmistrz
Miasta i Gminy Skała oraz Barbara Stanisz Kier. Miejsko
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.
Uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświecenie
pomieszczeń dało możliwość obejrzenia wnętrza
i przygotowanej tamże fotograficznej wystawy.
Należało również wpisać się do Księgi Pamiątkowej.
Pomieszczenia są piękne, duże, wyposażone
w odpowiednie meble oraz sprzęt, który
wykorzystywany będzie podczas zajęć kulturalnych,

rekreacyjnych, ruchowych edukacyjnych kulinarnych
oraz rękodzielniczych. Panie uczestniczki z zachwytem
oprowadzały po Klubie, chwaląc się przy tymwyjazdem
w najbliższy wtorek na wycieczkę do Wieliczki. Cieszą
się, że mogą się wspólnie spotkać, a każdy dzień nie jest
już taki sam. Chcą przywracać tradycje, liczą,
że w klubie rozwijać będą swoje talenty, a klub będzie
kuźnią pomysłów i inicjatyw. Czego oczywiście
życzymy naszym „dojrzałym- wspaniałym” Wokół
budynku też wiele się działo? Ogromny namiot uchronił
przed niespodziewanym, czerwcowym deszczykiem.
Stoły zapraszały różnymi chłodnymi napojami i ciastami
przygotowanymi przez miejscowe gospodynie.
Częstowano też wspaniałą grochówką i grillowanymi
przekąskami. Druhowie OSP pomagali przy każdej
okazji. Wokół pełno było atrakcji dla najmłodszych.
A scena gościła młodych artystów, którzy umilali czas
niedzielnego popołudnia. Wystąpiła Reprezentacyjna
Orkiestra Cianowic z doskonałym repertuarem
wokalnym i instrumentalnym. Wystąpili tez młodsi
artyści ze Szkoły Podstawowej w Minodze. Uczniowie
tej szkoły zdążyli się już zaprzyjaźnić z seniorkami Klubu
w Barbarce, bo wiedzą, że dbałość o współpracę
międzypokoleniową dają korzyści obopólne. Młodzi
tłumaczą seniorom zawiłą współczesność, a seniorzy
opowiadają o przeszłości, historii i tradycjach. I czasem
też pięknie dla seniorów zatańczą …tak właśnie było
podczas niedzielnych uroczystości. Fantazyjnie ubrani
chłopcy, w czarnych kapeluszach, uczniowie klasy
czwartej rozbawili publiczność doskonale. Artystyczna
niespodzianka podobała się zgromadzonym bardzo,
były więc nie tylko brawa, ale podziękowania,
pamiątkowe zdjęcia i oczywiście po występie lody.

Senioralna Radę Miejską reprezentowała Barbara
Szwajcowska, a Klub Seniora GROTA ze Skała Danuta
Zadęcka.

Zakończyły się występy, ale nie zakończyły się
uroczystości. Widać było, że to godne miejsce, które
jednoczy, integruje i służy nawiązywaniu kontaktów …
po prostu sprawia, że wspólnota czuje się dobrze!

Zadanie Klub Senior + współfinansowane jest
ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015 -2020 oraz Środków Gminy Skała.

Tekst i foto Barbara Szwajcowska

Otwarcie Klubu Seniora + w Barbarce

W strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
od dnia 29 czerwca 2021 r. działa Punkt Informacji, Wsparcia Rodzin i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą.

Korzystanie z porad Punktu jest nieodpłatne. W celu uzgodnienia terminu spotkania prosimy o kontakt
z pracownikiem socjalnym pod nr telefonu (12) 445-95-79.
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II Rodzinny rajd rowerowy z Karolem Domagalskim

Wakacyjne spotkania dla dzieci

29sierpnia 2021 odbył się II RODZINNY
RAJD ROWEROWY z Karolem
Domagalskim!

Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Elżbieta
Duda Poseł na Sejm RP, która objęła honorowy
patronat nad tegoroczną imprezą.

Podczas rajdu odbyła się zbiórka na rzecz
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Skały!

Ochotnicza Straż Pożarna ze Skały przygotowała
moc atrakcji dla dzieci, konkursy i zabawy!

Ale główną atrakcją tego dnia był Karol
Domagalski z drużyny kolarskiej HRE Mazowsze
Serce Polski Cycling Team, który osobiście wręczał
dyplomy uczestnikom rajdu!

A my popatrzmy na relację z tego wydarzenia!

Biblioteka w Smardzowicach zorganizowała
cykl wakacyjnych spotkań dla dzieci, które
odbywały się w lipcu i na początku

sierpnia.
W poniedziałki czas upływał szybko na graniu w

gry planszowe, rozmowach i zabawie. Podczas
czwartkowych zajęć plastycznych stworzyliśmy:
bajkowe zawieszki na klamki, ptaki owijaki, breloczki
i butelkowe stwory. A na koniec przygotowaliśmy
ramki na zdjęcia z wakacji, które przypomną o miło
spędzonych chwilach. Po warsztatach dzieci z chęcią
korzystały ze zbiorów biblioteki i wypożyczały
do domu książki.

Joanna Oleś

Wsobotę, 3 lipca odbyło się uroczyste
otwarcie boiska sportowegowGołyszynie.
Na uroczystym otwarciu pojawili się

przedstawiciele władz samorządowych Miasta
i Gminy Skała, przedstawiciel władz powiatowych –
wiceprzewodniczący Rady Powiatu wKrakowie Marek
Piekara, radni RadyMiejskiej w Skale, sołtys Dominika
Nowakowska wraz z członkami i sympatykami
Stowarzyszenia Mieszkańców Gołyszyn oraz
zaproszeni goście i mieszkańcy Gołyszyna.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonali: Krzysztof
Sobczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale
w asyścieWiesławaOwsińskiegoWiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Skale, Marka Piekary
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie,
Katarzyny Kaczmarzyk radnej Rady Miejskiej w Skale,
Dominiki Nowakowskiej sołtys miejscowości Gołyszyn
oraz Cezarego Bejma Dyrektora Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Skale.

Nowy obiekt sportowy został poświęcony przez
ks. Marcina Mastelę.

Sobotnie święto obfitowało w szereg atrakcji.
Na nowo otwartym boisku odbył się pokaz treningowy
TS SKALANKAOSM SKAŁA, liczne konkursy sportowe,
zajęcia z Czarodziejskim Kuferkiem oraz malowanie
twarzy, które jak zwykle cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem wśród najmłodszych gości.
W wolnych chwilach dzieci okupowały dmuchaną
zjeżdżalnię a dorośli wysłuchali wspaniałych koncertów
zespołów muzycznych działających w Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Skale - Rocky Road Cake raz Time
of Changes. To wspaniałe sobotnie popołudnie
zakończyła zabawa taneczna z zespołem BluRey.

Mamy nadzieję, że ten kolejny sportowy obiekt
w naszej gminie stanie się miejscem wielopokoleniowej
integracji a także spełni swoją nadrzędną funkcję,
jaką jest krzewienie kultury fizycznej oraz sportu
bo przecież nie od dziś wiadomo, że „w zdrowym ciele
zdrowy duch”. A my popatrzmy na relację z tego
wydarzenia!

Otwarcie boiska sportowego w Gołyszynie
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Wsobotę 28 sierpnia w ojcowie odbył się
PIKNIK INTEGRACYJNO - EDUKACYJNY
WOJCOWSKIMPARKUNARODOWYM.

Podczas pikniku można było skorzystać z wielu
atrakcji:

- wziąć udział w warsztatach edukacyjnych
prowadzonych przez pracowników Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Skale (z filiami w Smardzowicach
i Minodze) oraz z tworzenia koronek u koronczarek
z Rybnej i wianków u pań z KGWMaszyce

- wziąć udział w treningu nordic walking
prowadzonym przez Sylwię Pasińską-Skowron

-skorzystać z warsztatów garncarskich
prowadzonych przez Dorotę Koubę z Kouba Ceramics
/ Fundacja Czuła Stodoła, warsztatów plastycznych
prowadzonych przez Dagmarę Kwiatek z Kamienny
Kwiatek - galeria sztuki w Nawojowej Górze,

- zabawić się z grupą animacyjną Animacje M&M
Events

-skorzystać z konkursów gier i zabaw
prowadzonych przez instruktorkę z CKSiR w Skale
Bernade�ę Woźniak

- skosztować lokalnych produktów mlecznych
z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale SKAŁA
OSM oraz wędliniarskich z Przetwórstwo Mięsne
Płatek Spółka Jawna z Nowej Wsi Szlacheckiej

- pograć w szachy
-zapoznać się z działalnością Ojcowskiego Parku

Narodowego, Fundacji Wspierania Rozwoju
Społecznego "Leonardo" oraz Jurajskiej Grupy GOPR.

-skosztować grochówki wojskowej przygotowanej
przez druhów z OSP Barbarka

Turyści i goście mogli zobaczyć dwie dwie
wystawy: prac w technice gumy chromianowej
Dagmary Kwiatek oraz prac uczestników konkursu
plastycznego „Powiat młodych inspiruje"
zorganizowanej przez „Fundacja Novist"”.

Dużym powodzeniem cieszył się również punkt
szczepień przeciwko Covid-19, prowadzony przez
SPZOZ ze Skały.

Imprezę zorganizowali Wojciech Pałka - Starosta
Krakowski, Krzysztof Wójtowicz - Burmistrz Miasta i
Gminy Skała oraz Tomasz Gierat - Dyrektor OPN.
Patronat nad wydarzeniem objął Łukasz Kmita –
Wojewoda Małopolski.
Na pikniku pojawili się znamienici goście: Elżbieta
Duda Poseł na Sejm RP, wicemarszałek małopolski
Łukasz Smółka, dyrektor generalny Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski,
przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj,
członek Zarządu Tadeusz Nabagło,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Marek
Piekara oraz radny Piotr Opalski.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z wydarzenia!

RodzinnyPiknik Integracyjno-EdukacyjnywOjcowskimParkuNarodowym

Wniedzielę 27 czerwca 2021 roku odbył
się FESTYN RODZINNY POWITANIE
WAKACJI.

Pogoda dopisała, dopisali licznie goście. Na
festynie przygotowaliśmy dla Was moc
atrakcji:konkursy z nagrodami, sprawnościowy tor
przeszkód,zjeżdżalnie, malowanie twarzy oraz pokaz
baniek mydlanych. Duże umiejętności pokazali
przedstawiciele zajęć odbywających się w obiektach
CKSiR w Skale: KARATE KYOKUSHIN SKAŁA,

AKADEMIA TAŃCA I GIMNASTYKI ATIGA-
POKAZ CHEERLEADERS, GRAPPLING SKAŁA-
POKAZ JIU- JITSU, ZUMBA SKAŁA, gry i zabawy
z CZARODZIEJSKIM KUFERKIEM.

Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy
pokaz iluzji w wykonaniu WOJCIECHA JANECZKA.
Wysłuchaliśmy koncertów zespołów działających
w CKSIR w Skale:ROCKY ROAD CAKE i TIME OF
CHANGES.

Ochotnicza Straż Pożarna ze Skały przygotowała
dla najmłodszych imitację gaszenia pożaru. Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji wraz z Komisariatem
Policji w Skale, w swoim namiocie uczyli jak bezpiecznie
przeżyć tegoroczne wakacje.

Festyn Rodzinny Powitanie Wakacji z CKSIR w Skale
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Panie z MGBP w Skale wraz z filiami w Minodze
i Smardzowicach przedstawiły ciekawą ofertę
biblioteczną oraz gry i zabawy dla dzieci. Pani
Magdalena Korzonek - Jaworska na warsztatach
plastycznych wyczarowała razem z dziećmi bajkowe
obrazy na dużym formacie. Dziękujemy uczniom klas
mundurowych z ZSiPO w Skale za pomoc w organizacji
oraz przeprowadzenie sprawnościowego toru
przeszkód. Ten wspaniały festyn zakończyło wspólne
biesiadowanie przy kiełbasce z grilla. Ta niedziela
na długo pozostanie w naszej pamięci. Pozostaje tylko
życzyć Wam udanych i pogodnych tegorocznych
wakacji! Do zobaczenia wkrótce!

Lato wmieście z CKSIR w Skale

Wokresie wakacji dzieci chetnie
korzystały z atrakcyjnej akcji,
zorganizowanej przez CKSIR w Skale pt.

LATOWMIEŚCIE.
Instruktorzy CKSiR zaoferowali dzieciom wiele

atrakcji, wybór aktywności był bardzo szeroki!
Do dyspozycji dzieci były wszystkie obiekty CKSiR,
na których dyżurowali instruktorzy! Dzieci brały udział
w zajęciach sportowych na „Orliku” (pod okiem
animatora Roberta Błachno) oraz przy Hali
Widowiskowo-Sportowej (Trenerzy Dawid Duda
i Cezary Bejm). Nie zabrakło też pieszych wycieczek
w okolicach Ojcowskiego Parku Narodowego, które
prowadził p. Grzegorz Kowalik wraz z opiekunami.
Po trudach zajęć w terenie, dzieci korzystały
z czwartkowych wyjazdów do AquaParku.

W piątki dzieci korzystały z bogatej oferty zajęć
artystyczno-muzycznych, przygotowanych przez
instruktorki z Domu Kultury: Katarzynę Korzonek-
Jaworską, Martę Dudzińską-Cieślik i Magdalenę Pawlik.
Dzieci malowały plakaty o tematyce wakacyjnej,
a następnie brały udział w zajęciach ZUMBA Kids
i „Czarodziejskiego Kuferka”!

Każdy kto zgłosił się do „AKCJI LATOWMIEŚCIE”
otrzymał pamiątkowy dyplom.

Podwyżka cen za odbiór
odpadów - Gmina nie
zarabia na śmieciach!

Mimo wielu sukcesów z ostatnich
miesięcy pozyskania wielu milionów
dotacji, uruchamianych inwestycji
i wielu drobnych, ale sukcesywnych
kroków do poprawy naszego
komfortu życia są też w samorządzie
złe wiadomości. Niestety zmuszeni
jesteśmy podnieść cenę za odbiór
śmieci do kwoty 35 zł za osobę przy
5 zł zniżce za bio-kompostowanie.

Podwyżka spowodowana była
ogromnym wzrostem tonażu
odbieranych odpadów - od kilku do
kilkudziesięciu procent więcej niż
założone wielkości w przetargu oraz
wzrostu innych kosztów (m.in. wzrost
cen usług).

System, który aktualnie
obowiązuje musi się bilansować, tzn.
opłaty, które są pobierane od mieszkańców muszą
pokrywać wszystkie koszty odbioru i zagospodarowania
odpadów. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na
śmieciach, ani do nich dokładać. A taką sytuację mieliśmy
w ostatnich miesiącach kiedy ponad 550 tys. złotych
było zaległości w opłatach. Ktoś te koszty musiał
ponosić... Mimo intensywnych działań wezwań do
zapłaty i ściągnięcia ponad 200 tys. zł zaległości (niemal
40% zaległej kwoty) w ostatnich miesiącach system się
nie bilansował.

Oprócz ściągania zaległych opłat stale prowadzony
jest monitoring wykonania umowy.

1. Gmina waży odpady przed przekazaniem
na instalację, a następnie sprawdzane są raporty z wagi
i przedstawiane faktury.

2. Sprawdzane są trasy przejazdów śmieciarek
(każda ma zamontowany GPS)

3. Sprawdzane są umowy przedsiębiorców
z zewnętrznymi wykonawcami usług odbioru,
aby wyeliminować przerzucanie śmieci z działalności
gospodarczej do domów jednorodzinnych.

Wzrost opłaty związany jest w dużym stopniu
ze znacznie większą ilością odpadów niż zakładane
w pierwotnej kalkulacji. Wzrost tonażu odpadów
na koniec umowy szacowany jest na poziomie:

zmieszane - 111%
papier - 120%
gabaryty - 296%
gruz i odpady budowalne - 460%
RTV/AGD - 1500%
bio - 173%
opony - 263%
Kwota 25 zł była kalkulowana przy znacznie niższej

liczbie odpadów. Wzrost ilości odpadów powoduje,
że musimy znaleźć środki na zapłacenie za te dodatkowe
tonaże odpadów.

Poniżej umieszczam informacje o stawkach
w innych gminach oraz źródłach kosztów.

Wiem, że podwyżka może się spotkać z Waszym
brakiem zgody i negatywnymi emocjami,
ale podkreślam - GMINA NIE MA WPŁYWU na ceny
śmieci. Rola gminy została zredukowana do kasjera -
pobieramy opłaty i musimy je przekazać firmie. A tych
firm startujących do przetargów nie ma wielu -
w ostatnich latach była tylko 1 lub 2 niewiele różniące się
cenami ofert.

A jeśli ktoś Państwu powie, że Burmistrz może
obniżyć cenę śmieci to zapytajcie „jak?”. A ja ze swej

strony dodam retoryczne pytanie – czy radni w całej
Polsce z własnej nieprzymuszonej woli podnoszą ceny,
bo lubią być atakowani, wyśmiewani i obrażani czy może
nie mają wyjścia?

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Podwyżka cen za odbiór odpadów

Nazwa Segregowane	z	ulgą	bio Segregowane

Iwanowice

26,00	zł	od	osoby	miesięcznie,	jeżeli	
nieruchomość	zamieszkuje	od	1	do	4	osób

35,00	zł	od	osoby	miesięcznie,	jeżeli	
nieruchomość	zamieszkuje	od	1	do	4	osób

26,00	zł	od	osoby	miesięcznie	od	pierwszych	
4	osób	i	21,50	zł	miesięcznie	za	piątą	i	każdą	

następną	osobę,	jeżeli	nieruchomość	
zamieszkiwana	jest	przez	więcej	niż	4	osób

35,00	zł	od	osoby	miesięcznie	od	pierwszych	
4	osób	i	31,00	zł	miesięcznie	za	piątą	i	każdą	

następną	osobę,	jeżeli	nieruchomość	
zamieszkiwana	jest	przez	więcej	niż	4	osoby

Michałowice 32,00	zł -

Słomniki 29,00	zł 33,00	zł

Kocmyrzów	-	Luborzyca 29,00	zł 33,00	zł

Igołomia-
Wawrzeńczyce 24,00	zł 29,00	zł

Sułoszowa 21,00	zł 28,00	zł

Trzyciąż 23,00	zł 28,00	zł

Jerzmanowice 21,00	zł 23,00	zł

Krzeszowice 30,00	zł 32,00	zł

Zabierzów Brak	zniżki 35,00	zł

Liszki 29,00	zł 30,00	zł

Czernichów 33,00	zł 35,00	zł

Skawina 25,00	zł 28,00	zł

Mogilany Brak	zniżki 27,00	zł

Wielka	Wieś taniej	o	8	zł	od	gospodarstwa 33,00	zł

Zielonki 29,00	zł 32,00	zł

1
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Senioralia -Wielkie Święto Seniorów zGminy Skała i Piknik Rodzinny

Wsobotę, 4 września odbyła się wielka
impreza plenerowa SENIORALIA –
WIELKIE ŚWIĘTO SENIORÓW

Z GMINY SKAŁA oraz PIKNIK RODZINNY. Łączymy
pokolenia!- taki cel przyświecał organizatorom tej
imprezy i został osiągnięty. Sobotnie popołudnie
dostarczyło wiele atrakcji i tym najmłodszym i tym
nieco starszym.

Na pikniku rodzinnym dla rodzin i najmłodszych
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji:

- dmuchaną zjeżdżalnię
- zabawy i konkursy z Czarodziejskim Kuferkiem,

które poprowadziła Magdalena Pawlik
- konkursy i zabawy, które poprowadziła

Bernade�a Woźniak instruktor z CKSIR w Skale wraz
z animatorem sportu Robertem Błachno

- malowanie twarzy i warsztaty plastyczne, które
poprowadziła Joannna Oleś z fili Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Smardzowicach

Na naszej imprezie zaprosiliśmy mieszkańców
do mobilnego punktu szczepień przeciwko COVID-19.
Szczepienia były realizowane bez zapisów,
jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson
przez urocze i miłe panie z SPOZ-u w Skale.

Na pikniku zachęcaliśmy także mieszkańców
do spisania się w NARODOWYM SPISIE
POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021.
Punkt prowadzony był przez pracowników UMiG
w Skale.

Fundacja wspierania rozwoju osobistego
LEONARDO wystawiała wspaniałe prace swoich
podopiecznych, witraże i gliniane naczynia oraz ozdoby
wykonane na warsztatach fundacji.

Ochotnicza Straż Pożarna ze Skały jak zwykle
służyła wsparciem i pomocą za co serdecznie
dziękujemy!

Głównym punktem programu sobotniej imprezy
było Przystąpienie Gminy Skała do Programu Gmina
Przyjazna Seniorom i rozpoczęcie tegorocznych
SENIORALIÓW. Burmistrz Miasta i Gminy Skała
Krzysztof Wójtowicz w asyście Dyrektora Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Skale Cezarego Bejm
uroczyście otworzył tegoroczne SENIORALIA. A z rąk
Łukasza Salwarowskiego Prezesa Stowarzyszenia
MANKO - Głos Seniora, odebrał dwa certyfikaty dla
Miasta i Gminy Skała - Certyfikat Partnera Kampanii
Bezpieczny Senior Stop Manipulacji Nie daj się Oszukać
oraz Certyfikat GMINA PRZYJAZNA SENIOROM.

Seniorzy z Klubu Seniora „Grota” ze Skały oraz seniorzy
z Klubu Seniora „SENIOR +” w Barbarce z rąk Burmistrz
Miasta i Gminy Skała oraz Łukasza Salwarowskiego
Prezesa Stowarzyszenia MANKO Głos Seniora odebrali
Ogólnopolskie Karty Seniora. Niezmiernie cieszy fakt, że
na naszym rodzinnym gruncie znalazły się firmy
uczestniczące w tym programie. A były to firmy:
PODEPTANI Paulina Depta Gabinet Masażu,
Restauracja VITALIA oraz F.H.U KUBUŚ
Cashback&Shopping Points. A przedstawiciele tych firm
na scenie odebrali uroczyście certyfikaty. Honorowy
certyfikat trafił także do rąk Barbary Szwajcowskiej –
Ambasadorki Głosu Seniora i członkini Rady
Ambasadorów Głosu Seniora w Polsce w latach 2021 -
2025. Podczas SENIORALIÓW wręczyliśmy nagrody
dla utalentowanych seniorów z naszej gminy. Laureaci
konkursu fotograficznego „Świat wokół nas”,
zorganizowanego przez CKSiR w Skale oraz Klub
Seniora „Grota” ze Skały odebrali z rąk Dyrektora
Cezarego Bejm pamiątkowe dyplomy. Kolejnym
punktem programu był wspaniały Koncert Skrzypcowy
oraz występ kabaretu SAKREBLE. A zespół Rocky Road
Cake dał jak zwykle popis swoich muzycznych
możliwości. Zabawa taneczna prowadzona przez DJ
CIERANEK trwała do białego rana. Do zobaczenia
za rok!

W maju i czerwcu
KGWCianowice
o r a z KGW

Owczary realizowały projekt
pod nazwą '' Ha�ujemy od
pokoleń - tajniki ha�u
krakowskiego'', który mógł
się odbyć dzięki wsparciu
finansowemu pozyskanemu
z Urzędu Marszałkowskiego.

Celem projektu było
poszerzenie wiedzy oraz
umiejętności dotyczących
ha�u, którym ozdabia się
go r s e t y K ra kow i a ków
Zachodnich czyli rejonowi
etnograficznie adekwatnemu
do zamieszkania oraz kultury
pań biorących udział
w projekcie. Panie podczas
trwania projektu zwiedziły
Izbę Regionalną w Zielonkach
oraz wysłuchały wykładu
etnograficznego. Na uroczystym
zakończeniu projektu byli
obecni radni Powiatu
Krakowskiego, Krzysztof
Wójtowicz Burmistrz Miasta
i Gminy Skała oraz dr Cezary
Bejm Dyrektor Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji
w Skale.

Barbara Gola

Ha�ujemy od Pokoleń
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Nasza finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady
Chemicznej: Lena Szuksztul

Nasza uczennica odniosła sukces
w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej dla Szkół
Podstawowych objętej honorowym patronatem Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, której finał odbył się
29 maja w Krakowie.

W finale wzięło udział 307 uczestników z całej
Polski. W ostatnim etapie, który odbył się w siedzibie
Wydziału Chemii UJ w Krakowie naszą szkołę
reprezentowali: Mateusz Pawlik i Lena Szuksztul.
Po analizie wyników Komitet Główny podjął decyzję

o wyróżnieniu tytułem finalisty Leny Szuksztul,
uczennicy klasy 8.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Szkoła Podstawowa w Minodze

Sierpień i wrzesień krakowskich gminach
upłynął pod znakiem dożynek. I nie inaczej
było w naszej gminie. Dożynki parafialne

odbyły się w Skale, Smardzowicach i Minodze.

A my popatrzmy na barwny korowód dożynkowy
z Minogi w fotorelacji, przygotowanej przez Panią
Halinę Stanek.

15września dzieci z oddziałów
przedszkolnych Motylki i Rybki
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skale

odwiedziły CKSiR w Skale i Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną.

Dzieci świetnie się bawiły, wcielając w role
bohaterów wiersza pt. ,,Rzepka" Juliana Tuwima. Panie

z biblioteki przygotowały również dla dzieci bajkowe
zagadki. Pobyt w bibliotece przypomniał dzieciom
o zasadach zachowania w bibliotece i był piękną lekcją
czytelnictwa i miłości do książek, którą należy wpajać
dzieciom od najmłodszych lat. A my popatrzmy
na fotorelację z tej wizyty….

Z wizytą w miejsko-gminnej bibliotece publicznej w Skale

Dożynki parafialne w Minodze

Z nowym rokiem nowym krokiem

SP
Sm

ardzow
ice

SP
Szczodrkow

ice

Szkolenie nauczycieli w ramach Erasmus +

Wroku szkolnym 2021/2022
kontynuujemy program Erasmus + Eco
Ci�zenship, którego główną ideą jest

promowanie ekologii wśród dzieci i młodzieży.
Program Eco Ci�zenship jest złożony z wielu

etapów. Jednym z nich było założenie przez uczniów
własnego ogrodu i zasianie w nim nasion warzyw,
kwiatów i ziół, które otrzymaliśmy z krajów partnerskich,
tj. Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwy i Bułgarii. Kolejnym
etapem są wizyty w krajach partnerskich, które
będziemy realizować w zakresie, na jaki pozwoli nam
sytuacja epidemiczna w Europie.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Podczas minionych wakacji, kolejna grupa
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Szczodrkowicach odbyła

pięciodniowy kurs języka angielskiego, w szkole
językowej na Malcie.

Kurs odbył się w ramach projektu pt. „Wzrost
jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie kompetencji
językowych nauczycieli oraz zastosowanie ICT
w klasie”. Jest to projekt Erasmus+ - Mobilność kadry
edukacji szkolnej (akcja KA101)

W czasie kursu nauczyciele intensywnie doskonalili
znajomość języka angielskiego, poznawali kulturę,
tradycje oraz zwyczaje panujące na Malcie, po to, by
teraz podzielić się nabytymi doświadczeniami
z uczniami, ich rodzinami oraz mieszkańcami
Szczodrkowic.

Aby korzyści płynące z projektu objęły wszystkich
uczniów przedszkola i szkoły - będziemy podtrzymywać
kontakty z zagranicznymi partnerami uczestniczącymi
w projekcie. Planujemy współpracę za pomocą mediów
społecznościowych w ramach programu e-twinning.
Ponadto wykorzystując nowoczesne technologię
wprowadzimy na wszystkich przedmiotach elementy
języka angielskiego. Będziemy zachęcać uczniów do
doskonalenia języka także poza lekcjami, włączając
w ten proces lokalną społeczność.

Już dziś zapraszamy na wielki finał, podczas
którego pochwalimy się efektami wspólnej nauki.

Dorota Zawalska
Nauczyciel Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach

Sukces na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej
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XVIII Fes�wal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale

5września 2021 roku odbył się XVIII Fes�wal
Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale.
Na tegorocznym fes�walu gościliśmy

dwanaście wspaniałych orkiestr, które przygotowały
dla Państwa niepowtarzalne występy.

Oto one:
1. Wojskowa Orkiestra z Krakowa
2. Wojskowa Orkiestra z Rzeszowa
3. Orkiestra Policji z Katowic
4. Orkiestra „Echo Gór” z Kasinki Małej
5. Miejska Orkiestra Dęta z Lublińca
6. Orkiestra ze Zwolenia
7. Orkiestra z Mykanowa
8. Orkiestra ze Starej Błotnicy
9. Wojskowa Kompania Honorowa
10. Grupa Rekonstrukcyjna
11. Mażoretki Fenix Radlin
12. Klasy Mundurowe z ZSiPO w Skale

Międzynarodowy Fes�wal Orkiestr Wojskowych
i Cywilnych już od 18 lat jest organizowany przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Skały. W ubiegłym roku
w trosce o bezpieczeństwo muzyków i widzów fes�wal
został odwołany. Fes�wal cieszy się niesłabnącą od lat
popularnością i gromadzi mieszkańcówMałopolski oraz
turystów z najdalszych zakątków naszego kraju.
Goszczenie muzyków i żołnierzy to dla nas zaszczyt
i honor. W tym roku orkiestry swym kunsztem
i elegancją zachwyciły swoich wiernych fanów oraz
zupełnie przypadkowych słuchaczy. A my popatrzmy
na relację z tej widowiskowej parady przygotowaną
przez wspaniałego fotografa Adama Gołdę.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
BGK, Wojewody Małopolskiego, Województwa
Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego oraz Gminy
Skała.

Moi Drodzy!

Wrzesień rozsnuwa przed nami
melancholii szale…jak zapowiedź jesiennych
urokliwych przeczuć…ale nić babiego lata
może nam się przecież jeszcze
zdarzyć…serdecznie pozdrawiam i zapraszam
na wiersz…

Ariadna
zaplatani po brzegi w lunatyczną opowieść
przeczuwamy że nigdy nikt się nie dowie
jak sen Minosa
na jawie wyśnić
ze wspomnień wysnutą nić mi podaruj
niechaj powiedzie nas do bram raju
Tezeusza drogą
zaklętą w ciszy
w labiryncie uniesień Ariadny ręką
oświetlaj szare ścieżki lampą przeklętą
niech echo milczy
w kamieniach ukryte
zasłuchaniem dziwnym wwieczornym mroku
w obietnicach co niszczą nieuchronność
kroków
odczaruj cienie
na bruku wymarłym
uczucia nie zgasną choć sieć zapomnienia
dusze oplata bluszczem niczym zwątpienie
spływa
z gwieździstym wiatrem
w skrytych Dedala planach spokój się ziści
w białych tunikach i różach krwistych
nim dzień zakończy
śmierć Minotaura

Autor: Jacek Krupa

Wrzesień
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11 września 2021 roku odbył się I SKAŁA ROCK
FESTIVAL 2021!

Dobry rock w Skale? Tak to możliwe! I Fes�wal
Rockowy w Skale – autorski pomysł Dyrektora CKSiR
– dr Cezarego Bejma – odbył się w malowniczym
plenerze przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale.
Przez 9 godzin mogliśmy słuchać muzyki live!
Wspaniała atmosfera, moc wrażeń z pogranicza rocka,
muzyki pop, rap, grunge czy metalu. Nie zabrakło
także muzyki progresywno-alternatywnej czy
klasycznego rocka rodem z lat 70-tych.

Na Fes�walu, w ramach przeglądu zespołów,
wysłuchaliśmy 7 wspaniałych rockowych kapel, w tym
dwóch działających przy CKSiR w Skale – Time of
Changes oraz Rocky Road Cake. Gwiazdami I SKAŁA
ROCK FESTIVAL były dwa uznane i cenione
krakowskie zespoły – ALERGEN oraz LATAJĄCE
TALERZE, które porwały zgromadzona publiczność.
Po wielu BIS-ach impreza zakończyła się ok. 2 rano!

Na I SKAŁA ROCK FESTIVAL 2021 zagrali:

L!GHTN!NG
L!ghtn!ng zrobił furorę mocnym metalowym

brzmieniem. Dziękujemy!

TIME OF CHANGES
Zespół przypomniał nam przeboje muzyki

polskiej ja i zagranicznej. Usłyszeliśmy utwory w stylu
pop, rock, grunge, a nawet punk! Dziękujemy!

QUICK SHIFTER
QuickShi�er daliście totalnie czadu!!! A rock’70

wybrzmiał na nowo z niespotykaną dotąd siłą!
Dziękujemy!

ROCKY ROAD CAKE
Jesteśmy z Was dumni! Skalska muzyka

zabrzmiała pełnią mocnego i oldschoolowego
brzmienia! Dziękujemy!

MAJOR TOMAND THE STARDUST
Wspaniała moc muzyki progresywno-

alternatywnej i kosmicznych, przestrzennych
dźwięków zabrzmiała w Skale. Dziękujemy!

BESTO
Besto zrobiliście furorę! Dziękujemy Wam za ten

wspaniały koncert!

STONDWAVE
Stondwave pokazaliście nam co to znaczy

delikatnie bluesowo - rockowe brzmienie.
Dziękujemy!

Oraz GWIAZDYWIECZORU

ALERGEN
To był niezwykły i niezapomniany koncert!

Dziękujemy!

LATAJĄCE TALERZE
Emocje i temperatura rozgrzane do czerwoności.

Było rockowo i hardcorowo! Dziękujemy!

I już dziś zapraszamy na II SKAŁA ROCK
FESTIVAL 2022! Gwarantujemywieczór pełen emocji,
świetnej rockowej muzyki i wspaniałej zabawy!

M.P.
Fot. Marta Parzelka/Marcin Kłysewicz

Skała Rock Fes�val 2021
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Pod dwoma szyldami klubów TS Skalanka
OSM Skała oraz MKS Skała 2004udało się
zorganizowaćwartościowe ZGRUPOWANIE

PIŁKARSKIE dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy.
Od 16 sierpnia przez kolejnych 5 dni spotykaliśmy

się na Stadionie Sportowym w Skale aby doskonalić
umiejętności piłkarskie.

Pierwotnie coroczny obóz odbył się w lipcu, ale po
gorących namowach rodziców, postanowiliśmy
zorganizować podobny w miesiącu sierpniu… i udało
się!

Zmotywowani nowymi pomysłami oraz wyjściem
naprzeciw pracującym rodzicom, postanowiliśmy
wydłużyć dzień o 2 godziny, ale jak zawsze było mało.
Dzieci przez tydzień pod czujnym okiem
wykwalifikowanych trenerów ( kurs UEFA A oraz
dyplom II klasy trenerskiej) doskonalili swoje
umiejętności techniczno- taktyczne oraz motoryczne
a nie rzadko też mentalne. W związku z tym,
że staramy się organizować plan w głównej mierze
oparty na grach i zabawach z dużą dozą rywalizacji,
często doświadczaliśmy łez szczęścia a także zawodu
czy rozpaczy… Ale taki jest sport… Przede wszystkim
nieprzewidywalny! I za to jest kochany. Oprócz siły,
talentu czy charakteru, trzeba myśleć. I my, dobierając
środki treningowe staraliśmy się, aby zmuszały
zawodnika do myślenia. Czasami bywało z tym różnie,
ale najważniejsze, że widoczne były postępy w tym
elemencie, oraz że uczestnicy starali uczyć się nie tylko

na swoich, ale przede wszystkim na cudzych błędach..
Mamy nadzieję, że każdy z uczestników podczas

zgrupowania czegoś się nauczył, co pozwoli stać się
lepszym piłkarzem, a także człowiekiem.

Podczas zgrupowania nie brakowało atrakcji
w postaci wyjazdu do Parku Wodnego czy Mul�kina.
Odbyły się treningi fitlight, judo a także warsztaty
trików piłkarskich z free_kig. Cieszymy się, że wszyscy
wytrwali w zdrowiu i oczywiście w uśmiechu do
samego końca! Do zobaczenia na boisku!

Dawid Duda

W lipcuwHaliWidowiskowo - Sportowej w Skale
odbyło się zgrupowanie taneczno – gimnastyczne
Cheerleaders.

Pomimo trzech treningów w ciągu dnia, Trenerzy
z Akademii Tańca i Gimnastyki ATIGA tak zarządzali
obciążeniami oraz intensywnością w trakcie ich trwania,
że obyło się bez nadmiernego zmęczenia, a przede
wszystkim kontuzji.

Głównym celem zajęć z CHEERLEADERS była
praca nad prawidłową techniką, nauka nowych
układów, a także doskonalenie poznanych wcześniej
układów choreograficznych. Wyszlifowane układy
zostały zaprezentowane w ostatnim dniu obozu na
uroczystym pokazie, w którym wzięły udział rodziny
dziewczynek.

Oprócz treningów tanecznych, dzieci ćwiczyły
akrobatykę na specjalnie do tego przygotowanej
dmuchanej ścieżce gimnastycznej. Jako uzupełnienie,
przeprowadzono treningi wzmacniające poszczególne
par�e mięśniowe oraz stretching. Dodatkowo
dziewczęta mogły odkryć swoje nowe talenty na
ściance wspinaczkowej, a także sprawdzić poziom
sprawności fizycznej w testach sprawnościowych.

Obóz udało się zorganizować dzięki współpracy
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale, Akademii
Tańca i Gimnastyki ATIGA oraz TS Skalanka OSM Skała.

Dawid Duda

Zgrupowanie piłkarskie

Zgrupowanie taneczno-gimnastyczne Cheerleaders

Urodzony 23 sierpnia 1923 roku Marian
Cyganek w tym roku obchodził 98
urodziny. Niestety nie ma go już

wśród nas.
Na łamach naszej gazety pragniemy

przybliżyć naszym czytelnikom postać
Pana Mariana, który wpisał się w historię
walk o niepodległość Polski poprzez
swoją wieloletnią działalność
konspiracyjną podczas okupacji jako
żołnierz, a przede wszystkim jako
lokalny patriota. Pan Marian Cyganek
od urodzenia silnie związany był
z naszą miejscowością. To w Skale
ukończył szkołę podstawową
i przyuczał się do zawodu blacharza.
Podczas okupacji w obronie przed
przymusową pracą i wywózką
do Niemiec pracował przy skupie
owoców w niemieckiej firmie aż do
wyzwolenia. W 1943 roku został
wcielony do przymusowej służby
budowlanej „Baudienst” przy budowie
węzła kolejowego Płaszów – Prokocim.
Pan Marian był najmłodszym z czwórki
braci. Wszyscy bracia uczestniczyli w wojnie
obronnej 1939 roku. Brat Mikołaj zginął
w czasie okupacji niemieckiej, a najstarszy z braci
aktywnie działał w konspiracji, a w 1943 roku
zatrzymany przez gestapo trafił do obozu
w Oświęcimiu i Buchenwaldu. Działalnością
konspiracyjną zaraził Pana Mariana brat Stanisław ps.
„Buczek” aktywnie działający w konspiracji od 1939
roku. „Mieszkaliśmy ze Staszkiemw jednym mieszkaniu.
Prowadziliśmy wspólne nocne rozmowy i w pewne
sprawy w naturalny sposób zostałem wtajemniczony.
Konsekwencją było złożenie przysięgi i wcielenie
w szeregi Armii Krajowej. I tak to się zaczęło” –
wspominał Pan Marian. Pełnił funkcję „łącznika –
kolportera”, zajmował się służbą patrolową
i wywiadowczą. W 1944 roku włączony do Kedywu.
W tym też roku bierze udział w nocnych akcjach
i zajmuje się działalnością dywersyjną. Działalność
w podziemiu była wielce ryzykowna, a każdy objaw
niesubordynacji był surowo karany. Groziło to
wyrokiem Sądu Polowego. W czasach PRL-u, od 1945
roku w czynnej służbie wojskowej w stopniu kaprala.

11 listopada 2005 r. odznaczony został
zaszczytnym tytułem „Przyjaciela Ziemi Skalskiej” za
„włożony wysiłek oraz pełne zaangażowanie na rzecz
rozwoju naszego miasta i gminy oraz jego
mieszkańców”. Laureat honorowego tytułu Laur 2009
za działalność i osiągnięcia na rzecz społeczności
Miasta i Gminy Skała. Starosta Krakowski 31 marca
2009 roku nadał mu tytuł „Przyjaciela Młodzieży”.

3 maja 2013 roku Minister Obrony Narodowej
mianował nie będącego w czynnej służbie wojskowej
Mariana Cyganka na stopień Kapitana. Gratulacje
z okazji mianowania na wyższy stopień wojskowy
nadeszły od gen. dyw. rez. Andrzeja Wasilewskiego –
Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony
Narodowej, z podziękowaniami za dotychczasowy
wysiłek na rzecz obronności Państwa. Z przekonaniem,
że mianowanie na kolejne stanowisko wojskowe
przyczyni się do wzmocnienia dalszego zaangażowania
w pracy dla Naszej Ojczyzny, z życzeniami dobrego
zdrowia i wszelakiej pomyślności osobistej
i „z wyrazami najwyższego szacunku i uznania”. Żyjący

w Warszawie żołnierze b. Inspektoratu
AK „Maria” w liście gratulacyjnym

wyrazili pamięć i uznanie za jego
wojennego dorobkuw kompanii
AK „Świerszcz” przeciwko
Niemcom na stacji kolejowej
Płaszów w 1943 roku
i osłonie Warszawskiej
Grupy AK „Parasol”
po zamachu na gen.
Koppe w lipcu 1944
roku. Podkreślali, że
„ p r o m i e n i u j ą c y
braterstwem” Pan
Marian Cyganek to
wspaniały i dobry
człowiek, oddany
Ojczyźnie i ludziom na
ziemi krakowskiej. Za
swojąodwagę,dyscyplinę,
męstwo i oddanie dla
Ojczyznyzostałodznaczony
m i ę d z y i n n y m i
odznaczeniami bojowymi

i pamiątkowymi, jak Krzyż
Walecznych, Krzyż Armii

Krajowej i Medal Wojska
Polskiego, oraz Medal „Pro

memoria” – za wybitne zasługi
w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich

czynach w walce o niepodległość Polski podczas
II Wojny Światowej i po jej zakończeniu.

Główne hasło, które przyświecało jego działaniom
to „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Przez długie lata niezwykle
twórczo i zawsze pozytywnie zaznaczał swoją
obecność i bogatą działalność jako kombatant. Był
Prezesem Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii
Krajowej w Skale, Członkiem Zarządu Inspektoratu
„Maria” i członkiem Zarządu Głównego.

Marian Cyganek był w okresie okupacji
wyróżniającym się żołnierzem Związku Walki Zbrojnej
- Armii Krajowej w Placówce Skała. Należał również do
1 kompanii „Sylwester”, I batalionu „Dołęga”, 5 Pułku
Strzelców Konnych „Pszczoła”, Krakowskiej Brygady
Kawalerii Zmotoryzowanej „Bank”. Jako ich członek
i żołnierz uczestniczył w wielu akacjach
konspiracyjnych i bojowych na terenie Podobwodu
„Sabcia”. Przez wszystkie lata swojej działalności Marian
Cyganek uchodził za człowieka kochającego Ojczyznę,
człowieka który w jej obronie poświęciłby własne życie.
Dbającego o przeszłość, w której uczestniczył aby
przyszłe pokolenia nie zapomniały o niej, a wręcz
przekazywały je swoim dzieciom. W pamięci kolegów
zapisał się jako mężny, przedsiębiorczy
i zdyscyplinowany członek konspiracji, „skrzynkarz” czy
młodszy dowódca. Otrzymywał wysokie oceny
swojego zaangażowania i poświęcenia ze strony swoich
bezpośrednich i wyższych dowódców. Pomimo różnych
szykan i krzywd doświadczanych w okresie lat 1945 –
89 pozostawał wierny swoim ideałom. Wymiernym
wyrazem takiej postawy były cenione przez całą naszą
lokalną społeczność działania na rzecz upamiętnienia
Krajowych Sił Zbrojnych i ich bohaterów w słowie,
kamieniu i spiżu, czyli naszej chlubnej przeszłości oraz
związanych z tym wzorów zachowań, potrzebnych
przyszłym pokoleniom.

Dziękujemy!

Marian Cyganek - PS ,,Grześ”. Wspomnienie
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Sierpień i wrzesień krakowskich gminach
upłynął pod znakiem dożynek. I nie inaczej
było w naszej gminie. Dożynki parafialne

odbyły się w Skale, Smardzowicach i Minodze.

Pod hasłem „Do Matki Pięknej Miłości" w dniach
4-5 września na Jasnej Górze odbyły się także
Ogólnopolskie Dożynki połączone z krajową
pielgrzymką rolników, czyli Święto Dziękczynienia Bogu
za Plony. Jak co roku w dożynkach uczestniczyło
kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie przedstawicieli
polskiej wsi. W uroczystościach wzięli również udział
przedstawiciele władz państwowych na czele
z prezydentem RP.

Nie mogło na nich zabraknąć również delegacji
ze Skały. Popatrzmy na barwną relację z ich pobytu,
przygotowaną przez Panią Halinę Stanek.

Dożynki 2021


