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W naszej gminie - #PrzyjaznaGminaSkała

Felieton Burmistrza Miasta i Gminy Skała
Drodzy Mieszkańcy Gminy Skała,
z ogromną przyjemnością i radością
kieruję
do
Was
słowa
podziękowania za zaufanie jakim
mnie obdarzyliście powierzając tę
zaszczytną funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Skała. Dzięki Wam
możliwe jest wspólne budowanie
Przyjaznej Gminy Skała – przyjaznej
mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom.
Aby ją zbudowaćkonieczne są zmianyw funkcjonowaniu samorządu
– poczynając od prac Urzędu Gminy, funkcjonowania jednostek
samorządowych, poprzez prace komisji i obrad sesji, na relacjach między
mieszkańcami, turystami i inwestorami kończąc.
Kiedy rozpocząłem dla Państwa prace uświadomiłem sobie, że
gmina Skała ma wiele zapomnianych i niedocenianych miejsc oraz
wspaniałych walorów, które koniecznie trzeba wyeksponować. Jednym
z nich jest Ojcowski Park Narodowy. Istnienie OPN na terenie naszej
gminy jest wspaniałym atutem, lecz w ostatnich latach bilans zysków i strat
wypada niekorzystnie dla mieszkańców i gminy. Podczas obrad Rady
Naukowej OPN 18 grudnia 2018 r. udało mi się przekonać radę do tego, aby
nie zamykała drogi drewnianej i otwarta została sprawa odbudowy mostu.
Z dyrektorem parku panem Gieratem odbyłem 18 lutego 2019 r. spotkanie
w sprawie współpracy OPN z Gminą Skała. Udało się wspólnie ustalić kilka
priorytetowych pól współdziałania i naprawy relacji.
Kolejne spotkanie w sprawie OPN i bezpieczeństwa na jego terenie
odbyło się w UG w dniu 5 marca. Obecni na nim byli: Arkadiusz Wrzoszczyk
(wicestarosta PK), Tadeusz Nabagło (członek zarządu PK), Leszek Dolny
(radny PK), Dawid Litwa (z-ca burmistrza MiG Skała), Stanisław Gorajczyk
(wójt gminy Sułoszowa), Łukasz Wróblewski (Dyr. ZDPK), Tomasz Gierat
(Dyr. OPN), Tomasz Sierka (pracownik UG Wielka Wieś), Józef Piąty
(pracownik UMiG w Skale) oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej
w Krakowie i Skale, a także przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie.
Mimo różnic w postrzeganiu tego samego problemu każda ze stron
wykazała się wolą zaangażowania w rozwiązanie problemu bezpiecznego
dojazdu i komunikacji w OPN. W tym roku wprowadzimy rozwiązania
doraźne, bo sezon turystyczny już za 2 miesiące, ale gorąco wierzę w to, że
jeśli wszyscy dotrzymają słowa i złożonych deklaracji to poprawa będzie
widoczna już teraz i będzie to wstęp do wypracowania w niedalekiej
przyszłości rozwiązań docelowych.
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Drugim walorem naszej gminy jest miasto Skała – będę starał się
mocno pracować nad tym, aby miasto było magnesem przyciągającym
przedsiębiorców i turystów, aby tutaj miały miejsce ważne wydarzenia
kulturalne i sportowe. Jednym z nich był Kiermasz Bożonarodzeniowy,
który mam nadzieję na stałe zagości w naszej gminie. Dzięki pomocy ludzi,
którym dobro naszej gminy leży na sercu udało się pozyskać domki na ten
kiermasz całkowicie BEZPŁATNIE! Zapraszam już teraz na Kiermasz
Wielkanocny do Skały – od 8 kwietnia do 5 maja na płycie rynku te same
domki kiermaszowe będą dostępne dla mieszkańców. Szczegóły udziału
w kiermaszu dostępne będą na stronie www.Skala.pl
Rozwój wsi i wizerunek całej gminy jest dla mnie równie istotny.
Został on nadwyrężony w ostatnich latach przez występujący u nas
problem smogu. W walce z nim od 8 marca 2019 r. mamy poważnego
partnera – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Tego dnia
miałem przyjemność podpisać porozumienie w ramach programu ZONE,
z którego gmina Skała otrzyma silne wsparcie merytoryczne,
administracyjne i finansowe w walce o czyste powietrze. Jest to finał moich
rozmów z Piotrem Woźnym, wiceprezesem NFOŚiGW, z Katowic
w grudniu 2018 r. Dziękitemu programowi jesteśmy w eksperymentalnym
programie kierowanym tylko do 9 gmin w Polsce!

Badania spirometryczne dla dzieci, ekodoradca, inwentaryzacja
budynków do celów termomodernizacji i wymiany pieców, badania
modelowe nad ciepłem systemowym dla gminy, badania jakości
powietrza, aplikacje oraz narzędzia online i wiele innych gmina Skała
otrzyma całkowicie za darmo!
Na początku grudnia2018 r. złożyliśmy aplikację do projektu
Małopolskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i już
w styczniu pozytywnie przeszliśmy proces rekrutacji. W ramach tego
programu gmina całkowicie bezpłatnie otrzyma wsparcie merytoryczne
przy tworzeniu spółdzielni socjalnej a także przy wspieraniu stowarzyszeń
w ich działalności i pozyskiwaniu środków finansowych na swoją
aktywność. W mojej polityce społecznej bardzo ważny jest aspekt
wspierania osób wykluczonych społecznie. Stworzenie spółdzielni
socjalnej pozwoli zaktywizować i wprowadzić na rynek pracy osoby
wykluczone społecznie, usamodzielnić się, poczuć się potrzebnymi
i wartościowymi, a przez tę ich pracę realizować ważne społecznie zadania.
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W naszej gminie - OD REDAKCJI
Mam nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się
z sukcesów tych osób na rynku pracy.
Również w grudniu 2018 r. w ekspresowym tempie złożyliśmy
wniosek do programu Maluch+ na utworzenie żłobka. Otrzymaliśmy
oficjalne potwierdzenie, że gmina Skała uzyskała rekordowe
w województwie małopolskim wsparcie w kwocie 900 tys. złotych!
Te fundusze pomogą stworzyć 30 miejsc żłobkowych dla dzieci
w rozbudowywanym przedszkolu w Skale. Otwarcie żłobka planowane
jest na początek 2020 roku. Nad złożeniem aplikacji do programu nadzór
sprawował i z sukcesem projekt poprowadził Dawid Litwa (Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Skała).
Elementem realizacji programu rozwoju gminy Skała z kampanii
wyborczej jest również powstanie Młodzieżowej i Senioralnej Rady
Gminy. Radni Miejscy na sesji w styczniu 2019 r. jednogłośnie przyjęli
uchwały o ich powołaniu. Wybory do młodzieżowej rady zostaną
zorganizowane w nowym roku szkolnym, a wybory do Senioralnej Rady

Szanowni Państwo!

Gminy już trwają! Do 4 kwietnia zbieramy zgłoszenia osób, które chciałyby
uczestniczyć w życiu społecznym naszej gminy. Na stronie internetowej
www.Skala.pl znaleźć można szczegóły tych wyborów. Radą i wsparciem
służyć Wam będą także radni – zachęcam do kontaktu z nimi.
Za kilka tygodni Święta Wielkanocne dlatego też proszę przyjmijcie
życzenia, aby te święta wniosły do Waszych serc wiosenną radość
i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.
Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

wtargnęli przemocą na terytorium Rzeczypospolitej. Sowieci pozostali na
jej terytorium na długie lata. Żołnierze wyklęci tej niewoli nie
zaakceptowali. Lżeni przez komunistów w PRL-u, nazywani leśnymi

1 marca jak co roku obchodziliśmy
Narodowy

Dzień

propagandowych pojawiały się obelżywe hasła – Armia Krajowa zapluty

Wyklętych. Ten dzień pamięci został

karzeł reakcji. Byli wrogami numer jeden. Po III RP kampania nienawiści nie

ustanowiony w hołdzie poległym

ustała. Postkomunistom darowano winy, obyło się bez krwawego
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rozliczenia, pozostali nadal w przestrzeni publicznej.

pomordowanym

antykomunistycznego

m ę s t w a ,

bandytami, oskarżani o nie popełnione zbrodnie. Na starych plakatach

Żołnierzy

bohaterom
podziemia,

A nasi bohaterowie ginęli, w niewyjaśnionych okolicznościach,

dla żołnierzy drugiej konspiracji,

pochowani w nieznanych miejscach. W ubeckich katowniach pozbawiani

prześladowanym członkom organizacji

życia strzałem w potylicę. Zapadało tysiące wyroków śmierci. Zgładzono

Wolność i Niezawisłość, za świadectwo

wielu bohaterów. Eksterminacja i eliminacja polskich elit i żołnierzy

niezłomnej postawy i przywiązania do tradycji

wyklętych, niepokornego narodu, który nie chciał paść przed nimi na

patriotycznej oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Narodowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom
lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość do ofiar na rzecz idei

kolana to był ostatni akt ludobójczego dzieła.
Ich odwaga i wierność ideałom niech będą dla nas niedoścignionym
wzorem patriotyzmu. Tego dnia oddaliśmy cześć ich pamięci.

niepodległościowej pozwoliły na kontynuacje ruchu oporu na długie,

M.P.

długie lata. To okazja na wspomnienie synów Ojczyzny którzy nie uznali
sowieckiego jarzma, nie złożyli broni. Bronili ludności, często okupiając to
własną krwią.17 września 1939 r. Hitler i Stalin po podaniu sobie rąk

Szanowni Państwo,
8 marca Gmina Skała zawarła porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości
i Technologii w celu realizacji pilotażowego programu ZONE w celu zwalczania smogu. W ramach
tego programu od kwietnia 2019 roku na terenie całej gminy przeprowadzana będzie
inwentaryzacja nieruchomości. Przedstawiciele firm, z którymi gmina zawrze porozumienie
będą odwiedzać Państwa w celu pozyskania informacji o rodzaju kotła, opale, wielkości
nieruchomości i innych. Będą oni legitymowali się specjalnym identyfikatorem
poświadczającym uprawnienie do takiej inwentaryzacji.
Skuteczne zrealizowanie tego spisu pozwoli pozyskać wsparcie dla mieszkańców naszej
gminy przy termomodernizacji domów i wymiany kotłów.
Prosimy o jak najlepszą współpracę z odwiedzającymi Państwa audytorami.
W razie pytań lub w celu potwierdzenia autentyczności audytora prosimy o kontakt z
pracownikiem Urzędu Gminy – Paweł Blasiński, tel. 12 380 51 15.
KRONIKA MIASTA I GMINY SKAŁA
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W naszej gminie - DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU

KRONI KA
Miasta i Gminy Skała

ZRZESZONY W POLSKIM STOWARZYSZENIU
PRASY LOKALNEJ
Wydawca:
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42
tel. 012 389 10 91, fax. 012 389 17 77
e-mail: kronika@kulturaskala.pl
Adres Redakcji: Skała, ul. Bohaterów Września 42,
tel./fax: 12 389 17 77
Redaktor naczelny: Marta Parzelka
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń, reklam i nadesłanych listów.
Zastrzega sobie prawo do skracania tekstów
oraz opatrywania ich własnymi tytułami.

Koleżanki i Koledzy - Radni Rady Miejskiej w Skale
II, III i IV kadencji
składają wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci męża
Pani Barbarze Łakomej z Gołyszyna

Mityngi grupy AA „Na Szlaku"
odbywają się we wtorki o 18.00
w Domu Kultury w Skale,
ul. Bohaterów Września 42 (III piętro)
tel. 606 22 42 47

Z głębokim żalem żegnamy Naszego Kolegę
z Polskiego Stronnictwa Ludowego

Stanisława Mazura
równocześnie składając
wyrazy szczerego współczucia
z powodu Jego śmierci Żonie, Synowi
i całej Rodzinie.
Zarząd Miejsko - Gminny PSL Skała
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W naszej gminie - RADA GMINY SKAŁA

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
W wyborach samorządowych, które

zdobył 55,30% głosów (głosów ważnych 2649),

5. Tomczyk Marzanna - 207 głosów

odbyły się 21 października 2018 r. na terenie

natomiast urzędujący Burmistrz Miasta i Gminy

6. Ibek Jan -178 głosów

gminy Skała frekwencja wyniosła 61,8%.

Skała Tadeusz Durłak zdobył 44,70 % głosów

7. Domagalski Marek - 190 głosów

(głosów ważnych 2141).

8. Litewka Tomasz - 147 głosów

W I turze wyborów na Burmistrza Miasta
i Gminy Skała kandydaci na stanowisko

9. Kasperczyk Krzysztof - 202 głosy

burmistrza uzyskali następującą liczbę głosów:

Radnymi Gminy Skała w kadencji 2018-2023

10. Dercz Zygmunt - 172 głosy

Tadeusz Durłak - 33,40 %, Jolanta Niemiec

zostali:

11. Błachno Robert - 194 głosy

-18,50%, Krzysztof Wójtowicz - 48,10%.

1. Kaczmarzyk Katarzyna - 191 głosów

12. Pęczek Krystyna - 248 głosów

W II turze wyborów samorządowych na

2. Sobczyk Krzysztof - 147 głosów

13. Jaśko Daniel - 116 głosów

stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Skała

3. Wardęga Arkadiusz - 223 głosy

14. Mikuła Aleksandra - 181 głosów

wybrany został Krzysztof Wójtowicz, który

4. Owsiński Wiesław - 215 głosów

15. Parzelski Wojciech - 174 głosy

NAPISZ DO RADNEGO!
RADA MIEJSKA W SKALE KADENCJI 2018-2023

1. Robert Błachno

7.Krzysztof Kasperczyk

Przewodniczący Rady:

e-mail: r.blachno@skala.pl

e-mail: k.kasperczyk@skala.pl

Krzysztof Sobczyk

2. Zygmunt Dercz

8.Tomasz Litewka

e-mail: k.sobczyk@skala.pl

e-mail: z.dercz@skala.pl

e-mail: t.litewka@skala.pl

3.Marek Domagalski

9. Aleksandra Mikuła

e-mail: m.domagalski@skala.pl

e-mail: a.mikula@skala.pl

4. Jan Ibek

10.Wojciech Parzelski

e-mail: j.ibek@skala.pl

e-mail: w.parzelski@skala.pl

5.Daniel Jaśko

11. Krystyna Pęczek

e-mail: d.jasko@skala.pl

e-mail: k.peczek@skala.pl

6.Katarzyna Kaczmarzyk

12. Arkadiusz Wardęga

e-mail: k.kaczmarzyk@skala.pl

e-mail: a.wardega@skala.pl

Wiceprzewodniczący Rady:
Wiesław Owsiński
e-mail: w.owsinski@skala.pl
Wiceprzewodniczący Rady:
Marzanna Tomczyk
e-mail: m.tomczyk@skala.pl

Wieści z magistratu
28 grudnia 2018 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Skale.

29 stycznia 2019 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Skale.

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:

Na sesji podjęto uchwały w sprawie:

a) nadania tytułu Panu płk. Mieczysławowi Herodowi honorowego

a) przyjęcia budżetu Gminy Skała na 2019 rok

obywatela Gminy Skała

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skała

b) nadania tytułu Panu kpt. Teofilowi Puchalskiemu honorowego

c) przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Skale na 2019 rok

obywatela Gminy Skała

d) powołania doraźnej komisji statutowej Rady Miejskiej w Skale

c) ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację

w szkole i w domu” na terenie Miasta i Gminy Skała na lata 2019-2023

w 2019 roku zadań drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy

d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

Skała (Gołyszyn, Sobiesęki)

pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj.

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację

zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla

w 2019 roku zadań drogowych na terenie Gminy Skała (Minoga)

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w

g) powołania Senioralnej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu

domu” na lata 2019-2023

h) powołania Młodzieżowej Rady miejskiej i nadania jej Statutu

e) określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo

i) zmiany uchwały nr 030131/90 z dnia 3 grudnia 1990 roku

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób

w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw oraz dzielnic na terenie

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”

miasta i gminy Skała

na lata 2019-2023

j) zmiany

f) zmian budżetu Gminy Skała na 2018 rok

Zdrowotnej w Skale

g)

ustalenia

wydatków

z upływem roku 2018

budżetowych,

które

nie

wygasają

Statutu

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

k) powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Skale

KRONIKA MIASTA I GMINY SKAŁA
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W naszej gminie - INWESTYCJE

Rozwój Gminy
INWESTYCJE
Gmina Skała otrzymała dotację w wysokości 900 tys. złotych na
utworzenie żłobka w gminie. Żłobek powstanie w rozbudowywanej części
Przedszkola Samorządowego w Skale. W związku z powyższym,
pracujemy nad zmianą uzyskanego pozwolenia na budowę, by zmienić
projekt dla potrzeb żłobka. Dokumentację projektową przygotuje
Autorska Pracownia Projektowa „ABIL” Agnieszka Bil z Nowego Sącza.
Prace na przedszkolu przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Wykonano już wszystkie instalacje wewnętrzne oraz

wylewki.

Wykonawca - Firma budowlana Sikora z Nowego targu będzie wykonywać
teraz prace przy zewnętrznym zagospodarowaniu przedszkola.
DROGI

OŚWIETLENIE
Uzyskano

pozwolenia

na

budowę

oświetlenia

ulicznego

w miejscowościach:
- Skała - ul. Krakowska od skrzyżowania z ulicą Rzeplińską do Strefy

Wykonujemy dokumentację techniczną:

Aktywności Gospodarczej,

- na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi
DW 794 (droga Kraków - Koniecpol) od m. Skała do sołectwa Niebyła
- na budowę chodnika do istniejących peronów przystankowych
w ciągu drogi wojewódzkiej 773 Sieniczno-Wesoła w rejonie skrzyżowania
dróg do Zamłynia i Przybysławic.

- Rzeplin - na odcinku drogi powiatowej od grobów do skrzyżowania
na Kresy.
W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę jest odcinek
oświetlenia w Skale ul. Bohaterów Września - Boczna.
W fazie projektowania są odcinki oświetlenia ulicznego

- budowę chodnika i modernizację drogi powiatowej nr 2133K

w miejscowościach:

Cianowice-Grębynice, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794

- Szczodrkowice - za Kaplicą,

Kraków – Koniecpol w Cianowicach do Grębynic,

- Minoga - Lipówki,

- na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2134K
Cianowice - Przybysławicew Cianowicach ul. Na Marianów

- Minoga al. Kasztanowa
KANALIZACJA

- na budowę zatoki przystankowej i chodnika w ciągu drogi

W zakresie kanalizacji sanitarnej w trakcie opracowywania są

powiatowej nr 1156K Nowa Wieś – Tarnawa w m. Minoga od kościoła

projekty pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji

parafialnego w kierunku cmentarza odcinek ok. 320 m

sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości
wydzielonych

Minoga”, „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji

w budżecieśrodków finansowych na realizację w 2019 r. zadań w zakresie

Rada

Miejska

w

Skale

dokonała

podziału

sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości

drogownictwa, przeznaczając je na wykonanie m. in.:

Rzeplin”, „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji

- remontów dróg rolniczych do pól w miejscowościach Rzeplin,

sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości

Minoga ( stosowny wniosek o dofinansowanie złożono w Urzędzie

Przybysławice” realizowane przez firmę projektową ALFA Bożena

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego)

Habrajska oraz projektpn.: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami

- remontów cząstkowych grysem i emulsją asfaltową najbardziej
zniszczonych wskutek eksploatacji i warunków atmosferycznych
nawierzchni bitumicznych dróg gminnychw mieście i sołectwach
- remontów bieżących nawierzchni brukowych ulic i chodników
w mieście

i pompownią sieciową w miejscowości Stoki”realizowany przez firmę
projektową „STUDIOPROJEKT – Z. ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński.
Obecnie

realizujemy

budowę

kanalizacji

sanitarnej

wraz

z przyłączamiw Cianowicach Małych, Niebyle, Świńczowie”. Wykonawcą
w/w inwestycji jest Firma Budowlana „ROSA” s.c. U.Rosa, T.Rosa natomiast

- remontu drogi gminnej Rzeplin Pułanki na odcinku ok. 650 mb

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Maszyce

poprzez położenie nowej warstwy z mieszanek mineralno– bitumicznych

konsorcjum firm: MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp.J.- lider

- uzupełnienia bądź wymiany oznakowania pionowego na terenie
miasta i sołectw Gminy Skała z wykonaniem i montażem tablic z nazwami
ulic w Smardzowicach.
- prac związanych z połączeniem chodnika w ciągu ulic Ojcowskiej
- kontynuacją wykonania chodnika w ciągu ul. Wolbromskiej do

kompleksowych

Przystąpiliśmy do projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”, którego
celem jest wsparcie samorządów w zaplanowaniu i przeprowadzeniu

Ponadto w ramach prac przygotowawczych zaplanowano
br.

i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

drogi gminnej na Grodzisko.
w

Budowy kanalizacji sanitarnej finansowane są ze środków budżetu
Gminy Skała oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Ks. Połetka w Skale

wykonanie

konsorcjum, MUR-BET Adam Dumana – partner konsorcjum.

dokumentacji

konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Wyniki konkursu

projektowych

zostaną rozstrzygnięte pod koniec marca. Jeżeli uzyskamy dotację na

ul. Sportowej, A. Potiebni, Zacisze i Słonecznej oraz projekty zmian

przeprowadzenie konsultacji społecznych, przystąpimy do sporządzania

organizacji ruchu ul. Zagrodzkiej, Topolowej, Gołębiej, Granicznej

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Skały - miasta

i Wolbromskiejw Skale .

i Skały - wsi.
Sylwia Seweryn
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W naszej gminie - EDUKACJA

Uniwersytet Dzięcięcy w Skale

NOWA INICJATYWA DLA DZIECI W WIEKU 6-12 LAT

KONTAKT

JUŻ DZIAŁA!

e-mail: ud@humanitas.edu.pl

Inauguracyjny

wykład otwarty Uniwersytetu Dziecięcego

tel. 600-105-578, tel. (32) 363 12 31

w Skale Wyższej Szkoły Humanitas odbył się 23 lutego 2019 roku na

Rekrutacja odbywa się wyłącznie on-line. Aby zapisać dziecko

Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale. Uroczystego otwarcia

należy kliknąć w dostępny na stronie FORMULARZ REJESTRACYJNY.

działalności uniwersytetu dokonał Krzysztof Wójtowicz Burmistrz

Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzona została nowa formuła

Miasta i Gminy Skała. Inicjatywa spotkała się z wyjątkowym

Uniwersytetu Dziecięcego. Każdy z młodych Studentów będzie miał

zainteresowaniem wśród rodziców i ich pociech. Na sali wykładowej

możliwość wyboru jednego z dwóch modułów toku studiów:

zasiadło na pierwszym wykładzie ponad 60 dzieci.
Uniwersytety Dziecięce Wyższej Szkoły Humanitas to cykl

MODUŁ I: WYKŁADOWY

-50,00 zł/semestr pierwsze dziecko

(45,00 zł każde kolejne dziecko w przypadku rejestracji rodzeństw)

comiesięcznych wykładów, połączonych z warsztatami i laboratoriami

MODUŁ II: WYKŁADOWO-WARSZTATOWY -150,00 zł/semestr za

badawczymi. Hasło akcji Dotknij Wiedzy z Humanitas - oddaje cel tej

pierwsze dziecko (135,00 zł każde kolejne dziecko w przypadku rejestracji

inicjatywy. Uniwersytety Dziecięce powstały po to by zainspirować

rodzeństw)

małych studentów do własnych poszukiwań i pokazać im różnorodność

Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego otrzyma własny INDEKS.

świata nauki. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat ciekawych świata

Za udział w wykładach lub innych aktywnościach Studenci otrzymują

i nie bojących się zadawać pytań. Spotkania będą się odbywać na Hali

naklejki, które mogą wkleić do indeksów- każda naklejka poświadcza

Widowiskowo-Sportowej w Skale raz w miesiącu, w formie zajęć

o obecności studenta na zajęciach.

wykładowo-warsztatowych, umożliwiających doświadczenie praktycznej

DANE DO OPŁAT:

strony zdobytej wiedzy z różnych dziedzin. Doświadczenia chemiczno-

opłatę należy uiścić z dopiskiem: Skała_UD_ imię i nazwisko dziecka

fizyczne, laboratorium biologiczne, spotkanie z kuchnia molekularną,

Uniwersytet Dziecięcy w Skale

zajęcia neurodydaktyczne czy programistyczne to tylko niektóre

Wyższa Szkoła Humanitas

z proponowanych przez szkołę zajęć.

Ul. Kilińskiego 43

Uniwersytet Dziecięcy w Skale powstał w lutym 2019 roku
z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skała Krzysztofa Wójtowicza oraz

41-200 Sosnowiec
Nr. konta 24/ 1050/ 1360/ 1000/ 0008/ 0337/ 9932

Władz Wyższej Szkoły Humanitas. Obecnie realizowana jest I. edycja

M.P.

projektu.
DLA KOGO, KIEDY i GDZIE?
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat odbywają się w soboty (daty
wskazane w harmonogramie), raz w miesiącu, w godzinach
dopołudniowych w Hali Widowiskowo - Sportowej w Skale (ks. Stanisława
Połetka 34, 32-043 Skała)
Rekrutacja prowadzona jest w okresie luty - czerwiec 2019, a w razie
wolnych miejsc również w trakcie roku akademickiego.
OPŁATY i REJESTRACJA
Szczegółowy cennik zajęć oraz formularz rejestracyjny
znajdą Państwo na stronie:
www.humanitas.edu.pl/dzieciecy

KRONIKA MIASTA I GMINY SKAŁA
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W naszej gminie - KULTURA

Koncert kwartetu Amabile String
17 marca 2019 roku na Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale
odbył się koncert kwartetu Amabile String Quartet Kingi Głowackiej
ze Skały.
To klasyczny kwartet smyczkowy, działający od 2015 roku, który w
swoim repertuarze posiada propozycje z kanonu klasycznej kameralistyki
- przez aranżację najpiękniejszych utworów muzyki filmowej po muzykę
rozrywkową i okolicznościową. Na dzisiejszym koncercie brawurowe
wykonanie tanga Per una cabeza, znanego m.in. z takich filmów jak
„Zapach

kobiety”

czy

muzycznego

motywu

czy

z muzyką Ennio Moricone

z

„Lista

filmu

Schindlera”,

„Malena”

G.

Tornatore

porwały zgromadzoną na koncercie

publiczność. Koncert zakończyła owacja na stojąco - jasny wyraz opinii
publiczności i znak by koncerty muzyczne z najwyższej półki na stale
zagościły na naszych lokalnych scenach.

M.P.

Ile człowieczeństwa w nas zostało?
Odsłona pierwsza.

Odsłona czwarta.

Sylwester - okazja do zabaw
i

spotkań.

Gorączka

Finał - ludzka nienawiść zabiła człowieka oddanego lokalnej

ostatnich

społeczności. Ugodziła także w niepowtarzalną inicjatywę, jaką jest WOŚP

w starym roku zakupów. Napoje

i jej dyrygent, którzy od ponad ćwierćwiecza wspomagają kulejącą służbę

wyskokowe, smakołyk i... fajerwerki.

zdrowia.

Wszystko po to by się dobrze bawić.
Chwila

niebezpiecznego

piękna,

wyzwolenie „chemicznej bomby”.

Niepotrzebna

śmierć

prezydenta

Gdańska.

Śmierć

w złym miejscu i w złym czasie, wyzwolona nakręcaną agresją i
nienawiścią. Bo hołdujemy złym wzorcom. „Solidarność”, ikona

Ale jest też koszmar. Koszmar, jaki przeżywają

społecznych wzlotów, przegrywa ze spiskową teorią „Smoleńska”. Naród

zwierzęta przerażone kanonadą wybuchów, trudny do opisania. Czy

dzieli się w swoich ocenach i poglądach. W publicznych debatach

warto, za cenę chwilowej przyjemności, dewastować środowisko, w

pojawiają się ohydne wulgaryzmy, narasta agresja i nienawiść. A tak pisała

którym się żyje? Truć, już i tak skażone powietrze, którym oddychają nasze

kiedyś o tym nasza noblistka :

dzieci i wnuki? Płoszyć gospodarcze, i wolno żyjące zwierzęta?

„Spójrzcie, jaka wciąż sprawna,

Odsłona druga.

jak dobrze się trzyma

Zima - mroźne noce. Zagrzane mieszkanie, ciepłe łóżko. Można iść

w naszym stuleciu nienawiść.

spać, odpocząć.

Jak lekko bierze wysokie przeszkody.

Ale na zewnątrz jest ktoś, kto pilnuje całego dobytku za miskę
strawy. Przykuty do łańcucha nie ma szans , by się rozgrzać czy
samodzielnie poszukać ciepłego schronienia. Jak sobie sam nie poradzi,

Jakie to łatwe dla niej – skoczyć, dopaść.” *
*Fragment wiersza „Nienawiść” autorstwa Wisławy Szymborskiej
Zbigniew J. Zieliński

rano może być kawałkiem zmrożonego mięsa.
Niestety powszechne jest traktowanie zwierząt jak rzecz, część
gospodarczego dobytku.
A przecież - jak powiedział św. Franciszek z Asyżu - zwierzęta są
naszymi „młodszymi braćmi i siostrami” a my powinniśmy okazywać im
szacunek.
Odsłona trzecia.
Morze

-

na

morzu

Śródziemnym

rozgrywa

się

dramat

z uchodźcami. Od ponad dwóch tygodni załoga małego statku z 40.
imigrantami próbuje dotrzeć do jakiegoś portu. Ale cywilizowana Europa
jest głucha na prośbę o pomoc, na apel Papieża.
Oglądamy ten obrazek prawie codziennie z pozycji wygodnego
fotela, i chyba nam już spowszechniał. Zresztą nie musimy nic robić (bo kto
nam każe?), więc nic w tej sprawie nie robimy. Nas uchodźcy nie interesują.
O, przepraszam! Przecież w pierwszą niedzielę stycznia odbył się koncert
charytatywny „Polska pomaga – Pomoc dla Syrii”.
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Prywatny Gabinet Masażu
„PoDeptani”
Skała, ul. Bohaterów Września 57
PAULINA DEPTA
Informacja i rejestracja pod numerem telefonu
884 – 398 – 801
Gabinet oferuje:
• masaż leczniczy, relaksacyjny • masaż stęplami
• masaż ciepłymi kamieniami • masaż chiński
• masaż celulitowy

Dobór masażu w zależności od zaleceń lekarza
KRONIKA MIASTA I GMINY SKAŁA

W naszej gminie - SAMORZĄD

Uroczysta sesja opłatkowo-noworoczna
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może…
Emilia Waśniowska "Wieczór wigilijny"

28 grudnia 2018 roku na Hali Widowiskowo - Sportowej w Skale
odbyła się uroczysta sesja opłatkowo - noworoczna. Łamanie się
opłatkiem jest nieodłącznym elementem wieczerzy wigilijnej. Wielka jest
rola opłatka w życiu Polaków. Przełamanie się opłatkiem było zawsze
wyrazem miłości i szacunku do tych najbliższych, tych z którymi łączą nas
rodzinne czy zawodowe relacje. a także z tymi, z którymi połączyły nas
zatargi, nieporozumienia. Często trzeba się przełamać w sobie, żeby
wyciągnąć rękę z opłatkiem i sprawić by wszelakie zatargi odeszły
w niebyt…by w jego bieli zniknęły wszelkie często wieloletnie urazy.
To trudny gest wymagający niemałej odwagi ale warto się z tym zmierzyć.
W tym dniu każdy łamał się opłatkiem z każdym bez względu na
zajmowane stanowisko. Zaproszenia na uroczystą sesję bowiem przyjęli
przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta z Burmistrzem
Miasta i Gminy Skała Krzysztofem Wójtowiczem i Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Skale Krzysztofem Sobczykiem na czele, radni obecnej
i poprzedniej kadencji, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
przedstawiciele lokalnego biznesu, świeccy i duchowni. Zaproszenie na
uroczystą sesję przyjęli również Marek Piekara i Piotr Opalski –radni
Powiatu Krakowskiego. Uroczystego otwarcia sesji dokonał Krzysztof
Sobczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale. Noworoczne życzenia
skierował do mieszkańców Krzysztof Wójtowicz Burmistrz Miasta i Gminy
Skała. Do noworocznych życzeń dołączył ks. proboszcz parafii OjcówGrodzisko p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika Stanisław
Langner. Kolejnym punktem programu było wręczenie stypendiów za
szczególne osiągnięcia sportowe młodym, uzdolnionym sportowcom
i muzykom z naszej gminy. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Kinga
Głowacka, Jakub Madejski i Szymon Ornat.

Burmistrz, wręczając

stypendia podkreślał, że chciałby by z czasem była to stała forma pomocy
dla uzdolnionej młodzieży z naszej gminy. Życzenia dla mieszkańców
naszej gminy skierował także Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krakowskiego Marek Piekara i radny Powiatu Krakowskiego Piotr Opalski.
M.P.

KRONIKA MIASTA I GMINY SKAŁA
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W naszej gminie - HISTORIA

HONOROWY OBYWATEL SKAŁY
Na tegorocznej, uroczystej sesji noworocznej Rady Miejskiej w Skale pośmiertnie odznaczono tytułem Honorowego Obywatela Miasta
i Gminy Skała płk. Mieczysława Heroda i kpt. Teofila Puchalskiego. Wyżej wymienione osoby były związane z miastem i gminą Skała tak ze
względu na urodzenie jak i swoją dalszą działalnością patriotyczno-społeczną. Postacie te odcisnęły swoim bohaterskim życiem piękny ślad,
o którym warto by pamiętały pokolenia tak Skalan jak i wszystkich Polaków. Przypadło ono na ciężkie i trudne lata II wojny światowej i okres
walk niepodległościowych lat 1945-56. Ich życie to pasmo odważnej walki o wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Niektórzy z nich przypłacili
ją życiem. Tym bardziej w tym roku - 2018, kiedy przypada 100-lecie odzyskanie przez Polskę niepodległości winniśmy pamiętać o tak
znamienitych postaciach naszej lokalnej historii, którym tym samym oddajemy cześć i honor z bycie godnym Polakiem, Obywatelem i Patriotą.
Płk. Mieczysław Herod - urodził się 20 lutego 1918 roku w Rzeplinie, a zmarł 23 maja 2018 roku
w wieku 100 lat. Mieczysław Herod jest żywym przykładem wielkiego wojennego bohatera. Bił się o wolność
Polski pod Pszczyną, Tobrukiem i Monte Cassino. Za honorową postawę w bitwie pod Pszczyną w 1939 roku
nagrodzony Orderem Virtuti Militari. Urodzony we wsi Rzeplin w 1918 roku, którym to roku Polska odzyskała
niepodległość po 123 latach niewoli. Całe dorosłe życie spędził na osiedlu Czyżyny w Krakowie. 20 lutego
2018 roku obchodził swoje 100 urodziny. Jego mieszkanie pełne było pamiątek, zdjęć, wojennej literatury
i odznaczeń. A było tego sporo: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, Medal
Wojska Polskiego z podwójnym okuciem, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939
roku, Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Gwiazda za Wojnę 1939-1945, Gwiazda
Afryki, Gwiazda Italii, Australijski Tobruk-Siege 1942. Był jednym z ostatnich żyjących uczestników kampanii
wrześniowej 1939 roku w stopniu pułkownika artylerii. Jako artylerzysta podjął nierówną walkę z dywizją gen
von Lista. Wzięty do niewoli ucieka i przedziera się do Wojska Polskiego, zostając żołnierzem słynnych
„karpatczyków”. Bierze udział w walkach o Tobruk i w bitwie pod Monte Cassino. Wraca do Polski, kończy
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, podejmuje pracę w Kombinacie Budownictwa Miejskiego w Nowej
Hucie współtworząc Muzeum Czynu Zbrojnego na osiedlu Górali, które istnieje do dzisiaj.
Kpt. Teofil Puchalski - urodził się 16 kwietnia 1917 roku w Smardzowicach, był wieloletnim
nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego w Skale, odznaczonym m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Zasługi Monte Cassino, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uczestnik Kampanii Wrześniowej-brał
udział w walkach pod Samborem. Internowany na Węgrzech w obozie Nagycenek. Po ucieczce z obozu
przedostał się przez Jugosławię do Grecji i do Bejrutu. Wraz z Brygadą Strzelców Karpackich przekroczył granicę
syryjsko-palestyńską i znalazł się nad Jeziorem Tyberiadzkim. 5 października 1940 roku został ze swoim
oddziałem przetransportowany do Egiptu, gdzie brał udział w rozbudowywaniu pozycji obronnych i osłanianiu
linii komunikacyjnych.12 stycznia 1941 roku brygada została zreorganizowana otrzymując nazwę Samodzielna
Brygada Strzelców Karpackich. Uczestniczył, jako dowódca batalionu w bitwie pod Tobrukiem, zakończonej
wyparciem nieprzyjaciela i zdobyciem twierdzy Tobruk. Pod koniec 1943 roku 3 Dywizja Strzelców Karpackich
została przetransportowana do Włoch. Jego szlak bojowy w Kampanii Włoskiej to udział w walkach
o przełamanie linii Gustawa, której kluczowym punktem oporu był klasztor na Monte Cassino. Za zasługi
w szturmie na Monte Cassino i walkę pod Piedimonte odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi
z Mieczami.

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych
do nowego programu stacji Canal+ Discovery
Poniedziałek, 3 grudnia, był dniem wyczekiwanym szczególnie

Warsztaty i prace zostały wykorzystane w filmie dokumentalnym

przez uczniów pierwszej i drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im.

pt. ,,Tropicielki rodzinnych historii”. Każdy odcinek tego cyklu opowiada

bł. Salomei w Skale. Zawitała u nas

ekipa telewizyjna, która

o bohaterze, który jest zainteresowany odkryciem swoich korzeni. Ekipa

przeprowadziła oraz nagrała warsztaty genealogiczne pt. ,, Poznaj

programu pomaga tym ludziom odnaleźć krewnych w kraju i za granicą,

swojego krewnego” do nowego programu dokumentalnego stacji CANAL

dotrzeć do miejsc budzących sentyment, wyjaśnić nieznane fakty

+ Discovery. Podczas tych zajęć dzieci zapoznały się z zagadnieniami

rodzinne i odnaleźć pamiątki należące do ich bliskich.

związanymi z genealogią, wyjaśniały znaczenie

takich pojęć jak

Dzieciaki bardzo się zaangażowały i z niecierpliwością czekają na

ród, ,,krewny po mieczu” i ,, krewny po kądzieli”. Następnie uczniowie

odcinek z ich udziałem , którego emisja ma nastąpić prawdopodobnie 15

wykonywali prace plastyczne i udzielali krótkich wywiadów.

stycznia 2019 r.

Filmowcy opowiadali również o bohaterce odcinka, o której krąży
legenda, że jest ormiańską księżniczką.
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Paszport do Europy
„Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości” to
projekt realizowany w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
przy wsparciu programu Erasmus+.

Oto ich krótkie refleksje dotyczące poznanych miejsc:
- „Londyn znam z wcześniejszych pobytów w tym mieście, co wiąże
się z nauczanym przeze mnie przedmiotem. Ale co innego zwiedzanie

Jest to już druga edycja programu, która ma na celu podniesienie

z przewodnikiem tras przygotowanych dla turystów, a co innego

kompetencji 11 nauczycieli z naszej Szkoły – zarówno pod względem

poszukiwanie prawdziwego „ducha” miasta. Udało mi się to dzięki

językowym, ale też merytorycznym.

udziałowi w tym kursie, a szczególnie zajęciom popołudniowym

Projekt zaplanowany jest na lata 2018-2019 i wpisuje się w plan
pracy Szkoły, w której uczniowie Technikum odbywają praktyki za

i wycieczkom fakultatywnym. Mogę więc wyznać: poznałam nie jedną
tajemnicę brytyjskiej stolicy!”

granicami kraju, w której realizowane są międzynarodowe wymiany
młodzieży – dwie w ramach Erasmus+ oraz kontynuowane ze szkołami
w Niemczech i w Izraelu.

/p. J.J./
„Zachwyciła mnie sama wyspa. Nagromadzenie zabytków na małej
przestrzeni oraz piękna, czysta woda to niezwykłe połączenie, którego nie

W bieżącym roku szkolnym mobilności dotyczyły trzech nauczycieli.

zakłóca żaden element związany z przemysłem (gdyż takowego na wyspie

Pani Joanna Jarzmik - nauczyciel języka angielskiego – uczestniczyła

brak!) Najpiękniejszy dla mnie zakątek Malty to Błękitna Laguna – cieśnina

w kursie metodycznym, który odbywał się w Londynie. Zdobyte wiedza

między dwoma wyspami Comino i Cominotto. Tam kolor wody jest

oraz doświadczenie związane z nowoczesnymi metodami i technikami

naprawdę turkusowy!”

uczenia języków obcych wykorzystuje w pracy z młodzieżą naszej Szkoły,

/p. E.M./

nie tylko podczas lekcji, ale również przygotowując językowo uczniów

„Londyn nigdy nie zasypia! To jedno z najbardziej dynamicznych,

technikum logistycznego i informatycznego do czekających ich już

kosmopolitycznych i barwnych miast na świecie. Można tu zobaczyć

wkrótce praktyk zawodowych we Włoszech.

i usłyszeć przedstawicieli wszelakich ras, kultur, narodowości. Na ulicach

Pani Ewa Morawska – nauczyciel wychowania fizycznego –

roi się od następców Eda Sheerana (muzyk) i Williama Turnera (malarz). To

uczestniczyła w kursie językowym na Malcie. Udoskonalone umiejętności

też raj dla tych, którzy chcą zobaczyć najstarsze zabytki i najwybitniejsze

komunikacyjne wykorzystuje jako koordynator klas mundurowych

dzieła sztuki z całego świata. W Londynie nie można się nudzić!”

przygotowując kolejne zadania związane ze współpracą Szkoły z MON.

/p. A. O./

Jest też odpowiedzialna za realizację wszelkich zajęć o charakterze

Wszyscy uczestnicy projektu podkreślają, jak ważne jest to

sportowym, które związane są z prowadzonymi w Szkole wymianami

doświadczenie, szczególnie dla pracujących w Szkole takiej jak nasza -

młodzieży, np. w ramach projektu „Paszport do Europy”.

otwartej na nowości i zmieniające się potrzeby edukacyjne, tolerancyjnej

Pani Agnieszka Opalska – nauczyciel języka polskiego i wiedzy
o kulturze – brała udział w intensywnym kursie językowym w Londynie.

i kilkunarodowej (już!), dbającej o polskie dziedzictwo kulturowe, ale
kształtującej postawy szacunku dla historii i obyczajów innych państw.

Poszerzała również swoją wiedzę na temat kultury i historii Wielkiej
Brytanii. Związane jest to z prowadzonymi lekcjami, grantem
edukacyjnym o charakterze kulturowym, ale przede wszystkim
z zaangażowaniem w przygotowanie i realizowanie zadań wynikających
z realizowanego w Szkole projektu dla młodzieży „Wykorzystanie
dziedzictwa kulturowego dla rozwijania przedsiębiorczości”.
Poza podnoszeniem kwalifikacji, zdobywaniem potrzebnej wiedzy
i doświadczenia potrzebnego do pracy z młodzieżą, nauczyciele
poznawali lokalne zwyczaje, zwiedzali atrakcyjne turystycznie miejsca
i cieszyli się możliwościami spędzenia wolnego czasu tak, jak lubią.
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Z życia Szkoły Podstawowej w Smardzowicach
Wrzesień to miesiąc, który nierozerwalnie kojarzy się

drogowe oraz zasady poruszania się po jezdni. W naszej szkole odbywają

wszystkim uczniom z rozpoczęciem roku szkolnego i powrotem do

się także spotkania z policjantami, którzy wspierają nauczycieli i rodziców

szkolnej ławki. Nie dla wszystkich uczniów to wspomnienie

w przekazywaniu wiedzy na temat przeciwdziałania cyberprzemocy, czyli

przywołuje radość na twarzy, dlatego w Szkole Podstawowej

jak bezpiecznie i mądrze korzystać z Internetu. Jednocześnie mamy

w Smardzowicach kolejny już rok we wrześniu organizujemy akcję

świadomość, że o bezpieczeństwie należy wciąż mówić i przypominać,

"Szkoła łączy pokolenia", zapraszając na zajęcia do naszej szkoły

dlatego ten temat pojawia się cyklicznie w rozmowach z uczniami oraz na

kochanych dziadków.

spotkaniach z rodzicami.

Wszakże wiadomo nie od dziś, że na wszelkie smutki wnuków

Promując wartości patriotyczne, chcemy, aby nasi absolwenci byli

najlepszy jest uśmiech babci i dziadka. Tegoroczne spotkanie odbyło się

osobami, dla których słowo Polska oznacza dumę i radość. W ramach

pod hasłem "Poczytaj mi Babciu, opowiedz mi Dziadku", a specjalnymi

obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

gośćmi byli dziadkowie uczniów klasy pierwszej. Przy smacznej,

zorganizowaliśmy w naszej szkole prawdziwą lekcją historii. Odbyła się

własnoręcznie upieczonej przez uczniów szarlotce, dziadkowie oglądali

uroczysta wieczornica patriotyczna

występy uczniów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede

braliśmy udział w biciu rekordu dla Niepodległej, przeprowadziliśmy

wszystkim czytali nam piękne wiersze i opowiadali, jak wyglądała szkoła

szkolną lekcję śpiewania, dyktando niepodległościowe oraz konkurs

i nauczanie w czasach, kiedy oni byli uczniami. Były to piękne chwile

recytatorski poezji i prozy niepodległościowej. Zaangażowanie uczniów

powrotu wspomnieniami do czasów elementarzy, kałamarzy, szkolnych

we wszystkie te inicjatywy świadczy niewątpliwie o ich szacunku do

przygód i zabaw, a niektóre usłyszane historie są do dziś powtarzane przez

Ojczyzny i dumie z faktu bycia Polakiem. Wartości te należy wciąż

uczniów na szkolnym korytarzu. Szanujmy i pamiętajmy o swoich

pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom Polaków.

Dziadkach każdego dnia, ponieważ są oni skarbnicą wiedzy oraz oazą
ciepła.

z udziałem rodziców uczniów,

Semestr nauki już za nami, odbyło się wiele konkursów, zabaw
i wyjazdów, które z pewnością wpłynęły na rozwój i wychowanie naszych

Bezpieczeństwo ponad wszystko. To hasło bardzo często możemy

uczniów. Jednak, przed nami wciąż wiele wyzwań, zadań i uroczystości, na

usłyszeć w różnych sytuacjach. Nasza szkoła, promując bezpieczne

które serdecznie już dzisiaj zapraszamy. Bądźmy razem, ponieważ

zachowania wśród pieszych i rowerzystów, kolejny raz wzięła udział

wychowanie młodego pokolenia to zadanie wspólne dla wszystkich,

w akcji "Odblaskowa szkoła" organizowanej m.in. przez Wydział Ruchu

którym na sercu leży dobro Ojczyzny, tej małej lokalnej, a przede

Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wszyscy nasi

wszystkim Polski.

uczniowie są wyposażeni w odblaski i kamizelki odblaskowe, znają znaki

Społeczność Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Kolorowo, bajkowo i rodzinnie
Karnawał to wyjątkowy czas w roku. To okres świętowania,

kurierska! Dzieci, rodzice i dziadkowie brali również udział w innych,

zabawy i ucztowania. Kojarzy się z tańcem, tajemniczymi maskami

przygotowanych przez nauczycieli zabawach, w których należało wykazać

i pięknymi strojami. W Szkole Podstawowej w Smardzowicach bal

się sprawnością, refleksem, a przede wszystkim umiejętnościami

karnawałowy został tradycyjnie połączony z Dniem Babci i Dziadka,

tanecznymi. Każdy uczestnik spotkania mógł także zakupić wspaniałą,

co nadało temu dniu przede wszystkim rodzinnego i ciepłego

ręcznie wykonaną przez uczniów pamiątkę na szkolnym kiermaszu.

charakteru. Nie zabrakło także świątecznych występów oraz atrakcji dla

Zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie, nauczyciele oraz przede

uczniów. Spotkanie w sobotę, 12 stycznia nie odbyłoby się, gdyby nie

wszystkim uczniowie bawili się razem do późnego popołudnia przy

organizacja Rady Rodziców oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Maszyc,

akompaniamencie wspaniałej muzyki. Ach, co to był za bal!

która użyczyła remizę. Wszyscy goście zostali życzliwie przywitani przez

Z niecierpliwością czekamy na kolejną taką okazję do wspólnego

Panią Dyrektor, Jolantę Gugulską oraz Samorząd Uczniowski.

spotkania i świętowania!

Część artystyczna rozpoczęła się humorystycznym, słownomuzycznym występem przygotowanym przez oddział przedszkolny oraz
zerówkę. Występ zadedykowany został wspaniałym Babciom i Dziadkom,
którzy otrzymali od swoich wnuków upominki. W stan świątecznej
zadumy i refleksji uczestników spotkania wprowadziła polsko-angielska
wersja Opowieści wigilijnej, która pozwoliła uczniom zaprezentować swoje
zdolności aktorskie

przed szerszą publicznością. Ostatnie na scenę

wkroczyły dzieci z klas I-IV przebrane za aniołki i diabełki. Swoimi
zabawnymi sprzeczkami i tańcami zakończyły część artystyczną. Nie był to
jednak koniec wspólnego spotkania. Wielką atrakcją okazał się konkurs na
oryginalne przebranie dla wszystkich uczniów. Sala wypełniła się różnymi
bajkowymi postaciami: księżniczkami, wróżkami, rycerzami. Jednym
z najbardziej pomysłowych strojów okazała się jedna… Przesyłka
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Dzień patrona w SP nr I w Skale

10 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława

i jego rycerze zostali zaproszeni do współczesnej szkoły i obejrzenia lekcji,

Łokietka w Skale obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji

którą przygotowali, w sposób humorystyczny, uczniowie z kółka

odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klasy 5b przybliżyli

teatralnego.

najważniejsze wydarzenia z życia Władysława Łokietka. Następnie król

"Dobro zawsze zwycięża"

21.12.2018 r. w Szkole Podstawowej im.

w ludzkie ciało, a wszytko po to, by pokrzyżować Boski Plan na Zbawienie

H. Sienkiewicza w Cianowicach oraz 6 stycznia b.r dla mieszkańców

Podczas Wigilii

ludzkości… Najwięcej zamieszania na scenie było wtedy, kiedy świta

Cianowic, uczniowie klasy 8 zaprezentowali niekonwencjonalne

Heroda z bejsbolem stanęła do bitwy z orszakiem Trzech Króli. Sam reżyser

jasełka. W tegorocznym przedstawieniu spotkały się dwa światy:

przedstawienia ks. Kordian Duda wcielił się w rolę Lucyfera. Pomimo

diabelski i anielski. Oczywiście ich walka trwa od wieków, a młodzi aktorzy

nowoczesnej oprawy, scenarzysta stanął jednak po stronie Królów, którzy

zaprezentowali jej fragment w kilku aktach scenicznych. Nie brakowało

pogonili kota samochwałom z dworu króla-demona… potwierdzając, że

elementów humorystycznych, które w doskonały sposób wprowadzały

dobro zawsze zwycięża.

oglądających w świąteczny nastrój. Ważnym wątkiem dramatu była
przeszłość

króla

Heroda.

Jeden

ze

złych

duchów

Wychowawczyni klasy 8 - mgr inż. Jolanta Niemiec

wstąpił
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Konkurs czytelniczy

W czasie ferii zimowych jak co roku w MGBP w Skale odbył się konkurs
czytelniczo-plastyczny. W tym roku zatytułowany był - „Przeczytałeś?
Namaluj”. W konkursie wzięło udział 27 osób. Wszyscy uczestnicy zostali
obdarowani dyplomami i książkami. Był również słodki poczęstunek. Wszystkie
dzieci zapraszamy do korzystania z zasobów książkowych biblioteki w Skale oraz
bibliotek filialnych w Minodze i Smardzowicach.
T.P.

Warsztaty plastyczne

W styczniu 2019 r. odbyły się warsztaty plastyczne w bibliotece w Skale jak również w bibliotekach filialnych w Minodze
i Smardzowicach. Dzieci z pomocą prowadzącej warsztaty pani Joanny Oleś robiły ozdobne pudełka i lampiony na „Dzień Babci i Dziadka”.
W miesiącu lutym wykonywano ozdoby z wikliny papierowej: serce na walentynki i koszyczek na upominek. Zajęcia cieszą się coraz większym
zainteresowaniem dzieci i rodziców. Na kolejne zapraszamy w m-cu marcu i kwietniu. Warsztaty odbywają się dzięki wsparciu inicjatywy przez Gminny
Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Skale.
T.P.
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CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
OBCHODY 156 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W OJCOWIE
26 stycznia br w Ojcowie odbyły się uroczyste obchody

hołdu styczniowym powstańcom. Niech pamięć ta wciąż trwa, niech się

związane z 156 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego

włączają w jej ciągłość nowe zastępy uczestników, zwłaszcza młodszej

w Ojcowie. Tegoroczne uroczystości zainaugurowała msza święta

generacji wsłuchujących się głosy starszego pokolenia by przekazywać

w Kaplicy „Na Wodzie” w Ojcowie, spod której uczestnicy

swoim następcom wiedzę o dramatycznych wydarzeniach sprzed ponad

uroczystości udali się pod hotel „Pod Łokietkiem” - dawnej kwatery

150 lat - by ich nie zaćmił czas i niepamięć”- powiedział dr Józef Partyka,

głównej powstańców styczniowych.

nagrodzony w tym roku, w uznaniu dla Jego

W Hotelu „Pod Łokietkiem” znajdował się szpital, koszary ale i też
kancelaria sztabowa powstańców. Sąsiadująca z nim łąka służyła im za plac
ćwiczeń. Tutaj był ich punkt zborny, tutaj powstańcy zapisywali się do
powstania, a część

miała w tym domu główne kwatery. Pozostali

powstańcy byli rozlokowani w chatach włościańskich, a słynni „żuawi

wieloletnich zasług

Honorową Odznaką PTTK. Jego słowa niech staną się drogowskazem dla
przyszłych pokoleń.
Organizatorami uroczystości była Komisja Krajoznawstwa, Historii
i Tradycji Oddziału Krakowskiego i Ojcowskiego PTTK, UMiG w Skale,
Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa oraz OPN.

śmierci” dowodzeni przez Francuza Franciszka Rochebruna nocowali

M. P.

w tzw. domku szwajcarskim-austerii „Wesele w Ojcowie”, zbudowanej na
krótko przed wybuchem powstania przez Aleksandra Przezdzieckiego,
ówczesnego właściciela Ojcowa. Reszta powstańców znajdowała
schronienie w szałasach -jak mówi miejscowa tradycja, rozmieszczonych
w wąwozie Błotny dół (Dolina Sąspowską). Zima była owego roku
wyjątkowo łagodna i dżdżysta. Tegoroczne obchody odbyły się jak co roku
z udziałem grup rekonstrukcyjnych, organizacji społecznych, młodzieży
z ZSiPO w Skale, okolicznych mieszkańców i turystów. Pod budynkiem
Muzeum OPN-„Hotelu Pod Łokietkiem” złożono kwiaty, zapalono znicze.
W delegacjach pojawili się przedstawiciele władz samorządowych,
z Burmistrzem Miasta i Gminy Skała Krzysztofem Wójtowiczem,
Wiceburmistrzem Dawidem Litwą, Przewodniczącym Rady Miejskiej
Krzysztofem Sobczykiem, oraz radnymi Rady Miejskiej w Skale. Wiązanki
kwiatów złożyły delegacje PTTK, PSL oraz radny Powiatu Krakowskiego
Piotr Opalski. Odśpiewano powstańcze pieśni, zapłonęło ognisko. W sali
konferencyjnej Ośrodka Edukacyjno-Dydaktycznego Ojcowskiego Parku
Narodowego odbyła się prelekcja ks. Stanisława Langnera pt. „Pustelnia bł.
Salomei w Grodzisku”. Honorowym gościem tegorocznych obchodów był
wicepremier Jarosław Gowin, który tak dziękował powstańcom:
„Dzięki nim stoimy tu i teraz. To znak, że nowe pokolenie pamięta
o wielkości i patriotyzmie swoich przodków”. Z kolei burmistrz Krzysztof
Wójtowicz podkreślał, że „nasza obecność tutaj to wyraz patriotycznej
postawy wobec poświęcenia naszych przodków”. A budujący jest fakt,
że duch patriotyzmu i pamięć pokoleń nadal w nas nie gaśnie. „Od ponad
25 lat wciąż pojawiają się nowi uczestnicy kontynuujący tradycję składania
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Dolina Prądnika w relacjach pamiętnikarskich
Pamiętniki i relacje z podróży stanowią ciąg opisów

kamieni i zaroślami chrustów, przez mały otwór ledwo półtora łokcia mający.

i opowiadań spisywanych najczęściej z pamięci, są ważnym źródłem

Na samy jey wstępie daje się widzieć loch na kształt obszerney sklepioney Sali,

dla historii rodów, miejscowości, regionu, kraju. Dolina Prądnika

sto kilkadziesiąt łokci dłużyzny, 55 szerzyzny, a do 10ciu lub więcey wysokości

cieszyła się dużym zainteresowaniem autorów takich relacji już od

maiącey. W tym lochu zwężającym się nieznacznie, ciągnie się z boku inna

końca XVIII wieku. Wśród nich

byli najczęściej „ludzie pióra”

pieczara wąska na kształt kurytarza z niższym sklepieniem, która jak daleko

i miłośnicy „krajowidoków” – pisarze, publicyści, poeci pragnący

w skałę zachodzi mieszkańcom nie wiadomo. Jego Król: Mość przyjechawszy

przekazać potomnym swoje wrażenia z podróży do „rajskiej doliny”,

na górę konno znalazł dla siebie ułatwione wszystkie trudności dla

jak ją określiła Jadwiga Łuszczewska (Deotyma).

wygodnieyszego rzeczoney groty oglądania. Kazali dziedzice uprzątnąć

Inspiracją przyjazdów do Krakowa, a następnie także do Ojcowa

krzaki i kamienie: skopać ziemię na kształt wschodów, i wszystkie ścieżki

wynikało z rosnącego zainteresowania historią i krajobrazem tych okolic,

obwarować poręczami. Wszedłszy Nayiaśn: Pan do owego lochu, zastał to

jako, że „miejsce to warte jest widzenia, szczególniej przez Polaków, którzy

całe podziemne mieszkanie tysiącem lamp oświecone. Na środku stała

jeżdżą za granicę podziwiać piękne dzieła natury, a o równie pięknych

brama lampami także iluminowana z cyfrą Królewską, za którą muzyka na

osobliwościach własnego kraju ledwo słyszeli” – pisze w swym pamiętniku

dętych

na przykład Ludwik Sczaniecki, pułkownik wojsk polskich z czasów

z ukontentowaniem i podziwieniem całe to mieysce chodząc wszędy po

napoleońskich w 1809 roku. Niemal wszystkich autorów listów

usłanych tarcicach dla uchylenia od upadku ze slizgoty mieysca, od

i wspomnień wędrujących po Dolinie Prądnika uderzało piękno

ściekającey ustawicznie kroplami ze sklepienia wody. Po tym ciekawym

i malowniczość skalnego krajobrazu, zamek w Pieskowej Skale, pustelnia

widoku powitał Nayiaśn: Pan na górze JPanią z Dębińskich Załuską matkę

bł. Salomei w Grodzisku, pozostałości zamku w Ojcowie i tamtejsze

z synem Kasztelanem Buskim i córkę Puszetową Starościnę Zawichostską,

jaskinie.

Chwalibogową Woyską Krakowską, a także JPanów Woynickiego

Warto na łamach „Kroniki” przytaczać co pewien czas wybrane
relacje z podróży i wspomnienia z pobytu w Ojcowie. Cykl

instrumentach

odezwała

się.

Oglądał

Nayiaśn:

Pan

i Bieckiegeo Kasztelanów; a przybywszy do zamku spotkany był od JPani

ten

z Małachowskich Duninowey Starościney Zatorskiey. Po dwugodzinney

rozpoczynamy fragmentami „Dyariusza podróży Stanisława Augusta

prawie z przytomnemi konwersacyi oraz przeglądaniu mapp podróży swoiey

Króla w roku 1787” pióra biskupa Adama Naruszewicza. W tymże roku

wKrakowskiemWoiew:podanychodJPanaMichałowskiego Podkomorzego,

monarcha po spotkaniu w Kaniowie z carycą Katarzyną II wracając do

usiadł Nayiaś: Pan do stołu przygotowanego na kilkadziesiąt osób w sali

Warszawy odwiedził Kraków oraz Dolinę Prądnika; był w Pieskowej Skale

wielkiey, gdzie pod cyfrą Króelewską był taki napis:

i w Ojcowie. Relacja z tej podróży była drukowana w nr 56 „Gazety

Z dawnych Piastów ostatni ten zamek odnawia.

Warszawskiej” z 1787 r. oraz wydana później w formie książkowej.

Nowy go swą bytnością potomności wsławia.

W przedrukowanej relacji starano się zachować oryginalny język autora

Po obiedzie i kawie czytał Nayiaśn: Pan w pokoju swoim przysłaną

wprowadzając tylko nieznaczne korekty w ortografii tego interesującego

z Warszawy expedycyą, a około godziny 5tey zaproszony od JPaństwa

tekstu.

Kasztdelaństwa Buskich do kaplicy zamkowey, raczył trzymać do chrztu

Podróż króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1787

z JPanią Starościną ich córkę, którey zastępuiąc mieysce przytomnego

Dnia 4 lipca [1787 r.] we Środę: Wjechał Nayiaśn: Pan do Pieskowey

plebana JXdzBiskupKoadiutorSmoleński nadał imięMaryiSalomei.Powrócił

Skały dóbr JPani z Potockich Wieloplskiey Koniuszney Koron: około godziny

Nayiaśn: Pan przy biciu z armat i okrzykach gminnych do Pieskowey Skały

3ciej z południa przy biciu z armat i okrzykach licznie zgromadzonego gminu.

podziękowawszy familii Załuskich, za ochocze i uprzeyme w Oycowie

Przyjęli Nayiaśn: Pana imieniem zacney, a serce i dom swóy otwierający

przyjęcie.

gospodyni, JPaństwo Starostwo Krakowscy w licznym zgromadzeniu

Obrzędu chrztu dokonał biskup Adam Naruszewicz w obecności

pokrewieństwa swojego i przybyłych z Krakowa gości. Po zakończonym

proboszcza

obiedzie w wielkiey Sali portretami Wielopolskich ozdobioney, oglądał

zakończonej ceremonii podsunął królowi księgę chrztów by monarcha

smardzowickiego

Nayiaśn:Pan wszystkie zamkowepokojewewnątrz,z których zszedłszy na dół

zostawił tam swój autograf na pamiątkę tego wydarzenia. Król spełnił

przypatrywał się z ukontentowaniem, aż do wieczora wesołości i tańcom

prośbę i z żartobliwym uśmiechem dodał – gdy się drugi raz pisać tu zdarzy,

wieśniackim, a na koniec obeyrzawszy sytuacyą mieysca na którym stoi

dajcież mi lepszego pióra. Królewski autograf zachował się do dnia

zamek, rzadka prawdziwie dla gór, skał, wody i lasów osobliwszym kształtem

dzisiejszego w parafialnej księdze chrztów w Smardzowicach.

od natury rozporządzonych, udał się do swoich pokojów; kompania zaś cała
zaproszona na kolacyą bawiła się do godziny 11tey.
Dnia 5 lipca [1787 r.] we Czwartek: Chcąc Nayiaśn: Pan udarzyć
bytnością swoją dom JPaństwa Załuskich, Starościney matki i Kasztelaństwa
Buskich, wyjechał z rana około godziny 8mey do Oycowa o pół mile od
Pieskowey Skały odległego; leży ten zamek na wysokiey skale, do którego się
wjeżdża przez most wysoki, mając około siebie ogromne góry porosłemi na
skałach drzewami okryte. Powitany Nayiaśn: Pan około zamku biciem
z armat, udał się naprzód do owey sławney groty o ¼ mile od Oycowa leżącey,
a na iey skalistey góry wielką jaskinię do którey się wchodzi miedzy łomami
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Aleksandra

Włyńskiego,

który

po

Józef Partyka

W naszej gminie - INFORMACJE

Sołtysi Gminy Skała

6. Zbigniew Wąsik( Maszyce),
7. Katarzyna Basta (Cianowice),
8. Anna Kuczkowska (Skała),

W trakcie tegorocznych zebrań sołeckich

mieszkańcy

9. Barbara Płonka (Stoki),

poszczególnych sołectw dokonali wyboru swoich przedstawicieli na

10. Radosław Maciusik (Rzeplin),

kolejnych 5 lat.

11. Krzysztof Kowalik (Zamłynie),

Sołtysami Gminy Skała zostali:

12. Marian Kowalski (Barbarka),

1. Piotr Halicki (Nowa Wieś),

13. Bernadeta Rosa (Minoga),

2. Paweł Depa (Szczodrkowice),

14. Dominika Nowakowska (Gołyszyn),

3. Maria Knapik (Smardzowice),

15. Mariusz Mularczyk (Przybysławice),

4. Krzysztof Jabłoński (Ojców),

16. Maria Dziedzic (Sobiesęki),

5. Andrzej Piskorz (Niebyła-Świńczów),

17. Krzysztof Padło (Poręba Laskowska).

KRONIKA MIASTA I GMINY SKAŁA
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W naszej gminie - OSP

Strażackie spotkania sprawozdawcze
W styczniu, lutym i marcu na terenie gminy Skała odbyły się

Wójtowicz Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Dawid Litwa Zastępca

doroczne walne zebrania sprawozdawcze na terenie jednostek

Burmistrza Miasta i Gminy Skała, oraz radni Rady Miejskiej i radni Powiatu

Ochotniczych Straży Pożarnych, podsumowujące miniony 2018 rok.

Krakowskiego -

Na zebraniach przedstawiano sprawozdania z działalności jednostek za

z poszczególnych jednostek oraz mieszkańcy. Walne zebrania

rok ubiegły, sprawozdania finansowe i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

sprawozdawcze były okazją do wsłuchania się w bieżące problemy

Zebrania kończyło udzielenie absolutorium dla zarządów OSP i Komisji

jednostek oraz rozmów dotyczących przyszłości i rozwoju naszych

Rewizyjnej za bieżący okres sprawozdawczy. Przyjmowano plan

gminnych jednostek.

Piotr Opalski i Marek Piekara, sołtysi, druhowie

działalności i plan finansowy na rok bieżący. W walnych zebraniach

M.P.

uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych - Krzysztof

Góralskie jasełka w Rzeplinie

12 stycznia br na terenie remizy OSP w Rzeplinie odbyło się

swoim występem, który sprawił wiele frajdy zarówno dzieciom jak

niecodzienne wydarzenie. Na imprezie jasełkowej, organizowanej

i zgromadzonym mieszkańcom. Występ nie odbył by się bez

przez druhów z OSP w Rzeplinie wystąpili nieodpłatnie prawdziwi

zaangażowania druha Mirosława Myjaka, który zachęcił swoich kuzynów

górale.

do tego przyjazdu.

Górale z Brzyny koło Łącka ze Związku Górali Podhala zachwycili

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie

PIROFROST NORBERT
CHRULSKI
NIEBYŁA 14
32-043 Skała
Tel. +48 515 663 662
www.pirofrost.pl
Serwisujemy i naprawiamy :
- kotły gazowe, olejowe, węglowe, pellet
- palniki gazowe i olejowe
- nagrzewnice gazowe i olejowe
- kolektory słoneczne
- pierwsze uruchomienia kotłów gazowych
większości marek na rynku
Płukanie, odszlamianie, odkamienianie :
- kotłów CO
- instalacji CO / grzejniki, podłogówka/
- kolektorów słonecznych
Wykonujemy kompletne instalacje CO,
CWU
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W naszej gminie - WYDARZENIA

Pamięci ks. prałata Stanisława Połetka

Stowarzyszenie Opieki nad zabytkami w Skale wraz

Wystawa ta wpisywała się automatycznie z racji swej tematyki

z Samorządem mieszkańców miasta i parafią p.w. Św. Mikołaja

i zakresu w ogólnopolskie obchody uczczenia 100- lecia odzyskania

w Skale przygotowało w listopadzie ubiegłego roku okolicznościową

niepodległości przez Polskę. Jej dopełnieniem stało się również

wystawę

odsłonięcie popiersia ks. prałata Stanisława Połetka na istniejącej już

poświęconą

postaci

księdza

prałata

Stanisława

Połetka /1917-1988/ w 30 rocznicę jego śmierci.

pamiątkowej tablicy ku jego czci znajdującej się w kruchcie bocznej

Ks. prałat St. Połetek był proboszczem w Skale w latach 1960-1988.

kościoła. Inicjatorem jej powstania i zarazem fundatorem popiersia jest

Zapisał się w pamięci parafian jako gorący patriota i przede wszystkim

Piotr Trzcionka były radny powiatu krakowskiego w kadencji 2014-2018

dobry gospodarz, który w trudnych latach komunistycznego reżimu

a autorem znany i ceniony artysta rzeźbiarz prof. Czesław Dźwigaj z ASP

walczącego z Kościołem Katolickim odważnie głosił naukę chrześcijańską

w Krakowie. Uroczystego odsłonięcia popiersia dokonali podczas

budując we Skale mocną wspólnotę parafialną opartą na prawdzie,

uroczystej sumy odpustowej w dn. 19 listopada 2018 r. ks. kanonik Jan

aktywności społecznej i ogólnej gospodarności.

Robak proboszcz i dziekan skalski wraz z fundatorem Piotrem Trzcionką.

Przez te 28 lat duszpasterzowania w Skale opierając się m.in. na
silnych

więzach

opartych

na

wierze,

patriotyzmie

i

Tydzień wcześniej 11 listopada 2018 r. w Narodowe Święto

tradycji

Niepodległości w trakcie uroczystej mszy św. za Ojczyznę, parafii p.w. Św.

chrześcijańskiej, będąc wiernym Kościołowi, Bogu i Ojczyźnie , podniósł

Mikołaja w Skale został ofiarowany symboliczny kielich mszalny, który jako

rangę parafii Skała w diecezji kieleckiej, przez co kilka lat później

dar w 100-ą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę ufundowała

przywrócono jej status dekanatu. Swoją posługą i konsekwentnymi

rodzina Trzcionków ze Skały. Kielich jest unikatowym dziełem powstałym

działaniami przypominał i odnowił zapomniany kult Błogosławionej

specjalnie na obchodzony jubileusz. Na jego niklowanej podstawie

Salomei- fundatorki miasta. Stało się to dzięki budowie ołtarza polowego

umieszczono

ku jej czci czy też dzięki utworzeniu kaplicy modlitewnej jej imienia

wygrawerowano daty 1918-2018. Do matowego uchwytu kielicha

w której umiejscowiono relikwie błogosławionej i wprowadzono za zgodą

przytwierdzone zostały dwa srebrzone orły /współczesny i z czasów

biskupa kieleckiego wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu, która

Legionów Polskich/ a czasza kielicha pokryta została złotem dukatowym.

trwa do dnia dzisiejszego. Doniosłą rolę odegrały również w tym zakresie
podniosłe

rocznicowo-okolicznościowe

uroczystości

religijno-

patriotyczne, w których wzięli udział m.in. : ks. kard. Karol Wojtyła

emaliowaną

flagę

Rzeczpospolitej

Polskiej

oraz

Niech otrzymane dary godnie służą naszej parafii i przypominają
następnym pokoleniom skalan o obchodzonych w 2018 roku wspaniałych
i pięknych historycznych rocznicach.

metropolita krakowski a późniejszy papież Jan Paweł II, ks. kard. Franciszek

Piotr Trzcionka

Macharski oraz liczne duchowieństwo z diecezji kieleckiej z jej biskupami :
Janem Jaroszewiczem, Stanisławem Szymeckim,

Janem Gurdą,

Edwardem Materskim i Mieczysławem Jaworskim.
Na wystawie znalazły się liczne zdjęcia i dokumenty z życia
i działalności kapłańskiej ks. prałata St. Połetka, które udostępnili m.in.:
Stanisław Zaprzelski, Stanisław Ziarkowski, Danuta Trzcionka, Bernadeta
Boroń, Wacława Matuszewska i Piotr Trzcionka. Ciekawym wzbogaceniem
wystawy były także liczne artykuły poświęcone ks. Połetkowi pisane przez
historyków Kościoła oraz księży, które podkreślały jego niezłomną
postawę w czasach komunizmu a które ukazały się w publikacjach
popularno- naukowych oraz prasie katolickiej.
Wystawę można było oglądać w dn.18-19 listopada 2018 r.
w dawnej salce katechetycznej w budynku parafialnym przy ul. Olkuskiej
3. Zwiedzający bardzo często podkreślali

osobowość kapłańską ks.

Stanisława i rolę jaką odegrał w dziejach miasta w 2 połowie XX wieku jako
„duszpasterz na trudne czasy”.

KRONIKA MIASTA I GMINY SKAŁA
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W naszej gminie - BEZPIECZEŃSTWO

Skalscy policjanci ugasili pożar i uratowali 90-letnią staruszkę
19 lutego, chwilę po północy dyżurny Komisariatu Policji w Skale

kotłowni. Z mieszkańcami domu, za pomocą wiader z wodą, którą

został powiadomiony o pożarze, do którego doszło w domu

pobierano z przydomowego pomieszczenia gospodarczego, ugasili

jednorodzinnym w gm. Sułoszowa. Wówczas w domu przebywały cztery

ogień.

osoby dorosłe oraz troje dzieci: 5 i 3-letnie oraz miesięczne niemowlę.
Po przybyciu na miejsce, policjanci ujrzeli duże, gęste zadymienie

Na miejsce przybyli strażacy,
którzy

przystąpili

do

dalszych

oraz wydobywający się ogień z okna jednego z pomieszczeń parterowych.

czynności, związanych m.in. z likwidacją

Do ich przyjazdu troje dorosłych wraz z dziećmi opuściło dom, jedynie na

zadymienia i ustaleniem przyczyny

piętrze pozostała 90-letnia kobieta, która ze względu na wiek i schorzenia

pożaru, która na chwilę obecną nie jest

nie mogła sama opuścić budynku. Sierż. Mateusz Brzuchacz (na zdjęciu)

znana.

i st. sierż. Mateusz Izdebski natychmiast podjęli decyzję o ewakuacji

Na szczęście dzięki szybkim

staruszki. Wspólnie z jednym z domowników weszli do zadymionego

i

sprawnym

działaniom

naszych

domu i wynieśli 90-latkę. Gdy już wszyscy byli bezpieczni, mundurowi

mundurowych podczas pożaru nikt nie

przystąpili do gaszenia źródła pożaru, którym okazało się pomieszczenie

ucierpiał.

Uderzenie w narkobiznes w powiecie krakowskim
Działania skalskich policjantów doprowadziły do namierzenia

Narkotyki zapakowane były w woreczki strunowe i szklane słoiki.

i zatrzymania dwóch dealerów narkotykowych. Do policyjnego depozytu

Policjanci zarekwirowali od dealerów także telefony komórkowe, wagi

trafiło blisko 270 gramów butylonu, ponad 324 gramy amfetaminy,

elektroniczne oraz tzw. „młynek”.

23 gramy mefedronu oraz marihuana. Zatrzymani trafili do aresztu. Grozi
im do 12 lat więzienia.

Obaj mężczyźni

trafili do pomieszczeń dla zatrzymanych.

Następnego dnia usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych

Policjanci z Komisariatu Policji w Skale pracowali nad tą sprawą od

ilości środków odurzających (art. 56 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu

jakiegoś czasu. Ustalili, że w gminie Skawina, w miejscach zamieszkania

narkomanii), za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo,

30 i 32-latka mogą znajdować się „narkotykowe magazyny”. Na tej

32-latek usłyszał zarzut uprawy krzaków konopi (art. 63 ust. 1 Ustawy

podstawie, 18 lutego br. wspólnie z kryminalnymi z komendy powiatowej

o przeciwdziałaniu narkomanii), a za to przestępstwo grozi do 3 lat

udali się pod adresy dealerów.

więzienia. Tymczasem, na wniosek prokuratury, sąd zastosował wczoraj

W domu 32-latka (powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców)

wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt jako środek zapobiegawczy.

policjanci ujawnili znaczne ilości środków odurzających. Mężczyzna
w piwnicy przechowywał przeszło 320 gramów amfetaminy, blisko 260

mł.asp. Justyna Fil

gramów substancji psychoaktywnej – butylon, 0,45 grama marihuany

Oficer Prasowy

oraz 5 krzaków marihuany.

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Pod drugim adresem, u 30-latka, policjanci podczas przeszukania

Tel. 12 615 76 04, 83 57 604

znaleźli 9,5 grama butylonu, blisko 4,5 grama amfetaminy oraz 23 gramy
mefedronu. Mężczyzny nie było w domu, jednak jeszcze tego samego dnia
wpadł w ręce mundurowych.
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W naszej gminie - BEZPIECZEŃSTWO

KP Skała - zdarzenia w lutym 2019 r.
Na terenie podległym KP Skała tj. gm. Sułoszowa, gm. Skała, gm.
Iwanowice doszło do następujących zdarzeń:

Zatrzymano mu prawo jazdy. 54-latek trafił do PDOZ Kraków. Odpowie za
jazdę pod wpływem alkoholu.

01.02.2019

25.02.2019

Policjanci z KP Skała w toku czynności związanych z zatrzymaniem

Policjanci w trakcie interwencji domowej dokonali zatrzymania 38-

osób posiadających narkotyki podczas przeszukania w miejscu

latka jako osobę podejrzaną o psychicznie i fizycznie znęcanie się nad

zamieszkania jednego z zatrzymanych – lat 33, ujawnili 9,12 grama białego

żoną.

proszku, który po zbadaniu testerem okazało się, że zawiera amfetaminę.

w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.Wobec mężczyzny sąd

Substancja została zabezpieczona i dołączona do akt sprawy.

zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz nakaz

Postępowanie prowadzi KP Skała.

opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną.

04.02.2019

Sporządzono

"niebieską

kartę".

Zatrzymanego

osadzono

25.02.2019

Funkcjonariusze dokonali zatrzymania 20-latka , który posiadał przy

Funkcjonariusze WRD KPP KRAKÓW zatrzymali do kontroli

sobie środki odurzające w postaci 1 zawiniątka z zawartością amfetaminy

drogowej 37-latka kierującego rowerem w stanie nietrzeźwości – miał

o łącznej wadze 1,4 grama.

blisko 1,5 promila w wydychanym powietrzu.

05.02.2019

27.02.2019

Policjanci w trakcie interwencji dokonali zatrzymania 65 –latka,

Policjanci dokonali zatrzymania 25-latka, jako osobę podejrzewaną

który znieważył słowami wulgarnymi policjantów podczas i w związku

o dokonanie uszkodzenia ciała wobec 17-latka. Podejrzany osadzony

z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych oraz używał groźby

w PDOZ (pomieszczeniu dla osób zatrzymanych).

bezprawnej w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności
służbowych. Mężczyzna został doprowadzony do pomieszczenia dla osób
zatrzymanych w Krakowie do wytrzeźwienia.

W miesiącu lutym policjanci z Komisariatu Policji w Skale zatrzymali
8 osób, którym postawiono zarzut posiadania narkotyków. Policjanci
zatrzymali również w tym miesiącu 5-u nietrzeźwych kierujących.

22.02.2019

mł.asp. Justyna Fil

W m. Skała policjanci w trakcie kontroli drogowej ujawnili
nietrzeźwego 54-letniego kierującego po drodze publicznej pojazdem

Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Audi. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu.
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Spotkanie z premier Beatą Szydło
KOBIETY GOSPODARNE I WYJĄTKOWE
2 marca 2019 roku w remizie OSP w Skale odbyło się wyjątkowe
spotkanie. W Miechowie i Skale odbyły się spotkania, na których
Minister

Andżelika

Możdżanowska

mówiła

o

propozycjach

programowych dla Kół Gospodyń Wiejskich.
W spotkaniach uczestniczyli: Premier Beata Szydło, Ryszard Terlecki
Marszałek Sejmu RP, Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Elżbieta
Duda Poseł na Sejm RP, Marek Pęk Senator RP, Bogdan Pęk radny Sejmiku
Małopolskiego, radni Powiatu Krakowskiego-Marek Piekara i Piotr Opalski,
Tomasz Gierat Dyrektor OPN, przedstawiciele władz samorządowych,
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego powiatu krakowskiego
oraz gospodarze całego spotkania strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skale. „ Dzięki Wam, Kobietom Gospodarnym i Wyjątkowym…
w naszych Małych Ojczyznach, pielęgnowana jest tradycja i lokalne
zwyczaje. Potraficie rozwijać samorządność i przedsiębiorczość, potraficie
nie tylko łączyć tradycję z nowoczesnością ale także łączyć pokolenia” –
powiedziała posłanka

Elżbieta Duda, prowadząca to niecodzienne

spotkanie. W szczególności okręg podkrakowski, cechuje się wysokim
poziomem lokalnej aktywności społecznej. Jedną z form takiej działalności
są właśnie

Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie Kobiet z Powiatu

Krakowskiego można zatem uznać za wyjątkowo udane.
M.P.

Serdeczne podziękowania dla
KAPŁANÓW, KREWNYCH, SĄSIADÓW, PRZYJACIÓŁ
I DELEGACJI
którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze
Naszej Ukochanej Mamy, Babci i Prababci

Ś.P. LEOKADII MORAWSKIEJ
Państwa obecność była wsparciem duchowym
w tych trudnych dla nas chwilach.
Bóg zapłać za modlitwę.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Córki i Syn z Rodzinami
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Wiosenna gra
Zieleń zagrała nutą soczystą,
w łąkowych trawach, parkowych listkach.
Głośno zaszemrał chór drzew w alejach:
- Wiosenna Pani czy to już teraz?
Batutą słońca skinął poranek,
budząc pośpiesznie pąki zaspane.
W objęciach krzewów przy leśnej ścieżce

Czasem

jasna od marzeń Wiosna coś szepce.

Czasem deszcz nie pada

Nadziei syta, jak odurzona

i myśli nie mokną,

prawie omdlewa w zwinnych ramionach.
Rada swej nagłej, świeżej przemianie

tylko wiatr cicho gada

do słońca tańczy świetlisty taniec.

przez otwarte okno…

Radości pełno - świat „przy nadziei”,

Czasem zmrok nie zapada

ciepłem i dobrem czas się podzielić.

i noc nie nadchodzi,
tylko księżyc wygląda

W splotach gałęzi euforii bliskich,
pełno zaskoczeń i nowych liści.

zza chmury jak złodziej…

Wszędzie figlarny wietrzyk zagościł,

Czasem słowa nie milkną
i wychodzą z cienia,

namiętny hultaj, szelma i psotnik.

a potem przez długą chwilę

Włosy potargał, przewietrzył dusze,

spierają się z przeznaczeniem…

paniom pozrywał z głów kapelusze…

Czasem nocy nie słychać

Rozwiał wokoło radości zapach,

i cisza rośnie powoli,

uśmiech rozwiesił na wszystkich krzakach.

a jednak na bladym niebie

Kwiaty pozwijał w barwne warkocze,
a potem szczęściem zaprószył oczy…
Zamłynie 01-04-2018

Autor wieszy:
Jacek Krupa
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nie widać gwiazd aureoli…
Zamłynie, 02-03-2018
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Rysy na cześć!
OPOWIADANIE NA WYŁĄCZNOŚĆ „KRONIKI”
Rok 1970 był rocznicą urodzin Lenina, czyli był to
rok Wielki. Młodzi ludzie urodzeni tuż przed, czy po
Transformacji nie zdają sobie sprawy z ideologicznej
wszechobecności tej świetlanej niewątpliwie postaci.
Kult, portrety posągi. Co prawda nasz kraj daleki
pozostał od obłędu jaki zafundowała sobie ówczesna
Rosja, czyli Kraj Rad, ale też podejmował próby.
Niezliczone anegdoty krążyły o „uczonych” z tzw.
uczelni marksizmu-leninizmu, którzy szukali jego
śladów na ziemi polskiej i nieledwie trociny zdrapywali
z desek podłogi, po której kiedyś stąpał. Oczywiście w
celach muzealnych. Niektóre anegdoty osiągnęły
zupełnie niezły poziom abstrakcji - czy to o góralu, co
spotkał Lenina na rykowisku, czy o owej starej
gaździnie z Poronina, do której wieczorami Lenin
chadzał. Aż żal, że tego ostatniego przyzwoitość nie
pozwala przytoczyć w jego soczystej całości. *
Ale co ma do tego alpinizm? Otóż ówczesny
zarząd

krakowskiego

Klubu

Wysokogórskiego

wymyślił, by uczcić Włodzimierza Ilicza zbiorowym
wejściem na Rysy. Oczywiście w dacie urodzin, czyli 22
kwietnia. Słowo ciałem się stało i kwiat krakowskich
wspinaczy (w tym i autor, który wówczas należał do
klubu krakowskiego) ruszył w góry. I tu zaczęło się
jedno z najpiękniejszych zdarzeń w życiu młodego
wspinacza. Autokar do Morskiego Oka pod sam próg
schroniska!. Wyżywienie, wygodne łóżko (a nie
materac na podłodze!) – dla każdego!
Do

tego

mistrz

Zanussi

akurat

kręcił

w schronisku film „Góry o zmierzchu” i wszyscy chętni,
czyli wszyscy obecni, zgłosili się do asystowania. Było
to za sto złotych dziennie! Siła nabywcza dzisiejszej
stówy, tylko możliwości oczywiście nie takie. Tak, czy
owak – raj. Zanussi piękny, młody i komunikatywny
opowiadał o doli i niedoli aktorów, którzy przypisani
byli jak chłop pańszczyźnie do roli Lenina. Oczywiście
– w Rosji. Zapamiętałem, że na przykład nie wolno im
było upić się w miejscu publicznym, co w tamtym kraju
było i chyba jest do dziś, olbrzymim wyrzeczeniem.
I żadnych flirtów. Fucha i prestiż, ale za cenę cnoty
i ascezy. Nic, tylko współczuć.
Pamiętam też scenę, kiedy młodzi uczenitaternicy grani przez Perepeczkę, Zawadę i Maję
Komorowską, zastanawiali się czy ich mistrz - Profesor
(grany przez Woszczerowicza) przyjedzie, tocząc taki
dialog:

salę Zanussiego powitał ten właśnie dialog cytowany
śmiechem.

Strop gałęzi we mgle szarej

„Takie były zabawy w one lata”. Oczywiście przy

Ciemne słupy wyrastają

pieprzone Rysy trzeba było wejść, więc nadużycia

Z pokrytego śniegiem stoku

piwne w grę nie wchodziły. W międzyczasie zresztą
niektórzy się nawet wspinali. Niżej podpisany zaliczył

Szara bańka, którą zaplótł

Straszliwą Zerwę Mnicha od południa

Niewidzialny pająk-topik

„przez

przewieszkę”, w towarzystwie Heinricha i Wali.
Datą wejścia na Rysy był, jak powiedziano 22
kwietnia – data narodzin Wodza. Pamiętam „radę

W szarym lesie, w szarym
mroku…

pozagryzali. Inna rzecz, że wpasowanie się w kilka

Biel złamały czarne gwiazdy

bezpiecznych (w miarę) godzin na Rysach w trzeciej

Poszarzała w świetle czarnym

dekadzie kwietnia, było istotnie poważnym tematem.

Szarość trwa nieporuszona

Rysy od tego czasu wiele razy pokazały, co w zimie

I drzew słupy w śniegu toną!

potrafią.
Ale tym razem, za błogosławieństwem Bożym -

Czarna gwiazda, ta rozpaczna

bo przecież nie tego czerwonego świętego, obeszło

Gwiazda, ze starego wiersza

się bez kłopotów. Szliśmy nocą i z pierwszymi

Świeci blaskiem niewidzialnym

promieniami światła dziennego pierwszy zespół

Smutna gwiazda, nigdy

stanął na szczycie. I „krystaliczną ciszę górskiego

pierwsza!

poranka (cytat z Druciarza) rozdarły następujące
okrzyki:

Tu się kończą ścieżki, tropy

„Lenin! Lenin!

Brakło miejsca na marzenia

-Ty bucu! Ty bucu!

I rozumiesz wiersza słowa

Cicho! Cicho! To był jednak wielki człowiek!”

Bez-tęsknota, bez-istnienie.

Po latach mogę zdradzić, co kto wołał. Lenina
wzywał Poręba - król abstrakcyjnych powiedzonek.

Brak już…

Ty bucu! Ty bucu! – wołał autor, który już coś tam o tym
„świętym” zdołał w nie do końca legalnych książkach

Ojców-Złota Góra 10.01.2019

wyczytać. Ale uciszał nas „Zyga” Heinrich, który

Witold Sas-Nowosielski

później był mocno zaangażowany w podziemną
opozycyjną działalność. Czwarty z nas, Wojtek
Kapturkiewicz nic nie wołał. Ale też z natury był
małomówny.
Jako piąty, po dobrej zresztą chwili zjawił się
Stasinek Worwa i wydyszał, żeniąc chyba symbolicznie
Mrożka z Sienkiewiczem,-„Tylko jeden Józwa Butrym
konwencjonalnie rżnął nożem”. Weszło w sumie
piętnastu ludzi** A pół godziny po zejściu ostatniego
zeszła pierwsza lawina, nie robiąc już nikomu krzywdy.
Wódz rewolucji został uczczony.
*Zresztą Wódz Rewolucji uczczony został i w
pieśni. Refren „a ty maszeruj, maszeruj, głośno
generacja bywalców gór i skałek.

powtórzeń (Nb kręcił inny Arcymistrz - Sławomir

Szara cisza niewzruszona

wojenną” w trakcie której wielcy mało się nie

-Przyjedzie na pewno! Jeszcze się nie zdarzyło,

Scena była kręcona z niezliczoną ilością

Zapleciony gdzieś wysoko

takich dochodach piwo było też. Ale, że w końcu na te

krzycz…”(autor nieznany) zna chyba ówczesna

przyjeżdża”

Leśna szara Ballada o
słowach Norwida…

przez pięćdziesiąt osób naraz. Mistrz i Świta ryknęli

„A jeżeli nie przyjedzie?
żeby nie przyjechał. Na Świętej Łucji zawsze
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Idziak). Aż następnego dnia o świcie, wchodzącego na

** W tym jakiś Niemiec z ówczesnego NRD.
Niemiec był bardzo zgorszony, że ze słowackiej strony
nie wszedł Nikt!!!
Witold Sas-Nowosielski
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MGOPS w Skale rola i zadania
Celem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale

8. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które

9. Bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pracownicy

niepełnych lub wielodzietnych,

socjalni pracujący w w/w Ośrodku wykonują zadania zmierzające do

10. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży

poprawy sytuacji osób i rodzin.

opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,

Za misję Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można

11. Trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie

12. Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu

wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania podejmowane w

karnego,

obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które

13. Alkoholizm lub narkomania;

zmierzają do likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia

14. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

możliwości ich rozwoju.

15. Klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W Ustawie o pomocy społecznej określone są zadania Ośrodka. Do

Działania podejmowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy

nich w szczególności należy zaliczyć pracę socjalną. Polega ona na

Społecznej w Skale nadzorowane są przez radę i burmistrza. Miejsko

podejmowaniu działań na rzecz osób i rodzin. Działania te mają zmierzać

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skale kieruje kierownik Beata

do wzmacniania, odzyskiwania zdolności osób lub rodzin do

Bednarczyk. Kierownik reprezentuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy

samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Kolejnymi zadaniami

Społecznej w Skale na zewnątrz, organizuje jego pracę, rozdziela

są angażowanie społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych

obowiązki wśród pracowników, nadzoruje i kontroluję wykonywaną przez

potrzeb osób i rodzin, przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych

nich pracę, ponosi odpowiedzialność za podjęte przez siebie decyzje.

w Ustawie o pomocy społecznej, analizowanie zjawisk, które wywołują
potrzebę

korzystania

ze

świadczeń

pomocy

społecznej

oraz

rozbudowywanie infrastruktury socjalnej.

Wspomnieć należy o obszarze odpowiedzialności Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale. Związany jest on
z

Pomocy społecznej udziela się gdy w rodzinie występuje:

wypłatą

świadczeń

pieniężnych

oraz

realizacją

świadczeń

niepieniężnych.

1. Ubóstwo,
2. Sieroctwo,

KONTAKT:

3. Bezdomności,

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale

4. Bezrobocie,

ul. Szkolna 4, 32-043 Skała

5. Niepełnosprawności,

tel. 12 389-14-37 tel./faks 12 389-14-37 tel. kom. 696-816-303

6. Długotrwała lub ciężka choroba,

e-mail: mgops@skala.pl

7. Przemoc w rodzinie,

Spotkanie wigilĳne dla samotnych
Wieczór wigilijny to jedyny taki wieczór w roku, wieczór na
który się czeka i za którym się tęskni. Wieczór, w którym wszyscy
gromadzą się przy wspólnym stole. Gasną wówczas wszelkie
niesnaski i spory, znika nienawiść. Wieczór, w którym łamiemy się z
najbliższymi sercu osobami opłatkiem i składamy sobie najszczersze
życzenia. Zazwyczaj w rodzinnym gronie. Gorzej jeżeli tych
najbliższych zabraknie i pozostajemy samotni w tę wigilijną noc....
W

tym

roku

na

kilka

dni

przed

właściwą

wigilią,

21 grudnia 2018 roku w restauracji „Kasper” zorganizowano uroczyste
spotkanie wigilijne. Na spotkanie zaproszone zostały osoby samotne,
będące podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skale. Ten wspólnie spędzony czas był okazją by osoby samotne poczuły
namiastkę ciepłej, domowej atmosfery. Wieczerzę poprzedziła wspólna
modlitwa i dzielenie się opłatkiem jak nakazuje staropolska tradycja. Ks.

marzeń”. W świąteczny nastrój wprowadziły gości polskie kolędy, nie

dziekan Jan Robak, proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Skale przekazał

zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw pieczołowicie przygotowanych

obecnym serdeczne życzenia „A by ten świąteczny czas przepełniała

przez panią Magdę.

wasze serca radość, wynikająca zfaktu, że Bóg o każdym z nas pamięta”. Do
życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale

Organizatorzy spotkania pragną złożyć gorące podziękowania dla
pań przygotowujących tegoroczną wigilię.

Krzysztof Sobczyk życząc podopiecznym udanych świąt , spędzonych

M.P.

z najbliższymi w pogodnej atmosferze a w Nowym Roku spełnienia
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Dzień Kobiet

17 marca 2019 roku na Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wspólnie z
Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich i kobietami z całej naszej gminy
świętowaliśmy doroczny dzień Kobiet.
Dzień Kobiet kojarzony bywa z czasami PRL-u i nieodłącznym
goździkiem w dłoni. W zakładach pracy i szkołach był obchodzony
obowiązkowo. Panie obdarowywano towarami deficytowymi –
rajstopami, ręcznikami, kawą, herbatą czy mydłem. To była dobra
propozycja na uzupełnienie braków w zaopatrzeniu w tych trudnych
czasach. Czasy się zmieniły a Dzień Kobiet to nadal okazja do
podziękowania kobietom za ich codzienny trud. Dodajmy, że
legendarnego goździka zastąpiły ostatnio

tulipany. Panie wraz

z towarzyszącymi im panami powitał Burmistrz Miasta i Gminy Skała
Krzysztof Wójtowicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skale
Krzysztofem Sobczykiem. Tegoroczne spotkanie było znakomitą okazją
do przekazania gorących życzeń i podziękowań za wieloletnią, owocną
pracę na rzecz lokalnych społeczności dla wszystkich obecnych jak
i ustępujących sołtysów obecnych na sali. Życzenia dla Pań i słodki
upominek dla każdej z nich

przekazał

także Marek Piekara

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego. Kabaret z Konopi
z kolei zadbał o przedni nastrój na sali. Spotkanie uwieńczył słodki
poczęstunek i miłe rozmowy w doborowym gronie.
M.P.
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W naszej gminie - KRONIKA SENIORA

Starość piękna jest!
Klub Seniora GROTA przy CKSiR wpisał się w krajobraz

K. Szymanowskiego oraz spektakl pt. „Pasja” w Teatrze im. A. Mickiewicza

społeczności gminnej w styczniu 2015 roku, w opinii starszej części

w Cieszynie. A że ten pierwszy kwartał, był czasem karnawału, pomysłów

mieszkańców - i nie tylko – był potrzebny, swoją działalnością stara

na jego radosne przeżycie wśród seniorów nie brakowało. Rozpoczęliśmy

się aktywizować seniorów jak tylko potrafi …to oczywiście - Klub

Balem Kostiumowym w Restauracji Vitalia w Cianowicach, później były

Seniora GROTA działający przy CKSiR w Skale. Skromna siedziba przy

zwyczaje karnawałowe o które seniorzy dbają najbardziej – bo łączy je

ul. Langiewicza z trudem już mieści ponad 120 osobową senioralną

zabawa i humor i śpiew…spotkania toczyły się aż do Zapustów.

rodzinkę. Życie nauczyło nas radzić sobie w różnych sytuacjach, więc

Z dbałością o regionalne tradycje. Ostatki dały upust wspólnej zabawie

– póki co - radzimy sobie!

i śpiewom. Piosenek, ale też przyśpiewek, których jak się przekonaliśmy

Nasza GROTA nie dość, że ma wspaniałą nazwę, korespondującą
z miejską przeszłością / kino Grota/ i gminną historią / ojcowskie groty/ to

znamy olbrzymie ilości. Mikrofon nie odpoczywał, akordeonista również.
Poniżej urywki niektórych przyśpiewek wraz z imieniem wykonawczyń:

jeszcze kolejnymi literami podpowiada, jakimi pasjonatami są nasi

Na skalskim polu, toczy się cytrynka

seniorzy. A więc:

Mówili mi chłopcy, żem ładna dziewczynka / Stasia K/
Jeden lubi schaby, drugi lubi mostek

Gawędziarze – gospodarze biesiady klubowe szykują
Regionaliści w zwyczajach regionu przodują
Odkrywcy sportowych szukają atrakcji
Turyści na każdym wyjeździe są w akcji
A Artyści zapraszają na dziwne spotkania

A jo ciebie lubie, bo mos mało kostek! /Basia/
Na miedzy siedziała, ładną się widziała
Jakżem przyszedł do niej, jeden ząbek miała / Maria/
Jechali Skalanie, z tatarczaną kaszą
Co ujadą trochę, to koniki pasą

do teatru, kina, tańca i książek czytania!

Skalanie, Skalanie , daleko słyniecie

Jurajska wiosna z Klubem Seniora w Skale!
Od początku tego roku seniorzy zasmakowali w historii. Spotykali
się z nią w Imbramowicach / oglądając sztukę pt.„Norbertanki 1863”;
wystawioną w Spichlerzu przez Grupę Teatralną im Ksieni Zofii
Grothówny; w Górkach Wielkich koło Brennej w Muzeum Zofii Kossak-

Do samej Warszawy, Karczmy nie miniecie / Stasia P./
A na koniec przyśpiewka na poczekaniu:
W Grocie Pode Dworem, śpiew kołem się toczy
Seniorów zjednoczył , ten wieczór uroczy… hej , hej!

Szatkowskiej oraz w Klubie Grota, gdzie odbywały się warsztaty z historii

Zapraszamy!

Skały prowadzone przez Stowarzyszenie Nasza Przeszłość z Krakowa

Wszystkich do udziału w naszych wycieczkach, jednodniowych

zgodnie z projektem "Moja mała Ojczyzna”. Te ostatnie dostarczyły

wyjazdach, spotkaniach i akcjach. W każdym miesiącu organizujemy

rozległej wiedzy z zakresu genezy powstania Skały, Genealogii rodów,

wyjazd do Solca /źródła wód siarkowych/. W każdym tygodniu

później Skały XIX wiecznej oraz Praw miejskich w latach istnienia Skały.

organizujemy wyjazd na basen do Miechowa. Bliżej wakacji pojedziemy na

W ostatnią sobotę stycznia przy wspólnym stole w Grocie omówiliśmy

wycieczki do Wrocławia i w Góry Stołowe.

wyniki działalności Klubu za rok 2018. Spotkanie miało również charakter
integracyjny seniorów w ramach „ Jurajskiej Krainy” gdyż uczestniczył

Zapraszamy na Nordic Walking podmiejskimi szlakami Skały
w każdy poniedziałek!

w nim przewodniczący Stowarzyszenia Seniorów „ Pod Maczugą”

Na zakończenie refren z klubowej przyśpiewki:

w Sułoszowie - Jan Krawczyk z małżonką. W swoim wystąpieniu

Tam Podedworem z wigorem, z humorem

przedstawił Stowarzyszenie oraz zaproponował udział seniorów z Groty

seniorów GROTA, Seniorów GROTA

w projekcie Wczasów Rehabilitacyjnych w Łazach k/Mielna. Integracyjny

płyniemy sobie wesoło na fali

charakter miało również spotkanie seniorek z uczniami SP im. Wł.Łokietka,

byle do przodu starość piękna jest!

które odbyło się z okazji Dnia Babci i Dziadka”.

Barbara Szwajcowska

W lutym amatorów rekreacji umysłowej, również seniorów zaprosiła
Fundacja Addenda oraz CKSiR R do udziału w jednym ze spotkań
„w ramach międzynarodowego projektu „Podążaj za opowieścią stosowana sztuka opowieści jako strategia motywacyjna i aktywizująca
w edukacji dorosłych”
W marcu nie zapomnieliśmy o Dniu Kobiet. Świętowaliśmy
w Imbramowicach na spotkaniu pt. „Oj, te baby” z Grupą Teatralną
im.Ksieni Zofii Grothówny i w Skale na spotkaniu z „Kabaretem z konopi”.
Inną forma edukacji były warsztaty robienia kwiatów do palm
Wielkanocnych. Kwiaty wyszły piękne, seniorki bardzo się starały, w tym
roku bowiem w Niedzielę Palmową pojechaliśmy z palmami do Lipnicy
Murowanej.

Artystycznych

przeżyć

dostarczyło

natomiast

Kino

Walentynkowe w Wolbromiu ,obejrzeliśmy film pt. „Miszmasz ,czyli kogel
-mogel 3”, koncert utworów ze światowych oper, operetek i musicali. pt.
„Najpiękniejsze melodie świata” w Krakowskiej Filharmonii im.
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W naszej gminie - SPORT

Tameshi-wari na Finale WOŚP

Przedstawienia, koncerty, a także: wysokie kopnięcia

trening, wszyscy uczestnicy pokazu (najmłodsi mieli 5 lat) zaprezentowali

w wykonaniu najmłodszych i dorosłych karateków, walki, a na koniec

podstawowe techniki karate – kopnięcia, uderzenia i bloki. Potem

– tameshi-wari (jap. test rozbijania). W Skale podczas tegorocznego

instruktorzy z Klubu wykonali kata (układ formalny) – sekwencję technik

27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie brakowało

ataku i obrony, połączoną określonym poruszaniem, przyjęciem

emocji.

konkretnej pozycji i technikami oddychania.

W niedzielę 13 stycznia 2019 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej

W dalszej części prezentowano, niezwykle istotne w sztukach walki,

w Skale odbył się 27. Finał WOŚP. Licytacje przekazanych przez

ćwiczenia na tarczach treningowych, budzące poruszenie na widowni

mieszkańców gminy przedmiotów, liczne przedstawienia, pokaz

utwardzanie (jeden z uczestników stał w miejscu, drugi uderzeniami

ratownictwa w wykonaniu OSP Skała, pokazy grup tanecznych,

i kopnięciami go „utwardzał”) i dwie walki.

cheerleaderek, judoków oraz koncerty – to tylko część z tegorocznych
atrakcji.
Podczas

Zwieńczeniem

widowiskowego

pokazu

swoje

umiejętności

zaprezentowali karatecy z Klubu Mistrzostwa Karate Kyokushinkai, który
prowadzi treningi w Krakowie, Włosani i Skale – w Hali WidowiskowoSportowej.

było

tameshi-wari

w

wykonaniu

Grzymka (2 kyu) – zarezerwowana dla najbardziej zaawansowanych
karateków sztuka rozbijania przedmiotów.
– Kyokushin można trenować w każdym wieku – mówił sensei
Łukasz Sękiewicz. – Nigdy nie jest za późno, żeby założyć kimono i przyjść

Na początku, po tradycyjnej japońskiej ceremonii rozpoczynającej

na pierwszy trening.

Piłka nożna

Zumba

Pierwszy tydzień ferii na hali sportowej był bardzo
intensywny. Młodzi sportowcy uczestniczyli w zajęciach
piłkarskich z głównym akcentem na technikę indywidualną oraz
taktykę drużynową.
Uzupełnieniem tych treningów były zajęcia motoryczne, Judo
a także trening z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
sportowego FIT LIGHT, dzięki któremu pracowali nad szybkością reakcji
oraz zwinnością. Poprawa wytrzymałości organizmu pod względem
fizycznym i psychicznym była możliwa dzięki zajęciom na ściance
wspinaczkowej, na której chłopcy radzili sobie znakomicie. Na
zakończenie odbył się trening pokazowy oraz słodkie zakończenie.
Dziękujemy młodym sportowcą za zaangażowanie i wspaniałą
atmosferę podczas zajęć a rodzicom za zaufanie. Dziękujemy Klubom TS
Skalanka oraz MKS Skała za pomoc w organizacji i wypożyczenie sprzętu
sportowego.
Widzimy się w wakacje ?
D.D.
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występu

instruktorów ze Skały – sensei Łukasza Sękiewicza (2 DAN) i senpai Jakuba

W dniu 5.01.2019 r. na Hali Widowiskowo- Sportowej w Skale
odbył sie charytatywny maraton Zumba Fitness dla zwierząt,
w szczególności dla kotów z Fundacji Dar Serca. Ponad 100
roztańczonych osób wraz z instruktorami więli udział w 3- godzinnym
szaleństwie. Tam działa się magia! Tyle osób sprawiło dobry uczynek.
Podliczając wszystkie datki zebrane do puszek, które były przy wejściu,
ciastach od Piekarnia- Cukiernia „Skalanka", cateringu z Restauracji Vitalia,
a także gadżetach fundacji łącznie zebraliśmy 3372,13 zł.
Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i okazane serducha.
Szczególne podziękowania należą się Organizatorce Marcie DudzińskiejCieślik oraz Karolinie Głowackiej.
D.D.
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W naszej gminie - SPORT

Pierwszy egzamin KYOKUSHIN w Skale

Aż 18 osób zdało swój pierwszy egzamin na stopień Kyu Karate
Kyokushin – od teraz mogą nosić swój pierwszy, pomarańczowy pas.
Mieszkańcy
Skały
i
okolic
od
września
uczą się karate w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale.
Egzamin odbył się 17 grudnia 2018 roku; przeprowadził go shihan
Robert Kopciowski (5 DAN). Wszyscy biorący udział w egzaminie
pozytywnie zaliczyli test.
Zakres egzaminu obejmował podstawowe techniki karate (pozycje,
uderzenia, kopnięcia, bloki) obowiązujące na stopień 10 kyu oraz test
sprawnościowy.
– Nie miałem wątpliwości, że wszyscy zaliczą egzamin: ćwiczyliśmy

ciężko od początku września, wszyscy byli doskonale przygotowani –
wyjaśnia sensei Łukasz Sękiewicz (II DAN), który prowadzi treningi
w Skale.
Kolejny egzamin wiosną. – Teraz skupimy się na treningu pod kątem
kumite (jap. walka) – mówi drugi instruktor, senpai Jakub Grzymek (2 kyu).
– Planujemy w najbliższym czasie zakupić worki bokserskie. To ważne
zwłaszcza dla dorosłych członków sekcji.
Treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywają się w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Skale, ul. ks. Połetka 34, w poniedziałki i środy
o godzinie 18:00. Zapisywać się można przez cały rok. Szczegóły pod
adresem: KMKK.pl.

Lodowisko

Obóz sportowy

W feryjnym wyjaździe na lodowisko BIAŁY ORLIK do
Sieciechowic wzięło łącznie udział 30 osób. Wszyscy świetnie się bawili,
humory dopisywały. Na miejscu dużo intensywnej jazdy , a w przerwie
herbatka z drożdżówką. Do domu wracamy cali, aczkolwiek z małymi
siniakami i stłuczeniami ale z uśmiechami na twarzy :)
D.D.

W drugim tygodniu ferii na hali sportowej odbył sie obóz
sportowy cheerleaders. W trakcie obozu odbywały sie treningi
gimnastyczne, taneczne, szybkościowo- zwinnościowe oraz testy
sprawnościowe. Podczas zajęć trenerzy i trenerki dbali o usprawnienie
ogólne i specjalne podopiecznych. Były momenty bardziej i mniej
intensywne, ale każde powodowały uśmiech na twarzy uczestników oraz
satysfakcję z dobrze wykonanych zadań.
W ostatni dzień odbyły się pokazy grup tanecznych,
które zakończyła uroczysta gala wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz
nagród :)
D.D.
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W naszej gminie - WYDARZENIA

156 ROCZNICA BITWY POD SKAŁĄ

„Nie pozwólmy umrzeć pamięci!
Przyszłość należy do tych, którzy pamiętają!”

nr 2, oraz zaproszeni na uroczystość goście. Piotr Trzcionka-lokalny
historyk i inicjator obchodów rocznicowych Bitwy pod Skałą przed laty
przedstawił prelekcję pt. „Skała i okolice w Powstaniu Styczniowym”.

Powstanie Styczniowe, którego początki 156 lat temu rozgrywały się

Muzyczna podróż z

młodzieżowym chórem mieszanym pod

na ziemiach należących obecnie do gminy Skała, pozostawiło wiele miejsc

kierownictwem Grażyny Rodek, nawiązywała do tragicznych wydarzeń w

przypominających o tamtych tragicznych wydarzeniach. I chociaż to

naszej najnowszej historii. „Modlitwa” B. Okudżawy, czy „Nie pytaj o

Ojców jest miejscem najbardziej symbolicznym tegoż Powstania, pobliska

Polskę” G. Ciechowskiego wybrzmiewały tego dnia niezwykle donośnie.

Skała też w Powstaniu swój udział miała. W nocy z 4 na 5 marca 1863 r

Podobnie jak mocny i wyrazisty występ Gabrieli Ocieczek czy gra na

właśnie pod Skałą miało miejsce starcie pomiędzy oddziałami

skrzypcach – i przejmujące wykonanie Preludium e-moll Sz.

powstańczymi, a stacjonującymi w mieście wojskami rosyjskimi. W tej

Domagalskiego. „Wspaniałą mamy młodzież”- podkreślał i chwalił swoich

walce zginęło 23 powstańców i ukraiński oficer Andriej Potiebnia. 7 marca

podopiecznych, podczas zakończenia uroczystości dyrektor Dariusz

br. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się obchody upamiętniające tamto

Ziarkowski….nikt z obecnych nie myślał inaczej…

wydarzenia. Rocznice tamtych wydarzeń szczególną dbałością otacza
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2. Licznie przybyłych gości witał dyr.
Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale, Dariusz Ziarkowski, byli to radni Rady
Powiatu z wiceprzew. Markiem Piekarą, radni Rady Miejskiej w Skale z
Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Sobczykiem, burmistrz
miasta Krzysztof Wójtowicz, władze OPN z wicedyr. Jakubem Baranem,
dyr. CKSiR Grzegorz Kowalik, przedstawiciele szkół, prasy, Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz grono pedagogiczne i młodzież szkolna.
Obchodom towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. ROK 1863fotograficzna podróż w lata nadziei 1863/1864 autorstwa Grzegorza
Szymańskiego. „Pomysł wystawy pojawił się w ubiegłym roku.
Wrzucaliśmy scenki rekonstrukcyjne do sieci, powstały sesje zdjęciowe, a
wszystko po to przybliżać Polakom chlubne momenty w ich historii i
tradycje związane z Powstaniem Styczniowym. Wystawa pojawia się w
miejscach, znajdujących się na szlaku walk Mariana Langiewicza i musiała
w końcu trafić do Skały”- mówi jej autor Grzegorz Szymański. Z jego
prelekcji skorzystały dzieci z oddziału „0” i klas I-szych Szkoły Podstawowej
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W naszej gminie - KULTURA

Z Domu Kultury...

"Szkoda każdej chwili
każda jest ostatnia
i dopóki jesteś
nie przesypiaj jej
ufaj wiernie sercu
ono się nie myli
rób co chcesz i kochaj
kochaj z całych sił

dzieci, które zainteresowane są projektowaniem , programowaniem,
tworzeniem stron www i wszystkim co wiąże się z komputerem.
Jak zawsze zachęcam do odwiedzenia biblioteki w Skale czy
Minodze i Smardzowicach. Jeśli nie wiecie co wybrać poproście o pomoc
Panią Bibliotekarkę. Czytanie rozwija nasze umysły, wyobraźnię
i inteligencję. A tym – którzy te cechy już posiadają przypomnę, że badania
naukowe mówią, że wystarczy 6 minut z książką, a poziom kortyzolu, czyli
hormonu stresu, spadł o 66% .
Wszystkie informacje na www.kulturaskala.pl bądź pod numerem

bo...
czas nie czeka na nas"

telefonu 12 389 10 91.
G. Kowalik

Tak, Szanowni Państwo jak śpiewał Stanisław Soyka czas nie czeka
i dopiero co wstaliśmy od świątecznego stołu a już szykujemy się do
nowych świąt. Ale ponieważ piosenka mówi przede wszystkim o miłości,
pozwoliłem sobie ją zacytować , bo mam do przekazania wiele rzeczy
w tym temacie.
Pierwsza to nasz 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
skończony i rozliczony. Zebraliśmy 34 176,86złotych. Bardzo wszystkim za
to dziękuję – wolontariuszom, współorganizatorom, sponsorom
i Państwu za dzielenie się z innymi.
Mówiąc o dobroczynności należy wspomnieć o akcji , którą również
wspierało Centrum Kultury – koncert na rzecz małego Nicolasa. Koncert,
który poprzedzony był zbiórkami organizowanymi na hali sportowej przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Skały, przygotowany był przez społeczny
komitet w skład którego weszli Piotr Głowacki, Katarzyna Zięba, Barbara
Busse Kowal, Agnieszka Mitka, Paulina Krzywda, Justyna Żwirecka
i Zygmunt Dercz. Podczas imprezy - z patronatem Burmistrza Skały
Krzysztofa Wójtowicza, a w którą zaangażowało się wiele osób bo i koła
gospodyń i strażacy, firmy i sportowcy, z licznym udziałem publiczności –
zebrano prawie 18 tysięcy złotych. To naprawdę piękna wszystkich
postawa.
Nowe zajęcia w Domu Kultury.
Zapraszam serdecznie na wszystkie zajęcia organizowane
w Centrum Kultury, a przypomnę tylko o codziennych zajęciach
muzycznych, na których uczymy grać na wielu instrumentach,
bezpłatnych zajęciach wokalnych prowadzonych przez Panią Beatę
Paluch, zajęciach tanecznych, plastycznych, kursach z j. angielskiego. Dla
starszych mamy zajęcia z yogi i pilatesu. W II semestrze zapraszamy dzieci
na nowe zajęcia. Młodsze dzieci na robotykę , która odbywa się w piątki.
W soboty zaś dzięki grupie wolontariuszy dowodzonych przez Pana Rafała
Kaczmarzyka powstał skalski klub coderdojo. Zapraszamy wszystkie
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