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Felieton Burmistrza Miasta i Gminy Skała
W naszej gminie - #PrzyjaznaGminaSkała

Szanowni Państwo,
minął rok od kiedy mam zaszczyt
pracować dla Was jako Burmistrz
Miasta i Gminy Skała. Był to
niesamowity rok pełen
wciągających projektów,
stresujących sytuacji, wysokiej

adrenaliny, uniesień i euforii
przeplatanych jedynie krótkimi

przykrymi momentami. Tylkomomentami,
bo gros czasu to ciąg pasjonujących chwil kiedy chce się

pracować dlaWas i dla gminy.
Wiele udało się już zrobić, a na kolejne efekty pracy będzie trzeba

chwilę zaczekać. Jeśli coś nie zostało zrealizowane to proszę o cierpliwość
– w wielu aspektach życia gminy konieczne są zmiany, a na to konieczny
jest czas. Przez ostatni rok ogromnie dużo się nauczyłem i tęwiedzę będę
się starał z jak najlepszym skutkiem dla Was wykorzystać w swojej pracy.
Dziękuję współpracownikom i radnym za pomoc w realizacji wizji
Przyjaznej Gminy Skała. W Drużynie Wójtowicza są stale wolne miejsca -
zapraszam do dołączenia do zespołu.

Serdecznie dziękuję również Wam - mieszkańcom - za Wasze
wsparcie, uśmiechy, dobre słowo a czasem za słowo krytyczne. Dziękuję
za to, bo bez Waszych gestów sympatii byłoby znacznie trudniej.

Na pewno możecie liczyć na to, że nie zwolnię tempa i wytrwale bez
względu na przeszkody będę parł do przodu - do naszego wspólnego
sukcesu!

W najbliższym czasie czeka nas wiele zmian, a jedną
z najważniejszych jest reformaoświaty.W związku z ogromnymi kosztami
jakie ponosimy na funkcjonowanie wszystkich placówek niezbędne
sąprzekształcenia. Subwencjaoświatowanarok2020niewystarczanawet
na wypłatę wynagrodzeń w oświacie, do których w najbliższym roku
dołożymy 3,3 mln złotych ponad środki otrzymane z Ministerstwa
Edukacji. Łączny koszt systemu oświaty to ponad 16,5 mln złotych przy
subwencji niewiele przekraczającej 10 mln złotych. W związku z tym
zamówiony został audyt całego systemu edukacji. Dokument ten został
zaprezentowany w pracownikom samorządowym w Urzędzie Gminy,
następnie radnym na komisji oświaty, a później po raz trzeci dyrektorom,
nauczycielom, związkomzawodowym i pracownikomadministracji szkół.

W grudniu odbyły się dwa spotkania z rodzicami i mieszkańcami
w Szczodrkowicach i Smardzowicach, których celem była rozmowa
oprzyszłości edukacjiwnaszejgminie. Kolejnespotkania ze środowiskiem
nauczycieli odbędą się w styczniu na komisji oświaty. Reforma edukacji
jest niezwykle ważna dlatego tak dużo rozmów, podczas których
możnawysłuchać różnych zainteresowanych stron i w którychmogą
zostaćwypracowane jak najlepsze pomysły na funkcjonowanie tych
placówek. Po tych kilku już spotkaniach widoczne jest zrozumienie
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Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek

oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy

niż ten, co właśnie mija,

życzy

Krzysztof Wójtowicz Krzysztof Sobczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Skała Przewodniczący Rady Miejskiej

dla niezbędnych reform a podczas rozmów wspólnie wypracowujemy
ich kształt.

Drugim ważnym elementem poprawy funkcjonowania jednostek
wgminie jest stworzenie spółki gminnej, któraw 100%będziewłasnością
gminy. Przekształcenie referatu komunalnego w spółkę ma związek
m.in. ze zmianami prawa dotyczącego gospodarki odpadami
komunalnymi–odpadyteniemogą jużbyćodbieraneprzezpracowników
naszego referatu będącego częścią administracji samorządowej.
Aby zachować zatrudnienie dla pracowników, którzy chcieliby nadal
pracować dla gminy stworzony zostanie podmiot, który będzie w pełni
kontrolowanyprzezgminę.Dodatkowymargumentemjestkorzystniejsze
finansowanie takiego podmiotu, który może w pełni odzyskać VAT
odwydatków,wporównaniudogminy, któramożeodzyskać jedynie23%.
Przywydatkach inwestycyjnych izakupachsprzętu (ciągniki,minikoparka,
samochód dostawczy) sięgających setek tysięcy złotych a następnie
dziesiątek tysięcy kosztów utrzymania oszczędności są znaczące.
Odzyskanie od wielu lat traconych ogromnych środków finansowych

pozwoli to na większą swobodę inwestycyjną gminy – budowę większej
liczby przyłączy kanalizacyjnych czy wodociągów. Ma to ogromne
znaczenie biorąc pod uwagę, że w 2020 roku mam nadzieję ukończone
zostaną prace projektowe kanalizacji dla 5 wsi.

Wszystkie działania reformujące działanie gminy podejmuję
w trosce o utrzymanie zatrudnienia dla osób, które
z zaangażowaniem pracują dla naszej gminy. Chciałbym,
aby oszczędności, które przyniosą zmiany chciałbym pracowały
dla jak największej grupymieszkańców.

Na koniec mojego felietonu z okazji Bożego Narodzenia
i nadchodzącego nowego roku proszę przyjmijcie Państwo ode mnie
życzenia zdrowia, spokoju rodzinnego i miłości, jak najwięcej czasu
dla siebie i bliskich, a także spełniania swoich marzeń każdego dnia!

Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała
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W naszej gminie - OD REDAKCJI

MagiaWigilijnej Nocy
W tej jednej chwili, gdy wpatrujemy się

w niebo i szukamy Betlejemskiej
Gwiazdy, można wsłuchać się w to,
czego naprawdę sobie życzymy,
poczuć codobregonas spotkało i jak
niebanalny, jedynyw swoim rodzaju
jest ten właśnie moment. Uwierzyć,

żewiele takich jeszczeprzednami.Oby
trwałana tyledługo,bydać się jej ponieść

i w nią sięwsłuchać…
Jest w niej magia świąt, której wszystkim życzę. Świąt Bożego

Narodzenia jak z obrazka, jak z pięknego filmu, pachnących choinką,
smakiem wigilijnych potraw, wanilią i aromatem korzennych przypraw.
Co kto woli. Jedni mają kutię, inni makowiec. Na jednych stołach podano
barszcz, na innych grzybową, a na jeszcze innych zupę migdałową.
U jednych będą sztuczne choinki jak prawdziwe, u innych prawdziwe

opadające z igieł tuż po wniesieniu do domu. Na jednych zawisną
najmodniejszebombki,na innychkrzywozaplecione,papierowe łańcuchy
– pamiątki z dzieciństwa i korzenne pierniczki z dziurką. Stół zasłany
białym, nakrochmalonymobrusem, czasemmoże kogoś zabraknie, może
pojawi się ktoś nowy? Jakiś zbłąkany wędrowiec? I będzie ta chwila tuż
przed, zanim zaczniemy łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia…
Chwila, w którą warto się wsłuchać, zanim zagłuszymy ją brzękiem
sztućców i talerzy, kolędami i szelestem rozrywanych w pośpiechu
prezentów…

W czasie świąt jedną z zasadniczych potrzeb jest potrzeba
zatrzymania czasu. Spojrzenia na nasze codzienne sprawy z innej
perspektywy. Nasze życie przemija ale mimo to świat dalej trwa. Zaraz
będzie koniec roku, będziemyo rok starsi, czas się, mówiąc słowami poety
Władysława Orkana „przed nami króci, a za nami wydłuża”…

Zatem….w tychniespokojnych czasach – spokojnych Świat Bożego
Narodzenia oraz pełnego niespodziewanych zwrotów akcji, bogatego
w spełnione marzenia Nowego 2020 Roku!

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Rodzinnego ciepła i spokoju,
czasu przepojonego miłością i radością,
oraz wspaniałego przeżycia Świąt Narodzenia
Bożego Syna!
A w Nowym 2020 Roku z kolei życzymy
Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Pracownicy
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale

Kamila Rerak laureatką Skawińskiej
Próbówki Artystycznej!

29 listopada w Liceum Ogólnokształcącym
w Skawinie odbył się cykliczny konkurs
pt. Skawińska Probówka Artystyczna. Uczennica
ZSiPO w Skale Kamila Rerak zachwyciła jury
brawurowymwykonaniem „Pieśni ocalenia” i zajęła
I miejsce w kategorii-piosenka. Gratulujemy!

M.P./Fot. K. Skrzybalska

Zwycięstwo



5KRON IKA MIA STA I GMINY SKA ŁA

Krajobraz kulturowy – to temat przewodni kolejnego meetingu
realizowanegowramachprogramuErasmus+Wykorzystaniedziedzictwa
kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości, który od roku realizowany
jest w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Tym razem grupa 8 uczniów wraz z opiekunami, p. Eweliną
Drzewiecką i p. Agnieszką Opalską spędziła ostatni tydzień września
w Turcji.

Kayseri położone jest w środkowej części tego rozległego kraju.
Mało tu turystów i tego, co kojarzyćmożemy z masową turystyką – dużo
za to lokalnych tureckich zwyczajów.

Miasto od pierwszego momentu zaskakuje: zapachami przypraw
i niezwykłych potraw, smakiem „kawy po turecku”, która niewiele
ma wspólnego z tą znaną nam z Polski i brzmieniem pieśni muezinów
nawołujących z meczetów wiernych do modlitwy. Ten obraz tureckiej

ulicy dopełniają kobiety w wielobarwnych chustach na głowach
i mężczyźni ze sznurkami połyskujących koralików w dłoniach.
Wrażenie inności maleje, kiedy poznaje się bliżej ludzi – szczególnie tych,
uktórychmieszkaliśmyizktórymispędzaliśmyczaspodczaszajęćwszkole
i poza nią. Gospodarze okazali się życzliwymi i otwartymi ludźmi, dbali nie
tylko o przysłowiowy „wikt i opierunek”, ale też przybliżali obyczaje
i kulturę turecką. Udowodnili, że nawet problemy w porozumiewaniu
się językiem angielskim nie stanowią dużej bariery, jeśli po obu stronach
jest chęć zrozumienia.

Erasmus+ w Turcji miał ukazać, w jaki sposób turystyka związana
jest z krajobrazem, dlatego uczestnicy wzięli udział w kilku wycieczkach
do miejsc o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego.
Największe wrażenie zrobiła na nas Kapadocja, która jest doskonałym
przykładem tego, jak ludzie potrafiąwykorzystać futurystyczny krajobraz

tworzony przez miliony lat. Przez wieki stworzono tu sieć podziemnych
miast, wybudowano świątynie, rozwinięto barwą kulturę. To połączenie
niezwykłej przyrody ze spuścizną kulturową mieszkających tam ludzi

przyciąga tysiące turystów, którzy pragną przemierzyć Kapadocję
na piechotę, ale przede wszystkich zobaczyć ją z wysokości podczas lotu
balonem. Przekonaliśmy się jednak, że cały krajobraz środkowej Turcji
warty jest zobaczenia. Potężne góry wydają się niezamieszkane przez
ludzi; rozległy Sultan Sazligi National Park jest miejscem odpoczynku
wielu gatunków ptaków przelatującychmiędzy Europą a Azją; Kapuzbasi
Falls to szereg wysokich wodospadów z krystaliczną wodą, a w Dolinie
Ihlary nawet w upale dni panuje przyjemny chłód (dzięki strzelistym
skałomwśród których wije się niepozorna rzeka)

WymianamiędzynarodowawTurcji w ramachprogramuErasmus+
nastawiona była nie tylko na wymianę kulturową i poznawanie walorów
państw biorących w niej udział. Młodzież z Polski, Turcji, Włoch, Hiszpanii
i Portugalii brała teżudziałwzajęciachprojektowych (np. zaprojektowano
własną firmę, przeprowadzono analizę SWOT, przygotowano debatę
na temat szans i zagrożeń związanych z turystyką), których celem było
odszukanie rozwiązań i omówienie pomysłów na nowe wykorzystanie
walorów przyrodniczych i krajobrazowych poznawanych miejsc.
Uczestnicyspotkali sięz lokalnymibiznesmenami,którzydziałająwbranży
turystycznej i wykorzystują różne aspekty dziedzictwa kulturowego.

Następny meeting jużwmarcu w Hiszpanii.
Agnieszka Opalska

WYMIANAMIĘDZYNARODOWAWTURCJI
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

W naszej gminie - EDUKACJA
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„Podziel się zemną swoim bólem
A ja się z tobą swoim podzielę”

Święto Niepodległości w roku 80 rocznicy wybuchu II wojny
światowej stało się okazją do wyjątkowego spotkania w Skale. Władze
Starostwa Powiatowego w Krakowie wraz z Zespołem Szkół i Placówek
w Skale połączyły czas listopadowej zadumy i wdzięczności za odzyskaną
wolność z uroczystym oddaniem budynku szkoły po ukończonej
termomodernizacji, którą finansował powiat krakowski. Spotkanie
8 listopada otwarła msza święta sprawowana przez ks. kan. Jana Robaka,
po której dyrektor Liceum i Technikum w Skale Karol Papisz przywitał
znamienitychgości,m.in.: paniąposełnaSejmRP–ElżbietęDudę, starostę
krakowskiego- Wojciecha Pałkę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu –
Marka Piekarę, członka Zarządu – Tadeusza Nabagłę, radnych Powiatu
Krakowskiego – Leszka Dolnego, Piotra Opalskiego, burmistrza Skały
Krzysztofa Wójtowicza, komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie

nadinsp. Krzysztofa Pobutę, , komendanta powiatowego Policji mł. insp.
Tomasza Drożdżaka wraz z zastępcą nadkom. Jackiem Rosołem,
komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Nowaka,
Komendanta Komisariatu w Skale kom. Grzegorza Błeszyńskiego,
mjr Zbigniewa Morawskiego – szefa Wydziału Zabezpieczenia
Funkcjonowania Systemów Łączności, mjr Bartosza Kubala
z 11 Małopolskiej Brygady Terytorialnej, przedstawicieli 5 batalionu
dowodzenia z Rząski, 5 batalionu logistycznego z Krakowa, dyrektorów
wydziałów starostwa powiatowego, dyrektorów szkół oraz
przedstawicieli stowarzyszeń i zakładów pracy współpracujących
ze szkołą.

Przemawiający goście podkreślali wyjątkowość okazji oraz
gratulowali szkole ciągłego rozwoju. Szczególne słowa uznania
dla młodzieży wyraziła pani poseł Elżbieta Duda, która w podziękowaniu
zawspieranie rozwojuplacówki zostałauhonorowana tytułemPrzyjaciela
Młodzieży.Warto odnotować, żew tym roku przysięgę ślubowania złożyli
przedstawiciele aż sześciu klas pierwszych. W związku z osiągnięciami
uczniów dokonano także awansów uczniów klas mundurowych
na stopnie kadeta, starszego kadeta i nadkadeta. Dowodem
na nowoczesność i rozwój placówki było jednak przede wszystkim
ukończenie jej termomodernizacji. Wartość inwestycji powiatu
krakowskiego wyniosła niemal 2,5 mln zł. Uroczystego otwarcia szkoły
w nowej odsłonie dokonał starosta krakowski Wojciech Pałka.

W szkole słynącej z kultywowania patriotycznych tradycji przy
okazjach takich jak ta zawsze mówi się o rzeczy najważniejszej:

o człowieczeństwie. Tym razem opowieść rozpisano na dwa głosy:
ostatnich żyjących w gminie Skała świadków II wojny światowej oraz
młodego pokolenia, które próbowało zrozumieć tragedię II wojny
światowej. Spektakl oparto na nagraniach świadków dokonanych

w ramach projektu ZSiPO w Skale i CKRiS w Skale "Mówione Archiwum
Historii Skały" oraz najnowszymdramacieMaliny Prześlugi "Wszystko jest
dobrze". Osią konstrukcyjną stała się myśl o tym, że bycie człowiekiem
polega na dostrzeganiu potrzeb innych. Przedstawienie wzruszyło
zgromadzoną publiczność, która nagrodziła aktorów i reżysera owacjami
na stojąco. Tradycyjnie program artystyczny wraz z musztrą i pokazem
samoobrony został ponownie przedstawione dla całej społeczności
podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości w Skale. Pragnienie
dzielenia się z innymi zaowocowało kwestą przeprowadzoną przez
szkolne koło wolontariatu Zróbmy Razem Coś Dobrego na rzecz ośrodka
dla 120 dzieci i młodzieży w Kamerunie. W wyniku dwudniowej zbiórki
zgromadzono 626 zł. Wolontariusze przy współpracy Polskiej Fundacji
dlaAfrykiprzygotowali teżwystawęnatematżyciawAfryceorazpięciorga
dzieci z rodzin adopcyjnych w gminie Skała, które finansują naukę
dzieciom z Kamerunu.

Anna Kowalik
Fot. A. Zbieżek

Święto szkoły
W naszej gminie - WYDARZENIA
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W naszej gminie - WYDARZENIA

„LISTA JEDNOSTEKNIEODPŁATNEGOPORADNICTWADOSTĘPNEGODLAMIESZKAŃCÓWPOWIATU KRAKOWSKIEGO
Starosta Krakowski działając na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie

obywatelskimoraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294), informuje, że lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dlamieszkańców
powiatu krakowskiegoudostępniona jest na stronie internetowej StarostwaPowiatowegowKrakowie podadresemwww.powiat.krakow.pl/nieodplatna-
pomoc-prawna/, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresemwww.bip.malopolska.pl/spkrakow,m,312685,informacje-ogolne oraz na tablicy
ogłoszeńw siedzibie Starostwa Powiatowegow Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.”

Powyższa lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, obejmujące informacje
o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach
i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi, a także zawiera krajowe infolinie tematyczne.

Jednocześnie informujemy, żeod1 stycznia 2019 r. nieodpłatnapomocprawnaudzielana jest obywatelomwedługnowychprzepisóworazod
początku roku uruchomione zostało nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz z pomocy może skorzystać każda osoba która nie jest w stanie
ponieśćkosztówodpłatnejpomocyprawnej iktórazłożyosobieudzielającejnieodpłatnejpomocyprawnej lubświadczącejnieodpłatneporadnictwo
obywatelskie stosowne oświadczenie.

Więcej szczegółów w zakresie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz zasad korzystania z porad w punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w powiecie krakowskim uzyskać można w Wydziale Organizacyjnym
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie, tel.: 12 397 91 06

W środę, 9 października młodzież z ZSiPO w Skale zorganizowała
marsz antysmogowyw ramach projektu Erasmus+ „Paszport do Europy”.
W manifestacji uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz
z40-osobowągrupąuczniówi6nauczycieli zpartnerskichszkółzHiszpanii
oraz Grecji. Głównym celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na
problemfatalnej jakościpowietrzanaterenienaszejgminy i jegowpływna
zdrowie mieszkańców.

Współorganizatorami akcji „Nie chcemy smogu" był CKSiR w Skale.
Uczestnicy, którzy przyszli na skalski Rynek mogli zabrać ze sobą
„lekarstwo na smog” – czyli sadzonki drzew od Lasów Państwowych
z Miechowa.

ZSiPO w Skale

Nie chcemy smogu w Skale!
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W naszej gminie - HISTORIA

Jak już wspominałem Dziadkowie prowadzili Wytwórnię Wód
Gazowanych „OJCOWIANKA” od przedwojnia. Była to więc wytwórnia
z tradycją. Niestety nacjonalizacja komusza doprowadziła do jej
zamknięcia i Dziadkowie stali się rolnikami. Dopiero odwilż polityczna po
roku 1960 -tym pozwoliła na częściową jej reaktywację ale pod kontrolą
tzn zawsze jeden ze
składników potrzebny
doprodukcji oranżady /
gaz, kwasek cytrynowy
lub esencja/ był
reglamentowany Poza
tymciągłekontrolePIH-
owców domagających
się łapówek
u n i e m o ż l i w i a ł y
normalny rozwój. Podczas
wakacji pomagałem
w Wytwórni początkowo przy tzw sokowaniu tj nalewanie ekstraktu
słodowego do butelek a nastepnie przy tzw "filowaniu" tj napełnieniu
butelek wodą ze zmieszanym dwutlenkiem gazu. Z czasem nabrałem
takiej wprawy, ze napełniałem butelki prawie tak szybko jak zatrudniony
"filownik" Staszek Dudek. Dziadek pod koniecwakacji zawykonaną pracę
zawsze wynagradzałmnie zasilając w ten sposób moją skromną kieszeń
ucznia.

I jescze jedno zdjęcie , które odnalazłem awykonałem je aparatem
"DRUCH"

W roku 1969 Dziadkowie doczekali swojej 50 rocznicy pożycia
małżeńskiego. Jak sami mówili, że mieli szczęście żyjąc w tak
niebezpiecznych czasach jak I wojna światowa, wojna z Rosją sowiecką
w 1920r i wreszcie II wojna światowa podczas której Rodzina nasza tyle
wycierpiała. Dziadkowie doczekali się wtedy pięciorga wnucząt i jedną
prawnuczkę Agnieszkę. Na uroczystość tą zrobiliśmy z Krystyną tort
trzypoziomowy, którego składniki –masy orzechową i kawowąwieźliśmy
wsłoikach idopieronamiejscuwykonaliśmydekoracje .Muszęnadmienić
że w tym czasie do Dziadków dojeżdżaliśmy autobusami PKS bo nie było
innej komunikacji. Myślę że tort ten był miłym zaskoczeniem dla

Dziadków.

Po uroczystym obiadzie zrobiłem pamiątkowe fotki na tle wina pnącego
się po murze Wytwórni Wód Gazowych "Ojcowianka". W roku 1971 pod
namowąwujka Józka - brataMamy, zawiesiłemmojądziałalnośćwbiurze
projektówispróbowałempomócDziadkomwprowadzeniutegobiznesu.
Niestety po sześciu miesiącach nie chcąc wchodzić
wwewnętrzny konflikt rodzinny /jak nie wiadomo o co chodzi to zawsze
chodzi o pieniądze/zakończyłem działalność „producenta” wody
gazowanej i powróciłem do biura do Katowic. Później wypadki
siępotoczyłyszybko,zmarliDziadkowie,OjciecazarazponichwujekJózek
i Wytwórnia została „osierocona” co w warunkach realnego socjalizmu
zostało wykorzystane przez państwo. Mama aby nie stracić emerytury
górniczej po Ojcu, zmuszona została do sprzedania całej posiadłoś
ci i zgodnie z zapisem testamentowymDziadków, podziałmajątku został
przeprowadzony na dwie równepołowypomiędzyMamę i jej szwagierkę
Barbarę, comoimzdaniemnie było tak bardzo sprawiedliwe, ale tutaj nie
czas i miejsce na wylewanie łez.

Skała - miejsce moich urodzin (Część III)

Etykieta firmowej „Ojcowianki”z lat
siedemdziesiątych 20 wieku – schyłek firmy

Rok 1958 – cztery pokolenia na podwórku u Dziadków w Skale od lewej
dziadek Józef Miklasiński, Józek brat mamy, zona Józka Barbara z córeczką

Anią, prababciaMaria Dorman

Jubilaci wraz z obdarowanym tortem
i taneczną parą ślązaków z CPLiA

Skała, rok 1969 50-ta rocznica ślubu dziadków. Od lewej siedząMama.
babcia Helena, dziadek Józek ciocia Julia Miklasińska z d.Antonowicz od
lewej stojąwujek Józek, Krystyna,siostra Basia, brat Staszek. jego żona Ewa.
siostra Jadwiga, Ojciec.

Zbigniew Kluska
C.D.N.
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W naszej gminie - OBYCZAJE

Święta Bożego Narodzenia to nie tylko
okazja do rodzinnych spotkań.
To także sprawdzian naszych
zachowań, znajomości
staropolskich obyczajów,
umiejętności nakrycia stołu, i doboru

stosownego do tej okazji stroju.
Jako że święta tuż-tuż, pozwolę sobie

przypomnieć podstawowe kanony
obowiązującewtakichokolicznościach.Oznajomościobyczajówniebędę
wspominał, bo te, naturalną koleją rzeczy przechodzą z pokolenia
na pokolenie.

Zaczynamyodprzygotowania stołu. Jużnasamymwstępie trzeba
uwzględnić liczbęuczestnikówwigilijnej kolacji, plusdodatkowenakrycie
dla niespodziewanego gościa. Dobrze, jeśli dysponujemy rozkładanym
stołem, bo wtedy mamy więcej miejsca dla zasiadających biesiadników,
i dla licznych potraw. Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu
biesiadowania, każdemu gościowi należy udostępnić co najmniej
60 centymetrów stołu. Taka przestrzeń przy stole pozwoli na wygodne
zajęcie miejsca, unikanie wzajemnego trącania się łokciami oraz
swobodne rozmieszczenie zastawy stołowej.

Dekoracja stołu to przede wszystkim obrus. Zdecydowanie biały
i na tyle duży, aby z naddatkiem przykryć blat stołu – jego boki powinny
zwisać poza krawędź stołu na około 25-30 cm, równo na całej długości
i szerokości. Na obrusie układamy talerze, szkliwo i sztućce, zwracając
uwagę na ich prawidłowe, zgodne z kolejnością konsumpcji
rozmieszczenie. Przy każdej zastawie umieszczamy płócienną lub lnianą
serwetę (kładziemy ją sobie na kolanach), a całość uzupełniamy
elementami dekoracyjnymi jak stroiki i świece, nie zapominając
o umieszczeniu tradycyjnego sianka pod obrusem i opłatka na talerzyku.

Starajmy się tak zagospodarować środek stołu, aby można było
na jego centralnej części ustawiaćwazy, michy, miseczki itp. Dopilnujmy,
by dodatki, takie jak ćwikła, marynowane grzybki, chrzan czy majonez
znalazły sięw stosownych pojemniczkach
(miseczkach) – firmowe opakowania
zostawiamy w kuchni.

Na świątecznym stole nie może
zabraknąć ryby. I tu często pojawia się
pytanie, jak ją jeść? Wszystko zależy
od tego w jakiej postaci serwowana jest
ryba, i jakimi dysponujemy sztućcami.
Ryby wędzone i marynowane traktujemy
takim samym zestawem jak przy sztuce
mięsa (zwykły nóż i widelec), ale ryby
smażone czy duszone wymagają
posłużenia się specjalnym (odpowiednio
wyprofilowanym) nożem i widelcem.

Jeśli przewidujemy serwowanie
alkoholu,najwłaściwszewtymdniubędzie
wino.

Najlepiej sprawdzi się białe, lekko
schłodzone wytrawne lub półwytrawne,

podane w smukłych przezroczystych kieliszkach. Mocne alkohole
nie powinny znaleźć się tego szczególnego wieczoru na stole.

Rolęwiodącąwieczerzy wigilijnej pozostawiamy gospodarzom –
to oni decydują o jej przebiegu. Oczywiście miłym akcentem będzie
wszelka inicjatywa gości, tak w przygotowaniu kolacji, jak i w trakcie,
bacząc jednak, by ta pomoc była zgodna z intencją i oczekiwaniami
gospodarzy.

Nastrój wigilijnego wieczoru stawia wobec nas szczególne
wyzwanie, dlatego zawczasu poświęćmyuwagę sobie samym. Zadbajmy
o wygląd zewnętrzny, mając na uwadze rangę spotkania. Wszelka
swoboda w tym względzie, pół-sportowe ubiory nie mogą mieć w tym
dniu miejsca. Do stołu zasiadamy elegancko ubrani od głów do stóp,
nie zapominająco lekkichpółbutach, bowstrojuwieczorowym i kapciach
na nogach wyglądalibyśmy co najmniej mało wytwornie.

Pamiętajmy, że pierwszeństwo w składaniu życzeń oddajemy
seniorom rodu, a wzajemnie składamy je w pierwszej kolejności swoim
najbliższym. Po uroczystej kolacji możemy przystąpić do najbardziej
oczekiwanegoprzeznajmłodszychmomentu, czyliwręczaniaprezentów.
„Wyławianie” prezentów spod choinki warto oddać najmłodszym –
uczynią to z właściwym sobie wdziękiem. Naturalnym jest, że każdy lubi
byćobdarowywany, zadbajmywięc o trafny dobór prezentów, stosownie
pod indywidualne oczekiwania. A efektownie zapakowany, nawet
skromny prezent może sprawićwielką radość.

Familijną atmosferę dopełni wspólne śpiewanie kolęd. I nie ważne
będązdolnościwokalneuczestnikówwieczerzy– licząsięszczere intencje,
w których z pewnościąpomoże przygotowanywcześniej powielony tekst
tych ulubionych, i mniej znanych.

Okażmy w tym dniu szczególna życzliwość wszystkim wokoło,
pamiętając, by nie zabrakło jej przez cały nadchodzący rok, czego wraz
z przesłaniem radosnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim
Czytelnikom życzę.

Zbigniew J. Zieliński

Przy wigilijnym stole
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PREMIER JAROSŁAW GOWIN Z WIZYTĄ W SZKOLE
PODSTAWOWEJWMINODZE

11 października 2019 roku Szkoła Podstawowa w Minodze witała
niecodziennego gościa. Do Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Odzyskania
Niepodległości wMinodze zawitałwicepremier Jarosław Gowin- Minister
Nauki i SzkolnictwaWyższego. PrzywitałgoBurmistrzMiasta iGminySkała
Krzysztof Wójtowicz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skała Dawid
Litwa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale Krzysztof Sobczyk wraz
zespołecznościąSzkołyPodstawowejwMinodze.Wicepremierpodkreślał

znaczenie takich cennych inicjatyw i naukowych projektów w edukacji
dzieci i młodzieży. Wicepremier odwiedził również nowy Oddział
Przedszkolny na terenie Szkoły Podstawowej w Minodze. I zapowiedział
też kolejną wizytę w naszej gminie, gdzie tak ciepło i serdecznie jest
zawsze witany. Wizyta wicepremiera była związana z promowaniem akcji
Naukobus. Od dwóch dni dzieci z tutejszej szkoły miały możliwość
korzystania z atrakcji związanych z objazdowąwystawą „Eksperymentuj”,
która podróżuje wspólnie z „Naukobusem”. Akcja realizowana jest
w ramach projektu Nauka dla Ciebie, wspólnie z CentrumNauki Kopernik
i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naukobusy docierają
domiejsc,wktórychnieczęstopoznaje sięprawanaukiprzez samodzielne
eksperymentowanie. W 2019 roku Naukobus odwiedzi aż 100 małych
miejscowości, a Planetobusdojedziedokolejnych60. SzkołaPodstawowa

w Minodze znalazła się wśród tych wybranych szczęśliwców. Dzięki
współpracy z ministerstwem wystawa „Eksperymentuj” została
rozbudowana o kolejne eksponaty, ale też została wykonana jej kopia.
To dlatego po Polsce jeżdżą już dwa Naukobusy. Oczywiście wożone są

nie tylko eksponaty, ale i ideę – uczenie się przez eksperymentowanie.
Każdawizyta trwa 2 dni. W tym czasie eksponaty są rozstawionew szkole,
a uczniowie, mogą z nich korzystać przez 6 godzin dziennie. Samodzielne
eksperymentowanie to doskonała metoda poznawania świata,
a edukatorzy dodatkowo objaśniają działanie eksponatów i pomagają
zrozumiećprezentowanezjawiskazdziedziny fizyki,biologii imatematyki.
Siedząc na wirującym krześle można doświadczyć, jak w praktyce działa
teoria zachowaniamomentu pędu, trójwymiarowymodel ludzkiego ciała
uczy tego, jak jesteśmy zbudowani, a łamigłówki to znakomity trening dla
mózgu. Uczniowie otrzymują także „Poradnik młodego naukowca”
z doświadczeniami, które mogą przeprowadzić w domu. Naukobus
to jednak nie tylko wystawa, ale także edukatorzy i badacze. Ci ostatni
sprawdzają, jakie formaty zwiedzania wystawymogą najlepiej przyczynić
do rozwoju kapitału naukowego.

M.P.

W naszej gminie - WYDARZENIA

Premier z wizytą w Minodze
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W naszej gminie - HISTORIA

A może by tak na wigilijnym stole zaserwować gościom
potrawy, o których dzisiaj już pewnie nikt nie pamięta?
Odeszły z biegiem lat, z biegiem dni do lamusa historii
wypierane przez nowoczesne, nie wymagające
aż takiego skupienia i uwagi przepisy. Kto dzisiaj
pamięta o aromatycznej zupie migdałowej,
podawanej na stół wigilijny w zamożnych,
kresowychdomach?Jesiotrzewśmietanie,klopsach,
leguminach, galantynach i auszpikach? Czasami
warto sięgnąć po stare książki kulinarne, będące
świadectwem czasów, które odeszły jużwniepamięć,
odkurzyć stare biblioteki i szuflady. Może traficie
Państwo na taki literacki rarytasik? Ja znalazłam te stare
wspaniałe dzieła sztuki kulinarnej w krakowskich
antykwariatach. Polecam „365 obiadów” autorstwa Lucyny
Ćwierczakiewiczowej i „Uniwersalną Książkę Kucharską” Marii
Ochorowicz-Monatowej. Obydwie doczekały się już niezliczonej ilości

dodruków i reprintów. Można zakupić je na stronie
Wydawnictwa Literackiego „Znak”. Maria Ochorowicz-

Monatowa to ikona polskiej sztuki kulinarnej. Maciej
Kuroń mówił o niej jako "o jednej z [...] ulubionych
autorek książek kucharskich". Jej monumentalne
dzieło - Uniwersalna książka kucharska -
to najobszerniejsza książka w naszej kolekcji
literatury kulinarnej i swego rodzaju biblia dla
kucharzy - zawiera przeszło dwa tysiące dwieście
przepisów. Dzieło powstało z myślą o wszystkich
gospodyniach, którym na sercu leży dobre
i higieniczne żywienie rodziny. Autorka zawarła tu nie

tylko dyspozycje posiłków, ale także mnóstwo porad
dotyczących zdrowej diety oraz zalecanego odżywiania

się przy różnych chorobach. Nowością jest dział poświęcony
kuchni jarskiej. Odnajdziemy tu przepisy na bakłażany, dynie,

fasole,kalafiory, jarskiegołąbki, kartoflewróżnychodsłonach iwiele,wiele
innych. Uniwersalna książka kucharska
z powodzeniem zastąpi inne książki kucharskie, gdyż
obok bardzo prostych i podstawowych przepisów,
zawiera również receptury na dania bardziej
wyszukane. Choć jest reprintemoryginału sprzedbez
mała dziewięćdziesięciu lat, to nadal może być
swobodnie wykorzystywana w kuchni. Była godną
następczynią Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Przez
dziesięciolecia jej "Uniwersalna książka kucharska"
służyławwielu domach. Do dziś jej przepisy inspirują
miłośników tradycyjnej polskiej kuchni . "Przeszło
2200 skromnych i wytwornych przepisów
gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem
niezbędnych warunków odpowiedniej diety,
codziennej higjeny oraz kuchni jarskiej"- czytamy we
wstępie. Wypróbujmy jej przepis na rolmopsy, które
z pewnością zadowolą najwybredniejsze
podniebienia i staną się doskonałą zakąską
do domowej roboty nalewek, które z pewnością
zagoszczą na świątecznym stole.

M.P.

Smaki dawnych czasów
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W naszej gminie - REPREZENTACYJNA ORKIESTRA CIANOWIC

„Zrodzona w 1963 roku idea wspólnego muzykowania
spowodowała założenie orkiestry…” - tak brzmi początek opisu historii
orkiestry przytaczany przy okazji występów zespołu. Od tamtej chwili
minęło już 56 lat i choć obecnie w orkiestrze nikt już tamtych czasów nie
pamięta, to chęci do gry pozostały niezmiennie duże. Skład zespołu
stanowi 30 młodych muzyków, zamieszkałych głównie na terenie gminy
Skała. Od września 2018r. o rozwój muzyczny i organizacyjny grupy dba
nowy dyrygent – Adrian Bator.

W głównymobieguwizerunek orkiestry dętej często nie kojarzy się
zbyt ciekawie, jako zespół grający marsze na „pokrzywionych trąbkach”.
Nic bardziej mylnego, bo orkiestry dęte stają się coraz częściej
równorzędnymi partnerami dla gwiazd polskiej sceny muzycznej, a ich
współpraca przy różnych projektach przynosi bardzo zaskakujące
rezultaty,przezcoogrupachtegotypuzaczynamówić sięczęściej iwięcej.
Rozwój orkiestr dętych przez ostatnie kilka lat jest naprawdę dynamiczny
– copokazuje chociażby repertuar granyprzez orkiestry. Reprezentacyjna
Orkiestra Cianowic również stara podążać za trendami i pokazuje inne
oblicze zespołu dętego – na Dniach Gminy skała wspólnie z Czesławem
Mozilem wykonała utwór „Ucieczka z Wesołego Miasteczka”, niektórzy
mogą też pamiętać tegoroczny Koncert Noworoczny w wykonaniu
zespołu, którego myślą przewodnią była muzyka rockowa. Już niedługo
orkiestra znowuma zaskoczyć słuchaczy, tym razem prezentującmuzykę
filmową…koncertplanowanyna1wrześniategoroku,aleszczegółysą jak
na razie najlepiej strzeżoną tajemnicą.

Ktoma szansęnagręworkiestrze? Każdy! Predyspozycjemuzyczne
sąbadane przez dyrygenta, a na ich podstawiewybierany jest instrument
dla „młodego” adepta. Obecnie orkiestra głównie poszukuje chętnych
do gry na instrumentach dętych blaszanych (trąbka, waltornia, puzon,
tuba, eufonium), dętych drewnianych (flet, klarnet) oraz perkusyjnych
(zestaw perkusyjny, dzwonki sztabkowe), a także pianisty do stałej
współpracy na koncertach.

Kto w orkiestrze gra? Obecnie w życiu orkiestry uczestniczy młodzież
w przedziale szkolno-studenckim, w przeważającej większości z terenu
gminy Skała. Część jest w trakcie lub ma za sobą edukację muzyczną
w szkole muzycznej, jest też grupa osób, które wiedzę zdobywały
wyłącznie w orkiestrze. Wyzwaniem dla rodziców osób grających lub
pretendujących jest odległość do najbliższych szkół muzycznych. Nie
wszyscy mogą sobie pozwolić na transport kilka razy w tygodniu
doKrakowa,Olkusza czy Słomnik. Nawetnajbardziej zindywidualizowane
zajęciaworkiestrzeniesą jednakwstaniezastąpićszkołymuzycznej,gdzie
młodzież zostaje objęta najbardziej kompleksową opieką zarówno pod
kątem gry na instrumencie jak i muzycznej teorii. Dlatego tak ważne jest,
abyorkiestradałapodstawygry, adalejpałeczkęwtymwzględzieprzejęła
szkoła muzyczna.

Czemuposyłaćdzieci doorkiestry?Najlepszeodpowiedzi to zawsze
te najprostsze – żeby rozwijały swoje talenty. Mnóstwo badań (również
amerykańskich naukowców) wykazuje, że pozytywny wpływ na rozwój
neuronów, który przekłada się na lepsze wyniki w nauce, ma aktywne
tworzeniemuzyki, a nie tylko słuchanie jej. Podczas gry na instrumentach
mózg zaczyna słyszeć i przetwarzać dźwięki, których nie jest się stanie
usłyszeć nie obcując aktywnie z muzyką. Badania potwierdziły też,

Jedyna taka w gminie
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W naszej gminie - REPREZENTACYJNA ORKIESTRA CIANOWIC

że tzw. „Efekt Mozarta’” czyli wzrost IQ wywołany słuchaniemmuzyki nie
jest prawdą, tylko aktywne uczestnictwowmuzykowaniu daje wymierne
efekty. To trochę tak jak z grą w piłkę – nie da się dobrze w nią grać
oglądając mecze w telewizji.

Gdzie można nas usłyszeć? Przede wszystkim w najbliższej okolicy
Skały iCianowic.Odwielu latwspółpracujemyzparafiąwSmardzowicach,
gdzie można nas usłyszeć podczas najważniejszych świąt. Uświetniamy
też święta państwowe w Skale. W tym roku powróciliśmy do udziału
w przeglądach i konkursach. 9 czerwca mieliśmy okazję rywalizować
z prawie 30 orkiestrami z Małopolski na XXI Małopolskim Konkursie
Orkiestr Dętych wWięcławicach Starych, 16 czerwca w strugach dzeszcu
zaprezentowaliśmy się na XVII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Wojskowych i Dętych w Skale. Poza tym planujemy jeszcze uczestnictwo
wjednymlokalnymprzeglądziewtymroku,oczymbędziemyinformować
wkrótce, a za rok czeka nas wyjazd na festiwal zagraniczny. Tradycją stają
się już koncerty noworoczne i wakacyjne na których orkiestra prezentuje
nowy materiał.

Co gra orkiestra jeśli nie marsze? Od tego roku orkiestra zaczęła
poszerzać repertuar tematyczny. I tak na pierwsze półrocze
przygotowaliśmy utwory rockowe. Na naszych koncertach brzmiały takie

hity jak „Highway to Hell”, „Smoke on the Water” czy „Nothing Else
Matters”. Drugie półrocze upłynie w akompaniamencie muzyki filmowej,
z motywami „Gry o Tron”, „Va Bank” czy „Alicji w Krainie Czarów”.

Jak do nas trafić? Przede wszystkim trzeba wykonać telefon
do dyrygenta, lub napisać do orkiestry przez Facebooka. Potem
umawiamy odpowiadający termin spotkania w salce remizy
w Cianowicach i sprawdzamy predyspozycje osób chętnych do gry.
Zapraszamy wszystkich chętnych z całej gminy Skała, a także chętnych
spoza gminy. Wiek nie stanowi żadnego ograniczenia.

Gdzie nas szukać w Internecie? Jak każda szanująca się orkiestra
funkcjonujemy na Facebooku, na Instagramie, mamy kanał na Youtube.
Serdecznie zapraszamy do „lajkowania”, „śledzenia” i „udostępniania”
naszych materiałów, pomóżcie nam stworzyć „modę” na orkiestrę.

Działamy dla Was i dzięki Wam!
Zapraszamy na koncerty!
Kontakt: orkiestra.cianowice@gmail.com
tel. 667761270
www.facebook.com/orkiestracianowice

Adrian Bator
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W naszej gminie - DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU

I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skale

18 listopada odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Skale. W trakcie sesji młodzież w tajnym głosowaniu
wybierała swoich przedstawicieli. Stanowisko Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skale objął Szymon Tomczyk. Z kolei
Wiceprzewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skale zostali
Antoni Chrząstowski i Jakub Stefański. Młodzież będzie spotykała się
naobradachrazwmiesiącu. Jużwolnewnioskibyłyprzedsmakiemtegoco
będzie głównym tematem, na którym będą się skupiać młodzi
samorządowcy. Ekologia i bezpieczeństwo, świeże pomysły związane
z szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska naturalnego oraz walkę
z trawiącym naszą gminę smogiem.

Młodzieżowe rady funkcjonują już od lat 90-tych na terenie dużych
miast – m.in. Łodzi, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Przedstawiciele
wybierani są przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach,
organizowanychnajczęściejw szkołachponadpodstawowych. Pełnią rolę

reprezentacji młodzieży na danym terenie a mają na celu uwrażliwianie
władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz
wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego
w zakresie dotyczącym młodzieży. Praca w młodzieżowej radzie
to odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne. Uczy samodzielności

i zasad funkcjonowania samorządu i daje młodzieży możliwość
wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat. Redakcja życzy młodym
samorządowcomwspaniałej, inspirującej przygodywsamorządzieMiasta
i Gminy Skała!

M.P.
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W naszej gminie - CKSiR

W dniu 18 października Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna
w Skale wraz z filiami w Minodze i Smardzowicach zaprosiła dzieci oraz
dorosłychnawarsztatyplastycznept. ,, Zdobieniewesołejdyni”. Tobardzo
popularne jesienne warzywo zostało przez uczestników wykorzystane
do tworzenia fantastycznych postaci , stroików oraz innych ozdób.
Wykorzystano jesienne kwiaty, mchy i kolorowe owoce głogu i jarzębiny.
Na uczestników czekał też słodki poczęstunek : cukierki , placek z dynią
i ryżowe ciasteczka.

T.P.

"Zdobienie wesołej dyni"
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W naszej gminie - WYDARZENIA

Są tacy co twierdzą, że szczęśliwe małżeństwo jest daniem sporządzonym
z miłości, przyjaźni, szacunku doprawionym spontanicznością, pomysłowością
i energią. Takiej miłości życzymy dostojnym Jubilatom na kolejne lata wspólnego
życia.

7 listopada 2019 roku 20 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Skała
obchodziło Jubileusz Złotych Godów.

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

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Burmistrz Miasta i Gminy
Skała Krzysztof Wójtowicz wręczył medale dostojnym Jubilatom wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Sobczykiem. A Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Łucja Bień obdarowała każdą z par prezentem ufundowanym
przezGminę i życzyła „jaknajlepszegozdrowia,pogodyduchaoraz życzliwejopieki
najbliższych na wiele następnych lat”. Życzenia dostojnym laureatom złożył też
Ks. Jan Robak - Proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja w Skale.

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

Zofia i Zdzisław Bałazy z Maszyc
Katarzyna i Józef Bień ze Smardzowic
Zofia i Tadeusz Czyż ze Smardzowic
Danuta i Aleksander Fedoryszyn ze Szczodrkowic

Złote Gody
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W naszej gminie - WYDARZENIA

Józefa i Tadeusz Grudnik z Cianowic
Barbara i Andrzej Hyży ze Skały
Mirosława i Stanisław Katarzyńscy ze Skały
Maria i Jerzy Karlik z Cianowic
Maria i Edward Latos z Cianowic
Adela i Stanisław Morawscy ze Skały
Halina i Zdzisław Mularczyk z Sobiesęk
Danuta i Stanisław Natkaniec ze Skały
Helena i Józef Siemieniec ze Szczodrkowic
Elżbieta i Krzysztof Stojek z Minogi
Janina i Władysław Tomczyk z Maszyc
Krystyna i Janusz Tomczyk ze Skały
Janina i Tadeusz Windys z Cianowic
Anna i Józef Wojtal ze Skały
Zofia i Stanisław Ziarkowscy ze Skały
Zofia i Stanisław Ziarkowscy ze Skały

Jubileuszpięćdziesiątej rocznicy ślubu tookazja dowielkiego świętowania.
Redakcja równieżdołącza siędo tych życzeń i składanajlepszegratulacje związane
z przeżyciem 50 lat związku małżeńskiego. Nie sztuka bowiem pokochać. Sztuka
wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie
łatwych rozwiązań, dokonałwielkiej sztuki.

Obyście Państwo w dobrym zdrowiu doczekali diamentowego wesela!
Tekst/Foto - M.P.

Złote Gody
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W naszej gminie - WYDARZENIA

Skała niezwykle uroczyście obchodziła 101-ą rocznicę odzyskania
przez naród polski niepodległego bytu państwowego. Uroczystości
rozpoczęły się na skalskim rynku wspólnym śpiewaniem pieśni
patriotycznych z Klubem Seniora Grota ze Skały. Przybyłym gościom
imieszkańcom rozdano okolicznościowe Śpiewniki Patriotyczne,wydane
z inicjatywy Elżbiety Dudy-Posła na Sejm RP. W tym wyjątkowym dniu
towarzyszyła nam wielka radość ze świętowania i uczucie wdzięczności

za wolną, suwerenną i niepodległą Najjaśniejszą Rzeczypospolitą.
Przemarszem ulicami miasta i złożeniem wieńców przy pomniku
poległych i pomordowanych nieopodal skalskiego cmentarza uczciliśmy
pamięć tych, którzy pod biało- czerwonym sztandarem przelali swą krew
zawolną iniepodległąOjczyznę.Wpochodzieuczestniczyli licznieprzybyli
na uroczystość mieszkańcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich,
organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe szkół, przedstawiciele
władz miejskich z Burmistrzem Miasta i Gminy Skała Krzysztofem

Wójtowiczemoraz PrzewodniczącymRadyMiejskiej w Skale Krzysztofem
Sobczykiem i radnymiRadyMiejskiejwSkale, radniPowiatuKrakowskiego
Marek Piekara i Piotr Opalski, Komendant Komisariatu Policji w Skale kom.
Grzegorz Błeszyński, druhowie strażacy z terenu Gminy Skała i Sekcja
Rekonstrukcyjna Szwadronu Ułanów ze stadniny koni „Nowakówka”
wWięcławicachDworskich, która zwerwą i zacięciemprzejechałana czele
uroczystego pochodu w historycznych strojach, nawiązujących

do chlubnej tradycji polskiego oręża. Msza święta, z towarzyszeniem
chóru Laetus Cantus, odprawiona w Kościele Parafialnym w Skale miała
niezwykle patriotyczny charakter. Gorąco i żarliwie dziękowano
wmodlitwach za wolną i niepodległąOjczyznę. Dalsza część uroczystości
odbyła się na Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale, gdzie zgromadzeni
goście zobaczyli brawurowo wykonany pokaz musztry paradnej
i samoobrony w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Skale.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Skale
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W naszej gminie - WYDARZENIA

Jednakżegłównąatrakcją tegowyjątkowegowieczorubył spektakl Teatru
Od Święta pt. „Podziel się zemną”, w reżyserii AnnyKowalik, na podstawie
dramatu Maliny Prześlugi, będący swoistym dwugłosem ostatnich
żyjących świadków II wojny światowej na terenie gminy Skała oraz
współczesnej młodzieży, która próbuje zrozumieć i ogarnąć tragedię
czasów wojny. A zarazem przenieść tę wojenna rzeczywistość w nasze
współczesne realia. Relacje naocznych świadków wojennych wydarzeń
zostały obleczone w formę filmu dokumentalnego. Powstał on w ramach
projektuZSiPOwSkale iCKSiRwSkale „ArchiwumMówioneHistoriiGminy
Skała”. A wszystkie materiały wykonane w jego ramach, dokumentujące
przebieg II wojny światowej w Skale będą dostępne na stronie
internetowej –www.kulturaskala.pl

M.P.
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W naszej gminie - POEZJA

Jeszcze nie zdążyły dobrze ostygnąć mury katedry Notce Dame,
a już dziedzictwo kulturalne Europy dotknęła nowa tragedia. Potop
w Wenecji! O tym, że Wenecja tonie uczono mnie jeszcze jako studenta
(a było to naprawdę dawno temu). Eksploatacja wód podziemnych spod
dna laguny określana już wtedy mianem bezmyślnej, spowodowała
osiadanie gruntu i budowle, te cudowne budowle Wenecji nagle zaczęły
się niebezpiecznie zbliżać do poziomu Adriatyku. Piszę-cudowne
budowle. Pamiętam - rok 1973. Wenecja była punktem przesiadkowym,
na trasie wyjazdu Klubu Wysokogórskiego w Dolomity Włoskie. Pociąg
wiózłnasprzez zalanedeszczemAlpy,długimostprzez lagunę, dośćnijaki
dworzec…Zostawiliśmy plecaki w przechowalni i wsiedliśmy
do tramwaju. Tramwaju wodnego. Vaporetti – tak się to cudo nazywało.
I nagle zacząłemmiećwrażenie, że śnię.

Wyrzeźbione w marmurze pałace, brzegi kanału pospinane
kamiennymi mostami, kołyszące się, przy pasiastych słupach gondole -
a potem laguna z bajkowym cackiem Pałacu Dożów, Bazyliką Świętego
Marka…Unoszący się w powietrzu zapach morza, soli, egzotycznych
(wtedy) przypraw. A przed Pałacem dożów - znak czasów! Zakotwiczony
olbrzymi lotniskowiec USA. Zielona bryła z antenami
radarów, rakietami, helikopterami. I tłumy marynarzy,
przemieszanych z turystami na Placu Świętego Marka….

Miasto powstało w IV wieku n.e., położone na 118
wyspach, rozdzielonych 150 kanałami, nad którymi
przerzucono ponad 400mostów. Flota Wenecji była przez
pewien czas największą potęgą morską na Morzu
Śródziemnym. Rzeczypospolita-bo Wenecja była
republiką-czerpała swe dochody z operatywnie
prowadzonego handlu, a jej faktorie rozsiane byływ całym
niemal basenie Morza Śródziemnego i Czarnego. Do tego
dochodziły stocznie i huty, w tym huty szkła. Bogactwo
Wenecji było legendarne –i znalazło swe odbicie
w architekturze, w tysiącach nagromadzonych dzieł sztuki.
I dzisiaj, za sprawą ludzkiej chciwości i brakuwyobraźni, to
wszystko zaczyna iść w ruinę. Jeszcze w latach 70-tych
przygotowywane były odważne, ale realne plany

pływających zapór, które, w razie zagrożenia, odcinały by lagunę od
pełnegomorza i zatrzymywały faleprzypływu, zagrażającemiastu.Zapory
niepowstały(Holendrzybyjedawnozbudowali!).Zgromadzonejużśrodki
finansowespotkał los, znanywtamtymkraju– inie tylko!Obecnestraty już
są szacowane na miliardy euro. I taka jest cena za populizm i chaos elit
rządzących. A przecież wartość gospodarki niewielkich przecież Włoch,
ekonomiści oceniająwyżej niżwartość gospodarki olbrzymiej Rosji…

Kolejny przykład, jak owoce trwającej stulecia ludzkiej pracy,
wysiłkubudowniczych iartystówidąwruinęzasprawąkrótkowzroczności
i chciwości ludzi. Bo tych skutków ocieplenia też nikt nie przewidział.

Co ma nasza Skała, do Wenecji, gdzie te kanały, pałace, gondole?
OtóżWenecjama swe piękno –towar, który w naszych czasach sprzedaje
się lepiej,niżkiedykolwiek.Myniemamypałaców-azamek -wruinie,dzieł
sztuki - na lekarstwo. Na szczęścieOjców, jego skały i las pozostająpiękne.
I wciąż przybywa chętnych by je podziwiać. I na szczęście, trzeba by się
bardzo postarać by to zepsuć! Chociaż? Polak potrafi!

Wciąż jeszcze nie umiemy wyeksponować piękna starych domów
iprędzejpostawimybetonoweklocki niżdocenimy to, comamy.A rzeźba,
malarstwo? Plenery w Ojcowie? Eh!

Witold Sas-Nowosielski

Piękna znów ubywa...

Wspomnienia wigilijne, ślady znajdywane
Jak zeschłe szpilki jodły,w kącie, poddywanem.
Zapachy cudne z kuchni, matka zabiegana
I drzewko w zardzewiały stojak oprawione.
Babcia zafrasowana nad czymś tajemniczym,
Ojciec wyciąga z szafy pożółkłe kartony,
A matka nad kartkami ksiąg kucharskich liczy
Jak tu potraw dwanaście z niedostatku
stworzyć.
Pudełka ujawniały swe skarby skłębione
Jeżyki, bańki szklane, porwane łańcuchy
Girlandy paciorkowe, złocone orzechy
I tekturowe dziwa, z błyszczącym staniolem.
Moment dzieciom najdroższy, moment

upragniony
Gdy anioł się pojawi, przyniesie podarki
Rozbłysk światła za oknem, auta reflektory?
Czy to szaty anielskie szyby światłem barwią?...
Zabrzmiały słowa kolęd, starsi po kielichu!
Cieszą się po swojemu z przyjścia Zbawiciela!
A dzieci - po swojemu- smucą się po cichu
Bo znów ich wyobraźnia wyśniła zbyt wiele!
…A gdzieś tam, za morzami stajenka uboga,
Dla Boga, który przybył, ubożuchne leże!
Śpiewają Aniołowie i grają pasterze
I gwiazda trzemMonarchom ukazuje drogę!

Witold Sas-Nowosielski

Stara piosenka wigilijna
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W naszej gminie - HISTORIA

Nie żyje Jan Rojkowski. Jan – dla przyjaciół – Jasiek – zacznę
od sporządzonej przez Rodzinę notatki biograficznej:

Ś.P. Jan Władysław Rojkowski ur. 27.06.1944 roku w Bochni, zm.
29.06.2019 roku;

- od 1951 roku wychował się i przez długie lata (do 2002 roku)
mieszkałwOjcowie;

- syn Józefa Rojkowskiego – współinicjatora utworzenia
Ojcowskiego Parku Narodowego i jego pierwszego Dyrektora;

-wmłodościCzłonekKrakowskiegoKlubuTurystyki Jaskiniowej (był
współzałożycielem), uprawiałwspinaczkę i górskie wędrówki po Tatrach;

- wieloletni pracownik Instytutu Odlewnictwa w Krakowie
(przepracowałw tym Instytucie ponad 40 lat);

- wielki miłośnik i obserwator przyrody;
- artysta malarz, szczególnie lubiący pejzaże i architekturę dawną;
- Honorowy Dawca Krwi;
- odznaczony Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej.

Poznaliśmy się, jako dzieci. On, z rodziną mieszkał w małej,
ale bajkowo ślicznej Lenartówce. Ja z bratem przyjeżdżałem na wakacje
do mieszkającej w Gołębiówce babci. Lenartówka wyznaczała najniższy
punkt ogromnej, zalesionej dzisiaj polany – świata szaleństw dzieciństwa,
zabaw, przygód, odkrywania dla siebie Ojcowskiego świata. Motorem
większości zabaw był właśnie Jasiek. Z nim snuliśmy się po skałach
z których, o dziwo nie udało nam się nigdy spaść i po grotach – których
korytarze czyściliśmy bez końca własnymi brzuchami. Jan znał każdy
zakątek, umiał nazwać każdego motyla czy chrząszcza. Źródłem jego
wiedzybyłnie tylkoojciec–JózefRojkowski,pierwszydyrektorOPN. Jasiek
słuchał i zapamiętywał to co o lesie opowiadali dawno już nieżyjący
leśniczy – Władek Filipowski, czy niedawno zmarły Jan Glanowski.

Z Jaśkiem, będąc już studentem, zwiedzałem jaskinie tatrzańskie –
osławionąMylną, Czarną, Mroźną. Niezapomnianemigawki wspomnień -
kiedysiedzimywlodowatągrudniowąnoc,przyognisku,wnieistniejącym
już dawno szałasie na Hali Pisanej. Albo przekopywanie się przez śnieg na
Wszystkich Świętych na Zawrat i kozice które oglądały nas jak egzotyczne

zwierzęta z Kołowej Czuby.
Jasiekbył świetnym towarzyszem,

zawsze wesołym, sprawnym fizycznie
dowcipnym, umiejącym sobie
radzićw trudnych sytuacjach.

Idąc w ślady ojca, któremu
studianaASPprzerwaławojna, ale
którynigdyniezarzuciłmalowania
– Jasiek teżmalował. Miasto Skała
gościło dwie jego wystawy, działał
też w Krzeszowicach w których
po 2002 roku mieszkał, wiążąc się
z grupą plastyczną „Zdrój”.

Świat malarstwa wciągał go coraz
bardziej, malował coraz lepiej, chciał jak najwięcej z siebie dać. Pasję tę
dzielił z żonąMarią.

Dlabliskich, Jego śmierć jest zbytwczesna,owielezbytwczesna.Nie
będzie zapomniany. Zresztą, obiecuję solennie, że kiedyś więcej o Nim
napiszę.

Za notatką, sporządzoną przez Rodzinę cytuję też krótki biogram
JózefaRojkowskiego,którynaterenieOPN-uwogólenie jestwspominany.

Ś.P. Józef Rojkowski
- artysta malarz i przyrodnik;
- przez ok 27 lat mieszkałwOjcowie;
- przed utworzeniem OPN, dzięki inicjatywie i działaniom Józefa

Rojkowskiego w Ojcowie utworzono PTTK.
- obok prof. W. Szafera oraz S. Smólskiego J. Rojkowski był

inicjatorem utworzenia OPN (uczestniczył w pracach nad dokumentacją
związaną zutworzeniemOPN–praceprowadzonebyłby równieżwdomu
w którym mieszkał czyli w Lenartówce, w głównym pokoju Lenartówki
(ze schodami) przygotowywane i podpisywane były papiery związane
z utworzeniem OPN a po utworzeniu OPN, w styczniu 1956 roku Józef
Rojkowski został jego pierwszym Dyrektorem.

I na koniec – Lenartówka – architektoniczne cudeńko, projekt
wybitnego architekta Józefa Gałęzowskiego – nie wpisana do rejestru
zabytków, opuszczona , na naszych oczach idzie w ruinę.

Witold Sas-Nowosielski

Wspomnienie o Jaśku...

5 września uczniowie klas 6-8 uczestniczyli w Konferencji

poświęconej „ Enigmie” w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki

UJ . W ten sposób wraz z innymi uczniami krakowskich szkół oddali

hołd tym, którzy poświęcili swoje życie dla ratowania ojczyzny

podczas II wojny światowej. Podczas Konferencji, która została

zorganizowana przez Zarząd Fundacji Panteonu Narodowego

młodzież poznała wkład trzech polskich matematyków: Mariana

Rejewskiego ,HenrykaZygalskiego , JerzegoRóżyckiego w pokonaniu

państw osi siłą swojego umysłu.

Uczniowie wysłuchali wykładów o historii Enigmy i pracy

polskich kryptologównad złamaniem jej szyfru.Honorowymgościem

konferencji był Dermot Turing, bratanek Alana Turinga oraz autor

książki „ XYZ. Prawdziwa Historia Złamania Szyfru Enigmy”, którą

uczestnicy otrzymali wraz z imiennym autografem.

SP Szczodrkowice

"XYZ. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy"
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W naszej gminie - KRONIKA SENIORA

26 października br na Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale odbył się
V Gminny Dzień Seniora. Zaproszenie na te uroczystość przyjęli seniorzy
ze skalskiego Klubu Seniora Grota ze Skały oraz przedstawiciele władz
samorządowych z burmistrzem Krzysztofem Wójtowiczem. Specjalnie dla
seniorów zagrali artyści z Grupy Teatralnej działającej przy CKSiR w Skale.
Spektakl „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” na podstawie sztuki
Ivo Bresana wyreżyserował Juliusz Chrząstowski - aktor Narodowego Starego
TeatruwKrakowie od latwspółpracujący z CentrumKultury, Sportu i Rekreacji
w Skale. Aktorzy ze swoim przedstawieniem odbyli tournee po okolicznych
miejscowościach naszej gminy. Gminny Dzień Seniora był też okazją
do uroczystego podsumowania projektu wraz analizą znaczącego wpływu
„Okna na świat Groty” na środowisko senioralne. Projekt realizowany był
w 2019 r. przez Klub Seniora Grota w FIO Małopolska Lokalnie-Północ.
Pozytywne rozstrzygniecie konkursu pozwoliło dofinansować działalność
klubu w wysokości 3.000 zł.

W ramach projektu zrealizowano tzw. „Małą Akademię Zdrowia”-
t.j. wykłady ze specjalistami (m.in. z fizjoterapeutą) oraz wykłady tematyczne.
Zakupiono nowy projektor, stworzono stronę internetowa klubu,
zorganizowano wyjazd dla grupy seniorów do Ogrodu Botanicznego
wKrakowie. Na uroczystości seniorzymogli skorzystać z atrakcji oferowanych
przez Strefę Seniora, promującej badania profilaktyczne, i uzyskać przydatne
informacje o wsparciu dla emerytów wraz z magazynem „ZUS dla Seniora”.
Czas sobotniego spotkania umilił słodki poczęstunek i wspólne śpiewanie
patriotycznych pieśni przy wtórze akordeonu.

M.P.

V Gminny Dzień Seniora

To warte było zapamiętania – żniwiarze
ze Skały, czyli seniorzy w dawnych polowych
strojach, wśród snopów słomy, prezentujący
dawne zwyczaje podczas prac żniwnych,
częstujący gorącą skalską zalewajką… wiele
gości uczestniczących w tegorocznych
dożynkach w Skale skorzystało z naszej
gościnności… serdecznie dziękujemy
wszystkim…

Szczególne wyrazy podziękowań
kierujemy dla -

Pana Piotra Ćwika, Wojewody
Małopolskiegoza zaproszeniedoKrakowaoraz
zorganizowania dla seniorów spotkania
z historią w Domu Józefa Mehoffera
i codziennością w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie

Pana Marka Piekary
Wiceprzewodniczącego Prezydium Rady
Powiatu krakowskiego za ufundowanie dla
Klubu Seniora GROTA termosu 20 litrowego
do transportu żywności.

- wdzięczni seniorzy z GROTY

Podziękowania

8 października 2019 r w Krakowie, w siedzibie Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów odbyło się pierwsze spotkanie członków Senioralnej Rady Miejskiej
ze Skały służące wymianie doświadczeń w kreowaniu spójnej polityki senioralnej, w tworzeniu
płaszczyzn do integracji osób starszych, w udostępnianiu możliwości składania przez seniorów
wniosków, ulepszeń a także sposobów rozwiązywania problemów seniorów.
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W naszej gminie - KRONIKA SENIORA

Polska

Czy myślisz wtedy o mnie Polsko,
gdyz różnychmównicwciążpłyną słowa,
o tym jak kochaćmam Cię od święta
i jak na co dzieńmam Cię szanować?

Czy zapominasz o mnie Polsko
w szumie sztandarów i blasku zniczy,
gdy słychać tylko ostre słowa
a milknie prosta przyzwoitość?

Czy myślisz jeszcze o mnie Polsko
wśród skandowanych głośno haseł,
gdy to co wspólne ginie cicho
i łatwiej dzielić na: „nasze – nie nasze”?

Nie zapominaj o mnie Polsko,
choć o tylu sprawach musisz pamiętać,
całkiem zwyczajnie myślę o Tobie
- tak na co dzień i nawet od święta…

Jacek Krupa

Zamłynie, 04-08-2019

Po raz pierwszy w tym roku skalscy seniorzy zarazili mieszkańców
swoim pomysłem aktywnego uczestnictwa w uroczystych obchodach
Święta Niepodległości. Pomysłem wspólnego śpiewania. Obchodzona
11 listopada, 101 rocznica odzyskania niepodległości przez Naszą
Ojczyzną skierowała w stronę śpiewnika pieśni patriotycznych.
Inicjatorem i realizatorem patriotycznego projektu była Danuta Wilk –
seniorka, członek Zarządu Senioralnej Rady Miejskiej w Skale i Zarządu
Klubu Seniora GROTA. Zadbała zarówno o zorganizowanie spotkań
przygotowawczych i zaangażowanie Marcina Wilka do akordeonowego
akompaniamentu, ale również o stworzenie programu spotkania w dniu
11 listopada 2019 r na płycie skalskiego rynku.

To był właśnie taki dzień, kiedy dumnie, najstarsza część lokalnej
społeczności przypomniała o tradycji pokoleń Polaków, przypomniała
o historii opowiadanej słowami pieśni a przy tym międzypokoleniowo
integrowała, bo patriotyczne śpiewanie z seniorami z minuty na minutę
brzmiało coraz głośniej. Słyszalny głos brzmiał ze strony przedstawicieli
lokalnych władz i powiatowych, członków delegacji organizacji,

stowarzyszeń i instytucji, głośno śpiewały dzieci trzymając w rękach
„Śpiewniki Polskie” ofiarowane na spotkanie w Skale przez Poseł na Sejm
RP Elżbietę Dudę, nieśmiało włączała się równieżmłodzież. Zainicjowana
w tym dniu w całej Polsce o godz. 12: 00 akcja śpiewu hymnu
pt.”Niepodległa dohymnu”, teżodbyła sięwSkale. Zrealizowana zmałym
opóźnieniem, obok cmentarza, ale się odbyła. Mazurek Dąbrowskiego -
„pieśń, która łączy i jest podstawą polskości” – uczestników miejsko-
gminnych uroczystości w Skale połączył przy pomnikach pamięci, na
których złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów w hołdzie walczącym
o wolną Polskę.

Tekst i foto Barbara Szwajcowska

Patriotyczne śpiewanie z seniorami 2019
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W naszej gminie - BEZPIECZEŃSTWO

K R O N I K A P O L I C Y J N A
Październik:
03.10.2019 WIELMOŻA
F-sze KP Skała zatrzymali 51-latka, który będąc w stanie

nietrzeźwości -0,66 promila alkoholuwwydychanympowietrzu kierował
rowerem po drodze publicznej. Wymienionego ukarano mandatem
karnym.

05.10.2019 OJCÓW
F-uszeKPSkałazatrzymalidokontrolidrogowejpojazdPeugeot206

którego 38-letni kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwym pow.
3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujacemu zatrzymano
prawo jazdy. Natomiast 36-letni pasażer tego pojazdu został zatrzymany
jako osoba poszukiwaną zgodnie z nakazem doprowadzenia
wystawionym przez sąd w celu zatrzymania i doprowadzenia do Aresztu
Śledczego celem odbycia kary 2 lata i 8 m-cy pozbawienia wolności.

09.10.2019 IWANOWICE DWORSKIE
F-usze Skała zatrzymali do kontroli drogowej pojazd Volkswagen

Golf, którego 71-letni kierujący znajdował sięwstanie nietrzeźwym–miał
prawie 0,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierującemu
zatrzymano Prawo jazdy.

09.10.2019 SUŁOSZOWA
26-letni kierujący samochodem Opel Astra na łuku drogi w lewo

potrącił 61-letniego pieszego, który przechodził z lewej strony na prawo.
W wyniku odniesionych obrażeń pieszy zmarł. Kierujący trzeźwy.
Postępowanie prowadzi KPP Kraków.

15.10.2019 IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE
Kryminalni z KP Skała zatrzymali 49-letniego nietrzeźwego, który

kierował po drodze publicznej samochodem m-ki Volkswagen Passat.
Zbadany na zawartość alkoholuwwydychanympowietrzu uzyskałwynik
blisko 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Wymieniony nie
posiada prawa jazdy.

18.10.2019 CIANOWICE DUŻE
F-sze KP Skała zatrzymali 33-latka, który kierował rowerem po

drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości przy stwierdzonym
stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu – miał powyżej 2 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto w/wym doprowadził do
kolizji drogowej z prawidłowo jadącym pojazdem m-ki VW T-4
kierowanym przez 40-latka powodując uszkodzenie tego pojazdu.
Samochód m-ki VW zabezpieczono na parkingu strzeżonym.

20.10.2019 SUŁOSZOWA
F-usze ZPI KP Skała zatrzymali nietrzeźwego kierującego rowerem

podrodzepublicznej lat 51, badanie2,4promila alkoholuwwydychanym
powietrzu

20.10.2019 SKAŁA
F-usz ZPI KP Skała zatrzymał 36 –latka, który kierował rowerem po

drodze publicznej w stanie nietrzeźwości, poddany badaniu uzyskał
wynik1,74 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po czynnościach
sprawca wykroczenia ukarany MKK 500 zł i przekazany wraz z rowerem
osobie wskazanej.

25.10.2019 WIELMOŻA
F-sze KP Skała zatrzymali mężczyznę , który będąc w stanie

nietrzeźwości przy stwierdzonej zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu: powyżej 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu
kierował rowerem po drodze publicznej. Wymienionego ukarano MKK

Listopad:
05.11.2019 WIELMOŻA
Zatrzymano 32-letniego kierującego pojazdem m-ki Daewoo,

znajdując się stanie nietrzeźwości – miał powyżej 1,4 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Ponadto kierujący poruszał się w/wym.
pojazdempomimowydanejDecyzji o cofnięciuuprawnieńdokierowania
pojazdami mechanicznymi . Kierującemu zatrzymano prawo jazdy.
Postępowanie prowadzi KP Skała.

11.11.2019 OJCÓW
Funkcjonariusze KP Skała zatrzymali do kontroli drogowej

25-letniego kierującego pojazdemm-ki Audi zam. Olkusz, posiadającego
zakaz prowadzenia pojazdówmechanicznych dożywotnio wydany przez
sąd.

13.11.2019 RZEPLIN
F-usze ZPI KP Skała zatrzymali do kontroli drogowej pojazd Suzuki,

którego 30-letni kierujący 30 nie posiadał uprawnień do kierowania
pojazdami znajdując się w stanie nietrzeźwym badany alcosensorem –
wynik powyżej 2 promili.

17.11.2019 SUŁOSZOWA
F-sze KP Skała zatrzymali nietrzeźwego kierującego lat 33, który

kierował po drodze publicznej samochodem m-ki Seat Ibiza będąc
w stanie nietrzeźwości. Wymienionego zbadano na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu z wynikiem blisko 1,6 promila alkoholu
wwydychanympowietrzu. Kierującywpojeździeprzewoziłdwoje swoich
małoletnich dzieci, czym naraził je na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Postępowanie
prowadzi KP Skała

19.11.2019 SUŁOSZOWA
F-sze ZPI KP Skała zatrzymali 42-latka, który będąc w stanie

nietrzeźwości przy stwierdzonej zawartości: 0,7 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu kierował rowerem po drodze publicznej.
Wymienionegoukaranogrzywnąwdrodzepostępowaniamandatowego,
a następnie wraz z rowerem przekazano osobie wskazanej.

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE
22.11.2019 WIELMOŻA
F-usze ZPI KP Skała w trakcie czynności służbowych legitymowania

zatrzymali 22-latka, który posiadałprzy sobie środek odurzającywpostaci
marihuanyowadze0,7gramnetto.Postępowaniewtej sprawieprowadzi
KP Skała.

podkom. Justyna Fil
Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie

KP Skała - zdarzenia w okresie październik-listopad 2019 r.
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W naszej gminie - OBYCZAJE

BOŻENARODZENIENADWEŁTAWĄ….CZYLIKILKASŁÓWOTYM
JAK NASI SĄSIEDZI SPĘDZAJĄ ŚWIĘTA

Boże Narodzenie to czas, który powoduje, że ciemne ponure,
zimowe dni pięknieją i radośnie się rozświetlają. Cichną spory, panuje
życzliwość i ogólny hurraoptymizm. Na twarzach dorosłych zagościł
uśmiech a na twarzach dzieci pojawia się napięcie przed nadejściem
pierwszej gwiazdki. Bo wiadomo, że jak pierwsza gwiazdka to i wyśnione
prezenty wygrzebywane z pachnących choinkowych gałązek.
Jak nakazuje tradycja, która u naszych sąsiadów w Czechach wygląda
zgoła inaczej. Kulminacyjnym punktem przygotowań świątecznych dla
Czechów jest wieczerza wigilijna, do której przygotowania trwają cały
dzień. W dzień wigilijny obowiązuje ścisły post, związany z dawną
legendą, która głosiła, że ten kto przez cały dzień będzie pościł temu
wieczorem pokaże się „zlate prasatko" (złota świnka), która przebiegając
posuficie lub ścianiebędziezwiastować szczęście ipowodzeniewNowym
Roku.Dowieczerzywigilijnej zasiada się wraz zpojawieniemsięnaniebie
pierwszej gwiazdki. Czesi w odróżnieniu od Polaków nie łamią się
opłatkiem, a pod obrusem nie znajdziemy sianka. Za to pod talerzem
każdy znajdzie banknot i łuskę karpia, które w następnym roku mająmu
zapewnić finansową stabilność i szczęście. Po skończonej kolacji głowa
rodziny specjalnym dzwoneczkiem daje znać, że pora wstać i przejść do
drugiegopokoju,wktórymnadomownikówczekaudekorowanachoinka,
a pod nią leżą prezenty, które zgodnie z czeską tradycją przynosi mały
Jezusek. Zwieńczeniem wieczoru wigilijnego jest wspólne śpiewanie
kolęd i tradycyjnych pieśni bożonarodzeniowych.

Na stole wigilijnym króluje karp w otoczeniu ziemniaczanej sałatki
i tradycyjna zupa rybna przygotowywana z resztek karpia i ikry. Karpia
przyrządza się także „na cerno” - w sosie z piernika, suszonych śliwek,
rodzynek i migdałów. W centralnej części wigilijnego stołu kładzie się

„vanockę” – rodzaj drożdżowego ciasta przypominającego polską chałkę
i obowiązkowo – „ zazvorky” – ciasteczka z imbirem, pieczone
dla pożądanej kruchości już pod koniec listopada. Jednak najbardziej
barwnym, nigdzie nie spotykanym zwyczajem jest obyczaj darowania
wolnościwigilijnemukarpiowi.Obyczaj tennarodził sięwCzechachwpoł.
XIX stulecia. Obecnie stał się tak bardzo popularny, że w wielu
miejscowościach całe rodziny podążają z wiaderkiem nad rzekę czy staw.
W Pradze uroczystość wypuszczania karpi do rzeki ma wielką oprawę.
Na Wyspie Strzeleckiej na Wełtawie gromadzą się całe rodziny. Pije się
grzane wino, śpiewa kolędy i wypuszcza ryby do wody. Zwraca się im
wolność, bo w dniu, gdy - jak głosi najsłynniejsza czeska kolęda „Narodil
se Kristus Pan" - nie zabija się nawet ryby. Coraz częściej ludzie, którzy
kupują ryby naWigilię, proszą o zabicie i wypatroszenie jednej czy dwóch
sztuk, ale jedną kupują żywą, aby darować jej życie i wolność. A więc
pozostaje mi jedno życzyć Państwu – Wesele Vanoce a vse najlepsi i vam
–„Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego” na ten świąteczny czas.
Z czeskim pozdrowieniem.

M.P.

Czeska Wigilia
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W naszej gminie - EDUKACJA

"Czym skorupka zamłodu nasiąknie, tym na starość trąci"
Zgodnie zpowiedzeniemwdrażamydzieci imłodzieżdo zdrowego

odżywiania się poprzez cykliczne, zdrowe śniadania. Bierzcie z nas
przykład. Życzymy zdrówka!!!

Zdrowe śniadania

W trakcie "Dnia sportu" mieliśmy okazję
sprawdzić naszą kondycję fizyczną. Uczniowie brali
udział w różnych zabawach ruchowych, biegali,
rzucali do celu, skakali na skakankach, rywalizowali
w grupach. Zabawie i radości nie było końca.

Dzień Sportu

"Wolność jestnamdana i jestnamzadana".Takiesłowa św.JanaPawła
II skierowała do uczniów pani dyrektor Iwona Boroń w dniu obchodów
Święta Niepodległości w naszej Szkole. Zgodnie z tymi słowami zadała
uczniom zadanie domowe - "Bądź patriotą". Nie zapomnieliśmy również
o grobach tych, którzy polegli, byśmymogli żyćwwolnej ojczyźnie.

DzieńEdukacjiNarodowej obfitowałwwieleatrakcji dlanauczycieli,
pracowników szkoły, zaproszonych gości oraz uczniów i rodziców.
Wczesnym rankiem przyjęliśmy do grona uczniów naszej Szkoły
pierwszoklasistów. Dzieci pięknie się zaprezentowały, celująco zdały

"egzamin" i złożyły ślubowanie. Uroczystości towarzyszyli
wzruszeni rodzice, którzy gorąco kibicowali swoim pociechom.
Nauczyciele, pracownicy Szkoły oraz zaproszeni goście wzięli

udział w w akademii przygotowanej przez uczniów klasy 7a pod
kierunkiem pani Agaty Marzec-Remiszewskiej pt.: "Dziady anno domini
2019 - czyli koszmarny sen zwykłegonauczyciela". Serdecznie dziękujemy
wszystkim przybyłym Gościom, a szczególnie emerytowanym
nauczycielom i pracownikom Szkoły, którzy nigdy nas nie zawodzą
i każdego roku świętują z nami, dzieląc się swym optymizmem.
Dziękujemy wszystkim za pamięć, życzenia i serdeczne słowa. Kolejną
atrakcją DEN było spotkanie uczniów klasy 8a ze świeżo upieczonymi
absolwentami naszej Szkoły. W swobodnej, koleżeńskiej rozmowie
młodzież podzieliła się wrażeniami z nauki w szkołach
ponadpodstawowych. Po spotkaniu z kolegami absolwenci, przy
ciasteczku i herbatce, mogli porozmawiać z panią dyrektor
i nauczycielami. Życzymy powodzenia!

SP nr 1 w Skale

Dzień Edukacji Narodowej
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W naszej gminie - EDUKACJA

Ogólnopolski Konkurs Językowo-
Plastyczny ,,Idiom...ink”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Błogosławionej Salomei w Skale rozwijają się
w różnych dziedzinach i odnoszą sukcesy.
Uczennica klasy 7a, Zuzanna Wiktorska, zajęła
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Językowo-
Plastycznym ,,Idiom...ink”. A łatwo nie było -
konkurencja była bardzo duża. Na konkurs
wpłynęło ponad 1900 prac. Gratulujemy!

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Błogosławionej Salomei w Skale
po raz kolejny zorganizowano MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORIGAMI.

Myśl przewodnia corocznego konkursu opiera się na integracji
matematyki i sztuk pięknych. Celem konkursu jest zatem rozwijanie
wyobraźni przestrzennej, umiejętności logicznego myślenia oraz
wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej dzieci i młodzieży.

Poprzez tematykę tegorocznej edycji ,,W BARWACH
NARODOWYCH” pragnęliśmy uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.
Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie pojedynczej
lub złożonej z modułów kompozycji przestrzennej techniką origami.

Warunkiem koniecznym, wymaganym w tegorocznej edycji
konkursu była biało-czerwona kolorystyka prac.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy
Skała, pan Krzysztof Wójtowicz.

Podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości

11 Listopada odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Anna Mularczyk -SP w Cianowicach;
II miejsce – MichałMajewski – SP nr 2 w Skale;
III miejsce – Małgorzata Srebnicka – SP nr 1 w Skale;
IV miejsce – Aleksandra Kuczwara – SP nr 2 w Skale;
Wyróżnienia otrzymali:
Grzegorz Banaś – SP w Cianowicach;
Piotr Zawalski – SP w Szczodrkowicach;
Julia Gumula – SP nr 2 w Skale;
Kinga Natkaniec – SP nr 2 w Skale;
Ignacy Boroński – SP w Smardzowicach.
GRATULUJEMY!

SP nr 2 w Skale

"Idiom...ink"

Międzyszkolny Konkurs Origami



28 KRON IKA MIA STA I GMINY SKA ŁA

W naszej gminie - OŚWIATA

Wyprawa w rejon Gór Świętokrzyskich
14 listopada b.r uczniowie z klas VI-VIII Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza wCianowicachwraz z opiekunamiwybrali się
na wycieczkę szkolną w rejon Gór Świętokrzyskich. Wycieczkę
rozpoczęliśmy pobytem w Centrum Nauki Leonardo da Vinci
w Podzamczu koło Chęcin. Poprzez doświadczenie i zabawę
z wykorzystaniem nowoczesnych interaktywnych eksponatów mieliśmy
okazję podziwiać wspaniałe fizyczne modele odtworzone na podstawie
projektów autorstwa Leonardo da Vinci – mistrza, wynalazcy, wizjonera
i wielkiego artysty. Dowiedzieliśmy się jak działa kula plazmowa, kołyska
Newtona, mogliśmy przetestować sprawność fizyczną i umysłową. Każdy
znalazł tam coś dla siebie, dotknął, doświadczył, sprawdził i zapamiętał.
Kolejnym punktem naszego wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku. To tu mieszkał i tworzył Noblista, a Patron
naszej szkoły Henryk Sienkiewicz, jeden z najpopularniejszych polskich
pisarzy przełomu XIX i XX w, autor takich dzieł jak „Ogniem i mieczem”,
„Potop”, ”Pan Wołodyjowski”, ”Quo vadis”, „Krzyżacy” czy „ W pustyni
i puszczy”. Donajcenniejszych zbiorów tegomiejscanależą rękopisy, listy,
pamiątki jubileuszowe i albumy kunsztownie zdobione przesyłane

w dowód uznania i czci. Walorem ekspozycji jest jej autentyzm
iprzedmiotybezpośrednio związanezSienkiewiczem.Ponadtomogliśmy
uczestniczyć wbardzo ciekawej lekcji muzealnej „ Quo vadis- powieść
namiaręNobla?”Korzystając zprzychylnościpogodyipodziwiającfeerię
jesiennychbarwwyruszyliśmywdrogędoJaskiniRaj – jednej znajbardziej
znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jednej
z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce. Jaskinia urzekła
nas bogactwem i różnorodnością form naciekowych, często
o oryginalnych kształtach, w których każdy z nas widział coś innego.

To była udana i pełna wrażeńwyprawa.
Uczestnicy wycieczki

Listopad to miesiąc, w którym bezpłatnie swoje podwoje
dla zwiedzających otwiera jedno z najpiękniejszych miejsc w Krakowie -
ZamekKrólewskinaWawelu.Uczniowienaszejszkołykolejny już razzdużą
radością skorzystali z tej możliwości.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy spacerempo renesansowymdziedzińcu
i podziwianiem pięknej architektury. Naszym głównym celem wyjazdu
była jednak archeologiczna wystawa -Wawel Zaginiony. Ukazuje ona
architekturę oraz historię średniowiecznego Wzgórza Wawelskiego.
Zaciekawione twarze uczniów i zadawane pytania są dowodem na to,
że była to dla nich cenna lekcja historii i lokalnego patriotyzmu.
Dowiedzieliśmy się, jak dawniej wyglądał znany im obecnie zamek,
oglądaliśmyprzedmiotycodziennegoużytkupochodzącesprzedwieków,
m.in. denary z czasówWładysława Łokietka imonetyWładysława Jagiełły.
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się wyroby z kości:
pierścionki i kości do gry. Ważnych informacji dostarczyły także
przygotowanemakiety iwizualizacje, którepomogłynamwyobrazićsobie
dawny wygląd i funkcjonowanie Wzgórza Wawelskiego.

Kolejnym punktemwyjazdu była wystawa porcelany miśnieńskiej
znajdującej się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Jest to
najbardziej znacząca w Polsce kolekcja naczyń i figurek pochodzących

z manufaktury w Miśni. Elegancka kompozycja motywów dekoracyjnych
była prawdziwą ucztą dla oka i ducha zwiedzających.

Chwilą refleksji i zadumy było odwiedzenie grobów znanych
i cenionychPolakówpochowanychnaWawelu, o którychwartopamiętać.
Listopad to miesiąc, w którym szczególnie wspominamy postać Józefa
Piłsudskiego, bez którego nie byłoby teraz niepodległej Polski.

Wyjazddostarczył nam wielewrażeń, aleprzedewszystkimwartości
edukacyjnych, szczególnie z zakresu historii, której najlepiej uczyć się
przeżywając i doświadczając.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Z wizytą na Wawelu
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W naszej gminie - MGOPS

Zmiana kwoty zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się
stanowiącychpodstawęubieganiasięozasiłekrodzinny i specjalnyzasiłek
opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla
opiekunaod 1 listopada2019 r.następujezmianakwotywypłacanego
zasiłkupielęgnacyjnego.Dotychczaszasiłekpielęgnacyjnywynosił 184,42
zł teraz wzrośnie do 215,84 zł.

Jego zmiana nastąpi „automatycznie”, bez konieczności składania
jakiegokolwiek dodatkowego wniosku.

Informacje ogólne
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia

wydatkówwynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy
innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która
ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zasiłek pielęgnacyjny
nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
odmiesiąca stycznia 2020 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje,

że dnia 13 listopada 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra
Rodziny,Pracy iPolitykiSpołecznejzdnia23października2019r.wsprawie
kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020. Od 1 stycznia 2020 r.
świadczenie pielęgnacyjnewynosićbędzie 1830,00 złmiesięcznie (netto).
Dotychczas świadczenie wypłacane jest w kwocie 1583,00 złmiesięcznie.
Zmiana wysokości świadczenia nie wymaga składania dodatkowych
wniosków. Postępowanie w sprawie podwyższenia kwoty świadczenia
nastąpi z urzędu bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.

Informacje ogólne
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu lub innym

osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowi
faktycznemu dziecka, jeżeli rezygnują lub nie podejmują pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną
legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie
ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innejosobywzwiązkuzeznacznieograniczonąmożliwością samodzielnej
egzystencjiorazkoniecznościąstałegowspółudziałunacodzieńopiekuna
dzieckawprocesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, alboorzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewnionej
w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy nie ma żadnej
innejosobyspokrewnionejwpierwszymstopniualbogdyosobatanie jest
w stanie sprawowaćopieki. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli
niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż
do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole wyższej jednak
nie później niż do ukończenia 24 roku życia.

Barbara Stanisz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale

W dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Skała zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Skała
a Bankiem i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”.

Celem zawarcia Porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie
informowania o produktach i usługach wspierających wymianę
systemów ogrzewania na ekologiczne, realizację projektów
termomodernizacyjnych, czy innych komplementarnych z Programem
Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

M.P.

"Czyste Powietrze"
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TROJACZKI Z RZEPLINAWŁAŚNIE SKOŃCZYŁY 5MIESIĘCY
Ciąże mnogie, zwłaszcza gdy na świat przychodzi więcej niż troje

dzieci, odbijają się szerokim echem w całym kraju. To nie dziwi,
gdy prześledzi się statystyki. Pięcioraczki przychodzą na świat bardzo
rzadko – raz na 54 mln porodów. Czworaczki raz na 614 000, trojaczki raz
na 7 200 ciąż. Jedna ciąża na 80 to ciąża bliźniacza. Krakowskie
sześcioraczki to prawdziwy ewenement w skali światowej. Sześcioraczki
rodzą się raz na 4,7 miliarda ciąż na świecie! Amy tutaj lokalnie teżmamy
sięczympochwalić. Trojaczki–Oskar,Wiktor iZuziawłaśnieskończyłypięć
miesięcy i wraz z rodzicami Anną i Michałem Lis mieszkają w Rzeplinie.
Trojaczkiprzyszłyna świat 24czerwcao godzinie13.57 wUniwersyteckim
Szpitaluw Krakowie na ul. Mikołaja Kopernikawodstępie jednejminuty –
o 13.57, 13.58 i 13.59. Mama Ania urodziła je przez cięcie cesarskie w 32
tygodniu ciąży. Oskar, Wiktor i Zuzia po urodzeniu byli w świetnej
kondycji życiowej. Zanim dzieciaczki wprowadziły się na dobre
do Rzeplina pomieszkiwały sobie w szpitalu przez 7 tygodni aby w pełni
nabrać sił. 24 listopada dzieciaczki skończyły 5 miesięcy i są oczkiem
w głowie swoich rodziców. „Bywaj chwile cięższe i lżejsze, ale dzięki
pomocy i wsparciu dziadków idziemy ku lepszemu”- mówią szczęśliwi
choć chwilami zmęczeni opiekąnad trójka pociech rodzice. „Momentami
gdy patrzymy na śpiące dzieci nie dociera do nas to ze jest ich trójka,

chociaż mąż zawsze chciał mieć minimum trójkę. Tylko nikt nie myślał
że na raz”- dodaje pani Ania. Marzenia jak widać się spełniają choć
nie do końca w takiej formie o jaką nam chodziło. Redakcja życzy trzem
uroczym kruszynkomby rosły w zdrowiu, szczęściu i miłości, zawsze były
uśmiechnięte i radosne i zarażały wszystkich wokół swoim entuzjazmem
i pozytywną energią!

M.P.
Fot.A.M.Lis

Trojaczki z Rzeplina

W naszej gminie - WYDARZENIA

Nabór do Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale

Trwa I nabór do nowego, samorządowego żłobka „Bajka” w Skale, utworzonego w ramach Projektu „Ciekawszy rozdział
Bajki-wsparcie rodziców powracających na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki dzieciom w samorządowym żłobku
Bajka na terenie Miasta i Gminy Skała” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,8 Oś
Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Termin składania
dokumentów – od 2-13 grudnia 2019 roku. Miejsce składania dokumentów- Dziennik Podawczy UMIG Skała, Rynek
29.Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 18 grudnia 2019 roku. Rodzice mogą zapisywać swoje dzieci także na listę
rezerwową, która będzie sukcesywnie uzupełniana. Nabór do żłobka będzie miał charakter ciągły. W 2020 roku

zostanie ogłoszony kolejny nabór do nowo powstałego żłobka.

M.P.
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W dniu dzisiejszym nastąpił końcowy odbiór remontu Hali
Widowiskowo- Sportowej w Skale. Zakres wszystkich prac obejmował:
Wymiana istniejącej posadzki oraz malowanie i zabezpieczenie
materacami ochronnymi ścian wewnątrz Hali Sportowej. Gruntowny
remont schodów oraz izolacja z wykończeniem podmurówki i ścian
fundamentowych. Remont zakończył się zgodnie z terminem
31 październik 2019. Poniżej przedstawiamy relację zdjęciową
zposzczególnychetapówwszystkichprac, zktórych jesteśmyzadowoleni.
Cieszymy się z całej inwestycji, ponieważ zakres robót, które obejmował
remont były niezbędne do bezpiecznego korzystania z obiektu.
Oczywiście, pragniemy podziękować osobom, które były bezpośrednio
zaangażowanewpowodzenietej inwestycji.MinistrowiSportu iTurystyki-
Witoldowi Bańce, Posłowi na Sejm- Elżbiecie Duda, przedstawicielom
poprzedniego i obecnego samorządu Burmistrzom Tadeuszowi
Durłakowi i Krzysztofowi Wójtowiczowi wraz z Radnymi. Trzem
muszkieterom Zastępcy Burmistrza Dawidowi Litwie, Dyrektorowi CKSiR
Grzegorzowi Kowalikowi oraz Piotrowi Guzikowi za wszelką pomoc
o każdej porze dnia i nocy :) Projektantowi Michałowi Woźniakowi oraz
przedstawicielom lokalnych firm budowlanych, którzy również służyli
dobrą radą.

Na koniec życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Skała i okolic
bezpiecznego iudanegopodwzględemsportowymkorzystaniazobiektu
Hali Sportowej. Pisząc ten post pierwsi piłkarze trenują już na nowej
nawierzchni

Dawid Duda

Remont Hali Widowiskowo-Sportowej zakończony
W naszej gminie - SPORT
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Jubileusz 65-lecia OSP Maszyce i Ślubowanie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej.

12 października jednostka OSP Maszyce świętowała swój
65 jubileusz istnienia. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele
parafialnym w Smardzowicach, której przewodniczyli ksiądz proboszcz
ZdzisławSideł i ksiądzwikariuszŁukaszDuraj.Uroczystazbiórkaodbyłasię
w remizie w Maszycach. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego
i odegraniu hymnu państwowego, dowódca uroczystości – naczelnik
tutejszej jednostki dh Marek Baran, złożył meldunek Komendantowi
MiejskiemuPSPwKrakowiest.bryg.PawłowiKnapikowi.NastępniePrezes
dh Bartłomiej Krzywda przywitał naszych honorowych gości, wśród
których znaleźli się: Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy
Wojewódzkiej mł. bryg. Marcin Bigaj, Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Krzysztof Wójtowicz, Członek ZW OSP RP dh Adam Adamek, Prezes ZMG
OSPRPwSkaledhWojciechKrzysztonek,KomendantZMGOSPRPwSkale
dh Jerzy Durłak oraz przedstawiciele Banku Santander Polska S.A. – pani
Bożena Drabik i Pan Jacek Sośniak.

Pięciu strażaków zostało uhonorowanych odznaką „Strażak
Wzorowy”. Ponadto wręczone zostały odznaki za wysługę lat.
Na szczególne wyróżnienie zasługują trzej druhowie z wysługą 65 lat
tj. Marian Pawlik, Marian Łudzik i Jerzy Mazur. Kolejnym punktem
programu dzisiejszej uroczystości było ślubowanie Młodzieżowej
DrużynyPożarniczej, którapowstaławubiegłymroku.Wswychszeregach
skupia 25 młodych adeptów pożarnictwa. W tym roku opiekunowie przy
wsparciu Zarządu zorganizowali dla swojej MDP: wyjazd do Muzeum
PożarnictwawAlwerni,uroczystepodniesienie flagipaństwowejnamaszt
z okazji Dnia Flagi, udział w święcie Dnia Strażaka, ognisko z okazji Dnia
Dziecka, ćwiczenia z budowy linii gaśniczych, podchody strażackie

i szkolenie z pierwszej pomocy. Mali strażacy z MDP w dniu ślubowania
założyli po raz pierwszymundury. Udało się je zakupić dzięki programowi
„Tumieszkam, tu zmieniam” organizowanemuprzez Fundację Santander
działającą przy Banku Santander Bank Polska S.A. Do konkursu strażacy
z Maszyc zgłosili projekt pt. „Od dzieciaka do strażaka”, który zakładał

zakup umundurowania dla MDP a tym samym zachęcenie dzieci do
uczestnictwa w tej organizacji. Na blisko 800 złożonych wniosków z całej
Polski, Fundacja nagrodziła 68 - w tym właśnie z OSP Maszyce. Podczas
uroczystości obecni przedstawiciele banku przekazali na ręce Prezesa
symboliczny czek w wysokości 5000 zł. Dopełnieniem uroczystości była
wspólna kolacja i zabawa taneczna.

Zarząd OSP Maszyce dziękuje wszystkim obecnym za udział, miłe
słowa i wpisy do księgi pamiątkowej.

Mateusz Knapik

Jubileusz 65-lecia OSP Maszyce


