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Już po raz kolejny w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego. Debata 

została zorganizowana w przeddzień Święta Niepodległości 10 XI 

2009 r. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem objęli nauczyciele  
ZSO mgr Jacek Lelek oraz mgr Monika Piotrowska. 

 

Na pytania uczniów odpowiadali: zastępca burmistrza 
Stanisław Żak, starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka, 

sekretarz powiatu krakowskiego Adam Wójcik, przewodniczący 

Rady Powiatu Krzysztof Karczewski oraz przewodniczący Rady 
Gminy Marcin Kuflowski. 

Na początku kilka zdań wygłosił dyrektor szkoły mgr Adam 

Łukasik, który przywitał zgromadzonych gości. 
Uczennica klasy 3 "b" Justyna Żmuda otrzymała nagrodę z rąk 

przewodniczącego Rady Powiatu za wybitne osiągnięcia w 

dziedzinie brydża sportowego, zdobyty tytuł wicemistrzyni świata 
w brydżu sportowym. Po krótkim wstępie zasady debaty 

przybliżyli prowadzący: Barbara Mioduszewska oraz Batrosz Łata. 

Parlamentarzyści dostali po dwie minuty, by odpowiedzieć na 
zadane pytanie. Odpowiedzi miał przerywać gong, jednak z 

powodu nieprzewidzianego braku prądu inicjatywa nie doszła do 

skutku. Pomimo kilku utrudnień atmosfera była pozytywna. 
Uczniowie zadawali rzetelnie przygotowane pytania, którymi 

próbowali zaskoczyć gości. Mówiono m.in. o terminie ukończenia 

obwodnicy, perspektywach rozwoju przemysłu w mieście, wpływie 
kryzysu na budżet powiatu. Z odpowiedzi można było dowiedzieć 

się, że planowane jest połączenie gmin tj. Mogilany, Świątniki i 

Skawina ścieżkami rowerowymi, a termin oddania hali sportowej 
szacuje się na grudzień 2010 roku. Dobre przygotowanie i 

szczerość spotkały sie z uznaniem młodzieży. Nie zawsze padały 

optymistyczne wypowiedzi. Dowiedzieliśmy się, że chwilowo 
niemożliwe jest dofinansowanie remontu dworku w Radziszowie, 

czy powstanie nocnej linii autobusowej z Krakowa do Skawiny. 

Duże zainteresowanie wzbudziła kwestia wsparcia dla zadłużonego 
TKS Skawinka. Z ust przewodniczącego Rady Gminy usłyszano 

słowa: "wyglądało to groźnie(...) wydawało się, że jedyne wyjście 

to rozwiązanie klubu". Wiemy też, iż na chwilę obecną niemożliwe 
jest dofinansowanie klubu, ze względu na zbyt duże zadłużenie. 

Na koniec dyrektor Adam Łukasik podziękował wszystkim za 
aktywność oraz wyraził nadzieję, na zorganizowanie debaty za rok. 

 

Tuż po zakończeniu debaty w szkolnej auli odbyła  się 
uroczysta gala finałowa  Powiatowego Konkursu Literackiego im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Do konkursu nadesłano 31 prac. Jury przyznało nagrody w 4 
kategoriach. 

W kategorii poezja: III miejsce otrzymała Katarzyna Skrzybalska z 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie, II miejsce zajęła 
Agata Grodowska z ZSO, I miejsce uzyskała Barbara Cieślak z 

Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie. 

W kategorii opowiadanie: III miejsce  - Tomasz Wydra - Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Skawinie, II miejsce- Zuzanna 

Obrączka- ZSO, I miejsce - Maciej Kawałko - ZSO. 

W kategorii fotoreportaż: III miejsce - Agnieszka Miciak z Zespołu 
Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie, I miejsce - Adam 

Cekiera - LO Krzeszowice, II miejsce nie zostało przyznane. 

W kategorii forma publicystyczna: III miejsce - Joanna Ptasińska - 
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie, I miejsce - 

Roksana Mirek - LO Krzeszowice, II miejsca nie przyznano. 
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