
 

Rozmawiali z władzami 
 

Już po raz kolejny Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w 

Skawinie gościł w swoich murach 

przedstawicieli władz 

samorządowych. Na spotkanie z 

młodzieżą pod hasłem „Oblicza 

patriotyzmu”, organizowane w 

ramach obchodów Święta 

Niepodległości, przybył starosta 

krakowski Józef Krzyworzeka, 

prezes Rady Powiatu Krzysztof 

Karczewski oraz burmistrz miasta 

Adam Najder. W uroczystości 

wzięła także udział dyrektor 

Wydziału Edukacji Lidia Pycińska.  

Podczas debaty reprezentanci władz 

lokalnych musieli stawić czoła 

trudnym pytaniom zadawanym przez 

młodzież liceum. Dzięki 

zastosowaniu, po raz pierwszy, 

zasady przyznawania dwóch i pół 

minuty na udzielenie odpowiedzi  

udało się w ciągu całego spotkania 

poruszyć wiele ciekawych kwestii. 

Najwięcej spraw uczniowie 

kierowali do burmistrza, a wśród 

najbardziej nurtujących pytań 

pojawiło się jedno dotyczące 

rozbudowy rekreacyjnej 

infrastruktury w Skawinie. Młodzież 

zwróciła uwagę m.in. na brak kina 

„z prawdziwego zdarzenia”, 

dyskoteki i miejsc, w których młodzi 

ludzie  mogliby atrakcyjnie spędzać 

wieczory. – Na razie skupiam się 

wokół parku i starorzecza – 

powiedział Adam Najder – za dwa 

lata sytuacja radykalnie zmieni się. 

Burmistrz obiecał też uwzględnić w 

budżecie na rok 2009 środki na 

inwestycje związane z kulturą m.in 

budowę kinoteatru. Problemem 

gminy, na ironię, jest zamożność 

mieszkańców. Niestety, wiele 

wniosków, które są kierowane do 

Unii Europejskiej i dotyczą 

projektów rozwoju gminy, jest 

odrzucanych ze względu na zbyt 

wysoki dochód w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca. Finansowanie 

przedsięwzięć przez Unię wymaga 

dużego wkładu własnego, a to 

stanowi często przeszkodę w 

rozpoczynaniu nowych inwestycji. 

Gmina cały czas uczy się, korzysta 

ze szkoleń jak dysponować 

funduszami unijnymi. Budowa hali 

sportowej przy liceum w Skawinie 

jest właśnie finansowana ze środków 

UE, a całkowity jej koszt wyniesie 

ok. 5mln 600 tys. zł. Podczas 

spotkania pojawiła się również 

kwestia wydawania prawa jazdy w 

Węgrzcach. Niestety, na razie ze 

względów finansowych nie 

zapowiada się, aby ten dokument 

można było odbierać na terenie 

naszego miasta.  

Po debacie samorządowej w 

auli ZSO odbył się Konkurs Piosenki 

organizowany w ramach VIII 

Konkursu Literackiego im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

W rywalizacji zwyciężyła Agnieszka 

Świerkosz  z ZSO z utworem 

Agnieszki Osieckiej „Ucisz serce”. 

Drugie miejsce zajęła wzruszająca 

aranżacja piosenki Ireny Santor „Już 

nie ma dzikich plaż” w wykonaniu 

Olgi Pierzchały z tej samej szkoły. 

III miejsce przypadło Katarzynie 

Sasulskiej z liceum w Skale, która 

zaśpiewała „Z nim będziesz 



szczęśliwsza” Stachury. Dwa 

wyróżnienia otrzymały Małgorzata 

Piotrowska oraz Ewelina Kościelny. 

Solistów oceniała pani Joanna 

Babińska, nauczycielka muzyki w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym, była chórzystka 

Opery Krakowskiej oraz pani Jolanta 

Niewińska, redaktor naczelna 

młodzieżowego czasopisma 

Wzrastanie a także pan Andrzej 

Morawa nauczyciel języka polskiego 

w ZSO w Skawinie. Po części 

muzycznej wręczono nagrody 

laureatom konkursu literackiego. – 

Poziom językowy napawa 

optymizmem – stwierdziła 

przewodnicząca jury tej części 

konkursu pani Anna Kudela. Prace 

oceniali poloniści: pani Ilona 

Okarmus, pani Ewa Helbin – 

Czyżowska oraz pan Roman 

Świątek. Wśród tematów w  

kategorii poezji panowała 

różnorodność, zauważono też 

tendencję odchodzenia od tematów 

miłości i śmierci, które dominowały 

w poprzednich edycjach konkursu. 

W tej konkurencji zwyciężyły ex 

aequo wiersze Agaty Ryszki z GIM 

2 i Magdaleny Paciorek z ZSTE w 

Skawinie. II miejsce zdobył Jan 

Kierzyk z GIM 2, III miejsce 

przyznano Klaudii Siewierskiej z 

ZSTE, a wyróżnienie Ewelinie Zając 

z ZSO. W kategorii opowiadanie 

wygrały ex aequo Justyna Pałka z 

GIM 2 i Anna Mularczyk z Zespołu 

Szkół i Placówek Oświatowych w 

Skale, a II miejsce zajęła Katarzyna 

Ożóg z ZSO. W kategorii forma 

otwarta jury wyróżniło Magdalenę 

Madeję z ZSO. – Myślę, że spotkamy 

się za rok, a za dwa lata na X 

jubileuszowej edycji– wyraziła na 

koniec nadzieję przewodnicząca jury 

Konkursu. Debatę i konkursowe 

zmagania poprzedziło uroczyste 

ślubowanie uczniów klas 

pierwszych.  
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