
DRETĄNEM, CZYLI
ZROBIC DIAMENIT?

Skała. Ivta]orrnicza gnrrina otoczona urodziwymi lasami, łąkami i do-
linami, ktOrE bijąq rrl sercem jest przepięlorv Narodowy Park Ojcowski.
Gminą która ponrimo st\ ego bezgranicTLega potencjału niegdyś bo-
rykała się z liczrr-rLi. probiemami, disiaj jest ostoją spokoju i radości,
a tal<że obłazenr drnanrLicznego/ zdtort e ga roTwoju.leszcze do niedaw-
Iaa, z urł,agi na protllem rrielkiego smogu, jaki truł mieszkańców każ-
dej zimlT| |}dz\-I\-ano ją "'Pektnem Europy" - dzisiaj mianuje się ją ma-
ły* "ZlJfl,arem Polski", ikoną crystego powietrza, dowodem na to, że
z kazdą trudnosci4, prł- odrobinie chęci i kreafiności, rnożna sobie
skuteczrLie porad_zić.

Niestetr obecnie o Skale tego, co pav,ryżej zostało napisane, po-
wiedzieć jeszcze nie morul. Ale poniewaz jako jej mieszkańcy stoimy
u progu rniarr,nic nie stoi rn przes*aózie,by jużwkrótce był to opts ze
wszech stron aktua]:rv t zgadrty ze stanem fakĘcznym. Wystarczy Ęlko
jedna Tzecz:nrLienić mvślenie z"TIe da się" na "pewnie, że się da".

Bo Skała moze Toz\\TlT.ać problem smogu i to na kilka różnych
sposobów. Po pientosze, mogłaby tu funkcjonować zawsze dostępna,
transparenfora i służąca wszelką pomocą komórka koordynującapTogra-
my dofinansow-ujące w\rmianę starych "kopciuchów" i termomoderni-
zację. \ĄIkrótc e z"d<ońcry się PONE, a na j"go miejscu pojawi stę ruądowy
program "Cr"vste Powietrze" . Mieszkańcy z pewnością będą mieli Ltcz-
ne pytania i nteraz pojawlą się trudności przy wypełnianiu wniosków.
Gminne wsparcie jest basdzo ważnyrn warunkiem ku temu, by proces
wymiany starych kotłów prryrspleszyć; I zam7ast płacić w podatkach
kury za7:rne-uqpw:rryan7e się z umowy/ po prostu cieszyć się nową jakością
powiefrza.

Po drugre, gmina ma wielką szansę zlikwidować w ramach określo-
nego budzetupĘćrazy więcej "kopciuchów" niz się powszechnie poda-
j". W jaki sposób? Prawo Unii Europsiskiej gwarantuje| ze jeśli dom jest

ogrzewany biomasą (drewnem lub pelletem), to j"go dopuszczalne za-
p otr zebowanie ener geĘ cz],Le j est pięciokrohr te wy ższe rrlz w pr zy pa dku
domu ogIzewarrego paliwami kopalnymi (enet1tą elektryczfl4, gazernt
węglem, olejem opałowym). Oznaczato, zew zdecydowanej większości
prrvoadkór,t, ttnłrńerltając stary kocioł np. na nowoczesny piec na drew-
no, niepotrzebna jest termomodernizacja budynku. Wynikające z tego
oszczędnofi niech się.ńrFpawiedzą same za siebie...

Po trzecie, istrLieją inne sposoby walki ze smogiem. Wspomnieć fu
nale4- nr_in_ o stosorvaniu elekŁrofiltrów,by zabtć większość zartteczysz-
czeńlr podłączomTn np, do kotła na węgiel komirue, czy o wykorzysĘ-
rr-aniu emeTgli geotermicnĄ rt celu zapewnlenia na szeroką skalę zdro-
\vego ogtrzeT\ ania domó.lr", ptądll, ciepłej wody uzytkowej czy nawet
klimatr zacii rr obiektach uzr,teczności publlcznej (np. w szkołach) - a to
wcię, nie Ę rvszr-stkie pToporycje.

W połączeniu z innr=nLi działaniami na poziomie gmlnnym - jak np.
rozwój tufysĘ.Ę rozbudorva infrastrukturv/ pomoc lokalnym przedsię-
biorcom czy wzTnozalae rł,sparcie dla sporfu, edukacji i kultury - mamy
wszyscy realną szansę/by rnasze1o domą zeSkńy, ztobić piękny, nie-
skazitelny diament. Gminę rozpo;mawa]:rą nie tylko za splawą czatnej
zawiesiry , jakanas co roku zafftlwa, ale, w końcu, za spTawą szybkiego,
naturalnego rozkwitu.

T et az, dro gi Czytelniku, pr zecrytaj, ptaszę, prcrw sry akapit r az jesz-
cze| t odpowiedz samemu sobie na pytani?, c4 nie byłoby cudownie,
gdybyśmy faktycznie mogli właśnie takimi słowami opisywać naszą
piękną gminę?

Jej przyszłośćIeży w Twoich rękach. Miejmy nadzieję, ze zobaczyrny
się już niedługo - w lepszej, zdrowszej Skale!

|eśli kogoś temat zaciekaulił, rozrainięcie pojarni się rn kolĘnym rayda-
niu " Kroniki Miasta i Gminy Skała" .

Autor: Daniel H. Jaśko
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Mieszkańcy w tym dniu ltcz-
nie gromadzili się na nabożeń-
stwach, modlitrłrie i czuwaniu.
Czctą otoczono miejsca poświę-
cone Papiezowi. Do obchodów
włączyła się jak co roku skalska
społeczność. Przed tablicą upa-
miętniająca Jana Pawła II Ho-
norowego Obywatela Miasta Ska-
ły - pojawiły się płonące zrucze
i wieńce biało - żóŁĘch kwiatów,
złożonych przez przedstawicieli
władz miejskich z Sekretarzem
Miasta i Gminy Skała Tadeuszem
Borońiem ną czele oraz radnymi
Rady Miejskiej w Skale. Na uro-
czystości pojawiła się delegacja
Rady Mieszkańców Miasta Skały
oraz mlodztez ze skalskiego Gim-
nazjurn Wieczorną i|u4szą świę-
tą uczciliśmy pamięć wielkiego

Polaka. Słowa Jana Pawła II na lata zapadły nam w pamięć i stały się
punktem odniesienia dla mło dzieży, która przygotowała na tę doniosłą
okaĄę wleczornicę. Po wiec zornicy odbyła się procesja wokół kościoła,
złożono zl:rtcze i wieńce pod ftgarąIa ,:ra Pawła II. Rozległy się dzwony
pr zyko śc i elnej dzw onnicy. Minu tą ctszy uczctliśmy p ami ęć P apie ża.

M.P.

al
G M: 533 37I6L5 email: www.aidbe,pl
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) najnowsze rozwiązaniamarketingawe,energeĘczne,szkoleniowe,
biznesowe

. doradztwo prawne w zakresie prawa cnrilnego, to podarczego oraz
ochrony danych osobowych (RODO}

. analiza praurrna projektów umów, pism oraz innych dokumentów

. redagowanie proiektów pism w postępowaniach sądowych oraz grzed

organami administra$i publicznej

. doradztwo ubezpieczeniowe majątko$le, życiowe oraz firmowe
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