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7 czerwca 2019 r. odbył się kolejny już Konkurs Powiatowy, zorganizowany przez Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych w Skale. To rywalizacja w formie rajdu, podczas którego należy
przebyć wyznaczoną trasę, meldując się na poszczególnych punktach kontrolnych. Tam należy
wykonać określone zadania - m.in. rozpoznać wybrane gatunki roślin, dokonać pomiarów
kartograficznych, wypełnić test krajoznawczy lub wykazać się sprawnością fizyczną. Chociaż
tego rodzaju impreza nie ma charakteru sportowego wyczynu, to jednak przebycie odcinka
między Pieskową Skałą (start) a Skałą (meta zlokalizowana była obok budynku ZSiPO), w
wysokiej temperaturze i przy dużym nasłonecznieniu - była swego rodzaju wyczynem! Tym
bardziej, że na trasie czyhały na uczestników 2 fałszywe punkty kontrolne (nie zaznaczone na
mapie), a na mecie trzeba było pokonać na bieżąco smażone kiełbaski lub serki.

W konkursie wzięło udział 8 zespołów (czteroosobowych) ze szkół Powiatu Krakowskiego oraz
około 40 uczniów ZSiPO w Skale w charakterze organizatorów. Podczas uroczystości
wręczania pucharów i nagród (ufundowanych przez Powiat Krakowski) dla zespołów, które
uzyskały najwyższą punktację, swą obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Krakowskiego
pan Wojciech Pałka oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego- pan Marek
Piekara. I miejsce zajęła reprezentacja z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
(zespół Odkrywcy). II i III miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w
Skale (zespół Motylki i zespół Gacki). Nie mniej dzielni byli uczniowie (kolejność wymienienia
nie ma znaczenia) z: Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie (zespoły Skalne kozice i
Księżniczki lasu), z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach (zespoły Bulbaski i
Przyjaciele (zależy) - Słodkie Pieski) i drugi zespół z ZST-E w Skawinie (zespół Zdobywcy).
Konkurs Skarby Powiatu na stałe wpisał się już w edukacyjny pejzaż, stając się doskonałym
sprawdzianem zaradności organizacyjnej i sprawności merytorycznej zespołów biorących w nim
udział. Poza tym jest to doskonała okazja do integracji młodych uczestników jak i ich
opiekunów. Przede wszystkim jest to jednak możliwość poznania pięknych zakątków naszego
powiatu.
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