1/2003

W ZAKOLU RABY I WIS£Y

3

Moim zdaniem
- Gdybym dzi jeszcze raz musia³ jechaæ na zes³anie, wola³bym, ¿eby mnie rozstrzelano - twierdzi
Stefan Turaczy, ostatni ¿yj¹cy w gminie Szczurowa zes³aniec. Jest jednym z tych, którym dane
by³o odwiedziæ milcz¹ce pustkowia, le¿¹ce miêdzy ¿yciem a mierci¹.

Niezrozumia³e krainy
Rosja jest ponoæ ziemi¹ tak
ogromnych skrajnoci, ¿e cokolwiek
bymy o niej powiedzieli, bêdzie
prawd¹. Kultura duchowa z takimi postaciami jak redniowieczni
antagonici religijni Nikon i Awwakum, wielka kultura literacka, gocinnoæ i s³owiañska dusza. Ale tak¿e barbarzyñstwo, wyj¹tkowe okrucieñstwo i sk³onnoæ do popadania w skrajnoci - od
ho³ubienia anarchii do ba³wochwalstwa tyranii.
Lekcewa¿¹cy stosunek Polaków do Rosjan i wszystkiego
co rosyjskie jest wynikiem ponad stuletniej zale¿noci narodu
gnêbionego od narodu gnêbicieli. Chyba dlatego wielu ludzi,
nawet tych z wy¿szym wykszta³ceniem filologicznym, ze zdziwieniem dowiaduje siê, ¿e s³owo pisane na Rusi ma bogat¹
tradycjê, siêgaj¹c¹ XI wieku, a ruskiej redniowiecznej prozie
dokumentalnej brak analogicznych na wiecie. Wypada wiêc
przypomnieæ niektórym rodakom, lubi¹cym mówiæ o zapónieniu kulturowym Ruskich, i¿ daj, aæ ja pobruszê, a ty poczywaj - najstarsze polskie zdanie - pochodzi z XIII stulecia,
za kronika Galla Anonima, nasz pierwszy zabytek literacki
po ³acinie, jest o wiek póniejszy nili S³owo o zakonie i ³asce,
dzie³o prawos³awnego mnicha I³ariona.
Nad Rosj¹ pochyla³o siê wielu najtê¿szych mylicieli wiata. Mimo to dla obcych nadal pozosta³a dziwnym tworem kilkuset niezrozumia³ych krain. Wybitny pisarz Ryszard Kapuciñski odby³ podró¿ wzd³u¿ i wszerz Zwi¹zku Radzieckiego,
gdy imperialny moloch rozpada³ siê na niepodleg³e pañstwa.
Napisa³ wietn¹ ksi¹¿kê pt. Imperium. Jednak dziennikarz
Mariusz Wilk uzna³, ¿e zamiar ogarniêcia ca³ych Sowietów, od
krañca do krañca, kryje w sobie ryzyko niezobaczenia tak naprawdê niczego, zw³aszcza tego, co porodku, na prowincji,
w g³ubinkie. Dlatego postanowi³ zamieszkaæ na Wyspach So³owieckich, które jeszcze za carów by³y miejscem zes³añ, pije
z tubylcami szy³o (spirytus przemys³owy) i patrzy na ca³¹ Rosjê. Bo ponoæ w³anie stamt¹d wszystko widaæ najlepiej. A jest
co podziwiaæ. Zdegenerowany bydlêcym ¿yciem, eksploatowany bez opamiêtania naród kurczy siê niepowstrzymanie. Ka¿dego roku Rosjan jest o kilkaset tysiêcy mniej!
Sporód mieszkañców naszej gminy pozna³em dwóch, którzy dowiadczyli zes³ania w g³¹b Rosji. Pierwszym by³ zmar³y
przed kilkunastu miesi¹cami Czes³aw P³onka z Górki.

W 1939 r. mieszka³ we wsi Dêbianka pod Lwowem, zajêtej przez
Armiê Czerwon¹. Drugim - Stefan Turaczy ze Strzelec Ma³ych.
Razem z ojcem, matk¹ i rodzeñstwem trafi³ z powiatu Kamionka Strumi³owa do Republiki Komi za krêgiem polarnym. Podczas pierwszej wojny wiatowej na Syberii znaleli siê trzej ucianie - Karol Zych, Wincenty S³owik i Andrzej Piwowarczyk, jako
wziêci do niewoli ¿o³nierze armii austriackiej. Ziemiê za Uralem pozna³ tak¿e Józef Piwowarczyk z Barczkowa.
Ze wzglêdu na brak róde³ trudno ustaliæ dok³adn¹ liczbê
osób z okolic Szczurowej, które znalaz³y siê na obszarach objêtych deportacjami. Z przekazów ustnych wiadomo jedynie, ¿e
kilkadziesi¹t rodzin ze Strzelec Ma³ych i Wielkich, ze Szczurowej, Górki, Rylowej, Do³êgi oraz Wrzêpi wyjecha³o w okresie
miêdzywojennym pod Równe, Lwów, Tarnopol, Ko³omyjê b¹d
Stanis³awów. Wiêkszoæ z tych, którym po wojnie uda³o siê
wróciæ, nowe ¿ycie rozpoczyna³o na polskich ziemiach odzyskanych, lecz wielu postrada³o ¿ycie w bezkresnych przestrzeniach imperium sowieckiego.
- Dla mnie Rosja to jedno wielkie wiêzienie. Chcia³bym, aby
nikt nie dowiadczy³ tego, co przypad³o mi w udziale przed szeædziesiêcioma laty. Gdybym dzi jeszcze raz musia³ jechaæ na zes³anie, wola³bym, ¿eby mnie rozstrzelano - twierdzi Stefan Turaczy, ostatni ¿yj¹cy w gminie Szczurowa zes³aniec. Jest jednym
z tych, którym dane by³o odwiedziæ milcz¹ce pustkowia, le¿¹ce
miêdzy ¿yciem a mierci¹. Jednym z tych, których los zagubi³
w najbardziej oddalonych ³agrach, zes³aniach, wiêzieniach.
Pomiêdzy Polsk¹ i Rosj¹ ci¹gle zalega mrok wielowiekowych uprzedzeñ, niezrozumieñ i nieprawd. W dodatku, kto
studiuje Rosjê z ksi¹¿ek, ten ponoæ w ogóle jej nie pojmuje.
Pozostaje wiêc jedynie mieæ nadziejê, ¿e spe³ni siê ¿yczenie
ostatniego zes³añca, a za 100, mo¿e 200 lat g³ówne problemy
Polaków pisz¹cych o Rosji oraz Rosjan opisuj¹cych Polskê bêd¹
dotyczyæ pokonywania barier wynikaj¹cych z ró¿nic jêzykowych oraz przek³adu jednego kodu kulturowego na drugi.
MAREK ANTOSZ
Postscriptum: Polonia w krajach by³ego ZSRR to ok. 1,4
miliona ludzi. Je¿eli kto z Czytelników utrzymuje kontakt
z bliskimi, którzy przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ wyjechali z gminy Szczurowa na Wschód i mieszkaj¹ tam do dzi, proszony
jest o kontakt z redakcj¹ W zakolu Raby i Wis³y.
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Pytania na czasie
Rozmowa z wójtem Marianem Zalewskim

O PLANOWANYCH ZADANIACH
ORAZ KONWENCIE WÓJTÓW I BURMISTRZÓW
Red.: - Które z planowanych na 2003 r. zadañ
gospodarczych szczurowskiego samorz¹du mo¿na uznaæ za najwa¿niejsze?
Wójt: - Jest ich niema³o. Do koñca sierpnia wykonane zostanie wodoci¹gowanie Pojawia i Zaborowa
o d³ugoci 12 km, magistrala wodna ze Szczurowej
przez Niedzieliska, Rajsko, Strzelce Wielkie do Wrzêpi i granicy z gmin¹ Rzezawa (d³ugoæ 8 km), pod³¹czona bêdzie tak¿e Szczurowa-Zakrêcie. Ponadto, o ile
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zd¹¿y rozpatrzyæ do po³owy 2003 r. wnioski dotycz¹ce
realizacji drugiej edycji programu SAPARD, pod koniec roku mo¿liwe bêdzie rozpoczêcie kolejnego etapu
budowy magistrali wodoci¹gowej przez Niedzieliska
w kierunku Rudy-Rysia, jak równie¿ przez Strzelce
Wielkie do Strzelec Ma³ych i z Woli Przemykowskiej
do Górki. Realne stanie siê równie¿ wodoci¹gowanie
dwóch so³ectw przy budowanej obecnie magistrali
wodoci¹gowej Szczurowa-Wrzêpia. Poza tym planujemy wykonanie termoizolacji budynków szkolnych
w Strzelcach Wielkich, w Zaborowie (razem z dokoñczeniem wymiany okien i remontami sanitariatów)
oraz w Szczurowej (z czêciow¹ wymiana stolarki
okiennej), remonty domów ludowych w Strzelcach
Wielkich i Ma³ych oraz Barczkowie, zabytkowego dworu w Szczurowej, modernizacjê boisk sportowych w Rylowej i Niedzieliskach, remont budynku po³¹czony
z adaptacj¹ dla poczty w Strzelcach Wielkich. Plany
przewiduj¹ te¿ modernizacjê drogi gminnej z Górki do
Kopaczy Wielkich przy udziale rodków z SAPARD-u,
dokoñczenie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Strzelcach Ma³ych, utwardzanie poboczy w Niedzieliskach i wspó³finansowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 768 od mostu na Wile
w kierunku wêz³a na autostradzie A-4. Nie zapominamy równie¿ o modernizacji budynków OSP w Kwikowie, Rudy-Rysiu, Górce, Wrzêpi i Zaborowie.
Red.: - Radny powiatowy wybrany w naszej
gminie zwróci³ siê do Zarz¹du Powiatu z wnioskiem o budowê szko³y ponadgimnazjalnej
w Szczurowej. Jak Pan Wójt ocenia realia tej inwestycji?
Wójt: - W pierwszej kolejnoci Rada Powiatu musi
zdecydowaæ o przyznaniu rodków finansowych na ten
cel. Wykupiona musi byæ odpowiednia dzia³ka. Zgodnie z ustaleniami dyrektor Zespo³u Szkó³ wraz z grup¹ inicjatywn¹ zobowi¹za³ siê do rozmów z w³acicielami dzia³ek, które maj¹ na celu przekonanie do sprzeda¿y gruntów. Ja z kolei zobowi¹za³em siê do wykupu
dzia³ek (oczywicie z akceptacj¹ Rady Gminy) i przekazania powiatowi. Wypada jednak w tym miejscu
przypomnieæ, ¿e ze wzglêdu na brak mo¿liwoci wy-

kupu gruntów w Szczurowej nie uda³o siê pod koniec
lat 80. wybudowaæ nowego przedszkola w ramach
Narodowego Czynu Pomocy Szkole ani te¿ Komisariatu Policji, pomimo zaplanowania rodków na te inwestycje w gminnym bud¿ecie. Wyprzedzaj¹c pytanie
powiem, ¿e jedn¹ z przyczyn by³o niefortunne wyw³aszczanie rolników w latach 70. pod centrum administracyjne gminy, na co ówczesne w³adze nie uzyska³y wczeniejszej zgody w³acicieli. To dlatego gmina zosta³a
zmuszona do rozbudowy istniej¹cych obiektów (owiatowych i innych) wy³¹cznie na dzia³kach stanowi¹cych
w³asnoæ powiatow¹ lub wykupionych ostatnio od
Gminnej Spó³dzielni SCh.
Red.: - Z tego, co mi wiadomo, wiêkszoæ
gmin z terenu powiatu brzeskiego zainteresowana jest przejêciem dróg powiatowych. Dlaczego
starosta nie chce wyraziæ na to zgody i jaki jest
powód inicjatywy gmin?
Wójt: - Prawdopodobnie dlatego, ¿e du¿¹ czêæ subwencji drogowej powiat przeznacza na cele nie zwi¹zane z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na p³ace
i wydatki administracyjne, a warunkiem stanowi¹cym
przez gminy jest przejêcie dróg wraz z odpowiedni¹
czêci¹ subwencji drogowej, podzielon¹ wed³ug kryteriów ustalonych z gminami. Powodem inicjatywy przejêcia dróg powiatowych zgodnie z przepisami ustawy
o samorz¹dzie powiatowym jest narastaj¹ca degradacja ich nawierzchni. Dla przyk³adu powiem, ¿e powiat
brzeski wykona³ w ostatnich czterech latach 25 km
nak³adek bitumicznych na 256 km swoich dróg, gdy
tymczasem s¹siedni powiat bocheñski tylko w 2002 r.
wykona³ 75 km.
Red.: - Du¿o pisze siê ostatnio w prasie o nowo
powsta³ym Konwencie Wójtów i Burmistrzów
Powiatu Brzeskiego. Jakie cele stawia przed
sob¹ ten twór organizacyjny?
Wójt: - G³ównym celem Konwentu jest wspólne
wypracowanie stanowiska gmin w stosunku do samorz¹du województwa, powiatu, organów administracji
rz¹dowej, jak równie¿ wystêpowanie z inicjatywami
zmierzaj¹cymi m.in. do poprawy warunków ¿ycia
i obs³ugi mieszkañców gmin, którzy s¹ na równi cz³onkami wspólnoty gminnej, powiatowej i wojewódzkiej,
jednak w praktyce zwracaj¹ siê oni do wójtów ze swoimi problemami. Dzieje siê tak pomimo tego, ¿e ustawy jednoznacznie dziel¹ kompetencje miêdzy gminy,
powiaty i województwa. Efektem dzia³aj¹cego od kilku miesiêcy Konwentu jest m.in. inicjatywa przejêcia
dróg powiatowych i usamodzielnienia finansowego
orodków zdrowia. Spotkalimy siê równie¿ z wicemarsza³kami województwa ma³opolskiego, prezesem
i wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
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rodowiska oraz przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej
tego¿ Funduszu, Czes³awem Kwaniakiem.
Red.: - Czy prawd¹ jest, ¿e stomatolodzy ze
Szczurowej i Zaborowa zamierzaj¹ uruchomiæ
tzw. grupow¹ praktykê stomatologiczn¹ poprzez podpisanie umowy na wy¿szym szczeblu,
z pominiêciem powiatowego Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Brzesku ?
Wójt: - Tak, jednak jednym z warunków rozpoczêcia tej praktyki jest wydzier¿awienie odpowiednich
pomieszczeñ. Radni podczas posiedzeñ komisji Rady
Gminy Szczurowa pozytywnie zaopiniowali propozycjê dzier¿awy w Orodku Zdrowia w Szczurowej. Nie
wiem natomiast, jakie bêdzie stanowisko w³adz powiatu w sprawie wydzier¿awienia pomieszczeñ w zaborowskim Orodku Zdrowia.
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Red.: - Czy zgodnie ze stanowiskiem Powiatowego Urzêdu Pracy i Urzêdu Wojewódzkiego powo³any zosta³ Punkt Informacji Europejskiej ?
Wójt: - Punkt ten stworzony zosta³ na okrelony
czas, do koñca czerwca 2003 r. P³ace na zatrudnienie
dwóch osób pokrywa Powiatowy Urz¹d Pracy, gmina
udostêpni³a komputer z dostêpem do Internetu i dwa
biurka. Punkt ten mieci siê w budynku Gminnego
Centrum Kultury w Szczurowej. Planowalimy zatrudnienie dwóch absolwentów wy¿szych uczelni zamieszka³ych na terenie naszej gminy. Niestety, uda³o siê to
po³owicznie. Tylko jeden z pracowników mieszka
w gminie Szczurowa. Inne osoby, którym proponowano tê pracê, nie wyrazi³y chêci jej podjêcia.
Red.: - Dziêkujê za rozmowê.
£UKASZ MAREK

PROMOCJA
Drodzy Rodzice! Czy dbacie o swoje dzieci?
Je¿eli tak, to nie pozwólcie im siê nudziæ w
domu i zapiszcie je do naszego Przedszkola! Tutaj naucz¹ siê czytaæ, pisaæ, liczyæ, piewaæ i
malowaæ! Zapewniamy dzieciom kontakt z komputerami! Dodatkowe atrakcyjne zajêcia to: jêzyk angielski, religia, rytmika. O tym, jak Wasze
dziecko radzi sobie w grupie i zdobywa nowe
umiejêtnoci, bêdziecie mogli siê przekonaæ podczas zajêæ otwartych.
Rekrutacjê do naszego Przedszkola prowadzimy do 30 kwietnia. Wszelkie informacje mo¿na
uzyskaæ u Dyrektora placówki osobicie lub telefonicznie.
Dyrektor
mgr Marta G³¹b

Nasz adres:
Komunalne Przedszkole Publiczne
Rynek 17a
32-820 Szczurowa
Tel. 671 47 57
Serdecznie zapraszamy!
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Wybory w so³ectwach
So³tysów o najd³u¿szym sta¿u maj¹ mieszkañcy Barczkowa i Popêdzyny. Na pierwsz¹
kadencjê wybrani zostali Tadeusz Habura w Rylowej, Zdzis³aw Cholewa w Górce i Alfred
Siudut w Kopaczach Wielkich.

Trzydziestu szeciu kandydatów
Skoñczy³y siê czteroletnie kadencje so³tysów i rad
so³eckich. Najwczeniej, bo 11 stycznia, odby³o siê zebranie wiejskie w Strzelcach Wielkich. So³tysem ponownie wybrano Edwarda Zabiega³ê, który otrzyma³ 51 g³osów przy 28 oddanych na Józefa Styrnê. W Radzie So³eckiej znaleli siê: Zdzis³aw Jaszczowski, El¿bieta Wilk,
Stanis³aw K³y, Stanis³aw Wróbel i Stanis³aw Sater.
Mieszkañcy Zaborowa g³osowali nad jedn¹ kandydatur¹ - Franciszka Bab³y. Dotychczasowy so³tys otrzyma³ 37 g³osów, jeden by³ przeciwko. Do pracy w Radzie
So³eckiej by³o wiêcej chêtnych ni¿ miejsc. W wyniku
tajnego g³osowania znaleli siê w niej: W³adys³aw Wojnicki, Aleksander Badzioch, Bogdan Golonka, Józef
Grudzieñ, Józef Tabor, Czes³awa Cierniak, Jan Badzioch i Józef Lupa. Do rady nie zdo³ali wejæ Jan Bylica, któremu zabrak³o zaledwie jednego g³osu, oraz Józef Cierniak.
Sporód siedemnastu uczestników zebrania w Rajsku - 12 odda³o g³os na Jerzego M³ynarczyka, 5 g³osów
by³o niewa¿nych. Do Rady So³eckiej tak¿e nie by³o t³oku. Znaleli siê w niej wszyscy kandyduj¹cy: Bogdan
Hanek, Stanis³aw Hanek, Antoni Gargul, Krystyna
Kud³a, Józef Augustynek.
Jednog³onie na funkcjê so³tysa wybrana zosta³a
Janina wiadek w Kwikowie (10 g³osów). Piêcioosobowa rada to: Aleksander Golonka, Zofia Czuchra, Józef
£ucarz, Maria Drewniak, El¿bieta Cierniak. Szósty
wynik otrzyma³a Maria Gargul.
Jan Kapusta przez kolejn¹ kadencjê bêdzie so³tysem w Strzelcach Ma³ych. Tak¹ decyzjê podjê³o zebranie wiejskie 19 stycznia. Otrzyma³ on 23 g³osy przy 7
niewa¿nych. Sporód dziewiêciu kandydatów zg³oszonych do Rady So³eckiej wybrani zostali: Andrzej Maj,
Stanis³aw Golonka, Jacek Król, W³adys³aw Kita
i Adam Ksi¹¿ek. Poza rad¹ znaleli siê: Stanis³aw Maj,
Jerzy G³¹b, Kazimierz Nawrot i Tadeusz M³ynarczyk.
Mieszkañcy Ucia Solnego maj¹c do wyboru dwie
kandydatury - Gra¿ynê Gadowsk¹ i Edwarda Rzepkê - wiêkszym poparciem obdarzyli pierwsz¹ z nich
(101 g³osów). W siedmioosobowej Radzie So³eckiej
znalaz³o siê miejsce dla Micha³a Zaczyñskiego, Zbigniewa Gadowskiego, Henryka M¹czki, Agaty Nicpoñ, Jana Prosowicza, Marii Imio³ek oraz Stanis³awy Moroñskiej. Do rady kandydowa³ tak¿e W³odzimierz P³achno.
Tak¿e szeædziesiêciu piêciu mieszkañców Górki
mia³o okazjê do podzielenia g³osów pomiêdzy dwóch
kandydatów. Tadeusz Krzeczowski otrzyma³ 27 g³osów,
Zdzis³aw Cholewa - 38 i zosta³ nowym so³tysem. Rada
So³ecka to: Tadeusz Krzeczowski, Henryk P³onka, Józef Badowski, Bogdan Babicz, Stefan Majka, Stanis³aw
Wieczorek.

Niemal jednog³onie (48 g³osów za) so³tysem zosta³ wybrany Józef Golonka z Pojawia. Wspomagaæ go
bêdzie Rada So³ecka - Stanis³aw Bienias, Aleksander
Janowski, Stanis³aw Janowski, Stanis³aw M¹drzyk
i Aleksander Mucek. Do rady kandydowali równie¿
W³adys³aw M¹drzyk i Stanis³aw Mizera.
Stanis³aw Tabor (28 g³osów), Marian Dzi¹æko (9),
Czes³aw Mika (7) - to wynik g³osowania w Do³êdze,
który zapewni³ mo¿liwoæ piastowania funkcji so³tysowi z poprzedniej kadencji. W radzie znaleli siê: Stanis³aw Badzioch, Stanis³aw Burzawa, £ucja Pawlik,
Zdzis³aw Czarnik, Edward Zygiel, Janusz Czarnik.
Rada w Woli Przemykowskiej, której liczbê cz³onków zebranie wiejskie okreli³o na szeciu, zosta³a
wybrana w nastêpuj¹cym sk³adzie: Józef Ma³ocha,
Anna Gawor, Julian Zagrodnik, Piotr Ma³ocha, Józef
Gwód, Grzegorz Latuszek. So³tysem ponownie zosta³ Kazimierz Tyrcha. Otrzyma³ on 62 g³osy, jego
kontrkandydat Józef Ma³ocha - 18.
Tak¿e Stanis³awa G³adysz pozosta³a so³tysem
w Rudy-Rysiu. By³a jedyn¹ kandydatk¹, uzyska³a poparcie 29 uczestników zebrania wiejskiego. Z siedmiu
osób kandyduj¹cych w Radzie So³eckiej zmiecili siê:
Józef £oboda, Antoni Kania, W³adys³aw Wyczesany,
Zenon Markowicz, Stanis³aw Sieniatecki. Ni¿sze poparcie otrzymali Maria Gaczo³ i Kazimierz Sak³ak.
W Szczurowej, najwiêkszej wsi naszej gminy, chêtnych do pracy spo³ecznej w Radzie So³eckiej by³o a¿
15. Jednak statut samorz¹du mieszkañców wsi okrela, i¿ nie mo¿e ich byæ wiêcej ni¿ 9. W wyborach tajnych przeszli: Kazimierz Rêbacz, Mieczys³aw Caban,
Kazimierz Grudzieñ, Gra¿yna Woniczka, Józef Tabor, W³adys³aw Klimaj, Józef Rogó¿, Julian Rosa
i Kazimierz Kucmierz. W grupie osób, które mia³y
mniej zwolenników, znaleli siê: Jolanta Mika, Zofia
Zagrodnik, Janusz Chabura, Stanis³aw Bach oraz Jan
Ciela. So³tysem pozosta³ Stanis³aw W¹do³owski (101
g³osów). O tê funkcjê ubiegali siê tak¿e Edward Wszó³
(43) i Grzegorz Hanek (23).
We Wrzêpi równie¿ bez zmian. Andrzej Fio³ek (przewodnicz¹cy Rady Gminy) uzyska³ 37 g³osów, co da³o
mu przewagê nad Zbigniewem Zabiega³¹, popartym
przez 16 uczestników zebrania. Nowo wybrana Rada
So³ecka liczy osiem osób: Zbigniew Zabiega³a, Ryszard
Ga³czyñski, Marian Filipski, Zbigniew Nawrot, Jan
Nowak, Franciszek Nowak, Kazimierz Malany, Zenon Piwowarczyk.
Nowego so³tysa ma Rylowa. Wieloletni dzia³acz
samorz¹dowy Jan Oleksy nie kandydowa³. Wybory
wygra³ Tadeusz Habura (55 g³osów), który otrzyma³
o 15 g³osów wiêcej od Czes³awa Kozaka. Rylowianie
wybrali radê w sk³adzie: Irena Chabura, Karol Ku³ak,
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Mieczys³aw Chabura, Henryk Buda, Marian Kossoñ.
Ni¿sze poparcie dla dwóch osób (Barbary Mordarskiej i
Czes³awa Cieli) spowodowa³o, ¿e do rady nie weszli.
Boles³aw Skura bêdzie so³tysowa³ przez kolejn¹ kadencjê w Niedzieliskach. By³ jednym z trzech kandydatów. Popar³o go 44 mieszkañców, natomiast Stanis³awa
Czachora - 10, a Marka Bernadego - 7. Radê wspomagaj¹c¹ so³tysa tworz¹: Józef Rams, Czes³aw Zdunek,
Józef Kuczek, Mieczys³aw Hanek, Józef Liphardt.
Najwiêksze k³opoty z wyborem so³tysa wyst¹pi³y
w Kopaczach Wielkich. Czternastu uczestników zebrania dwa razy g³osowa³o nad kandydaturami Józefa Fajta i Alfreda Siuduta, którzy uzyskiwali równe poparcie. Za trzecim razem dotychczasowy so³tys Fajt wstrzyma³ siê od g³osu. Nowym gospodarzem wsi zosta³ Alfred Siudut. Ma³o chêtnych by³o do pracy w nowej Radzie So³eckiej. Liczy ona trzech cz³onków. S¹ nimi: Kazimierz Tobo³a, Stanis³aw Górak i Jan Rêbacz.
Drug¹ kadencjê bêdzie so³tysem Wies³aw Noga.
Zosta³ wybrany przez aklamacjê (14 g³osów). Natomiast radê w ma³ej wiosce Ksiê¿e Kopacze stworzyli:
Tadeusz Giza, Kazimierz Pawlik, Piotr Antosz.
11:3 - to wynik g³osowania w Rz¹chowej. Wygra³
dotychczasowy so³tys Bogdan Czachór, a jego kontr-
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kandydatk¹ by³a Zofia Klimek. Franciszka Jab³oñska,
Krzysztof Giemza i Stanis³aw Kozik znaleli siê
w Radzie So³eckiej.
Ostatnie zebrania mia³y miejsce 30 stycznia w D¹brówce Morskiej, Barczkowie i Popêdzynie. W D¹brówce nadal bêdzie so³tysowa³ Andrzej Maj. Jego zwolennikami okaza³o siê 15 mieszkañców. Wies³awa Maciaszka popar³o 7 osób. Beata Zaj¹c, Ryszard Krupa,
Zenon Krupa i Józef Górak stworzyli radê. ¯eby znaleæ siê w jej sk³adzie, Tadeuszowi Janeczkowi zabrak³o jednego g³osu.
Bez kontrkandydata dla Stanis³awa ¯elaznego
odbywa³y siê wybory w Barczkowie. Wieloletni so³tys otrzyma³ 18 g³osów na 18 mo¿liwych. Do rady
weszli: Jan Bawó³, Franciszek Kud³a i Wioletta
Gierczak.
Jan Powronik tak¿e zosta³ jednog³onie powo³any
na stanowisko so³tysa. W Popêdzynie na zebranie przyby³o osiem osób i wszyscy g³osowali za jedynym kandydatem. Rada So³ecka liczy trzy osoby. S¹ to: Bronis³aw Garus, Józef Kubik, Teresa Klimek.
£¹cznie o 21 funkcji so³tysów ubiega³o siê 36 kandydatów.
(lg)

Wieci z powiatu
WNIOSEK O BUDOWÊ SZKO£Y
Marek Antosz z³o¿y³ na rêce starosty Grzegorza
Wawryki wniosek dotycz¹cy budowy szko³y ponadgimnazjalnej w Szczurowej. Z tak¹ koncepcj¹ do radnego zwróci³a siê wczeniej grupa mieszkañców. Wójt
zaoferowa³ daleko id¹c¹ pomoc w realizacji przedsiêwziêcia, je¿eli Starostwo zdecyduje siê na rozpoczêcie takowej budowy. Wstêpnie Zarz¹d Powiatu pozytywnie zaopiniowa³ pomys³, jednak jego realizacjê uzale¿ni³ od mo¿liwoci finansowych. W pierwszej kolejnoci maj¹ byæ bowiem zakoñczone inwestycje rozpoczête podczas kadencji poprzedniej rady.
INTERPELACJA
Radna Maria K¹dzio³ka w interpelacji z 17 marca stwierdzi³a m.in.: Kieruj¹c siê dobrem wspólnoty
samorz¹dowej powiatu, a wiêc mieszkañców gmin
tworz¹cych wspólnotê lokaln¹ (...) niniejszym sk³adam pisemn¹ interpelacjê dotycz¹c¹ podjêcia przez
Pana Starostê i Zarz¹d Powiatu kroków zwi¹zanych z uruchomieniem w siedzibach Urzêdów Gmin
stanowisk ds. komunikacji.
Uzasadni³a to nastêpuj¹co: Uruchomienie na terenie gmin stanowisk ds. komunikacji nie wi¹¿e siê
odbieraniem zadañ i kompetencji powiatowi. Zadanie to pozostaje zadaniem powiatu, tylko wykonywane bêdzie dla poszczególnych gmin poza siedzib¹
Starostwa Powiatowego, np. dla mieszkañców gminy Szczurowa  w Urzêdzie Gminy Szczurowa, dla
mieszkañców gminy Borzêcin  w Urzêdzie Gminy
Borzêcin, a mieszkañców miasta i gminy Brzesko 
w Starostwie Powiatowym w Brzesku etc.

Zaproponowane rozwi¹zanie w znacznym stopniu usprawni pracê Wydzia³u ds. komunikacji, roz³aduje kolejki, a ponadto przyniesie zadowolenie dla
petentów, którzy nie bêd¹ musieli jechaæ do Brzeska, tylko na miejscu, we w³asnej gminie zostan¹
obs³u¿eni. (...)
Wystarczy tylko trochê chêci i zrozumienia, popatrzenia okiem prawdziwego gospodarza przez Pana
Starostê na sprawy dotycz¹ce mieszkañców powiatu
brzeskiego, aby sensownie dla dobra spo³ecznoci
lokalnych rozwi¹zywaæ sprawy ich bezporednio dotycz¹ce, w tym sprawê, któr¹ przedstawi³am w przedmiotowej interpelacji.
NASI W KOMISJACH
W grudniu ub.r. Marek Antosz, radny z naszej gminy, zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Komisji Bud¿etu i Finansów Rady Powiatu Brzeskiego, a na
wiceprzewodnicz¹cego - Tadeusz Kanownik z Czchowa. Cz³onkami komisji s¹ ponadto: starosta Grzegorz
Wawryka, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Andrzej
Potêpa, Kazimierz Brzyk, Ryszard Grodny i Wies³aw
Koz³owski. Ka¿dy radny pracuje w dwóch sporód
szeciu sta³ych komisji. Wybrana w naszym okrêgu
Maria K¹dzio³ka - w Komisji Ochrony rodowiska,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa oraz w Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego, natomiast
Marek Antosz jest równie¿ cz³onkiem Komisji Owiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
W piêcioosobowym Zarz¹dzie Powiatu oprócz starosty i wicestarosty znaleli siê radni gminy Czchów,
Iwkowa i Dêbno.
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Wydarzenia
SZCZUROWA. Debata unijna z rolnictwem w tle

Sprawa sumienia
O Polsce w Unii Europejskiej debatowano 7 marca w szczurowskiej
sali tañca. Z mieszkañcami gminy
oraz grup¹ uczniów gimnazjum spotkali siê specjalici od tematyki unijnej. Spotkanie mia³o cel informacyjny. Dyrektor Wydzia³u Rolnictwa Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Jan Wa³êga oraz Leszek Wojciechowski z ODR w Tarnowie mówili o problemach mieszkañców wsi i formach
ich rozwi¹zywania przy pomocy rodków pozyskiwanych z funduszy UE.
W³adys³awa led, przedstawicielka
Kuratorium Owiaty w Krakowie,
przybli¿y³a mo¿liwoci i szanse dla
ludzi m³odych poprzez uczestnictwo
szkó³ w programach edukacyjnych.
Tematykê lecznictwa i ochrony zdrowia przedstawi³
Mieczys³aw Król.
Na sali obecni byli zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wst¹pienia naszego kraju do Unii. Ró¿nice
nastrojów da³y o sobie znaæ pod koniec spotkania. Zdecydowanie za integracj¹ opowiedzieli siê Leszek Wojciechowski i Jan Wa³êga, natomiast do g³osowania
przeciwko namawia³ Stanis³aw Pó³torak ze Strzelec
Wielkich. Konsensusu poszukiwa³ Augustyn Krupa z
D¹brówki Morskiej t³umacz¹c, ¿e ekonomii nie da siê
oszukaæ, ma³e gospodarstwa i tak nie maj¹ szans na
przetrwanie w gospodarce rynkowej, bez wzglêdu na

to, czy Polska wejdzie do Unii, czy te¿
nie. O sprawy stricte rolnicze pyta³
Kazimierz Ró¿ycki z Ucia.
Jan Wa³êga podsumowuj¹c powiedzia³: - Ka¿dy powinien we w³asnym
sumieniu odpowiedzieæ sobie, jak ma
g³osowaæ. Faktem niezbitym jednak
jest, i¿ decyzja o po³¹czeniu gospodarczym z pañstwami piêtnastki bêdzie
historyczn¹, a jej pozytywnych efektów
byæ mo¿e nie zauwa¿¹ ludzie najstarsi, w mniejszym stopniu osoby w rednim wieku, ale z pewnoci¹ bêdzie to
ogromna szansa dla ludzi m³odych
oraz nastêpnych pokoleñ. Polska poza
Uni¹ stanie siê krajem z narastaj¹cymi problemami gospodarczymi, których
sama nie bêdzie w stanie rozwi¹zaæ.
Zdominowanie debaty przez tematykê rolnicz¹ zdegustowa³o wiêkszoæ uczestnicz¹cych w spotkaniu gimnazjalistów. Z cichych komentarzy padaj¹cych z ust
m³odzie¿y wynika³o, ¿e raczej nie zamierzaj¹ swojej
przysz³oci wi¹zaæ z tym dzia³em gospodarki.
Od marca w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu mo¿na uzyskaæ bli¿sze informacje o
Unii Europejskiej. W tym celu ze rodków rz¹dowych
w ramach programu Moja gmina w UE zatrudnieni
zostali dwaj pracownicy odbywaj¹cy sta¿ absolwencki
 Micha³ P³achetka i Grzegorz Migda³.
(g)

SZCZUROWA. Op³atek europejski

W czterech jêzykach
Tradycyjny op³atek w szczurowskim Gimnazjum
zorganizowany przez Radê Rodziców mia³ w tym roku
specyficzny charakter. By³o czytanie Biblii i piewanie kolêd, ale g³ównie w jêzyku angielskim. Chór piewa³ tak¿e po polsku, niemiecku i... ukraiñsku.
Sta³o siê to mo¿liwe dziêki rozwi¹zaniu problemów
zwi¹zanych z pozyskaniem nauczycieli jêzyka angielskiego dla szkó³ naszej gminy. Obligatoryjne zast¹pienie rosyjskiego przez jêzyki zachodnie daje efekty w
postaci wielojêzycznych imprez.
- Gratulujê tak dobrego opanowania jêzyka angielskiego, ale jednoczenie chcia³bym dodaæ, ¿e mo¿na
wam tego tylko pozazdrociæ. Moje pokolenie nie mia³o szans na naukê jêzyków zachodnich. Wychowywalimy siê w zupe³nie innej rzeczywistoci. Tymczasem

wy dzisiaj udowodnilicie, ¿e jestecie pokoleniem, które
nie musi baæ siê wejcia do Unii Europejskiej. Wy sobie w niej bardzo dobrze poradzicie - podsumowa³
wystêp m³odzie¿y ksi¹dz proboszcz Jan Orlof.
Miêdzynarodowy op³atek w szczurowskim Gimnazjum by³ imprez¹ maj¹c¹ na celu przybli¿enie zwyczajów bo¿onarodzeniowych innych nacji Europy, która w tej placówce rozumiana jest jako organizm szerszy ni¿ Unia Europejska.
- By³a to mo¿liwoæ pochwalenia siê znajomoci¹
jêzyków. A kolêdy piewalimy tak¿e po ukraiñsku, bo
Europa nie koñczy siê przecie¿ na Bugu. S³owianie
wschodni to te¿ Europejczycy - powiedzia³a Sabina
Górak, wicemarsza³ek Parlamentu Uczniowskiego.
(g)
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NIEDZIELISKA. Gminny Konkurs Regionalny

Odtwarzanie dawnych dziejów
- Dom jest jedynym schronieniem, w którym rodzina mo¿e normalnie ¿yæ, rozwijaæ siê, zapewniæ spokojne dzieciñstwo swym potomkom, a dziadkom spokojn¹ staroæ  mówi³a rozpoczynaj¹c konkurs Anna Gofron, dyrektor szko³y.  Dawniej dom nie móg³ staæ
byle gdzie ani byle jak. Nie stawiano go w miejscu
po¿aru, siedlisk chorób lub krwawych utarczek. Pierwszym aktem przed rozpoczêciem budowy by³o odczynianie uroków, potem oborywano magiczn¹ liniê, na
jej naro¿ach zakopywano chleb, ziarno, wiêcone ziele,
sól i medalik. Z równ¹ starannoci¹ dbano o drewno
do budowy. Gdy gospodarz prosi³ o pomoc w jego przywózce, zgodnie ze zwyczajem nikt nie mia³ mu odmówiæ. Przygotowuj¹c konkurs, który dzisiaj siê odbywa,

kierowalimy siê myl¹, aby odtworzyæ z dawnych dziejów to, co jest naszym bogactwem. Za motto niech s³u¿¹ nam s³owa: Ka¿dy lud mo¿e ¿yæ i rozwijaæ siê tylko dot¹d, dopóki zna i mi³uje swoja przesz³oæ, ginie,
gdy traci do niej szacunek.
Jury pod przewodnictwem wizytatora Kuratorium
Owiaty w Krakowie Lidii G³owackiej, po obejrzeniu
prezentacji grup z poszczególnych szkó³, uzna³o, i¿
pierwsze miejsce (ex aequo) nale¿y siê gospodarzom
oraz dzieciom z Rudy-Rysia (Oddzia³ PSP Szczurowa).
Drugie zajêli uczniowie z Zaborowa, natomiast trzecie
równorzedne przypad³o dla podstawówek z Woli Przemykowskiej, Szczurowej i Ucia Solnego.
(m)

SZCZUROWA. Medale od wójta, listy od prezydenta

Z³ote gody
Marszem Mendelssohna w wykonaniu Micha³a
Pastucha zainaugurowano uroczystoæ zwi¹zan¹ z 50leciem (i wiêcej) po¿ycia ma³¿eñskiego trzydziestu
trzech par. Jubilaci zaproszeni zostali do sali tañca
w Szczurowej 12 grudnia.
Ka¿da z par otrzyma³a list gratulacyjny od prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego. Wójt Marian
Zalewski wrêczy³ okolicznociowe medale, by³y tak¿e
kwiaty, szampan i pami¹tkowe zdjêcia.
50-lecie ma³¿eñstwa obchodzili: Julia i Stanis³aw
Czesakowie oraz Maria i Stanis³aw Wojcieszkowie
(Niedzieliska), Wanda i Franciszek Cierniakowie, Janina i Edward Czesakowie, Barbara i Józef M³ynar-

czykowie, jak równie¿ Janina i Franciszek Repetowie (wszyscy ze Strzelec Wielkich), W³adys³awa
i Stanis³aw Golonkowie oraz Karolina i Franciszek
wi¹tkowie (Wola Przemykowska), Czes³awa i Stanis³aw Gacowie (Szczurowa), Genowefa i Józef Pacynowie oraz Maria i Karol B¹kowie (Rudy-Rysie),
Zofia i Józef Kózkowie, Maria i Pawe³ £ucarzowie
(Zaborów), Anna i Henryk Kulisiowie (Do³êga), Stanis³awa i Boles³aw M¹drzykowie (Pojawie), Genowefa i Józef Pacynowie (Kwików), Irena i Julian
Moskalowie z Górki oraz trzy pary z Rajska - Anna
i Marian M¹dry, Rozalia i Marian Rachwa³owie,
Julia i Jan Ramsowie.
51-letnim sta¿em mogli siê pochwaliæ: Zofia i Franciszek Polakowie
oraz Wiktoria i Józef Szarkowie z Woli
Przemykowskiej, Helena i Julian
Mrulowie z Rydy-Rysia, Józef i Józefa Badziochowie z Zaborowa, trzy
pary z Górki - Stanis³awa i Jan Bajorowie, Genowefa i W³adys³aw Czajowie, Wiktoria i Stanis³aw Woniczkowie, natomiast ze Szczurowej Marianna i Lucjan Maciasowie.
Wród zaproszonych jubilatów znalaz³y siê pary, które razem prze¿y³y
52 lata. Byli to: Augustyna i Franciszek Misiorowscy z Ucia Solnego,
Stefania i Franciszek Babiczowie
z Górki, Zofia i Edward Sworniowscy z
Rajska, a ze Strzelec Ma³ych - Leokoadia i Marian Firkowie oraz Wiktoria i Jan Majowie.
(g)
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SZCZUROWA. Korona dla Anety St¹siek z Borzêcina

Miss ponadgimnnazjalna
W ubieg³ym roku szkolnym odby³y siê wybory miss
i mistera w szczurowskim Gimnazjum, w Zespole Szkó³
nie uda³o siê tego zorganizowaæ ze wzglêdu na brak
kandydatek do udzia³u w imprezie. Obecnie jednak
zg³osi³o siê ich osiemnacie: Aneta Antosz, Sylwia
Dmytryszyn, Justyna G³owacz, Anna Grucela, Marta
Grucela, Iwona Gulik, Beata Jawieñ, Anna Kania,
Katarzyna Kud³a, Aneta Korecka, Katarzyna Kowaluk, Krystyna £ata, Karolina Pala, Ma³gorzata Rachwalik, Monika Rudnik, Aneta St¹siek, Katarzyna
Suder, Jolanta Tomczyk. Do tytu³u mistera kandydowa³o kilku licealistów.
Sala Gminnego Centrum Kultury by³a szczelnie
wype³niona publicznoci¹, przed któr¹ na scenie prezentowa³y siê panny w wieku od 16 do 19 lat, ubrane
w stroje sportowe. Najpierw wykona³y uk³ad choreograficzny. Potem w kreacjach wizytowych stara³y siê
zachwyciæ gracj¹, jak równie¿ informacjami o swoich
zainteresowaniach i planach na przysz³oæ.

Jury zdecydowa³o, i¿ tytu³ Miss Zespo³u Szkó³ powinien przypaæ Anecie St¹siek (IV LO), osiemnastoletniej mieszkance Borzêcina Dolnego. Tytu³ Wicemiss
przypad³ Iwonie Gulik (III LO) z Woli Przemykowskiej.
Obydwie w nagrodê pojecha³y na wycieczkê do Zakopanego.
Wspó³organizatorem wyborów by³a Agencja Modelek RORES MODELS z Krakowa. Jej przedstawicielka zadeklarowa³a chêæ wspó³pracy z dziewczêtami,
które okaza³y siê zwyciê¿czyniami imprezy.
Konkurencja wród ch³opców do tytu³u Mistera
Zespo³u Szkó³ by³a mniejsza, ale aplauz widowni chyba nawet bardziej entuzjastyczny ni¿ w przypadku
wyboru najpiêkniejszej. Jednym z zadañ, jakim na
scenie musieli podo³aæ kandydaci na superch³opaków,
by³o umówienie siê z dziewczyn¹. Zwyciê¿y³ Damian
Dadej z Kwikowa, uczeñ klasy III LO.
(m)

UCIE SOLNE. Coraz mniej spo³eczników

Spotkanie twórców i dzia³aczy
9 lutego w wietlicy GCK w Uciu Solnym zainicjowano spotkanie dla ludzi, którzy w sposób szczególny
dzia³ali lub dzia³aj¹ twórczo i spo³ecznie. Uczestnicy
wieczorku przynieli ze sob¹ próbki wytworów swoich
umiejêtnoci.
Halina i Jerzy Pamu³owie zademonstrowali kilka
figurek z gipsu i betonu, poniewa¿ w tych materia³ach
pan Jerzy próbuje swych si³. Justyna M¹czka, Gra¿y-

na Gadowska, Józef Wilk i Micha³ Zaczyñski recytowali poezje swojego autorstwa. Stefania Wróbel i Zofia Rzepka przypomnia³y stare wiersze i przypiewki
o Uciu Solnym, wraz z J. Wilkiem wspominali przedstawienia, które grali, gdy dzia³a³ tutaj jeszcze amatorski teatr.
W spotkaniu brali te¿ udzia³: Agnieszka Maj, Beata Ró¿ycka, Dorota Rzepka, Teresa Plebañczyk i S³awomir Gadowski, którzy od zaplecza, niestrudzenie od lata pomagaj¹
przy organizowaniu ró¿nych imprez,
jak równie¿ Kazimierz Ró¿ycki  kierownik orkiestry dêtej przy OSP
w Uciu Solnym.
Podwieczorek up³yn¹³ w sympatycznej atmosferze. By³y rozmowy
o zanikaj¹cych tradycjach i o tym,
¿e coraz mniej jest ludzi, którzy chc¹
dzia³aæ spo³ecznie. Zastanawiano siê,
jak zmieniæ tak¹ tendencjê. Na koniec uczestnicy spotkania ¿yczyli sobie kolejnego, w szerszym gronie.
Wyrazili nadziejê, ¿e ujawni¹ siê inne
osoby, które co tworz¹ i zechc¹ pokazaæ to innym.

Pami¹tkowe zdjêcie twórców kultury i dzia³aczy spo³ecznych zachodniej
czêci gminy.

GRA¯YNA GADOWSKA
Fot. autorka
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BARCZKÓW. POPÊDZYNA. By³y dzieci, by³a nawet szko³a

Dwaj so³tysi
- So³tysem zosta³em, gdy istnia³a jeszcze gmina
Ucie Solne. Potem przy³¹czyli nas do gminy Bogucice, a na koñcu do Szczurowej. Do dzi mam s³u¿bow¹
teczkê z Urzêdu Gminy w Bogucicach. Trzydzieci lat
temu ca³kiem inna by³a Popêdzyna, wiêcej mieszkañców, wiêcej dzieci. A teraz pustych domów z roku na
rok przybywa - mówi so³tys Powronik.
- W Barczkowie istnia³a nawet siedmioklasowa szko³a
- wspomina so³tys ¯elazny. - W ka¿dej klasie po siedmioro, omioro uczniów by³o. Uczy³a w niej nauczycielka Halina Mróz. Teraz tylko budynek po szkole zosta³.
Có¿, skoro w ci¹gu ca³ego roku rodzi siê jedno, dwoje
dzieci, a s¹ lata bez nowego barczkowiaka.
Jana Powronika wybrano na so³tysa, gdy tylko osi¹gn¹³ pe³noletnoæ. I so³tysuje w Popêdzynie nieprzerwanie od trzydziestu piêciu lat. Stanis³aw ¯elazny w Braczkowie - od 1974 r. Obydwaj s¹ najd³u¿ej sprawuj¹cymi
tê funkcjê sporód wszystkich so³tysów naszej gminy.

W skrócie
GWIAZDY PI£KI NO¯NEJ I BOKSU
Nie tylko sportowcy bawili siê 1 lutego na balu sportowca, aczkolwiek organizatorzy zadbali o to, aby pojawi³y siê prawdziwe gwiazdy
z tej dziedziny. Z Krakowa przyjecha³ Adam Musia³, reprezentant
Polski w kadrze trenera Kazimierza Górskiego, uczestnik mistrzostw
wiata w pi³ce no¿nej w r. 1974 i 1978. Zaproszenie przyj¹³ te¿ bokser
Stanis³aw Dragan, br¹zowy medalista olimpiady w Monachium.
KOMPUTERY DLA GIMNAZJUM
10 komputerów najnowszej generacji przyby³o w pracowni internetowej zaborowskiego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej. Sta³o
siê to mo¿liwe w ramach realizacji ministerialnego programu
Internet w ka¿dym Gimnazjum. Na uroczystoci oddania komputerów dla uczniów obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych.
Kuratorium Owiaty w Krakowie reprezentowali wizytatorzy Lidia G³owacka i Andrzej Szlanta.
SPÓ£DZIELNIA SPONSORUJE
W pimie skierowanym do redakcji prezes W³adys³aw Gadowski oraz g³ówna ksiêgowa Bo¿ena Bawó³ poinformowali: Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Uciu Solnym, bior¹c pod uwagê
mocne zaanga¿owanie cz³onków Stra¿y Po¿arnej w pracach spo³ecznych przy remoncie remizy, przekaza³a na ten cel w r. 2002
26 tys. 989 z³ 33 gr, a w r. 2001  16 tys. z³, co stanowi ³¹czn¹ kwotê
42 tys. 989 z³ 33 gr. Cz³onkowie Spó³dzielni maj¹ nadziejê, ¿e powy¿sza kwota zostanie wykorzystana zgodnie z wczeniejszymi ustaleniami i z po¿ytkiem dla wszystkich mieszkañców Ucia Solnego.
LAUREACI W WOJEWÓDZTWIE
Joanna Kargól z Rylowej, Ewelina Mika ze Szczurowej i Marcin
Repa z Woli Przemykowskiej zostali finalistami Ma³opolskiego Konkursu Przyrodniczego gimnazjalistów. Na 265 uczniów, którzy za-

So³tys Barczkowa Stanis³aw ¯elazny i Jan Powronik 
so³tys Popêdzyny.

Wed³ug stanu na 31 grudnia 2002 r. Popêdzyna liczy³a
45 mieszkañców, Barczków  128.
(m)
kwalifikowali siê do etapu wojewódzkiego, Joanna zajê³a pierwsze
miejsce, Ewelina  drugie, Marcin  dwunaste. Przygotowywani byli
przez nauczycielki biologii Lucynê Gut i Ma³gorzatê Koczwarê.
W konkursie polonistycznym sukces na swoim koncie zanotowa³a tak¿e Paulina Ka³u¿a z Woli Przemykowskiej. To wynik pracy
nauczycielki jêzyka polskiego, Urszuli Stañczyk.
OP£ATEK KOMBATANTÓW
Cz³onkowie dzia³aj¹cego w gminie Szczurowa Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych Wiêniów Politycznych zorganizowali 9 stycznia spotkanie op³atkowe. Dawni ¿o³nierze i partyzanci zaprosili na
uroczystoæ przedstawicieli w³adz gminy Szczurowa, powiatu brzeskiego oraz pracowników GCK. Uroczystoæ prowadzi³ wiceprezes
Stanis³aw Ciela.
KUCHNIA ZGODNA Z WYMOGAMI
Kilkuset uczniów szczurowskich szkó³ korzysta z nowo wyremontowanej jadalni oraz nowej kuchni. Z kieszeni samorz¹du wydano na ten cel prawie 90 tys. z³. Otwarcia wyposa¿onej w nowoczesne urz¹dzenia kuchni dokonali rodzice, przedstawiciele uczniów,
dyrektorzy szkó³ oraz w³adze gminy.
UNIHOKEJOWE ZMAGANIA
25 lutego w Szkole Podstawowej w Zaborowie odby³ siê Gminny
Turniej Unihokeja klas czwartych o Puchar Dyrektora Mieczys³awa Chabury. Najlepszymi unihokeistami okazali siê uczniowie z Zaborowa (Wojciech M¹drzyk, Adrian Mika, Dawid Kuliszewski, Marcin Badzioch, Mateusz Chwa³a, Mateusz Majka), drugie miejsce
zajê³a dru¿yna z Woli Przemykowskiej (Wojciech Siudut, Krzysztof
Mê¿czyzna, Jaros³aw Duda, Arkadiusz Mazur, S³awomir Prus, Kamil £ucarz), trzecie - uczniowie z PSP w Szczurowej (Dawid Domaga³a, Wojciech B¹czek, Witold Tylka, Kamil G¹dek, Adrian Majcher, Pawe³ Czaja).
Organizatorem turnieju by³ dzia³aj¹cy przy szkole UKS Orze³
i jego opiekunka Beata Mê¿czyzna.
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Z ¿ycia Polonii

Jubileusze emigracji
O okr¹g³ej rocznicy za³o¿enia organizacji polonijnej
wychodców ze Szczurowej pamiêta³o wiele osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Wród sk³adaj¹cych z tej
okazji gratulacje byli wójt gminy Szczurowa Marian Zalewski, parafialna Rada Duszpasterska i Rada Gospodardcza z ks. proboszczem Janem Orlofem, siostry ze
Zgromadzenia S³u¿ebniczek, Konsul Generalny RP
w Chicago Franciszek Adamczyk, dyrektorzy szkó³ 
Alina Oleksy i Marek Antosz, Rada So³ecka i Zarz¹d
Wspólnoty Lenej wsi Szczurowa z so³tysem Stanis³awem W¹do³owskim, LKS Rylowa, OSP, pracownicy
Orodka Zdrowia i Publicznego Przedszkola, jak równie¿ cz³onkowie orkiestry dêtej.
- To ju¿ sto lat od momentu, w którym nasi dziadkowie po³¹czyli swoje wysi³ki w dziele niesienia pomocy
Rodakom pozostaj¹cym w Ojczynie, daj¹c pocz¹tek organizacji o nazwie Towarzystwo Ratunkowe Szczurowa.
Piêkna to karta historii, zapisana z³otymi literami
w dziejach ludzkiej pamiêci i ludzkiej dzia³alnoci. Jest
to okres piêknych dokonañ, a ich efekty widoczne s¹ dzisiaj  u³atwiaj¹ ¿ycie naszym bliskim w Ojczynie  mówi³
prezes Eugeniusz Golik.
- 100 lat ró¿nych inicjatyw, przedsiêwziêæ i prac, którym zawsze przywieca³ jeden cel: niesienie pomocy Rodakom ¿yj¹cym w Ojczynie  stwierdzi³ w przemówieniu przewodnicz¹cy bankietu Józef Ma³ek.  Wielu z za³o¿ycieli, ale tak¿e ci, którzy pracowali przez szereg lat,
pragnê³oby doczekaæ tak donios³ej uroczystoci, jak¹ jest
dzisiejszy bankiet. Wypada nam chyliæ czo³a i oddaæ ho³d
tym, którzy nie doczekali tak piêknego jubileuszu  setnej rocznicy za³o¿enia Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa. Bogu oddali ducha, Ziemi Amerykañskiej cia³o,
a serca Polsce i swojej wiosce Szczurowa.
W zwi¹zku z rocznic¹ Towarzystwo wyda³o obszern¹
Ksiêgê Jubileuszow¹, w której zawarta zosta³a historia
i wspó³czesnoæ tej polonijnej organizacji oraz rodzinnej wsi.
***
- Nasi przodkowie zostawili nam wielkie osi¹gniêcia,
które zdobywali w trudnych warunkach, czym dali nam,
m³odszym kwikowianom przyk³ad, w jakim kierunku
mamy d¹¿yæ. Dlatego te¿ pochylamy czo³o nad wszystkimi, którzy odeszli na zas³u¿ony odpoczynek. My, m³odsza emigracja z Kwikowa, staramy siê iæ za ich przyk³adem i nieæ pomoc naszym bliskim w rodzinnej wiosce,
kocio³owi parafialnemu oraz Ojczynie Polsce  mówi³
30 listopada w Chicago wieloletni prezes Józef Policht,
podczas 85-lecia Towarzystwa Ratunkowego Kwików.
Kwikowianie z tej okazji spotkali siê w sali parafialnej w. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika. Polski hymn
narodowy odpiewa³a Marta Baran. Chwil¹ ciszy uczczono zmar³ych cz³onków Towarzystwa. Oprócz prezesa
Polichta przemawia³ tak¿e Edward Mika, prezes Zwi¹zku Klubów Polskich.
Listy gratulacyjne dla organizacji, która liczy dzi
ponad 40 cz³onków, przes³ali m.in. ks. Antoni Dziorek,

proboszcz polskiej parafii w Chicago, wójt Marian Zalewski i so³tys wsi Kwików Janina wiadek.
***
Uroczycie obchodzono 75-lecie za³o¿enia i 15-lecie
reaktywowania chicagowskiego Towarzystwa Strzelce
Wielkie. W niedzielê 26 stycznia w kociele w. Heleny
odprawiona zosta³a msza w., któr¹ celebrowali proboszcz
tamtejszej parafii ks. Ryszard Mi³ek oraz ks. proboszcz
Stanis³aw Tabi.
W restauracji Jolly Inn odby³ siê bankiet. Wród
goci, którzy przybyli na bankiet, byli: wiceminister kultury RP Rafa³ Sk¹pski, Jerzy Adamik - wojewoda ma³opolski oraz Krystyna i Zygmunt Kosa³owie. Listy gratulacyjne dotar³y m.in. od ks. bpa Wiktora Skworca, ks.
bpa W³adys³awa Bobowskiego, wójta gminy Szczurowa
Mariana Zalewskiego, prezesa Zwi¹zku Klubów Polskich
Edwarda Miki oraz zaprzyjanionych klubów i towarzystw polonijnych.
Komitet Organizacyjny jubileuszowych uroczystoci
tworzyli: Stanis³aw Chwa³a (przewodnicz¹cy), Wies³aw
Ko³ek (wiceprzewodnicz¹cy), sekretarz Maria Ko³ek,
skarbnik Bogdan Zabiega³a i Julian Walas, prezes Towarzystwa Strzelce Wielkie.
Emigranci z parafii Strzelce Wielkie pierwsze akcje
na rzecz rodzinnej wsi przeprowadzili na prze³omie 1920
i 1921 r. Istniej¹cy wówczas nieformalny komitet wys³a³
do kraju kilkaset dolarów na wykoñczenie szko³y.
12 czerwca 1922 r. komitet przekszta³ci³ siê
w Towarzystwo Ratunkowe Parafii Strzelce Wielkie. Jego
pierwszym prezesem zosta³ Józef Solak.
Cztery lata póniej powsta³a druga organizacja polonijna strzelczan o nazwie Towarzystwo Strzelce Wielkie.
Oficjalnie zarejestrowana zosta³a na pocz¹tku 1928 r.
Za³o¿yli j¹: Jakub Cichy, Jan Cichy, Józef Czy¿, Józef
Maj i Jan Pêcak. Celem Towarzystwa by³o organizowanie pomocy dla kocio³a parafialnego w rodzinnej wsi,
jak równie¿ materialne wspieranie najbiedniejszych
mieszkañców parafii. Organizacja przetrwa³a do r. 1964.
W 1988 r. z inicjatywy Franciszka F. Chwa³y i Juliana Walasa reaktywowano dzia³alnoæ. W czerwcu 1992 r.
liczy³a 36 cz³onków, a obecnie - 61.Cz³onkowie Towarzystwa Strzelce Wielkie w sposób zorganizowany wspomagali inicjatywy lokalne. Przekazali pieni¹dze na budowê
parkingu obok kocio³a, na renowacjê i konserwacjê plebanii oraz zakup nag³onienia dla organisty.
W 1998 r. podjêto decyzjê o pomocy w budowie nowego kocio³a w Strzelcach. Na ten cel cz³onkowie Towarzystwa zadeklarowali comiesiêczne wp³aty w wysokoci 25 dolarów. Ponadto w Chicago organizowano dochodowe imprezy rozrywkowe. Od kilku lat na konto tarnowkiego banku Towarzystwo przekazuje pieni¹dze
z myl¹ o buduj¹cym siê kociele - Sanktuarium Matki
Bo¿ej Szkaplerznej Strzeleckiej.
LUCYNA GUT
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Zaprzysiê¿enia
Na pocz¹tku roku odbywa³y siê zaprzysiê¿enia
nowo wybranych zarz¹dów organizacji polonijnych
gminy Szczurowa. 11 stycznia tradycyjn¹ przysiêgê
z³o¿y³ Zarz¹d Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa,
którego sk³ad jest nastêpuj¹cy: prezes Marian Czarnik, wiceprezesi Janina Fudala i Andrzej Gofron, sekretarz finansowy - Zofia Nicpoñ, skarbnik - Czes³awa Golik, sekretarz protoko³owy - Anna Nowak, chor¹¿owie - Tadeusz Nicpoñ, Andrzej ¯urek, Stanis³aw
Kucmierz, rada gospodarcza - Zofia Gofron, Krystyna
Kury³o, Andrzej ¯urek.
Zaprzysiê¿enie Zarz¹du Klub Do³êga w Chicago na
now¹ kadencjê mia³o miejsce 26 stycznia w siedzibie
Zwi¹zku Klubów Polskich. Prezesem pozosta³ nadal
W³adys³aw Sowa, ponadto wspomagaj¹ go: Maria Bañdur - wiceprezes honorowy, Stanis³awa Janowska wiceprezes, Benedykt Pacyna - wiceprezes, Roman

Janowski - sekretarz protoko³owy, Maria Szelewa sekretarz finansowy, Józef Wawronowicz - skarbnik
oraz Rada Gospodarcza: Marian Janowski, Pawe³
Szczurkiewicz, Stanis³aw Pytlik.
Przysiêgê sk³adali kwikowianie, którym na emigracji prezesuje Józef Policht. Wiceprezesami zostali Weronika Dobosz i Jan Kucmierz, skarbnikiem  Janina
Antosz, sekretarzem finansowym  Jan Kozak, sekretarzem  Czes³aw Walczak. Chor¹¿owie to: Stanis³aw
Kucmierz, Józef Antosz i Edward Wójcik. Radê Gospodarcz¹ reprezentuj¹ Boles³aw Dobosz i W³adys³aw
Kochanek.
Sk³ady nowych zarz¹dów polonijnych klubów i towarzystw Szczurowszczyzny zamieszczone zostan¹ w
nastêpnym numerze Zakola.
(lg)

Dni Kwikowa i Gminy Szczurowa

Towarzystwo Ratunkowe Kwików
oraz Wójt Gminy Szczurowa
zapraszaj¹ Pañstwa do udzia³u w obchodach

Dni Kwikowa i Gminy Szczurowa,
które odbêd¹ siê w dniach 14-22 czerwca 2003 r.
W programie przewidziano uroczysty bankiet wraz z przeciêciem
wstêgi i powiêceniem rozbudowanej remizy OSP,
gminne zawody sportowe, po¿arnicze
oraz inne atrakcje.
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Artyku³ dyskusyjny

O zabudowie Rynku w Uciu Solnym
Ostatnio czêciej, przebywaj¹c w swoich rodzinnych
stronach, mam powa¿ne trudnoci z zasypianiem.
A dzieje siê tak wtedy, ilekroæ wrócê z naszego Rynku,
który od kilkudziesiêciu lat, jako plac centralny miejscowoci, przesta³ byæ najlepsz¹ wizytówk¹ Ucia
Solnego, kiedy miasta. Dobrze, ¿e w latach 70. lokalni patrioci wyst¹pili z inicjatyw¹ poprawy jego estetyki do tego stopnia, ¿e aktualnie staje siê piêkniejszy
ni¿ zaniedbane bocheñskie Planty, po których przechodz¹cy boj¹ siê gnie¿d¿¹cych siê na drzewach ptaków... Mnie chodzi jednak o otoczenie i zabudowê
ucieñskiego Rynku. Rzut oka wystarczy, by stwierdziæ, ¿e obecnie Rynek w Uciu ze sw¹ architektur¹
budowlan¹ jest diabelsko brzydki. Szpec¹ go nowo
wznoszone domy w stylu, okreli³bym najdelikatniej,
nijakim.

Rynek w Uciu od po³udniowego wschodu.

P.T. Czytelnikom W zakolu Raby i Wis³y przypomnê, ¿e Rynek w Uciu Solnym jest po³o¿ony w centrum lokacyjnym miasta i zapewne zosta³ wytyczony
podczas lokacji w 1360 r., zatwierdzonej przez króla
Kazimierza Wielkiego. Jest to regularny plac kwadratowy, d³ugociami pierzei idealnie równy Rynkowi
G³ównemu w Krakowie! Takimi proporcjami nie mo¿e
siê szczyciæ ¿adne inne miasto Ma³opolski! Takiego genius loci nie maj¹ rynki Bochni, Brzeska, Tarnowa,
nie wspominaj¹c miasteczek typu Niepo³omice, Nowy
Winicz czy Lipnica Murowana... Kiedy wszystkie
cztery pierzeje naszego Rynku otacza³y podobne do
siebie, jednorodzinne domki (patrz: Szczurowa. Dzieje
wsi i gminy, s. 466; por.: mego autorstwa My z soli
i roli, czyli Ucie Solne w XX w., s. 95). Tymczasem co
sta³o siê w II po³owie minionego wieku?! Pobudowano
co chciano i jak chciano... A przecie¿ Rynek od pocz¹tku lokacji miasta stanowi³ w Uciu g³ówny i jedyny

plac, na którym przez wieki koncentrowa³o siê ¿ycie
publiczne nie tylko miejscowoci, ale ca³ej okolicy.
Odbywa³y siê na nim targi w ka¿dy poniedzia³ek i jarmarki comiesiêczne. Przede wszystkim - nie wolno o tym
zapominaæ - po zachodnio-po³udniowej stronie placu sta³
ratusz, z piêtrem i wie¿yczk¹ dla stra¿ników nocnych.
Ostatni ratusz sp³on¹³ wraz z po¿arem otoczenia
i kocio³em, równie¿ drewnianym, w r. 1804. W miejscu
ratusza postawiono drewnian¹ figurê w. Floriana, której cokó³ stercza³ jeszcze do lat 50.
Zabudowa Rynku wokó³ by³a do lat I wojny wiatowej w ca³oci drewniana. Dopiero w 1916 r. rz¹d austriacki dawa³ dotacje na odbudowê zniszczeñ wojennych, zaznaczaj¹c, i¿ domy maj¹ byæ wznoszone z materia³ów ogniotrwa³ych. Do dzisiaj kilka takich domów
(Kotary W. i Fr.) oraz parterowa kiedy ochronka zbudowane zosta³y przynajmniej czêciowo
z ceg³y.
Przez d³ugie lata, a najstarsi pamiêtaj¹, ¿e od zawsze, sta³y na Rynku
w Uciu dwie cembrowane kamieniem
studnie, w latach miêdzywojennych jedn¹ zmieniono na pompê wodn¹, funkcjonuj¹c¹ do lat 60. Sta³y te¿ kiedy
drewniane magazyny (szopy) oraz dwa
WC, równie¿ z desek. Wymienione zabudowania konieczne by³y nie tylko
w dniu targów i jarmarków. S³u¿y³y ludziom z s¹siednich zabudowañ oraz
przybyszom spoza Ucia. Szopy rozebrano podczas wojny na opa³, zniknê³y te¿,
nie wiedzieæ kiedy, wychodki, za pompa czynna by³a do czasu zlikwidowania
sk³adu wêgla w latach 70.
Z inicjatyw¹ generalnej poprawy estetyki Rynku w Uciu, bez specjalnego
anga¿owania pieniêdzy z bud¿etu gminy (w Bogucicach, w Szczurowej) wyst¹pi³ w latach
70. spontanicznie zawi¹zany Komitet Rozwoju Ucia.
Jak siê okaza³o, wszelkie w³adze by³y otwarte na ten
pomys³, który sta³ siê mo¿liwy i realny do tego stopnia, ¿e dzi powierzchnia Rynku stanowi prawdziw¹
chlubê naszej miejscowoci i parafii. TYLKO ta ZABUDOWA wokó³! A przecie¿ nasz Rynek jest obiektem
zabytkowym - choæby ze wzglêdu na sw¹ historyczn¹
przesz³oæ. Zabudowa wiêc wokó³ niego winna byæ koniecznie uzgadniana z konserwatorem zabytków i kontrolowana przez odpowiednie w³adze terenowe... Je¿eli w³adze zaborcze czuwa³y przed laty nad samowol¹ budowlan¹, a w latach miêdzywojennych wy³o¿ono
wokó³ Rynku p³ytki chodnikowe, to czemu w epoce samorz¹du nikogo nie interesuje zabudowa stanowi¹ca
wizytówkê Ucia?
Ks. JAN WILK
Tarnów-Ucie Solne
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Absolwenci
GIMNAZJUM W SZCZUROWEJ
Klasa III a.
Wychowawczyni Anna Stachura.
Monika Antos, Paulina Antos,
£ukasz Bajor, Beata Czesak, Monika
Czesak, Barbara Dmytryszyn, Beata
Gargul, Pawe³ Gnatek, Teresa
Gofron, Micha³ Grucela, Micha³
Jarosz, Joanna Kargól, Dawid
Kozdrój, Hubert Lew, Ewelina
Malany, Ewelina Mika, And¿elika
Miklasiñska, Anna Mizera, Artur
Nicpoñ, Patrycja Nicpoñ, Natalia
Pala, Dawid Piotrowski, Pawe³
Rudnik, Piotr Rudnik, Mariusz
Soko³owski, Mateusz Sroka, Szczepan
Sulma, Bart³omiej wi¹tek, Pawe³
Wilaszek, Agnieszka Woniczka.

Klasa III b.
Wychowawczyni
mgr Gra¿yna Antosz.
Artur Antosz, Anna Czaja, Paulina
Dobosz, Micha³ Fela, Grzegorz
Kordecki, Jan Kozak, Pawe³ Krupa,
Wojciech Krupa, Piotr Krzeczowski,
Maria Linca, Maria Maj, Ewelina
Mase³ko, Agata Nawrot, Grzegorz
Nawrot, Aneta Piwowarczyk,
S³awomir P³onka, Kinga Radamska,
Mateusz Skrzyñski, Dominika
Szczepanik, Mariusz W¹sik, Micha³
W¹sik, Justyna ¯elazna.

Klasa III c.
Wychowawczyni
mgr Krystyna Kozio³.
Krzysztof Bratek, Damian Czaja,
Anna Czesak, Mariola Czesak,
Szczepan Gawe³czyk, Ma³gorzata
Gawêda, Agnieszka Gurgul, Lidia
Jarosz, Piotr Jêdrzejek, Agnieszka
Jurek, Dawid Kozak, £ukasz
Krawczyk, Justyna Kuta, Pawe³
Malany, Monika M³ynarczyk, Rafa³
M³ynarczyk, Artur Mrula, Natalia
Nowak, Agnieszka Piwowarczyk,
Anna Policht, Tomasz Rydzy, Micha³
Rzenik, El¿bieta Solak, Natalia
Solak, Karol wi¹tek, Natalia Tabor,
Barbara Wilk, Pawe³ Wilk, Rafa³
Wróbel, Agnieszka Zabiega³a.
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Klasa III d.
Wychowawczyni
Ma³gorzata Koczwara.
Dariusz Bach, S³awomir Bana,
Jacek Bia³ek, Marta Borowiec,
Monika Ciela, Dominik Cisak,
Beata Czachor, Renata Grocholska,
Ewelina Hachaj, Maria Ko³odziej,
Bernadetta Król, Mateusz Kuku³ka,
Karol £oboda, £ukasz £ucarz, Anna
Mika, Ewelina Prochwicz, Janusz
Rajczak, Pawe³ Rudnik, Justyna
Stachura, Szymon Stachura,
Krzysztof Stasiak, Gerard Walczak,
Krzysztof Wróbel, Agnieszka
Zachara, Pawe³ Zadêcki, Bart³omiej
Zdunek, Piotr Zieja.

GIMNAZJUM W ZABOROWIE

Klasa III a.
Wychowawczyni
mgr Urszula Stañczyk.
Kinga Babicz, Anna Baran,
Agnieszka Drewniak, Ewelina
Drewniak, Dawid Fajt, Miros³aw
Giza, Katarzyna Golonka, Lucyna
Golonka, Karolina Grudzieñ,
Paulina Ka³u¿a, Jaromir Kostrzewa,
El¿bieta Koz³owska, Krystyna
Kucharska, Pawe³ Latuszek,
Mateusz Majka, Jaros³aw Polak,
Marcin Repa, Monika Wilk, Natalia
Wodka, Krzysztof Wojnicki, Józef
Woniczka.

Klasa III b.
Wychowawczyni
mgr Regina £oboda  dyrektor.
Ewelina Burzawa, Bogus³aw Bylica,
Monika Ciaciura, Zuzanna Czarnik,
Kinga Giemza, Bogus³aw Kapa,
Ernest Kopaliñski, Barbara
Kukie³ka, Piotr £uba, £ukasz Maj,
Adam M¹drzyk, Joanna Mucek,
Mateusz Polak, £ukasz Siedlicki,
Pawe³ Sobczyk, Marlena Sobota,
Ewelina Szafraniec, Piotr wi¹tek,
Gabriel Ufnalewski, Grzegorz Witek,
Ma³gorzata Woniczka, Marek
Woniczka.
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Wspomnienia zes³añca
Na Kresach ¿y³o siê nam dostatnio. Ojciec za sprzedane zbo¿e dostawa³ 1500 z³ rocznie.
Przed wojn¹ to by³a bardzo du¿a suma. Mama, gdy jedzi³a w odwiedziny do Strzelec Ma³ych,
to wioz³a du¿o prezentów, ¿eby rodzinê poratowaæ.

Ameryka pod Lwowem
Ziemia równinna pomiêdzy dwoma rzeczkami - ci¹ tak jak i gdzie indziej, a wiêc kradli co mogli,
Uszewk¹ i Gróbk¹ - na pó³nocy odciêta od wiata przez siano, owies - zniknê³y parkany, p³oty i ogrodzenia graniczn¹ Wis³ê. Tam, na drugim brzegu, konne pa- przy czem, ¿eby czaj wa¿yli. Wszystko im siê podoba³o,
trole kozackie pilnuj¹, ¿eby nikt nie przep³yn¹³ z Kró- nic siê przed nimi nie osta³o, znikali po rozmaitych
lestwa do Galicji lub odwrotnie. Po naszej stronie ¿o³- zakamarkach i piwnicach, ogrodach i podwórzach.
nierze cesarsko-królewskiej armii równie¿ strzeg¹ p³a- Urz¹dzali formalne napady na ludzi, by wymusiæ od
skiego brzegu najodleglejszych rubie¿y Monarchii nich pieni¹dze(...). Po up³ywie 5 tygodni najazdu, 19
Habsburgów.
grudnia przysz³y nasze wojska, a Moskale czem prêPrzy drodze na Ucie Solne, poupychane miêdzy dzej uciekli za Dunajec...
p³otami, jeden obok drugiego, ma³e drewniane domy
Czas nie stoi w miejscu. Józek Turaczy wraca z wojkryte strzech¹. W ka¿dym po kilku doros³ych, dzie- ny ranny. Kula utkwi³a w okolicy p³uc. Do doktora ze
ci nawet po kilkanacioro. Gospodarstwa zazwyczaj Strzelec daleko, wiêc leczy siê domowymi sposobami.
cztero-, piêciomorgowe. Garstka zaRana siê zablinia, a metal tkwi¹cy
mo¿niejszych rodzin to ci, co na
w ciele coraz rzadziej daje znaæ
przednówku mog¹ podjeæ chleba do
o sobie - czasem tylko odzywa siê têsyta. Ale wiêcej jest takich, którzy
pym bólem na zmianê pogody. I w³awiosn¹, gdy koñcz¹ siê zapasy zbonie ta kula wystrzelona przez car¿a, id¹ do dworu na po¿yczki. Najskiego ¿o³nierza, która Józka o ma³o
biedniejsi te¿ by poszli, tylko sk¹d
nie pozbawi³a ¿ycia, przyczynia siê
póniej mieliby wzi¹æ pieni¹dze na
do zmiany jego losu na lepsze.
zwrot d³ugu. A w domach sporo g¹b
M³odych we wsi niewielu. Ka¿dedo wykarmienia. Chowaj¹ wiêc
go ch³opaka, gdy tylko osi¹ga wiek pogdzie swój ch³opski honor, przewi¹borowy, zaraz bior¹ na front. Józek
zuj¹ siê powrós³em w pasie i dalej
z kul¹ w piersi jest wiêc wybrañcem
w drogê, pod Kraków i Wieliczkê. Na
losu. Jedna z najbardziej urodziwych
¿ebry. Co odwa¿niejsi sprzedaj¹ lipanien we wsi to Julka Górakówna.
chy dobytek i wyje¿d¿aj¹ do HameGdy przychodz¹ obydwoje do nowego
ryki. Tam to musi byæ wielki dobroproboszcza strzeleckiego, ksiêdza Jóbyt, skoro ju¿ po paru miesi¹cach
zefa lazyka, ¿eby daæ na zapowieprzysy³aj¹ krewnym ze Strzelec
dzi, ten nie kryje radoci. lub w tych
Ma³ych paczki - w nich buty, ubraczasach jest rzadkoci¹.
nia i... dolary.
***
Ludzie coraz czêciej przeb¹kuj¹ Stefan Turaczy na Rynku w Busku
Powojenna nêdza zmusza ludzi do
o wojnie. Kto w gazecie wyczyta³, ¿e (1939 r.)
szukania poprawy losu. Do Ameryki
gdzie w wiecie zabili jakiego wa¿³atwo siê wybraæ pannie albo kawanego arcyksiêcia i jego ¿onê. A pod D¹brówk¹ Morsk¹ lerowi, ale daleka droga przez Niemcy i ocean z ca³¹
Kozacy zza Wis³y ostrzelali k¹pi¹cych siê ch³opaków. rodzin¹ to powa¿ny problem. No i du¿e koszty.
Tego przecie¿ nigdy nie bywa³o. Od ognia, g³odu
¯eby chocia¿ w tej odleg³ej Ameryce ziemiê dawali,
i wojny zachowaj nas, Panie - modli siê od kilku dni by³oby podobnie jak u nas, wród swoich - deliberowapo ka¿dej mszy ksi¹dz Franciszek Szablewski w ko- li niektórzy. - A tam trzeba pracowaæ na budowach,
ciele w Strzelcach Wielkich.
w fabrykach, w kopalniach. Jak ¿yæ bez ziemi, bez roli,
¯o³nierze pilnuj¹cy granicy ju¿ wiedz¹. Trzej cesa- skoro my ch³opy z dziada, pradziada?
rze za ³by siê chwycili. Mobilizacja. We wsi s³ychaæ
Jan Domaga³a znalaz³ inn¹ Amerykê. Pod Lwolament matek, ¿on i dzieci. U Turaczych ¿egnaj¹ 24- wem. Przyjecha³ stamt¹d i opowiada, jak ³atwo doroletniego Józka.
biæ siê na Wschodzie. W³aciciele wielkich maj¹tków
W listopadzie 1914 r. oddzia³y armii cesarza Fran- przeprowadzaj¹ parcelacjê, ziemia jest taniutka. W dociszka Józefa pod naporem Rosjan wycofuj¹ siê ze datku polski rz¹d przyznaje specjalne po¿yczki tym,
Szczurowszczyzny. Ksi¹dz z s¹siedniej wioski zapisu- którzy zdecyduj¹ siê przesiedliæ na Kresy. Szczególne
je w kronice parafialnej: Zjecha³ ca³y pu³k Kozaków, przywileje maj¹ byli ¿o³nierze. I to nie gdzie za moktórego starszyzna umieci³a siê na plebanii. (...)Wy- rzami, za górami, ale w Polsce, 300 km st¹d. A gleby
gl¹d ich dziki i plugawy, w wysokich czapkach bara- wspania³e - czarnoziemy. Nawet brat naszego prezesa
nich, nape³nia³ nas obaw¹. (...)Postêpowali z ludno- PSL-u Wincentego Witosa, Andrzej, przeniós³ siê do

22

W ZAKOLU RABY I WIS£Y

miasteczka Krasne. Tam to dopiero mo¿na byæ gospodarzem ca³¹ gêb¹, a tu do koñca ¿ycia bêdziecie zapa³kê na cztery czêci dzieliæ. Co prawda sporo tam Ukraiñców, o Lwów trzeba by³o siê z nimi biæ w 1918, ale
wygralimy. Rok temu bolszewików przepêdzilimy a¿
pod Kijów. My tam gór¹. W dwóch województwach lwowskim i tarnopolskim - Polaków jest wiêkszoæ.
A gdyby co siê wydarzy³o, jest siê czym broniæ. Po
wojnie du¿o karabinów zosta³o, ka¿dy gospodarz strzela, kiedy mu tylko przyjdzie ochota, chocia¿by do sarny albo jelenia. Zwierzyny po lasach te¿ wiêcej ni¿
tutaj.
Wieæ o taniej ziemi migiem rozchodzi siê po okolicy. Domaga³a jest g³ównym organizatorem wyjazdów na Wschód. Pierwsze rodziny decyduj¹ siê porzuciæ Strzelce i Szczurow¹. Po nich - kolejne. £¹cznie ponad 200 osób.
***
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wan¹ stajniê. W 1937 r. m³ocarnie ju¿ zbo¿e m³óci³y,
technika sz³a do przodu. Osiem morgów pszenicy sialimy. W oborze trzy krowy, para koni, szeæ wiñ. Na
Kresach ¿y³o siê dostatnio. Ojciec za sprzedane zbo¿e
dostawa³ 1500 z³ rocznie. Przed wojn¹ to by³a bardzo
du¿a suma. Mama, gdy jedzi³a w odwiedziny do
Strzelec Ma³ych, to wioz³a du¿o prezentów, ¿eby rodzinê poratowaæ.
W Jab³onówce Ruskiej, która istnia³a od dawien
dawna, mieszkali ukraiñscy ch³opi. Im, nie wiedzieæ
czemu, ziemi z dworskich parcelacji nie sprzedawano. Niektórzy byli bogaci, ale wiêkszoæ strasznie biedowa³a. Nêdza zmusza³a ukraiñskie kobiety do pracy w gospodarstwach Polaków za 50 groszy dziennie
- równowartoæ jednego piwa albo 2,5 bochenków chleba. W ¿niwa p³acono z³otówkê za dniówkê. Najwiêcej
takich pracowników zatrudnia³ Moroz, by³y rz¹dca
dworu, który wykupi³ 60 morgów najlepszej ziemi.
Rodzi³a siê zawiæ miêdzy biednymi i bogatymi,
w dodatku nak³ada³y siê na to
ró¿nice narodowociowe. Nic
dziwnego, ¿e równie¿ tutaj
coraz bardziej zakorzenia³
siê i krystalizowa³ ukraiñski
nacjonalizm.
Stefan Turaczy: - Ja dostawa³em 7 z³ za dniówkê przy
koszeniu koniczyny, a 7z³20gr
kosztowa³y luks pó³butki. 5
z³ z zarobionych pieniêdzy dawa³em matce, a 2 z³ zostawia³em dla siebie. Mia³em na sobotni¹ zabawê.
Ale nie wszyscy Ukraiñcom
p³acili mniej ni¿ Polakom.
W Jab³onówce Polskiej by³ gospodarz o nazwisku Sowa, bardzo dobry cz³owiek, lubiany
i szanowany przez ludzi z Jab³onówki Ruskiej, bo im pomaGrupa mieszkañców Jab³onówki Polskiej podczas wesela, wiosn¹ 1939 r.
Stefan Turaczy - trzeci z lewej u do³u.
ga³, jak tylko móg³. Zdarza³y
siê te¿ luby Polaków z UkraGdy Józef i Julia przybyli do Jab³onówki Polskiej w inkami. Jednak Stefan Turaczy, gdy tylko zacz¹³ ogl¹powiecie Kamionka Strumi³owa, ma³y Stefan mia³ daæ siê za dziewczynami, zawsze wybiera³ Polki. Có¿,
niespe³na trzy lata. Wioska by³a dopiero co powsta³¹ serce nie s³uga. Wród Ukraiñców mia³ jednak przyjakoloni¹ na polach z dworskich parcelacji, licz¹c¹ kil- ció³ - W³adys³awa Smachê i Mieczys³awa Paca³ujkê.
kadziesi¹t domów. W najbli¿szym s¹siedztwie - Ja- Najwiêcej niechêci wzbudza³y obchody polskich
b³onówka Ruska z rdzenn¹ ludnoci¹ tych okolic, tro- wi¹t narodowych, 3 maja i 11 listopada. Obchodzichê dalej inne kolonie - Poburzany, Lanerówa, Wierz- limy je uroczycie w Busku, ubrani po krakowsku,
biany, za³o¿one przez ludzi nap³ywowych, g³ównie na koniach. Zawsze odbywa³ siê pochód, piewaliz okolic Krakowa. Turaczy kupi³ 10 ha bardzo dobrej my Jeszcze Polska nie zginê³a - opowiada pan Steziemi i wybudowa³ dom. Stajnia zosta³a przewiezio- fan. - Gdy szlimy ulicami, krzyczelimy: Kto Polak
na ze Strzelec i z³o¿ona na nowym miejscu.
- do szeregu! albo Bij ¯yda!. W Busku by³o du¿o
- Powsta³ dom ludowy i szko³a. Uczy³a w niej pani ¯ydów. Ca³y handel w swoich rêkach trzymali. Ja
Hajnówna. Chodzi³em tam cztery lata. Kolejne trzy wtedy nale¿a³em do narodowców, mieczyk w klapie
uczy³em siê w Busku, miasteczku parafialnym z elek- marynarki nosi³em. W szkole uczono mnie, ¿e jestetrowni¹ i browarem, odleg³ym o 4 km - wspomina my u siebie, ¿e tereny wschodnie ze Lwowem, TarnoStefan Turaczy. - Gospodarstwo ojca rozwija³o siê polem i Stanis³awowem s¹ polskie. Ksi¹dz na religii
z roku na rok, rodzina siê powiêksza³a. Oprócz mnie w te¿ tak mówi³. A tymczasem Ukraiñcy upierali siê, ¿e
domu by³ brat Staszek i trzy siostry: Gienia, W³a- to nieprawda, ¿e to ich ziemia i boczyli siê na nasze
dzia i najm³odsza Danusia Wybudowalimy muro- narodowe wiêta. Z niektórymi z nich bilimy siê, na-
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wet strzelalimy do siebie z ostrej broni, ale tak, ¿eby moja wojna. Gdy dojecha³em, w naszej wsi ju¿ ruskie
siê przecie¿ nie pozabijaæ. W tamtych czasach g³ówne wojsko kwaterowa³o.
niebezpieczeñstwo by³o ze strony band, które ukrywaPón¹ jesieni¹ zorganizowano komisjê, która mia³y siê w lasach i napada³y na ludzi. Nie istnia³y w nich ³a na celu rozku³aczenie bogatych rolników, czyli prapodzia³y narodowociowe. I Polacy do nich nale¿eli, wie wszystkich mieszkañców Jab³onówki Polskiej.
i Ukraiñcy. Swój swojego zawsze znajdzie, bez wzglê- Cz³onkowie komisji, powo³uj¹c siê na sprawiedliwoæ
du na jêzyk i pochodzenie. Mój s¹siad, Janek Golon- spo³eczn¹, jak¹ przynieli z sob¹ ¿o³nierze Armii Czerka, trafi³ do takiej bandy. I pewnego dnia policjanci wonej, chodzili od gospodarstwa do gospodarstwa i zago zastrzelili.
bierali krowy, konie, winie. Oddawali je najbiedniejW maju 1939 r. Stefan stan¹³ przed komisj¹ pobo- szym rodzinom z Jab³onówki Ruskiej. Poniewa¿ obdarow¹. Zbadali go, co zapisali w papierach i na tym siê rowani byli tak biedni, ¿e nie mieli czym karmiæ zwieskoñczy³o. Od wrzenia mia³ rozpocz¹æ naukê w lwow- rz¹t, czêsto tego samego dnia przyje¿d¿ali po siano,
skim Gimnazjum Kolejowym. Jednak los sprawi³, ¿e buraki, owies.
sta³o siê inaczej.
- ¯al by³o oddawaæ. Próbowalimy jako ratowaæ,
***
ukrywaæ... Wtedy w³anie z nimi zadar³em. Przyszli
Stefan Turaczy: - We wrzeniu pojechalimy ca³¹ po sieczkarniê. Z³apa³em m³ot i jak wypierniczy³em,
rodzin¹ kopaæ ziemniaki.
to rozbi³em ko³o zamachoNa wschód ci¹gnêli uciewe. Teraz bierzcie - móNa prze³omie 1939 i 1940 r. rozpoczê³y siê deportacje,
kinierzy. O wojnie wiedziewiê. A potem okaza³o siê,
g³ównie ludnoci polskiej, które ³¹cznie objê³y przesz³o milion
limy z radia, ale w na¿e niepotrzebnie to robiliosób (ok. 60 proc. Polaków, 20 proc. ¯ydów oraz 20 proc.
szej okolicy walk nie by³o.
my. Lepiej by³o od razu
Ukraiñców i Bia³orusinów) z terenów tzw. Ukrainy Zachodniej
Jak siê póniej okaza³o, to
wszystko im oddaæ, bo
i Bia³orusi Zachodniej.
by³y ostatnie godziny spoi tak przepad³o - konkluW³adys³aw A. Serczyk, Historia Ukrainy
koju. Drog¹ przeje¿d¿a³
Ossolineum, Wroc³aw 2001
duje pan Stefan.
pu³k kawalerii z Poznania.
***
Gdy mnie zobaczyli, kaza- Na Bo¿e Narodzenie
li zaprz¹c konie do wozu i zabrali prosto z pola. Wio- w komorze u straga¿a wisia³o pó³torej szynki (ca³a
z³em ckm, amunicjê, ¿ywnoæ. Tego dnia niemieckie szynka wa¿y³a trzy, mo¿e cztery kilo) - mówi. - W Wigisamoloty rozpoczê³y bombardowanie Buska, a od liê nie mielimy z³ych przeczuæ. Sk³adalimy sobie norwschodu Ruscy ju¿ atakowali. Zaczêlimy siê okopy- malne ¿yczenia. Tylko ¿e wiêta by³y smutne. Bez szowaæ w lasku ko³o Wierzbian, lecz przyszed³ rozkaz, ¿eby pek, bez jase³ek. Wtedy jeszcze nie wiedzielimy, ¿e s¹
udaæ siê w kierunku Kamionki Strumi³owej i Rawy ostatnimi na tym miejscu, ostatnimi, podczas których
Ruskiej. Po drodze by³y potyczki i ostrzeliwania. ks. proboszcz Wojciech Stuglik odprawia mszê w buW Wielkich Mostach polskim kociele. W drugi
ski oddzia³ prowadzi³ dziedzieñ wi¹t sowieccy ¿o³Polacy znaleli siê wród pierwszych ofiar. Deportowano
wiêædziesiêciu niemieckich
nierze prowadzili do praich w z³o¿onych z d³ugich poci¹gów konwojach, które rusza³y
jeñców. Pod Raw¹ znowu
cy naszych, wziêtych do
na wschód w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku, a potem
trzeba by³o siê biæ. Huk
niewoli we wrzeniu. Jeñjeszcze raz w czerwcu 1941 roku. (...)Przewa¿aj¹c¹ wiêkszoæ
dzia³, strza³y z karabinów
cy budowali drogê z Buska
skazano za nie znane przewinienia - po prostu dlatego, ¿e naród polski uwa¿any by³ za odwiecznego wroga swoich rosyj- trwa³o to przez ca³¹ noc
do Oleska. Z miasteczka
skich w³adców. Warunki panuj¹ce w tych poci¹gach nie dadz¹
i jeszcze rano. Najpierw
przysz³a jaka kobieta
siê opisaæ ¿adnymi sensownymi s³owami. Pasa¿erom kazano
nasza kawaleria przestaz pe³n¹ misk¹ p¹czków
spakowaæ racje ¿ywnoci na miesi¹c, natomiast pozwalano im
³a strzelaæ, zapanowa³a cii chcia³a je daæ pracuj¹zabraæ jedynie minimum rzeczy osobistych. Upychano ich na
sza. Pojawili siê Ruscy
cym. Ale Ruscy nie pozwostoj¹co w zapieczêtowanych, pozbawionych okien i nie ogrzei nas rozbroili. Polski ofilili. Kazali rozsypaæ na
wanych bydlêcych wagonach, w których mieli w rodku zimy
cer wyda³ rozkaz, ¿eby siê
niegu, ¿eby Polacy musieprzebywaæ dystans piêciu, szeciu, siedmiu, omiu lub nawet
rozje¿d¿aæ, gdzie kto mo¿e.
li siê po nie schylaæ. A gdy
dziewiêciu tysiêcy kilometrów.
W drodze powrotnej
który chcia³ wzi¹æ p¹czNorman Davies, Bo¿e igrzysko. Historia Polski
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2001
spotka³ czterech polskich
ka, to bili go kolbami ka¿o³nierzy z Tarnopola,
rabinów po plecach, po g³owiêc by³o mu raniej. Powie, gdzie popad³o - ot tak,
tem samotnie jecha³ 20 km przez las, z którego wy- dla zabawy. Mimo tego jeñcy pozbierali wszystkie p¹czchodzili uzbrojeni Ukraiñcy, samozwañczy stró¿e pra- ki. My, Polacy z Jab³onówki, którzy w dni powszednie
wa, i pytali, sk¹d i dok¹d jedzie?
wozilimy kamieñ na tê drogê i dostawalimy za to
- Musia³em siê t³umaczyæ, ¿eby mnie nie zabili. To wyp³atê w rublach, dokarmialimy naszych ¿o³nierzy.
by³ czas bezkrólewia. Dobrze, ¿e nic na wozie nie mia- Codziennie z ka¿dego numeru ludzie dawali zupê,
³em, choæ z rozbrojonego pu³ku zosta³o du¿o dobra, miêso, co kto mia³. Ruscy na to pozwalali.
chocia¿by wojskowe siod³a. Ale dobrze zrobi³em, ¿e ich
10 lutego 1940 r., w sobotê, matka i ojciec poszli do
nie wzi¹³em, bo kto wie, czy jad¹c z takim ³adunkiem stajni oporz¹dzaæ byd³o. By³a czwarta rano. Obudzi³
unikn¹³bym mierci. Wraca³em przez Be³¿c, Wielkie nas ha³as. Nad nami stali dwaj uzbrojeni ludzie - ruMosty, Kamionkê Strumi³ow¹ i Busk. 10 dni trwa³a ski ¿o³nierz i ukraiñski milicjant. Kazali szybko wsta-
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waæ, potem usi¹æ na pod³odze, na rodku izby. Naj- go czeka³ przygotowany zaczyn. Musielimy oddaæ klupierw ubra³em siê ja, potem brat. Przeczuwaj¹c co z³e- cze i wio na furmance. Jedziecie do szko³y. Jak brogo, na³o¿y³em troje spodni. Ale dobrych butów nie po- ni w waszym domu nie znajdziemy, wrócicie. Ale gdy
znajdziemy, to pojedziecie
zwolili ubraæ, tylko robocze,
na bia³e niedwiedzie.
juchtowe, chocia¿ mia³em
Wiêc wywózki odbywaj¹ siê noc¹. Chodzi tu o zaskoczeTo by³ podstêp. Oszukali
skórzane oficery, w których
nie. Cz³owiek pi, a oto nagle budz¹ go krzyki, widzi nad sob¹
nas. Dobrze wiedzieli, ¿e
chodzi³em do kocio³a.
wciek³e twarze ¿o³nierzy i NKWD, si³¹ wyci¹gaj¹ go z ³ó¿ka,
nas wywo¿¹ na zatracenie.
Oru¿e jest? - krzyczeli.
popychaj¹ kolbami i ka¿¹ wychodziæ z domu. Ka¿¹ oddaæ broñ,
Siostry p³aka³y, matka
Nie mamy broni - odpoktórej i tak przecie¿ nikt nie ma. Bez przerwy miotaj¹ straszlidar³a siê wniebog³osy, tylwiedzia³em. Ale oni zaczêwymi plugastwami. Najgorzej, je¿eli nazw¹ kogo bur¿ujem.
Bur¿uj to okropne wyzwisko. Ca³y dom przewracaj¹ do góry
ko tata strachliwy nie by³.
li przeszukiwaæ dom. Mianogami, w tym znajduj¹ najwiêksze upodobanie. W czasie, kieJa natomiast nie s¹dzi³em,
³em stracha, bo karabin by³
dy robi¹ rewizjê i ca³y ten nieopisany ba³agan, przyje¿d¿a pod¿e w³anie rozpoczyna siê
schowany w stodole, pod
woda. Jest to ch³opski wóz zaprzê¿ony w lichego konika (...).
nasza podró¿ do Rosji,
s³om¹. S¹siad Jan Grzesik,
Wiêc kiedy komandir widzi, ¿e jest ju¿ podwoda, krzyczy do
wiêc nie rozpacza³em. Tropochodz¹cy tak jak i my ze
tych, których bêd¹ wywoziæ: macie piêtnacie minut, ¿eby siê
chê siê ba³em, bo z niektóStrzelec Ma³ych, przyszed³
spakowaæ i siadaæ na furmankê. Je¿eli komandir ma dobre
rymi Ukraiñcami mia³em
zobaczyæ, co siê sta³o, bo zaserce, daje pó³ godziny.
zatargi, choæby przez tê
uwa¿y³ na podwórku furRyszard Kapuciñski, Imperium
rozbit¹ sieczkarniê.
mankê. Sadis dieduszka
Czytelnik, Warszawa 1997
W szkole okaza³o siê, ¿e
- rzekli do niego i ju¿ go
prawie wszyscy Polacy zonigdzie nie pucili. A przyszed³ prosto ze stajni, w po³atanych portkach, w byle stali aresztowani. W naszej Jab³onówce by³o piêædziesi¹t szeæ domów, a chyba tylko piêæ rodzin zostawili
jakich butach. W domu zostawi³ ¿onê i dzieci.
Na spakowanie dali nam 20 minut. Zabralimy tyl- w spokoju. To byli g³ównie ci, co do komuny nale¿eli.
ko worek m¹ki i pó³ szynki. Akurat nie mielimy ani Smo³ów te¿ nie ruszyli.
Do stacji w Krasnem wieli nas samochodami bez
kawa³ka chleba. Matka zamierza³a dopiero upiec,
w drewnianej dzie¿ce ko³o rozpalonego pieca chlebowe- plandek. Na drodze by³o du¿o niegu. Musielimy zeskakiwaæ i popychaæ ciê¿arówki, gdy siê zakopywa³y.
Nazwiska przedstawicieli rodzin, które zosta³y
Ca³y czas eskortowa³o nas wojsko. W miasteczku przewywiezione na Syberiê z Jab³onówki Polskiej w lutym
je¿d¿alimy ko³o kocio³a. Wielu widzia³o stoj¹cych
1940 r., zapamiêtane przez Stefana Turaczego
z dala znajomych i krewnych. P³akali, ale nie podchoStrzelce Ma³e
Strzelce Wielkie
dzili blisko, bo mia³ków ¿o³nierze natychmiast ³apali
Józef Turaczy
Jan Krzysztofek
i ³adowali na ciê¿arówki. Na stacji zobaczylimy kilka
Stanis³aw Grzesik
Jan M³ynarczyk
poci¹gów z pustymi wagonami towarowymi. ZrozumieStanis³aw Domaga³a
Stanis³aw Smo³a
limy, ¿e czekaj¹ na nas. Ukrainiec-furman szepn¹³ mi
Tomasz Piêkosz
Franciszek Smo³a
na ucho, ¿ebym ucieka³, a on mi pomo¿e siê ukryæ. WteAndrzej Cichy
Józef Zaj¹c
dy niektórzy rzeczywicie uciekli - Staszek Cichy, SteFranciszek Grzesik
Stanis³aw Marciñczak
fan Piêkosz, Mietek Oleksy... Pomyla³em: te¿ bym uciek³,
Szczurowa
Górka
ale jak rodzina beze mnie sobie poradzi?
Józef Niedojad³o
Józef Krzeczowski
W ten dzieñ za³adowano do wagonów kilka tysiêcy
Jan Woniczka
Jan Majka
ludzi - g³ównie Polaków, lecz zdarza³y siê tak¿e rodziJan Stojak
Franciszek Krzeczowski
ny ukraiñskie. Wagony by³y prymitywne, z desek,
Ludwik Kosiniak
w rodku obite blach¹, zakratowane okienka, prycze
Stanis³aw nieg
Srebro (¿onaty
z tarcicy. Tych prycz nie dla wszystkich starczy³o. Luz Woniczkówn¹)
dzie pouk³adali siê na workach z m¹k¹. Pamiêtam, ¿e
komu wyla³a siê nafta i zasmrodzi³a m¹kê. Do ka¿Miejsca
zamieszkania Do³êga
dego wagonu upychali i zamykali po oko³o 40 osób.
przed wyjazdem na Kresy Jan Kowalczyk
Czekalimy ca³¹ mron¹ noc. Jedzenia nie dostalimy.
nie ustalono
Aleksander Kózka
Dzielilimy siê wiêc, czym kto mia³, na szczêcie tylko
Rylowa
Leon mietana
B³a¿ej Przytu³a
my nie zabralimy chleba. Niektórzy mieli spore zapaJan Nowak
sy ¿ywnoci i innego dobra - widocznie trafili na barW³adys³aw Morel
Wrzêpia
dziej ludzkich ¿o³nierzy, którzy pozwolili zabieraæ
Jan Golonka
Sebastian Oleksy
wszystko, co chcieli. Razem z nami byli KrzysztofkoJan Kania
wie, Grzesikowie... By³ te¿ dawny rz¹dca Moroz z ¿on¹ i
Jan Tomaszewski
Jadowniki Mokre
córkami. Tylko jego syn Klemens postanowi³ urz¹dziæ
Józef St¹siek
Pawe³ Sowa
siê po nowemu - trzy miesi¹ce wczeniej wypar³ siê
Jan Haber
ojca-ku³aka i przysta³ do ukraiñskiej milicji, podlegaWojciech Gorczyca
j¹cej sowieckiej w³adzy.
Józef Moryl
Okolice Tarnowa
Rankiem szarpnê³o wagonem. Rozleg³ siê zgrzyt staWiêckowski
Antoni Jakus
lowych kó³ o zamarzniête szyny. Poci¹g ruszy³ na wschód.
MAREK ANTOSZ
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Izby Rolnicze
Najwiêksze poparcie wród rolników ma Kazimierz Ró¿ycki z Ucia Solnego. Od grudnia
ub.r. wraz z Józefem Zbieg³em ze Szczurowej zasiada w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej.

Ma³e zainteresowanie, niska frekwencja

8 grudnia rolnicy wybierali swoich przedstawicieli
do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Brzesku. G³osowaæ mo¿na by³o w trzech obwodach - komisje znajdowa³y siê w Szczurowej, Zaborowie i Uciu Solnym.
Poprzednio w radzie zasiadali Józef Zbiegie³ i Stanis³aw Piêkosz ze Szczurowej-Brzezinek. Obecnie
oprócz nich kandydowali tak¿e Zdzis³aw Nawrot ze
Strzelec Ma³ych i Kazimierz Ró¿ycki z Ucia Solnego.
Rolnicy najwiêkszym poparciem obdarzyli ostatniego
z nich. Rolnik z Ucia otrzyma³ 94 g³osy. Drugi wynik
(69 g³osów) uzyska³ Józef Zbiegie³. Poniewa¿ dla na-

szej gminy przypada³y dwa mandaty, obydwaj bêd¹
wiêc reprezentantami w Izbach Rolniczych. Zdzis³aw
Nawrot znalaz³ uznanie u 53 rolników, natomiast 35
zag³osowa³o na Stanis³awa Piêkosza.
Sporód 3338 osób uprawnionych do g³osowania
wziê³o w nim udzia³ 186, czyli zaledwie 5,57 proc. Izby
Rolnicze maj¹ bardzo okrojone kompetencje. Mog¹
informowaæ, monitowaæ, ale w przeciwieñstwie do
zwi¹zków zawodowych - protestowaæ im nie wolno.
(g)

Sport
WOLA PRZEMYKOWSKA. Zwyciê¿yli £ukasz Gwód i Marcin Nowak

Deszcz nagród
Wykorzystuj¹c wietlice, domy ludowe, remizy stra¿ackie oraz inne budynki publiczne Gminne Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu podczas ferii zimowych
w ca³ej gminie organizowa³o zajêcia oraz imprezy rozrywkowe i sportowe dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Najczêciej by³y to rozgrywki tenisa sto³owego, ale tak¿e
gry stolikowe, turnieje bilardowe i konkursy plastyczne.
W Woli Przemykowskiej najlepszymi tenisistami w
grupie do lat 15 okazali siê: £ukasz Gwód, Kazimierz Stachowicz, Jaros³aw Ka³u¿a i Paulina Kamysz.
Wród starszych wygra³ Marcin Nowak. Drugie miejsce zaj¹³ Andrzej Tracz, trzecie - Wies³aw Czaja, czwarte - Grzegorz Latuszek.
Stron¹ organizacyjn¹ zajmowa³a siê bibliotekarka
Joanna Gwód. Zwyciêzcy, oprócz nagród zakupionych
przez GCK, otrzymali tak¿e s³owniki polsko-niemiec-

kie, które ufundowa³a Krystyna Szczepanek - dyrektor Szko³y Podstawowej, oraz sponsorowane przez so³tysa Kazimierza Tyrchê statuetki i portfele.
(m)

SZCZUROWA. Rysowali maskotki

Prace do Komitetu Olimpijskiego
Jaromir Radzikowski, gminny koordynator UKS-ów, by³ pomys³odawc¹ i organizatorem Powiatowego
Konkursu Plastycznego pod nazw¹ Rysujemy maskotkê o treci sportowej.
Jury uzna³o, ¿e pierwsze miejsce nale¿y przyznaæ
Ewelinie Bogda³ z Publicznego Gimnazjum w Czchowie, drugie  £ukaszowi Bajorowi z Gimnazjum
w Szczurowej. Trzecie miejsce przypad³o Justynie Górczyñskiej z Publicznego Gimnazjum w Gnojniku. Wy-

ró¿nienia otrzymali: Karolina Nieæ, Judyta Graba³a
(PG Czchów), Sabina Kijak, Patrycja Duch i Hubert
Lew (PG Szczurowa).
Zwyciêzcy i wyró¿nieni otrzymali puchary oraz nagrody w postaci sprzêtu sportowego i maskotek. Nagrodzone prace zosta³y przes³ane do archiwum Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
(g)
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Czas miniony

Dzia³alnoæ Spó³ki Oszczêdnoci
i Kredytów w Strzelcach Wielkich (2)
Rok 1918, chocia¿ trwa³a wojna, powita³a oszczêdno- do 5 proc. Strzelczanie zdawali sobie sprawê z tego, ¿e ni¿ciowa spó³dzielnia strzelecka nisk¹ stop¹ procentow¹, bo sze oprocentowanie po¿yczek musia³o doprowadziæ do defioprocentowanie wk³adów wynosi³o 3 proc., a po¿yczek 4,5 cytu finansowego, dlatego stosunkowo szybko odeszli od
proc. Przy tym, bior¹c pod uwagê postêpuj¹c¹ dewaluacjê odgórnych za³o¿eñ. Lecz nie pozostali równie¿ obojêtni wopieni¹dza, postanowiono udzielaæ po¿yczek do kwoty 2 tys. bec problemów finansowych, w jakich znalaz³o siê odrakoron. Ta dzia³alnoæ gospodarcza kierowa³a równie¿ uwa- dzaj¹ce siê pañstwo polskie w zwi¹zku z walkami o granigê mieszkañców Strzelec i okolicy na sprawy polityczne ce pañstwa. 13 kwietnia 1919 r. pospieszyli oni z pomoc¹
zwi¹zane z odrodzeniem siê niepodleg³ego pañstwa polskie- odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej, zakupuj¹c za 2 tys. kogo, bo po zwolnieniu Józefa Pi³sudskiego z twierdzy mag- ron obligacje Po¿yczki Odrodzenia i Odbudowy Polski.
deburskiej i jego przyjedzie do Warszawy, stosunkowo szybJeszcze w tym samym roku zmieni³a siê siedziba najko uda³o siê utworzyæ centralny orodek pañstwowoci pol- wy¿szych w³adz SOP. Miejsce Patronatu Lwowskiego zajêskiej. Przecie¿ regionalne rz¹dy polskie, jak krakowska ³a Kasa Centralna Zwi¹zku Spó³ek Rolniczych w WarszaKomisja Likwidacyjna i Rz¹dz¹ca, Rz¹d Lubelski i
wie. Dla spó³dzielców strzeleckich utworzenie tej
Rada Regencyjna w Warszawie przekaza³y mu
instytucji oznacza³o dalsz¹ konsolidacjê pañswoje kompetencje jako Naczelnikowi Pañstwa i dlatego ju¿ 13 lipca 1919 r. postanostwa. 16 listopada 1918 r. J. Pi³sudski
wili do niej przyst¹piæ. Spó³ka wówczas
powiadomi³ mocarstwa walcz¹ce i inne
jeszcze dobrze egzystowa³a. Jednak
kraje o utworzeniu suwerennego pañwraz z narastaj¹c¹ inflacj¹, zwiêkszastwa polskiego.
³o siê równie¿ ryzyko upadku tej inJednak ju¿ 7 padziernika
stytucji. Takie koszty wojny wia1918 r. Rada Regencyjna opublitowej i walk o bezpieczne granikowa³a manifest, który w Brzece pañstwa p³aci³a wraz z ca³¹
sku i okolicy zosta³ uznany za
Polsk¹ równie¿ Spó³ka
deklaracjê niepodleg³oci PolOszczêdnoci i Po¿yczek
ski. A tydzieñ póniej, pos³owie
w Strzelcach Wielkich.
polscy z parlamentu austriacJu¿ 4 wrzenia 1921 r. podkiego owiadczyli, ¿e odt¹d
wy¿szono kwotê kredytu udzieuwa¿aj¹ siê za obywateli nielanego rolnikom i cz³onkom
podleg³ego pañstwa polskiego.
spó³dzielni z 10 tys. marek do
W tej sprawie zabiera³y g³os
30 tys. Równoczenie zwiêkszozarówno w³adze powiatowe
no rachunek bie¿¹cy strzelecbrzeskie, jak i Komisja Rz¹dz¹kiego Kó³ka Rolniczego z 15 tys.
ca i Likwidacyjna. W ka¿dym
do 50 tys. mk. Zwiêkszono zarazie cz³onkowie Spó³ki strzerazem oprocentowanie wszystleckiej ju¿ 7 listopada zapoznakich kredytów o 0,5 proc.
li siê z okólnikiem, który móW takiej sytuacji ekonomicznej
wi³ o odzyskaniu niepodleg³okraju tylko oprocentowanie
ci, zjednoczeniu wszystkich
kredytu w wysokoci 30 proc.
Edward Maurizio - jeden ze wspó³za³o¿ycieli
Spó³ki Oszczêdnoci i Kredytów.
ziem polskich i apelowa³ o pozabezpiecza³o w jakim stopniu
moc finansow¹ dla walcz¹cego
zarówno wk³ady, jak i dalsz¹
Lwowa, zajêtego 1 listopada 1918 r. przez Ukraiñców.
dzia³alnoæ kasy. Dewaluacja pieni¹dza nakazywa³a dale1 stycznia 1919 r. odby³o siê wspólne posiedzenie Zarz¹- ko id¹ce oszczêdnoci, dlatego postanowiono, ¿e kasjer otrzydu Spó³ki i jej Rady Nadzorczej. Zarz¹d na tym spotkaniu ma wynagrodzenie za swoj¹ pracê w wysokoci 1 proc. od
reprezentowali: ks. Józef lazyk, Józef Piórek, Franciszek dochodów. By³ to zreszt¹ jedyny p³atny pracownik kasy,
Grzesik, Jan Maj, Marcin Karamara, Stanis³aw Jurek którego wynagrodzenie by³o symboliczne. Ówczesny Zai Franciszek G³¹b. Z Rady Nadzorczej przybyli: Tomasz Japa rz¹d i Rada Nadzorcza zdawa³y sobie sprawê z tego, ¿e nie
(prze³o¿ony), Jan Zabiega³a (zastêpca prze³o¿onego), Szy- mo¿na w takiej sytuacji gospodarczej pañstwa mno¿yæ p³atmon Pêcak, Andrzej Oleksy, Wawrzyniec Oleksy i Jakub nych etatów. Wobec narastaj¹cej inflacji, od lutego 1922 r.
Maj. Centralne w³adze nadzorcze spó³dzielni podjê³y wów- zapotrzebowanie na po¿yczki ci¹gle wzrasta³o. Kasa ju¿
czas b³êdn¹ decyzje o obni¿eniu stopy procentowej wk³a- wówczas nie posiada³a ¿adnej gotówki.
dów oszczêdnociowych do 3 proc. i po¿yczek do 2,5 proc.
Nie wiemy, jakie decyzje podejmowa³ Zarz¹d, aby uchroWkrótce jednak spó³dzielcy strzeleccy odeszli od tych usta- niæ oszczêdnoci i kasê przed upadkiem. W ka¿dym razie
leñ, bo ju¿ w 1921 r. oprocentowanie po¿yczek podniesiono w listopadzie 1922 r. ograniczono czas sp³aty po¿yczek d³u-
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goterminowych do 1,5 roku. Jednak wobec galopuj¹cej inflacji Zarz¹d i Rada Nadzorcza by³y bezradne. Bo je¿eli
w 1922 r. jeden dolar kosztowa³ 2922 mk, to w 1923 r. nale¿a³o za niego zap³aciæ ponad 1 600 tys. mk. Ks. lazyk,
zdaj¹c sobie sprawê z nieuchronnego i niezawinionego przez
spó³dzielców strzeleckich upadku spó³ki, od 1922 r. przesta³ uczestniczyæ w pracach jej Zarz¹du.
Dopiero po reformie walutowej, w po³owie 1924 r., Kasa
wznowi³a swoj¹ dzia³alnoæ. Ks. lazyka zast¹pi³ ks. Stanis³aw Kamionka, który by³ jednym z inspiratorów odnowienia dzia³alnoci przez spó³dzielniê. On kierowa³ zebraniem swoich aktywnych parafian, którzy odnowili dzia³alnoæ spó³dzielni w 1924 r. Ostatecznie statut odrodzonej
spó³ki w postaci Kasy Stefczyka zosta³ przyjêty przez walne zebranie w grudniu 1924 r. Ale do tego czasu uzyska³ on
zgodê na zaci¹gniêcie w Kasie Centralnej dwóch po¿yczek
po 10 000 z³, poniewa¿ wielu mieszkañców dotkniêtych powodzi¹ nie mia³o pieniêdzy nawet na op³acenie podatków
i zakup zbo¿a siewnego.
Zgodnie z nowym statutem tej spó³dzielni, która od
1924 r. nosi³a nazwê Kasy Stefczyka, do jej Zarz¹du obok
przewodnicz¹cego, jego zastêpcy i kasjera wchodzi³o jeszcze 6 cz³onków wybieranych przez walne zebranie. U podstaw zwiêkszenia liczby cz³onków Zarz¹du leg³o przekonanie, ¿e w ten sposób kierownictwo Kasy lepiej bêdzie mog³o
rozeznaæ mo¿liwoci finansowe przysz³ych kredytobiorców, a
tym samym spó³dzielnia zdo³a unikn¹æ udzielania nieci¹galnych kredytów. Równie¿ RN od tego czasu sk³ada³a siê
z przewodnicz¹cego, jego zastêpcy i szeciu cz³onków wybieranych przez walne zebranie. Warunki cz³onkostwa,
zgodnie z nowym statutem, nie uleg³y istotnej zmianie.
Wpisowe wynosi³o 1 z³, a udzia³ cz³onkowski 10 z³. Obok
sk³adu w³adz Kasy i okrelenia ich kompetencji walne zebranie wybiera³o komisjê rewizyjn¹, okrela³o ród³a dochodów, zasady podzia³u zysków i sposoby za³atwiania sporów oraz uchwala³o zasady likwidacji spó³dzielni.
Po zatwierdzeniu statutu spó³dzielni strzeleckiej walne
zebranie wybra³o nowy Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ tej Kasy.
Zaufanie spó³dzielców strzeleckich zdobyli: ks. Stanis³aw
Kamionka (prze³o¿ony Zarz¹du) , Pawe³ Malanka, Wojciech Zbiegie³, Józef Smo³a, Wojciech Zaj¹c, Jan Maj, Andrzej Grzesik, Franciszek Kozak i Stanis³aw Jurek. Natomiast do RN wybrano Tomasza Japê, Józefa Kosa³ê, Stanis³awa Oleksego, Micha³a Kordeckiego, Jana Nawrota , Stanis³awa Maja, Józefa Zbieg³a i Piotra Nabia³a. Odnowiona
spó³dzielnia wnet zdoby³a sobie zaufanie mieszkañców,
o czym wiadczy liczba 194 cz³onków (w 1928 r.). Prawie
po³owa z nich (94 osoby) posiada³a drobne, bo do 2 ha gospodarstwa rolne. Tylko 36 cz³onków posiada³o gospodarstwa powy¿ej 5 ha. Obok wiêc ma³orolnych i redniorolnych, którzy dominowali liczebnie w tej spó³dzielni, nale¿a³o do niej jeszcze piêciu urzêdników i leniczy. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e by³a to wiejska inicjatywa spó³dzielcza i taki charakter posiada³a ona a¿ do 1939 r.
W latach wzglêdnej prosperity rolnictwa (1926  1928)
spó³dzielcy strzeleccy starali siê rozpropagowaæ zasady
oszczêdzania poprzez zak³adanie ksi¹¿eczek oszczêdnoci
dla noworodków. Równoczenie wielu mieszkañców wsi
zaci¹ga³o kredyt obrotowy, który bez wiêkszego trudu by³
sp³acany. Jednak ju¿ w 1929 r., w zwi¹zku z kryzysem gospodarczym, wielu rolników mimo daleko posuniêtej
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oszczêdnoci nie by³o w stanie uregulowaæ swoich zobowi¹zañ kredytowych wobec strzeleckiej Kasy Stefczyka.
17 kwietnia 1929 r. na posiedzeniu Zarz¹du, w myl polecenia Patronatu, sprolongowano zaci¹gniête po¿yczki dla
wielu rolników. By³y to czasem ma³e sumy (Franciszkowi
Grzesikowi 17 z³, Janowi Kozie 16 z³, G³¹bowi Józefowi 
18 z³, Paw³owi Kordeckiemu 20 z³) lub rednie kwoty, od
50 do 300 z³. Równoczenie postanowiono, ¿e Kasa mo¿e
udzielaæ po¿yczek do wysokoci 300 z³, a za zgod¹ RN do
wysokoci 500 z³.
W 1928 roku pojawi³y siê w tej spó³dzielni pewne niedobory, które postanowiono pokryæ z dochodów w 1929 r.
i z dodatkowego opodatkowania kredytów w wysokoci 0,50
z³, ci¹ganych od ka¿dych 100 z³ po¿yczki. Trudna sytuacja
gospodarcza zmusza³a osoby posiadaj¹ce wk³ady oszczêdnociowe w tej Kasie do ich wycofywania. Jak wynika
z protoko³u posiedzenia Zarz¹du, do 5 maja 1929 r. w³aciciele wk³adów oszczêdnociowych zg³osili ich wycofanie na
kwotê 4 tys. z³, a spó³dzielnia nie dysponowa³a ¿adn¹ gotówk¹. Dlatego bior¹c pod uwagê s³aby ruch kasowy
w obecnym przednówku, Zarz¹d Kasy postanowi³ zaci¹gn¹æ now¹ po¿yczkê w Centralnej Kasie z przeznaczeniem na ten cel. Ponadto ograniczono wydatki i koszty administracyjne, ci¹gano zaleg³e po¿yczki, wzywano opiesza³ych do terminowego sp³acania rat. Dziêki tej dzia³alnoci, mimo kryzysu gospodarczego, Kasa Stefczyka
w Strzelcach wykaza³a w 1930 r. dochód w wysokoci 1179
z³ 92 gr. Zad³u¿enie Kasy , chocia¿ udzieli³a ona po¿yczek
na kwotê 28 tys. z³, zmala³o wobec banku centralnego do
4,2 tys. z³. A to dowodzi, ¿e gospodarka spó³dzielni zmierza³a, chocia¿ powoli, do samowystarczalnoci.
Te pozytywne zjawiska pozwoli³y na podniesienie
oprocentowania wk³adów oszczêdnociowych z 7 na 8
proc. i obni¿enie oprocentowania po¿yczek z 13 do 12
proc. Zarz¹d nawet zaproponowa³ wyp³acenie 10 proc.
dywidendy dla cz³onków albo jej przeznaczenie na powiêkszenie szkolnej biblioteki. Jednak klêski ¿ywio³owe, które niepokoi³y tamte okolice oraz narastaj¹cy kryzys gospodarczy, powa¿nie utrudnia³y sp³atê zaci¹gniêtych przez rolników kredytów. Du¿¹ nieprawid³owoci¹
by³o to, ¿e Zarz¹d w pierwszej kolejnoci udziela³ po¿yczek dla cz³onków swych rodzin, czego zreszt¹ statut nie
zabrania³. Je¿eli do tego dodamy trudnoci z realizacj¹
przez nich zaci¹gniêtych zobowi¹zañ kredytowych, to
jasnym siê stanie, ¿e Kasa, aby zrealizowaæ wyp³atê wypowiedzianych oszczêdnoci, musia³a zaci¹gn¹æ nowe kredyty. W 1931 r. nawet ponios³a ona stratê w wysokoci
44 z³ 65 groszy, która wynika³a ze znacznych zaleg³oci
zwi¹zanych ze sp³at¹ po¿yczek i procentów od prolongowanych kredytów. Ponadto sprawê sp³aty d³ugów siedmiu d³u¿ników musia³a ona skierowaæ do s¹du.
(ci¹g dalszy w nastêpnym numerze)
prof. MARIAN STOLARCZYK
Autor jest kierownikiem
Zak³adu Historii
Uniwersytetu Rzeszowskiego
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Wieci z banku
Po siedmiu latach dzia³alnoci szczurowski oddzia³ Krakowskiego Banku Spó³dzielczego wraz
z czterema filiami stanowi jeden z najwiêkszych oddzia³ów wchodz¹cych w sk³ad tego banku.

Pierwszy samodzielny
Mimo pogarszaj¹cej siê sytuacji ekonomicznej kraju
w Krakowskim Banku Spó³dzielczym, skupiaj¹cym 48 jednostek bankowych, nie ma powodów do narzekañ. Jest
pierwsz¹ w kraju samodzieln¹ instytucj¹ finansow¹ wród
banków spó³dzielczych. Sta³o siê to realne, poniewa¿ KBS
prawie dwukrotnie przekroczy³ wymagany próg funduszy w³asnych i mo¿e nadal rozwijaæ autonomiczn¹ dzia³alnoæ. Obecnie przekraczaj¹ one 35 mln z³, czyli 9,6 mln
euro. Równoczenie wzros³a kwota funduszu udzia³owego z 32 200z³ do 73 383 z³, daj¹c dynamikê 227,9 proc.
Zwiêkszy³o to wiarygodnoæ banku i mo¿liwoci dalszego
rozwoju dzia³alnoci kredytowej, zapewniaj¹c równoczenie bezpieczeñstwo zdeponowanych rodków.
Zasoby bankowe i kompleksowa struktura organizacyjna spowodowa³y, ¿e KBS nie przystawa³ ju¿ do modelu ustawy
z 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spó³dzielczych i ich zrzeszaniu siê.
D¹¿enie do pe³nej samodzielnoci
stanowi³o jeden z podstawowych
celów strategii dzia³ania na lata
2000-2005, gdy¿ zapewnia³o to podjêcie wspó³pracy na partnerskich
zasadach z najsilniejsz¹ w kraju
spó³dzielcz¹ grup¹ kapita³ow¹. Innym argumentem za zmian¹ formu³y KBS by³y ustawowe ograniczenia dotycz¹ce obszaru dzia³ania.
Tymczasem jest on niezwykle wa¿ny dla klientów oraz sytuacji finansowej banku, który maj¹c zasiêg
terytorialny i zró¿nicowanych
klientów jest mniej podatny na wahania koniunktury w poszczególnych bran¿ach. Samodzielny bank bêdzie mia³
mo¿liwoæ obs³ugiwania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych nie tylko Ma³opolski i s¹siednich województw.
Poprzez poszerzenie oferty, ju¿ bez koniecznoci uzyskiwania zgody banku zrzeszonego, bêdzie sam decydowa³ o swoim losie i dalszym rozwoju.
KBS jest bankiem uniwersalnym. Oferuje pe³ny zakres us³ug bankowych dla rolnictwa, ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw, gmin i powiatów. Aktualnie kredytuje
gie³dy rolnicze, grupy producenckie, infrastrukturê terenów wiejskich, rynek sprzeda¿y samochodów, budownictwo, handel i us³ugi.
Realizacja zadañ gospodarczo-finansowych oraz uzyskane efekty ocenione zosta³y przez 545 cz³onków na zebraniach grup cz³onkowskich. Pozyskanie w minionym
roku 284 cz³onków da³o wskanik wzrostu 108 proc.
wiadczy to o wzrocie zaufania i potrzebie wspó³dzia³ania na rzecz rozwoju oddzia³u i filii, które poprawiaj¹
systematycznie swoje wyniki.

Wzrost liczby filii zapewni³ szczurowskiemu oddzia³owi pozyskanie nowych klientów korzystaj¹cych z us³ug
bankowych. Ich liczba przekroczy³a 6 tys. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych zgromadzonych by³o 14 579 tys. z³, wykazuj¹c dynamikê 116,2
proc.
£¹czna kwota kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych w r. 2002 wynios³a 8 562 tys. z³ (przyrost obliga do
kwoty 11 315 tys. z³ - dynamika 108,1 proc.). Odzia³ zakoñczy³ dzia³alnoæ za miniony rok wynikiem bilansowym brutto wynosz¹cym 975,6 tys. z³ (dynamika wzrostu 200,6 proc.).
Bank podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do usprawnienia
obs³ugi klientów i przyspieszenia rozliczeñ na rachunkach
bankowych. Wymaga³o to poniesienia du¿ych nak³adów finansowych, lecz dziêki temu umo¿liwiono klientom korzystanie z us³ugi
Home Banking i Bankofonu, u³atwiaj¹cych pe³ny wgl¹d w rachunek bankowy oraz dokonywanie
poleceñ przelewu bez koniecznoci uzyskania po³¹czenia z osob¹
obs³uguj¹c¹ klientów przy okienku lub przychodzenia do banku
z dokumentami.
Z myl¹ o obs³udze rzemios³a w roku ubieg³ym oddzia³
w Szczurowej uruchomi³ now¹ filiê w Brzesku. Podpisano w tej
sprawie odpowiednie porozumienia z Cechem Rzemios³ Ró¿nych.
Atrakcyjnoæ lokalizacji tej filii sprawi³a, ¿e cieszy siê
du¿ym powodzeniem tak¿e wród osób fizycznych osiedla przy ul. Ogrodowej.
Zarówno filia, jak i oddzia³ prowadz¹ dzia³alnoæ dewizow¹. Pakiet us³ug dewizowych obejmuje:
- otwieranie i prowadzenie rachunków w walutach
wymienialnych dla osób fizycznych (dla podmiotów gospodarczych tak¿e w walucie polskiej), bêd¹cych lub nie
bêd¹cych rezydentami rachunków p³atnych na ka¿de ¿¹danie, rachunków lokat terminowych w USD i EURO;
- dokonywanie przekazów pieniê¿nych z zagranicy;
- skup i sprzeda¿ walut obcych w gotówce.
KBS systematycznie rozszerza gamê oferowanych
us³ug. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, pod koniec roku rozpocz¹³ wydawanie w³asnych kart
p³atniczych MAESTRO oraz zainstalowa³ i uruchomi³
cztery bankomaty. Oddzia³ w Szczurowej przyst¹pi³ do
wydawania takich kart od lutego.
Osi¹gniête wyniki sprawi³y, i¿ dzia³alnoæ KBS zosta³a uhonorowana szeregiem nagród i wyró¿nieñ, m.in.

W ZAKOLU RABY I WIS£Y

1/2003

dyplomem w ramach rankingu Banków Spó³dzielczych
za efektywnoæ, god³em Partner godny zaufania, natomiast w plebiscycie organizowanym przez Gazetê Krakowsk¹ - tytu³em Z³otej firmy z rubinem 2002 roku.
KBS po raz kolejny zaj¹³ pierwsze miejsce w rankingu
banków spó³dzielczych organizowanym przez Krajowy
Zwi¹zek Banków Spó³dzielczych.
Aktywnoæ szczurowskiego oddzia³u nie ogranicza³a
siê do dzia³añ na p³aszczynie ekonomicznej. Du¿o uwagi powiêcono kontynuowaniu pomocy w zakresie dzia³alnoci kulturalno-sportowej, ochrony rodowiska czy
charytatywnej.

Dobre wyniki finansowe za rok 2002 zawdziêczamy
ca³ej za³odze, systematycznie podnosz¹cej swoje kwalifikacje zawodowe, dobrej wspó³pracy pomiêdzy pracownikami, Zarz¹dem i rad¹ Nadzorcz¹ KBS, co stworzy³o
w³aciwy klimat do efektywnej pracy. Podkreliæ nale¿y równie¿ dobr¹ wspó³pracê z organami samorz¹dowymi, wójtem i so³tysami, która równie¿ mia³a wp³yw
na wyniki Banku i dostosowanie programu dzia³ania
do potrzeb gospodarczych rejonu. S³ów uznania godni
s¹ te¿ ksiê¿a pracuj¹cy w parafiach, którzy u³atwiali
nam przekazywanie ró¿nych informacji bankowych dla
mieszkañców wsi.
(bs)

Kronika ¿a³obna

ODESZLI SPORÓD NAS (01.11.2002-28.02.2003)
Janina Szczypu³a
Maria Kozak
Maria Bajor
Helena Rzepka
Maria Kordek
Aniela Wilk
Helena Przytu³a
Dorota Samolej
Stanis³aw Oleksy
Boles³aw Polczyk
Anna Bieniek
Wojciech Janeczek
Józef Kordecki
Maria Oleksy
Wanda Niedziela
Janina Misiorowska
Janina Jadwiga Noga
Stefania Kijak
Tomasz Maj
Emilia Irena Prus
Bronis³awa Noga
Genowefa Maria Czuj
Franciszek Cierniak
Salomea Maria Pamu³a
W³adys³aw Gajos
Józef Giza
Janina Oleksy
Józefa Oleksy
Józefa Gardziel
Anna Rataj
Józef Stachowicz
Józef Boksa
Stanis³awa Szywalska
Józefa Sikora
W³odzimierz Gut
Wanda Maria Zabiega³a
Janina Widzisz
W³adys³aw Wójcik
Jan Bronis³aw Wa³ek
Helena Borowiec
Józefa Kud³a
Czes³aw Kryca
Józef Czuj
Stanis³aw Ciela
Irena Misiorowska
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ur. 15.05.1908 r.
ur. 28.07.1908 r.
ur. 28.01.1910 r.
ur. 9.01.1911 r.
ur. 12.02.1911 r.
ur. 9.01.1911 r.
ur. 19.10.1912 r.
ur. 20.01.1913 r.
ur. 21.05. 1913 r.
ur. 4.11.1913 r.
ur. 28.09.1914 r.
ur. 13.04.1917 r.
ur. 20.05.1917 r.
ur. 20.04.1918 r.
ur. 7.02.1919 r.
ur. 20.02.1919 r.
ur. 12.09.1919 r.
ur. 21.11.1919 r.
ur. 16.07.1920 r.
ur. 26.09.1921 r.
ur. 23.10.1921 r.
ur. 2.11.1921 r.
ur. 5.02.1922 r.
ur. 26.06.1922 r.
ur. 4.08.1922 r.
ur. 27.09.1922 r.
ur. 3.02.1923 r.
ur. 16.10.1923 r.
ur. 18.01.1924 r.
ur. 24.03.1924 r.
ur. 16.04.1924 r.
ur. 19.07.1924 r.
ur. 4.05.1925 r.
ur. 4.09.1925 r.
ur. 10.01.1928 r.
ur. 7.01.1929 r.
ur. 1.08.1929 r.
ur. 18.05.1930 r.
ur. 7.08.1931 r.
ur. 15.11.1931 r.
ur. 8.10.1932 r.
ur. 23.01.1938 r.
ur. 17.02.1938 r.
ur. 8.05.1945 r.
ur. 18.05.1948 r.

Szczurowa
Kwików
Wola Przemykowska
Do³êga
Niedzieliska
Strzelce Wielkie
Rylowa
Wrzêpia
Strzelce Wielkie
Strzelce Wielkie
Kopacze Wielkie
Wola Przemykowska
Strzelce Wielkie
Strzelce Wielkie
Górka
Ucie Solne
Zaborów
Do³êga
Strzelce Ma³e
Górka
Zaborów
Rylowa
Strzelce Wielkie
Rudy-Rysie
Wola Przemykowska
Zaborów
Strzelce Wielkie
Wrzêpia
Ucie Solne
Ucie Solne
Wola Przemykowska
Wola Przemykowska
Ucie Solne
Ucie Solne
Niedzieliska
Strzelce Wielkie
Ucie Solne
Ucie Solne
Strzelce Wielkie
Rudy-Rysie
Strzelce Wielkie
Pojawie
Do³êga
Rylowa
Ucie Solne
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Z policyjnego notatnika
23 listopada. Po¿ar budynku gospodarczego
w Pojawiu. Straty oszacowano na 500 z³.
24 listopada. W Wile ko³o Górki znalezione zosta³y zw³oki cz³owieka. Okaza³o siê, i¿ jest to mieszkaniec gminy Gdów, który kilka dni wczeniej uton¹³
w Rabie.
23 listopada. W Górce sp³onê³a stodo³a o wartoci
10 tys. z³.
24-25 listopada. Na 5755 z³ oceni³ swoje straty
w³aciciel sklepu spo¿wczo-przemys³owego w Zaborowie po nocnym w³amaniu. Z³odzieje, którzy po uciêciu
k³ódek weszli g³ównymi drzwiami, zabrali artyku³y
gospodarstwa domowego.
26-27 listopada. W³amanie do remontowanego
budynku prywatnej firmy w Szczurowej. Zniknê³o szeæ
rolek folii izolacyjnej.
4 grudnia. Z dwóch maluchów zaparkowanych
ko³o kocio³a w Szczurowej zniknê³y ko³a zapasowe,
podnoniki i klucze. Sprawców szybko odnaleziono.
Okazali siê nimi czterej m³odzi ludzie, wród nich dwaj
nieletni. Grupa mia³a na swoim koncie 15 kradzie¿y
i w³amañ do samochodów i domów prywatnych. Interesowa³y ich motocykle, rowery oraz ko³paki samochodowe, halogeny, a nawet zderzaki.
5-6 grudnia. W Pojawiu w³amano siê do sklepu
prywatnego. Sprawcy skradli alkohol, papierosy, kawê,
czekoladê i wêdliny o wartoci 8556 z³.
10 grudnia. Do niezamieszka³ego domu przy ul.
Lwowskiej w Szczurowej dostali siê wandale i zniszczyli licznik pr¹du elektrycznego. Opiekun budynku
oszacowa³ wartoæ strat na 300 z³.
12 grudnia. O 21.40 na przystanku w Niedzieliskach pasa¿erka autobusu po opuszczeniu pojazdu nie
zauwa¿y³a nadje¿d¿aj¹cego malucha. Dosz³o do kolizji, w wyniku której mieszkanka Rajska dozna³a obra¿eñ cia³a.
15-16 grudnia. Papierosy, alkohol i artyku³y spo¿ywcze to ³up w³amywaczy, którzy po wczeniejszym
wyrwaniu drzwi antyw³amaniowych dostali siê noc¹
do zaborowskiego sklepu Gminnej Spó³dzielni SCh.
18-19 grudnia. Odciêcie krat i wy³amanie bocznych
drzwi wystarczy³o, aby nieznany sprawca wszed³ noc¹
do prywatnego sklepu spo¿ywczego w Górce i zaopatrzy³
siê w piwo, papierosy i czekolady za 600 z³.
29 grudnia. Z Fiata 126p zaparkowanego ko³o
dyskoteki w Szczurowej skradziono radioodtwarzacz,
g³oniki, halogeny oraz jedn¹ tablicê rejestracyjn¹.

29-30 grudnia. Krótkotrwa³e u¿ycie pojazdu  tak
policja okreli³a zdarzenie, którego fina³ znalaz³ miejsce w przydro¿nym rowie we wsi Mokrzyska. Maluchem z kluczykami w stacyjce, zaparkowanym na
podwórku w Niedzieliskach, zainteresowali siê prawdopodobnie m³odzi ludzie. Po uruchomieniu silnika
udali siê nim w kierunku Brzeska. Gdy pojazd utkn¹³ w
rowie, pozostawili go, nie wy³¹czaj¹c graj¹cego na ca³y
regulator radia. W³aciciel odzyska³ samochód, którego wartoæ rynkow¹ okreli³ a¿ na 600 z³.
5-6 stycznia. Noc t³uczonych szyb w centrum
Szczurowej. W³amywaczom nie uda³o siê wejæ do
Domu Towarowego GSSCh mimo uszkodzenia dwóch
szyb antyw³amaniowych i jednej zwyk³ej. Natomiast
z pobliskiego kiosku zniknê³y kosmetyki, karty telefoniczne i s³uchawki do walkmana  wszystko warte
470 z³. Sprawca wszed³ do rodka przez niewielki otwór
powsta³y po wybiciu szyby o wymiarach 30x40 cm.
13 stycznia. Wymuszenie zwrotu d³ugu z zastosowaniem przemocy w Pojawiu. Ustalono sprawców czynu. Okazali siê nimi trzej mê¿czyni mieszkaj¹cy
w gminie ¯abno.
27-30 stycznia. Amatorzy paliw odciêli k³ódki, po
czym weszli do wnêtrza gara¿u OSP w Pojawiu. Stra¿acy zanotowali stratê 70 litrów benzyny i oleju napêdowego o wartoci 310 z³.
13 lutego. Mieszkaniec Strzelec Wielkich zg³osi³
fakt wy³udzenia 1100 z³, które wp³aci³ za zamówione
przez Internet cztery telefony komórkowe. Paczka przes³ana przez firmê zamiast telefonów zawiera³a makulaturê.
27-28 lutego. Ponownie nie opar³y siê nocnemu
w³amywaczowi drewniane drzwi sklepu prywatnego
w Górce. Zabrane zosta³y zupy w torebkach, przyprawy do zup, kawa, czekolady, piwo, konserwy miêsne
i rybne oraz kosmetyki za 800 z³. Policja przes³uchuje
podejrzanego.
1 marca. W godzinach nocnych na Rynku w Uciu
Solnym nieumundurowany patrol policji zatrzyma³
uczestnicz¹cych w bójce trzech m³odych mê¿czyzn.
8-10 marca. Silnik elektryczny, fax, elektronarzêdzia i olej napêdowy o wartoci 2760 z³ to ³up z³odziei,
którzy pojawili siê w Zaborowie, w dawnej bazie SKR.
Straty poniós³ lokalny przedsiêbiorca.

