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Remedium w zdaniach
Ciosy nie spadają znienacka, z tyłu, niespodziewanie. Człowiek wciąż oczekuje
jakiegoś ciosu, tylko że nigdy nie wie, jaka będzie jego siła. Dlatego nazywa się go
niespodziewanym. Wiedzieliśmy przecież od samego początku pontyfikatu, i przed
dziesięcioma i przed piętnastoma laty, że śmierć kiedyś musi ogarnąć najwybit−
niejszego spośród tych, jakich wydało polskie plemię. Jednak ciągle odsuwali−
śmy tę myśl w najdalsze zakątki przyszłości.

Mikrowieczność
Średniowieczna mapa nieba przedstawiała stare konstela−
cje, które zostały nawrócone na chrześcijaństwo i zmieniły nieco
swój wygląd. Bliźnięta były Adamem i Ewą, Andromedę przy−
ozdobiono stułą, Wenus ubrano w habit mniszki. Pośród sfer
fruwali aniołowie, a na samym szczycie znajdował się Bóg błogo−
sławiący wszystkiemu stworzeniu. Taka mapa wynikała z litery
Pisma Świętego i zgadzała się z potocznymi obrazami wiary
ludzi wieków średnich.
Jednocześnie przez stulecia podróżnicy poszukiwali raju na
ziemi. Co jakiś czas wybuchała sensacja, że odnaleziono go a to
w Afryce, a to na Cejlonie lub nad Morzem Kaspijskim. Do końca
XVIII w. odkopywane przypadkiem kości prehistorycznych istot
uważano za szczątki upadłych aniołów. Dopiero ogromny szkielet
ichtiozaura przeraził ludzi. Nie było wątpliwości, iż ten stwór ni−
gdy nie miał skrzydeł i nie należał do chórów niebieskich. Czy był
jednak w raju i czy zginął tylko dlatego, że nie zmieścił się do arki
Noego? – pytano. Odpowiedź była trudna dla ówczesnego Kościoła,
albowiem szczątki dawnych istot należały do świata sprzed cza−
sów Adama i Ewy, a ich istnienie stało w sprzeczności z Biblią.
Wówczas nauczono się dopiero czytać Pismo Święte między wier−
szami i z pomocą tej umiejętności odcyfrowywać niewidzialny szyfr o
wielu kolejnych stworzeniach. Wiara została obroniona, chociaż
papiestwo zadrżało w posadach.
Gdy Jan Paweł II obejmował Stolicę Apostolską, coraz więcej
krajów świata pochłaniały ideologie głoszące wolność, lecz bez Boga.
Do lamusa próbowano spychać poglądy, według których nie bez
znaczenia pozostawał fakt, że cała ludzka istota ogląda się za
boskością, jakakolwiek by ona nie była. Teotropizm w religii, sło−
wo na podobieństwo terminu określającego zachowanie się roślin
wobec słońca, ponoć zalatywał nieświeżym zabobonem. Jedynie
grecką mitologię, jako niegroźną dla odpowiednio ukształtowa−
nych umysłów, pozostawiono w spokoju, dzięki czemu na lekcjach
w świeckich szkołach Odyseusz stawał się rywalem Posejdona
i jako bóg morza jednocześnie pływał po nim i sam je przeciw
sobie burzył. Wszechświat w sporej części spenetrowano, używa−
jąc statków kosmicznych i nowoczesnych teleskopów. I nigdzie nie
zauważono istoty, która mogła by uchodzić za biblijnego Stwórcę
świata. Przywódcy państw coraz częściej pisali „bóg” od małej lite−
ry. Uczyli swoje narody zamieniać święte imię na pospolite słowo
i zrównywać je ze wszystkimi innymi, aby w przyszłości móc rzucić
je w proch. Uczono unikać Boga nawet w niewiele znaczących po−

wiedzeniach, bo człowiek mądry, oświecony nie powinien ponoć
wierzyć w abstrakcję i z nią się identyfikować. Aż dopiero podczas
spotkań z Janem Pawłem wielcy władcy, wielcy filozofowie prze−
chodzili razem ze swoimi przekonaniami do defensywy, niczym
prehistoryczne potwory po przedstawieniu ludziom nowej inter−
pretacji Biblii. Świat po dwudziestu sześciu latach pontyfikatu
stał się inny, a niebezpieczeństwa cywilizacji śmierci w pełni ujaw−
niono.
Ciosy nie spadają znienacka, z tyłu, niespodziewanie. Czło−
wiek wciąż oczekuje jakiegoś ciosu, tylko że nigdy nie wie, jaka
będzie jego siła. Dlatego nazywa się go niespodziewanym. Wie−
dzieliśmy przecież od samego początku pontyfikatu, i przed dzie−
sięcioma i przed piętnastoma laty, że śmierć kiedyś musi ogar−
nąć najwybitniejszego spośród tych, jakich wydało polskie ple−
mię. Jednak ciągle odsuwaliśmy tę myśl w najdalsze zakątki
przyszłości. Chcieliśmy wierzyć, że kres nie dotyczy Jana Paw−
ła. I gdy jego życie, taka swoista mikrowieczność, zgasło, na oczach
całego świata domagano się ogłoszenia jego świętości. Wtedy
nasz naród na klęczkach począł iść w objęcia mitu i chyba bę−
dzie w nim zanurzał się z tym większym uporem, z jakim dotych−
czas trwał w aureoli papieskich pielgrzymek do ojczyzny, słów
wypowiadanych podczas mszy i audiencji, w aureoli telewizyj−
nych obrazów. W kwietniową noc Polacy skazani zostali na sa−
motność w dokopywaniu się do nowych pokładów swojej pamię−
ci i mądrości, aby nie zapaść się w jakieś czarne bezdno. W wie−
czór oczekiwania na śmierć Jana Pawła czuliśmy niepokój, że
oto wybija godzina, od której czas zacznie się liczyć wstecz i że
trudno już będzie dać życiu inną treść niż rozmyślania o uczci−
wej i godnej pamięci przeszłości.
Owej nocy mrok spływał z gwiezdnego nieba, zbierał się w jego
milczącym ciężkim sklepieniu i opadał w dół, otulał wsie i miasta,
zalewał pola, lasy i góry, gasły światła w oknach, cichły rozmowy...
Ciężkie były sny uwieszone na sięgających chmur drzewach na−
szych rodów, których korzenie tkwią w popieliskach nieodgadnio−
nych przodków, wymarłych za starych, pogańskich bogów. Ale
w jednym z tych snów noworodek z naszej wioski, wymijając w prze−
strzeni duszę papieża, rozłamał księżyc i przekazał jej jedną po−
łówkę, żeby blaskiem oświetlała drogę w wieczności. A wieczność
powoli opadała z nieba i zasypiała nad nami.
MAREK ANTOSZ
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Wspomnienie
Odszedł od nas papież Jan Paweł II, któremu tuż po śmierci nadano przydomek „Wielki”. W ciągu
jego długiego pontyfikatu wielu mieszkańców naszej gminy uczestniczyło w pielgrzymkach do Rzymu
i Watykanu, wielu z nas miało szczęście zostać przyjętymi na audiencji. Byliśmy z Naszym Papieżem za
życia, nie zabrakło naszych przedstawicieli także na pogrzebie wielkiego Polaka.

Amen
Józef Zagrodnik (Wola Przemykowska): – Na
pielgrzymkę do Rzymu miałem jechać w 1981 r., ale wy−
buchł stan wojenny i wszystko się przesunęło w czasie.
Dwa lata później dostałem pismo z Kurii Biskupiej w Tar−
nowie, że wyjazd jednak będzie. Był październik 1983 r.
Pamiętam, że o piątej rano miała być msza w tarnow−
skiej katedrze. Z Woli wyjechałem więc wieczorem po−
przedniego dnia, noc spędziłem na stacji w Brzesku i na
dworcu w Tarnowie. Po mszy podstawiono autobus do
Krakowa, na lotnisko w Balicach.W Rzymie zwiedzali−
śmy wiele miejsc, na nocleg zatrzymaliśmy się w Domu
Pielgrzyma im. Jana Pawła II, ok. 30 km od Watykanu.
Tam dowiedzieliśmy się, że następnego dnia, 8 paździer−
nika będziemy mieć audiencję u papieża. Pojechaliśmy.
Papież wszedł i powiedział: „Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”. Każdy uczestnik pielgrzymki dostał na
pamiątkę różaniec, biały różaniec. Wielkie przeżycie to
było, wielkie przeżycie spotkać Ojca Świętego.
Andrzej Łoboda (Rudy−Rysie): – Miałem możliwość
uczestniczenia w spotkaniu z papieżem w Watykanie, jako
opiekun mojego brata w r. 1983. Papież wówczas był czło−
wiekiem w sile wieku. Pamiętam go w postawie stojącej,
a obok niego – fotograf Arturo Mari. Złożyłem papieżowi
życzenia od całej naszej parafii Rudy−Rysie.
Marian Dobosz (Zaborów): – Byłem na audiencji
u naszego papieża siedem lat temu, razem z żoną Barbarą.
To było niezwykłe przeżycie, którego nie da się zapomnieć.
Chwilę rozmawiał z nami, pytał, skąd przyjechaliśmy, w ja−
kiej intencji. Najdziwniejsze było, że w rozmowie, w kontak−
cie z papieżem nie odczuwało się jakiejś oddzielającej grani−
cy, ale bliskość człowieka jakby równego nam.

Stanisława Maj (Dąbrówka Morska): – Trzy lata
temu, 10 marca 2003 r. byłam w Watykanie. Z naszej wsi
w pielgrzymce uczestniczyły też Ewa Radamska i Alicja Głąb.
Akurat w tym samym czasie, co Andrzej Lepper, którego
w auli spotkaliśmy. Zarówno podróż, jak i audiencja to jed−
no wielkie przeżycie. Ojciec Święty podczas audiencji mówił w
wielu językach, także po polsku. Z radości płakaliśmy. Tam
każde miejsce jest przesiąknięte modlitwą, skupieniem. Cie−
szę się ogromnie, że mogłam tam być. Wtedy jeszcze jechało
się do naszego papieża, do Polaka.
Józef Słowik (Uście Solne): – Pojechałem z żoną
Marią na pielgrzymkę zorganizowaną przez krakowską
straż pożarną. Żona mówiła, żebym jechał sam, bo jakby
się coś w drodze stało... Ale myślimy: „No i co z tego.
Gdyby się coś stało podczas pielgrzymki, to obydwoje do
nieba od razu pójdziemy”. Dokładnie 9 czerwca 1998 r.
byliśmy na audiencji. Papież przyjął złożone mu przez
straż dary, podziękował, a potem pobłogosławił nas
wszystkich. Z Watykanu przywieźliśmy na pamiątkę
świadectwo błogosławieństwa, które wisi na ścianie opra−
wione w ramki. Mamy co wspoominać.
Krzysztof Skura (Strzelce Małe): – Pojechałem na
pogrzeb papieża z moją siostrą i dziewczyną. Zatrzymali−
śmy się pod Rzymem u mojego brata. W środę, 6 kwietnia
staliśmy w kolejce, aby zobaczyć ciało. Trwało to trzyna−
ście godzin, ale wcale nie czuło się zmęczenia, taka atmos−
fera była. Gdyśmy dotarli na odległość 3−4 m od katafal−
ku, na którym spoczywało ciało Jana Pawła II, poczułem
smutek, ale i radość, że mogłem po raz ostatni zobaczyć
papieża. Byliśmy tam akurat wtedy, gdy modlił się prezy−
dent USA Georg Bush.

Na wieść o śmierci papieża modlono się we wszystkich kościołach. W Szczurowej (zdjęcie z lewej) młodzież po mszy św. ułożyła
ze zniczy krzyż. Zdjęcie z prawej: Wieczorna modlitwa przed kościołem w Uściu Solnym.
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Jan Paweł II (1920−2005)
18 maja 1920 – w Wadowicach przychodzi na świat Karol Wojtyła
1942 – Karol Wojtyła wstępuje do Seminarium Duchownego w
Krakowie
1 listopada 1946 – święcenia kapłańskie
28 września 1958 – przyjęcie sakry biskupiej
30 grudnia 1963 – mianowanie na arcybiskupa, metropolitę kra−
kowskiego
29 maja 1967 – podniesienie do stopnia kardynała
16 października 1978 – wybór na papieża i przyjęcie imienia Jana
Pawła II
13 maja 1981 – Ali Agca strzela do papieża na Placu Świętego
Piotra w Rzymie
Styczeń 2005 – stan zdrowia Jana Pawła II pogarsza się
2 kwietnia 2005 – o godz. 21.37 Jan Paweł II odchodzi do Ojca
8 kwietnia 2005 – pogrzeb zmarłego papieża

Pontyfikat papieża Polaka w liczbach
Ponad 2400 przemówień
Ponad 1020 audiencji generalnych
Ponad 1350 osobistości politycznych przyjętych w Watykanie
102 pielgrzymki zagraniczne
135 odwiedzonych krajów
142 beatyfikacje
50 kanonizacji
1318 błogosławionych, w tym 138 Polaków
233 kapłanów beatyfikowanych jednorazowo
478 błogosławionych ogłoszonych świętymi, w tym 8 Polaków

Gmina Szczurowa, Towarzystwo Parafii Strzelce Wielkie w Chicago,
Parafia Strzelce Wielkie serdecznie zapraszają na

Dni Strzelec Wielkich,
Strzelec Małych i Dąbrówki Morskiej

16−24 lipca 2005 r.
Program uroczystości
17 lipca 2005 r. Strzelce Wielkie
Godz. 11.00 – Msza Święta Pontyfikalna
Uroczystość poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej Szkaplerznej
Godz. 15.00 – Rozpoczęcie V Koncertu Charytatywnego
Występy zespołów dziecięcych
Godz. 16.00 – Wodzireje z Brzeska
Godz. 17.00 – Występ zespołu BAC BEAT
Godz. 18.00 – Uroczyste oficjalne otwarcie koncertu (powitanie gości)
Godz. 18.30 – Występ Orkiestry Dętej
Godz. 19.30 – Zespół Jambo AFRICA
Godz. 21.00 – Pokaz tańczących fontann
Godz. 21.30 – Zespół BAJM – Beata Kozidrak
Godz. 23.30 – Pokaz sztucznych ogni
23 lipca 2005 r.
Nadanie im. Tadeusza Kościuszki Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich
Godz. 11.00 – Msza Święta w kościele parafialnym, poświęcenie sztandaru
Godz. 12.30 – Uroczystości nadania imienia SP Strzelce Wielkie – plac przed
szkołą
Godz. 14.00 – Piknik rodzinny
24 lipca 2005 r.
Uroczyste obchody 100−lecia OSP w Strzelcach Wielkich
Godz. 15.00 – Msza Święta
Godz. 16.00 – Ceremoniał obchodów 100−lecia OSP
Godz. 18.00 – Zabawa taneczna
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Wydarzenia
SZCZUROWA. Radni ocenili miniony rok i podjęli uchwałę budżetową

35 proc. budżetu na inwestycje
Podczas kwietniowej sesji Rada Gminy pozytywnie oce−
niła wykonanie budżetu gminy za r. 2004 i udzieliła wójtowi
absolutorium. Dochody zrealizowane zostały w 96,57 proc.
i wyniosły 14 213 546 zł, natomiast wydatki w kwocie 15 837
940 zł – 95,93 proc. Udało się pozyskać dodatkowe środki
finansowe w wysokości 920 427 zł, m.in. z SAPARD−u, Kan−
celarii Prezesa Rady Ministrów oraz z Urzędu Wojewódz−
kiego na usuwanie skutków powodzi i zadania zlecone.
W pełni zostało zrealizowane wodociągowanie, jako zadanie

Obok gimnazjum, liceum i szkoły podstawowej w Szczurowej
rośnie nowa hala sportowa.

priorytetowe. Wybudowane zostały magistrale wodociągo−
we w Niedzieliskach, Rudy−Rysiu, Strzelcach Wielkich, Strzel−
cach Małych, Dąbrówce Morskiej, Wrzępi i Rajsku. Zmoder−
nizowano stację uzdatniania wody w Szczurowej. Nasza
gmina jako jedna z nielicznych w kraju na inwestycje prze−
znaczyła aż 31,18 proc. budżetu. Ponadto w 2004 r. wykona−
no m.in. nawierzchnię bitumiczną na 8 km dróg gmin−
nych,a nawierzchnie żwirowo−żużlowe na 2 km. Remonto−
wane były drogi polne, wybudowano kanalizację burzową
i pobocze wzdłuż drogi wojewódzkiej w Niedzieliskach
o długości 1100 mb. Dużymi przedsięwzięciami w Szczurowej
były: budowa komisariatu policji, termomodernizacja budyn−
ku Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz−
nej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego dworu. Za−
kupiono nowe samochody strażackie dla OSP w Woli Prze−
mykowskiej i Wrzępi, skarosowano pojazd dla OSP w Rylo−
wej. Zagospodarowany został teren wokół szkoły w Zaboro−
wie. Wymieniono stolarkę okienną budynku szkoły w Woli
Przemykowskiej, wykonano parking i ogrodzenie przy szko−
le w Niedzieliskach, nowe ogrodzenie budynku szkolnego
w Rudy−Rysiu. Przeprowadzono remonty domów ludowych
w Pojawiu, Strzelcach Wielkich, Woli Przemykowskiej, Nie−
dzieliskach, Szczurowej−Włoszynie i Uściu Solnym. Ponadto
zakupiono zestaw asenizacyjny w celu wykonywania usług
dla mieszkańców przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Dzięki środkom z Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu uruchomione zostało Gminne Centrum
Informacji. Opracowano plan rozwoju lokalnego gminy i plan
rozwoju miejscowości Szczurowa na lata 2004−2013. Ponad−
to gmina, starając się przeciwdziałać bezrobociu, w okresie
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od czerwca do września zatrudniała blisko 60 bezrobotnych,
m.in. w ramach programu „Bezpieczny Wał” i „Drogowiec”.
Rada Gminy podjęła uchwałę budżetową na r. 2005.,
w której zaplanowano sumę 17 mln 746 tys. zł. Największą
część wydatków stanowią koszty utrzymania oświaty –
9 mln 002 tys. zł, co stanowi 50,72 proc. całości. Inne wydatki
to: rolnictwo (w tym wodociągowanie) – 2 mln 238 tys. zł,
utrzymanie dróg – 942 tys. zł., gospodarka komunalna i ochro−
na środowiska – 927 tys. zł, opieka społeczna – 1 mln 450 tys.
zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 597 tys. zł,
sport – 167 tys. zł, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
– prawie 200 tys. zł, płace oraz ich pochodne administracji –
7,45 proc. budżetu. Pod względem nakładów na inwestycje
będzie to kolejny rekordowy rok, w którym wydatki wyniosą
6 mln 174 tys. (35 proc. całego budżetu gminy). Priorytetem
w tym zakresie jest budowa sieci wodociągowych. Zwodocią−
gowane zostaną w całości Strzelce Wielkie i Strzelce Małe,
wybudowana zostanie magistrala wodociągowa do Uścia Sol−
nego oraz część sieci rozdzielczej w Niedzieliskach, Rudy−Ry−
siu, Rylowej, Górce, Uściu Solnym i Rząchowej. Na ten cel
zaplanowano 2 mln 200 tys. zł. Wykonana zostanie również
dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w Szczurowej. Kolejną dużą inwestycją, wyko−
naną od początku do końca w br., będzie budowa pełnowymia−
rowej hali sportowej. Wartość tego zadania to niemal 3 mln
zł. Będzie także wykonana termoizolacja budynku szkoły
w Uściu Solnym za przeszło 240 tys. zł. Ponadto budowa chod−
ników, przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę
nowej drogi od mostu na Wiśle oraz zadania drogowe pochłoną
kwotę blisko 550 tys. zł.
Zaplanowano również środki na rozpoczęcie przebudowy
centrum administracyjnego gminy, centrum Zaborowa i Ry−
lowej, remont zabytkowego dworu w Szczurowej, remonty
remiz OSP w Rudy−Rysiu, Strzelcach Wielkich, Wrzępi i Woli
Przemykowskiej−Zamłyniu, Domów Ludowych w Pojawiu,
Strzelcach Wielkich, Woli Przemykowskiej i Niedzieliskach
oraz dwóch szkół i dwóch szatni sportowych. W budżecie za−
planowano też środki na wykup gruntów i uchwalenie planu
zagospodarowania przestrzennego gminy.
(us)

Nowy asfalt w Woli Przemykowskiej – największa inwestycja
drogowa ostatnich lat.
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SZCZUROWA. „Pojawianie” zabłysnęli na „Krakowskim Wianku”

Debiut poza konkursem
Jedenaście zespołów regionalnych, dziesięć kapel lu−
dowych oraz dziesięć grup śpiewaczych przyjechało do
Szczurowej, aby wystąpić przed publicznością na XXIV
Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych
i Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja Cierniaka „Krakowski
Wianek”. W tym roku w komisji oceniającej zasiedli: Alek−
sandra Bogucka – etnomuzykolog z Krakowa (przewod−
nicząca), Janina Kalicińska – choreograf z Krakowa, Wie−
sława Hazuka – choreograf z Tarnowa, Aleksander Sma−
ga – muzyk z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu.
Zanim doszło do konfrontacji artystów ludowych, na sce−
nie pojawił się zespół folklorystyczny i kapela Publicznego
Gimnazjum w Szczurowej, posiłkowany przez gimnazjali−
stów z Zaborowa. Występ poza konkursem był dla wszyst−
kich uczniów debiutem podczas „Krakowskiego Wianka”.
W kategorii zespołów regionalnych pierwszego miejsca
nie przyznano. Drugim miejscem i nagrodą pieniężną uho−
norowano „Pojawian”. Na trzeciej lokacie znaleźli się „Łobzo−
wianie” z Wolbromia. Przyznano także wyróżnienie dla Ze−
społu Regionalnego „Tomaszowianie” z Tomaszowic.
„Siedlecanie” z Siedlca wygrali w kategorii form opra−
cowań artystycznych i wywieźli ze Szczurowej wianek.
Drugiego miejsca nie przyznano, a na trzecim znalazły
się (ex aequo) Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” z Ło−

niowej oraz Zespół Regionalny „Miętniowiacy” z Wielicz−
ki. Wyróżniony został Zespół Regionalny Pieśni i Tańca
„Elegia” z Rudnika.
Wśród kapel ludowych trzy znalazły się na pierwszym
miejscu – „Bochnianie” z Bochni, Kapela Ludowa Dębiń−
skiego Centrum Kultury z Dębna oraz Kapela Ludowa
„Pogórzanie” z Jastrzębi. Kapela „Siedlecanie” w tym
roku w oczach jury zasłużyła na drugą lokatę. Wyróżnie−
nia otrzymały: Kapela Ludowa „Swojacy” z Wierzchosła−
wic oraz „W kuźni u kowala” z Kowalowej. „Bochnianie”
zajęli również pierwsze miejsce w kategorii prezentowa−
nych form autentycznych kapel ludowych, a drugie –
Kapela Ludowa „Siedlecanie” z Siedlca.
Wyrównany poziom zaprezentowały grupy śpiewacze.
Trzem z nich jury przyznało pierwsze miejsce – „Siedle−
cankom” z Siedlca, „Pogórzankom” i „Pogórzanom” z Ja−
strzębi. Drugie miejsce przypadło „Siemiechowiankom” oraz
„Wolankom” z Woli Radłowskiej. Wyróżnienie otrzymała
Grupa Śpiewacza Klubu Seniora w Radłowie.
Na zakończenie, poza konkursem wspaniały popis folk−
loru góralskiego dał zespół „Hamernik” z Nowohuckiego
Centrum Kultury. Gościnny występ górali i góralek spo−
tkał się z aplauzem widowni równym temu, który zgoto−
wano po występie „Pojawianom”.
(us)

WOLA PRZEMYKOWSKA. Grand Prix dla gimnazjalistów ze Szczurowej

Wyższy poziom folkloru
22 maja 2005 r. Szkoła Podstawowa w Woli Przemy−
kowskiej po raz jedenasty gościła miłośników folkloru w ra−
mach Gminnego Przeglądu Szkolnych Zespołów Folklory−
stycznych. O laur zwycięzców ubiegało się dziesięć grup,
które oceniała para choreografów – Janina Kalicińska i Sta−
nisław Gurgul. Tym razem nauczyciele przygotowujący ze−
społy zastosowali się do fachowych uwag, jakie usłyszeli
przed rokiem z ust pani Kalicińskiej, a dotyczyły one m.in.
strojów, obuwia, tempa tańca. Jury uznało, iż poziom wy−
stępów był wyższy niż przed rokiem, a większość zaleceń
została wykonana.
Zwycięzcami (ex aequo) wśród szkół podstawowych oka−
zały się zespoły ze Szczurowej i Strzelec Wielkich. Za nimi
znalazła się PSP w Woli Przemykowskiej oraz podstawów−
ka z Niedzielisk. Miejsce trzecie przypadło dla PSP w Uściu
Solnym i PSP we Wrzępi, a wyróżnienia dla szkół z Zabo−
rowa i Wrzępi. W kategorii gimnazjów Grand Prix otrzy−
mało PG w Szczurowej, a gimnazjaliści z Zaborowa – pierw−
sze miejsce. Rolę konferansjerów pełnili sołtys wsi Wola
Przemykowska Kazimierz Tyrcha i pełniąca obowiązki
dyrektora wolskiej szkoły Elżbieta Polak.
(jr)
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DOŁĘGA. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Muzeum szeroko otwarte
Co prawda drzwi dołęskiego dworku niemal zawsze są
gościnnie otwarte dla zwiedzających, ale owa otwartość
miała szerszy charakter 4 i 5 czerwca, albowiem muzeum
było jednym z obiektów uczestniczących w VII Małopol−
skich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Kustosz muzeum
Władysław Konieczny zadbał, aby specjalnie przygotowa−
no na tę imprezę zarówno sam dwór, jak i jego otoczenie.
Odwiedzający to miejsce w sobotę lub niedzielę mogli
zwiedzać zabytkowe wnętrza, posłuchać wykładów kusto−
sza oraz obejrzeć i dotknąć kultury materialnej sprzed
kilkudziesięciu lat. Muzeum przygotowało bowiem tzw.
przestrzeń aktywności dziecięcej, gdzie była możliwość
wzięcia do ręki, obserwacji i zrozumienia, jak działały
różne narzędzia i przyrządy dawnego dworskiego gospo−
darstwa. Prezentowano m.in. warsztat tkacki, koło garn−
carskie, żarna, stępy i kierat. Chętni mogli uczestniczyć
w warsztatach plastycznych oraz plenerach malarskich.
Finałem dwudniowej imprezy był koncert w wykonaniu
Witaliny i Michała Pastuchów.
– Realizacja programu siódmej edycji Dni Dziedzic−
twa Kulturowego pozwoliła na osiągnięcie efektu turystycz−
nego, dzięki któremu ukazane zostały zarówno bogactwo,
różnorodność i atrakcyjność zabytków naszego regionu,
jak i zanikających tradycji, w tym zawodów rzemieślni−
czych – powiedział Grzegorz Zarych, dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Szczurowej, które razem z Małopol−
skim Instytutem Kultury oraz Muzeum Okręgowym
w Tarnowie było organizatorem imprezy.
(jr)

Rolę gospodarza podczas Dni Dziedzictwa Kulturowego pełnił
kustosz Władysław Konieczny.

WRZĘPIA. Konkurs wygrało jajo strusia

Zające na wystawie
– Edukację regionalną powinno się opierać na prze−
życiach i emocjach, wpajając szacunek i dumę z tego,
czego dokonali przodkowie. Można tak rozbudzić wy−
obraźnię dzieci, że przez całe życie będą pamiętać fakty
z własnego dzieciństwa, między innymi zwyczaje i oby−
czaje kultywowane w rodzinie i środowisku. We Wrzępi
zakorzeniamy się więc w naszą „małą ojczyznę” – powie−
działa nauczycielka Małgorzata Klich, otwierając 22
marca w szkole spotkanie, podczas którego tamtejsze
maluchy zaprezentowały inscenizację pt. „Święta Wiel−
kanocne”. Młodym artystom największą radość sprawi−
ły sceny, w których tańczyły oberka oraz oblewały się
wodą, przypominając o lanym poniedziałku.
Przygotowano również świąteczną wystawę. Na sto−
łach znalazły się najróżniej ozdobione pisanki, symbole
życia i mocy, poukładane w wiklinowych koszyczkach
lub specjalnie na tę okazję wykonanych stroikach. W bo−
rówkowej zieleni prezentowały się świąteczne baby, ba−
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ranki i wielkanocne zajączki. Nie brakło też palm zro−
bionych z wierzbowych gałązek, wstążek oraz kwiatów
z bibuły, które zgodnie z tradycją miały odganiać złe
moce. W konkursie na najładniejszą pisankę zwycięży−
ła Magdalena Fiołek, która do szkoły przytaszczyła ozdo−
bione jajo strusia. Komisja doceniła także oryginalność
pisanek Martyny Klich i Alberta Ignacyka.
Wielkanocne jaja, zające, barany i palmy młodzi wrzę−
pianie udostępnili w Niedzielę Palmową w remizie OSP,
gdzie tradycyjnie już Helena Filipska wraz z uczniami
szkoły podstawowej zorganizowała wystawę wiejską. Oglą−
dających było wielu. Jedna z babć, która po mszy św.
w kościele przyszła popatrzeć na wielkanocne dzieła, rze−
kła: – Nie chciało mi się tu iść, ale teraz nie żałuję. Warto
było, żeby zobaczyć tyle pięknych rzeczy.
Organizatorzy zapowiedzieli kolejną wystawę w okre−
sie Bozego Narodzenia.
(jr)
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SZCZUROWA. Corrida przyciąga coraz więcej szkół Małopolski

Torreadorzy coraz liczniejsi
Gimnazjum w Szczurowej odwiedzili uczniowie szkół
z trzech powiatów, aby wziąć udział w V Międzygimna−
zjalnej Corridzie Ortograficzno−Językowej. Świadczy to
o wzrastającej popularności imprezy. Konkurs rozpoczął
się od pokazu hiszpańskiej corridy. Następnie zawodni−
cy−torreadorzy przystąpili do zmagań z polską ortogra−
fią i pisownią.
Jako że maj to miesiąc zakochanych, przesłaniem gim−
nazjalnej corridy był temat miłości. Torreadorzy układali
miłosny dialog, dokonywali przekładu wyznań średnio−
wiecznych bohaterów, poprawiali błędy językowe, two−
rzyli homonimy, dobierali synonimy. Uczniów do walki
pobudzały różne romantyczne melodie, a także występy
czirliderek. Wielką atrakcją w przerwach między konku−
rencjami były krótkie inscenizacje wprowadzające w te−
mat kolejnego zadania.
Rywalizacja była wyrównana, lecz w końcowym efek−
cie pierwsze miejsce (ex aequo) zajęły gimnazja z Borzę−
cina Górnego i Zaborowa, drugie miejsce (także ex aequo)
przypadło szkołom ze Szczurowej i Łęgu Tarnowskiego,
trzecią lokatę zajęło gimnazjum radłowskie. Na miejscu
czwartym znalazła się szkoła z Dabrówki, na piątym –
gimnazjum z Miechowic Wielkich. Za organizację i prze−

Zwycięska drużyna z Borzęcina.

bieg konkursu odpowiedzialne były dwie polonistki –
Małgorzata Tracz i wicedyrektor Lucyna Gut. Skład zwy−
cięskiej drużyny z Borzęcina to: Olga Sobota, Paulina
Serwa, Tomasz Białek, a z Zaborowa: Anna Wojnicka,
Anna Antosz, Teresa Zygiel.
(us)

KRAKÓW. WOLA PRZEMYKOWSKA. Wolanka w „Grotesce”

Nocne życie teatru
Trzecie miejsce na szczeblu wojewódzkim w zmaga−
niach literackich to bodaj największe osiągnięcie uczen−
nicy w historii Szkoły Podstawowej w Woli Przemykow−
skiej. Małgorzata Repa z szóstej klasy zajęła trzecie miej−
sce w konkursie literackim W świecie lalek i masek, czyli
za kulisami Teatru „Groteska”, zorganizowanym przez
krakowski Teatr Lalki, Maski i Aktora. W konkursie
wzięło udział ponad dwustu uczniów z podstawówek i gim−

nazjów z województwa małopolskiego i śląskiego. Oce−
niający zadania podkreślili ich oryginalność, zwłaszcza
w formie wyrazu. Wolanka w opowiadaniu, którego nar−
ratorem uczyniła starego krasnoluda, opisała nocne życie
marionetek, pacynek i kukiełek – mieszkańców Teatru
„Groteska”. Małgosię przygotowywała do konkursu polo−
nistka Elżbieta Stec−Pasierb.
(m)

NIEPOŁOMICE. ZABORÓW. WOLA PRZEMYKOWSKA. Obserwowała Saturna i Jowisza

Jedyna w powiecie
Pierwszoklasistka Sylwia Duda z Publicznego Gimna−
zjum w Zaborowie jako jedyna z powiatu brzeskiego za−
kwalifikowała się do finału wojewódzkiego konkursu na
referat z zakresu astronomii i astronautyki dla szkół gim−
nazjalnych. Jury spośród 145 prac nadesłanych ze szkół
całej Małopolski wybrało 10 osób, które prezentowały swoją
wiedzę przed publicznością zgromadzoną w Młodzieżowym
Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Prze−
wodniczącym składu oceniającego był dr Henryk Brance−
wicz z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
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– Moje zainteresowania astronomią to efekt zachęty ze
strony pani Grażyny Antosz, która uczy mnie fizyki – po−
wiedziała Sylwia. – Pod jej kierunkiem przygotowywałam
się do konkursu. Kosztowało to sporo czasu spędzonego
na lekturze książek i czasopism, ponieważ trzeba było prze−
czytać sporo tekstów związanych z astronomią. Efektem
były referaty pt. „Jak Cassini i Huygens obserwują Satur−
na” oraz „Jowisz – planetarny rekordzista”.
JAROMIR RADZIKOWSKI

9

RYLOWA. Na 55−lecie jednostki

Nowy „Star 224”
Wyjątkowo chłodna aura, jak na wiosenny miesiąc,
panowała podczas święta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rylowej. Mimo to z całej okolicy 8 maja zjechali się
druhowie ze sztandarami, którzy przy akompaniamencie
szczurowskiej orkiestry strażackiej przemaszerowali przez
wieś i dotarli na plac przed remizą.
Prezes Marian Kossoń przypomniał w skrócie histo−
rię jednostki, która powstała w r. 1950. Nie ma niestety
jej udokumentowanej działalności. Z ustnych przekazów
wiadomo jedynie, iż pierwszym naczelnikiem został Sta−
nisław Stach, a gospodarzem – Franciszek Bartyzel.
Ręczną sikawkę przechowywano w stodole. W 1953 r.
podjęto decyzję o budowie remizy, a dziesięć lat później
rylowska straż otrzymała pierwszy samochód z demobi−
lu. W 1978 r. na zawodach powiatowych w Czchowie tu−
tejsi druhowie zdobyli pierwsze miejsce i w nagrodę otrzy−
mali nowiutkiego „Żuka” ze sprzętem. Prezesem był wów−
czas Czesław Drewniak, a gospodarzem Andrzej Drew−
niak. W 1983 r. funkcję prezesa powierzono Marianowi
Kossoniowi.
Ks. proboszcz Jan Orlof poświęcił nowy samochód, o który
wzbogacili się rylowscy druhowie, a symbolicznego przeka−
zania dokonał prezes Zarządu Powiatowego OSP w Brze−

sku Marian Zalewski. Listę gości honorowych otwierał se−
nator RP Mieczysław Mietła. Ponadto w rylowskich uroczy−
stościach wzięli udział: szef Komendy Powiatowej PSP Da−
riusz Pęcak, przedstawiciele Rady Gminy – przewodniczący
Andrzej Fiołek i Stanisława Klisiewicz.
55−lecie straży stało się okazją do uhonorowania naj−
bardziej zasłużonych druhów. Złote medale za zasługi dla
pożarnictwa otrzymali: Józef Mizera, Zbigniew Habura,
Stanisław Habura, Stanisław Bylica, Józef Świątek i Jó−
zef Klisiewicz; medale srebrne: Adam Mordarski, Euge−
niusz Rębacz, Marek Gofron; odznaki „Wzorowy strażak”:
Marceli Wojnicki, Rafał Mizera, Łukasz Kozak, Mirosław
Świątek, Czesław Rogóż, Andrzej Fijałkowski, Witold
Wojcieszek, Zygmunt Prorok, Jerzy Fijałkowski, Józef
Gofron, Czesław Kozak, Mariusz Wojnicki. Odznaczenia
za wysługę 50 lat w straży wręczono: Karolowi Kułakowi,
Bronisławowi Górce, Franciszkowi Prorokowi, Janowi
Cieśli i Czesławowi Głąbowi. Za 40 lat w służbie uhonoro−
wano Michała Gofrona i Tadeusza Cieślę, za 25 lat – Sta−
nisława Cieślę, Tadeusza Haburę i Mariana Kossonia, za
20 lat – Antoniego Gofrona i Mariana Gargula.
(m)

KWIKÓW. Nowy sztandar dla jednostki OSP

Ufundowała Anna Czesak
26 czerwca 2005 r. odbyła się w Kwikowie uroczystość po−
święcenia i przekazania sztandaru strażackiego OSP, którego
fundatorem była zmarła niedawno Anna Czesak. Ceremoniał
rozpoczął się od mszy św. celebrowanej obok remizy. Nowy
sztandar jednostki poświęcił ks. proboszcz Józef Majka. Po
nabożeństwie nastąpiło jego oficjalne przekazanie dla kwikow−
skich druhów oraz dekoracja – prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP, a jednocześnie skarbnik Zarządu Wojewódzkiego
ZOSP w Krakowie Marian Zalewski odznaczył sztandar zło−
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tym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Oprawę muzyczną
zapewniła orkiestra strażacka ze Szczurowej.
Na uroczystości obecni byli m.in. senator RP Józef Sztorc,
władze gminy z przewodniczącym Andrzejem Fiołkiem, za−
stępca komendanta powiatowego PSP w Brzesku, młodszy
brygadier Piotr Strojny, komendant gminny OSP Stanisław
Giemza, wiceprezesi ZG OSP Franciszek Babło i Zdzisław Czar−
nik, radny powiatowy Marek Antosz, poczty sztandarowe
i członkowie OSP z terenu gminy oraz mieszkańcy Kwikowa.
(us)
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W skrócie
60 LAT PO WOJNIE
9 maja przed pomnikiem ofiar I i II wojny światowej
w Szczurowej odbyły się główne uroczystości obchodów
60. rocznicy zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami.
Apel poległych odczytał Franciszek Jurkowski z Zaboro−
wa. Przed licznie zgromadzoną młodzieżą szczurowskich
szkół przemawiali: prezes koła organizacji kombatanc−
kiej Stefan Turaczy, wójt Marian Zalewski oraz Maria
Rasakowa, która corocznie przyjeżdża na uroczystości
z Krakowa. Wieńce i wiązanki kwiatów składali przed−
stawiciele władz gminy, placówek oświatowych oraz za−
kładów pracy. Uczestnicy obchodów udali się do kościoła.
Po mszy św. ponad godzinną część artystyczną zaprezen−
towali uczniowie szczurowskiej podstawówki, a Gminne
Centrum Kultury przygotowało dla gości poczęstunek.
ZMARŁ EDWARD MOSKAL
22 marca w wieku 81 lat zmarł w Chicago prezes Kongre−
su Polonii Amerykańskiej Edward Moskal. Według in−
formacji przekazanych przez Teda Mireckiego z oddziału
KPA w Waszyngtonie prezes chorował od dawna na cu−
krzycę, w zeszłym roku amputowano mu nogę i poruszał
się na wózku inwalidzkim. Edward Moskal odwiedził naszą
gminę w lecie 2002 r. i uczestniczył w obchodach Dni
Dołęgi i Gminy Szczurowa.
DWA KLUBY
Od kwietnia mamy w naszej gminie dwa formalnie zare−
jestrowane kluby europejskie. Najwcześniej powstał
Szkolny Klub Europejski „Eurosmyk” przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Zaborowie. Pierwszym gimnazjal−
nym klubem jest „Euro Friends Club” w Szczurowej i li−
czy 30 członków. Marszałkiem klubu wybrana została
Klaudyna Krupa ze Strzelec Wielkich.
INSCENIZACJE W STRZELCACH
Pod patronatem wójta gminy Szczurowa i Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano
IV Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych w Strzelcach Wiel−
kich. Wzięło w nim udział siedem zespołów teatralnych ze
szkół w Szczurowej, Strzelcach Wielkich, Strzelcach Ma−
łych, Uściu Solnym, Rudy−Rysiu i Wrzępi. Dzieci prezento−
wały inscenizacje „ Ani z Zielonego Wzgórza”, „Awantury
o Basię”, „Nie płacz koziołku”, Dwóch Dorot”, „Pinokia”, „Na
jagody” oraz „Szewczyka Dratewki”.
W DWÓCH STOLICACH
Grupa szczurowskich gimnazjalistów pojechała na Ukra−
inę. Uczniowie z dwojgiem opiekunów rozpoczęli podróż
nocnym pociągiem z Brzeska do Przemyśla. Stamtąd au−
tobusem kursowym, po kilku godzinach oczekiwania na
granicy, dotarli do Lwowa. Wycieczka do stolicy dawnej
Galicji planowana była kilka miesięcy wcześniej, lecz ze
względu na niejasną sytuację polityczną, zakończoną po−
marańczową rewolucją, doszła do skutku dopiero na po−
czątku maja br. W trakcie pobytu udało się zwiedzić m.in.
katedrę katolicką, Cmentarz Łyczakowski, wystawę
w Muzeum Narodowym i grekokatolicką katedrę św.
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Jura. Dodatkową atrakcją wycieczki był nocleg w pry−
watnych kwaterach, dzięki czemu młodzi ludzie mogli zo−
baczyć codzienne życie współczesnych lwowian.
W weekend poprzedzający zakończenie roku uczniowie
obydwu gimnazjów naszej gminy wspólnie wybrali się do
Warszawy. Niemal dla wszystkich była to pierwsza w ży−
ciu możliwość zobaczenia stolicy i jej najważniejszych
miejsc i obiektów, jak Stare Miasto, Pałac Prezydencki,
budynek Sejmu i Senatu.
TRUDNE POWROTY
Występ aktorów z krakowskiego teatru „Maska” był
centralnym elementem podsumowania projektu wycho−
wawczo−edukacyjnego „Uzależnienia kradną wolność”,
realizowanego w zaborowskim gimnazjum. Były też po−
gadanki z policjantem Damianem Pleszyńskim z KPP
w Brzesku oraz lekarzem medycyny Izabelą Wró−
blewską. W finale uczniowie zaprezentowali program
„Decyzja należy do ciebie” oraz sceny o skutkach uzależ−
nień i asertywnych zachowaniach.
PIKNIK W PRZEDSZKOLU
Konkursy i loterie fantowe to tylko niektóre z atrakcji
pikniku rodzinnego, zorganizowanego w niedzielę, 12
czerwca przez Komunalne Przedszkole Publiczne w Szczu−
rowej. Imprezę prowadziła specjalnie w tym celu zapro−
szona pani wodzirej – Ewa Zapała z Tarnowa. Zabawa
dzieci, rodziców i nauczycieli trwała całe popołudnie. Była
kawa, ciasto, zimne napoje, kiełbaski z grilla oraz dobra
muzyka. Dochód uzyskany z loterii fantowej dyrekcja
przedszkola przeznaczyła na potrzeby placówki.
NOWA MATURA
21 uczniów szczurowskiego Liceum Ogólnokształcącego
przystąpiło w maju do matury. Pisemnie zdawali egza−
min z języka polskiego oraz angielskiego. Tegoroczni
maturzyści spośród przedmiotów dodatkowych wybierali
matematykę, geografię, biologię, chemię oraz informaty−
kę. Była to pierwsza tzw. nowa matura.
NIE CAŁY UMIERAM
IV Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II,
zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum w Jadowni−
kach k. Brzeska, okazał się szczęśliwy dla strzelczanki
Klaudyny Krupy, uczennicy drugiej klasy szczurowskie−
go gimnazjum. Zajęła w nim pierwsze miejsce. Na dyplo−
mie przywiezionym przez Klaudynę napisano słowa pa−
pieża: „A przecież nie cały umieram, to, co we mnie nie−
zniszczalne, trwa”.
O PRZYGODACH PROFESORA GLOBUSA
Katarzyna Maj z Uścia Solnego wygrała III Gminny Kon−
kurs Ortograficzny. Najlepiej napisała dyktando pt. „O przy−
godach profesora Walerego Globusa”. W grupie klas czwar−
tych i piątych drugie miejsce zajęła Maria Strąg z Rudy−
Rysia, a trzecie – Mateusz Czarny z Woli Przemykowskiej.
Wśród uczniów najmłodszych (klasy I−III) sukces odniosła
Edyta Kowarska z Woli Przemykowskiej, która okazała
się lepsza od Kingi Oleksy ze Szczurowej. Na trzecim miej−
scu znalazła się Kamila Misiorowska z Uścia Solnego.
Nagrody książkowe oraz okolicznościowe upominki wrę−
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czyła Alina Oleksy, dyrektorka PSP w Szczurowej, która
była organizatorem konkursu.
WIOSENNE MALOWANIE
Mniej więcej w tym samym czasie, gdy zazieleniły się
pierwsze drzewa, w ruch poszły farby i pędzle. Odnawia−
no domy, ogrodzenia i figurki świętych. Akurat w tym
czasie, gdy w Rzymie konklawe wybierało nowego papie−
ża Benedykta XVI, figurkę stojącą przed frontowa ścianą
murowanego domu w Niedzieliskach, pokrywała świeży−
mi farbami Agata Czachor. W Pojawiu na posesji pań−
stwa Golonków ponad stuletni dom po Nogach, na któ−
rym widnieje tabliczka z numerem 131, w oryginalny
sposób ozdabiały dziewczęta – Sabina Golonka, Zuzanna
Mądrzyk i Monika Golonka. Według informacji udzielo−
nych przez Barbarę Golonkę, dzieci wpadły na pomysł
upiększenia starego domu, póki jeszcze stoi. Na szybach
rozkwitły więc piękne kwiaty, odpowiadające wszystkim
kolorom farb plakatowych.

MARYSIA KOTELON NIEPOKONANA
13 kwietnia 2005 r w Szkole Podstawowej w Strzelcach
Wielkich już po raz szósty odbył się Gminny Konkurs
Ortograficzny przeznaczony dla uczniów klas trzecich.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki Lu−
cyna Łaptas i Barbara Mizińska. Najlepiej powiodło się
Marii Kotelon ze Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym.
Drugie miejsce zajęła Magdalena Maj ze Strzelec Małych,
zaś trzecie – Elżbieta Gwóźdź z Rudy−Rysia.
REPORTAŻYŚCI W ZAKLICZYNIE
Joanna Wilaszek wygrała konkurs na reportaż, ogłoszo−
ny przez Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa
Kulturowego w Zakliczynie, pod patronatem tarnowskiej
redakcji „Dziennika Polskiego”. Napisała tekst o artyście z
Klęczan, malującym ustami i nogami. W konkursie brali
udział uczniowie gimnazjów z kilku okolicznych powia−
tów. Rozdanie nagród miało miejsce w zakliczyńskim ra−
tuszu i połączone było z warsztatami dziennikarskimi.
Wyróżnienie w konkursie otrzymała Oktawia Jaroszek.
Obydwie młode reportażystki są uczennicami gimna−
zjum w Szczurowej, a zwyciężczyni pisała tekst pod okiem
polonistki Małgorzaty Tracz.
WŚRÓD WYBORCÓW
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Wiesław Woda
spotkał się w Szczurowej z ludowcami, a później w sali
GCK z mieszkańcami gminy. Główne problemy, z jakimi
zwracano się do niego dotyczyły spraw rolnictwa po wej−
ściu Polski do Unii Europejskiej, karalności obywateli za
błahe wykroczenia przy równoległym tuszowaniu prze−
stępstw establishmentu, fatalnego stanu dróg podległych
Starostwu Powiatowemu w Brzesku. Odnośnie ostatnie−
go z problemów poseł stwierdził: „Nie może być tak, żeby
część gmin powiatu była zupełnie pomijana przy podziale
środków budżetowych”.
Również senator Józef Sztorc zorganizował spotkanie
z wyborcami. Jego zdaniem w Sejmie i Senacie jest prze−
syt polityków, którzy są wspaniałymi „gadaczami”, ale nic
poza tym nie potrafią robić, bo to czyści teoretycy, nie
wiedzący, czym jest ciężka praca”.
BOHORODCZANY ZE SZCZUROWĄ
Pod koniec czerwca w miasteczku Bohorodczany na Ukra−
inie przebywali wójt Marian Zalewski i dyrektor Publiczne−
go Gimnazjum w Szczurowej Marek Antosz. Wizyta była
reakcją na zaproszenie ze strony władz rejonu bohorodczań−
skiego, wystosowanego do naszej gminy wraz z propozycją
rozpoczęcia współpracy. Bohorodczany znajdują się niedale−
ko Iwano−Frankowska (przedwojennego Stanisławowa) i od
kilku lat mają bardzo dobre kontakty z Olesnem (woj. opol−
skie). Ponieważ na Ukrainie planuje się przeprowadzenie
reform administracyjnych, w wyniku których mają powstać
małe jednostki na wzór polskich gmin, wójt Zalewski pod−
czas kilkugodzinnych rozmów z szefem rejonu Bohorodcza−
ny Tarasem Parfanem oraz przewodniczącym Rady Rejonu
Dymitro Kurylukiem przedstawił doświadczenia polskich
gmin w zakresie rozwoju „małych ojczyzn”. Spotkał się tak−
że z mieszkańcami Bohorodczan.
Dyrektor Antosz zajmował się stroną kulturalną wizyty.
Uczestniczył m.in. w obchodach 25−lecia pracy artystycz−
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nej Marii Pastuch. Uroczystości zgromadziły kilkudzie−
sięciu rozśpiewanych i zakochanych w muzyce wycho−
wanków artystki, którzy przybyli z różnych krajów świa−
ta – od Ameryki po Uzbekistan. Marek Antosz przepro−
wadził również rozmowy z dyrektorem słynnej bohorod−
czańskiej szkoły muzycznej w sprawie ewentualnej współ−
pracy kulturalnej oraz wymiany młodzieży.
KONKURS PSÓW MYŚLIWSKICH
3 maja w dworku szlacheckim w Strzelcach Wielkich Za−
rząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, Okręgowa
Rada Łowiecka – Zarząd Okręgowy PZŁ oraz Okręgowa
Komisja Kynologiczna w Tarnowie zorganizowały ogólno−
krajowy konkurs psów myśliwskich – Field−Trialsy Wy−
żłów. Przedstawiciel organizatorów stwierdził, iż w gminie
Szczurowa są bardzo dobre warunki do przeprowadzenia
takiego rodzaju imprez. Wójt Gminy Szczurowa ufundo−
wał puchar dla właściciela najlepszego wyżła.
DZIESIĄTKA LIDERÓW
„Dało się przeżyć” – tak nasi gimnazjaliści ocenili poziom
trudności zadań na testach humanistycznych i matema−
tyczno−przyrodniczych podczas tegorocznych egzaminów.
Z zadaniami sprawdzającymi wiedzę z języka polskiego,
historii, muzyki, plastyki, geografii, chemii, fizyki, biolo−
gii, techniki i matematyki zmierzyło się w Polsce 544 tys.
uczniów, a w gimnazjach naszej gminy – 46 w Zaborowie
i 86 w Szczurowej. Na podstawie ilości uzyskanych punk−
tów można uznać, że najlepszymi okazali się następujący
uczniowie: 1. Anna Giza (Zaborów); 2. Piotr Augustyn
(Szczurowa); Michał Tylka (Szczurowa); 3. Grzegorz Pu−
dełko (Szczurowa), Krzysztof Kozioł (Szczurowa), Wojciech
Kowalski (Szczurowa); 4. Sabina Kijak (Szczurowa); 5. Jó−
zef Półtorak (Strzelce Wielkie); 6. Kacper Kuciel (Strzelce
Wielkie); 7. Angelika Liphardt (Niedzieliska).

wa dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo−
nowanych, Sołectwa Wsi Szczurowa oraz Gminnej Spół−
dzielni „SCh” w Szczurowej.
CZYTALI DZIECIOM
Od 29 maja do 4 czerwca trwał IV Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom. Wzięły w nim udział trzy szkoły pod−
stawowe z terenu gminy – Zaborów, Wola Przemykow−
ska, Strzelce Małe. W zaborowskiej podstawówce zorga−
nizowano czytanie rodzinne. Fragmenty książeczki „Jak
Karolek został papieżem?” czytali: Władysława Lechowicz
(babcia), Maria Ufnalewska (mama), Stanisław Mądrzyk
(tata) oraz Teresa Woźniczka (starsza siostra). Organiza−
torkami spotkania z książką były: Marzena Cierniak
i Krystyna Giza. W strzeleckiej szkole Iwona Czesak za−
dbała o „Spotkanie z Panem Andersenem”. Baśń pt. „Ca−
lineczka” przeczytali dzieciom Józefa i Adam Patrowie,
reprezentujący dziadków oraz Lucyna Fela (mama). Dzie−
ci w Woli Przemykowskiej na „Spotkaniu z baśnią” usły−
szały teksty w interpretacji księdza jubilata Stanisława
Ryczka, wieloletniej dyrektorki szkoły Krystyny Szcze−
panek oraz sołtysa Kazimierza Tyrchy. Gości zaprosiła
pełniąca obowiązki dyr. Elżbieta Polak.
DARMOWA WYCIECZKA
Ciekawą nagrodę dla najlepszych czterdziestu sportowców z
gminy ufundował wójt. Za udział i osiągnięcia sportowe
w roku szkolnym 2004/2005 uczniowie wyjechali w czerw−
cu na darmową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie i do San−
domierza. Zwiedzili Świętokrzyski Park Narodowy, Świę−
ty Krzyż oraz sandomierską starówkę.

AEROBIK W UŚCIU
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym zorgani−
zowała Przegląd Grup Tanecznych ze szkół podstawo−
wych. W wyniku prezentacji pierwsze miejsce zajęła gru−
pa gospodarzy prowadzona przez Jadwigę Rataj, drugie
miejsce (ex aequo) zajęły zespoły z Niedzielisk i Woli Prze−
mykowskiej, przygotowywane przez Monikę Mularz
i Beatę Mężczyznę. Na miejscu trzecim uplasowały się
uczennice ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Wszyscy
uczniowie i opiekunowie nagrodzeni zostali upominka−
mi w postaci kompletów do pisania, a szkoły albumowy−
mi wydaniami książek o papieżu Janie Pawle II.
ROMOWIE PAMIĘTAJĄ PRZODKÓW
W związku z 62 rocznicą egzekucji szczurowskich Romów,
2 lipca w parku obok dworu Kępińskich wystąpił zespół
„LA ROMA”. Młodzi członkowie zespołu zaprezentowali
najsłynniejsze utwory muzyki cygańskiej. 3 lipca w połu−
dnie odbył się marsz śmierci. Jego trasa wiodła od miej−
sca, w którym niegdyś znajdowała się osada romska do
kościoła. Po mszy św. uczestnicy marszu udali się na
cmentarz i złożyli kwiaty na zbiorowej mogile. Obchody
rocznicowe zorganizowało Stowarzyszenie Romów i Ko−
biet Romskich w Polsce oraz Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. Impreza była możli−
W ZAKOLU RABY I WISŁY
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NA TARGACH INWESTYCYJNYCH
7 czerwca 2005 r. gmina Szczurowa prezentowała się pod−
czas Małopolskich Targów Inwestycyjnych na Zamku Kró−
lewskim w Niepołomicach. Po weryfikacji na podstawie
nadesłanych ofert do uczestnictwa w targach zakwalifiko−
wano 21 wystawców z terenu województwa. Wśród zapro−
szonych jednostek samorządowych znalazła się również
Szczurowa, która przedstawiała swoje wolne obiekty i te−
reny do zagospodarowania. Celem targów było przekaza−
nie jak największej grupie odbiorców wiedzy o potencjale
inwestycyjnym i zaprezentowanie najlepszych ofert nieru−
chomości w województwie. W trakcie Forum Inwestycyj−
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nego, które towarzyszyło imprezie, poruszone zostały za−
gadnienia dotyczące form promocji, możliwych źródeł fi−
nansowania inwestycji infrastrukturalnych, zaprezentowa−
no również przykłady zagospodarowania terenów.
DZIEŃ EUROPY
Po raz drugi Szkolny Klub Europejski „Eurosmyk” zor−
ganizował w zaborowskiej podstawówce Dzień Europy.
Gośćmi zaproszonymi byli pracownicy Gminnego Cen−
trum Informacji Europejskiej w Szczurowej – Katarzyna
Laszczak i Grzegorz Migdał. Członkowie Klubu przedsta−
wili historię Europy i Unii Europejskiej, a następnie za−
prezentowali wybrane kraje europejskie: Irlandię, Wło−
chy i Wielką Brytanię. Prezentowane były także gazet−
ki o danym kraju, rekwizyty z nimi związane, piosenki
oraz tańce.

nie” z repertuarem tańców lubelskich. Odbywały się rów−
nież konkursy poszukiwania kwiatu paproci i tańca to−
warzyskiego. W czasie imprezy płonęły ogniska, na gril−
lach smażono kiełbaski. Sobótki zakończono międzysz−
kolną dyskoteką w rytm muzyki zespołu młodzieżowego
„Yellow Papers”.
DZIEŃ MATKI
Tradycyjnie Dzień Matki uczczono w szkołach i przed−
szkolach występami, na które zapraszano mamy. Częsty−
mi dodatkami do życzeń były kwiaty i uśmiechy.

W UŚCIU NA CMENTARZU
Jak nas poinformował Józef Słowik z Rady Parafialnej
w Uściu Solnym, na tamtejszym cmentarzu przeprowa−
dzono remont kaplicy. Dach z eternitu zastąpiony został
blachą, położono tynki zewnętrzne i wewnętrzne. Koszty
pokryli parafianie oraz Kółko Rolnicze.
DOOKOŁA KAPLICY
Dzięki sponsorom zza Wielkiej Wody przy kaplicy powstał
chodnik z kostki brukowej. Dwa lata temu wykonano
znaczną część prac przed frontem budowli, a obecnie
z tyłu, w kierunku małych kapliczek, dzięki czemu po
kostce będzie można przejść podczas procesji dookoła ka−
plicy. Część pieniędzy pochodziła ze składek mieszkań−
ców wioski.

Występ w Rudy−Rysiu...

w Zaborowie...

PO KWIAT PAPROCI
22 czerwca barwne korowody uczniów ze szkół podstawo−
wych w Strzelcach Wielkich, Uściu Solnym, Niedzieli−
skach, Woli Przemykowskiej, Zaborowie i Szczurowej
oraz gimnazjalistów ze Szczurowej i Zaborowa przybyły
do parku w Szczurowej. Uczniowie z nadwiślańskiej Woli,
jak co roku, przyjechali ze śpiewem na wozach
i w bryczkach. Wszyscy uczestnicy występowali na sce−
nie. Szkoły prezentowały swoje stroje oraz umiejętności
taneczne i wokalno−instrumentalne, wprowadzając widow−
nię w sobótkowe zwyczaje i obrzędy ludowe. Finał zaba−
wy uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Borzęca−
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Maturzyści 2005

Aneta Borowiec, Katarzyna Chabura, Barbara Chmioła, Anna Cierniak, Michał Cieśla, Natalia Dębińska, Monika Dmytryszyn,
Iwona Gaca, Magdalena Gaca, Katarzyna Gajos, Justyna Bach, Agnieszka Gwizdała, Katarzyna Handzlik, Marek Handzlik, Anna
Kijak, Konrad Kotniewicz, Marek Kowalski, Wioleta Prus, Agnieszka Rzepka, Monika Sobota, Piotr Wyczesany.

Program pilotażowy
Gmina Szczurowa została liderem projektu zgłoszonego do Programu Pilotażowego Leader+

Szansa dla aktywnych
Jednym z czterech funkcjonujących w Unii Europej−
skiej programów pomocy bezzwrotnej dla określonych
grup społecznych, zwanych Inicjatywami Wspólnotowy−
mi (IW), jest Leader+. Wspiera wdrażanie nowoczesnych
strategii rozwoju obszarów wiejskich.
W pierwszym okresie programowania Unii Europej−
skiej (w latach 2004−2006) w naszym kraju został urucho−
miony pilotażowy program tej inicjatywy. Ma on za zada−
nie pobudzanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju ob−
szarów wiejskich poprzez tworzenie Zintegrowanych Stra−
tegii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) oraz Lokal−
nych Grup Działania (LGD). Program został podzielony
na dwa schematy. W pierwszym wspierane będą poczy−
nania z zakresu tworzenia LGD oraz przeprowadzenia
analizy rozwoju i opracowania na tej podstawie ZSROW.
Nabór, prowadzony przez Fundację Programów Pomocy
dla Rolnictwa, zakończył się 31 grudnia 2004 r. Wnioski
składać mogły samorządy gmin wiejskich i miejsko−wiej−
skich lub ich związki, a także organizacje pozarządowe
zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich. Maksymal−
na kwota projektu to 150 tys. zł. Środki w ramach sche−
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matu drugiego, który zostanie uruchomiony po upływie
około roku od naboru do schematu pierwszego, będą prze−
znaczone dla LGD na wspieranie ich działalności i reali−
zację ZSROW. Budżet projektu może wynieść 1,5 mln zł.
W obu przypadkach maksymalna wysokość dofinan−
sowania wynosi 100 proc. kosztów przedsięwzięcia.
− Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie wnio−
sku do schematu pierwszego, ponieważ naszym celem
jest współpraca przy tworzeniu zrównoważonego rozwo−
ju regionu leżącego w widłach Wisły, Raby, Nidzicy i Szre−
niawy − twierdzi wójt Marian Zalewski. − Zasadne jest,
aby rozpoczęcie tych działań poprzedzone było uzyska−
niem akceptacji społecznej, co więcej, wspólne określe−
nie kierunków rozwoju obszaru. Tego rodzaju działania
przewiduje Pilotażowy Program Leader+. Program bę−
dzie realizowany na obszarze dwóch województw, mało−
polskiego i świętokrzyskiego. Obejmie swym zasięgiem
gminy: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce,
Nowe Brzesko, Rzezawa i Szczurowa.
(jr)
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Teatr na peryferiach
Rekolekcje artystyczne połączone z poszukiwaniem nowych talentów aktorskich, czyli widowisko pa−
syjne w wykonaniu licealistów na scenach Teatru „Nie teraz” w Mościcach oraz przed widownią Szczuro−
wej i Borzęcina.

Drzewo krzyża na ramionach
Aktorzy tarnowskiego Teatru „Nie teraz” zaangażowa−
li się w realizację projektu, zgodnie z którym postanowili
odkryć umiejętności aktorskie oraz wokalne młodzieży li−
cealnej z gmin Szczurowa, Borzęcin, Lisia Góra oraz Tar−
nów. Warsztaty w ramach „Edukacji przez kreację” trwały
od stycznia br. Ze szczurowskiego liceum wzięli w nich
udział: Aneta Drąg (Wola Rogowska), Mariusz Drąg (Wola
Rogowska), Sebastian Duch (Jadowniki), Sabina Górak
(Dąbrówka Morska), Kamil Migacz (Jurków), Gabriel Uf−
nalewski (Zaborów) i Józef Woźniczka (Kwików). Spotka−
nia warsztatowe podzielone były na kilka etapów.
– Pierwszy trwał cztery dni, które spędziliśmy w sie−
dzibie teatru w Mościcach – opowiada Sabina Górak. –
Zapoznawaliśmy się z ogólnymi zasadami zachowania się
na scenie, poznawaliśmy elementy akrobatyki, retoryki
oraz ćwiczyliśmy głos. Potem zostaliśmy podzieleni na
grupy, w których mieliśmy pracować aż do wystawienia
spektaklu. Były to grupy: plastyczna, wokalna, aktorska
oraz cztery osoby chodzące na szczudłach. Zaczynaliśmy
rozumieć sens spektaklu, ale dopiero na kolejnych spotka−
niach poznaliśmy jego pełny scenariusz, zobaczyliśmy, że
poszczególne sceny przeplatają się i łączą w całość. Spo−
tkania, a dokładniej próby odbywały się w każdą sobotę
aż do połowy marca. Próby mimo dużego wysiłku wcale
nie były męczące, urozmaicano je występami aktorów te−
atru oraz wyjazdami. Premiera przedstawienia odbyła się
tuż przed Świętami Wielkanocnymi w Mościcach. Następ−

nie wyjeżdżaliśmy do gmin, z których pochodzili uczest−
nicy warsztatów. W Szczurowej i Borzęcinie wystąpili−
śmy w salach Gminnych Centrów Kultury. Sztuka cie−
szyła się powodzeniem. Po każdym występie czuliśmy ra−
dość i satysfakcję. Warsztaty wiele nas nauczyły oraz uroz−
maiciły nudne życie licealisty. Poznaliśmy nowych znajo−
mych, którzy z czasem stali się przyjaciółmi. Zarówno
próby, jak i same występy były swoistymi rekolekcjami
artystycznymi, których centralnym elementem stała się
Męka Pańska. Aktorzy niemal przez cały czas trwania sztu−
ki nosili na ramionach wielki drewniany krzyż.
Projekt „Edukacja przez kreację” autorstwa Tomasza
A. Żaka i Alberta Opolskiego realizował zespół Teatru
„Nie teraz” w składzie: Łukasz Gawlik, Albert Opolski,
Szymon Seret, Piotr A. Żak. Zajęcia wokalne oraz opra−
cowanie muzyki do widowiska było dziełem Karoliny
Kozioł i Marii Swoszowskiej, natomiast zajęcia plastycz−
ne oraz całościowa koncepcja scenograficzna i kostiumo−
wa były w gestii Aleksandry Zuby−Benn i Anny Śliwiń−
skiej−Kukli. Z zespołem oraz młodymi aktorami współ−
pracował ks. Artur Ważny, dyrektor Wydziału Duszpa−
sterstwa Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.
Podczas prób i występów młodych ludzi na scenie, kie−
rujący warsztatami „wyławiali” nowe talenty aktorskie.
Wybrani licealiści będą mogli wziąć udział w profesjonal−
nych warsztatach aktorskich.
(ma)

Literatura
O szesnastoletnim twórcy dramatu ze Szczurowej napisano, że będzie następcą Sławomira Mrożka

Krytyczny wobec
współczesnej literatury
Michał Tylka, uczeń trzeciej klasy Gimnazjum w Szczu−
rowej, zwyciężył w Małopolskim Konkursie Dramatopi−
sarskim, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kul−
tury w Krakowie. Konkurs obejmował uczniów szkół pod−
stawowych i gimnazjów. Nadesłane prace oceniało jury
złożone z praktyków i teoretyków teatru. Pod uwagę bra−
no oryginalność tematu, wartość literacką oraz umiejęt−
ność patrzenia na świat poprzez teatr.
Szczurowianin napisał sztukę pt. „Poza granicami ab−
surdu”, w której wyraził swój negatywny stosunek do
współczesnej sztuki, w tym literatury. Po otrzymaniu
nagrody stwierdził, iż wśród wielu bohaterów dramatu
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tylko jeden jest umiarkowanym optymistą, co daje na−
dzieję na upadek aktualnego stylu promowania sztuki,
opierającego się na pieniądzu i kiczu, a najistotniejsze
problemy i wartościowe teksty mają niewielkie szanse
na przebicie się w skomercjalizowanych mediach. 16−la−
tek przez trzy lata był uczniem Lucyny Gut, polonistki,
wicedyrektora szczurowskiej szkoły. Po ogłoszeniu wyni−
ków konkursu w „Dzienniku Polskim” ukazał się arty−
kuł, w którym Michała Tylkę uznano za następcę Sławo−
mira Mrożka, wybitnego twórcy urodzonego w r. 1930
w Borzęcinie.
(m)
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Michał Tylka

Poza granicami absurdu
(fragment)
Akt 2
Scena 1
Biuro londyńskiego wydawcy książek. Przy długim stole sie−
dzi trzech mężczyzn w gustownych garniturach. Mężczyzna z
wąsami, siedzący w środku, trzyma książkę i od niechcenia
przewraca strony. Jest on szefem wydawnictwa. Pozostali dwaj
patrzą tępo przed siebie. Wszyscy wyglądają na przedstawicieli
wyższych sfer i osoby zamożne. Na ścianach pomieszczenia
znajduje się wiele zdjęć prezesa z różnymi pisarzami. Jest rów−
nież duży regał z książkami, z którego prawdopodobnie nikt
nie korzysta. Przed długim stołem stoi samotne krzesło, jakby
czekając na swojego właściciela. Narrator stoi koło regału z
książkami, trzymając jedną i kiwając głową z miną, delikatnie
mówiąc, niezadowolenia.
NARRATOR
Co za kicz! Na dodatek wydawany przez najbogatsze i naj−
większe angielskie wydawnictwo. Zaprawdę, zaprawdę po−
wiadam wam – sztuka upada!
Nagle rozlega się pukanie do drzwi. Nikt nie zwraca na nie
uwagi, więc drzwi otwierają się i wchodzi biednie ubrany
facet.
FACET kłaniając się
Dzień dobry!
MĘŻCZYZNA Z LEWEJ STRONY STOŁU z pogardą
Czy po zapukaniu do drzwi usłyszał pan odpowiedź, na przy−
kład „proszę”, lub jakkolwiek inaczej?
FACET ze zdziwieniem
Nie?
MĘŻCZYZNA Z LEWEJ STRONY STOŁU z pogardą
Proszę więc wyjść, zapukać i poczekać na odpowiedź!
FACET zdziwiony
Teraz?
MĘŻCZYZNA Z LEWEJ STRONY STOŁU z pogardą
No a kiedy?! Jutro?!
Biednie ubrany facet wychodzi z biura, zamyka drzwi, po
czym znów puka. Nikt się nie rusza. Puka drugi raz. Szef
leniwie przewraca kartki książki. Trzeci raz.
MĘŻCZYZNA Z PRAWEJ STRONY STOŁU uprzejmie
Proszęęę!!!
Facet wchodzi ponownie do pomieszczenia
FACET
Dzień dobry!
MĘŻCZYZNA Z LEWEJ STRONY STOŁU
Już pan to mówił.
z uśmiechem
No i widzi pan, jak łatwo człowieka nauczyć kultury?
kryjąc uśmiech, widząc kamienną twarz faceta
Pańskie nazwisko?
FACET siadając na krześle
Mark Quez.
MĘŻCZYZNA Z LEWEJ STRONY STOŁU z pogardą
Czy ktoś panu pozwolił usiąść na tym krześle?
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M.QUEZ zmieszany
Nie?
MĘŻCZYZNA Z LEWEJ STRONY STOŁU z pogardą
Proszę więc wstać i zapytać, czy może pan usiąść!
Mark Quez wstaje
M.QUEZ
Mogę usiąść?
MĘŻCZYZNA Z PRAWEJ STRONY STOŁU uprzejmie
Ależ naturalnie, dlaczego pan pyta?
M.QUEZ
Dziękuję.
Siada.
MĘŻCZYZNA Z LEWEJ STRONY STOŁU
A więc jak pan się nazywa?
M.QUEZ
Mark Quez.
Szef wydawnictwa przestaje kartkować książkę.
SZEF
Masz, Ronaldzie. Potrzymaj to.
Po czym daje książkę mężczyźnie po prawej stronie stołu.
Wstaje i zaczyna chodzić po biurze.
Witam, panie Quez. Napije się pan czegoś?
Quez nie zdąża odpowiedzieć, gdy szef kontynuuje.
Nie, to trudno. Czytałem pańską powieść... Bardzo ciekawa.
Powiedziałbym więcej. Jedna z czołowych powieści ostatnie−
go stulecia. Powiedziałbym więcej. Gdybym mógł, wręczył−
bym panu nagrodę Nobla. Jest ona perfekcyjnie dopracowa−
na. Każda postać jest idealnie wymyślona...
M.QUEZ z radością
Dziękuję! Pisałem ją ponad osiem lat...
SZEF piorunując Queza wzrokiem
Jeszcze nie skończyłem. Jakieś sto lat temu zostałby pan
uznany Bogiem na ziemi i obsypany złotem... Jest tylko jed−
no ale...
Szef stoi niczym skamieniały i nic nie mówi.
M.QUEZ
Ale?
SZEF wrzeszcząc
Ale nie dziś!!! Nie jesteśmy tu po to, by wydawać piękne
powieści!!! Jesteśmy tu, by zarabiać pieniądze!!! Przy mak−
symalnej promocji pańska powieść mogłaby osiągnąć co naj−
wyżej milion sprzedanych egzemplarzy!!!
Skandal!!! Nie będę wydawać czegoś, na czym nie zarobię!!!
Skończyły się czasy, gdy ludzie inteligentni czytali książki!!!
Sztuka tu nikogo nie interesuje!!! Nasze motto brzmi:
WSZYSCY głośno
„Książka interesująca – intelektualnie NIEmęcząca”!!!
M.QUEZ zdruzgotany
Ale...
SZEF krzycząc
Żadnego ale!!! Wykorzystałeś limit!!!
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Muzyka młodych
Powstał pierwszy w historii gminy zespół rockowy

Yellow Papers
W sobotę wieczorem, 28 maja odbył się koncert ze−
społu rockowego „Yellow Papers”, który do sali Domu
Ludowego w Szczurowej−Włoszynie przyciągnął około
setki amatorów muzyki tego typu. Grupa „Yellow Papers”
powstała w maju 2004 r. w składzie: Michał Tylka (Szczu−
rowa) – lider zespołu grający na gitarze elektrycznej, au−
tor tekstów; Mateusz Zydroń (Dąbrówka Morska) – per−
kusja, Piotr Wróbel (Szczurowa) – gitara basowa; Bartło−
miej Krupa (Barczków) – solista. Podczas majowego kon−
certu Piotra Wróbla zastąpił Tomasz Bylica z Rudy−Ry−
sia i prawdopodobnie jest to zmiana na stałe. Chłopaki

Zespół „Yellow Papers” w składzie: Michał Tylka, Mateusz
Zydroń, Bartłomiej Krupa, Piotr Wróbel.

Koncert w Szczurowej−Włoszynie, podczas którego Piotra
Wróbla zastąpił Tomasz Bylica.

wykonują utwory z repertuaru zespołów ”Dezerter”,
„Dżem”, „KSU”, „Zielone Żabki”. Grają także własne kom−
pozycje, do których teksty układają Michał Tylka albo
Oktawia Jaroszek. Michał napisał „Opowieść o dwóch
narodach”, „Utopię”, „Jasnowidza”, „Duszę muzyki” i „Plan
Wolności”. Utwory pt. „Zastanów się” „Nic się nie dzieje”
stworzyła Oktawia. Teksty śpiewane przez solistę „Yel−
low Papers” są młodzieńczo buntownicze, a ich analogie
oraz korzenie można znaleźć w latach 80. minionego wie−
ku. Muzycy nie dorobili się na razie własnych instrumen−

tów i grają na tych, które należą do Gminnego Centrum
Kultury. Na próbach spotykają się regularnie w środy
i czwartki w sali remizy OSP w Szczurowej.
Wcześniej „Yellow Papers” zagrali w pierwszy dzień
wiosny dla uczniów szczurowskiego gimnazjum. W czerw−
cu zagrali także w remizie OSP w Strzelcach Małych oraz
na zakończenie imprezy sobótkowej w szczurowskim par−
ku, 22 czerwca.
(m)
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Portret
Ks. prałat Stanisław Pieprznik pozostawił testament, w którym zawarł prośbę, aby go pochowano
na cmentarzu parafialnym beskidzkiej wioski Trzetrzewina.

Życie w górach spędzone
Dożywszy sędziwego wieku w tarnowskim szpitalu
zmarł ks. Stanisław Pieprznik. Urodził się 26 listopada
1911r. w Szczurowej−Brzezinkach. Był jednym z dziewię−
ciorga dzieci Wincentego Pieprznika i Heleny z domu
Pałach. Szkołę podstawową ukończył w Szczurowej,
a następnie II Gimnazjum Neoklasyczne w Tarnowie.
W roku 1932 wstąpił do tarnowskiego Seminarium Du−
chownego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca
1937 r. z rąk ks. bpa Franciszka Lisowskiego. Został skie−
rowany do Lipnicy Murowanej, gdzie przez dwa lata był
wikariuszem. Kolejne dwa lata pełnił posługę w Słopni−
cach koło Limanowej, po czym przez pięć miesięcy
w Olszynach koło Wojnicza. 6 grudnia 1941 r. został mia−
nowany administratorem, a później proboszczem parafii
Trzetrzewina pod Nowym Sączem. Przez krótki czas peł−
nił także obowiązki dziekana dekanatu Nowy Sącz−Pół−
noc. Po 46 latach duszpasterzowania w Trzetrzewinie
przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży
Emerytów w Tarnowie. W r. 1987 roku został mianowa−
ny spowiednikiem kleryków w Seminarium Duchow−
nym w Tarnowie, a w osiem lat później – Kanonikiem
Honorowym Kapituły Tarnowskiej. Zmarł 4 czerwca br.
Zgodnie z wolą zawartą w testamencie pochowany
został na cmentarzu parafialnym w Trzetrzewinie. Uro−
czystościom pogrzebowym przewodniczył ordynariusz die−
cezji tarnowskiej, ks. bp Wiktor Skworc.
Ks. JAN ORLOF

Poezja z okolic

Dar
Matuchno Strzelecka, co od wieków tej ziemi
Bronisz i lud swój od zguby ratujesz,
W ufnej modlitwie wspólnie przed Tobą stajemy,
By sławić Twoją dobroć tak, jak serce czuje.
Matko nasza najlepsza, cnót wszystkich mistrzyni,
U stóp Twych naszą pracę i serca składamy
Za tyle łask doznanych, dar nowej świątyni,
Którą na Twoją chwałę wznosić zamierzamy.
Przyjmij i pobłogosław trudom Twoich dzieci,
Wspieraj nas łaską swoją i ratuj od zguby.
Niech przyszłe pokolenia kolejnych stuleci
W tej świątyni doznają opieki w czas próby.
Maria Tarlaga
(poetka ludowa ze Strzelec Wielkich)
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Ks. Stanisław Pieprznik

Wypowiedź ks. Mariana Stępnia, proboszcza
parafii Trzetrzewina: – Ks. Stanisław Pieprznik przy−
szedł tu cztery lata po otrzymaniu święceń kapłańskich.
Przyszedł w ciężkim czasie, podczas wojny. Parafia rozle−
gła, ludzie różni. Niemcy zabili proboszcza Trzetrzewiny,
ks. Józefa Bardeka, a jego następca, ks. Stanisław Żurek,
szybko się zorientował, iż taki sam los go czeka, więc się
ukrywał. Na ks. Stanisława oczekiwał ogrom pracy z pa−
rafianami, ogromne wyzwanie. Gdy wspominał tamte cza−
sy, nie ukrywał, że bał się wtedy o swoje życie. Kościół był
zniszczony, ale on rozpoczął remont. I udało się odremon−
tować. Jego postać na trwałe weszła do historii tych oko−
lic.
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Sport
SZCZUROWA. VII Otwarte Indywidualne
Mistrzostwa Małopolski

Faworyt dopiero piąty
Pod czujnym okiem głównego sędziego klasy państwo−
wej Wiesława Kasperka rozegrano VII Otwarte Indywi−
dualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P−
30, w Szczurowej już po raz szósty z rzędu. Przez dwa
dni, od 19 do 20 marca, przy szachownicach spotkało się
100 amatorów królewskiej gry z różnych przedziałów wie−
kowych – 62 z grupy juniorów, 38 seniorów. Nie zabrakło
odważnych juniorów, którzy dzielnie stawili czoła zawod−
nikom sporo od siebie starszym. Były przypadki, iż różni−
ca wieku pomiędzy szachistami siedzącymi naprzeciw sie−
bie przy szachownicy wynosiła 60 lat. Oprócz zawodni−
ków międzynarodowej rangi, grali również szachiści, któ−
rzy określali się jako amatorzy. Mistrzostwa rozegrane
zostały systemem szwajcarskim, kontrolowanym na dy−
stansie 11 rund. Czas na rozegranie jednej partii wynosił
60 minut.

Oprócz siedmiu nagród pieniężnych do wygrania było
także kilkanaście pucharów i nagród rzeczowych dla naj−
młodszych szachistów. Sponsorami były: Zakład Masar−
ski „Chabura” z Rylowej, producent szachów z Tarnowa
Adam Gniadek oraz szczurowskie firmy – Gminna Spół−
dzielnia „SCH” w Szczurowej, „Klikos”, „Partner” i Okrę−
gowa Spóldzielnia Mleczarska. Patronat medialny objął
„Dziennik Polski”.
Mistrzem seniorów okazał się Marek Stryjecki. Dru−
gie miejsce zajął Dariusz Mikrut, trzecie – Bogusław Łatas.
Niespodzianką była dopiero piąta lokata zdecydowanego
faworyta Kamila Mitonia, który słabo wypadł na począt−
ku turnieju i później nie zdołał odrobić strat. Kolejność
najlepszych juniorów była następująca: Piotr Lach, Da−
mian Wcisło, Piotr Wąsik, Łukasz Sęk, Bartosz Sygnet.
(jr)

SZCZUROWA. V Olimpiada Przedszkolaków

Zmiana na podium
Już po raz drugi ze względu na warunki atmosferycz−
ne Olimpiada Przedszkolaków została przeniesiona ze
stadionu w Rylowej do sali tańca w budynku GCK. Mimo
to udało się sprawnie przeprowadzić wszystkie konku−
rencje, a dzieci wykazały się znakomitym przygotowa−
niem i ambicją godną dorosłych sportowców. Z mozołem
gromadziły dla swoich drużyn punkty, rzucając piłką do
kosza, strzelając do miniaturowej bramki czy uderzając
hokejką.
Po wyrównanej walce i podliczeniu punktów okazało
się, że w tym roku zwycięstwo wywalczyło Komunalne
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Przedszkole Publiczne w Szczurowej, które zdetronizo−
wało ubiegłorocznego mistrza – KPP w Uściu Solnym.
Drugie miejsce zajęło Przedszkole z Wrzępi, a na trzecim
stopniu podium stanęli reprezentanci „zerówki” z Woli
Przemykowskiej. Rywalizacja była tak zacięta, że czwar−
te miejsce z tą sama ilością punktów zajęło aż siedem
pozostałych reprezentacji. Wszystkie dzieci zostały obda−
rowane maskotkami. Dyplomy i okolicznościowe tablicz−
ki wręczali młodym sportowcom wójt Marian Zalewski
i przewodniczący rady gminy – Andrzej Fiołek.
(jr)
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Sport w skrócie
GIMNAZJADA O PUCHAR
Gminna Gimnazjada w piłce nożnej dziewcząt i chłopców
o puchar Wójta Gminy Szczurowa odbyła się w Zaborowie.
Naprzeciw siebie stanęły drużyny naszych dwóch gimna−
zjów. W kategorii dziewcząt mecz był bardzo wyrównany i za−
cięty. Do przerwy ustalił się wynik remisowy 1:1. W drugiej
połowie spotkania zwycięską bramkę dla szczurowskich gim−
nazjalistów zdobyła Katarzyna Caban. W kategorii chłopców
w pierwszej części meczu celnym strzałem popisał się z rzutu
wolnego Paweł Tabor. Później do bramki zaborowian jeszcze
dwa razy wpadła piłka, dzięki czemu z wynikiem 3:0 spotka−
nie zakończyło się pomyślnie dla gości. Skład zwycięskiej dru−
żyny dziewczyn był następujący: Anna Bajor, Paulina Oleksy,
Katarzyna Caban, Katarzyna Nawrot, Renata Kania, Agniesz−
ka Łucarz, Ewelina Król, Agata Klich, Alicja Białkowska,
Wioletta Szlachta, Angelika Łucarz, Ilona Gut, Karolina Ko−
zak. A chłopcy, którzy wywalczyli puchar wójta to: Paweł Ta−
bor, Bartłomiej Krupa, Grzegorz Pudełko, Michał Tylka, Szcze−
pan Solak, Jakub Mucha, Tomasz Gargul, Maksymilian Cza−
chor, Piotr Jarosz, Paweł Jarosz, Rafał Wolsza, Rafał Bach,
Marcin Golik, Dawid Golik, Jakub Szatkowski, Szymon Za−
chara, Adam Pawlik.
SIÓDEMKI PIŁKARSKIE
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rozegrano w Szczuro−
wej Gminny Turniej Piłki Nożnej tzw. siódemek piłkarskich.
Wzięły w nim udział wszystkie podstawówki. Drużyny po−
dzielono na dwie grupy. W pierwszej z nich zwycięstwo od−
nieśli gospodarze, wygrywając z SP Uście Solne 3:0 i w ta−
kim samym stosunku bramkowym z SP Strzelce Wielkie.
W kolejnym meczu z tej grupy padł wynik 1:0 dla Strzelec
Wielkich, które tym samym wyeliminowały z rozgrywek
Uście Solne. W drugiej grupie uzyskano następujące wyni−
ki: Wola Przemykowska – Zaborów 0:1, Wola Przemykow−
ska – Niedzieliska 0:3, Zaborów – Niedzieliska 0:1.
W półfinałach chłopaki reprezentujący szczurowską podsta−
wówkę stanęli naprzeciw drużyny z Zaborowa, która poko−
nała ich 0:1. SP Niedzieliska wygrały z SP Strzelce Wielkie
również 1:0. Tak więc w finale spotkali się uczniowie z Zabo−
rowa i Niedzielisk. Po wyrównanym meczu, który zakoń−
czył się remisem 1:1, zawodnicy wykonywali rzuty karne.
Lepsi okazali się zaborowianie, wygrywając 6:5. Tym samym
zapewnili sobie zwycięstwo w turnieju. W małym finale o III
miejsce walczyła SP Szczurowa z SP Strzelce Wielkie. Za−
wodnicy ze Szczurowej nie dali jednak szans strzelczanom,
strzelając im cztery bramki przy dwóch straconych. O pią−
tym i szóstym miejscu zdecydowały rzuty karne, w których
Uście Solne pokonało Wolę Przemykowską 6:5.
Zwycięską drużynę turnieju tworzyli: Marcin Badzioch, Ma−
teusz Chwała, Paweł Dulęba, Jarosław Kapa, Dawid Kuli−
szewski, Konrad Kuliszewski, Dawid Martyński, Wojciech
Mądrzyk, Adrian Mika, Konrad Wojnicki. Opiekunem dru−
żyny była Beata Mężczyzna.
DRUGIE MIEJSCE W POWIECIE
14 marca br. w Borzęcinie zorganizowano Powiatowe Igrzy−
ska Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej dla szkół pod−
stawowych. Najlepsza okazała się drużyna gospodarzy. Po−
wiodło się też chłopakom z PSP w Szczurowej. Wygrana
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z Bielczą i Czchowem oraz remis z drużyną PSP w Mo−
krzyskach dał im drugie miejsce w powiecie. Trzecią lokatę
zajęła szkoła z Mokrzysk. Naszą gminę reprezentowali: Se−
bastian Łoboda, Grzegorz Rębacz, Bartłomiej Wesołowski,
Marcin Łoboda, Tomasz Kijak, Wojciech Bączek, Paweł Cza−
ja, Kamil Gądek, Paweł Wojcieszek, Mariusz Caban, Mate−
usz Babicz, Piotr Czesak, Marek Woźniczka. Drużyna grała
pod czujnym okiem nauczyciela wychowania fizycznego Ro−
berta Dzienia.
ROWER DLA MARKA
Meta IV Małopolskiego Rodzinnego Zlotu Rowerowego była w
Niepołomicach. 22 maja br. wzięli w nim udział uczniowie
gimnazjum w Szczurowej oraz Szkoły Podstawowej w Uściu
Solnym. Uczestnicy zlotu razem z nauczycielami wyruszyli
o godzinie 9.00 spod dworu w Szczurowej. Trasa wiodła przez
Uście Solne i Chobot. Przybyłych na metę cyklistów powita−
no gromkimi brawami. Na miejscu czekały liczne atrakcje,
m.in. występy zespołów, loteria. O godzinie 12.30 rozpoczął
się blok konkurencji sportowo−rekreacyjnych. W kategorii
wiekowej od 11−15 lat zwyciężyli zawodnicy ze szczurowskiej
szkoły. Szymon Zachara z Niedzielisk zajął pierwsze miej−
sce, a drugie – Grzegorz Kijak z Rudy−Rysia. Zwycięzcy otrzy−
mali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodę specjalną
Wójta Gminy Szczurowa, rower górski, wylosował szczuro−
wianin Marek Mika.

W SZTAFECIE NA PRZEŁAJ
Na boisku LKS „Orkan” Zaborów odbyły się Gminne Zawo−
dy Sportowe w sztafetowych biegach przełajowych dziew−
cząt i chłopców. Na starcie stanęli biegacze z dwóch naszych
gimnazjów. W kategorii dziewcząt zwyciężyła sztafeta ze
Szczurowej w składzie: Renata Kania, Ilona Gut, Anna Mika,
Paulina Oleksy, Ewelina Król, Agnieszka Łucarz, Katarzy−
na Caban, Wioletta Szlachta, Agata Klich, Angelika Łucarz.
Dystans sztafety dziewcząt wynosił 10 razy 800 m. W kate−
gorii chłopców (10 razy 1000 m) zwyciężyła zaś sztafeta
z Zaborowa w składzie: Łukasz Gwoźdź, Bartłomiej Chra−
bąszcz, Łukasz Kuliś, Marcin Majka, Tomasz Kantek, Mi−
chał Majka, Patryk Kuliszewski, Rafał Curuś, Krzysztof
Mnich, Kamil Repa.
PUCHARY POJECHAŁY DO ZABOROWA
W sali gimnastycznej SP w Szczurowej odbyła się Gminna
Gimnazjada w Siatkówce i Koszykówce o puchar dyrektora
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gimnazjum M. Antosza. Rywalizacja odbyła się pomiędzy
dwoma gimnazjami. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak
i chłopców zwyciężyli zaborowianie. Opiekę sędziowską za−
wodów sprawowali Jaromir Radzikowski i Andrzej Ufnalew−
ski. W zwycięskich drużynach grali: Artur Pawlik, Piotr Męż−
czyzna, Mateusz Woźniczka, Łukasz Gwóźdź, Dariusz Paw−
lik, Tomasz Bednarczyk, Patryk Kuliszewski, Marcin Tarla−
ga, Mateusz Szafraniec, Ewelina Kapa, Monika Czarnik, Jo−
anna Świadek, Anna Wojnicka, Anna Antosz, Dominika Ka−
mysz, Katarzyna Golonka, Marta Kowalczyk, Justyna Mnich,
Angelika Kostrzewa. Sukces na swoim koncie zanotowali
gimnazjaliści z Zaborowa także po meczach koszykówki, po−
konując uczniów ze szczurowskiej szkoły 32:20. Wszystkie
puchary dyrektora gimnazjum pojechały więc do Zaborowa.
TURNIEJ Z MARKIEM KUSTO
Puchary i profesjonalne piłki ufundowane przez wójta
M. Zalewskiego były nagrodami w III Turnieju Piłki Nożnej
„Mini Euro 2005”. Wzięło w nim udział osiemnaście drużyn
ze szkół podstawowych czterech powiatów. Z ławki rezer−
wowych zawody obserwowali dwaj zaproszeni goście: utytu−
łowany piłkarz Wisły Kraków i reprezentacji Polski, trener
Marek Kusto oraz prezes Tarnowskiego Okręgowego Związ−
ku Piłki Nożnej Józef Sztorc.
W finale zawodów spotkały się reprezentacje Szczuro−
wej i Poręby Spytkowskiej. Po zaciętym boju zwyciężyła
druga z nich, albowiem dwoma mocnymi strzałami popisał
się Łukasz Zych, co przesądziło o wyniku meczu (0:2). Mecz o
trzecie miejsce rozegrały drużyny SP nr 5 w Bochni oraz
Dąbrówka. Remisowy wynik musiał być rozstrzygnięty po−
przez rzuty karne, w których więcej szczęścia mieli zawod−
nicy z Dąbrówki. Piąte miejsce wywalczyły Koszyce.

Osiemnaście drużyn z czterech powiatów walczyło w Turnieju
Piłki Nożnej.

Wieści z województwa

Jest wykonawca
Pozytywny skutek przyniosły od dawna podejmowa−
ne zabiegi wójta Zalewskiego w sprawie wyznaczenia
wykonawcy zjazdu z autostrady w okolicach Brzeska.
Władze tegoż miasta próbowały bowiem blokować inwe−
stycję w kierunku północnym. Jednak w piśmie z kra−
kowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad z 24 czerwca br. poinformowano:
W odpowiedzi na pisma (...) z dnia 16.05.2005 r. oraz
(...) z dnia 6.05.2005 r. w sprawie zjazdu z autostrady
w Brzesku w kierunku północnym do połączenia z drogą
wojewódzką nr 768 uprzejmie informuję, że zjazd ten re−
alizowany będzie trasą zgodną z nowym przebiegiem dro−
gi wojewódzkiej nr 768 wg decyzji (...) z dnia 8.06.2004 r.,
ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce−Szczuro−
wa−Brzesko (...).
Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 30 maja
br. z udziałem m.in. Marszałka Województwa Małopol−
skiego i I Wicewojewody Małopolskiego przedmiotowa
decyzja lokalizacyjna dla odc. IV drogi wojewódzkiej nr 768
zostanie scedowana na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg
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Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Zadanie zwią−
zane z uzyskaniem dokumentacji projektowej, pozwolenia
na budowę i realizacją łącznika o dł. 4 km (...) zostanie
przeprowadzone w całości przez GDDKiA Oddział
w Krakowie.
Zastępca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Stanisław Pletnia

Droga do mostu w Górce wymaga przebudowy.
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Pytania na czasie
Rozmowa z wójtem Marianem Zalewskim

Inwestycje w każdej wsi
Red.: – Zgodnie z uchwalonym przez radnych żemy. Dwór i park winny służyć mieszkańcom, a nie wą−
budżetem na r. 2005, gmina Szczurowa na inwesty− ziutkiej grupie ludzi, którzy z pewnością wcześniej lub
cje przeznaczyła ponad 6 mln zł. Jakie zadania, później zagrodziliby dostęp do parku. Pomimo niewiel−
wykonywane za te pieniądze, uważa Pan za naj− kich środków finansowych udało nam się już wykonać
ważniejsze?
główne prace, w tym modernizację pokrycia dachowego,
Wójt: – Przed końcem roku zakończona zostanie bu− przeprowadzono odwilgocenie budynku, wymieniono in−
dowa pełnowymiarowej hali sportowej w nowo powstają− stalację elektryczną, stolarkę okienną i częściowo odno−
cym budynku, a już 31 lipca uruchomiony zostanie poste− wiono elewację. Było to możliwe dzięki pomocy Wspólno−
runek policji. Powstanie 40 km sieci wodociągowych ty Leśnej w Szczurowej, która przekazała drzewo. Za−
w Górce, Rudy−Rysiu, Rylowej, Uściu Solnym, Niedzieli− trudniliśmy bezrobotnych m.in. w ramach programu
skach, Kopaczach Wielkich, Rząchowej i Dąbrówce Mor− „Konserwator”, szereg prac zleciliśmy własnemu Zakła−
skiej. W najbliższych dniach całkowicie zwodociągowane dowi Gospodarki Komunalnej, sporo udało się wykonać
będą Strzelce Małe i Strzelce Wielkie. Wyko−
nane zostanie 2 km chodnika w Niedzieliskach i
Rudy−Rysiu, zespół parkingów, podjazd dla nie−
pełnosprawnych oraz pomieszczenie dla karet−
ki ratownictwa medycznego. Będą trwały pra−
ce przy przebudowie i odnowie centrum Szczu−
rowej. Nowe centrum właśnie powstaje w Za−
borowie i Rylowej. Spośród inwestycji oświato−
wych najważniejsze to: termomodernizacja
Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym, wykona−
nie nowego węzła sanitarnego w Strzelcach
Małych oraz zagospodarowanie terenu wokół
budynku szkoły w Strzelcach Wielkich. Opra−
cowana zostanie dokumentacja na budowę ka−
nalizacji w Szczurowej. W zakresie ochrony
dziedzictwa narodowego bardzo ważną inwe−
stycją jest remont szczurowskiego dworu. Wy−
konane zostanie centralne ogrzewanie w nowym
budynku wielofunkcyjnym w Rudy−Rysiu oraz
remonty remiz OSP w Woli Przemykowskiej− Odbiór nowej stolarki okiennej w szczurowskim dworze.
−Zamłyniu, Strzelcach Wielkich i Wrzępi. Po−
dobnie będzie w domach ludowych w Pojawiu, Szczuro− systemem gospodarczym. Już na początku przyszłego roku
wej−Włoszynie, Niedzieliskach i Woli Przemykowskiej. planujemy przenieść do dworu bibliotekę, Gminne Cen−
Tak więc w każdej z dwudziestu jeden miejscowości gmi− trum Informacji oraz kawiarenkę internetową.
Red.: – Uchwalenie planu przestrzennego zago−
ny poczynione zostaną małe inwestycje, współfinansowa−
ne przez kluby i towarzystwa polonijne oraz wspólnoty spodarowania gminy zwiększy, czy ograniczy moż−
leśne. Trzeba dodać, że w prace angażują się również liwości rozwoju nowych inwestycji i budynków
mieszkalnych?
mieszkańcy.
Wójt: – Praktycznie ograniczy, ponieważ specyfika
Red.: – A co z drogami?
Wójt: – Będziemy również partycypować w kosztach naszej gminy, a konkretnie duże obszary nie zabudowa−
wykonania dokumentacji pod budowę nowej drogi od ne, często o wysokiej klasie bonitacji, uniemożliwiają okre−
mostu na Wiśle w kierunku Brzeska. Gruntowny remont ślenie przeznaczenia wszystkich terenów w planie zago−
przeprowadzimy na drogach gminnych Szczurowa−Zagum− spodarowania przestrzennego. Obecna sytuacja jest ko−
nie, Barczków−Strzelce Małe, Niedzieliska−Wisowatki, rzystna dla indywidualnych mieszkańców i rolników
Zaborów−Pęciska. Dotyczy to także mostu na Uszewce, z naszej gminy, którzy mogą do czasu uchwalenia planu
w szerszym zakresie uzyskać decyzję o warunkach zabu−
który łączy Górkę ze Strzelcami Małymi.
Red.: – Trwa remont zabytkowego dworu dowy z uwzględnieniem ustawowych przepisów, m.in. tzw.
w szczurowskim parku. Czy nie lepiej byłoby sprze− bliskiego sąsiedztwa.
Red.: – Dziękuję za rozmowę.
dać obiekt lub znaleźć inwestora, np. jakąś firmę?
Wójt: – Zgodnie z wolą mieszkańców na pośrednie
GRZEGORZ WIADOMSKI
lub bezpośrednie wyzbycie się obiektu pozwolić nie mo−
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Echa publikacji

danie rzeczowych i opartych na wyżej podanych faktach
i dokumentach (...).

SPROSTOWANIE
Po opublikowaniu artykułu pt. „Przyjemnie wydaje
się pieniądze” („W zakolu Raby i Wisły”, nr 1/2005) Re−
dakcja otrzymała stanowisko Samodzielnego Publiczne−
go Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku z 29 czerwca
2005 r., podpisane przez dyrektora SP ZOZ Józefę Szczu−
rek, w którym zwrócono się o sprostowanie zawartych
w nim „wiadomości nieprawdziwych i nieścisłych”. Treść
pisma (z zachowaniem oryginalnej pisowni, bez korekty
redakcyjnej) zamieszczamy poniżej:
W przedmiotowym artykule autor podał relację z po−
siedzenia Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2004 r., która
zajmowała się m.in. kwestią udzielenia poręczenia dla
SPZOZ w Brzesku na kredyt termomodernizacyjny.
W artykule została podana informacja cytuję „Wśród rad−
nych opozycji niesmak wzbudził nie tylko niezwykły po−
śpiech podejmowanych decyzji, ale także fakt, iż prace
w szpitalu, za pożyczone pieniądze, wykonywane będą
w trybie bezprzetargowym...”
Powyższe dane są nieprawdziwe, a rozpowszechnianie
błędnych i nieprawdziwych informacji szkodzi dobremu
imieniu SPZOZ w Brzesku i osób nim zarządzających jak
nadto wprowadza w błąd społeczeństwo jakoby SPZOZ
w Brzesku podejmował bezprawne działania i procedury.
SPZOZ w Brzesku wdrażając prace termomoderniza−
cyjne, na które uzyskał środki finansowe m.in. z kredytu
termomodernizacyjnego poręczonego przez Powiat brzeski
– przeprowadził przetargi w trybie zamówień publicznych
W ramach ww. środków finansowych podjęto nastę−
pujące prace:
– modernizacja kotłowni i systemu grzewczego
– wymiana okien i ocieplenie ścian.
Na wszystkie wymienione prace zostały ogłoszone prze−
targi w trybie zamówień publicznych – na co przedstawiam:
1) druki ogłoszeń umieszczonych w Biuletynie Zamó−
wień Publicznych oraz
2) druki ogłoszeń o wynikach przeprowadzonych za−
mówień publicznych,
3) druki ogłoszeń zawierających informacje o wyborze
najkorzystniejszej oferty wysyłane po podpisaniu umowy
z wybranym oferentem.
Również informacja zamieszczona w przedmiotowym
artykule cytuję „...co raz głośniej mówi się o prywatyzacji
brzeskiego szpitala. Jeżeli do tego by doszło, długi pozo−
staną oczywiście nasze, czyli podatników”. Ta informacja
także jest nieprawdziwą skierowaną na wzbudzenie niepo−
koju wśród społeczeństwa a przede wszystkim załogi SP
ZOZ w Brzesku.
Oświadczam, że nigdy w żadnych planach i projek−
tach opracowanych przez SP ZOZ w Brzesku nie były
przedstawiane jakiekolwiek propozycje prywatyzacji tutej−
szego szpitala.
W związku z powyższym działając imieniem Samodziel−
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Brzesku
wnoszę – stosownie do art. 31 i 32 Prawa prasowego –
o bezpłatne opublikowanie w całości sprostowania infor−
macji zawartych w przedmiotowym artykule– poprzez po−
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Od Redakcji
Szanowna Pani Dyrektor,
bardzo dziękuję za przesłanie do Redakcji pisma od−
noszącego się do krótkiego tekstu zamieszczonego w po−
przednim numerze „W zakolu”. Czytelnikom należy się
dodatkowe wyjaśnienie, iż przeprowadziliśmy w tej spra−
wie także rozmowę podczas spotkania 27 czerwca br.
w Starostwie Powiatowym w Brzesku. Poprosiłem wów−
czas Panią Dyrektor o przekazanie mi dokumentów, któ−
re by potwierdzały stanowisko SP ZOZ. Ponieważ zostało
to uczynione, obecnie, na podstawie lektury wspomnia−
nych dokumentów, mogę stwierdzić, że prace, o których
mowa w piśmie i artykule, były wykonywane po wcze−
śniejszym ogłoszeniu i przeprowadzeniu przetargów
w trybie zamówień publicznych. W związku z tym za nie−
ścisłość, która pojawiła się w tekście – przepraszam.
Odnośnie sformułowania o prywatyzacji szpitala mam
wrażenie, iż inna była intencja jego autora, a inaczej sens
został zrozumiany przez Panią Dyrektor. Wówczas, gdy
ukazywał się numer 1/2005 „W zakolu”, mówiło się coraz
głośniej o prywatyzacji nie tylko szpitala w Brzesku, ale
wszystkich szpitali w Polsce ze względu na pojawienie się
nowych projektów ustaw w Sejmie RP, a przecież szpital
brzeski nie jest enklawą, której nie obowiązuje polskie pra−
wo. Tak więc decyzje Sejmu w zakresie służby zdrowia mają
bezpośrednie przełożenie także na szpital w Brzesku, rów−
nież w kwestii ewentualnej prywatyzacji. Uprzejmie przy−
pominam, że przewagą zaledwie jednego głosu Sejm RP
w maju br. przyjął ustawę o restrukturyzacji finansowej szpi−
tali publicznych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Tym
samym przepadły najbardziej kontrowersyjne rozwiązania
zawarte w projekcie prezydenckim, dotyczące przekształca−
nia szpitali publicznych w spółki użyteczności publicznej. Za
przyjęciem ustawy autorstwa PiS głosowało 210 posłów,
przeciw było 209, pięciu wstrzymało się od głosu. Według
tego projektu publicznym szpitalom miały być udzielone
pożyczki z budżetu państwa. Projekt nie zakładał natomiast
możliwości przekształcenia szpitali publicznych w spółki uży−
teczności publicznej. Mogło się jednak zdarzyć – a przestrze−
gał przed tym PSL – iż decyzja posłów byłaby zupełnie inna,
otworzyłyby się możliwości do dzikiej prywatyzacji, co
w konsekwencji skończyłoby się likwidacją wielu, zwłasz−
cza powiatowych szpitali.
Nic więc dziwnego, że skoro w Sejmie o być albo nie
być ustawy decydował pojedynczy głos, we wszystkich
środowiskach zainteresowanych problemem mówiło
się o nim, a w mediach szeroko się komentowało. Nie
tylko mówiło się, ale wybuchały protesty, organizowano
nawet głodówki. I o takie właśnie „mówienie” chodziło
autorowi. Jeżeli w tekście pt. „Przyjemnie wydaje się pie−
niądze” użyto nieosobowej formy czasownika „mówi się”,
formy ze wszech stron odkonkretniającej, błędem byłoby
dopasowywanie owego pozakonkretnego czasownika do
planów czy projektów SP ZOZ w Brzesku.
Redaktor Naczelny
Marek Antosz
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Wieści z powiatu
HIPOTEKA NA NIERUCHOMOŚCI
W związku z koniecznością zaciągania kolejnych kredy−
tów, Rada Powiatu podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę
na obciążenie hipoteką w wysokości 6 mln 222 tys. zł na rzecz
Banku Gospodarstwa Krajowego następujących nieruchomo−
ści zabudowanych, stanowiących własność powiatu: 1. w Brze−
sku przy ul. Kościuszki 68 o pow. 6,3 ha, zabudowaną budyn−
kiem Szpitala Powiatowego; 2. w Brzesku przy ul. Kościusz−
ki 33 o pow. 0,23 ha, zabudowaną budynkiem Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia; 3. w Łysej Górze o pow. 0,54 ha, zabudo−
waną budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia; 4. w Porąbce
Uszewskiej o pow. 0,08 ha, zabudowaną budynkiem Wiej−
skiego Ośrodka Zdrowia. W przypadku czwartego budynku
w ostatniej chwili, dopiero podczas czytania projektu uchwa−
ły na sesji, zmieniono fragment uchwały prezentowany na
posiedzeniach komisji, który zakładał, iż hipoteką zostanie
objęta inna działka i budynek – w Woli Dębińskiej.
Decyzje pociągające za sobą wzrost poziomu zobowiązań
finansowych powiatu oraz poręczeń kredytów podejmowane
są niemal na każdej sesji Rady Powiatu Brzeskiego aktual−
nej kadencji.

KOLEJNA AFERA
Na biurko wojewody małopolskiego Jerzego Adamika
trafił wniosek o usunięcie naruszenia prawa, które ma miej−
sce w działaniach, a ściślej mówiąc w braku odpowiednich
działań Rady Powiatu Brzeskiego. Wniosek rozpatrywany
był już przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu, natomiast
30 czerwca br. przez samą Radę. W piśmie do wojewody
zarzuca się grupie rządzącej powiatem nie przestrzeganie
przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, które zaka−
zują łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalno−
ści gospodarczej przy wykorzystaniu majątku powiatu. We
wniosku można przeczytać: „taka właśnie sytuacja ma miej−
sce w Radzie Powiatu Brzeskiego, o czym doskonale wiedzą
Starosta, jak i rządząca koalicja”. Chodzi o radnego−lekarza
z Borzęcina, który od lipca 2003 r. wykonuje praktykę za−
wodową zawodu regulowanego na podstawie umowy−zlece−
nia z SP ZOZ w Brzesku. Gdyby wojewoda uznał zasadność
wniosku, radny−lekarz byłby drugim w tej kadencji rajcą z
grupy starosty Wawryki, który utraciłby mandat. W konse−
kwencji zostałby także zobowiązany do zwrotu diet pobra−
nych w ciągu minionych dwóch lat, nie wykluczone rów−
nież, iż niektóre uchwały Rady Powiatu podjęte od lipca 2003
r. uznano by za niezgodne z prawem.

ODESZLI SPOSRÓD NAS (1.03 – 30.06.2005 r.)

Kronika żałobna
Zofia Majka
Stanisław Chabura
Maria Prus
Jan Rudnik
Maria Katarzyna Łuba
Jan Prus
Maria Nowak
Władysław Jarosz
Józef Słowik
Julia Oleksy
Adela Dybała
Maria Józefa Hołota
Eugenia Sulma
Stefania Śleboda
Katarzyna Garus
Irena Koza
Maria Bawół
Władysław Kopacz
Anna Mika
Maria Zbiegieł
Genowefa Polak
Eugeniusz Motak
Józefa Niedziela
Krystian Jan Cieśla
Helena Rębacz
Maria Głąb
Edward Prus
Magdalena Pudełek
Władysław Dudek
Franciszek Czarny
Anna Lupa
Edward Japa
Kazimierz Gawlik
Jan Pawlik
Czesław Kania
Józef Mączka
Władysław Mucha
Henryka Jarosz−Maciaszek
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ur. 6.09.1912
ur. 17.10.1913
ur. 14.09.1915
ur. 15.06.1916
ur. 25.02.1919
ur. 13.10.1919
ur. 16.03.1920
ur. 1.04.1922
ur. 7.05.1922
ur. 21.05.1922
ur. 10.06.1922
ur. 23.09.1922
ur. 13.10.1922
ur. 27.12.1923
ur. 14.06.1924
ur. 18.12.1924
ur. 21.08.1925
ur. 5.12.1925
ur. 27.01.1926
ur. 15.10.1926
ur. 15.09.1927
ur. 3.10.1927
ur. 27.10.1927
ur. 21.06.1928
ur. 2.03.1930
ur. 9.03.1930
ur. 12.04.1930
ur. 10.02.1931
ur. 25.11.1932
ur. 22.05.1933
ur. 2.02.1934
ur. 2.01.1937
ur. 17.09.1937
ur. 1.12.1939
ur. 30.09.1942
ur. 5.03.1944
ur. 14.10.1948
ur. 7.08.1951

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

Kwików
Strzelce Małe
Szczurowa
Uście Solne
Rylowa
Szczurowa
Pojawie
Szczurowa
Uście Solne
Strzelce Wielkie
Wola Przemykowska
Wrzępia
Szczurowa
Strzelce Małe
Barczków
Strzelce Wielkie
Barczków
Rudy−Rysie
Pojawie
Szczurowa
Górka
Szczurowa
Uście Solne
Rylowa
Górka
Rylowa
Kwików
Rudy−Rysie
Dołęga
Wola Przemykowska
Pojawie
Szczurowa
Szczurowa
Uście Solne
Niedzieliska
Uście Solne
Górka
Wrzępia
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Obraz przeszłości

Budynek Szkoły Powszechnej w Woli Przemykowskiej−Zamłyniu. Przed szkołą uczniowie i jedyny tamtejszy nauczyciel Bolesław
Szczepanek. Zdjęcie ze zbiorów Krystyny i Leszka Szczepanków wykonane wiosną 1934 lub 1935 r.

Z notatnika policjanta
20 lutego. Zaborów. Dokonano kradzieży portfela wraz z doku−
mentami – dowodem osobistym, prawem jazdy, kartą banko−
matową – oraz telefon komórkowy „Motorola C 550”. Strata to
300 zł.
22−23 lutego. Kradzież z włamaniem do sklepu GS „SCh”
w Rudy−Rysiu. Sprawca wszedł do środka po uprzednim wybi−
ciu szyby. Zabrał papierosy różnych marek.
15 marca. Kolejny raz w tym roku dali o sobie znać zbieracze
złomu. Na wałach rzeki Gróbki koło Wrzępi skradziono trzy
klapy zamknięć przepustów instalacji wałowych. Małopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie swoją szkodę
ocenił na 2700 zł.
26 kwietnia. Szczurowa. Usiłowanie kradzieży z włamaniem
do stacji paliw. Sprawcy weszli do środka, ale nie zdecydowali
się na zabranie łupu – zostali spłoszeni przez alarm.
2−5 maja. Strzelce Wielkie. Ze stodoły mieszkańca wsi skra−
dziono silnik elektryczny oraz przekaźnik przegubowy do przy−
czepy rozrzutnika.
6 maja. Rylowa. Na terenie żwirowni mężczyzna uległ wypad−
kowi przy pracy, w wyniku którego doznał obrażeń ciała.
11 maja. Uście Solne. Odnotowano przypadek znęcania się
nad psem. Zwierzę zostało postrzelone z broni pneumatycznej.
12 maja. W Szczurowej pobity został jeden z mieszkańców
naszej gminy.
13 maja. Wypadek drogowy w Szczurowej. Kierujący ciągni−
kiem zjechał z drogi do rowu. Obrażeń ciała doznał pasażer
i trafił do szpitala w Brzesku.

30

18 maja. Kradzież z włamaniem do sklepu GS „SCH” w Zabo−
rowie. Mimo założonego alarmu sprawcy wyrwali drzwi wej−
ściowe, po czym zabrali alkohol i papierosy.
20 maja. Szczurowa. Wykryto sprawców kradzieży piwa i na−
pojów chłodzących, którzy wykorzystywali nieuwagę pracow−
ników hurtowni.
23 maja. Strzelce Małe. Skradziono telefon komórkowy o war−
tości 700 zł. Poszkodowanym został mieszkaniec gminy.
25 maja. Dwaj mieszkańcy Księżych Kopaczy znaleźli na ulicy
Lwowskiej w Szczurowej portfel z sumą 550 zł i przekazali go do
Redakcji „W zakolu”. Na podstawie znajdującego się w portfelu
dokumentu po pół godziny od zdarzenia odszukano właściciela,
którym okazał się mieszkaniec Szczurowej.
4−5 czerwca. Nocą w wyniku uderzenia pioruna w linię elek−
tryczną doszło do porażenia zwierząt gospodarskich. Rano miesz−
kaniec Woli Przemykowskiej po wejściu do stajni stwierdził, iż
przywiązane do żłobów dwie sztuki bydła są martwe.
7 czerwca. Dużo szczęścia w nieszczęściu miała rodzina ze Strze−
lec Małych. W dom jednorodzinny uderzył piorun, który wyrzą−
dził wiele szkód, m.in. zrobił dziurę w dachu, spowodował zwar−
cie instalacji elektrycznej. Cudem nie doszło do pożaru. Jednak
nikt z domowników nie został porażony prądem.
15 czerwca. W Ośrodku Zdrowia w Zaborowie skradziono to−
rebkę wraz z dokumentami – dowodem osobistym, książeczką
zdrowia – oraz sumą 50 zł.
29 czerwca. Rudy−Rysie. Dokonano rozboju na mieszkańcu
naszej gminy, któremu zabrano telefon komórkowy „Nokia
3100”.
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Parafia Niedzieliska
(ks. Ryszard Sorota):
Mariola Budek, Bartłomiej Hanek,
Sebastian Król, Sebastian Madej,
Gabriela Oleksy, Agnieszka Pięta,
Ewelina Woda.

Rajsko
(parafia Szczurowa):
Sonia Hanek, Justyna Gałek,
Paulina Walas, Barbara Policht,
Kamil Skura.

Parafia Zaborów
(ks. Józef Majka):
Marcin Antosz, Krystian Bylica,
Józef Cierniak, Mateusz Cierniak,
Michał Cierniak, Anita Ciuruś,
Dawid Chwała, Szczepan Czachor,
Rafał Głowacz, Dariusz Gofron,
Monika Golonka, Patryk Grzybek,
Mateusz Kuliszewski, Piotr Lechowicz,
Kamil Majka, Rozalia Majka,
Arkadiusz Marek, Justyna Mądrzyk,
Karol Mądrzyk, Magdalena Mądrzyk,
Mateusz Mądrzyk, Katarzyna Mika,
Marcjan Mika, Paweł Noga,
Justyna Pudło, Łukasz Szot,
Natalia Szydłowska, Joanna Tyl,
Piotr Wojnicki, Paulina Woźniczka,
Aneta Zając, Justyna Zając.

Wrzępia
(parafia Cerekiew):
Mateusz Jarosz, Piotr Kotelon,
Elżbieta Oleksy, Gabriela Policht,
Tomasz Rzeźnik.

Fot. S. Czechowski, R. Jaworski, P. Jurek, M. Lambert, B. Zaczyńska.

Parafia Wola Przemykowska
(ks. Marian Hyjek):
Justyna Czechowska, Anna Gwóźdź,
Joanna Latuszek, Patryk Łucarz,
Karolina Małek, Dawid Nowak,
Sylwester Pawlik, Marcelina Urban,
Daniel Zagrodnik.

Parafia Uście Solne
(ks. Jan Olszak):
Dorota Gadowska, Andrzej Gardziel,
Kamil Gierczak, Daniel Habryło,
Rafał Klasa, Rafał Klimek,
Bogdan Kuliński, Adam Mączka,
Karolina Mączka, Karolina Misiorowska,
Katarzyna Nicpoń, Wojciech Nowak,
Kamil Słowik, Krzysztof Wanicki,
Michał Wilk, Daniel Wymazała,
Klaudia Wymazała.

fot

kronika

Zaborów. Dołęga. Żałoba po śmierci Jana Pawła II

KOMUNIA
ŚWIĘTA
2005
Parafia Rudy-Rysie
(ks. Edward Mikoś):
Paweł Budyn, Marta Drabant,
Mateusz Dziedzic, Joanna Łoboda,
Łukasz Pajor, Aleksandra Plewa,
Kinga Tokarz.

Szczurowa. Gminne obchody 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Parafia Szczurowa
(ks. Józef Potoniec):
Bernadetta Antos, Grzegorz Antos,
Krystian Caban, Gabriela Cieśla,
Oliwia Dopnik, Klaudia Gałek,
Wojciech Garncarz,
Barbara Giemza, Dawid Gofron,
Karol Gofron, Klaudia Grzesik,
Mateusz Grzesik, Karol Kowalski,
Klaudia Pawełek,
Bartłomiej Peterman, Karina Poznan,
Elżbieta Rakoczy,
Agnieszka Skrzyńska.

Parafia Strzelce Wielkie
(ks. Stanisław Tabiś):
Mateusz Chudy, Maciej Gajos,
Marzena Janeczek, Tomasz Kita,
Urszula Kuciel, Bartłomiej Linca,
Justyna Łaptas, Ewelina Maciaszek,
Justyna Plechowicz, Jarosław Policht,
Tomasz Solak, Mariusz Struzik,
Tomasz Wilk, Alicja Włusek.

