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Remedium w zdaniach

Wielu ludzi robi¹cych w centrum Szczurowej poranne zakupy jest zu-
pe³nie nie�wiadomych, ¿e choæby tego nie chcieli, na d³ugo pozostan¹
w porannym pejza¿u, który bêd¹c opisanym, nigdy siê nie koñczy. �wiat
staje siê coraz mniej obcy z ka¿dym �witem, z ka¿dym spotkanym cz³o-
wiekiem. Wszak odleg³o�æ ludzkiego g³osu nie jest tak wielka, ¿eby nie
mo¿na jej by³o szybko pokonaæ.

� w i t
Gdzie� zapia³ kogut, po nim nastêpny, a na koñcu wsi

kolejny. Okno by³o jeszcze osnute niebieskaw¹ mg³¹, za
szyb¹ wy³ania³a siê zastyg³a w bezruchu ga³¹� obficie ob-
wieszona li�æmi, niedojrza³ymi jab³kami i wielkimi kro-
plami � pozosta³o�ciami deszczu. Mokre by³y dachy zabu-
dowañ s¹siada i asfalt drogi, bo pod koniec czerwca ka¿da
noc przynosi³a burzê. Na niebie dogasa³o kilka ostatnich
gwiazd dogorywaj¹cej nocy. Nap³ywa³o czyste, dr¿¹ce �wia-
t³o i wype³nia³o stopniowo ca³e otoczenie � ogród, podwó-
rze, drogê, ³¹kê, wnêtrze domu i wszystko, co mo¿na by³o
dojrzeæ patrz¹c dooko³a. �wita³o.

Nadchodzi³ nowy dzieñ � narodziny nowej cz¹stki �wiata
z cia³ niebieskich wiruj¹cych wpierw chaotycznie w�ród wy-
buchów i protuberancji, niepokoju i przeobra¿ania, ¿eby za-
st¹piæ ca³onocn¹ ciszê albo odg³osy padaj¹cego deszczu i trza-
ski piorunów, aby przeobraziæ wszech�wiat w regularne rysy
dnia. Wówczas mo¿na by³o zobaczyæ przed sob¹ niezbyt roz-
leg³¹ drogê ca³odzienn¹. Ta droga by³a inna dla ka¿dego cz³o-
wieka � istoty, która nigdy w przysz³o�ci i w ¿aden sposób siê
nie powtórzy. Dlatego niepowtarzalne s¹ ludzkie dzieje i dro-
gi. Tym bardziej, i¿ krew kr¹¿¹ca w naszych ¿y³ach jest ró¿-
norodna. Jedni maj¹ krew w³óczêgów, inni krew osiad³¹.

�wit poranka sprawia, ¿e poruszamy siê w rytm muzyki
dziejów. Skoñczone s¹ poszczególne akty tej¿e muzyki, zu-
pe³nie skoñczone na tê chwilê, w której istniejemy, ale jed-
nak na nowo pisanej w porze ka¿dego przed�witu, gdy powo-
li zaczyna siê obracaæ codzienna karuzela wydarzeñ. Nie-
mowlêta wkrótce po przebudzeniu marz¹ o pe³nych mleka
piersiach matek, matki o przed³u¿eniu snu, którego niedo-
syt czuj¹ w swoich g³owach. Ksiê¿a rozpoczynaj¹ odprawia-
nie mszy, jako antidotum na nieszczê�cia tego �wiata. Ucznio-
wie id¹ drogami albo wsiadaj¹ do autobusów, aby dojechaæ
w pó³�nie na pierwsze lekcje. Ojcowie w tym czasie przekra-
czaj¹ bramy fabryk lub wchodz¹ na place budów. Coraz mniej
liczni rolnicy patrz¹ na pocz¹tku dnia na ³¹ki, id¹ do stodó³
i obór. Urzêdnicy otwieraj¹ biura, ekspedienci � drzwi skle-
pów, nauczyciele bior¹ z pó³ek dzienniki lekcyjne. Starzy

ludzie ciesz¹ siê kolejnym dniem, je¿eli tylko nadchodzi po-
zbawiony cierpienia i spogl¹daj¹ na wie� lub pola przez okna,
a w ka¿dym razie na te ma³e wycinki, które mieszcz¹ siê
w prostok¹tach szyb.

Rankiem w centrum Szczurowej, na straganie obok kio-
sku z gazetami, a w czwartki tak¿e na placu targowym roz-
poczyna siê sprzeda¿ owoców i warzyw. W letniej porze ich
widok gasi lêk i rozterkê, rodzi chwile jasno�ci ducha, roz-
wiewa fantastyczne odurzenia, eteryczny opar niedawno
minionej nocy. I ju¿ wiadomo, ¿e wszystko, co z³e, da siê
zmieniæ. Bez tej �wiadomo�ci rzeczywisto�æ by³aby o wiele
smutniejsza ni¿ jest.

W parku otaczaj¹cym dworek Kêpiñskich dzieci wybie-
raj¹ kamienie spo�ród korzeni wiekowych drzew. Zrodzone
w ³onie ziemi nie maj¹ ¿adnej skazy cywilizacji. Przez to owe
kamienie staj¹ siê cenne jak bursztyny, a w rêkach dzieci
dodatkowo nabieraj¹ szczególnych cech � wch³aniaj¹ anty-
�miertelny gen d¹¿enia do idealizmu. I kamienie przemie-
niaj¹ siê w dobro, a dobro � w poranek nowego dnia, który po
raz kolejny mo¿na rozpocz¹æ od s³ów powitania zarówno lu-
dzi bliskich, jak i obcych. Ci ostatni je¿eli tylko odpowiedz¹
na czyje� "Dzieñ dobry", trac¹ powa¿n¹ czê�æ swojej obco�ci.
I ca³y otaczaj¹cy �wiat staje siê z ka¿dym �witem, z ka¿dym
spotkanym cz³owiekiem coraz mniej obcy. Wszak odleg³o�æ
ludzkiego g³osu nie jest tak wielka, ¿eby nie mo¿na jej by³o
szybko pokonaæ. Ludzie robi¹cy w centrum Szczurowej po-
ranne zakupy, witaj¹c siê i ¿egnaj¹c, wrzucaj¹ owoce i wa-
rzywa do toreb albo wahaj¹c siê trochê próbuj¹ je je�æ, zupe³-
nie nie�wiadomi, ¿e choæby tego nie chcieli, na d³ugo pozo-
stan¹ w porannym pejza¿u, który bêd¹c opisanym, nigdy siê
nie koñczy. Obco�æ coraz bardziej siê ulatnia, unicestwia sama
siebie w miarê przybywania dziennego �wiat³a i rozprasza
w oddali, gdzie rzeka, modro drzemi¹c w korycie, rodzi w swo-
im ³onie mokre kamienie w wodzie o niebieskawym odcieniu,
pod�wietlonej promieniami s³oñca. I po raz kolejny okazuje
siê, ¿e niezmiernie trudno powstrzymaæ mijaj¹cy dzieñ.

MAREK ANTOSZ



W  Z A K O L U  R A B Y  I  W I S £ Y 2/20064

Wydarzenia

W XIV w. przywilejem lokacyjnym Kazimierz Wielki
nada³ U�ciu miejski rodowód i przez ca³y okres swego
panowania dba³ o jego rozwój. Z biegiem czasu sta³o siê
znacz¹cym miasteczkiem na szlaku wodnym do Gdañ-
ska, "sk³adem solnym, komor¹ celn¹ i przewozem na Wi-
�le s³awnym". Pierwsza wzmianka o istnieniu szko³y znaj-
duje siê w przywileju cechu rze�niczego z 1661 roku.
Z U�cia Solnego wywodzili siê wówczas bardzo liczni, jak
na owe czasy, studenci Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Ostatni w³adca z rodu Piastów, zmar³y w 1370 r., ci¹-
gle ¿yje w pamiêci mieszkañców nadwi�lañskiej miej-
scowo�ci jako wielki dobroczyñca, który wprowadzi³ U�cie
na drogê �wietno�ci. Tote¿ 1 czerwca br. nadano jego imiê
tutejszej szkole. Uroczysto�æ rozpoczê³a msza �w. w ko-
�ciele parafialnym, podczas której po�wiecono sztandar
z wizerunkiem patrona. Nastêpnie w budynku szko³y
dokonano ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej, ufundowa-
nej przez El¿bietê i Leszka Jurków. Dyrektor szko³y
Agnieszka S³owik powita³a przyby³ych przedstawicieli
w³adz o�wiatowych i samorz¹dowych, dyrektorów szkó³
gminy Szczurowa, rodziców, emerytowanych nauczycie-
li, absolwentów oraz jej przyjació³ i dobroczyñców. Po
prezentacji sztandaru i przekazaniu go spo³eczno�ci szkol-
nej uczniowie z³o¿yli �lubowanie rzetelnej pracy nad w³a-
snym charakterem i nauki dla dobra Polski. Tabliczki
z napisem "Przyjaciel Szko³y Podstawowej w U�ciu Sol-

U�CIE SOLNE. Historyczne odniesienie

Ostatni z rodu Piastów patronem szko³y
nym" wraz z podziêkowaniami za wspieranie placówki
otrzymali: wójt Marian Zalewski, wizytator Kuratorium
O�wiaty w Krakowie Lidia G³owacka, ks. proboszcz Jan
Olszak, Rada Rodziców oraz sponsorzy -  El¿bieta i Le-
szek Jurkowie, Jan Czy¿ycki, Stanis³aw Molêda, Alojzy
�liwa, Henryk M¹czka, Tadeusz S³owik. Wiele osób
wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ otrzyma³o pisemne podziê-
kowania. Dalsz¹ czê�æ spotkania stanowi³ program ar-
tystyczny z³o¿ony z inscenizacji po�wiêconej osobie pa-
trona, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem na-
uczycielki historii £ucji Czajki. By³a równie¿ prezenta-
cja dokonañ uczniów tworz¹cych artystyczny zespó³ m³o-
dzie¿owy, prowadzony przez Martê Skrzyñsk¹, Andrze-
ja Urbana i Micha³a Pastucha. Oprawa scenograficzna
sk³ada³a siê z eksponatów znajduj¹cych siê na co dzieñ
w szkolnej izbie tradycji, wypo¿yczonych od mieszkañ-
ców wsi, jak równie¿ dekoracji malowanych przez Stani-
s³awê Bernady.

Po czê�ci oficjalnej go�cie i uczestnicy uroczysto�ci
wpisywali siê do wy³o¿onej w holu szko³y ksiêgi pami¹t-
kowej, ogl¹dali wystawê prac plastycznych po�wiêconych
Kazimierzowi Wielkiemu oraz zwiedzali szko³ê. Uroczy-
sto�æ zakoñczy³a siê "Majówk¹ z patronem". Rodzice oraz
dzieci spêdzali czas przy grillowaniu, konkursach i za-
bawach na �wie¿ym powietrzu.

(jr)
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Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Regionalnych, Ka-
pel Ludowych i Grup �piewaczych "Krakowski Wianek"
na sta³e wrós³ w kulturalny pejza¿ gminy Szczurowa.
7 maja 2006 r. po raz kolejny na scenie przed pa³acy-
kiem Kêpiñskich wystêpowa³y amatorskie zespo³y
i kapele. Impreza, zorganizowana ju¿ po raz dwudzie-
sty pi¹ty, odbywa³a siê pod okiem jury, do którego co-
rocznie powo³ywani s¹ specjali�ci od kultury ludowej.

Pierwsze zmagania o "Krakowski Wianek" mia³y miej-
sce w Tarnowie w r. 1981. Dziesiêæ lat pó�niej imprezê
przeniesiono do Szczurowej i zago�ci³a tu na sta³e. Jej
ówczesnymi organizatorami byli: Gminny O�rodek Kul-
tury w Szczurowej, Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku M³o-
dzie¿y Wiejskiej w Tarnowie, Wojewódzki O�rodek Kul-
tury, Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego
w Tarnowie, Ruch Spo³eczno-Kulturalny "Scena Ludo-
wa". Od r. 1993 impreza nosi imiê Jêdrzeja Cierniaka -
przedwojennego dzia³acza o�wiatowego, pedagoga i or-
ganizatora teatrów ludowych, pochodz¹cego z odleg³ego
o kilka kilometrów od Szczurowej Zaborowa.

W bie¿¹cym roku organizatorami oraz fundatora-
mi nagród byli: Gminne Centrum Kultury, Czytelnic-
twa i Sportu w Szczurowej, Ma³opolskie Centrum
Kultury "Sokó³" w Nowym S¹czu - Biuro Organizacyj-
ne w Tarnowie,  Krakowski Bank Spó³dzielczy - Od-
dzia³ w Szczurowej oraz Gminna Spó³dzielnia Samo-
pomoc Ch³opska. Patronat honorowy sprawowali: Jan
Bereza - wicemarsza³ek województwa ma³opolskiego
oraz wójt Szczurowej Marian Zalewski.

W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 8 zespo³ów regional-
nych, 15 kapel ludowych, 9 grup �piewaczych i 3 soli-
stów instrumentalistów. Komisja sk³adaj¹ca siê ze
znawców folkloru � Aleksandry Boguckiej, Janiny Ka-
liciñskiej, Wies³awy Hazuki, Jadwigi Adamczyk oraz
Aleksandra Smagi dokona³a oceny prezentowanych
programów. Poza konkursem wyst¹pi³a kapela dzie-
ciêca prowadzona przez Witalinê i Micha³a Pastuchów,
sk³adaj¹ca siê z uczniów szkó³ podstawowych i gim-

SZCZUROWA. Po raz dwudziesty pi¹ty go�cili�my mi³o�ników folkloru z ca³ej Ma³opolski

"Wianek" jubileuszowy
nazjów. Na scenie zagrali wiêc: Kinga Oleksy, Tomasz
Majka, Micha³ Majka, Pawe³ Dulêba, Mateusz Jam-
ro¿ek, Pawe³ Majka.

W kategorii zespo³ów regionalnych prezentuj¹cych
formy autentyczne pierwsze miejsce, a wraz z nim
"Krakowski Wianek" i nagrodê pieniê¿n¹ w wysoko�ci
1000 z³ otrzymali "Otwinowianie" z Otfinowa. Drugie-
go miejsca nie przyznano. Trzecie miejsce i nagrodê
700 z³ otrzyma³ nasz zespó³ "Pojawianie". W�ród ze-
spo³ów prezentuj¹cych formy opracowane artystycz-
nie kolejno�æ by³a nastêpuj¹ca:  M³odzie¿owy Zespó³
Pie�ni i Tañca "Jadowniczanie" z Jadownik, Zespó³
Pie�ni i Tañca "Siedlcanie" z Siedlca, (ex aequo) Ze-
spó³ Pie�ni i Tañca "Mietniowiacy" z Wieliczki oraz
Zespó³ "£oniowiacy" z £oniowej. Wyró¿nienie otrzyma³
Zespó³ Folklorystyczny "Gwo�dziec" z Gwo�d�ca oraz
Zespó³ Pie�ni i Tañca "Echo Doliny" z Wojnicza.

A¿ trzy równorzêdne pierwsze miejsca przyznano
dla kapeli ludowych. By³y to:  Kapela Ludowa "Boch-
nianie" z Bochni, "Groblanie" z Grobli oraz Kapela Lu-
dowa Dêbnickiego Centrum Kultury z Dêbna. Podob-
nie by³o przy obsadzie drugiego miejsca, na którym
znalaz³y siê: Kapela Ludowa "Pogórzanie" z Jastrzê-
bi, "Jadowniczanie" z Jadownik oraz "Kapela Siedlec-
ka" z Siedlca. Trzecia lokata przypad³a dla M³odzie¿o-
wej Kapeli Ludowej DCK w Dêbnie.

Klasyfikacja w�ród grup �piewaczych: pierwsze
miejsce � "Siemiechowianki" z Siemiechowa, "Pogó-
rzanki" z Jastrzêbi, "Pogórzanie" z Jastrzêbi, "Wolan-
ki" z Woli Rad³owskiej, "Siedlcanki"
z Siedlca; drugie miejsce � "Nieczajnianki" z Nieczaj-
ny Górnej oraz Grupa �piewacza Klubu Seniora z Ra-
d³owa; trzecie miejsce � Grupa �piewacza "W ku�ni
u Kowala" z Kowalowej.

Na podstawie decyzji jury w kategorii solistów i in-
strumentalistów trzej panowie znale�li siê na pierw-
szym miejscu � Józef Ró¿ycki z Bochni, Józef �wistak
z Dêbna i Marcin Korbut z Siedlca.
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SZCZUROWA. IWANO-FRANKOWSK. ANKARA. Uczennica Micha³a Pastucha

Nasz akcent na Eurowizji

STRZELCE WIELKIE. V Gminny Przegl¹d Teatrów Szkolnych

Mi³o�æ, przyja�ñ, sprawiedliwo�æ, prawda, dobro,
altruizm i ¿ycie bez na³ogów by³y podstawowymi te-
matami inscenizacji przygotowanych przez zespo³y te-
atralne ze szkó³ podstawowych, które zjecha³y 7 czerw-
ca br. do Strzelec, gdzie w sali Domu Ludowego odby³
siê Gminny Przegl¹d Teatrów Szkolnych.

Szko³a z Niedzielisk zaprezentowa³a "Królewnê
�nie¿kê". Na scenie wyst¹pili: Agnieszka Bana�, Mag-
da Czachor, Mateusz Gibu³a, Sylwia Hachaj, Klaudia
Kocot, Pawe³ Lipchardt, Iwona Pude³ko, Magda Rams,
Ola Sorota, Artur Sowidzki, Kasia Wróbel, Iza Zacha-
ra. Opiekunem grupy by³a Ma³gorzata B¹czek. Szko³a
Podstawowa w Szczurowej przedstawi³a "Kopciuszka".
W spektaklu zaprezentowali siê: Bernadetta Antos,
Krystian Caban, Oliwia Dopnik, Wojciech Garncarz,
Dawid Gofron, Klaudia Grzesik, Mateusz Grzesik, Ka-
tarzyna Machalska, Klaudia Poznan, Karina Poznan,
El¿bieta Rakoczy, Agnieszka Skrzyñska. Zespó³ przy-
gotowa³a Maria Knap. Grupa teatralna ze Szko³y Pod-
stawowej w U�ciu Solnym, przygotowana przez Ma³-
gorzatê Kutê, pokaza³a inscenizacjê legendy "Piast Ko-
³odziej". Wyst¹pili: Damian Misiorowski, Tomasz Szew-
czyk, Beata �liwa, Monika He³pa, Ma³gorzata Piekarz,
Zuzanna Klasa, Magdalena Pó³torak, Klaudia Wójcik,
Justyna Kurnik, Maria Kotelon. Uczniowie ze szko³y
w Strzelcach Wielkich pracowali pod kierunkiem Do-
roty Walas. Przygotowali "Ksiê¿niczkê na ziarnku gro-
chu". Sk³ad aktorski by³ nastêpuj¹cy: Martyna Klich,
Klaudia Ga³ek, Paulina Walas, Sebastian W¹s, Karol

Wycieczka w nagrodê
Gawe³czyk, Justyna £aptas, Urszula Kuciel, Justyna
Ga³ek, Kinga Daniel, Wioletta Solak, Monika Wilk,
Barbara Policht, Weronika W¹s, Patrycja Pasula, So-
nia Hanek, Micha³ Paprota, Marzena �wi¹tek, Tomasz
Wilk, Mariusz Struzik, Mariusz Kozak, Mateusz Rach-
fa³. Mali aktorzy z zerówki oraz klasy pierwszej  szko-
³y we Wrzêpi, przygotowani przez Danutê Laskê, wcie-
lili siê w role bohaterów ba�ni "Kot w butach". Grali:
Daniel Korcyl, Karolina Rze�nik, Tomasz Rze�nik, Ka-
tarzyna Nowak, Bartosz Jopek, Emanuel Frezza, Al-
bert Ignacyk, Mateusz Klich, Gabriela Ga³ek, Wikto-
ria Laska, Justyna Fio³ek.  Szko³ê w Rudy-Rysiu re-
prezentowali: Katarzyna Gwó�d�, Karolina Kozio³,
Pawe³ Budyn, £ukasz Pajor, Gabriela Rudnik, Alek-
sandra Plewa, Kinga Tokarz, Marta Drabant, Szymon
Wojas, Joanna £oboda, Adrianna Wojas. Tematem ich
przedstawienia by³y najpiêkniejsze uczucia: mi³o�æ
i przyja�ñ. Grupê przygotowa³y Ma³gorzata Str¹g
i Maria Bodurka.

Komisja z³o¿ona z opiekunów poszczególnych grup
podjê³a decyzjê, wed³ug której na pierwszym miejscu
znalaz³y siê (ex aequo): Szko³a Filialna w Rudy-Ry-
siu, Szko³a Filialna we Wrzêpi i szko³a gospodarzy,
a na drugim � PSP w U�ciu Solnym, PSP w Szczuro-
wej i PSP w Niedzieliskach. Wszyscy aktorzy w na-
grodê pojechali na wycieczkê ufundowan¹ przez wójta
Mariana Zalewskiego oraz Gminn¹ Komisjê Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych.

 (us)

Micha³ Pastuch z grup¹ uczniów w Symferopolu � lato 1999 r.
Tatiana Liberman � pierwsza z lewej.

Tina Karol (prawdziwe nazwisko Tatiana Li-
berman), która jako reprezentantka Ukrainy wy-
st¹pi³a w maju br. podczas 51. Konkursu Pio-
senki Eurowizji w Ankarze, jest by³¹ uczennic¹
Micha³a Pastucha, obecnie nauczyciela muzyki
w Publicznym Gimnazjum w Szczurowej i Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Wiel-
kich. Pan Pastuch w latach 90. by³ m.in. jej kie-
rownikiem muzycznym podczas Festiwalu Mniej-
szo�ci Narodowych w Symferopolu na Krymie.

- Tatiana jest z pochodzenia ¯ydówk¹.
Mieszka³a w Iwano-Frankowsku, a ja praco-
wa³em w tamtejszej szkole muzycznej i przygo-
towywa³em do wystêpów dzieci z naszej ob³a-
sti, czyli województwa. W 1999 r. na symfero-
polskim festiwalu za�piewa³a "Tango Skwar
Saba". Mi³o by³o zobaczyæ j¹ teraz w telewizji,
w dodatku podczas tak wa¿nego wystêpu. Tym
bardziej, ¿e od czasu mojej przeprowadzki do
Polski nie mia³em ju¿ okazji spotkaæ siê z Ta-
tian¹ - powiedzia³ Micha³ Pastuch. (m)
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W skrócie

KIERMASZ W SZKOLE
Tu¿ przed �wiêtami Wielkanocnymi w szczurowskiej
podstawówce zorganizowano spotkanie, podczas które-
go dzieci zaprezentowa³y najstarsze i najwa¿niejsze uro-
czysto�ci, celebrowane przez chrze�cijañstwo na pami¹tkê
zmartwychwstania Chrystusa. Wystêpuj¹cy nawi¹zali do
prastarych polskich tradycji, symboli �mierci i narodzin.
W monta¿u s³owno-muzycznym przedstawili obrzêdy
Niedzieli Palmowej, Wielkiej Soboty, Wigilii Paschalnej
i �migusa-Dyngusa. Po wystêpach by³ kiermasz wielka-
nocny. Rozprowadzane prace cieszy³y siê du¿ym powo-
dzeniem i uznaniem dla twórczo�ci uczniów.

ODRADZA SIÊ HARCERSTWO
19 kwietnia Próbna Dru¿yna Sztarszoharcerska, która
niedawno powsta³a przy Publicznym Gimnazjum w Za-
borowie, po odbyciu okresu próbnego z³o¿y³a przyrzecze-
nia harcerskie. Ceremoniê poprzedzi³o przedstawienie
nawi¹zuj¹ce do bohaterskich dzia³añ harcerzy walcz¹-
cych w Powstaniu Warszawskim, przybli¿ono w nim rów-
nie¿ symbolikê lilijki oraz zawo³ania "Czuwaj". Druhna
przyboczna Teresa Zygiel odczyta³a rozkaz dru¿ynowe-
go Piotra Krawczyka, nastêpnie g³os zabra³ Komendant
Hufca w Brzesku, hm Kazimierz Kordecki. Wyrazi³ swo-
je zadowolenie z dorobku dru¿yny oraz podziêkowa³ dy-
rektorowi zaborowskiego gimnazjum Karolowi Koz³ow-
skiemu za wspieranie dzia³añ m³odzie¿y. We flagê pañ-
stwow¹ wpiêty zosta³ krzy¿ harcerski, a przyrzeczenie
odebra³ dru¿ynowy Piotr Krawczyk.

Cz³onkowie harcerskiej dru¿yny podzieleni s¹ na trzy
zastêpy - "Zaborowskie Dêby" tworz¹ druh dru¿ynowy
Piotr Krawczyk i druhna  przyboczna Teresa Zygiel, za-
stêp "Szumi¹ce Dêby" to druhna zastêpowa Ewelina
Golonka, druhny Katarzyna Gwó�d�, Ewa Bil, Ewelina
Stachowicz, druhowie Wojciech Lechowicz i Adrian Mika,
a w sk³ad zastêpu "M³ode Dêby" wchodz¹: druhna zastê-
powa  Justyna Bednarczyk, druhny Monika Dzi¹æko,
Karolina Raczkiewicz, Monika Kubacka oraz druhowie
Mateusz �wiadek i Wojciech Mika.

WÓJT Z ABSOLUTORIUM
Komisja Rewizyjna Rady Gminy zawnioskowa³a o udzie-
lenia absolutorium dla wójta Mariana Zalewskiego. Jako
motywacjê podano, i¿ dochody bud¿etu gminy w r. 2005

wynios³y 17 mln 607 tys. z³, natomiast wydatki17 mln
746 tys. z³. Dzia³ania podejmowane w trakcie roku bu-
d¿etowego przez wójta przyczyni³y siê do zdobycia do-
datkowych 2 mln 110 tys. z³. Pieni¹dze te uda³o siê pozy-
skaæ g³ównie ze Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego, z dotacji Urzêdu Wojewódz-
kiego na zadania zlecone, a z Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów na usuwanie skutków powodzi. Najwa¿niej-
sze zadania, jakie zrealizowano w minionym roku to:
budowa magistral wodoci¹gowych wraz z przy³¹czami
w Kopaczach Wielkich, Ksiê¿ych Kopaczach, Górce, U�ciu
Solnym, Strzelcach Wielkich, Strzelcach Ma³ych, Niedzie-
liskach, Rudy-Rysiu, Rylowej, budowa hali sportowej
w Szczurowej, termoizolacja budynku w U�ciu Solnym,
w którym mie�ci siê szko³a podstawowa i przedszkole,
budowa chodnika w Niedzieliskach, Rudy-Rysiu i Szczu-
rowej, remont chodnika w U�ciu Solnym wzd³u¿ drogi
powiatowej, modernizacja drogi gminnej w przysió³ku
Szczurowej Zagumnie Wschodnie; remonty dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych na terenie gminy, oddanie
Posterunku Policji w Szczurowej, remonty stra¿nic OSP.

Wniosek komisji pozytywnie zaopiniowa³a Regional-
na Izba Obrachunkowa. Podczas sesji Rady Gminy 28
kwietnia radni jednog³o�nie udzielili wójtowi absolutorium.

DWUKROTNIE WIÊCEJ NA GMINNE DROGI
Od lat najwiêcej pieniêdzy z puli przeznaczonej na inwe-
stycje w pierwszej kolejno�ci przeznaczano na budowê
wodoci¹gów. Choæ w tegorocznym bud¿ecie nadal jest to
znacz¹ca pozycja, analizuj¹c finanse naszej gminy trud-
no nie zauwa¿yæ, ¿e w porównaniu z poprzednimi bu-
d¿etami w tym roku Rada Gminy praktycznie podwoi³a
wydatki na drogi. Znacz¹ca czê�æ, bo a¿ 80 km bitumicz-
nych dróg gminnych po zimie wymaga³o natychmiasto-
wego remontu.  Mimo napiêtego bud¿etu zapisano zada-
nia z zakresu infrastruktury drogowej na ³¹czn¹ kwotê
ponad 3,6 mln z³. Po³o¿enie nowej nawierzchni bitumicz-
nej zaplanowano na drogach gminnych w kilku wsiach,
m.in.: w Ksiê¿ych Kopaczach, Do³êdze i Kwikowie. Za-
planowano tak¿e �rodki na wspó³finansowanie budowy
nowych odcinków chodników wzd³u¿ drogi wojewódzkiej
w Niedzieliskach i Rudy-Rysiu, jak równie¿ na wspó³fi-
nansowanie dokumentacji technicznej nowej drogi woje-
wódzkiej od mostu na Wi�le do granicy Rudy-Rysia oraz
na studium wykonalno�ci modernizacji dróg w ramach
programu "¯wirownie", w tym m.in. drogi wojewódzkiej
z Wa³-Rudy przez Szczurow¹, Strzelce Ma³e do Krako-
wa. Wójt Marian Zalewski czyni tak¿e ciêgle starania
o podjêcie jak najszybszych dzia³añ w sprawie budowy
najwiêkszej inwestycji drogowej, jaka czeka nas w naj-
bli¿szych latach, czyli budowy zjazdu z autostrady ³¹-
cz¹cej szlak komunikacji krajowej z Warszawy do Kry-
nicy. Na ca³ej d³ugo�ci ma byæ to droga dwukierunkowa
z bezpiecznymi wêz³ami.

W LUDOWYCH KOMISJACH
W kwietniu br. Marek Antosz zosta³ powo³any w sk³ad
dwóch komisji przy Naczelnym Komitecie Wykonawczym
Polskiego Stronnictwa Ludowego � Komisji O�wiaty
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i Kultury oraz Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹ i Wy-
miany Miêdzynarodowej. S¹ to cia³a doradcze w³adz cen-
tralnych partii oraz Klubu Parlamentarnego PSL.
Z Ma³opolski oprócz mieszkañca naszej gminy w komi-
sjach znalaz³ siê tak¿e Jerzy Nalepka � by³y kurator
o�wiaty w Nowym S¹czu.

KONCERTY TRZECIOMAJOWE
3 maja br. szczurowska orkiestra stra¿acka koncertowa-
³a w Szczurowej i Zaborowie. Przed ko�cio³ami zagra³a
pie�ni religijne, a przed pomnikami poleg³ych � pie�ni
patriotyczne. W³adys³aw Ch³opecki wyja�ni³, i¿ w ten
sposób stra¿acy uczcili narodowe �wiêto.

�WIÊTOWANIE W ZABOROWIE
Przed pomnikiem poleg³ych w Zaborowie mia³y miejsce
tegoroczne obchody �wiêta 3 Maja oraz Dnia Zwyciê-
stwa. Franciszek Jurkowski odczyta³ apel poleg³ych.
W imieniu w³adz samorz¹dowych przemawia³ wójt Za-
lewski, a jako przedstawiciel uczestnicz¹cych w uroczy-
sto�ci kombatantów � Maria Rasakowa. Wi¹zanki kwia-
tów pod pomnikiem sk³ada³y delegacje w³adz gminy,
szkó³, zak³adów pracy oraz Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych Wiê�niów Politycznych. Czê�æ artystyczn¹ przy-
gotowali zaborowscy harcerze.

KARTA NIE DLA WSZYSTKICH
Egzamin na kartê motorowerow¹ mogli zdawaæ wszyscy
chêtni gimnazjali�ci. Polega³ on na wype³nieniu testu
sprawdzaj¹cego wiedzê teoretyczn¹ z zakresu przepisów
o ruchu drogowym, jak równie¿ umiejêtno�ci jazdy na

motorowerze. Egzamin przeprowadzali policjanci z Ko-
mendy Powiatowej w Brzesku - 30 maja w Zaborowie,
5 czerwca w Szczurowej. Nie wszystkim uczniom uda³o
siê zaliczyæ czê�æ teoretyczn¹, w zwi¹zku z tym na kolej-
n¹ szansê bêd¹ musieli poczekaæ do wiosny 2007 r. Or-
ganizatork¹ egzaminu by³a nauczycielka Gra¿yna An-
tosz. Poziom testów by³ zbli¿ony do tych, z którymi mu-
sz¹ siê zmagaæ kandydaci na kierowców. Ich wersjê kom-
puterow¹ przygotowywa³ Piotr Krawczyk.

PIERWSZA CZÊ�Æ ZA NAMI
W ostatnim tygodniu maja zakoñczy³a siê realizacja
pierwszej czê�ci programu Leader+ pod nazw¹ "�ród³a
sukcesu � tworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Lokalnej Grupy Dzia³ania z wy-
korzystaniem naturalnych zasobów geotermalnych gmin
Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe
Brzesko, Rzezawa, Szczurowa". Z³o¿ony w 2005 r. w ra-
mach programu wniosek zdoby³ dofinansowanie w wy-
soko�ci 150 tys. z³, uzyskuj¹c najwiêksz¹ liczbê punk-
tów w województwie ma³opolskim. Dotychczas w ramach
programu odby³o siê w poszczególnych gminach szereg
szkoleñ i konferencji. Uczestniczyli w nich przedstawi-
ciele ró¿nych grup spo³ecznych, m.in. rolnicy, nauczycie-
le, samorz¹dowcy, przedsiêbiorcy, so³tysi, uczniowie. Efek-
tem podjêtych dzia³añ jest zarejestrowane stowarzysze-
nie o nazwie Nadwi�lañska Grupa Dzia³ania E.O. CE-
NOMA z siedzib¹ w Szczurowej.

PI¥TA W WOJEWÓDZTWIE
Wojewódzki Konkurs z Astronomii i Astronautyki, orga-
nizowany corocznie w Niepo³omicach przez Kuratorium
O�wiaty w Krakowie, Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Mi³o-
�ników Astronomii oraz M³odzie¿owe Obserwatorium
Astronomiczne w Niepo³omicach, zgromadzi³ 105 uczest-
ników. Do fina³u zakwalifikowa³o siê o�mioro uczniów,
a w�ród nich, jako jedyna z powiatu brzeskiego, Iwona
Latuszek z Publicznego Gimnazjum w Zaborowie. Osta-
tecznie Iwona, bêd¹ca mieszkank¹ Natkowa � przysió³ka
Woli Przemykowskiej � zajê³a pi¹te miejsce, pokonuj¹c
konkurencjê z renomowanych gimnazjów krakowskich.
Przez kilka tygodni przygotowywa³a j¹ nauczycielka fizy-
ki Gra¿yna Antosz. Konkursowi towarzyszy³o seminarium
naukowe o astronomii. W jury zasiadali: dr Henryk Bran-
cewicz (Towarzystwo Mi³o�ników Astronomii),  Bart³omiej
Zakrzewski (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) i Mie-
czys³aw Jag³a (dyrektor niepo³omickiego obserwatorium).
Wysoka lokata na szczeblu wojewódzkim to drugi sukces
zaborowskiego gimnazjum w tym konkursie. Przed ro-
kiem Sylwia Duda znalaz³a siê na siódmym miejscu.

WALKA Z BYKAMI, CZYLI CORRDIA 2006
Miêdzygimnazjalna Corrida Ortograficzno-Jêzykowa we-
sz³a na sta³e do kalendarza imprez szczurowskiego gimna-
zjum. Szósta edycja konkursu, ciesz¹cego siê z roku na rok
coraz wiêksz¹ popularno�ci¹ w okolicznych gimnazjach,
odby³a siê na pocz¹tku czerwca br. W tym roku "z bykami"
walczy³y trzyosobowe dru¿yny ze szkó³ w Borzêcinie, Ra-
d³owie, D¹brówce, Biadolinach Rad³owskich, £êgu Tarnow-
skim, Zaborowie i Szczurowej. Uczestnicy odbyli wspóln¹
ortograficzno-jêzykow¹ podró¿ po Europie, odwiedzili m.in.
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Niemcy, Grecjê i Wielk¹ Brytaniê. Poznawali osobliwo�ci
tych krajów, zaprezentowane przez m³odzie¿ gimnazjaln¹
ze Szczurowej w formie tañców, piosenek i scenek drama-
tycznych. W Hiszpanii nauczyli siê tañczyæ flamenco,
w Grecji obejrzeli sztukê pt. "S¹d Parysa", w Anglii spotka-
li siê z Sherlockiem Holmsem, a w Szkocji z prawdziwym
Szkotem. Wizyta w ka¿dym kraju wi¹za³a siê  z rozwi¹zy-
waniem kolejnego zadania konkursowego.

Poziom wiedzy uczestników by³ bardzo wyrównany.
Tote¿ o zwyciêstwie b¹d� przegranej decydowa³y poje-
dyncze punkty. Ostatecznie najlepsz¹ dru¿yn¹ okazali
siê borzêcinianie w sk³adzie: Marta Kotas, Paulina Ser-
wa, Olga Sobota. Na drugim miejscu znale�li siê gospo-
darze (Katarzyna Hachaj, Klaudyna Krupa, Joanna
Wilaszek), na trzecim � dru¿yna z £êgu Tarnowskiego
(Ewelina £akoma, Jakub Malinowski, Katarzyna No-

wak). Organizacj¹ i przeprowadzeniem konkursu zajmo-
wa³y siê jego inicjatorki: Lucyna Gut - wicedyrektor PG
w Szczurowej i Ma³gorzata Tracz, nauczycielka jêzyka
polskiego w tej¿e szkole.

PIERWSZA PIÊTNASTKA
W tym roku uczniowie klas trzecich pisali egzamin gim-
nazjalny 26 i 27 kwietnia. Najlepiej w gminie wypad³
Pawe³ Jarosz z Rylowej. Za nim uplasowali siê Micha³
Rudnik (Rudy-Rysie) i Bart³omiej Chlebek (Szczurowa).
Ponadto w pierwszej piêtnastce pod wzglêdem zdoby-
tych punktów znale�li siê: Monika Kijak (Szczurowa),
Natalia Ga³ek (Niedzieliska), Dominik Cholewka (Strzel-
ce Wielkie), Justyna Smoleñ (Rudy-Rysie), Anna Bory�
(Wrzêpia), Mateusz Tracz (Szczurowa), Marta Kowalska
(Szczurowa), Pawe³ Kozdrój (Szczurowa), Anna Antosz
(Ksiê¿e Kopacze), Sabina Golonka (Pojawie), Albert Do-
bosz (Zaborów), Anna Kita (Strzelce Ma³e).

FIZYKA WOKÓ£ NAS
Po raz kolejny odby³ siê Gminny Konkurs Fizyczny.
W tym roku skierowany by³ do uczniów klas drugich gim-
nazjum. Has³o przewodnie brzmia³o: "Praca, moc, ener-
gia  wokó³ nas".  Organizatorami by³y nauczycielki fizy-
ki Krystyna Kozio³ i Gra¿yna Antosz. Etap szkolny po-
zwoli³ na wy³onienie po trzech najlepszych uczniów
z gimnazjum w Zaborowie i Szczurowej. Zmagania gmin-
ne mia³y miejsce w szczurowskim gimnazjum i sk³ada³y
siê z dwóch czê�ci � pisemnego testu oraz ustnych wypo-
wiedzi na trzy pytania z wylosowanych zestawów. Kon-
kurs wygra³a Joanna Wilaszek (Szczurowa), za ni¹ upla-
sowa³y siê: Alina Pac³awska (Borzêcin Górny), Justyna
Bednarczyk (Do³êga), Monika Kubacka (Do³êga), Tomasz
Maj (Dabrówka Morska), Monika Dzi¹æko (Do³êga).

OD TWIERDZY DO TWIERDZY
Pomiêdzy 18 a 22 maja po zachodniej Ukrainie podró¿o-
wa³a grupa szczurowskich gimnazjalistów. Uczniowie
najpierw zwiedzili po³o¿ony nad piêknym jeziorem Tar-
nopol oraz twierdzê w Zbara¿u, któr¹ rozs³awi³ Henryk
Sienkiewicz w powie�ci "Ogniem i mieczem". Nastêpnie
po kilku godzinach spêdzonych w busiku zwanym na
Ukrainie marszrutk¹, dotarli do Kamieñca Podolskiego,
gdzie trafili na obchody dorocznego �wiêta Miasta. Zwie-
dzili kamienieck¹ twierdzê, która niegdy� by³a najdalej
na wschód wysuniêt¹ budowl¹ obronn¹ Rzeczpospolitej.
Odbyli równie¿ rejs statkiem po zakolach Dniestru. Droga
powrotna wiod³a przez Chocim, Czerniowce i Lwów. M³o-
dzie¿ zarówno w Polsce, jak i za granic¹ podró¿owa³a
publicznymi �rodkami transportu. Szczególn¹ atrakcj¹
by³ przejazd nocnym poci¹giem relacji Czerniowce-Lwów
w wagonie sypialnym bez przedzia³ów. Zdaniem organi-
zatorów tak zorganizowane eskapady s¹ nie tylko lek-
cjami historii i geografii, ale przede wszystkim okazj¹
poznania ludzi, warunków ich ¿ycia oraz kultury.

TRZE�WO�Æ W U�CIU
Gminny konkurs plastyczny, propaguj¹cy ideê trze�wo-
�ci tradycyjnie zorganizowano w U�ciu Solnym.  W jury
zasiadali: Ma³gorzata B¹czek, £ucja Czajka, Ma³gorza-
ta Str¹g, i £ukasz Stec. Pierwsze miejsce w�ród dzieci
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najm³odszych zajê³a szko³a z Rudy-Rysia, drugie � re-
prezentacja Niedzielisk, a trzecie � szko³a ze Strzelec
Wielkich. Rywalizacja w grupie starszej przynios³a suk-
ces gospodarzom. Druga lokata przypad³a uczniom
z podstawówki w Zaborowie, a trzecie ze szko³y w Woli
Przemykowskiej. Komisja wyró¿ni³a tak¿e prace dzieci
ze szkó³ w Szczurowej, Wrzêpi, Strzelcach Ma³ych. Na-
grody w postaci bonów finansowych dla szkó³ i przybo-
rów malarskich dla dzieci ufundowa³ wójt Marian Za-
lewski. Wspó³organizatorem imprezy by³a Gminna Ko-
misja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

SREBRNY MEDAL DLA BANKU
22 czerwca 2006 zebra³a siê Rada Gminy Szczurowa, któ-
rej jednym z tematów by³a informacja na temat dziesiê-
cioletniej dzia³alno�ci Krakowskiego Banku Spó³dzielcze-
go w Szczurowej. Przedstawi³ j¹ dyrektor szczurowskiego
oddzia³u Stanis³aw Stoliñski. W sesji wziêli równie¿  udzia³
przedstawiciele centralnych w³adz banku - wiceprezes
zarz¹du Andrzej Grzybek oraz przewodnicz¹cy Rady Nad-
zorczej Jerzy Skrobot. Wójt Marian Zalewski oraz prze-
wodnicz¹cy Andrzej Fio³ek z okazji jubileuszu Oddzia³u
KBS w Szczurowej wrêczyli zaproszonym go�ciom Srebr-
ny Medal Gminy Szczurowa oraz okoliczno�ciowe adresy.

Ponadto sprawozdanie z dzia³alno�ci Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej za r. 2005 z³o¿y³a kierownik
tej jednostki, Barbara Domaga³a. Rada podjê³a tak¿e
uchwa³y: w sprawie prowadzenia zakazu spo¿ywania
napojów alkoholowych; zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napo-
jów alkoholowych; szczegó³owych zasad i trybu umarza-
nia, odraczania lub rozk³adania na raty nale¿no�ci pie-
niê¿nych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje siê przepisów ordynacji podatkowej
oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych;
zmiany uchwa³y bud¿etowej na r. 2006 rok. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi wymogami prawnymi Rada nada³a sta-
tut Urzêdowi Gminy Szczurowa oraz podjê³a uchwa³y
w sprawie zmian statutów szkó³ podstawowych i gimna-
zjów, Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli oraz Gminne-
go O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

SOBÓTKOWY KOROWÓD
W przeddzieñ zakoñczenia roku szkolnego na terenie
parku w Szczurowej obchodzono �wiêto Sobótki. Przy-
by³y barwne korowody m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych

i gimnazjów. Uczniowie z Woli Przemykowskiej trady-
cyjnie przyjechali bryczkami i wozami przystrojonymi
w ró¿nokolorowe wst¹¿ki i ga³¹zki. Oni te¿ poprowadzili
ca³y korowód, który ze �piewem i muzyk¹ przeszed³ wo-
kó³ zabytkowego dworku Kêpiñskich.

W drugiej czê�ci sobótkowego �wiêta uczniowie wy-
stêpowali na scenie. W finale zaprezentowa³a siê ludo-
wa kapela dzieciêco-m³odzie¿owa, prowadzona przez
Witalinê i Micha³a Pastuchów. Kapela wyst¹pi³a w au-
tentycznym sk³adzie instrumentalnym, na który sk³a-
da³y siê: prym, sekund, klarnet, heligonka, basetla. Wy-
stêpom przygl¹da³a siê licznie zgromadzona publiczno�æ.
By³y równie¿ zajêcia sportowo-taneczne z nagrodami oraz
gry i zabawy dla dzieci. Do zabawy zachêca³a pani wo-
dzirej. Go�æmi specjalnymi czerwcowej imprezy byli
przedstawiciele w³adz gminy, radni oraz dyrektorzy Kra-
kowskiego Banku Spó³dzielczego.

63 ROCZNICA ZAG£ADY
Minê³a 63 rocznica egzekucji Romów podczas drugiej woj-
ny �wiatowej. W zwi¹zku z tym 2 lipca br. w szczurow-
skim parku odby³ siê koncert muzyki romskiej. W nastêp-
nym dniu Romowie przeszli tzw. drog¹ �mierci z miejsca,
gdzie niegdy� znajdowa³a siê cygañska osada, do ko�cio-
³a. Po mszy �w. w intencji pomordowanych, uczestnicy
udali siê na cmentarz. Z³o¿yli kwiaty na mogile zbioro-
wej. Obchody rocznicowe zorganizowa³y Stowarzyszenie
Romów i Kobiet Romskich w Polsce oraz Gminne Cen-
trum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. �rod-
ki finansowe na ten cel przekaza³o Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Urz¹d ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz gmina Szczurowa.

WIEDZA PRZECIW PO¯AROM
Ewa Mê¿czyzna z Zaborowa zajê³a drugie miejsce w Po-
wiatowym Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pt. "M³odzie¿
zapobiega po¿arom". Na turnieju, zorganizowanym przez
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Brzesku, Publiczn¹ Szko³ê
Podstawow¹ w Zaborowie reprezentowali ponadto Olga
Golonka i Krystian Pud³o. W komisji oceniaj¹cej stan
wiedzy uczniów byli oficerowie Komendy Powiatowej PSP
W³adys³aw �wider, Janusz Potera i Jacek Ryncarz, na-
tomiast z ramienia Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Brzesku � Ludwika Kalinowska. Celem turnieju
by³o popularyzowanie w�ród dzieci i m³odzie¿y przepi-
sów przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania na wypa-
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dek po¿aru, poznawania tradycji, historii i organizacji
ochrony przeciwpo¿arowej.

ZABEZPIECZALI WIZYTÊ PAPIE¯A
Dwudziestu czterech naszych stra¿aków uczestniczy³o
w zabezpieczaniu wizyty papie¿a Benedykta XVI, który
28 maja przyby³ do Krakowa.

� Zabezpieczali�my ruch pieszych na ulicy Reymana,
któr¹ na krakowskie B³onia pod¹¿ali niepe³nosprawni �
opowiada Wies³aw Rêbacz. � S³u¿bê rozpoczêli�my w nocy
z soboty na niedzielê, a zakoñczyli�my po mszy �w.

Z zaborowskiej jednostki w pomoc organizacyjn¹ piel-
grzymki zaanga¿owali siê: Stanis³aw Bach, Wies³aw
Bylica, Piotr Cierniak, Dominika Czarnik, Marek £u-
carz, Pawe³ Mika, Piotr Mika, Wies³aw Rêbacz, z U�cia
Solnego � S³awomir Gargul, Piotr Misiorowski, Roman
Rataj, Jerzy Worek, Micha³ Plebanek, z Górki � Piotr
Miku�, Zbigniew Moskal, Krystian Powro�nik, Grzegorz
Bia³kowski, Grzegorz Caban, ze Szczurowej � £ukasz
Dzieñ, Dawid Kozdrój, Artur Antosz, Mateusz Sroka,
Tomasz Caban, Szymon Oleksy

MISTRZOWIE KLAWIATURY'2006
Siedem dru¿yn ze szkó³ z terenu gminy uczestniczy³o
w Miêdzyszkolnym Turnieju "Mistrz Klawiatury". Byli to
laureaci szkolnych edycji konkursu. Turniej otworzy³ wójt
Zalewski, który pogratulowa³ uczestnikom zwyciêstwa
w etapach szkolnych, podkre�laj¹c równocze�nie rolê i zna-
czenie informatyki we wspó³czesnej nauce i ¿yciu codzien-
nym. Jury ocenia³o szybko�ci pisania tekstu na klawiatu-
rze, sterowanie myszk¹ w skokach narciarskich oraz ste-
rowanie klawiszami kursora w je�dzie samochodami.

Tegorocznymi mistrzami w klasyfikacji ogólnej zosta³y
dru¿yny Publicznego Gimnazjum w Szczurowej oraz ze-
spó³ reprezentuj¹cy Szko³ê Podstawowa w Niedzieli-
skach. W klasyfikacji indywidualnej mistrzem klawia-
tury zosta³ Bart³omiej Chlebek z PG w Szczurowej, tytu³
pierwszego wicemistrza otrzyma³ Piotr Duda (SP Wola
Przemykowska), tytu³ drugiego wicemistrza � Monika
Kubacka (PG Zaborów). Ponadto w poszczególnych kon-
kurencjach najlepszymi okazali siê: Jakub Niziñski (PG
Szczurowa) w szybko�ci pisania na klawiaturze, Seba-
stian Wróbel (SP Strzelce Wielkie) w sterowaniu mysz-

k¹ w skokach narciarskich. Wybierano tak¿e miss kla-
wiatury. Zosta³y nimi Joanna Bieniek (SP w Wola Prze-
mykowska) oraz Klaudyna Krupa (PG w Szczurowej).
Organizatorami turnieju byli nauczyciele informatyki
Józefa Borowiec-Ozorka i Piotr Krawczyk.

WARSZTATY W DWORZE
Zaborowskie gimnazjum podjê³o wspó³pracê z muzeum
w Do³êdze w ramach programu obejmuj¹cego dzia³ania
kulturoznawcze. 20 czerwca br. odby³y siê warsztaty,
podczas których gimnazjali�ci uczyli siê o XIX-wiecznych
ubiorach, a nastêpnie szyli z papieru stroje ówczesnych
mieszkañców � pani oraz pana domu, s³u¿¹cej i guwer-
nantki. M³odzie¿, pod kierunkiem instruktorki z Ma³o-
polskiego Instytutu Kultury, zdobywa³a te¿ umiejêtno-
�ci w zakresie tañców dworskich. Jak nas poinformowa³
dyrektor Karol Koz³owski, po wakacjach spotkania kul-
turoznawcze bêd¹ kontynuowane, a ukoronowaniem ca-
³o�ci przygotowañ bêdzie aktywny udzia³ m³odzie¿y
w Muzeobraniu, imprezie o zasiêgu wojewódzkim.

PRZEDSZKOLAKI NA PIKNIKU
Po raz drugi dyrekcja i Rada Rodziców Komunalnego
Przedszkola Publicznego w Szczurowej zorganizowali
piknik rodzinny. W tym roku odby³ siê on 11 czerwca.
Imprezê prowadzi³ wodzirej. Uczestnikami konkursów
i zabaw by³y nie tylko dzieci, ale równie¿ rodzice. Mamy
zadba³y o to, aby nie zabrak³o kie³basek pieczonych na
grillu, kawy, ciasta i s³odyczy.

� Pogoda nam dopisa³a, jednym s³owem mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e zabawa by³a na sto dwa. Szkoda tylko, ¿e
na piknik nie przybyli wszyscy zaproszeni, ale to niech
oni ¿a³uj¹, bo bawili�my siê naprawdê super � powie-
dzia³a dyrektor Marta G³¹b.

LAURY W £ONIOWEJ
4 czerwca w £oniowej (gmina Dêbno) odby³ siê XVII Prze-
gl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Regionu
Krakowskiego "Krakowiaczek 2006", w którym debiuto-
wa³a Dzieciêca Kapela Ludowa ze Szczurowej. To jedy-
na impreza folklorystyczna, która stwarza mo¿liwo�æ
prezentacji i konfrontacji dokonañ artystycznych dzie-
ciêcych zespo³ów regionalnych i kapel ludowych z ca³ego
regionu krakowskiego, czyli krakowiaków wschodnich,
zachodnich, Pogórza Ciê¿kowickiego i pogranicza kra-
kowsko-rzeszowskiego.

W tym roku na estradzie w £oniowej wyst¹pi³o sie-
demna�cie dzieciêcych zespo³ów regionalnych i dwie ka-
pele ludowe. Wystêpy oceni³a komisja artystyczna w sk³a-
dzie: Janina Kaliciñska � choreograf z Krakowa, Wie-
s³awa Hazuka � choreograf z Tarnowa, Benedykt Kafel -
etnograf oraz muzycy Jadwiga Adamczyk i Aleksander
Smaga. Szczurowianie zdobyli najwy¿sze uznanie jury
i otrzymali nagrodê pieniê¿n¹ w wysoko�ci 600 z³. Dzie-
ciêca kapela wyst¹pi³a w sk³adzie: Kinga Oleksy � se-
kund, Micha³ Majka � prym, Tomasz Majka � heligon-
ka, Pawe³ Dulêba � heligonka, Pawe³ Majka � klarnet,
Mateusz Jamro¿ek � basy. W kategorii "Mistrz i uczeñ"
razem z instruktorami Witalin¹ i Micha³em Pastucha-
mi wyst¹pili: Ma³gorzata Gwó�d� � sekund, Magdalena
£oboda � prym, Justyna Bylica � sekund, Natalia

Zaborowscy stra¿acy na B³oniach. Od lewej: Stanis³aw
Bach, Marek £ucarz, Dominika Czarnik, Pawe³ Mika,
Wies³aw Rêbacz.
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Szyd³owska � prym, Tomasz Majka � heligonka, Mate-
usz Jamro¿ek � basy, Krzysztof Zdunek � heligonka.

BRYCZK¥ PO SZCZUROWSZCZY�NIE
Niemal w ka¿dej wiêkszej wsi naszej gminy mo¿na zna-
le�æ mi³o�nika koni, dla których oprócz hodowli bardzo
wa¿ne jest posiadanie bryczek b¹d� sañ. W Szczurowej
z pewno�ci¹ zalicza siê do nich mieszkaj¹cy przy ulicy
Lwowskiej Edward �led�. Ostatnio w³a�nie bryczk¹ ob-
wozi³ po okolicznych wioskach go�ci z Francji.

PRZEGL¥D W WOLI PO RAZ DWUNASTY
Szko³a Podstawowa w Woli Przemykowskiej po raz dwu-
nasty go�ci³a mi³o�ników folkloru. Gminny Przegl¹d
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów, którego pomys³odaw-

czyni¹ by³a niegdy� Krystyna Szczepanek, tym razem
odby³ siê 18 czerwca. Role konferansjerów pe³nili so³tys
Kazimierz Tyrcha i dyrektor szko³y Iwona Kalisz-Drew-
ko. Zrezygnowano z formy konkursowej imprezy, wszy-
scy uczestnicy otrzymali wyró¿nienia. Nagrody ufundo-
wa³ wójt gminy. W�ród przyby³ych go�ci by³a tak¿e wizy-
tator Kuratorium O�wiaty w Krakowie Lidia G³owcka.

CZAS PIELGRZYMEK
W okresie letnim z parafii znajduj¹cych siê na terenie
nasze gminy corocznie wyrusza kilkana�cie pielgrzymek.
Organizatorem pieszej wyprawy ze Szczurowej do Oku-
lic by³ ks. Pawe³ Szewczyk. Grupê spotkali�my na dro-
dze pomiêdzy Niedzieliskami a Rajskiem.

SALON XIX-WIECZNEJ MUZYKI
15 lipca w do³êskim dworze mo¿na by³o wys³uchaæ kon-
certu polskiej muzyki XIX-wiecznej. �piewa³ Pawe³ Fun-
dament przy fortepianowym akompaniamencie w wyko-
naniu Beaty Mach-Fundament. Publiczno�æ wys³ucha³a
tekstów Mickiewicza, Malczewskiego, Przerwy-Tetmaje-
ra, Kraszewskiego, Witwickiego i Wasilewskiego.

MUZEOBRANIE WE WRZE�NIU
Trzecia edycja Muzeobrania w Ma³opolsce odbêdzie siê
podczas weekendu (30 wrze�nia � 1 pa�dziernika), a po-
przedzi j¹ tydzieñ dla szkó³ (25 � 29 wrze�nia). Ma³opol-
ski Instytut Kultury w Krakowie wraz z siedmioma mu-
zeami Ma³opolski (w Bieczu, Chabówce, Do³êdze, Stró-
¿ach, Wadowicach, Zalipiu i Zubrzycy) przygotowa³ dla
tegorocznych "weekendowych odkrywców" wyj¹tkowo
atrakcyjn¹ ofertê. Podobnie jak w poprzednim roku uczest-
nicy Muzeobrania dostan¹ do rêki przewodniki "Oprowad�
siê sam". Na ciekawych przygody bêd¹ czekaæ stanowi-
ska interaktywne, wymagaj¹ce bezpo�redniego uczestnic-
twa widza w projekcie (otwarte warsztaty). Dwór w Do³ê-
dze przygotowa³ m.in.: spotkanie z XIX-wiecznym pod-
ró¿nikiem profesorem Siedleckim oraz pokaz mody dwor-
skiej. Zwiedzaj¹cy bêd¹ mieli tak¿e mo¿liwo�æ degustacji
kawy podawanej przez dworsk¹ kawiarkê.

SPROSTOWANIE
Bardzo przepraszamy Pana Józefa Hanka z Woli Przemy-

kowskiej za b³êdnie podane imiê w tek�cie pt. Medal za zas³ugi
dla obronno�ci  ("W zakolu Raby o Wis³y", nr 1-2006).
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Literatura

� Gdy patrzê na wioski gminy Szczurowa z perspek-
tywy Kosowa, to wydaje mi siê, ¿e wy ¿yjecie jak
w raju � mówi³ Mazllum Saneja podczas spotkania
z nauczycielami oraz uczniami gimnazjum i liceum,
zwiedziwszy wcze�niej oprócz stolicy gminy tak¿e wsie
Zaborów i Wolê Przemykowsk¹. � Do Kosowa móg³bym
wróciæ, ale tam wiêkszo�æ moich bliskich zosta³o zabi-
tych, a dom spalony przez serbskich ¿o³nierzy. Domu
mi jednak nie ¿al tak, jak kilku tysiêcy ksi¹¿ek, które
razem z nim posz³y z dymem. Zniknê³y bezpowrotnie,
jak ludzie. Palenie ksi¹¿ek to barbarzyñstwo. Jednak
o to, co podczas wojny zrobiono Albañczykom, nie mam
pretensji do ca³ego narodu serbskiego, bo có¿ mi jest
winien ch³op, który mozolnie uprawia ziemiê albo dziec-
ko, które na nic nie mia³o wp³ywu. Wojna sprawi³a, ¿e
jestem wygnañcem, jestem wêdrowcem. Los rzuci³ do
Polski. Dlatego czêsto mnie pytaj¹, czy Polska jest moj¹
ojczyzn¹? Odpowiadam: nie. Moj¹ ojczyzn¹ jest cz³o-
wiek. Kto� powiedzia³: "Dom to nie miejsce, gdzie miesz-
kasz, dom, to miejsce, gdzie ciê rozumiej¹".

Mazllum Saneja odwiedzi³ nasz¹ gminê 7 czerwca
br. To jeden z najwybitniejszych poetów albañskich,
który na sta³e mieszka w Kosowie, separatystycznej re-
publice postjugos³owiañskiej, ale od 1992 r. przebywa
w Polsce jako uchod�ca. Ostatnio wyda³ antologiê po-
ezji albañskiej XX wieku w jêzyku polskim pt. "Nie jest
za pó�no na mi³o�æ". Do licznie zgromadzonej publicz-
no�ci w sali Gminnego Centrum Kultury mówi³ o kul-
turze swojego kraju, o problemach etnicznych na Ba³-

kanach, wspomnia³ o rozpadzie Jugos³awii i tysi¹cach
ofiar wojen, które w tamtym rejonie Europy toczy³y siê
w latach 90. Gimnazjali�ci pytali o kontakty ze s³awny-
mi lud�mi, albowiem Mazllum Saneja osobi�cie zna³
Matkê Teresê z Kalkuty, z pochodzenia Albankê, trzy-
krotnie by³ przyjmowany na audiencjach prywatnych
przez papie¿a Jana Paw³a II. Na jêzyk albañski prze-
k³ada³ bowiem utwory Karola Wojty³y.

Do Kosowa móg³bym wróciæ, ale tam wiêkszo�æ moich bliskich zosta³o zabitych, a dom spalo-
ny przez serbskich ¿o³nierzy. Domu mi jednak nie ¿al tak, jak kilku tysiêcy ksi¹¿ek, które razem
z nim posz³y z dymem. Zniknê³y bezpowrotnie, jak ludzie. Palenie ksi¹¿ek to barbarzyñstwo.

Moj¹ ojczyzn¹ jest cz³owiek
� W�ród narodów ba³kañskich jest teraz poczucie

zawodu i rozczarowania � powiedzia³. � Te z³e emocje
potêguje skrajnie trudna sytuacja ekonomiczna oraz
wspomnienia tkwi¹ce w ludziach, którzy prze¿yli kosz-
mar wojny, g³odu, rzezi, czystek etnicznych, eksodu-
sów i utraty najbli¿szych. Tamte wydarzenia ci¹gle

oddzia³uj¹ na moj¹ twórczo�æ. Ponadto bardzo bliska
jest mi idea ma³ych ojczyzn. Gdy my�lê o Kosowie,
przypominaj¹ mi siê s³owa Polaka, Leszka Ko³akow-
skiego, który pisa³, ¿e ma³a ojczyzna "to miasto, czy wie�,
w której siê urodzili�my, to �rodek �wiata. To prze-
strzeñ niewielka, w której siê obracamy � nasze domy,
ulice, cmentarze". Ja chcia³bym, aby Ba³kany sta³y siê
kiedy� wieloetnicznym pañstwem "ma³ych ojczyzn"
wszystkich narodów tam ¿yj¹cych. Chcia³bym, aby po-
sz³y w niepamiêæ wszystkie dziel¹ce nas ró¿nice, anta-
gonizmy i uprzedzenia, aby ka¿dy bez wzglêdu na na-
rodowo�æ móg³ ¿yæ tam w pokoju. Ale na razie jest to
niemo¿liwe. Albañczycy te¿ nie s¹ jednorodni. Pod
wzglêdem wyznaniowym dziel¹ siê na trzy grupy �
muzu³manów, katolików i prawos³awnych. Jednak
bardzo mocno wi¹¿e ich czynnik narodowy.

� Swoje ¿ycie po�wiêci³em literaturze, a w³a�ciwie
dwóm literaturom: polskiej i albañskiej. Piszê po al-
bañsku, ale równie¿ po polsku. Los rzuci³ mnie do tego
kraju, wiêc staram siê to wykorzystaæ w jak najlepszy
sposób dla kultury. Niegdy� mój pierwszy kontakt
z polsko�ci¹ dokona³ siê przez ksi¹¿ki. Moje pierwsze
lektury to "Quo vadis" Sienkiewicza, opowiadania Bo-
les³awa Prusa, wiersze Adama Mickiewicza (t³uma-
czone na albañski z rosyjskiego). Po serbsku czyta³em
"Alchemiê s³owa" Jana Parandowskiego, z którym rok
pó�niej zrobi³em wywiad. Pierwsze t³umaczenia to by³
skok na g³êbokie wody. Wzi¹³em siê za przek³ad opisu
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zachodu s³oñca z "Pana Tadeusza" oraz wiersze Nor-
wida. Potem przysz³a kolej na wybitnych poetów wspó³-
czesnych. A skoro jeste�my przy wspó³czesno�ci, to mi³o
mi, ¿e mam okazjê poznaæ okolice, sk¹d pochodzi³ S³a-
womir Mro¿ek - moim  zdaniem obecnie jeden z naj-
wybitniejszych dramatopisarzy �wiata.

� Ca³a polska literatura jest mi bliska, poniewa¿ nie
zamyka siê w krêgu polskich spraw, spraw s³owiañ-
skich, �rodkowoeuropejskich, ale jest uniwersalna. Mi-
³osz napisa³: "szczê�liwy naród, który ma poetê". Choæ
dzisiaj narody nie zawsze to doceniaj¹. Mieszkaj¹c
w Warszawie czêsto odnoszê wra¿enie, ¿e coraz wiêcej
Polaków przestaje doceniaæ najwybitniejszy umys³ mi-
nionego stulecia � papie¿a Jana Paw³a II. Oj, gdyby-
�my to my, Albañczycy mieli tak wielkiego cz³owieka...
Ja, Albañczyk z Kosowa, jestem jednym z niewielu wy-
znawców islamu, którzy mieli okazjê spotkaæ siê z Ja-
nem Paw³em II i z nim rozmawiaæ. Wspania³e by³o to,
¿e on, maj¹c �wiadomo�æ swojej misji, swojej przewagi
intelektualnej, nigdy tego nie uzewnêtrznia³. Jego spo-
sób zachowania i wys³awiania siê sprawia³, ¿e rozma-
wia³o siê z nim jak z równym sobie.

Gospodarzem spotkania by³ Marek Antosz, dyrek-
tor gimnazjum, który stwierdzi³: � Dla wiêkszo�ci

uczniów by³a to jedyna mo¿liwo�æ bezpo�redniego kon-
taktu z kultur¹ albañsk¹, która geograficznie wcale
nie jest zbyt daleko. A przecie¿ w³a�nie takie narody
jak Albañczycy to sumienie naszego kontynentu. Bar-
dzo biedne sumienie. My, Polacy jeste�my Europej-
czykami przez du¿e "E", ale nie powinni�my zapomi-
naæ o tych narodach, o tych kulturach, które istniej¹
na naszym kontynencie na uboczu naszej europejskiej
cywilizacji, jakby pokrywa³ je cieñ.

Oprawê muzyczn¹ spotkania zapewni³ nauczyciel
Micha³ Pastuch, który skomponowa³ muzykê do al-
bañskiej poezji. Teksty �piewa³a Patrycja Wojtas.

(us)

Mazllum Saneja � poeta, t³umacz i eseista ur. w 1945 r. w miastecz-
ku Gjakovë (Kosowo). Ukoñczy³ filologiê albañsk¹ oraz studia pody-
plomowe na uniwersytecie w Prisztinie. Jêzyka polskiego uczy³ siê na
kursach uniwersyteckich w Warszawie, Wroc³awiu i Krakowie. Autor kil-
ku tomików wierszy, z których trzy ukaza³y siê w Polsce. Na jêzyk albañ-
ski t³umaczy³ poezjê m.in. Karola Wojty³y (w zwi¹zku z czym by³ kilka-
krotnie przyjmowany na prywatnych audiencjach w Watykanie), Tade-
usza Ró¿ewicza, Wis³awy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Ewy Lip-
skiej, Adama Zagajewskiego. Laureat nagrody literackiej ZAIKS-u (1997).
Jest cz³onkiem PEN-Clubu w Kosowie.

Po ubieg³orocznych osi¹gniêciach literackich i dzien-
nikarskich Micha³a Tylki i Joanny Wilaszek wydawa³o
siê, ¿e nast¹pi w tym zakresie przynajmniej kilkulet-
nia przerwa, poniewa¿ ze statystyk wynika, i¿ dzieci
uzdolnione literacko nie rodz¹ siê w du¿ej liczbie na
bardzo ma³ym terenie. Tymczasem mijaj¹cy rok szkol-
ny przyniós³ kolejn¹ falê sukcesów w tej dziedzinie.
Czworo uczniów szczurowskiego gimnazjum znacz¹co
zaakcentowa³o swoje istnienie w konkursach og³asza-
nych dla ca³ej Ma³opolski.

Pierwszoklasistka Gabriela Garncarz, znana do-
tychczas raczej z mocnej pozycji w sporcie, otrzyma³a
drug¹ nagrodê za opowiadanie "Przygoda na turnie-
ju" w Wojewódzkim Konkursie Literackim "Strachy
na Lachy, czyli duchy Ma³opolski", organizowanym
przez Centrum M³odzie¿y im. M. Jordana w Krako-
wie oraz Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego. Miesi¹c pó�niej okaza³o siê, ¿e uczennica wice-
dyrektora szko³y Lucyny Gut znakomicie radzi sobie
nie tylko z form¹ prozatorsk¹. W Turnieju Jednego
Wiersza podczas II Spotkañ M³odych Poetów Krako-
wa "O laur Jubilata" zajê³a trzecie miejsce, chocia¿
bra³o w nim udzia³ 150 m³odych ludzi, g³ównie uczniów
krakowskich liceów. W tym samym turnieju Klaudy-
na Krupa otrzyma³a wyró¿nienie.

Tak¿e uczniowie polonistki Ma³gorzaty Tracz do-
brze zafunkcjonowali podczas konfrontacji z przed-
stawicielami innych szkó³. Jakub Miziñski zdoby³ wy-
ró¿nienie w Konkursie Wojewódzkim "Gêsiego Pió-
ra", na który wys³a³ napisane przez siebie opowiada-
nie zwi¹zane tematycznie z tekstami literackimi dla

Sukcesy literackie gimnazjalistów
m³odzie¿y. Natomiast Joanna Wilaszek potwierdzi³a
swoj¹ formê dziennikarsk¹ w IV Miedzygimnazjal-
nym Konkursie Dziennikarskim, organizowanym
przez Wydawnictwo "Jagiellonia" i Redakcjê "Dzien-
nika Polskiego". Dziennikarskie jury, oceniaj¹c na-
des³ane wywiady ze znanymi lud�mi, przyzna³o Jo-
annie drugie miejsce, dziêki czemu piêtnastoletnia
mieszkanka Szczurowej mog³a debiutowaæ na ³amach
"Dziennika Polskiego". Nagrodzone wywiady by³y
bowiem drukowane w tej gazecie.

(us)

Gabriela Garncarz odbiera nagrodê konkursie poetyckim
�O laur Jubilata�.
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Pytania na czasie

Red.: - W ca³ej gminie widaæ boom inwestycyjny -
nowe nawierzchnie dróg, chodniki, wodoci¹gowa-
nie Górki, Rudy-Rysia, U�cia Solnego, Rylowej,
Rz¹chowej, przebudowa centrum Szczurowej,
nowe samochody stra¿ackie dla OSP w Strzelcach
Ma³ych, Kwikowie, nowe komputery w kilku szko-
³ach... Jak uda³o siê pozyskaæ �rodki na te cele?
Wójt: - W wiêkszo�ci s¹ to �rodki z Unii Europejskiej,
choæ staranie o ich uzyskanie rozpoczêli�my ponad dwa
lata temu. Dla przyk³adu � uzyskanie decyzji o warun-
kach zabudowy, wykonanie dokumentacji technicznej
i uzyskanie pozwolenia  na budowê trwa czêsto ponad
rok. A to dopiero pocz¹tek drogi. Dalszy etap to przygo-
towanie kilkudziesiêciostronicowego wniosku, odpo-
wiednie jego uzasadnienie i z³o¿e-
nie w Krakowie, oczywi�cie z zacho-
waniem �cis³ych terminów. Kolejny
okres to kilkumiesiêczna aplikacja,
sprawdzanie i kontrola, rozpatrze-
nie przez panel ekspertów i tzw. li-
sta rankingowa, a nastêpnie decy-
zje Zarz¹du Województwa Ma³opol-
skiego. Konkurencja jest du¿a, po-
niewa¿ ilo�æ sk³adanych przez gmi-
ny wniosków jest trzy, piêæ razy
wiêksza ni¿ ilo�æ �rodków finanso-
wych do rozdania. Je¿eli udaje siê
przez to wszystko przebrn¹æ, wów-
czas podpisujemy umowê, która
umo¿liwia wprowadzenie danego
zadania do bud¿etu gminy. To z ko-
lei umo¿liwia rozpisanie przetargu,
który og³oszony byæ musi w specjal-
nym krajowym biuletynie zamó-
wieñ publicznych oraz Internecie.
Trwa to kolejne kilka miesiêcy. Po rozstrzygniêciu prze-
targu regulowanego przepisami ustawy o zamówieniach
publicznych, o ile nie ma odwo³añ, nastêpuje podpisa-
nie umowy z wykonawc¹ oraz protokolarne przekaza-
nie placu budowy. Aby jednak otrzymaæ pieni¹dze na
konto, gmina musi wcze�niej za³o¿yæ w³asne �rodki
i przedstawiæ zap³acone faktury do ostatecznego rozli-
czenia. Oczywi�cie za tym wszystkim istnieje tak¿e dru-
ga strona � pracownicy, przeprowadzona wcze�niej re-
organizacja Urzêdu Gminy, bardzo dobra wspó³praca
z s¹siednimi gminami i województwem, a co najwa¿-
niejsze � umiejêtno�æ poszukiwania programów pomo-
cowych, w³a�ciwe precyzowanie wniosków i przygoto-
wanie inwestycji z odpowiednim wyprzedzeniem. Inna
czê�æ wydawanych pieniêdzy to �rodki w³asne gminy,
ale tak¿e i ze strony naszych rodaków zorganizowanych
w towarzystwach i klubach polonijnych Kwikowa, Woli
Przemykowskiej, Szczurowej, Pojawia, Zaborowa,
Strzelec Wielkich, Strzelec Ma³ych, Do³êgi, Niedzie-

Rozmowa z wójtem Marianem Zalewskim

Inwestycje za pieni¹dze z Unii Europejskiej
lisk i Górki, czego przyk³adem jest zakupienie samo-
chodu dla stra¿y w Kwikowie czy nowej motopompy
dla OSP w Strzelcach Ma³ych.
Red.: - Czy prawd¹ jest, ze komplikuje siê planowa-
na na rok bie¿¹cy budowa chodnika w Rudy-Rysiu?
Wójt: - Niestety, tak.
Red.: - Jakie mog¹ byæ argumenty przeciwko tak
wa¿nej dla bezpieczeñstwa pieszych inwestycji?
Wójt: - W³a�ciciel posesji przylegaj¹cej do planowanego
chodnika, kieruj¹c wniosek do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego, stwierdzi³, i¿ nie godzi siê na jego budo-
wê, poniewa¿ w zimie bêdzie musia³ ten¿e chodnik od-
�nie¿aæ, a ponadto najlepiej by by³o, gdyby chodnik po-
wsta³ po drugiej stronie drogi.

Red.: - Na jakim etapie s¹ przygotowania do budo-
wy nowej drogi od mostu na Wi�le z ominiêciem
Szczurowej i Niedzielisk?
Wójt: - Katowicka firma projektowa, która wygra³a prze-
targ og³oszony przez województwo, koñczy wykonywa-
nie projektu technicznego. Dobiega równie¿ koñca zbie-
ranie podpisów od w³a�cicieli gruntów o u¿yczenie tere-
nu, co jest konieczne do uzyskania pozwolenia na budo-
wê i nie mo¿na bez tego przyst¹piæ do wykupu gruntów.
Wyst¹pi³ jednak problem z jednym w³a�cicielem gruntu
w Niedzieliskach. Je¿eli nie podpisze zgody na u¿ycze-
nie, to droga bêdzie wybudowana tylko na odcinku od
mostu do drogi Szczurowa-U�cie Solne. W efekcie ruch
samochodów stanie siê koszmarem dla mieszkañców
Niedzielisk. Jest to tym bardziej gro�ne, ¿e pocz¹tkowo
województwo zamierza³o w pierwszym etapie wybudo-
waæ drogê tylko od mostu do Szczurowej. Po wielu zabie-
gach uda³o siê jednak doprowadziæ do og³oszenia prze-
targu na odcinek od mostu do skrzy¿owania za Niedzie-

Spotkanie z cz³onkami Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa w Chicago.
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liskami z drog¹ powiatow¹ do przysió³ka Wygoda. Gdy
nie uda siê uzyskaæ zgody jednego mieszkañca, wszyst-
ko pójdzie na marne, a procedura uzyskiwania pozwole-
nia na budowê drogi omijaj¹cej centrum Niedzielisk
przed³u¿y siê o kilka lat.
Red.: - Od 1 lipca zawiesi³a dzia³alno�æ firma
�wiadcz¹ca us³ugi medyczne w Szczurowej. Co siê
stanie, je¿eli w dotychczasowym niepublicznym
o�rodku zdrowia "Medyk" w Szczurowej nie bê-
dzie zatrudnionych wiêcej lekarzy i mieszkañcy
bêd¹ narzekaæ?
Wójt: - W takim przypadku zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami radni mog¹ powo³aæ publiczny o�rodek zdro-
wia, aby podwy¿szyæ standard obs³ugi medycznej w na-
szej gminie. Pomieszczenia, w których dzia³a³ niepu-
bliczny o�rodek "Multi Scanmed", s¹ obecnie do wyna-

jêcia, ale wy³¹cznie pod us³ugi medyczne podstawowej
opieki zdrowotnej.
Red.: - Z bardzo du¿ym uznaniem i wdziêczno�ci¹
przyjmowana jest przez stra¿aków i mieszkañców
pomoc od rodaków zamieszka³ych w USA, czego
przyk³adem jest chocia¿by jubileusz stulecia OSP
w Strzelcach Ma³ych. Czy inne miejscowo�ci mog¹
liczyæ na podobn¹ pomoc?
Wójt: - My�lê, ¿e tak. Ju¿ teraz Towarzystwo Ratunko-
we Kwików zakupi³o dla OSP samochód marki "Lublin",
Klub Wola Przemykowska planuje pomoc dla OSP
w Zam³yniu i OSP w Natkowie. Towarzystwo Ratunko-
we Szczurowa przekaza³o m.in. pieni¹dze dla stra¿ac-
kiej orkiestry. Nie mo¿emy równie¿ zapominaæ o zna-
cz¹cej pomocy Klubu Do³ê¿an, Klubu Pojawian w za-
kupie "Stara" oraz Klubu Zaborowian i Towarzystwa
Ratunkowego Górka, wspomagaj¹cych miejscowe stra-
¿e po¿arne. Niedawno mia³em okazjê uczestniczyæ
w zebraniach cz³onków Klubu Zaborowian, Do³ê¿an,
Woli Przemykowskiej, Niedzielisk, Towarzystwa Ra-
tunkowego Szczurowa, Kwikowa oraz Komitetu Po-
mocy Gminie Szczurowa, a tak¿e z zarz¹dami Klubu
Pojawian, Towarzystwa Ratunkowego Górka oraz ro-
dakami ze Strzelec Wielkich. Spotkania te pokaza³y,
jak wielkie jest zaanga¿owanie, wiedza i zaintereso-
wanie sprawami rodzinnych wsi. Mo¿na nawet powie-
dzieæ, ¿e swoimi ma³ymi ojczyznami interesuj¹ siê
bardziej ni¿ niektórzy mieszkañcy tych¿e wiosek.
W zwi¹zku z tym w imieniu mieszkañców i w³adz na-
szej gminy przekaza³em podziêkowania za �wiadczo-
n¹ pomoc ze strony klubów i towarzystw.
Red.: - Dziêkujê za rozmowê.

GRZEGORZ WIADOMSKI

Z ¿ycia Polonii

Redakcja "W zakolu Raby i Wis³y" otrzyma³a ze Stickney
w stanie Illinois list nastêpuj¹cej tre�ci:

Uprzejmie zawiadamiany, ¿e w dniu 8 stycznia 2006 r.
zosta³a za³o¿ona Fundacja Parafii Strzelce Wielkie
w Chicago, w my�l dalszej kontynuacji by³ego Komitetu Po-
mocy Budowy Ko�cio³a.

Celem przysz³o�ci Fundacji jest pomoc najbardziej potrzebu-
j¹cym w tragicznych przypadkach osobom w parafii, a obecnie
zbiera [ona] fundusze na dokoñczenie i wyposa¿enie nowego ko-
�cio³a w Strzelcach Wielkich w Polsce.

Fundacja zosta³a zarejestrowana w Stanie Illinois jako
organizacja charytatywna.

W sk³ad zarz¹du wchodz¹: Alina Zabiega³a � przewodni-
cz¹ca, Stanis³aw Chwa³a � wiceprzewodnicz¹cy, Maria Ku-
d³a � wiceprzewodnicz¹ca, Maria Ko³ek � sekretarz proktokó-
³owy,  Bernadeta G³owacka � skarbnik, £ukasz Kosa³a � do-
radca prawny, Zofia Chwa³a � kronikarz, Tadeusz Maj � ko-
respondent. Rada Gospodarcza: Tadeusz Chwa³a, Wies³aw
Ko³ek, Józef Kud³a, Wies³aw G³owacki. Komisja Rewizyjna:
Jan Wilk, Kazimierz Kud³a, Bogdan Zabiega³a.

Pismo podpisali: przewodnicz¹ca Alina Zabiega³a, Tade-
usz Maj - korespondent.

List z Ameryki

W�ród cz³onków Towarzystwa Ratunkowego Górka...

...oraz Klubu Niedzieliska w Chicago.

Towarzystwo Ratunkowe Kwików.
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Stra¿ackie stulecia

Po mszy �w. odprawionej w zaborowskim ko�ciele stra-
¿acy ze szczurowsk¹ orkiestr¹ przemaszerowali na plac
obok remizy w Pojawiu. Prezes Józef Golonka, przypo-
minaj¹c wiekow¹ historiê jednostki, powiedzia³: � Ini-
cjatorem za³o¿enia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Poja-
wiu by³ Stanis³aw Mika, który zosta³ pierwszym komen-
dantem. Jego nastêpcami byli: Andrzej Wojnicki, Józef
Pawlik, W³adys³aw Kotwa, Stanis³aw Mika, Stanis³aw
M¹drzyk, Stanis³aw Golonka, Jan Latuszek. Jako sprzêt
przeciwpo¿arowy ówcze�ni stra¿acy mieli wiadra, sikawki
rêczne, ³opaty i t³umice. Z uwagi na to, ¿e zabudowania
by³y drewniane, kryte s³om¹, po¿ary nie nale¿a³y do rzad-
ko�ci. Przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹ przywieziono z Wied-
nia pompê t³okow¹ na podwoziu konnym, ofiarowan¹
przez w³adze austriackie. S³u¿y³a ona do koñca lat 40.
minionego wieku. Pompê rêczn¹ zast¹pi³a motopompa
marki DKF, któr¹ zakupi³ Klub Pojawian w Chicago.
OSP ci¹gle pozyskiwa³a nowy sprzêt i umundurowanie.
Jednostka otrzyma³a sztandar ufundowany przez miesz-
kañców Pojawia i rodaków z Ameryki. W 1963 r. wzbo-
gaci³a siê o kolejn¹ motopompê PO3. W r. 1971 zaadap-
towano na remizê budynek po �wietlicy wiejskiej, która
zosta³a przeniesiona do Domu Ludowego. Dwa lata pó�-
niej jednostka otrzyma³a lekki samochód ga�niczy mar-
ki  "¯uk" wraz z wyposa¿eniem ga�niczym oraz now¹
motopompê PO5. W 1978 r. nasza jednostka otrzyma³a
drugi sztandar i zosta³a odznaczona z³ot¹ odznak¹ za
zas³ugi dla po¿arnictwa. Przed czterema laty mieli�my
zaszczyt go�ciæ Zarz¹d Kongresu Polonii Amerykañskiej
z prezesem Edwardem Moskalem, który przekaza³ nam
w darze motopompê nowej generacji. Go�cili�my rów-
nie¿ prezesa Zwi¹zku Klubów Polskich w Stanach Zjed-
noczonych, naszego rodaka Edwarda Mikê. Dziêki Klu-
bowi Pojawian w Chicago, Gminie Szczurowa, Zarz¹do-
wi G³ównemu Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
Komendzie Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Krakowie oraz druhom pozyskali�my samochód po-
¿arniczy "Star 200", który oficjalnie przeszed³ w nasze
rêce w 2003 r. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Pojawiu to

POJAWIE. Pierwszym komendantem by³ Stanis³aw Mika

Podsumowali wiek istnienia
obecnie 23 druhów oraz 9 cz³onków m³odzie¿owej dru¿y-
ny po¿arniczej.

Podczas uroczysto�ci 11 czerwca br. sztandar jednostki
odznaczony zosta³ z³otym znakiem Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. Odznaczenia dokona³ powiatowy pre-
zes ZOSP RP w Brzesku Marian Zalewski. Odznaczeni
zostali równie¿ stra¿acy ochotnicy. Br¹zowe medal za
zas³ugi dla po¿arnictwa otrzymali: Aleksander �wi¹tek,
Miros³aw Kuliszewski, Stanis³aw Janowski, Krzysztof
Burzawa. Odznakami za wys³ugê zostali uhonorowani:
Edward Mika, Józef Golonka, Józef Mucek, Bronis³aw
Nowak, Aleksander Pawula, Leszek Wo�niczka, Henryk
P³achno, Stanis³aw M¹drzyk.

W obchodach uczestniczy³o ponad 120 stra¿aków z ró¿-
nych jednostek ze sztandarami oraz zaproszeni go�cie:
prezes Oddzia³u Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP w Brze-
sku � wójt Marian Zalewski, komendant powiatowy Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Brzesku Dariusz Pêcak, ko-
mendant powiatowy policji w Brzesku Robert Biernat,
prezes Klubu Pojawian w Chicago W³adys³aw Majka,
w³adze samorz¹dowe oraz duchowieñstwo.

Po czê�ci oficjalnej m³odzie¿ zaprezentowa³a program
humorystyczny, po czym rozpoczê³a siê zabawa taneczna.

(m)
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Strzelcach Ma³ych �wiêto-
wa³a swój jubileusz 100-lecia 25 czerwca br. Uroczysto�æ
rozpoczêto msz¹ �wiêt¹, któr¹ w intencji stra¿aków ochot-
ników odprawi³ ks. proboszcz Stanis³aw Tabi�. Wa¿nym
elementem uroczysto�ci by³o przekazanie i po�wiêcenie
samochodu stra¿ackiego marki "Ford Transit", ufundowa-

STRZELCE MA£E. Odznaczenia dla stra¿aków

Samochód na stulecie
nego przez samorz¹d gminny. Jednostka otrzyma³a rów-
nie¿ nowoczesn¹ motopompê, zakupion¹ przez amerykañ-
sk¹ Poloniê. W zwi¹zku z tym odczytano listê ofiarodaw-
ców. Prezes Jan Kapusta przypomnia³ wiekow¹ historiê
jednostki, natomiast prezes powiatowy ZOSP w Brzesku
Marian Zalewski odznaczy³ strzelecki sztandar z³otym krzy-
¿em za zas³ugi dla po¿arnictwa. Podobnymi medalami od-
znaczeni zostali stra¿acy. Z³ote otrzymali: Jan Maj, Marian
Maj, Marian Firek, Pawe³ Swornóg, Józef Nawrot, Tade-
usz M³ynarczyk, Jan Kapusta, Andrzej Maj; srebrne - Ma-
rian Kozak, Ryszard Pêcak, Stanis³aw Maj, Mieczys³aw
Oleksy, Jacek Król; br¹zowe - W³adys³aw Klich, Adam
Wa³ek, Wies³aw Maj, Zbigniew Pater, W³adys³aw Kita, Je-
rzy Kozak, Rafa³ Golonka, Józef M³ynarczyk, Józef Richa,
Stanis³aw M³ynarczyk. Odznaczeniami za wys³ugê lat uho-
norowani zostali: Jan Maj, Marian Maj, Marian Firek,
Pawe³ Swornóg, Józef Nawrot, August Nawrot, Tadeusz
M³ynarczyk, Andrzej Maj, Ryszard Pêcak, Stanis³aw Maj,
Mieczys³aw Oleksy, Jacek Król, W³adys³aw Klich, Jan Ka-
pusta, Zbigniew Pater, Rafa³ Golonka.

(m)

 (Historia OSP w nastêpnym numerze "W zakolu")
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Wola Przemykowska sk³ada siê z trzech du¿ych przy-
sió³ków � Zam³ynia, Zamo�cia i Natkowa.  Na pocz¹tku
XX w. nie powsta³a stra¿ w centrum wsi, czyli w Zamo-
�ciu. Dlatego ówcze�ni ch³opi zorganizowali siê w dwóch
grupach na przeciwleg³ych krañcach Woli, a pó�niej wy-
budowali dwie remizy, odleg³e od siebie o 3 km.

9 lipca br. 100-lecie swojego istnienia �wiêtowa³a jed-
nostka w Woli Przemykowskiej-Natkowie. Prezes Kazi-
mierz Tyrcha podsumowuj¹c dzia³alno�æ stwierdzi³:

� U zarania stulecia mieszkañcy naszej wsi zdecydo-
wali, aby w sposób zorganizowany zapobiegaæ po¿arom
i innym niebezpieczeñstwom. A najpowa¿niejszym z nich
by³a ci¹gle powtarzaj¹ca siê gro�ba powodzi. Pierwszym
naczelnikiem by³ Szymon Stañczyk. Znacz¹cy �lad swo-
jej dzia³alno�ci pozostawili tak¿e jego nastêpcy - Jakub
Kucharski, Stefan Kowarski i W³adys³aw Boksa. Obec-
nie funkcje naczelnika pe³ni Alojzy Zabijak. W ostatnich
kilku latach nasza jednostka sta³a siê jedn¹ z najlepiej
wyposa¿onych w okolicy. W 2003 r. zakoñczyli�my mo-
dernizacjê remizy, a rok temu wzbogacili�my siê o nowy
samochód bojowy marki "Ford".

Mszê �w. odprawian¹ obok remizy celebrowali ks. ju-
bilat Stanis³aw Ryczek, honorowy cz³onek OSP, oraz po-
chodz¹cy z Woli Przemykowskiej ks. Stanis³aw £ucarz
SJ. Go�æmi honorowymi byli: wiceprezes Zarz¹du Od-
dzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, pose³ Wie-

WOLA PRZEMYKOWSKA-NATKÓW. Jednostka otrzyma³a z³oty medal za zas³ugi

We wsi z dwiema remizami
s³aw Woda, prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP
RP w Brzesku Marian Zalewski, komendant PSP w Brze-
sku, starszy kapitan Dariusz Pêcak, komendant gmin-
ny w Szczurowej Stanis³aw Giemza oraz przewodnicz¹-
cy Rady Gminy Szczurowa Andrzej Fio³ek.

Z³oty medal za zas³ugi dla po¿arnictwa otrzyma³ W³a-
dys³aw Biesiada, srebrny - Franciszek Majewski i W³ady-
s³aw Boksa, br¹zowy � Jerzy Przybys³awski. Ponadto od-
znaczeniami za wys³ugê lat zostali uhonorowani: Józef
Zabijak, Franciszek Zabijak, W³adys³aw Kosieniak, Józef
Drabant, Józef Szot, Józef Kosieniak, W³adys³aw Czachor,
Jan Krawczyk, Józef Latuszek, Józef Wo�niczka, Franci-
szek Majewski, Józef Boksa, W³adys³aw Boksa, Zenon
Gulik, Józef K³os, Franciszek Paj¹k, W³adys³aw Stacho-
wicz, Alojzy Zabijak, Marian Czarny, Jerzy Kucharski,
Marek £ucarz, Jerzy Przybys³awski i Karol Stañczyk.
Z³otym medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa odznaczona
zosta³a tak¿e jednostka OSP-Wola Przemykowska Natków.

Oficjalna czê�æ odbywa³a siê przy d�wiêkach orkie-
stry pod batut¹ W³adys³awa Ch³opeckiego. Pó�niej wy-
st¹pi³a grupa m³odzie¿owa z Gnojnika, która przypomnia-
³a przeboje estradowe z lat 70. Wieczorem zagra³ zespó³
"Winiarze" z s¹siedniej Woli Rogowskiej, a mieszkañcy
Natkowa i okolic bawili siê przez ca³¹ noc, poniewa¿ tym
razem pogoda dopisa³a.

(m)
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Komunikacja

Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej Spó³-
ka z o.o. w Tarnowie, dzia³aj¹c zgodnie z prawem prze-
wozowym zawiadamia, i¿ z dniem 1 maja 2006 r. za-
wiesza wykonywanie regularnej komunikacji autobu-
sowej (...). Sta³y i tendencyjny spadek wp³ywów z reali-
zowanej komunikacji regularnej publicznej, który nie
pozwala na pokrycie kosztów, jest bezpo�redni¹ przy-
czyn¹ wprowadzenia ograniczeñ. Informujemy, ¿e pod-
trzymanie wykonywanej komunikacji w celu realizacji
zadañ w³asnych gminy wymaga partycypacji w kosz-
tach � pismo o takiej tre�ci, podpisane przez prezesa
zarz¹du Zdzis³awa Janika, dotar³o na pocz¹tku kwiet-
nia do Urzêdów Gmin Szczurowej, Borzêcina, Dêbna
i Wojnicza. Informacje pojawi³y siê tak¿e na przystan-
kach autobusowych. Dla wielu pasa¿erów by³a to zapo-
wied� powa¿nych problemów z dojazdem od miejsc za-
mieszkania do pracy lub szko³y.

Zdaniem wójta Mariana Zalewskiego tak nag³a decyzja
powa¿nej firmy przewozowej nosi³a znamiona sabota¿u
spo³ecznego. � Zasadniczy problem tkwi³ bowiem w tym, i¿
w ci¹gu jednego miesi¹ca ¿aden samorz¹d nie by³ w stanie
podj¹æ jakichkolwiek decyzji zwi¹zanych z uruchomieniem
komunikacji zastêpczej b¹d� decyzji o partycypacji w kosz-
tach utrzymania kursów � powiedzia³ wójt. � Czas za³a-
twiania formalno�ci w Krakowie dla prywatnych przedsiê-
biorców to przecie¿ kilka tygodni. Przeprowadzi³em w tej
sprawie piln¹ rozmowê z wicemarsza³kiem wojewódz-
twa ma³opolskiego Janem Berez¹, dziêki czemu do mini-
mum ograniczono termin oczekiwania na stosowne kon-
cesje i pozwolenia. Gmina Szczurowa jako jedna z pierw-
szych podjê³a dzia³ania zabezpieczaj¹ce. Wcze�niejsze trud-
no�ci komunikacyjne PKS-u spowodowa³y, ¿e gmina ju¿
przez kilka miesiêcy wcze�niej przeprowadza³a rozmowy
z prywatnymi przewo�nikami. Dziêki temu szczególnie
na trasie ³¹cz¹cej U�cie Solne z Bochni¹ oraz ze Szczuro-
w¹ uda³o siê szybko za³atwiæ ten problem. Po konsulta-
cjach z so³tysami zwiêkszono równie¿ ilo�æ busów w pozo-
sta³ych kierunkach, a przewo�nicy s¹ otwarci na wnioski
mieszkañców, oczywi�cie pod warunkiem, ¿e bêdzie odpo-
wiednia frekwencja pasa¿erów.

Na interwencje ze strony samorz¹dów prezes Zdzi-
s³aw Janik odpowiedzia³ 10 kwietnia. Stwierdzi³: � Na-
sza decyzja zosta³a podjêta w oparciu o wynik ekono-
miczny osi¹gany z dzia³alno�ci przewozowej. Bardzo ni-
ska frekwencja w naszych autobusach, a nierzadko ca³-
kowity brak pasa¿erów jest przyczyn¹ g³êboko ujemnego
wyniku. Przedsiêbiorstwo nasze od przekszta³ceñ w 2001
r. jest spó³k¹ pracownicz¹ i podlega rygorom kodeksu
spó³ek handlowych, który niestety nie pozwala na gene-

Tarnowski PKS, stawiaj¹c twarde warunki finansowe na poziomie milionów z³otych, praw-
dopodobnie strzeli³ sobie gola do w³asnej bramki. Rynek bowiem nie znosi pustki. Miejsce
PKS-u zajêli przewo�nicy, którzy wcze�niej z t¹ firm¹ konkurowali oraz nowe firmy z ze-
wn¹trz, a po³¹czenia przez nie przejête nie tylko nie s¹ gorsze, ale nawet w wielu przypad-
kach jest ich wiêcej.

Koniec ery PKS-ów
rowanie strat. Zaistnia³a sytuacja jest trudna do zaak-
ceptowania z punktu widzenia spo³ecznego. Podkre�liæ jed-
nak nale¿y, ¿e ludzie sami wybrali przewo�ników, z któ-
rych us³ug chc¹ korzystaæ. Ubolewamy, ¿e tym przewo�ni-
kiem nie jest PKS Sp. z o.o. w Tarnowie.

Bezpo�redni¹ przyczyn¹ trwaj¹cego od kilku lat wy-
cofywania siê tarnowskiego PKS-u z wielu tras, jak cho-
cia¿by zlikwidowanie w grudniu 2005 r. po³owy kursów
w powiecie d¹browskim, by³a coraz wiêksza konkuren-
cja w�ród przewo�ników. Nowe, mniejsze firmy okazy-
wa³y siê zazwyczaj bardziej sk³onne do szybkich prze-
obra¿eñ i odpowiedniego reagowania na zmieniaj¹ce siê
wymogi rynku. Tymczasem PKS, mimo zmiany formy
w³asno�ci przed piêciu laty, nie zdo³a³ skutecznie stawiæ
czo³a wyzwaniom w warunkach gospodarki rynkowej,
co w przypadku transportu osób oznacza³o zmaganie siê
z konkurencj¹ stworzon¹ przez w³a�cicieli busów.

Przez dziesiêciolecia PKS by³ monopolistyczn¹ firm¹
pañstwow¹. Tarnowska spó³ka przejê³a po niej 220 du-
¿ych autobusów, w wiêkszo�ci niezbyt nowoczesnych
"Autosanów", oraz dobrze wykwalifikowan¹ i liczn¹ za-
³ogê. Jednak tabor z roku na rok coraz bardziej siê sta-
rza³, podró¿nych ubywa³o, a w zwi¹zku z tym koszty ro-
s³y przy stale malej¹cych wp³ywach. Kierowcy byli coraz
s³abiej wynagradzani. W³a�ciciele prywatnych firm zdawali
sobie sprawê, i¿ w takiej sytuacji "wypchniêcie" PKS-u jest
tylko kwesti¹ czasu. Ostatecznie nast¹pi³o to wiosn¹ tego
roku. Szkoda tylko, i¿ w walce pomiêdzy przewo�nikami
ucierpieæ mia³a znaczna grupa pasa¿erów. Aby tego unik-
n¹æ, wystarczy³o jedynie z wiêkszym wyprzedzeniem
poinformowaæ o rezygnacji z ich obs³ugi. Tymczasem na
os³odê zaistnia³ej sytuacji tylko kierownik Dzia³u Prze-
wozów tarnowskiego PKS-u Jan Kaziród zdoby³ siê na
szczere s³owa: � Bardzo nam przykro, ¿e musieli�my zre-
zygnowaæ z regularnej komunikacji, szczególnie na tere-
nie gminy Szczurowa, z któr¹ wspó³praca zawsze uk³a-
da³a siê bardzo dobrze, ale rynek jest rynkiem, ekonomia
rz¹dzi siê twardymi zasadami.

W�ród samorz¹dowców, którzy po decyzji PKS-u mu-
sieli natychmiast podejmowaæ dzia³ania zapobiegawcze,
mo¿na by³o us³yszeæ opinie, i¿ styl dzia³ania tej firmy
nie by³ przypadkowy. ̄ ¹dania finansowe wzglêdem gmin
pojawi³y siê bowiem na kilka miesiêcy przed wyborami.
To nasuwa podejrzenie, i¿ PKS byæ mo¿e liczy³, ¿e w³adze
gmin zap³ac¹ ka¿d¹ cenê za to, aby przed wyborami nie
mieæ zamieszania w komunikacji. Ponadto PKS w tym
roku przejawi³ tak¿e ogromny apetyt podczas przetargu
na dowóz uczniów. W swojej ofercie zaproponowa³ cenê
dwukrotnie wy¿sz¹ ni¿ w poprzednich latach, nie ba-
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cz¹c, ¿e takich kosztów nie by³aby w stanie ponie�æ ¿ad-
na ze szkó³ naszej gminy. Firma nie wziê³a widocznie
pod uwagê, i¿ chêtnych do wej�cia na rynek bêdzie wiê-
cej. W przetargu wziê³y udzia³ trzy podmioty, najkorzyst-
niejsz¹ ofertê przedstawi³a firma z Borzêcina.

- Decyzja PKS-u o wycofaniu siê z regularnej komu-
nikacji pasa¿erskiej akurat od 1 maja br. by³a co naj-
mniej dziwna, skoro zrezygnowano nie tylko z kursów
deficytowych, ale tak¿e z tych, które przynosi³y zyski -
stwierdzi³ Marek Antosz, radny powiatowy. - PKS po-
stawi³ w bardzo trudnej sytuacji uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych, albowiem zaledwie dwa miesi¹ce przed
koñcem roku szkolnego nie istnia³y ¿adne mo¿liwo�ci
zmiany planów lekcji w szko³ach zawodowych, liceach
i technikach, w celu dostosowania ich do nowych mo¿li-
wo�ci komunikacyjnych.

Niestety, zabiegi kilku samorz¹dów, maj¹ce na celu
utrzymanie kursów przynajmniej do koñca czerwca, oka-
za³y siê bezskuteczne. PKS by³ bowiem za-
interesowany tylko pieniêdzmi. I to du¿ymi
pieniêdzmi. W zamian za utrzymanie po³¹-
czeñ firma za¿¹da³a od gminy Szczurowa
ponad 111 tys. z³ miesiêcznie, od gminy Bo-
rzêcin - 80 tys. z³, od gminy Dêbno - ok. 100
tys. z³. Takich �rodków, zupe³nie niezapla-
nowanych w bud¿etach, nie by³y w stanie
wygospodarowaæ w ci¹gu jednego miesi¹ca
wiejskie gminy. Ponadto na przeszkodzie
ewentualnego wyp³acenia takich sum sta³y
obowi¹zuj¹ce przepisy finansowe.

¯aden z samorz¹dów nie zdecydowa³ siê
na zaspokojenie ¿¹dañ PKS-u. Dlatego
ostatnie autobusy kursowe tej firmy poja-
wi³y siê na ich terenie 30 kwietnia, w nie-
dzielê. Dla naszej gminy by³ to wieczorny
kurs z Brzeska. Autobus prowadzony przez
Edwarda Olchawê wyjecha³ o 21.15, na przy-
stanku w Rudy-Rysiu by³ o 21.34, ko³o ko-
�cio³a w Niedzieliskach o 21.38, o 21.45 za-
koñczy³ trasê w Szczurowej. Poniewa¿ firma by³a jesz-
cze zwi¹zana umow¹ na dowóz uczniów do szczurow-
skiej podstawówki i gimnazjum, po¿egnalne trasy kie-
rowcy wykonali 23 czerwca, w dniu zakoñczenia roku
szkolnego. Autobusy z napisami "PKS Tarnów" zakoñ-
czy³y swoje kursy w Rudy-Rysiu, Wrzêpi, U�ciu Solnym
i Górce. Kierowcami w owym dniu byli: Zbigniew Bu-
dek, Janusz Gwó�d�, Stanis³aw Kózka, Edward Olcha-
wa i Miros³aw Wolsza.

 Rz¹dz¹cy PKS-em, stawiaj¹c twarde warunki, praw-
dopodobnie liczyli na chaos komunikacyjny, a w najgor-
szym przypadku na powa¿ne obni¿enie jako�ci us³ug.
Tymczasem zawirowanie powsta³o tylko na pocz¹tku
maja. Pó�niej okaza³o siê, ¿e po³¹czenia przejête przez
inne firmy nie tylko nie s¹ gorsze, ale nawet w wielu
przypadkach jest ich wiêcej.  Rynek bowiem nie znosi
pustki. Miejsce PKS-u zajêli przewo�nicy, którzy wcze-
�niej z t¹ firm¹ konkurowali oraz nowe firmy z zewn¹trz.
Obecnie na terenie naszej gminy pasa¿erowie mog¹ wiêc
korzystaæ z us³ug dwóch szczurowskich firm przewozo-
wych - MECH oraz SOLAK - a tak¿e MM Trans z K³aja
i CB z Dobies³awic. Znalaz³o w nich zatrudnienie czê�æ

kierowców, którzy stracili pracê w PKS-ie. Wygl¹da wiêc
na to, ¿e PKS Spó³ka z o.o. w Tarnowie strzeli³a sobie
gola do w³asnej bramki.

***
Pocz¹tki Pañstwowej Komunikacji Samochodowej to

rok 1945. Z po³¹czenia taboru I Batalionu Samochodo-
wego i Kolumny "Autotransport" powsta³a w Warsza-
wie Stacja Komunikacji Dalekobie¿nej i Podmiejskiej,
któr¹ pó�niej przekszta³cono w PKS. W kraju zniszczo-
nym wojn¹ motoryzacja znajdowa³a siê w powijakach,
a dodatkow¹ przeszkod¹ by³ katastrofalny stan dróg.
Na trasach nie by³o oznaczonych przystanków, nie ist-
nia³y nigdzie kasy biletowe. Brak by³o tak¿e tradycji,
na których mo¿na by³oby siê wzorowaæ.  Przed 1945 r.
nie istnia³a zorganizowana komunikacja samochodowa.
Trudno bowiem za ni¹ uznaæ nieliczne autobusy ówcze-
snych firm prywatnych oraz nale¿¹ce do Polskich Kolei
Pañstwowych.

1 marca 1945 r. w Krakowie powo³any zosta³ Woje-
wódzki Urz¹d Samochodowy z siedzib¹ przy al. S³owac-
kiego i baz¹ transportow¹ zlokalizowan¹ przy ul. Rey-
monta 7 (w obiektach dzisiejszej Akademii Górniczo-Hut-
niczej). Od 1 sierpnia owego roku z WUS wydzieli³o siê
nowe przedsiêbiorstwo o nazwie Pañstwowa Komunika-
cja Samochodowa - Oddzia³ w Krakowie, której zasadni-
czym profilem sta³y siê przewozy pasa¿erskie.

- Gdy przenios³em siê do Zaborowa w 1952 r., PKS
je�dzi³ tylko rano o 5.30 z Jadownik Mokrych do Brze-
ska, a wraca³ wieczorem. Z Jadownik by³ kierowca Ka-
rol Boksa. Kilka lat pó�niej dosz³o po³¹czenie z Zaboro-
wa do Krakowa. Te¿ raz dziennie - wspomina Franci-
szek Jurkowski, emerytowany dyrektor szko³y.

- U�cie Solne zaraz po wojnie mia³o po³¹czenie z Krako-
wem, ale autobus, który je�dzi³, by³ prywatny. PKS-y zaczê-
³y kursowaæ na pocz¹tku lat 60. - mówi Leokadia S³owik.

- Historia PKS-u w Tarnowie siêga r. 1946. Tu¿ po
wojnie wozili�my ludzi samochodami z demobilu. By³y
to ciê¿arówki zaadaptowane do transportu osób poprzez
zamontowanie obudowy z blachy. W ¿argonie pasa¿er-
sko-szoferskim nazywano je "stonkami". Pó�niej by³y "Jel-

Czerwiec 2006 r. Autobusy PKS na gimnazjalnym parkingu
przed odbyciem ostatnich kursów.
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cze" na licencji czeskiej "Skody". Na prze³omie lat 70. i 80
pojawi³y siê jugos³owiañskie "Sanosy", jak na owe czasy
by³y to pojazdy o bardzo wysokim komforcie podró¿y. Lata
70. to tak¿e oddanie do u¿ytku nowego dworca autobuso-
wego w Tarnowie. W latach 80. najpopularniejsze sta³y
siê pomarañczowo-bia³e "Autosany" z zak³adów w Sano-
ku, znane do dzisiaj jako podstawowy autobus tarnowskie-
go PKS-u, chocia¿ w innych kolorach.  To typ H921 i H1010.
Je�dzi³y te¿ ma³e "Jelcze 080", raczej nie lubiane przez
pasa¿erów, poniewa¿ ich konstrukcja opiera³a siê na ra-
mie "Stara 200". By³y to wiêc pojazdy ma³e, posiadaj¹ce
tylko 33 miejsca, a chêtnych do ich zajêcia najczê�ciej
by³o dwa, trzy razy wiêcej. Ale to dzia³o siê w czasach,
kiedy nawet firmom pañstwowym trudno by³o kupiæ ja-
kikolwiek autobus, wiêc bra³o siê to, co by³o � wspomina³
kierownik Jan Kaziród.

Kultowym autobusem polskich dróg czasów PRL-u po-
zostanie "Jelcz 706 RTO", zwany "ogórkiem". Dla potrzeb
komunikacji miejskiej malowany by³ na czerwono - st¹d do
dzi� u¿ywane przez wiele starszych osób okre�lenie "czer-

wony autobus". W okolicach Brzeska najd³u¿ej, bo do 1985
r. je�dzi³ nim kierowca Adam Czaja, mieszkaj¹cy w Woli
Przemykowskiej. Ów ostatni egzemplarz "Jelcza" starego
typu ze zwyk³ymi, nie pneumatycznymi drzwiami, mia³
kolor szary � najpopularniejszy kolor lat 80.

Na oficjalnej stronie internetowej tarnowskiego prze-
wo�nika mo¿na przeczytaæ: Przedsiêbiorstwo Komuni-
kacji Samochodowej Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Tarnowie
to firma, która kontynuuje ponad 55-letni¹ tradycjê PKS
Tarnów. Jest to firma trwale zwi¹zana z ziemi¹ tarnow-
sk¹, bocheñsk¹, brzesk¹ i d¹browsk¹. Naszym podsta-
wowym celem jest pe³na satysfakcja klientów korzystaj¹-
cych z naszych us³ug. Jeste�my czo³owym przewo�nikiem
na terenie dawnego województwa tarnowskiego, a nasze
autobusy docieraj¹ w najdalsze zak¹tki kraju.

Od 1 maja 2006 r. s¹ to ju¿ informacje nieco zdezaktu-
alizowane. Po wycofaniu siê PKS-u z obs³ugi mieszkañ-
ców naszej gminy, przez Szczurow¹ przeje¿d¿a tylko prze-
lotowy autobus tej firmy ze Szczucina do Krakowa.

(jr)

Koncert na rzecz budowy

STRZELCE WIELKIE. Festyn i muzyka po raz kolejny

Strzelecki odpust rozpocz¹³ siê msz¹ �w., a zakoñczy³
pokazem sztucznych ogni.  Rodzinny festyn "wystartowa³"
o godzinie piêtnastej od wystêpu szkolnego zespo³u "Strze-
lecanie", czyli m³odzie¿y, która wysz³a spod r¹k znanych
mi³o�ników krakowskiego folkloru Witaliny i Micha³a
Pastuchów. Potem zagra³a orkiestra stra¿acka z U�cia
Solnego pod batut¹ Kazimierza Ró¿yckiego. By³y te¿ po-
kazy sprzêtu stra¿ackiego, m.in. u¿ywania sikawki z du-
¿ej wysoko�ci. Wieczorem wyst¹pi³y dwie grupy muzyczne
- "Buenos Amigos" i "Orfeusz". Tu¿ po 22.00 na scenie
pojawili siê g³ówni gwiazdorzy imprezy, czyli zespó³ "£zy".
Organizatorami VI Koncertu Charytatywnego na rzecz
budowy ko�cio³a w Strzelcach Wielkich by³a parafia
Strzelce Wielkie oraz Gminne Centrum Kultury, Czytel-
nictwa i Sportu w Szczurowej.

JAROMIR RADZIKOWSKI

"£zy" podczas odpustu

"£zy" z solistk¹ Ann¹ Wyszkoni.

Pokazy sprzêtu stra¿ackiego. Weso³e miasteczko.
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Fatalny stan drogi w zawi�lañskich Soko³owicach od
kilku miesiêcy jest przedmiotem ostrych dyskusji oraz
skarg zg³aszanych do ró¿nych instytucji. Najbardziej za-
interesowani jak najszybszym zakoñczeniem prac s¹ oczy-
wi�cie ludzie mieszkaj¹cy bezpo�rednio przy tej¿e dro-
dze, ale o interwencjê w sprawie przewlekaj¹cego siê
remontu zwracali siê tak¿e kierowcy z naszego brzegu
Wis³y. I czêsto kierowali swoje uwagi tu, gdzie najbli¿ej,
czyli do Urzêdu Gminy w Szczurowej, do radnych powia-
towych, do Redakcji "W zakolu", a nawet do policjantów.

Po raz pierwszy na szerszym forum, bo
podczas zebrania wiejskiego w Szczurowej,
problem poruszy³ prezes Okrêgowej Spó³-
dzielni Mleczarskiej Edward Cie�la:- Wybu-
dowano most, ale krótki odcinek drogi przed
Koszycami jest w fatalnym stanie. W dodat-
ku postawiono ograniczenie tona¿u. Chc¹cy
przewie�æ towar w kierunku Warszawy, trze-
ba nadrabiaæ kilkadziesi¹t kilometrów.

Na pocz¹tku lipca drog¹ z Koszyc prze-
je¿d¿a³ pochodz¹cy z Woli Przemykowskiej
Zenon Nowak, co doprowadzi³o go do po-
wa¿nego zdenerwowania. � Od wielu lat
pracujê w Niemczech, wiêc mam porówna-
nie � powiedzia³. � Przecie¿ za granic¹ tak¹
firmê, jak ta, która remontuje drogê za Wi-
s³¹, dawno by wyrzucili. Zatrzyma³em siê,
mówiê robotnikom, ¿eby zasypali chocia¿
dziury w jezdni, bo maj¹ przecie¿ ca³kiem
dobry sprzêt "Volvo", a oni mi na to, ¿e ich
nie interesujê, co ja sobie my�lê. To skandal, ¿eby jad¹cy
od Warszawy czy od Krakowa przez kilka miesiêcy napo-
tykali prawie nieprzejezdn¹ drogê.

10 lipca br. zwrócili�my siê wiêc w tej sprawie do wójta
Koszyc Stanis³awa Rybaka. � Akurat dzi� na tej drodze
by³a pikieta. Przyszli prawie wszyscy mieszkañcy Soko-
³owic � wyja�nia³ wójt. � Tam siê po prostu mieszkaæ nie
da. Pojazdy poruszaj¹ siê tylko jednym pasem. Trudno
wyjechaæ z posesji, ci¹gle unosz¹ siê tumany kurzu spod
kó³ przeje¿d¿aj¹cych samochodów, rozebrano chodnik,
asfaltu te¿ ju¿ nie ma. T³umaczy³em ludziom, dlaczego
remont tak bardzo siê przeci¹ga. Gdy zaczêli�my stara-
nia o przebudowê drogi, wojewódzki konserwator zabyt-
ków przedstawi³ mapê sporz¹dzon¹ chyba trzy lata temu,
z której wynika, ¿e stanowiska archeologiczne wystêpuj¹
dok³adnie na terenie ca³ej gminy Koszyce, tak¿e w miej-
scu, gdzie przebiega droga z Koszyc w kierunku mostu
na Wi�le. Ja pracujê tutaj od kilkudziesiêciu lat, ale wcze-
�niej nawet o tym nie wiedzia³em. Tak wiêc u nas chc¹cy
prowadziæ jak¹kolwiek inwestycjê, trzeba mieæ zgodê wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. W dodatku za obo-

Problem

Generalny remont w Soko³owicach ko³o Koszyc wzbudzi³ ostatnio wiele kontrowersji zarów-
no na lewym, jak i prawym brzegu Wis³y. Jeden z bardziej krewkich mieszkañców wsi podczas
pikiety zorganizowanej 10 lipca br. zagrozi³ nawet, ¿e wyniesie archeologów na wid³ach.

Trzydzie�ci wieków w poprzek drogi
wi¹zkowe prace archeologiczne musimy p³aciæ z w³asne-
go bud¿etu. £¹czny koszt remontu tej drogi wynosi
3 miliony z³otych, w tym 530 tys. z³ to udzia³ gminy
Koszyce. My tylko partycypujemy w kosztach, poniewa¿
w³a�cicielem drogi jest Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie. Tote¿ wyja�nia³em mieszkañcom, ¿e wszelkie de-
cyzje dotycz¹ce przetargu, tempa prac, wstrzymania ru-
chu czy nawet postawienia znaków drogowych mo¿e pod-
j¹æ tylko i wy³¹cznie w³a�ciciel, czyli Zarz¹d Dróg Woje-
wódzkich. Wielu mieszkañców zwraca siê do mnie, bo

jestem tutaj, na miejscu, a ja przecie¿ nie mam ¿adnych
kompetencji w zakresie przyspieszenia inwestycji, ponie-
wa¿ to nie jest droga gminna. Robiê wszystko, co jest
mo¿liwe, czyli wysy³am pisma do ZDW, prowadzê w tej
sprawie rozmowy, próbujê ponaglaæ, ale to niewiele po-
maga. Mieszkañcy podczas pikiety ¿¹dali, aby archeolo-
dzy pracowali szybciej, zarzucali im, i¿ celowo wykonuj¹
prace bardzo wolno. Natomiast inne zdanie mieli ludzie
z naszych okolic zatrudnieni przy wykopaliskach. Oni co-
dziennie musz¹ wys³uchiwaæ ostrych s³ów od mieszkañ-
ców, a ze strony kierowców przeje¿d¿aj¹cych samochodów
nawet wulgaryzmów. W dodatku niewiele brakowa³o, ¿eby
remont jeszcze bardziej siê przeci¹gn¹³, poniewa¿ zaist-
nia³o niebezpieczeñstwo konieczno�ci rozpisania nowego
przetargu. Ustalenia na dzisiaj s¹ takie, ¿e droga zostanie
zamkniêta, a ruch skierowany objazdem w kierunku Prze-
mykowa, co powinno byæ dawno zrobione.

- Ludzie stracili ju¿ cierpliwo�æ, s¹ zdenerwowani t¹
sytuacj¹ - powiedzia³ so³tys Soko³owic Stefan Grzybczak. -
Dzisiaj ustalili�my z przedstawicielem wykonawcy i z ar-
cheologami, ¿e prace zostan¹ zakoñczone najpó�niej we

Wykopaliska archeologiczne na drodze w Soko³owicach.
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wrze�niu. To obiecali. A skoro obiecali, przecie¿ powinni
s³owa dotrzymaæ.

Soko³owiczanie, z którymi rozmawia³em, nie pozosta-
wili suchej nitki na archeologach prowadz¹cych wykopali-
ska. W ich opinii to w³a�nie naukowcy grzebi¹cy w ziemi
s¹ wszystkiemu winni. Jeden z bardziej krewkich miesz-
kañców zagrozi³ nawet, ¿e wyniesie archeologów na wid³ach.

In¿ynier z Zarz¹du Dróg Wojewódzkich podczas krót-
kiej rozmowy telefonicznej nie chcia³ siê wypowiadaæ
na temat problematycznej drogi. Jako na osobê najbar-
dziej kompetentn¹ wskaza³ Irenê Pieróg, która prowa-
dzi wykopaliska.

� Obowi¹zek podejmowania badañ naukowych zwi¹-
zanych z archeologi¹ reguluje ustawa � wyja�ni³a Irena
Pieróg, pracownik Muzeum Archeologicznego w Krako-
wie. � Wojewódzki konserwator zabytków podj¹³ decyzjê
o przeprowadzeniu ratowniczych badañ wykopaliskowych
w Soko³owicach w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy. Pra-
ce staramy siê wykonywaæ w miarê naszych mo¿liwo�ci
jak najszybciej. Pracujemy po 8-10 godzin dziennie w s³oñ-
cu i w deszczu, ale pewnych rzeczy nie da siê po prostu
przeskoczyæ. Nie mogê przecie¿ wpu�ciæ spychacza, aby
wszystko wyrówna³, poniewa¿ wtedy wiele cennych in-
formacji ukrytych w ziemi zosta³oby bezpowrotnie utra-
conych. Efekty naszych prac wykopaliskowych bêdzie
mo¿na ogl¹daæ w Muzeum Archeologicznym w Krako-

Sport

wie, a raport z ca³o�ci zostanie przekazany wojewódzkie-
mu konserwatorowi zabytków. Ju¿ dzi� mo¿na stwier-
dziæ, ¿e mamy tutaj pierwsze stanowisko kultury trzci-
nieckiej odkryte tak blisko Wis³y. Osada pochodzi sprzed
1700-1600 lat p.n.e. Ponadto zachowa³y siê obiekty kul-
tury ³u¿yckiej oraz �lady osadnictwa neolitycznego. War-
to dodaæ, ¿e owi ludzie sprzed wielu wieków nie byli S³o-
wianami. By³ to prawdopodobnie lud germañski. Zna-
le�li�my szkielet cz³owieka w pozycji pó³le¿¹cej ze z³ama-
nym krêgos³upem. Pochodzi sprzed 3 tys. lat. Na razie
jeszcze nie zbadali�my go dok³adnie, ale to kobieta lub
ch³opak. Znale�li�my równie¿ trzy czaszki � dwie nale-
¿¹ce do mê¿czyzn, jedn¹ kobiec¹. Natomiast co do sytu-
acji, jaka wytworzy³a siê w tej wsi, mogê tylko stwier-
dziæ, ¿e wybra³am zawód, który mnie fascynuje, rozpo-
czyna³am pracê pe³na entuzjazmu, od sze�ciu lat prowa-
dzê badania, lecz po raz pierwszy spotka³am siê z tak
powa¿nymi problemami ze strony ludzi. A przecie¿ ja
kopiê tylko tam, gdzie s¹ prowadzone inwestycje. Ponad-
to dajê zajêcie kilkunastu bezrobotnym osobom z okolicy.
Chcia³abym, aby mnie te¿ zrozumiano. Przecie¿ to, co
robimy, jest ciê¿k¹ prac¹, a ludzie sprzed tysi¹cleci, któ-
rych �lady w³a�nie odkrywamy, kszta³towali nasz¹ cy-
wilizacjê. Te wykopaliska s¹ bardzo wa¿ne na naszej
historii, dla nauki.

MAREK ANTOSZ

MISTRZOSTWA PO RAZ ÓSMY
107 szachistów, w tym 51 juniorów, wziê³o udzia³ w VIII
Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Ma³opolski
w Szachach Szybkich P-30, rozegranych 8 i 9 kwietnia
br. w Szczurowej. Turniej rozegrany zosta³ systemem
szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 11 rund.
Oprócz zawodników posiadaj¹cych rankingi miêdzyna-
rodowe ELO, grali równie¿ szachi�ci nie maj¹cy ¿adnej
kategorii szachowej. Zdarza³o siê, i¿ naprzeciw siebie
zasiadali przy szachownicy gracze, których ró¿nica wie-
ku wynosi³a ponad 60 lat. Najlepsze wyniki w turnieju
seniorów osi¹gnêli: Micha³ Skalski ("Zelmer" Rzeszów) -
8 pkt., Oleg Kalinin ("Pasjonat" Dankowice) - 8 pkt.,
Leszek Dubas ("Hetman" Pilzno) - 8 pkt., natomiast
w grupie juniorów - Przemys³aw Janus ("Czarnovia"
Czarna) - 9,5 pkt., Adrian Wcis³o (UKS "Hetman" Trze-
binia) - 9 pkt., Jan Krzysztof Duda (MKS MOS Wielicz-
ka) - 8 pkt., Bartosz Uryasz ("Hetman" Pilzno) - 8 pkt.
W�ród go�ci dwudniowego turnieju by³ prezes Ma³opol-
skiego Zwi¹zku Szachowego Jan Kusina.

Z£OTA DRU¯YNA
Podobnie jak w ubieg³ym roku reprezentacja dziewcz¹t
Szko³y Podstawowej ze Szczurowej pokona³a wszystkie
dru¿yny reprezentuj¹ce powiat brzeski w sztafetowych
biegach prze³ajowych. Zawody odby³y siê 28 kwietnia
w Brzesku, na boisku treningowym KS "Okocimski".
Uczestniczy³o w nich po sze�æ dru¿yn z poszczególnych
gmin. Potwierdzaj¹c mistrzostwo swojej szko³y, z³ote
medale zdoby³y:  Anna Sroka, Agnieszka Caban, Joan-
na Mazur, Klaudia St¹siek, Natalia Barnacka, Ewelina

Kozdrój, Dominika Mika, Weronika Suder, Karolina
Ksi¹¿ek, Joanna Gwó�d�.

PI£KARSKI TYDZIEÑ
Na pocz¹tku maja br. w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkol-
nej zorganizowano w Szczurowej zawody, w których bra-
³y udzia³ reprezentacje ch³opców i dziewcz¹t ze wszyst-
kich szkó³ podstawowych. W grupie pierwszej ch³opców
zwyciêstwo odnios³a Szko³a Podstawowa w Szczurowej,
wygrywaj¹c z dru¿yn¹ SP Strzelce Wielkie 1:0 i z SP
Niedzielska 4:0. W meczu tej grupy pad³ wynik 5:2 dla
Strzelec Wielkich w konfrontacji z Niedzieliskami.
W drugiej grupie bezkonkurencyjna okaza³a siê dru¿y-
na z Zaborowa, pokonuj¹c zawodników z U�cia Solnego
4:2 oraz Woli Przemykowskiej 6:1. Mecz SP U�cie Solne
z SP Wola Przemykowska zakoñczy³ siê wynikiem 4:0.

W meczu pi³ki no¿nej o trzecie miejsce ch³opcy z SP
Strzelce Wielkie wygrali z SP U�cie Solne 6:0. Zwyciêscy
grup, czyli uczniowie z Zaborowa i Szczurowej, spotkali
siê w finale. Lepsi okazali siê zaborowianie. Wygrali
z gospodarzami turnieju 2:0. Zwyciêsk¹ dru¿ynê tworzyli:
Pawe³ Dulêba, Dawid Golonka, Arkadiusz Boroñ, Da-
mian Mika, Jakub M¹drzyk, Dominik M¹drzyk, Kon-
rad Wojnicki, Konrad Kuliszewski. Zespó³ ten, którego
opiekunk¹ by³a nauczycielka wychowania fizycznego
Beata Mê¿czyzna,  reprezentowa³ nasz¹ gminê w zawo-
dach powiatowych w Czchowie.

W�ród dziewczyn najlepsze okaza³y siê zawodniczki
z SP Strzelec Wielkich, które w finale pokona³y uczenni-
ce ze szko³y w Woli Przemykowskiej 1:0. Strzelczanki
gra³y w sk³adzie: Natalia Zaj¹c, Klaudia Zaj¹c, Marzena
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�wi¹tek, Alicja Kosa³a, Ma³gorzata Rams, Agnieszka
Kordecka, Aleksandra Cholewka. Opiekunem by³a na-
uczycielka Ma³gorzata Ksi¹¿ek.  W meczu o trzecie miej-
sce rywalizowa³y dziewczêta ze Szczurowej i Niedzielisk.
Równie¿ w tym pojedynku pad³ wynik 1:0, tym razem
korzystny dla gospodarzy.

COCA COLA CUP
Szko³a Podstawowa w Szczurowej po raz czwarty z rzê-
du by³a organizatorem pierwszej rundy eliminacyjnej
w lidze pi³karskiej "Coca Cola Cup". 25 kwietnia br. roze-
grane zosta³y turnieje w dwóch kategoriach. W�ród szkó³
podstawowych wziê³y udzia³ cztery zespo³y: z Koszyc, Pro-
szowic, Ksi¹¿nic Wielkich oraz gospodarz zawodów. Awans
do drugiej rundy uzyska³a dru¿yna reprezentuj¹ca pod-
stawówkê z Koszyc, zdobywaj¹c komplet punktów po
wygraniu wszystkich spotkañ. Drugie miejsce w turnieju
zajêli zawodnicy z SP Proszowice. Wysokie trzecie miej-
sce na podium wywalczyli m³odzi pi³karze ze Szczurowej,
mimo i¿  w dru¿ynie gra³o kliku najm³odszych zawodni-
ków z czwartej klasy. Sk³ad szczurowskiej dru¿yny to:
Dawid Gofron, Dominik Mordarski, Damian Cie�la, To-
masz Pawula, Konrad Kopacz, Piotr Czesak, Marek Wo�-
niczka, Daniel Domaga³a, Dawid Pi¹tek, Kamil Rêbacz,
Mateusz Wujkowski, Micha³ £oboda.

ROWEREM DO GDOWA
21 maja 2006 r. w Gdowie odby³ siê V Ma³opolski Gwia�-
dzisty Rodzinny Zlot Rowerowy pn. "Rowerem po zdro-
wie", którego wspó³organizatorem by³a gmina Szczuro-
wa. W tym roku miejscem spotkania by³o gdowskie Za-
rabie, gdzie przewidziano liczne konkursy, program ar-
tystyczny oraz rozdanie nagród dla uczestników. Z na-
szej gminy w zlocie wziêli udzia³ uczniowie gimnazjum
w Szczurowej (Katarzyna Hachaj, Aleksandra Gajos,
Natalia Plechowicz, Monika Bylica, Sabina Sowidzka,
Agata Klich, Karolina Kozak, Grzegorz Kijak, Szymon
Zachara, Iwona G¹dek, Sylwia Prus), gimnazjum w Za-
borowie (Anna Ciaciura, Justyna Majka) i szczurowskiej
podstawówki (Mateusz Prokopek). Na rowerach do Gdo-
wa jechali z nauczycielami Monik¹ Mularz i Piotrem
Krawczykiem. W�ród cz³onków naszej grupy rowerzy-
stów zosta³ rozlosowany rower górski. Szczê�cie u�miech-
nê³o siê do Aleksandry Gajos.

Imprezê u�wietni³ wystêp zespo³u i kapeli Publiczne-
go Gimnazjum w Szczurowej, które zaprezentowa³y tañ-
ce regionalne, melodie i przy�piewki ziemi szczurowskiej.
Wyst¹pi³ te¿ Tomasz S³owik z U�cia Solnego. Na heli-
gonce zagra³ wi¹zankê krakowiaków, polkê i walczyka.
Oprócz naszych artystów na scenie wyst¹pi³y tak¿e ze-
spo³y z okolic Gdowa, jak równie¿ z Bawarii i Ukrainy.

PUCHARY DYREKTORÓW
Dwa turnieje pt. "Unihokej � gra dla wszystkich" roze-
grano w Szczurowej. Nagrodami g³ównymi by³y pucha-
ry dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczurowej
Marka Antosza oraz wicedyrektora tej szko³y Lucyny
Gut. Na starcie stanê³y dru¿yny z obydwu gimnazjów.
Turnieje by³y elementami Gminnej Sportowej Gimna-
zjady. Klas¹ dla siebie okazali siê uczniowie ze Szczuro-
wej. Dziewczêta pokona³y kole¿anki z Zaborowa 19:7,

a ch³opcy uzyskali wynik 12:5. Dru¿yny, które odebra³y
puchary dyrektora Antosza gra³y w sk³adzie: Agata Klich,
Karolina Kozak, Klaudyna Krupa, Karolina Cierniak,
Monika Piwowarczyk, Bernadeta Grucela, Kinga Gawe³-
czyk, natomiast w grupie ch³opców znale�li siê: £ukasz
Rydzy, Micha³ Nowak, Bart³omiej £oboda, Pawe³ Jarosz,
Grzegorz Rêbacz, Marcin £oboda, Jakub G³¹b, Adrian
Nawrot, Grzegorz Kijak, Tomasz Kijak, Bart³omiej Ksi¹-
¿ek, Adrian Zachara, Tomasz Zabiega³a.

W turnieju o puchar wicedyrektora PG Lucyny Gut
walczy³o osiem dru¿yn dziewczêcych. Rozgrywki syste-
mem grupowym przynios³y sukces czteroosobowemu ze-
spo³owi, którego kapitanem by³a Alina Pac³awska. Ra-
zem z ni¹ zwyciê¿czyniami by³y Aleksandra Gajos,
Agnieszka Czesak i Natalia Rzepka.

Kolejny turniej, w którym mo¿na by³o zdobyæ puchar
dyrektora szczurowskiego gimnazjum, rozegrano w no-
wej hali sportowej. Rozgrywki halowej pi³ki no¿nej prze-
prowadzone systemem "ka¿dy z ka¿dym" wy³oni³y zwy-
ciêsk¹ klasê Ic, której reprezentacja okaza³a siê najlep-
sza spo�ród dziewiêciu zespo³ów. Puchar otrzymali wiêc:
Grzegorz Rêbacz, Micha³ Maj, Micha³ G³¹b, Mateusz Kita,
Tomasz ¯elazko, Bart³omiej £oboda, Kamil G¹dek.

Na stadionie w Szczurowej rozegrano turniej pod
nazw¹ "Mini � Serie A". W meczu decyduj¹cym o tytule
najlepszej dru¿yny w gminie zmierzy³y siê zespo³y gim-
nazjów Szczurowej i Zaborowa. Po zaciêtej walce zakoñ-
czy³ on siê wygran¹ 3:1 ch³opców ze Szczurowej. Bramki
dla zwyciêzców zdobyli Adam Habura, Rafa³ Wolsza
i Adrian Zachara. Honorowego gola dla pokonanych strze-
li³ Dariusz Pawlik. Mistrzowska dru¿yna gra³a w sk³a-
dzie: Rafa³ Wolsza, Pawe³ Jarosz, Bart³omiej £oboda,
Adam Pawlik, Pawe³ Kozdrój, Jakub G³¹b, Tomasz Za-
biega³a, Grzegorz Kijak, £ukasz Rydzy, Adrian Zachara,
Tomasz Zieja, Adrian Nawrot, Tomasz Gargul, Bart³o-
miej Ksi¹¿ek, Micha³ G³¹b, Adam Habura, Grzegorz
Rêbacz. Kolejny puchar wzbogaci³ kolekcjê gospodarzy.

MALUCHY NA START
Ponad 200 przedszkolaków i dzieci ucz¹cych siê w "ze-
rówkach" wziê³o udzia³ w VI Sportowej Olimpiadzie
Przedszkolaków Gminy Szczurowa pt. "Maluchy na
start", której organizatorem by³y: Urz¹d Gminy, Gmin-
ne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu, Klub Olim-
pijczyka "Olimp", UKS "Start", TKKF "Rekreacja". Dzieci
konkurowa³y ze sob¹ w nastêpuj¹cych konkurencjach:
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pi³ce no¿nej, rzucie do kosza, rzucie ringiem do tarczy,
³owieniu rybek na czas, zbieraniu pi³eczek na czas, rzu-
cie pi³eczkami do celu. W zmaganiach sportowych uczest-
niczy³y reprezentacje publicznych przedszkoli w U�ciu
Solnym, Szczurowej, Strzelcach Wielkich, jak równie¿
ochronek w Zaborowie i Szczurowej oraz "zerówek"
z Niedzielisk, Zaborowa, Wrzêpi, Woli Przemykowskiej
i Rudy-Rysia. Najwiêcej punktów zdoby³a klasa "zero"
z Rudy-Rysia, jednak¿e jury konkursu postanowi³o przy-
znaæ wszystkim dru¿ynom pierwsze miejsce. Po konku-
rencjach dla najm³odszych odby³a siê rywalizacja spor-
towo-rekreacyjna dla rodziców oraz opiekunek w trzech
konkurencjach: przedmuchiwaniu kubka zawieszonego
na sznurku, rzucie woreczkiem do tarczy oraz rzucie
ko�æmi plenerowymi.

Wójt ufundowa³ dla ka¿dej z dru¿yn nagrody w po-
staci  pucharów, statuetek oraz zestawów zabawek. Po-
nadto ka¿dy z uczestników sportowych zmagañ otrzy-
ma³ pi³kê. Obs³ug¹ sêdziowsko-techniczn¹ imprezy za-
jê³y siê El¿bieta G¹dek i Bogumi³a Dzi¹æko. Go�æmi VI
Olimpiady Przedszkolaków byli: wójt Marian Zalewski,
sekretarz Maria K¹dzio³ka, so³tys Szczurowej Stanis³aw
W¹do³owski oraz radni Bogus³awa Sternowska i Bole-
s³aw Skóra.

NOWA DRU¯YNA PI£KARSKA
Trampkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego "Start",
dzia³aj¹cego przy szczurowskim gimnazjum to nowo po-
wsta³a dru¿yna w Szczurowej. Zespó³ wystêpuje w lidze
rejonowej Tarnowskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿-
nej - Podokrêg Brzesko. Po rundzie jesiennej i wiosennej
m³odzi pi³karze ze Szczurowej zajêli siódm¹ pozycjê na
dziesiêæ dru¿yn.

� To dobre miejsce zwarzywszy na to, ¿e jest to nowo
powsta³a dru¿yna istniej¹ca pierwszy sezon oraz to, ¿e
wystêpuje u nas tylko czê�æ m³odzie¿y z roczników 1995,
94, 93, 92 i 91, gdy¿ sporo zawodników trafi³o do silniej-
szego klubu "Rylovia"w Rylowej. Zespó³ skupia dzieci
i m³odzie¿ z nastêpuj¹cych miejscowo�ci: Rudy-Rysie, Raj-
sko, Niedzieliska, Wrzêpia, Barczków, Strzelce Ma³e,
Strzelce Wielkie, W³oszyn i Szczurowa � powiedzia³ opie-
kun UKS "Start" Jaromir Radzikowski.

W dru¿ynie wystêpuj¹: Pawe³ M³ynarczyk, Damian
Kordecki, S³awek Kordecki, Mateusz W¹sik, Mateusz
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Migda, Mariusz Król, Wojciech B¹czek, Sebastian £obo-
da, Adam Habura, Mateusz Borowiec, £ukasz �led�, Ja-
kub Kuciel, Kamil Domaga³a, Mateusz Rams, Micha³
Gwó�d�, Kamil Duch, Micha³ Maj, Dariusz Du�, Mate-
usz Nosal, Eryk Tomaszek, Justyn Nowak, Sebastian
Kosieniak, Mateusz Wujkowski, Bart³omiej Weso³owski,
Tomasz ¯elazny, Tomasz Pi¹tek, Dawid Pi¹tek, Mate-
usz Kita, Marek Wo�niczka, Bart³omiej Liszka, Kamil
Chudy oraz dwóch Paw³ów Majów.

ELA JANECZEK NAJSZYBSZA
Osiemdziesiêciu zawodników i zawodniczek stanê³o na
starcie w Gminnych Indywidualnych Biegach Prze³ajo-
wych pt. �Bieg po zdrowie� o puchar wójta. Dziewczêta
biega³y na dystansie 800 m, a ch³opcy musieli pokony-
waæ trasê prawie dwa razy d³u¿sz¹. W�ród dziewcz¹t
najszybsza okaza³a siê El¿bieta Janeczek, która wyprze-
dzi³a Justynê Dzi¹æko i Annê Mikê. W kategorii ch³op-
ców £ukasz Kuli� nie pozwoli³ siê wyprzedziæ Micha³owi
Majce. Trzecie miejsce zaj¹³ Pawe³ Jarosz. Puchary, dy-
plomy i medale osobi�cie wrêczy³ wójt Marian Zalewski.

SPORTOWY TURNIEJ ZAK£ADÓW PRACY
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê festyn sportowo-
rekreacyjny w ramach XII Edycji Sportowego Turnieju
Miast i Gmin, który odby³ siê 1 czerwca br. pod has³em
"Po pracy na boisko". O Puchar Wójta Gminy Szczurowa
walczy³y w ró¿nych dyscyplinach dru¿yny Okrêgowej
Spó³dzielni Mleczarskiej, Urzêdu Gminy, Krakowskiego
Banku Spó³dzielczego, Gminnego Centrum Kultury, Czy-

telnictwa i Sportu oraz zespól nauczycieli szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów. Organizatorzy przewidzieli nastê-
puj¹ce konkurencje: pi³ka no¿na, rzut do kosza pi³k¹
koszykow¹, rzut pi³eczkami do celu,  ³owienie rybek na
czas, wbijanie gwo�dzi w pieñ drewniany, zbieranie pi³e-
czek na czas, przedmuchiwanie kubka na sznurku, zwi-
janie sznurka z przywi¹zan¹ butelk¹. W zbieraniu pi³ek
najlepiej wypadli pracownicy UG, w rzucie pi³eczkami �
OSM, w ³owieniu � dru¿yna bankowców (sic!), w rzucie
do kosza � UG, we wbijaniu gwo�dzi równie¿ urzêdnicy,
w przedmuchiwaniu kubka na sznurku � OSM, w zwija-
niu sznurka � UG. Turniej pi³ki no¿nej przyniós³ nastê-
puj¹c¹ kolejno�æ:1. Nauczyciele � 12 p., 2. Urz¹d Gminy
� 9 p., 3. GCKCziS - 6 p., 4. OSM � 3 p., 5. KBS � 0 p. Oto
sk³ady zwyciêskich dru¿yn: Urz¹d Gminy: El¿bieta G¹-
dek, Bogumi³a Dzi¹æko, Marta Hudy, Tadeusz Dudek,
£ukasz Kania, Kazimierz Mucha, Grzegorz Migda³, £u-
kasz Markiewicz, Andrzej St¹siek; nauczyciele: Pawe³
Prorok , Robert Dzieñ, Anatol Rapicki, Piotr Krawczyk,
Andrzej Ufnalewski, Bart³omiej Nicpoñ, Monika Mularz,
Stanis³awa Klisiewicz, Bart³omiej Ksi¹¿ek; GCKCziS:
Krzysztof Wolsza, Grzegorz Zarych, Tomasz Wolsza, Ar-
kadiusz W¹s, £ukasz Gwó�d�, Anna Gdowska, Ewa Pro-
rok, Gra¿yna Tylka, Teresa Klamka, Joanna Gwó¿d�.

Dru¿yny otrzyma³y Puchary Wójta, ponadto zespó³
zwyciêzców uhonorowany zosta³ statuetk¹ sportowca.
Festyn u�wietni³ wystêp cheerliderek z Publicznego Gim-
nazjum w Szczurowej.

MINI-WORD CUP 2006
Reprezentacja Trynidadu i Tobago, czyli m³odzie¿ z Ra-
d³owa, wywalczy³a mistrzostwo �wiata. Wicemistrzami
zostali Australijczycy (dru¿yna ze Szczurowej), a na trze-
cim miejscy znalaz³a siê Francja (Szczurowa II). Tak
przedstawia³y siê wyniki turnieju pi³karskiego w Szczu-
rowej. Czwarte miejsce zajê³a Holandia (Borzêcin), pi¹-
ta by³a Portugalia (Tuchów), szóste W³ochy (Grobla). Za
nimi uplasowa³y siê: Hiszpania (Szczurowa III), Brazy-
lia (Przyborów), Polska (Gnojnik), Wybrze¿e Ko�ci S³o-
niowej (Zaborów).

- Minimundial mia³ na celu przede wszystkim poszu-
kiwanie talentów pi³karskich, popularyzacjê pi³ki no¿-
nej oraz promocjê Mistrzostw �wiata - powiedzia³ koor-
dynator turnieju Jaromir Radzikowski.
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Wspomnienia wojenne

1 wrze�nia 1939 r. Obudzi-
³em siê o 5.30 rano wskutek
warkotu motorów samoloto-
wych. Có¿ to? Na sylwetkach
maszyn nie widzê bia³o-czerwo-
nej szachownicy, a kszta³t ca³e-
go samolotu te¿ nieznajomy.
Trzy dwumotorowe bombowce,
z czarnymi swastykami na ka-
d³ubach, sunê³y z kierunku
Brzeska na Tarnów. Ca³e
szczê�cie nie s³a³y nam "po-
zdrowieñ" � piêædziesiêciokilo-
gramowych "walizek". Jeden
z samolotów oderwa³ siê od

szyku, okr¹¿y³ koszary przy ul. Mo�cickiego i skierowa³ siê
na Mo�cice, lecz nasza artyleria nie spa³a i ju¿ za trzecim
pociskiem bombowiec w p³omieniach run¹³ na ziemiê.

Ach tak! Wiêc to ju¿ wojna! Na twarzach ludzkich nie
by³o widaæ ¿adnego zdziwienia ani strachu. Miedzy kobie-
tami da³o siê zauwa¿yæ zaniepokojenie. Od rana wzi¹³em
siê do pracy, a¿eby przed wieczorem pojechaæ do domu. Po-
trzebê zobaczenia siê z matk¹, po¿egnania siê z ni¹ i zoba-
czenia kogo�... odczu³em na my�l o konieczno�ci wyrusze-
nia na front. Trzeba i�æ na front, a któ¿ jest pewny, ¿e
powróci? Wiêc poczu³em brak kogo�, brak kilku ciep³ych
s³ów, kilku spojrzeñ drugiej osoby. Tak, tylko matka mo¿e
zrozumieæ smutek i ból swego dziecka.

O godzinie pi¹tej po po³udniu wyjecha³em rowerem
do domu. Nie wiem, dlaczego podró¿ ta wydawa³a mi siê
bardzo krótk¹ i nie mêcz¹c¹. 40 km przejecha³em w 80
minut. Po drodze dwa razy zatrzymywali mnie cywile,
pytaj¹c, co nowego na froncie, czy nasi ju¿ przekroczyli
granice Niemiec? Przyje¿d¿am do Szczurowej. Opadaj¹
mnie koledzy i znajomi, pytaj¹c, co nowego, jakie wiado-
mo�ci z frontu? My�leli, ¿e skoro jestem w mundurze, to
powinienem co� konkretnego wiedzieæ. A ja có¿ mog³em
wiêcej wiedzieæ od nich? Widaæ wszêdzie zaniepokoje-
nie, poruszenie. Kilku mê¿czyzn ju¿ odjecha³o na skutek
mobilizacji do swoich jednostek, kilku przygotowuje siê,
mo¿e nawet odjechaæ jutro.

W domu zasta³em kuzynki i jakie� krewne z Katowic,
które schroni³y siê u nas na wsi. � Nie starajcie siê o miesz-
kanie dla nas, bo za kilka dni wrócimy z powrotem do
swoich domów � mówi³y, gdy do mojej matki i sióstr sz³y
na mieszkanie.

Po krótkim pobycie w domu pojecha³em do matki jed-
nego z moich kolegów, Józka Oleksego, który by³ w mojej
kompanii, a¿eby oddaæ jej list od syna. Rozp³aka³a siê,
widocznie na my�l, ¿e to mo¿e ju¿ s¹ ostatnie s³owa pisa-
ne do niej przez drugiego z rzêdu syna odchodz¹cego na

Ja, ¿o³nierz-tu³acz (2)
wojnê. Da³a mi kilka z³otych prosz¹c, abym odda³ Józko-
wi. Po¿egna³a siê ze mn¹, jakbym by³ jej synem.

Po powrocie od niej do domu  zasta³em kilku kole-
gów, którzy przyszli do brata le¿¹cego w ³ó¿ku. Kilka
s³ów z nimi i musia³em pój�æ do matki, a¿eby jej powie-
dzieæ parê s³ów pocieszenia. Widzia³em jej wielki ból. Ból,
którego nie da siê opisaæ. Matka moja by³¹ wiejsk¹ ko-
biet¹ nie wykszta³con¹, prost¹ ch³opk¹, ale niejeden cz³o-
wiek by³by dumny z takiej matki.

Nadchodzi czas powrotu do koszar. Podchodzê do ³ó¿-
ka, w którym le¿y brat i ¿egnam siê z nim. Wargi jego
ust poruszaj¹ siê s³owami po¿egnania, a w oczach jego
widzê wielki ¿al.

� Do widzenia! Do widzenia wam wszystkim, którzy
zostajecie razem ze swoimi. Do widzenia Kochana Mamo
� dalej mówiæ nie mogê...

Sercem moim targn¹³ ¿al okropny, ¿al cz³owieka, któ-
ry chcia³by pomóc swej sze�ædziesiêcioletniej matce w chwi-
li, gdy jej stare, zszarpane nerwy odmawiaj¹ ju¿ pos³u-
szeñstwa, lecz nie mo¿e zostaæ, musi odej�æ � wo³a go obo-
wi¹zek ¿o³nierski. ̄ al taki mo¿e zrozumieæ tylko ten, kto
kocha swoj¹ matkê tak, jak ja kocha³em. Jeszcze raz po-
¿egna³em wzrokiem wszystkich, wsiad³em na rower i od-
jecha³em. Zatrzyma³em siê u znajomej dziewczyny
w Szczurowej, aby siê po¿egnaæ.

� Tak, ju¿ odje¿d¿am i nie wiem, kiedy siê zobaczy-
my, a mo¿e nigdy.

� Nic nie mów � odpowiedzia³a. � Tak nie mo¿e byæ �
szepnê³a. � Tylko nie zapominaj o mnie i wracaj. Pamiê-
taj, my�l, ¿e tutaj jest kto�, kto pamiêta...

TADEUSZ MAJ
Na podstawie tekstu

Moje wspomnienia wojenne z lat 1939-1945

Panu Wójtowi
MARIANOWI ZALEWSKIEMU

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu �mierci

MATKI

sk³adaj¹

Pracownicy Urzêdu Gminy
Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli

Gminnego Centrum Kultury
Pracownicy O�wiaty

Radni i So³tysi

Sercem moim targn¹³ ¿al okropny, ¿al cz³owieka, który chcia³by pomóc swej sze�ædziesiê-
cioletniej matce w chwili, gdy jej stare, zszarpane nerwy odmawiaj¹ ju¿ pos³uszeñstwa, lecz
nie mo¿e zostaæ, musi odej�æ � wo³a go obowi¹zek ¿o³nierski.

Tadeusz Maj - fot. z r. 1938
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Po¿egnanie

W wieku osiemdziesiêciu trzech lat zmar³ ks. Józef Gó-
recki. Po ukoñczeniu seminarium obj¹³ w 1952 r. pierwsz¹
parafiê w Zagórsku ko³o Mielca. Kolejnymi by³y Wadowice,
Siedliska-Bogusz oraz Trzemesna ko³o Tarnowa. W ostat-
niej z nich przebywa³ najd³u¿ej, bo trzydzie�ci lat. Jako
emeryt powróci³ do rodzinnej Wrzêpi i by³ jednym z pomy-
s³odawców budowy kaplicy. W 1998 r. powsta³y fundamen-
ty, a dwa lata pó�niej ks. biskup Wiktor Skworc po�wiêci³
efekt trudów wrzêpian. Ks. Górecki ufundowa³ o³tarze.

3 maja cia³o ks. Góreckiego sprowadzono do kaplicy,
bêd¹cej dzie³em jego ¿ycia. Tutaj zosta³a równie¿ odpra-
wiona msza ¿a³obna. Pogrzeb odby³ siê nastêpnego dnia
w ko�ciele parafialnym w Cerekwi z udzia³em ks. bisku-
pa Stanis³aw Budzika. Ks. Górecki spocz¹³ w grobie ro-
dzinnym na tamtejszym cmentarzu.

Wrzêpia w ¿a³obie
- Wszyscy czujemy potrzebê podziêkowania Bogu za

kap³ana, któremu tak wiele zawdziêczamy. Uczy³ nas
wszystkich umi³owania Boga i Ko�cio³a, jak trzeba ko-
chaæ nasz¹ ma³¹ ojczyznê, wioskê, w której spêdzi³ ostat-
nie lata swojego ¿ycia. Widzieli�my jego pracê na roli, któ-
r¹ traktowa³ jak matkê daj¹c¹ ¿ycie. Ale sia³ tak¿e obficie
S³owo Bo¿e. Dziêkujemy Ci, Ksiê¿e Kanoniku, za Twoj¹
pomoc przy budowie kaplicy. Dziêkujemy za codzienn¹
Eucharystiê. Z wielk¹ gorliwo�ci¹ s³u¿y³e� nam mimo cier-
pienia i podesz³ego wieku. Wszed³e� na zawsze w historiê
naszej parafii i wioski jako niezwyk³y rodak i kap³an.
Obiecujemy zachowaæ Ciê w pamiêci, a nade wszystko
modliæ siê, aby mi³osierny Bóg przyj¹³ Ciê do swojego domu
- powiedzia³ podczas pogrzebu so³tys Andrzej Fio³ek.

(m)

Zofia Krzysztofek ur. 3.10.1907 r. Strzelce Wielkie
Katarzyna Pasula ur. 20.03.1913 r. Niedzieliska
Maria Markowicz ur. 10.03.1916 r. Rudy-Rysie
Anna Pytlik ur. 12.12.1918 r. Pojawie
Aniela Czarnik ur. 4.02.1919 r. Do³êga
Jan Ko³odziej ur. 27.01.1920 r. Rudy-Rysie
W³adys³aw Jesionka ur. 2.08.1920 r. Popêdzyna
Jan Kury³o ur. 7.09.1920 r. Szczurowa
Edward Maj ur. 4.10.1920 r. Rylowa
Maria Kozak ur. 9.03.1922 r. D¹brówka Morska
Boles³aw M¹drzyk ur. 6.10.1922 r. Pojawie
Genowefa Ró¿ycka ur. 13.12.1922 r. U�cie Solne
Wiktoria Chwa³a ur. 28.02.1923 r. Górka
Stanis³awa Czesak ur. 19.09.1923 r. Szczurowa
ks. Józef Marian Górecki ur. 9.11.1923 r. Wrzêpia
Zygmunt Kowal ur. 15.11.1924 r. Szczurowa
Józef Klich ur. 8.03.1925 r. D¹brówka Morska
Józef Oleksy ur. 18.11.1926 r. Wrzêpia
Zofia Kijak ur. 14.12.1926 r. Szczurowa
Janina Nicpoñ ur. 17.05.1927 r. Górka
Marianna Sternowska ur. 10.02.1928 r. Szczurowa
Stefania Majka ur. 1.10.1928 r. Górka
Stanis³aw Juszczyk ur. 21.02.1932 r. Szczurowa
Franciszek Knap ur. 21.02.1937 r. Górka
Józef £ucarz ur. 5.03.1940 r. Zaborów
Maria Borowiec ur. 23.05.1940 r. Rudy-Rysie
W³adys³aw Str¹czek ur. 26.02.1946 r. Niedzieliska
Czes³aw £oboda ur. 3.04.1951 r. Rudy-Rysie
Czes³awa Ewa Zaj¹c ur. 29.04.1951 r. Szczurowa
Teresa Woda ur. 15.09.1964 r. Niedzieliska
Miros³aw Bylica ur. 5.05.1972 r. Do³êga
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Z policyjnego notatnika

21-22 marca 2006. W nocy skradziono 250 m kabli
telefonicznych ze s³upów w Niedzieliskach-Podszuminie.

15 marca - 7 kwietnia. Kopacze Wielkie. Nie-
znany sprawca w³ama³ siê do budynku gospodarcze-
go po uprzednim wy³amaniu skobla i wypchniêciu
zamka drzwiowego. Wyniós³ pompê g³êbinow¹ wraz
z wê¿em ogrodowym, maszynê do szycia �£ucznik�
oraz narzêdzia ogrodowe. Nie ustalono dok³adnego
czasu w³amania, poniewa¿ w³a�ciciel posesji jest
mieszkañcem Krakowa.

11 kwietnia. Zaborów. Dokonano kradzie¿y 250 m
przewodów telefonicznych na szkodê Telekomunikacji
Polskiej S.A.

11 kwietnia. Kradzie¿ z w³amaniem do kot³owni bu-
dynku szko³y w Do³êdze. Policja ustali³a sprawcê, który
przyw³aszczy³ sobie silniki elektryczne, pompy wodne
oraz inne przedmioty.

12 kwietnia. Zg³oszono uszkodzenie nowych drzwi
wej�ciowych do hali sportowej w Szczurowej. Winowajc¹
okaza³ siê nieletni, a sprawa zosta³a przekazana do roz-
patrzenia przez S¹d Rodzinny.

16-19 kwietnia. Prawdopodobnie zbieracze z³omu
skradli w tym okresie metalowe bramki z boiska sporto-
wego. Straty poniós³ Uczniowski Klub Sportowy �Olim-
pijczyk�, dzia³aj¹cy przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Szczurowej.

22 kwietnia. Strzelce Wielkie. Stwierdzono kradzie¿
przewodów dostarczaj¹cych do wsi pr¹d elektryczny. Spó³-

ka Akcyjna �Enion� � Zak³ad Energetyczny w Tarnowie
oceni³ swoje straty na 2 tys. z³.

26 kwietnia. Ponowna kradzie¿ przewodów elektrycz-
nych w Strzelcach. Tym razem z³odzieje zabrali 600 m.

1-2 maja. Niedzieliska. Z otwartego gara¿u skradzio-
na zosta³a pilarka spalinowa i szlifierka k¹towa.

2-3 czerwca. Noc¹ dokonano w³amania do budynków
by³ej bazy SKR w Szczurowej-W³oszynie. Poszkodowane
zosta³y trzy podmioty gospodarcze � firmy �Skaw-Met� i
�Euromet� oraz w³a�ciciel stacji paliwowej. Sprawcy za-
brali wiertarki, spawarki, pi³y, z³om metali kolorowych,
papierosy oraz jedena�cie butli gazowych propan-butan.
Jednak najwiêkszy ³up nocnych �go�ci�, to transportowy
peugeot na belgijskich rejestracjach, z podwójn¹ kabin¹
dla siedmiu osób w kolorze aluminium.

5 czerwca. Zaborów. Tragiczny wypadek na budo-
wie. W wyniku upadku z wysoko�ci kilku metrów �mieræ
poniós³ mieszkaniec tej wsi.

11 czerwca. Wypadek w Szczurowej-W³oszynie. Jad¹-
cy z du¿¹ prêdko�ci¹ od Zaborowa samochód osobowy ci-
troen saxo uderzy³ w barierkê mostu na Uszwicy. Nieletni
pasa¿er dozna³ obra¿eñ cia³a i trafi³ do brzeskiego szpitala.

13 czerwca. W przeddzieñ meczu Polska-Niemcy
m³ody kibic ze Szczurowej podczas nieobecno�ci jednego
z s¹siadów wyniós³ z jego domu telewizor. Nie zd¹¿y³
jednak pod³¹czyæ go we w³asnym domu, albowiem
w wyniku podjêtych dzia³añ zjawi³a siê u niego policja.
Odbiornik wróci³ wiêc do w³a�ciciela.

Obraz przesz³o�ci

Pielgrzymka kobiet z Woli Przemykowskiej pod murami klasztoru w Czêstochowie.
Fot. ze zbiorów Antoniego Wodki.








