Remedium w zdaniach
Przeistaczanie się dnia w noc jest chwilą, gdy można wkroczyć w czas
zastygły, w spóźnione dokwitanie dawno minionej epoki, pochłoniętej przez
zagładę niebytu. Gdy zmrok zaczyna zapadać, całą drogą w kierunku Kwikowa
i przeprawy na Wiśle jadą transporty rannych. Pomiędzy samochodami
wiozącymi generałów i oficerów ciągną zwykłe zaprzęgi, poruszane siłą
spienionych koni.

Odwrót
I po raz kolejny na początku maja świętowano zwycięstwo.
Obok pomnika ofiar dwóch wojen w szeregu stanęli kombatanci: Franciszek Jurkowski, Maria Rassak, Leokadia Stojak,
Franciszek Czarnik, Stefan Turaczy, Stanisław Cieśla, Władysław Mucek, Aleksander Pogorzelec. I znowu było ich mniej niż
w ubiegłym roku.
***
Gdy zmrok zaczyna zapadać, całą drogą od centrum Zaborowa
w kierunku Kwikowa oraz przeprawy na Wiśle ciągną transporty
rannych. Pomiędzy samochodami wiozącymi oficerów i rowerami
z fabrycznie wytłoczonymi napisami „Waffenrad”, jadą zwykłe zaprzęgi, poruszane siłą spienionych koni, których sierść ma zapach
zimnego wiatru i dymu spalonych wsi. Na słomie leżą dogorywający żołnierze. Ich jęki splatają się ze strzępami mundurów, z okrwawionymi koszulami, bandażami oraz twarzami posypanymi kurzem
i zmęczeniem. Czuć duszny odór krwi, ropy i potu, jakie cierpienie
wyciska z ciał. Nad całą okolicą unoszą się jęki, przenikają szyby,
uszy i myśli mieszkańców wiosek. Wyboista droga wzmacnia ból,
przenosząc wstrząsy do mózgów. Zabarwione płaczliwością wezwania wypowiadane w całej gamie niemieckich dialektów zdradzają
miejsca pochodzenia tych na półżywych ludzi – od „Heilige Maria”
z katolickiej Bawarii przez ogólnokrajowe „O mein Gott” do „Herr
Jott” z okolic Berlina. Między takimi słowami, miedzy rozmowami
z nienaganną kadencją zdań, pojawiają się też charakterystyczne
dla każdej, literalnie każdej armii mocne słowa, przekleństwa i wybuchy wściekłości wraz z chęcią zadania cierpienia czemukolwiek,
aby odreagować własny ból. Toteż często spadają rzemienie batów
na końskie zady i pozostawiają na nich zgrubiałe pręgi.
Niektórzy, zbierając w sobie ostatki sił, przychodzą pod mój
dom, chcą chociaż na chwilkę przysiąść, odpocząć. Uchylają furtkę
skrytą pod rozłożystymi gałązkami świerku, wloką się po betonowym podjeździe, krążą wokół usychającej gruszy, rozrośniętych
czereśni i krzewu jaśminu, aż nie zamienię z nimi chociaż paru
słów. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy wieczorem przed domem
kończę czytanie książki, bo blask księżyca nie jest w stanie zastąpić słonecznej jasności i białe kartki stają się szare, a nadrukowane na nich czarne litery zaczynają się rozpełzać. To przeistaczanie

się dnia w noc jest chwilą, gdy można wkroczyć w jakiś czas zastygły, w spóźnione dokwitanie dawno minionej epoki, pochłoniętej
przez zagładę niebytu. I dobrze, że minionej, skoro ci ludzie, będący częścią wielkiej armii w odwrocie, zanim zaczęli doświadczać
cierpień, uważali, że prawdziwy postęp dokonuje się tylko poprzez
zabijanie. Zabijanie także tych, z którymi łączyły ich więzy krwi.
A może przede wszystkim ich właśnie, bo swym istnieniem przypominali, że tysiącletnie sąsiedztwo wykluczyło czystość rasy po
obydwu stronach.
Blutmischung, połączenie krwi polskiej i niemieckiej, pomieszanie genów dawało zazwyczaj pozytywny efekt, chociażby w postaci
średniowiecznego biskupa Nankera, bardzo zasłużonego w likwidacji
rozbicia dzielnicowego, Romualda Traugutta – dyktatora powstania
styczniowego, wiceadmirała Józefa Unruga, który mimo że był synem pruskiego generała, wybrał polskość i dowodził naszą marynarką w okresie międzywojennym i w pamiętnym wrześniu 1939 r., czy
broniącego Warszawy przed Niemcami generała Juliusza Rómmla.
Owo przemieszanie sięgnęło tak daleko, że nawet ten, który systematycznie, przez dwa miesiące, dzielnica po dzielnicy obracał w ruinę naszą stolicę podczas powstania, SS-Obergruppenführer Erich
von den Bach-Zalewski, też był mieszańcem, jak i feldmarszałek
Walter von Brauchitsch, naczelny dowódca Wehrmachtu w trakcie
ataku na Polskę, wywodzący się z Brochwiczów, licznego rodu polskiej szlachty. Najfatalniejszym skutkiem polsko-niemieckiej miłości
okazał się owoc w postaci Friedricha Nietzschego – wybitnego filozofa, ale chwalcy nadludzi, przemocy, zbrodni, germańskich mitów
o konieczności zawładnięcia światem i poglądu, że Bóg już umarł.
Gdy zmrok zaczyna zapadać i w ramach cyklu słonecznego
rodzi się następstwo dnia, wszyscy jesteśmy drobinkami piasku
w skali wszechświata. Pojęcia czasu i rzeczywistości stają się bardzo względne. We śnie realny odcinek czasu określony ziemską
miarą na kilka sekund staje się wieloletnią historią, a nawet sięga
głęboko w prehistorię. I trudno dociec, który z owych czasów jest
bardziej realny, gdy spada na nas bezmiar minionych lat, część tej
wielkiej otchłani widocznej za i przed nami, uwieńczonej niemal
realnymi odgłosami.
MAREK ANTOSZ
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Wydarzenia
UŚCIE SOLNE. Ponadregionalny produkt turystyki kulturowej

Szlak św. Kingi
– Zmierzając do wykreowania ponadregionalnego
produktu turystyki kulturowej na terenie województwa małopolskiego, gmina Szczurowa przystąpiła do
projektu „Szlak Solny św. Kingi”, przygotowanego
przez partnerstwo, które skupia w swych szeregach
Bochnię, Czchów, Nowy Wiśnicz, Stary Sącz oraz bocheńskie Stowarzyszenie Górnicze „Sutoris” – twierdzi
Teresa Sznajder z Urzędu Gminy. – Projekt zakłada
m.in. modernizację i odbudowę obiektów zabytkowych,
zwiększenie liczby imprez kulturalnych i turystycznych, promocję regionu, zwiększenie liczby osób odwiedzających Małopolskę, a co za tym idzie – wzrost
dochodów z turystyki.
Ze względu na przebiegający przez Uście historyczny trakt solny z Bochni do Gdańska, nasza gmina
mocno wpisała się w tradycję szlaku solnego. To tutaj,
na jednym z największych rynków w Polsce, usytuowanym w centrum Uścia, nad brzegiem Raby odpoczywali flisacy, transportujący sól. Wieki temu Uście
Solne prosperowało znakomicie, transport soli był źródłem wielkich dochodów. Dziś z miejskiej świetności
pozostał zachowany w dobrym stanie rynek, który pamięta czasy króla Kazimierza Wielkiego. Pozostała też
tradycja i kultura cechowa, przekazywana z pokolenia
na pokolenie, która szczególnie była widoczna podczas
organizowanych „Dni Soli”.
– Przywrócenie dawnej świetności rynku i centrum
wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie możliwe
dzięki realizacji dwóch projektów jego odnowy. Realizacja pierwszego projektu, za uzyskane już środki europejskie oraz pieniądze z budżetu gminy, rozpocznie
się w bieżącym roku, po rozstrzygnięciu przetargu
– wyjaśnia wójt Marian Zalewski. – Zakres prac będzie obejmował przebudowę infrastruktury drogowej
wraz z małą architekturą, myślę o przystanku autobusowym, stylowej studni, tablicach informacyjnych...
Drugi etap działań będzie możliwy, jeżeli wspólnie
z wymienionymi wcześniej gminami uzyskamy środki



finansowe w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskich Mechanizmów Finansowych.
Pierwsze kroki, zmierzające do odnowy rynku i uatrakcyjnienia miejscowości, gmina podjęła już kilkanaście
miesięcy temu, przygotowując dokumentację.
Nasilający się ruch turystyczny w naszej gminie,
który nastąpił szczególnie po wybudowaniu mostu
na Wiśle w Górce, jest w dużym stopniu związany ze
wzrastającym zainteresowaniem turystów i inwestorów terenami wzdłuż nowo projektowanej drogi. Gmina powoli staje się cichym i spokojnym zapleczem dla
mieszkańców dużych miast oraz miejscem turystyki
weekendowej, a to pozwala na coraz szerszą promocję
naszego regionu.				    (m)
Preambuła do umowy o współpracy partnerskiej podpisanej 11 kwietnia 2007 r. przez burmistrzów Bochni, Nowego Wiśnicza, Starego Sącza, Czchowa, wójta
gminy Szczurowa oraz prezesa Stowarzyszenia Górniczego „Sutoris” w Bochni
Dostrzegając rolę kultury jako uniwersalnego instrumentu rozwijania współpracy międzynarodowej i kształtowania europejskiej tożsamości społecznej; w trosce
o rozwój gospodarczy kraju i podnoszenie jakości życia
jego mieszkańców; dążąc do jak najlepszego wykorzystania potencjału kulturowego i turystycznego regionu
Małopolski oraz miast i gmin skupionych wokół historycznego Szlaku Solnego, stanowiącego część polskiego
i europejskiego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju; pragnąc umacniać
współpracę pomiędzy samorządami i ich partnerami
społeczno-gospodarczymi, my – niżej podpisani przedstawiciele – ustanawiamy Partnerstwo na rzecz Szlaku
Solnego św. Kingi i niniejszą umową ustalamy zasady
jego funkcjonowania.
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ŁONIOWA. Kapela na „Krakowiaczku”

Kontynuują tradycje muzykowania
Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
„Krakowiaczek” to jedyna impreza folklorystyczna,
która stwarza możliwość prezentacji i konfrontacji
dokonań artystycznych dziecięcych zespołów regionalnych, kapel ludowych z regionu Krakowiaków
Wschodnich, Zachodnich, Pogórza Ciężkowickiego
i pogranicza krakowsko-rzeszowskiego.4 czerwca br.
w Łoniowej przegląd odbywał się już po raz siedemnasty. Na estradzie amfiteatru letniego wystąpiło szesnaście zespołów z pięciu powiatów: brzeskiego, wielickiego, bocheńskiego, krakowskiego i tarnowskiego
oraz dziecięco-młodzieżowa kapela ludowa ze Szczurowej. Występy oceniała komisja artystyczna w składzie:
etnomuzykolog Aleksandra Szurmiak-Bogucka, choreograf Janina Kalicińska, Jadwiga Adamczyk – muzyk
z Miejskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, etnograf Benedykt Kafel oraz choreograf Wiesława Hazuka. Szczurowska kapela otrzymała dyplom
oraz nagrodę pieniężną za wysoki poziom artystyczny

i kontynuowanie tradycyjnego muzykowania. W jej
składzie znaleźli się: Kinga Oleksy – sekund (klasa II
Publicznego Gimnazjum w Szczurowej), Michał Majka
– prym (klasa I Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku), Tomasz Majka – heligonka (klasa V Szkoły Podstawowej w Zaborowie), Paweł Majka – klarnet (klasa VI Szkoły Podstawowej w Szczurowej), Mateusz
Jamrożek – basy (klasa II Publicznego Gimnazjum
w Szczurowej).
– Przegląd ma na celu zaszczepianie wśród dzieci szacunku i umiłowania kultury ludowej, chronienie najcenniejszych tradycji folkloru dziecięcego oraz
wzmaganie zainteresowań tradycyjnym muzykowaniem
i śpiewaniem, zabawami i tańcem ludowym – powiedział po występie instruktor Michał Pastuch. –  Okazało się, że byliśmy jedyną kapelą, która wystąpiła w Łoniowej. Prawdopodobnie jesteśmy nawet jedyną kapelą
dziecięco-młodzieżową w całym regionie krakowskim.
(m)

SZCZUROWA. Po wielkim remoncie

Biblioteka w zabytkowym dworku
Zakończenie kolejnego etapu prac renowacyjnych
szczurowskiego dworku, przewidzianego na rok 2006,
znalazło swój finał podczas odbioru technicznego
14 marca br. Obecny był m.in. pełnomocnik konserwatora zabytków, który nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.
Za ponad 200 tys. zł, pochodzących z budżetu gminy, wykonana została elewacja zewnętrzna i uzupełnienia tynków wewnętrznych, ocieplenie stropu i malowanie pomieszczeń, położono płytki ceramiczne. Ponadto wymieniono okna, przeprowadzono renowację
zabytkowych drzwi. Wiele prac wykonano też w latach
2004 i 2005, wśród których najważniejszymi były: wymiana części konstrukcji oraz całości pokrycia dachowego, odwilgocenie budynku, centralne ogrzewanie
Bibliotekarka Anna Gadowska.

z kotłownią, instalacja wodno-kanalizacyjna i gazowa
oraz zewnętrzna kanalizacja sanitarna. Wśród zatrudnionych byli bezrobotni, co było możliwe w ramach
środków uzyskanych z programu „Konserwator”.
Od maja dworek stał się siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej, która przez lata mieściła się na piętrze
budynku Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu. Pomieszczenia zabytkowego dworku zostały przystosowane do przyjęcia 16 tys. książek. Obecnie odwiedzający
bibliotekę mogą również korzystać z czytelni i komputerów wyposażonych w łącza internetowe.
(m)
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NIEDZIELISKA. DOŁĘGA. GÓRKA. Dzień Strażaka

Pamiętając o św. Florianie
Główne obchody Dnia Strażaka miały miejsce
13 maja w Niedzieliskach. Uroczystość, na którą
przybyli druhowie ze wszystkich jednostek w gminie,
rozpoczęła się mszą w kościele parafialnym, w trakcie
której ks. prob. Józef Masłoń zwrócił uwagę na szczególną rolę, jaką spełniają strażacy ochotnicy w ochronie bezpieczeństwa mieszkańców. Po jej zakończeniu
strażacy uczestniczyli w części oficjalnej oraz pikni-

ku. Wśród gości obecni byli m.in. wiceprezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP Andrzej Wojtowicz, sekretarz powiatowej straży Marian Tomala oraz przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Pater. W imieniu
władz samorządowych za społeczną, często niebezpieczna pracę, podziękował strażakom wójt.
Tydzień wcześniej mieszkańcy Dołęgi oraz druhny
i druhowie z zaborowskiej parafii uczestniczyli w odpustowej mszy św. ku czci św. Floriana. Sylwetkę świętego przybliżył w homilii ksiądz prob. Czesław Haus.
Przypomniał, iż św. Florian to patron ludzi, którzy
w trosce o życie bliźniego, ludzkie mienie i środowisko
walczą z kataklizmami, żywiołami, zagrożeniami oraz
ogólnie rozumianym nieszczęściem. Ksiądz zachęcał
wszystkich, a w szczególności strażaków, aby naśladowali człowieka nieugiętego w swoich przekonaniach,
będącego wzorem męstwa, odwagi i ofiarności.
Piknikiem w Górce postanowili uczcić święto strażacy z OSP w Szczurowej. Spotkanie odbyło się nad
Wisłą, w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu samochody wjeżdżały na prom. Oprócz kiełbasek z grilla
oraz napojów była także dodatkowa atrakcja – możliwość przejażdżki motorówką po Wiśle.
(g)

NIEDZIELISKA. Powitanie z szacunkiem do przyrody

Bociani los
Tradycją stało się „Powitania Bociana”, na które
do Niedzielisk przyjeżdżają dzieci z różnych szkół.
Tutaj wszak bociany są częścią miejscowego krajobrazu.28 marca barwny i rozśpiewany korowód kilkudziesięciu dzieci przemaszerował przez centrum wsi. Gdy
dotarł do jednego z bocianich gniazd, zamieszkałego
przez bocianią parę, ta odleciała na pobliskie łąki.
Kulminacyjnym punktem imprezy było przywołanie
bociana i zaproszenie na szczurowską gościnną ziemię, położoną w zakolu Wisły i Raby oraz „przemówienie do ludu”, wygłoszone przez dzieci przebrane za bociany. Nad głowami uczestników imprezy unosiły się
transparenty z hasłami i przysłowiami związanymi
z boćkami. Potem barwny korowód dzieci wraz z nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami,
jak również grupą przybyłych do Niedzielisk przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów, dotarł do
miejscowego domu ludowego. Tam swoje umiejętności
prezentowali uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów. Przypominano o codziennych zwyczajach wiosennych ptaków, o ich podróżach do ciepłych krajów,
a także o przyczynach powrotów w nasze strony. Bociani los był także tematem konkursu.
– „Powitanie bociana” to impreza dająca możliwość
pogłębienia wiedzy o tych ptakach, to również możli-



Przemarsz korowodu przez wieś.

wość pokazania swojej szkoły, dorobku artystycznego
oraz integracja dzieci i młodzieży. Spotkania mają
charakter edukacyjny i wychowawczy, uczą szacunku
do przyrody i regionu, są także pośrednim elementem
łączności z dalekimi, bocianimi krainami – powiedziała Anna Gofron, dyrektorka tutejszej szkoły.
(m)
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W skrócie
PRIORYTETY WEDŁUG SPOŁECZNIKÓW

26 marca zebrali się na wspólnych warsztatach gminni rajcy oraz sołtysi w celu omówienia priorytetowych
zadań i wyznaczenia kierunków działania gminy na
lata 2007-2010. Zaprezentowano stan rozwoju gminy
w porównaniu z innymi samorządami województwa
małopolskiego. Wójt w swoim wystąpieniu skupił się
na kwestii wyzwań, przed jakimi obecnie stoją gminy oraz potencjalnych źródłach finansowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania za najważniejsze
uznano dbałość o stan dróg gminnych, a w dalszej kolejności: rolnictwo, ochronę środowiska, wodociągowanie, oświatę i wychowanie oraz kulturę fizyczną, gospodarkę komunalną, ochronę zdrowia, kulturę wraz
z ochroną dziedzictwa narodowego,  bezpieczeństwo
publiczne i ochronę przeciwpożarową.

PREZENTACJA NA TARGACH

W Miechowie odbyły się piąte Targi Ekologiczne. Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.
CENOMA z siedzibą w Szczurowej, w skład którego
wchodzi siedem gmin realizujących Pilotażowy Program Leader+, zaprezentowało na nich swój obszar
działania. Zwiedzający targi mieli możliwość uzyskania informacji o potencjale rozwojowym gmin oraz
działalności stowarzyszenia, jak również obejrzenia
prezentacji indywidualnych wystawców. 35-osobowa
grupa reprezentująca gminy Leadera+ wzięła udział
w prelekcji prowadzonej przez Włodzimierza Miklusa
na temat wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych.

NAJPOPULARNIEJSI STRAŻACY

Redakcja „Dziennika Polskiego” ogłosiła konkurs na
„Najpopularniejszego Strażaka Regionu Tarnowskiego 2006 roku”. Wyniki zostały ogłoszone w połowie
maja, podczas uroczystości, które zgromadziły ponad
tysiąc druhów z kilku powiatów, m.in.: bocheńskiego,
brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa. Patronat nad imprezą objęli: marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej
Sztorc, prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz starosta tarnowski Mieczysław Kras. Druhowie przemaszerowali ze sztandarami ulicami miasta w asyście
czterech orkiestr dętych. Kolumnę pojazdów otwierał
zabytkowy samochód strażacki, mercedes z 1926 roku.
Po uroczystej mszy świętej w katedrze, zabrzmiał hejnał strażacki i rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. W finałowej dwudziestce konkursu znaleźli się:
Ludwik Węgrzyn z OSP w Bochni, Marian Zalewski
z OSP w Szczurowej, Mieczysław Nowak z OSP w Łapanowie, Krzysztof Kokoszka z OSP w Bochni, Józef
Nowak z OSP w Kierlikówce, Adam Cebula z OSP
w Jadownikach, Wojciech Rzepa z OSP w Lewniowej,
Marian Czarnik z OSP w Wokowicach, Dariusz Pęcak
z OSP w Brzesku, Adam Rzemiński z OSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Kazimierz Giża z OSP w Radgoszczy,
W ZAKOLU RABY I WISŁY
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Krzysztof Michalak z OSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
Paweł Karpiel z OSP w Tarnowie-Rzędzinie, Krzysztof
Kurcz z OSP w Zakrzowie, Augustyn Włudyka z OSP
w Ciężkowicach, Andrzej Mróz z OSP w Komorowie,
Grzegorz Wąs z OSP w Tuchowie, Stanisław Nadolni
z OSP w Gwoźdźcu oraz Ryszard Kawa z OSP Łętowice. Najpopularniejszym Strażakiem Regionu Tarnowskiego 2006 roku został druh Jan Kulinowski z Chojnika, pełniący funkcję komendanta OSP w Chojniku
i komendanta gminnego w Gromniku.

WYRÓWNYWANIE PRZEZ ROZWÓJ

Po złożeniu odpowiednio przygotowanego wniosku naszej gminie udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 40 tys. 943 zł w ramach konkursu ogłoszonego
przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Z powyższych
środków, otrzymanych w ramach rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych”, realizowany będzie autorski program „Wyrównywanie szans edukacyjnych
przez rozwój kulturalny uczniów w Gminie Szczurowa”. Działania objęte programem będą realizowane we
wszystkich szkołach w ramach zajęć pozalekcyjnych,
wyjazdów do teatru, filharmonii, operetki i muzeum,
co ma służyć zwiększeniu efektywności kształcenia
w zakresie historii, języka polskiego i sztuki. Zaplanowano, że w programie, realizowanym od września
2007 r., uczestniczyć będzie około 500 uczniów.

PIELGRZYMKA DO OKULIC

– W średniowieczu Okulice były własnością klasztoru
tynieckiego. Z tym okresem wiążą się początki Okulickiego Sanktuarium. Podanie głosi, że Bolesław Wstydliwy miał widzenie, podczas którego Matka Boża
w krytycznym momencie bitwy z Tatarami podała mu
miecz jako znak zwycięstwa. Zwycięstwo odniesione
z taką pomocą skłoniło księcia do ufundowania na
miejscu objawienia kaplicy ku czci Matki Bożej. Dało
to początek Sanktuarium – powiedziała jedna z uczestniczek czerwcowej pielgrzymki, w której wzięło udział
prawie sześćdziesięcioro gimnazjalistów i uczniów
szczurowskiej szkoły podstawowej. Tym razem była to



jednak wyprawa rowerowa, zorganizowana przez ks.
Antoniego Lelitę, wielkiego fana kolarstwa i czynnego
wypoczynku.

PO ZEBRANIACH WIEJSKICH

Od 4 do 29 marca odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich 21 sołectwach. Mieszkańcy mieli okazję wysłuchać relacji ustępujących sołtysów i poznać plany na przyszłość. Nowych gospodarzy
wybrano w trzech wsiach. W Dołędze funkcję tę otrzymał Stanisław Badzioch, w Górce – Tadeusz Krzeczowski, a w Popędzynie – Czesław Jesionka. Reelekcji doczekali się: Stanisław Wądołowski (Szczurowa),
Kazimierz Tyrcha (Wola Przemykowska), Bolesław
Skura (Niedzieliska), Jan Kapusta (Strzelce Małe),
Edward Zabiegała (Strzelce Wielkie), Andrzej Fiołek
(Wrzępia), Franciszek Babło (Zaborów), Bogdan Czachór (Rząchowa), Tadeusz Habura (Rylowa), Jerzy
Młynarczyk (Rajsko), Józef Golonka (Pojawie), Janina
Świadek (Kwików), Alfred Siudut (Kopacze Wielkie),
Andrzej Maj (Dąbrówka Morska), Stanisław Żelazny
(Barczków) i Wiesław Noga (Księże Kopacze). Tylko
podczas zebrania w Uściu Solnym nie wyłoniono sołtysa ze względu na brak kandydata, ale tam wybory
zostaną powtórzone. Najdłużej funkcję sołtysa sprawuje Stanisław Żelazny – od 1973 r. Po nim plasują
się Edward Zabiegała i Józef Golonka, rówieśnicy pod
względem stażu, który rozpoczęli wiosną 1987 r.

LUDOWCY NA KONGRESIE

15 kwietnia w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie obradował IX Nadzwyczajny Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowców powiatu brzeskiego reprezentowali Marek Antosz i Lech
Pikuła. Kongres przyjął Nową Deklarację Programową oraz poprawiony Statut PSL. W deklaracji ludowcy podkreślili, że ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, trwałości, suwerenności oraz rozwoju kraju.
Czytamy w niej też, że członkostwo Polski w NATO
i Unii Europejskiej, to największe osiągnięcie okresu
transformacji, a ludowcy chcą działać na rzecz umoc-

nienia UE i instytucji wspólnotowych – Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej, chcą też ułatwiać współpracę Unii z Rosją, zwracają uwagę na
potrzebę wprowadzenia w życie podstawowych zasad
życia społecznego: zasady dobra wspólnego, solidarności oraz sprawiedliwości społecznej. Polskie Stronnictwo Ludowe zaznacza, że jest partią wyrosłą z tradycji ruchu ludowego, kontynuującą jego wartości we
współczesnym życiu narodu. Zdaniem Marka Antosza
decyzje podjęte na kongresie pozwoliły uaktualnić program partii oraz dostosować go do wyzwań początku
XXI wieku, dzięki czemu będzie można lepiej wykorzystywać szanse, jakie stoją przed naszym krajem.

PODSUMOWANIE ROKU W OSM

26 kwietnia odbyło się walne zebranie przedstawicieli
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, poprzedzone zebraniami członków w poszczególnych wsiach, podczas
których poruszano tematy dotyczące kwot mlecznych,
jakości surowca i wymogów weterynaryjnych oraz
przedstawiono sprawozdania z działalności OSM w r.
2006. Na zebraniu w Woli Przemykowskiej zgłoszono postulat, aby zmienić sposób naliczania udziałów
członkowskich. Ze sprawozdania można było się dowiedzieć, iż skupiono 7 mln 730 tys. kg mleka od 536
producentów. Średnia cena wypłacona za litr wyniosła
84 grosze. Do Spółdzielni przyjęto 24 nowych członków, w tym 10 w wyniku tzw. przepisania na spadkobierców. Jednocześnie wpłynęły 133 podania o wypłatę
udziałów członkowskich w r. 2007 r. Zakład produkował głównie ser mozarella, śmietankę twarogową, masło i twaróg. Na pierwszy z wymienionych wyrobów
było tak duże zapotrzebowanie na rynku, iż sprzedano
go ponad tysiąc ton. Zebranie przedstawicieli udzieliło
skwitowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Wybrano także delegata na Wojewódzki Zjazd Małopolskiego
Mleczarskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego,
którym został Zbigniew Golik ze Szczurowej, pełniący
funkcję sekretarza Rady Nadzorczej.

ABSOLUTORIUM JEDNOGŁOŚNIE

Podczas sesji Rady Gminy, zwołanej 30 kwietnia,
wszyscy radni byli zgodni co do podjęcia uchwały
o udzieleniu wójtowi Marianowi Zalewskiemu absolutorium. Stało się tak po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2006 oraz zapoznaniu
się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, który przedstawił jej przewodniczący Józef
Czachor. W minionym roku wydatki gminy wyniosły
21 mln 155 tys. zł. Liczne działania podejmowane
przez wójta przyczyniły się do zdobycia dodatkowych
środków finansowych z zewnątrz, co zasiliło budżet
gminy o 2 mln 459 tys. zł.

W ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA
Podczas Kongresu PSL. Od lewej: wiceprezes Zarządu
Powiatowego PSL w Brzesku Kazimierz Tyrcha, były senator
RP Ryszard Ochwat, delegat Marek Antosz.



Tradycyjnie przed pomnikiem ku czci ofiar I i II wojny światowej w Szczurowej odbyły się uroczystości
obchodów Dnia Zwycięstwa. Wartę honorową pełnili
harcerze z obydwu gimnazjów – Anna Krzysztofek
i Jakub Burzawa. Wiązankę kwiatów w imieniu saW ZAKOLU RABY I WISŁY
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morządu złożyli przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Tyrcha, wójt Marian Zalewski oraz Stanisław
Wądołowski – radny i sołtys Szczurowej. Hołd poległym oddali również przedstawiciele zakładów pracy,
szkół i organizacji społecznych z terenu gminy. W kościele parafialnym odprawiona została msza święta.
Podczas akademii w Szkole Podstawowej wręczono
odznaczenia za zasługi na rzecz współpracy ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.

SOBOTNIE OBERWANIE CHMURY

Po raz pierwszy w historii „Krakowskiego Wianka”
zaplanowano tę imprezę na dwa dni. Rozpoczęła się
w sobotę, 26 maja. Jednak po południu zaczęło się
chmurzyć, a tuż po godzinie 14.00 nad większością
gminy nastąpiło oberwanie chmury, które w znaczący
sposób pokrzyżowało plany organizatorom. Trwająca
pół godziny burza spowodowała także problemy na
szlakach komunikacyjnych. Droga powiatowa w Zaborowie w okolicach kościoła przypominała potok, a poziom wody na ulicy Lwowskiej w Szczurowej był tak
wysoki, iż kierowcy próbujący pokonać zalany odcinek
samochodami osobowymi ryzykowali zalanie silników.
Skutki gwałtownej ulewy, które usuwali strażacy, były
jednak znacznie mniejsze niż w centralnej i północnej
części kraju, gdzie konieczna była ewakuacja ludzi,
a nawet zanotowano ofiary śmiertelne.

Droga w Zaborowie.

„KLONY” ZA EKOLOGIĘ

Gminy Szczurowa, Bochnia i Żabno oraz powiat dąbrowski to samorządy, które zostały uhonorowane wyróżnieniem „Klon 2007”, przyznawanym przez Bank
Ochrony Środowiska za wybitne osiągnięcia gospodarcze i ekologiczne. W trakcie ośmiu edycji konkursu
tarnowski oddział Banku Ochrony Środowiska uhonorował w taki sposób 32 podmioty, niektóre kilkakrotnie. Tegoroczne „Klony” wręczał wiceprezes BOŚ
Stanisław Kostrzewski, a zarazem przewodniczący
Narodowej Rady Ekologicznej. Wyróżnienie dla gminy
Szczurowa odebrał wójt Marian Zalewski.

JUBILEUSZ BISKUPA W ZABOROWIE

Ks. biskup Władysław Bobowski, który 1 lipca obchodził 50-lecie święceń kapłańskich, odprawił jubileuszową mszę św. podczas odpustu w zaborowskim
kościele. Dokonał także odsłonięcia tablicy poświęconej zmarłemu ks. kanonikowi Janowi Kiełbasie,
wieloletniemu proboszczowi parafii Zaborów, którą
ufundował Władysław Wojnicki. W uroczystej mszy
uczestniczyli strażacy i poczet sztandarowy ze szkoły podstawowej.

SOBÓTKOWE POWITANIE WAKACJI

Powitanie wakacji świętowano tuż przed oficjalnym
zakończeniem roku szkolnego. Sobótki, zorganizowane w szczurowskim parku, zgromadziły dzieci
i młodzież ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów. Barwne korowody okrążyły dworek Kępińskich, po czym rozpoczęły się występy na scenie
przy licznie zgromadzonej publiczności. W organizację imprezy aktywnie włączyli się dyrektorzy szkół,
nauczyciele, rodzice oraz Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA, które
sfinansowało spartakiadę ekologiczną pod hasłem
„Potyczki ze śmieciem”. Jej uczestnicy nagrodzeni
zostali atrakcyjnymi nagrodami. Wśród podstawówek zwyciężyła reprezentacja ze Szczurowej, drugie
miejsce zajęli uczniowie ze Strzelec Wielkich, trzecie – z Uścia Solnego. Potyczka intelektualna grup
gimnazjalnych przyniosła zwycięstwo PG w Szczurowej. Prowadzącymi imprezę byli uczniowie PG
w Zaborowie.

NIETYPOWO W DWORKU

Tym razem koncert w dołęskim dworku nosił znamiona niekonwencjonalności. Tradycyjnie bowiem zabrzmiały klasyczne dźwięki, które wędrowały w przestrzeń z instrumentów używanych przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. Publiczność wysłuchała kwartetu smyczkowego i saksofonowego, gry
na pianinie, na drewnianych instrumentach dętych.
W drugiej części koncertu zadebiutował duet – Adrian
Gałek i Bartłomiej Klimaj, a następnie wystąpił solista grający na mało dziś znanym instrumencie, jakim
jest heligonka, Krzysztof Zdunek z Niedzielisk. Zagrała także Kapela Ludowa ze Szczurowej, która przybyła do dworku prosto z Przeglądu Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych w Łoniowej.
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Występ grupy gimnazjalistów.



Podsumowanie roku 2006

Od wodociągowania
po przebudowę centrum
W minionym roku szczególną uwagę zwracano na
Największa inwestycja 2006 r. to kolejny etap wodociągowania. Wybudowano ponad 41 km sieci w Niedzie- rozwój kulturalny i zagospodarowanie wolnego czasu
liskach, Kopaczach Wielkich, Uściu Solnym, Dąbrówce dzieci i młodzieży poprzez naukę tańca, gry na inMorskiej, Górce, Rząchowej, Rudy-Rysiu i Rylowej, jak strumentach muzycznych i szeroko propagowanego
również wiele przyłączy wodociągowych – 154 w Nie- współzawodnictwa sportowego. Niemal we wszystkich
dzieliskach, 23 w Kopaczach Wielkich, 92 w Górce, 127 sołectwach gminy odbywały się imprezy rekreacyjne
w Rudy-Rysiu i 72 w Rylowej. Opracowano również i sportowe o zasięgu nie tylko lokalnym, ale także
dokumentację techniczną na budowę rozdzielczej sieci ogólnopolskim.
Poprawie uległo bezpieczeństwo mieszkańców dzięki
wodociągowej przysiółków Mała Dąbrówka i Wygoda
w Niedzieliskach oraz kanalizacji sanitarnej zachodniej zakupieniu samochodu dla OSP Strzelce Małe i pomocy
w zakupie samochodu dla OSP Kwików. Gmina, z udziaczęści Szczurowej.
Wykonano rekordową ilość zadań na drogach. We łem miejscowych jednostek, finansowała również remonwszystkich sołectwach łącznie zmodernizowano pra- ty remiz w Uściu Solnym, Wrzępi, Strzelcach Wielkich
wie 25 km głównych dróg gminnych. Wykonano duży i Dołędze. Dużym nakładem finansowym województwa
zakres robót przy rowach, przepustach i poboczach wykonano przepony w środku wałów przeciwpowodziodróg. W ramach środków z Funduszu Ochrony Grun- wych na Wiśle w rejonie ujścia Uszwicy, niedaleko Kotów Rolnych wyremontowano także ponad 3 km dróg paczy Wielkich.
Dzięki Programodojazdowych do pól. Z powi „Bezpieczny Wał”
mocą województwa wygmina zatrudniła
budowano blisko 1,5 km
31 bezrobotnych,
chodników przy drogach
którzy wykosili 123
wojewódzkich, położona
ha obwałowań Wizostała nowa nawierzchsły, Raby, Uszwicy,
nia na drodze wojewódzUszewki i Gróbki.
kiej w Górce, a wspólnie
W zakresie gospodarz powiatem udało się przeki obiektami mienia
budować 700 m chodnika
komunalnego oraz
w Zaborowie. Wykonano
ochrony dziedzictwa
dokumentację techniczną
narodowego zakońchodnika w Rudy-Rysiu,
czono główne roboty
jednak jego budowa przerenowacyjne zespołu
suwa się w czasie ze względworsko-parkowego
du na odwołania właściciew Szczurowej i reli działek sąsiadujących.
Budynek w Rudy-Rysiu po termomodernizacji.
monty Domu LudoZnaczącym osiągnięciem
były termomodernizacje i wykonanie nowych elewacji wego w Niedzieliskach, remizy w Rajsku oraz dużej
remiz w Rudy-Rysiu (wraz z zakupem chłodni), budyn- sali w remizie w Rudy-Rysiu.
Ważnym dokonaniem było przebudowanie centrum
ku poczty i centrali telefonicznej w Szczurowej oraz
obiektu wielofunkcyjnego OSP Strzelce Wielkie. Zaku- administracyjnego gminy wraz z siecią i kamerami
piono krzesła do remizy w Górce, Strzelcach Wielkich monitorującymi. W ramach realizacji tego zadania
i Domu Ludowego w Zaborowie. Prowadzono prace re- wykonano prace brukarskie, usytuowano elementy
montowe w szkołach – kontynuowano wymianę stolar- małej architektury – stylową studnię, ławki, lampy,
ki okiennej w Uściu Solnym, Strzelcach Wielkich, Woli zamontowano kosze na śmieci, wybudowano nowy
Przemykowskiej i Rudy-Rysiu. W Zaborowie praktycz- przystanek i punkt informacyjny. Zadanie to udało się
nie od nowa wybudowano przyszkolne boisko spor- zrealizować z udziałem środków finansowych Sektora
towe o nawierzchni bitumicznej, a w Niedzieliskach Programu Operacyjnego. Wykonano również dokudużą część ogrodzenia boiska sportowego. Zakupiono mentację techniczną odnowy rynku w Uściu Solnym
również wyposażenie do hali sportowej w Szczurowej. oraz większość prac przy ważnym dla rozwoju Gminy
Pozyskano cztery internetowe centra informacji multi- planie zagospodarowania przestrzennego.
medialnej dla bibliotek szkolnych w Szczurowej, ZaboTERESA SZNAJDER
rowie, Strzelcach Wielkich i Niedzieliskach.
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Budżet 2007
Wydatki na inwestycje po raz kolejny będą wyjątkowo duże i wyniosą prawie 5 mln zł,
czyli 25 proc. budżetu gminy, i to bez konieczności zaciągania kredytów komercyjnych.

Kolejny rok wzrostu
Podczas sesji zwołanej 29 marca br. Rada Gminy
uchwaliła budżet na rok 2007, który zamknął się kwotą
20 mln 664 tys. zł. Największą pozycję po stronie wydatków stanowią koszty utrzymania oświaty – 7,5 miliona
złotych. Na rolnictwo przeznaczono kwotę 1,6 mln tzł,
na utrzymanie dróg – 1,5 mln zł. Wodociągowanie,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłoną 1,9 mln zł, dotowana ze środków rządowych opieka społeczna (w tym zlecone gminie przez ZUS renty)
– 3,6 mln zł, biblioteki, kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – 1,5 mln zł, sport – 200 tys. zł, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa również 200 tys. zł.
Pod względem nakładów na inwestycje będzie to
znów rok rekordowy. Wydatki na inwestycje wyniosą prawie 5 mln zł, czyli 25 proc. budżetu gminy, i to
bez konieczności zaciągania kredytów komercyjnych.
Priorytetem będą zadania drogowe oraz kompleksowe wodociągowanie gminy. Zakończone zostaną wodociągowania w Uściu Solnym, Rząchowej, Barczkowie, Popędzynie i Dąbrówce Morskiej. Zostanie także
wykonana dokumentacja projektowa na kanalizację
sanitarną wraz z przykanalikami dla Szczurowej.
Budowane będą chodniki w Niedzieliskach i Rylowej,
a także w Rudy-Rysiu, o ile w tej miejscowości uda się
uzgodnić dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę ze względu na odwołania dwóch sąsiadów. Rada Powiatu ostatnio podjęła uchwałę w sprawie budowy chodników w Zaborowie i Uściu Solnym,
toteż w najbliższym czasie zostanie w tej sprawie podpisane porozumienie z gminą. Wykonane będą nowe
nawierzchnie dróg powiatowych na najgorszych odcinkach, czyli do Barczkowa i Popędzyny oraz ze Szczurowej do Włoszyna, o co szczególnie zabiegał członek
Zarządu Powiatu Marek Antosz.

Gmina współfinansować będzie dokumentację
techniczną drogi wojewódzkiej od mostu na Wiśle do
granicy Rudy-Rysia, jak również studium wykonalności na modernizację ważnych dla mieszkańców dróg
w ramach programu „Żwirownie”. Przewidziano też
środki na wykup niezbędnych gruntów i wykonanie
planu osiedla w Szczurowej.
Kolejne duże inwestycje to przebudowa centrum
Uścia Solnego oraz odnowa i przystosowanie do wymagań technicznych budynku przeznaczonego na instytucje kultury, co będzie możliwe w ramach europejskiego programu „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. W projekcie znalazły się również
pieniądze na termoizolację zespołu budynków Gminnego Centrum Kultury oraz kontynuację remontu zabytkowego dworku. Dofinansowany zostanie zakup
samochodu dla policji, na wsparcie będą mogły liczyć
jednostki OSP. Przeprowadzone zostaną niezbędne
remonty szkół w Strzelcach Wielkich, Uściu Solnym,
Woli Przemykowskiej, Szczurowej i Wrzępi. Zlecona
zostanie dokumentacja techniczna modernizacji północnego skrzydła Szkoły Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum w Zaborowie. Planuje się wykonanie zadaszenia wejścia do hali sportowej, nowego dachu na
Domu Ludowym w Strzelcach Małych, budowę świetlicy w Rząchowej oraz remonty domów ludowych
w Barczkowie, Niedzieliskach i Pojawiu. Wspólnie
z grupą gmin nadwiślańskich sfinansowana zostanie niezbędna dokumentacja stref rekreacji dziecięcej w dwunastu miejscowościach, aby móc się starać
o środki europejskie na ten cel. W budżecie znalazły
się również środki na wykup gruntów i plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
(m)

31 grudnia 2007 r. upływa termin obowiązkowej wymiany dowodów osobistych wydanych w latach 1962-2000.
1 stycznia 2008 r. wszystkie książeczkowe dowody osobiste będą już nieważne. Okres oczekiwania na nowy dokument, który obecnie
zgodnie z przepisami ustawy wynosi 30 dni, może ulec znacznemu wydłużeniu pod koniec roku. Dlatego w celu uniknięcia kłopotów
przy załatwianiu spraw urzędowych i bankowych należy jak najszybciej złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego w Urzędzie Gminy
w Szczurowej (pierwsze piętro, pokój nr 27). Godziny pracy: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.
Wymagane dokumenty:
– wypełniony druk wniosku (do pobrania w pokoju nr 27);
– dwie aktualne, jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu oraz z całkowicie widocznym lewym uchem;
– w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Szczurowa, również odpis skrócony aktu urodzenia;
– odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, jeżeli akt nie został sporządzony w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Szczurowej;
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 zł (opłaty dokonuje się w pokoju nr 4 na parterze);
– aktualnie posiadany dowód osobisty.
Formalności związane z uzyskaniem nowego dowodu tożsamości będzie można załatwić także w niedzielę, 29 lipca. W tym dodatkowym dniu pracy Urzędu Gminy zapewniona została obecność fotografa, z którego usług będzie można skorzystać na miejscu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (014) 671 47 69.
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Pytania na czasie
Rozmowa z wójtem Marianem Zalewskim

Poprawa stanu dróg jako główne zadanie
Red.: – Najważniejszym zadaniem gminy na
najbliższe cztery lata, zaakceptowanym zdecydowaną większością głosów przez radnych i sołtysów, jest poprawa stanu dróg. Czy w pierwszym roku kadencji nowej Rady Gminy planowane są w tym zakresie jakieś działania?
Wójt: – Wytyczona już została trasa nowej drogi
od mostu na Wiśle w kierunku Niedzielisk. Zgodnie
z umową województwo powinno rozpocząć wypłaty za
zajęte grunty pod koniec roku. Ważnym osiągnięciem
jest uzyskanie zgody marszałka województwa na rozpoczęcie przygotowania dokumentacji południowej obwodnicy Szczurowej. Będzie ona przebiegać od granicy
Rylowej i Borzęcina Dolnego, obok linii wysokiego napięcia, w kierunku Niedzielisk, a następnie koło przysiółka Zakręcie do nowej drogi od mostu. Stosowną
umowę zaakceptował już Zarząd Województwa. W br.
zmodernizowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej
koło Strzelec Małych, w rejonie skrzyżowania z drogą
gminną do Strzelec Wielkich i Barczkowa. Wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia, dzięki
czemu ulegnie likwidacji zwężenie drogi i radykalnie
poprawi się komfort jazdy. Udało się również uzgodnić
położenie nowej nawierzchni na kilometrze odcinka
drogi wojewódzkiej w kierunku Brzeska, z niewielkim
udziałem finansowym gminy. Ponadto modernizowana i poszerzana jest, ważna również dla mieszkańców
naszej gminy, droga do Tarnowa przez las w kierunku
Wał-Rudy, a koszt tej inwestycji to blisko 6 mln zł.
Red: – A co na pozostałych drogach?
Wójt: – Dzięki wspólnym zabiegom naszych radnych powiatowych, członka Zarządu Powiatu i przewodniczącego Rady Powiatu, oraz władz gminy nowa
nawierzchnia asfaltowa położona zostanie na drodze
powiatowej pomiędzy Szczurową i Włoszynem, gdzie
tzw. falbanki i nierówności były przyczyną wielu
uszkodzeń samochodów. W br. nowy asfalt będzie również na drodze powiatowej w Uściu Solnym, od skrzyżowania z drogą wojewódzką do końca rynku, oraz
w rejonie Popędzyny. Dzięki temu, że w listopadzie
2006 r. zmieniły się władze powiatu, obecnie udało
się podpisać porozumienie na innych niż poprzednio
warunkach, co umożliwi zatrudnienie bezrobotnych.
Budowany będzie chodnik w Zaborowie i Uściu Solnym. Bardzo ważne jest także zawarcie porozumienia pomiędzy marszałkiem województwa a gminami
Szczurowa, Borzęcin i Dębno oraz brzeskim powiatem
w spawie realizacji programu „Żwirownie”, co przyniesie efekt w postaci przebudowy dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych, zniszczonych przez ciężkie
samochody transportujące głównie żwir. Już w tym
roku gminy i powiat będą współfinansować przygotowanie części dokumentacji. Największy zakres moder-
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nizacji w ramach tego programu planowany jest w Zaborowie, Woli Przemykowskiej, Pojawiu, Strzelcach
Wielkich, Górce, Dołędze, Szczurowej, Niedzieliskach
i Rudy-Rysiu.
Red: – Zaangażowanie finansowe naszej gminy
to 50 proc. kosztów budowy chodników, kilkanaście proc. przy wykonywaniu nawierzchni drogi
wojewódzkiej w Niedzieliskach, ponadto współfinansowanie dokumentacji programu „Żwirownie”
oraz dokumentacji budowy nowej drogi, co było
warunkiem wprowadzenia do planu województwa tych inwestycji. W takim razie chyba niewiele
będzie można zrobić na drogach gminnych.
Wójt: – Tak może wynikać z prostego rachunku.
Jednak dzięki zakupieniu w Jakubowicach używanego, ale będącego w dobrym stanie, rozścielacza masy
bitumicznej, walca i samochodu „Jelcz” dla naszego
Zakładu Gospodarki Komunalnej, wykonane zostaną
niewielkie odcinki nawierzchni bitumicznych w większości sołectw. Dzięki naszym zabiegom ze żwirowni
w Warysiu otrzymaliśmy bezpłatnie tzw. żwir-pospółkę
na remonty dróg polnych. Wykorzystana zostanie także
promesa na remonty dróg uszkodzonych w czasie powodzi, którą otrzymałem podczas ostatniego wyjazdu
do Warszawy. Wspomniane nabycie sprzętu w Jakubowicach było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy
z prezesem Jurkiem z tarnowskiego „Poldimu”, który
zakupił Przedsiębiorstwo Drogowe w Jakubowicach.
Sprzęt, który od niedawna posiadamy, umożliwia tańsze
wykonywanie nowych nawierzchni bitumicznych przy
zatrudnieniu pracowników sezonowych z naszej gminy.
Red.: – W roku ubiegłym zakończyło się dzielenie środków europejskich z programów na
lata 2003-2006. Z informacji przekazanych gminom przez rząd i wojewodę wynika, że wnioski
o środki na lata 2007-2013 będzie można składać
pod koniec br., a pierwsze umowy będą podpisywane w trzecim kwartale 2008 roku. Czy znaczy
to, że w r. 2007 nasza gmina przy wykonywaniu
inwestycji zdana będzie wyłącznie na siebie?
Wójt: – Licząc na własne środki niewiele udałoby
się nam wykonać, ponieważ należymy do grupy biednych samorządów, które otrzymują tzw. subwencję wyrównawczą. Jednak na szczęście jeszcze w ub. r. udało
się nam, jako jednej z nielicznych gmin, podpisać umowę na drugie zadanie w ramach środków na odnowę
centrów wsi. Dzięki temu będzie przebudowany m.in.
rynek w Uściu Solnym. Zgodnie z umową, zawartą na
lata 2006-2007, skorzystamy ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Red.: – Dziękuję za rozmowę.
GRZEGORZ ZARYCH
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Inwestycje
ROZBUDOWA W RYLOWEJ

Rozpoczęto prace remontowo-modernizacyjne w budynku komunalnym w Rylowej. Zgodnie z przygotowanym wcześniej planem modernizacji, rozbudowywane
jest zaplecze sanitarne i kuchenne. Wykonane zostanie
ogrodzenie wokół budynku oraz miejsca parkingowe.
Prace prowadzone są w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006”, w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
tralnego ogrzewania, termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku,
co w efekcie ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia
energii. Przeprowadzone analizy i zestawienia oszczędnościowe energii wskazują, że zapotrzebowanie na gaz
po zakończeniu tego zadania znacznie się zmniejszy.
Inwestycja jest realizowana przy finansowej pomocy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

REMONTY PÓŁROCZA

PONAD 34 TYS. ZŁOTYCH

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zakończył procedurę oceny wniosków złożonych w ramach regionalnego programu „Konserwator 2007”, który jest skierowany do osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Beneficjenci programu
zatrudniani są przy pracach związanych z zabezpieczaniem, utrzymaniem i odnową zabytków na terenie
naszego województwa oraz z zapewnieniem opieki
i udostępniania obiektów zabytkowych znajdujących
się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
Koszty realizacji programu wynoszące 2,5 mln zł pokrywane są przez Fundusz Pracy, z czego 1,84 mln zł
Wojewódzki Urząd Pracy rozdysponował w ramach
konkursu. Pozostałe środki trafią do instytucji kultury podległych samorządowi województwa.
Komisja konkursowa rozpatrzyła 64 wnioski. Gmina
Szczurowa złożyła dokumenty dotyczące dofinansowania dalszych prac przy zespole dworsko-parkowym
w Szczurowej. Projekt po uzyskaniu merytorycznej
opinii został zaakceptowany, dzięki czemu bezrobotni
z naszej gminy zarobią ponad 34 tys. zł.

Zakończono część prac remontowych przewidzianych
do realizacji w pierwszym półroczu. W Domu Ludowym w Pojawiu wymieniono stolarkę okienną, zamontowano słupki ograniczające oraz wymieniono
okładzinę schodów. W Strzelcach Małych na podobnym budynku zabezpieczono dach papą termozgrzewalną o grubości 5 mm. W szczurowskiej remizie OSP
zakończono remont komina spalinowego i wymieniono
stolarkę okienną w pomieszczeniu przeznaczonym na
spotkania i próby orkiestry dętej, natomiast we Wrzępi dwukrotnie pomalowano dach remizy.

PRZYBYŁO CHODNIKÓW

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to główny cel,
jaki osiągnięto poprzez remonty bądź budowę chodników przy drogach wojewódzkich w Niedzieliskach,
Uściu Solnym i Szczurowej. Podczas odbioru inwestycji obecni byli: przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, pracownik Urzędu Gminy oraz
wykonawcy. Pieniądze na chodniki pochodziły z dwóch
budżetów – wojewódzkiego i gminnego.

TERMOMODERNIZACJA GCK

2 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie prac
termomodernizacyjnych w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
który wraz z sąsiadującą salą taneczną powstał w latach 50. XX w. i obecnie znacznie odbiega od standardów izolacyjności ścian oraz stropów. Zakres planowanych do wykonania prac, zgodnie z przygotowanym
wcześniej planem, obejmuje wymianę instalacji cenW ZAKOLU RABY I WISŁY
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Kultura
Ku czci nowego władcy oddano strzały z zabytkowej armaty wiwatówki oraz wznoszono toasty.
Uroczysta intronizacja wraz z przekazaniem insygniów władzy odbyła się 9 czerwca, podczas
obchodów 750-lecia lokacji Krakowa.

Profesor Dźwigaj królem
Czesław Dźwigaj, autor pomnika Jana Pawła II,
który od 2004 r. znajduje się przed kaplicą w Dołędze,
został nowym królem Bractwa Kurkowego w Krakowie.
Swój tytuł wywalczył podczas tradycyjnego strzelania
do sylwetki drewnianego kura. Uroczysta intronizacja
oraz przekazanie insygniów władzy odbyły się 9 czerwca, podczas obchodów 750-lecia lokacji Krakowa.
– Wcale nie miałem takich planów, zupełnie przez
przypadek mnie wzięto do strzelania i niestety trafiłem
w tego kura. Mówię niestety, ponieważ skumulowało
się to z ogromem obowiązków związanych z przewodniczeniem Radzie Programowej Jubileuszu 750-lecia
Lokacji Krakowa – powiedział profesor po wyborze.
– Jest to wyzwanie tym większe, że właśnie opuściłem
klinikę, gdzie uratowano mi życie.
Ku czci nowego władcy oddano strzały z zabytkowej armaty wiwatówki oraz wznoszono toasty. Następnie król i marszałkowie zaprosili wszystkich na

tradycyjną ucztę, podczas której serwowano wojskową
grochówkę, kaszankę, bigos i kiełbasę z grilla.
Bractwo Kurkowe w Krakowie to jedno z najstarszych stowarzyszeń na świecie. W 2007 r. obchodzi jubileusz 750-lecia – razem z jubileuszem miasta Krakowa. Po lokacji miasta i zgodzie na jego obwarowanie,
obowiązek dbania o utrzymanie murów obronnych i gotowość obronną mieszkańców Krakowa spoczął na ponadcechowej organizacji paramilitarnej, podległej władzom miasta, czyli Bractwie Kurkowym, zwanym także Towarzystwem Strzeleckim, Konfraternią Strzelców,
Szkołą Strzelecką lub Rycerską. Obecnie Krakowskie
Bractwo Kurkowe liczy około 200 członków. Członkiem
bractwa może być każdy pełnoletni i nie karany obywatel Krakowa, który odbył roczny staż kandydacki, ma
nieskazitelną reputację i opinie polecające od dwóch
braci. W wyjątkowych sytuacjach Rada Starszych zgadza się na osoby mieszkające poza miastem. Tytułami
braci honorowych szczyci się ponad 20 osób. Znajduje
się wśród nich Jan Paweł II, prezydenci: Ryszard Kaczorowski, George W. Bush, Aleksander Kwaśniewski,
Lech Wałęsa, a także kard. Stanisław Dziwisz, prof.
Antoni Dziadkowiak i Aleksander Gudzowaty. (ma)
Czesław Dźwigaj ur. się 18 czerwca 1950 r. w Nowym
Wiśniczu. Jest artystą rzeźbiarzem, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor licznych realizacji pomnikowych, najczęściej przedstawiających Jana
Pawła II. Karierę rozpoczął poprzez współpracę z Kościołem Katolickim. W latach 80. minionego stulecia wykonał m.in. serię brązowych odlewów dla katedry w Tarnowie, a następnie, dzięki swoim sakralnym realizacjom,
stał się popularny również w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz szczecińsko-kamieńskiej. Jedną z jego
realizacji w tamtym rejonie Polski były brązowe drzwi do
kolegiaty w Głogowie. Dla znawców sztuki jest rzeźbiarzem kontrowersyjnym, zarówno przez fakt zestawienia
uczestnictwa w organizacji partyjnej przed rokiem 1989
z obecną współpracą z Kościołem, jak również poprzez
nie zawsze trafione realizacje artystyczne. Głośnym
echem, które wzbudziło wiele żarliwych dyskusji, odbiło
się odsłonięcie w 2001 r. na Placu św. Marii Magdaleny
w Krakowie pomnika Piotra Skargi, totalnie skrytykowanego za formę i skalę. Z krytyką spotykają się także jego
realizacje papieskie. Często podnosi się wieloznaczności
wynikające z szybkiego tempa pracy, skutkujące niekiedy
bliźniaczymi replikami, jak również kolejnymi odlewami
wykonywanymi przy wykorzystaniu gotowych elementów, pochodzących z wcześniejszych realizacji.

Pomnik Jana Pawła II w Dołędze.
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Wieści z powiatu
MONOGRAFIA W PRZYGOTOWANIU

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
powiatu brzeskiego znajdą się w monografii, która
jest obecnie przygotowywana do druku. Liczące około
200 stron albumowe wydanie to wspólna inicjatywa
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Brzesku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów gminnych oraz władz powiatu brzeskiego.
Znajdą się w niej fotografie wraz z informacjami o poszczególnych jednostkach. Obok historii straży monografia zawierać będzie także zestawienia aktualnych
stanów osobowych. Poza funkcją informacyjną monografia ma być także próbą utrwalenia działalności
jednej z najliczniejszych organizacji w kraju. Znajdą
się w niej również wszystkie jednostki OSP z terenu
gminy Szczurowa.

PROBLEMY POZOSTAŁY

Ze stanowiska dyrektora szpitala w Brzesku zrezygnowała Józefa Szczurek, która pełniła tę funkcję od 1
listopada 2001 r. Swoją decyzję umotywowała faktem,
iż wygrała konkurs na zastępcę nowosądeckiej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak również
niedawno została babcią, dlatego zamiast pracy w odległym o kilkadziesiąt kilometrów Brzesku woli być
urzędnikiem w Nowym Sączu, gdzie mieszka. Zarząd
Powiatu pozytywnie ustosunkował się do prośby zainteresowanej i wyraził zgodę na odejście ze szpitala za
porozumieniem stron. Józefa Szczurek jako dyrektor
dokończyła proces restrukturyzacji placówki, chociaż
najbardziej niepopularne decyzje w postaci zwolnień
pracowników przeprowadził jej poprzednik. Szpital
został w znacznym stopniu wyremontowany, jednak
głównie kosztem systematycznego zadłużania powiatu w poprzedniej kadencji samorządu. Z punktu widzenia naszej gminy okres jej dyrektorowania to czas
„wypompowywania” pieniędzy z ośrodków zdrowia
w Szczurowej i Zaborowie do Brzeska. Były to sumy
sięgające pułapu 200 tys. zł rocznie, przy jednoczesnym blokowaniu pieniędzy na remonty tychże budynków. Jak po grudzie szła również realizacja koncepcji wójta Mariana Zalewskiego, dotycząca utworzenia
w Szczurowej filii ratownictwa medycznego, co znacz-

nie skróciłoby czas dojazdu karetki pogotowia do chorych. Odejście dyrektorki zbiegło się z narastającymi
problemami finansowymi, groźbą przystąpienia pracowników do ogólnopolskiego strajku służby zdrowia,
powiększaniem się tzw. luki pokoleniowej, wynikającej
z faktu, iż w liczącej ponad 800 osób załodze tylko minimalny procent to ludzie młodzi, oraz powstawaniem
konkurencyjnych NZOZ-ów, które w przyszłości w znaczący sposób będą uszczuplać dochody szpitala. Ponadto w projekcie budżetu szpitala na rok 2007 wystąpił
znaczny deficyt, w związku z czym po raz pierwszy od
kilku lat projekt ów został negatywnie zaopiniowany
przez Radę Społeczną SP ZOZ.
Zarząd Powiatu obowiązki dyrektora naczelnego do
końca sierpnia br. powierzył lek. med. Krzysztofowi
Mączce, kierownikowi Przychodni Specjalistycznej,
specjaliście z zakresu pediatrii i chorób płuc dzieci.
Zastępcą do spraw lecznictwa został lek. Adam Smołucha, specjalista chorób wewnętrznych.
NOWI DYREKTORZY
Na przełomie czerwca i lipca zaistniała konieczność
obsadzenia trzech stanowisk kierowniczych w jednostkach podległych powiatowi. W komisji konkursowej,
mającej na celu wybór szefów jednostek związanych
z edukacją, z ramienia Zarządu Powiatu znaleźli się:
Sławomir Pater, Marek Antosz i Władysława Sadłoń.
Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ponownie została Krystyna Czernecka-Sosin. Natomiast
mimo dwóch kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1, komisja nie wyłoniła szefa tej placówki.
Największy ścisk zapanował przy obsadzaniu wolnego
miejsca po Józefie Szczurek. Do konkursu na stanowisko dyrektora szpitala zgłosiło się bowiem aż siedmiu kandydatów. Zarząd Powiatu do pracy w komisji,
mającej na celu wyłonienie szefa SP ZOZ, desygnował
wicestarostę Stanisława Pacurę, Władysławę Sadłoń,
Sławomira Patra, Marka Antosza i Jana Musiała. Otwarcie ofert nastąpiło 4 lipca br. Względy formalne
zdecydowały, że do kolejnego etapu konkursu komisja
dopuściła pięć osób.
SPOTKANIA Z MARSZAŁKIEM
Budowa drogi nr 768 z Brzeska do mostu na Wiśle
w Górce, realizacja programu „Żwirownie”, dotyczącego odbudowy i modernizacji dróg w gminach Szczurowa, Borzęcin i Dębno oraz plany budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Brzesku były najważniejszymi tematami, które
poruszano podczas spotkań gminnych i powiatowych
samorządowców z marszałkiem województwa Markiem Nawarą. Spotkania miały miejsce 18 kwietnia
w sali konferencyjnej brzeskiego Urzędu Miasta oraz
1 lipca w Warysiu. Problemy poruszone w trakcie dyskusji spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony marszałka, który zadeklarował pomoc finansową
w realizacji zamierzeń władz samorządowych.
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W szkołach
Z LEKTURĄ NA TY

Jak poinformowała Iwona Czesak, kierownik Szkoły
Filialnej w Strzelcach Małych, w Gminnym Konkursie Czytelniczym „Z lekturą na ty” wzięło udział pięć
szkół. Najlepiej wypadła reprezentacja Uścia Solnego.
Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Strzelec Wielkich,
a trzecie przypadło szkole w Niedzieliskach. Różnica
jednego punktu spowodowała, że na czwartym miejscu znalazła się szkoła ze Strzelec Małych, natomiast
na piątym uplasowali się uczniowie ze Szczurowej.

POWIATOWY PRZEGLĄD SZKÓŁ

Po raz siódmy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowany został powiatowy przegląd artystyczny szkół
ponadgimnazjalnych. Pierwszy raz odbył się w Szczurowej, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Hasło tegorocznego przeglądu brzmiało: „Sztuka
jest wieczną wiosną, sztuka jest ciepłym wiatrem, od
którego śniegi topnieją”. Tym razem był to przegląd
spektakli teatralnych. Jako pierwszy wystąpił szczurowski Zespół Szkół, który zaprezentował adaptację
z wykorzystaniem tekstów Williama Szekspira oraz
Aleksandra Fredry. Na scenie wystąpili: Patrycja Zając, Karolina Cierniak, Monika Bant, Sylwia Kłos,
Małgorzata Gadowska, Ewelina Stachowicz, Dominika
Kamysz, Sabina Górak, Michał Kałuża, Anna Mika,
Krzysztof Zdunek, Paweł Mądrzyk. Młodzi aktorzy
z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Łysej Górze przedstawili montaż teatralny pt. „Różne oblicza miłości”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku zaprosili widzów na
spektakl oparty na fragmentach komedii Aleksandra
Fredry „Dożywocie”. Z kolei młodzież z Zespołu Szkół
w Czchowie – na sztukę „Pierwsza lepsza” tegoż samego autora. Przegląd zakończył występ grupy teatralnej
z brzeskiego ZSP nr 1, która przedstawiła fragmenty
sztuki Moliera pt. „Mieszczanin szlachcicem”.
– Młodzież zaprezentowała wysoki poziom sztuki aktorskiej, wykazując się dużymi umiejętnościami i obyciem ze sceną – podsumowała dyrektor szczurowskiego liceum Jolanta Gola-Styrna.
Na zakończenie imprezy starosta Ryszard Ożóg wraz
z wójtem Marianem Zalewskim złożyli gratulacje młodym artystom. Każda ze szkół otrzymała okolicznościowy dyplom oraz nagrody książkowe.

zdobyły reprezentacje Zaborowa i Uścia Solnego, drugie – Niedzielisk i Strzelec Wielkich, a trzecie przypadło podstawówce ze Szczurowej. Nagrodzono też prace
najmłodszych dzieci. Komisja konkursowa uznała, że
pierwszym miejscem należy uhonorować trzy szkoły
– ze Strzelec Małych, Strzelec Wielkich i Rudy-Rysia,
drugą lokatą – szkoły ze Szczurowej, Niedzielisk oraz
Uścia, a trzecią – szkołę z Zaborowa.

CZYTAŁY MALUCHOM

Do tegorocznej edycji kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” włączyła się młodzież Zespołu Szkół
w Szczurowej. 1 i 13 czerwca uczennice Karolina
Cierniak, Ewelina Stachowicz, Patrycja Głąb, Sylwia Kłos, Justyna Mnich, Monika Bant, Anna Mika
i Małgorzata Gadowska czytały wiersze i baśnie
szczurowskim przedszkolakom. Ponadto maluchy
z obydwu przedszkoli, znajdujących się w stolicy
gminy, otrzymały wykonane przez licealistki malowanki, uczestniczyły też w bajkowych konkursach.
Nad całością przedsięwzięcia czuwała bibliotekarka
Aneta Franczyk.

PROFILAKTYCZNIE W UŚCIU

W Publicznej Szkole Podstawowej w Uściu Solnym odbył się Gminny Konkurs Wczesnej Profilaktyki, który
w bieżącym roku przebiegał pod hasłem „Nie – dla uzależnień i przemocy”. W propagowaniu zdrowego stylu
życia i przeciwdziałaniu patologiom wśród młodzieży
wspierała szkołę Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się pomysłowością, wiedzą i pracowitością
w czasie rozwiązywania łamigłówek oraz przygotowywania pracy plastycznej. W pierwszej kategorii wiekowej, czyli wśród dzieci z klas IV-VI pierwsze miejsce
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Licealistki u przedszkolaków.
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FIZYCZNE KONFRONTACJE

Gimnazjaliści darzący sympatią fizykę po przebrnięciu przez eliminacje szkolne spotkali się 29 marca
w Szczurowej, gdzie zorganizowano Gminny Konkurs
Fizyczny. Pierwsze miejsce zajęła Marzena Lipchardt
z Niedzielisk, drugie – Małgorzata Repa z Woli Przemykowskiej, a trzecie – Gabriela Garncarz ze Szczurowej-Włoszyna. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, które wręczała
wicedyrektor Lucyna Gut. Za organizację konkursu
oraz przygotowanie uczniów odpowiedzialne były nauczycielki Krystyna Kozioł i Grażyna Antosz.

ŚWIĘTO W SZKOLE

Mszą świętą, odprawioną w kościele parafialnym
przez ks. proboszcza Stanisława Tabisia, rozpoczęto 31 maja obchody Święta Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele i rodzice szkoły
w Strzelcach Wielkich oraz szkoły filialnej we Wrzępi. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli
do Domu Ludowego, gdzie kontynuowano obchody.

ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM

4 czerwca w Publicznym Gimnazjum w Zaborowie
odbył się finał projektu edukacyjno-wychowawczego
pt. „Jak unikać agresji? Zapobieganie patologiom”,
będącego podsumowaniem półrocznej pracy uczniów
i wychowawców klas. Koordynatorami projektu były:
Urszula Stańczyk, Grażyna Antosz, Regina Łoboda
oraz Joanna Ozorka-Krawczyk. Uczniowie brali udział
w konkursie plastycznym i literackim. Ważnym punktem finału była debata „Decyzja należy do ciebie”,
w której wszyscy zgromadzeni musieli podejmować
decyzje i uzasadniać swoje wybory. Na zakończenie
uczniowie sformułowali główne zasady, jakimi powinien kierować się człowiek asertywny.

w trakcie której sprawdzano praktyczną umiejętność
jazdy. Egzamin pod nadzorem policjantów z Komendy
Powiatowej w Brzesku zdało ponad osiemdziesięciu
uczniów. Jak co roku organizatorką była nauczycielka
Grażyna Antosz.

PREZENTOWALI BAŚNIE

W szóstym Gminnym Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Strzelcach Wielkich uczniowie szczurowskiej
podstawówki przedstawili legendę o Warsie i Sawie.
Opiekunkami tej grupy były Bożena Łuciów i Witalina Pastuch. Grupa teatralna z Wrzępi wystąpiła
z adaptacją baśni „Calineczka”. Młodych aktorów
przygotowały Danuta Laska i Małgorzata Klich. Popularną baśń „Jaś i Małgosia” przygotowali uczniowie ze szkoły w Rudy-Rysiu pod kierunkiem Małgorzaty Strąg i Marii Bodurki. Gospodarze, czyli PSP
w Strzelcach Wielkich, zaprezentowali inscenizację
baśni „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Grupą
młodych aktorów kierowała Dorota Walas. Uczniowie
z Niedzielisk pod opieką Bożeny Hanek oraz z Uścia
Solnego (opiekunka Małgorzata Kuta) zaprezentowali się w spektaklach z licznymi postaciami baśniowymi. W nagrodę wszyscy młodzi aktorzy otrzymali nagrodę w postaci wyjazdu na film trójwymiarowy „Po
rozum do mrówek”.

SPOTKANIE Z MORZEM

W dniach od 11 do 18 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich wzięli udział w „zielonej szkole” zorganizowanej w Gdyni-Orłowie. Prawie
dla wszystkich uczestników było to pierwsze spotkanie z morzem. W czasie pobytu na wybrzeżu dzieci zwiedziły zabytkowy Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz
zamek w Malborku. Miały okazję płynąć statkiem,
wysłuchać koncertu muzyki organowej w Gdańsku-Oliwie, odwiedzić zoo i ogród botaniczny. Dużą atrakcją, szczególnie dla chłopców, było zwiedzanie okrętu
wojennego „Błyskawica” i Muzeum Lotnictwa. Nie zabrakło także okazji do kąpieli w morzu i spacerów po
plaży o zachodzie słońca.

ZESPOŁY NA PRZEGLĄDZIE
FOLKLORYSTYCZNYM

EGZAMIN POD NADZOREM

13 i 14 czerwca w obydwu gimnazjach odbyły się egzaminy na kartę motorowerową. Każdy, kto chciał
uzyskać prawo do poruszania się na motorowerze po
drogach publicznych i spełniał prawne warunki, musiał przejść pozytywnie przez dwa etapy – część teoretyczną, obejmującą testy komputerowe, oraz część,
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W ostatnią niedzielę roku szkolnego do Woli Przemykowskiej zjechały zespoły z całej gminy. Oprócz gospodarzy były to grupy ze szkół podstawowych w Niedzieliskach, Zaborowie, Uściu Solnym i Szczurowej oraz
dwóch gimnazjów. Jury, w którego składzie zasiedli
choreografowie Wiesława Hazuka i Stanisław Gurgul,
podkreśliło profesjonalność przygotowania uczestników, inwencję twórczą opiekunów, która przełożyła się
na ciekawe układy choreograficzne, a także zaangażowanie ze strony dzieci i młodzieży. Przegląd Zespołów
Folklorystycznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Gminy Szczurowa odbył się w plenerze, czemu sprzyjała słoneczna pogoda. Rolę konferansjera pełniła dyrektorka szkoły Iwona Kalisz-Drewko. Tradycyjnymi
wolskimi atrakcjami były przejażdżki bryczką oraz
wozem konnym. Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
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Corrida z tangiem w tle

Organizowana przez Publiczne Gimnazjum w Szczurowej Corrida Ortograficzno-Językowa ma już kilkuletnią
tradycję. 6 czerwca po raz siódmy zmagali się z polską
ortografią i pisownią uczniowie z sześciu gimnazjów:
z Borzęcina, Biadolin Radłowskich, Miechowic Wielkich, Radłowa, Zaborowa i Szczurowej. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu był sport, natomiast
do walki zachęcały „przeszywające jak szpada wbita
w kark byka” melodie argentyńskie. Nad przebiegiem
konkursu czuwała komisja w składzie: Stanisława Klisiewicz (PSP w Szczurowej), Danuta Sygnarowicz (PSP
w Radłowie) i Maria Bawół (PSP nr 1 w Brzesku) oraz
Agata Wójcik, reprezentująca szczurowską księgarnię.
Zwycięską drużyną okazało się gimnazjum z Radłowa.
Organizatorkami konkursu były polonistki – wicedyrektor Lucyna Gut i Małgorzata Tracz.

– Dawid Martyński (PG Zaborów). Drużynowo zwyciężyli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Zaborowie,
II miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum
w Szczurowej, trzecie – drużyna z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Szczurowej. Organizatorami turnieju
byli nauczyciele informatyki Józefa Borowiec-Ozorka
oraz Piotr Krawczyk.

WIELCY ZE STRZELEC MAŁYCH

Sporo zadowolenia uczniom i nauczycielom przysporzyły tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Średnia punktów szczurowskiego gimnazjum okazała
się znacznie wyższa od średniej powiatu i województwa. Ponieważ Małopolska znów znalazła się wśród
krajowych liderów, szkoła ze Szczurowej wypadła zdecydowanie powyżej średniej ogólnopolskiej, dzięki czemu ponownie może się zaliczyć do grona najlepszych
placówek oświatowych w Polsce. Niekwestionowaną
„zwyciężczynią” egzaminu okazała się Joanna Fela,
która uzyskała maksymalną liczbę punktów w części
obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
a w zakresie wiedzy humanistycznej również otarła się
o 100 proc. poprawnych odpowiedzi. Łącznie uzyskała
98 pkt. na 100 możliwych. Pułap 90 pkt. znacznie przekroczyli również Joanna Wilaszek i Norbert Borowiec.
Żeby znaleźć się w pierwszej dziesiątce gimnazjalistów
naszej gminy należało zdobyć minimum 85 pkt. Okazało
się ponadto, że aż cztery osoby w tym gronie, włącznie
z liderką, to mieszkańcy jednej wsi – Strzelec Małych.

Konkursowe jury.

Młoda dziennikarka

Joanna Wilaszek, uczennica gimnazjum w Szczurowej, już po raz trzeci została laureatką Międzygimnazjalnego Konkursu Dziennikarskiego w Zakliczynie,
organizowanego pod patronatem „Dziennika Polskiego”. Gimnazjalistka ma już na swoim koncie I miejsce
za reportaż na temat „Dorosły, który mi imponuje”, II
nagrodę za wywiad przeprowadzony z wójtem gminy
Szczurowa, a w tegorocznej edycji konkursu przypadła jej trzecia lokata za reportaż na temat „Rówieśnik,
który odniósł sukces dzięki własnej pracy”.

KLAWIATUROWI MISTRZOWIE

Po raz piąty w Publicznym Gimnazjum w Szczurowej
spotkali się liderzy szkolnej informatyki, aby walczyć
o tytuł „Mistrza Klawiatury 2007”. Jury po karkołomnych obliczeniach ustaliło wyniki. Mistrzem został Sebastian Łoboda (PG w Szczurowej), a miss – Klaudia
Stąsiek ze szczurowskiej podstawówki. Kolejne tytuły
przypadły następującym zawodnikom: I wicemistrz
– Sebastian Wąs (PSP Strzelce Wielkie), II wicemistrz
– Artur Sowidzki (PSP Niedzieliska). Mistrzem nawigacji został Tomasz Żelazny (PG Szczurowa), wicemistrzem nawigacji – Józef Stachowicz (PSP Wola Przemykowska), mistrzem pisania – Piotr Duda (PG Zaborów), wicemistrzem pisania – Magdalena Czachor
(PSP Niedzieliska), mistrzem sterowania – Michał
Strózik (PSP Strzelce Wielkie), wicemistrz sterowania
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Dziesiątka najlepszych gimnazjalistów w dniu zakończenia
roku szkolnego 2006/2007.

LIDERZY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO GMINY
SZCZUROWA w r. 2007
1. Joanna Fela (Strzelce Małe)
2. Joanna Wilaszek (Szczurowa)
3. Norbert Borowiec (Rudy-Rysie)
4-5. (ex aequo) Paweł Maj, Adrian Nawrot (obydwaj ze
Strzelec Małych)
6. Joanna Jaszczowska (Strzelce Wielkie)
7. Mateusz Wolsza (Rudy-Rysie)
8. Jakub Miziński (Strzelce Małe)
9-10. (ex aequo) Paulina Gaca (Szczurowa), Barbara
Smoleń (Rudy-Rysie)
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Rykoszety parlamentarne
Edward Czesak              Tarnów, 21 maja 2007 r.
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Oświadczenie
W związku z pojawieniem się ostatnio w niektórych
mediach kłamliwych informacji o tym, iż w dniu 13
kwietnia br. zagłosowałem przeciwko życiu, oświadczam, że nie byłem i nie jestem przeciwnikiem ochrony
życia poczętego.
W tym dniu odbyło się pięć głosowań nad poprawkami, których celem było zwiększenie ochrony życia
ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Oświadczam, że pomimo wstrzymania się od głosu
podczas głosowania nad pierwszym wnioskiem mniejszości, poparłem wprowadzenie do Konstytucji prawnej
ochrony życia poczętego. Przypomnę, że podczas głosowania opowiedziałem się za wszystkimi pozostałymi
propozycjami zmian w ustawie zasadniczej, w tym
również wnioskiem Ligi Polskich Rodzin, aby art.38
Konstytucji stanowił, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od
chwili poczęcia do naturalnej śmierci. A zatem wstrzymanie się od głosu podczas pierwszego głosowania nie
było tchórzostwem i opowiedzeniem się przeciw życiu,
lecz świadomym wyborem jednej z form wprowadzenia
zmian. Uznałem, że poparcie zmian w kształcie, jakie
wprowadzały pozostałe poprawki uzasadniało wstrzymanie się od głosu podczas pierwszego głosowania.
Z przykrością stwierdzam, że autorzy różnych przekazów medialnych ulegli manipulacji ze strony tych
działaczy Ligi Polskich Rodzin, którzy w brutalnych
atakach na mnie chcieli osiągnąć określony cel polityczny poprzez zdyskredytowanie mojej osoby jako posła
Rzeczpospolitej Polskiej naszego tarnowskiego okręgu.
W tym ataku pod hasłem obrony życia ukryto wyzbytą skrupułów grę polityczną działaczy Ligi Polskich Rodzin zawartą w oświadczeniu rozpowszechnianym w różnych mediach, prawdę chowając za fasadą obłudy, cynizmu i podłości.
Edward Czesak
***
Wiesław Woda                         Tarnów, 16 kwietnia 2007 r.
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Janusz Kaczmarek
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Warszawa
Sprawa: zapytanie poselskie
Szanowny Panie Ministrze!
W pierwszych dniach tegorocznej wiosny spora
część środowisk samorządowych szczebla gminnego
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i powiatowego została zbulwersowana pojawiającymi
się w mediach informacjami, iż kierowany przez Pana
Ministra resort finalizuje prace nad planem korekty
sieci istniejących obecnie powiatów. Z tychże przecieków wynika, że na terenie województwa małopolskiego
przewidziane są do likwidacji cztery powiaty: brzeski,
dąbrowski, proszowicki i tatrzański.
Upublicznienie podanych wyżej informacji spowodowało reakcję w postaci mniej czy bardziej oficjalnych dementi władz, ale zasiane wątpliwości nie
zostały rozwiane, zwłaszcza że potencjalnie zainteresowane ta kwestią jednostki samorządowe nie uzyskały w tej mierze oficjalnego stanowiska właściwego
rzeczowo resortu. W sumie w tej drażliwej społecznie
kwestii dalej istnieje sporo niedomówień i niejasności,
co nie sprzyja planowaniu i prowadzeniu zadań zastrzeżonych do kompetencji samorządu powiatowego.
W związku z powyższym pytam:
1. Czy Rząd RP zamierza dokonać korekty aktualnej sieci powiatów, a jeżeli tak – to jaki jest ilościowy
zakres owej potencjalnej korekty?
2. Które z istniejących obecnie w Małopolsce powiatów są umieszczone na liście jednostek planowanych
do likwidacji?
3. Jak Rząd RP wyobraża sobie przeprowadzenie
tej tak bardzo bulwersującej społecznie akcji?
Z poważaniem
Poseł RP
Wiesław Woda
***

Minister                    Warszawa, 31 maja 2007 r.
Spraw Wewnętrznych
i Administracji               
Pan Ludwik Dorn
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku
Nawiązując do pisma z dnia 30 kwietnia 2007
roku (...) przekazującego zapytanie Posła na Sejm RP
Pana Wiesława Wody w sprawie „planów likwidacji
niektórych powiatów” uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone działania w zakresie
dotyczącym wprowadzenia zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa.
Ewentualne korekty granic powiatów mogą być
dokonywane jedynie z woli obywateli i władz samorządowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 5 czerwca 1998
roku „o samorządzie powiatowym” (...) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001
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roku „w sprawie trybu postępowania przy składaniu
wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia,
znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania
i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach” (...) .
Jednocześnie pragnę poinformować, iż zgodnie
z pkt 10 „Protokołu ustaleń Nr 10/2006 posiedzenia
Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 roku” – Prezes Rady Ministrów zobowiązał Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozważania potrzeby
dokonania przez niezależnych ekspertów analizy funkcjonowania podziału administracyjnego kraju oraz
przedstawienia członkom Rady Ministrów informacji
w tej sprawie.
Wobec powyższego Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji w grudniu 2006 roku skierował do
rady Ministrów „Informację w sprawie rozważenia
potrzeby dokonania przez niezależnych ekspertów
analizy funkcjonowania podziału administracyjnego
kraju”, w której wskazał na celowość przeprowadzenia
takiej analizy. Uzasadnieniem powyższego stanowiska
był m.in. fakt, iż ocena terytorialnego wprowadzenia
z dniem 1 stycznia 1999 roku dokonana przez Sejm
RP, Senat RP oraz Radę Ministrów w latach 2000-

2001 została przeprowadzona po zbyt krótkim okresie
funkcjonowania nowego podziału i nie wszystkie zjawiska mogły zostać w niej ujawnione. Ponadto, wzięto również pod uwagę stanowiska parlamentarzystów
oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zawierające uwagi na temat funkcjonowania jednostek podziału terytorialnego, a także propozycje dokonania korekt podziału terytorialnego. Warto zaznaczyć,
iż najwięcej zgłaszanych uwag dotyczy funkcjonowania
podziału terytorialnego stopnia powiatowego.
Przedmiotowa „Informacja” została przyjęta przez
Radę Ministrów w marcu 2007 roku. Przy czym zauważyć należy, że wśród zadań proponowanej analizy
jest m.in. zbadanie funkcjonowania miast na prawach
powiatu i otaczających je powiatów mających siedziby
w tych miastach, odniesienie się do kwestii połączenia
miast na prawach powiatu z powiatami je otaczającymi oraz nadania prawa powiatu miastom liczącym
powyżej 50 tys. mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
z up. Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu

Z życia Polonii

Uroczystość poświęcenia sztandaru
15 kwietnia 2007 r. sztandar Fundacji Parafii
Strzelce Wielkie został poświęcony przez ks. Ryszarda
Miłka, proboszcza parafii p.w. Św. Heleny w Chicago.
Podczas uroczystej mszy św., po podniosłym kazaniu,
ks. Miłek przystąpił do poświęcenia sztandaru. Poczet
sztandarowy: Wiesław Kołek, Józef Kudła i Wiesław
Głowacki, wniósł sztandar na podium ołtarza w obecności rodziców chrzestnych – Józefa i Władysławy
Szymańskich, w asyście honorowej warty kosynierów
Fundacji w krakowskich sukmanach, prezentujących
broń. Rodzice chrzestni potwierdzili swój obowiązek
przez ucałowanie sztandaru.
Dary nieśli: rodzice chrzestni, Alina Zabiegała – przewodnicząca fundacji, Stanisław Chwała – wiceprzewodniczący i Tadeusz Maj – honorowy członek Fundacji.
Po zakończeniu mszy św. ks. Miłek poprosił zarząd
i członków Fundacji oraz ich gości, kosynierów i rodziców chrzestnych do wspólnej fotografii ze sztandarem
przed głównym ołtarzem. Następnie członkowie i zaproszeni goście odjechali do sali bankietowej „Jolly
Inn” na „święcone” Fundacji.
W pięknej Kryształowej Sali zebrało się około 60
osób. W koleżeńskim i miłym nastroju podzielono się
świeconym jajkiem, złożono sobie życzenia. Pod koniec biesiady Tadeusz Maj opowiedział, jak tradycyjnie odbywa się przekazanie i wręczanie sztandaru.
Większości obecnych podobało się to i zdecydowali,
ażeby odbyło się takie przekazanie sztandaru. Zarząd,
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członkowie, chrzestni rodzice i goście ustawili się więc
na środku sali, z boku podszedł poczet sztandarowy,
a naprzeciw wiceprzewodniczący Fundacji Stanisław
Chwała – ponieważ przewodniczącą jest kobieta, więc
została zwolniona od klękania – uklęknął na prawe
kolano i ucałował pochylony sztandar, następnie powstał, odebrał sztandar od chorążego, oddał ukłon
sztandarowi, członkom i rodzicom chrzestnym, jako
jego nowy właściciel i oddał go chorążemu.
Tadeusz Maj
Korespondent
Chicago
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Sport
SZCZUROWA. Olimpiada z brązową medalistką

Zwycięstwo zerówki z Rudy-Rysia
W hali sportowo-widowiskowej odbyła się VII
Sportowa Olimpiada Przedszkolaków pt. „Maluchy na
Start”. Wzięło w niej udział ponad 200 dzieci z przedszkoli oraz zerówek, które mogły rywalizować w zminiaturyzowanych wersjach koszykówki, siatkówki,
piłki nożnej, rzutu do tarczy piłeczką oraz ringiem,
hokeja, bilarda, golfa, kręgli, tenisa stołowego i ziemnego. Ponadto zawodnicy dopingowani przez mamy
oraz nauczycielki zdobywali punkty, strzelając do bramek, strzelając z łuku, rzucając kostkami, zjeżdżając
do basenu z piłeczkami oraz skacząc na trampolinie.
W zmaganiach wzięło udział dziesięć drużyn. Były to
reprezentacje przedszkoli w Uściu Solnym, Szczurowej

i Strzelcach Wielkich, ochronek ze Szczurowej i Zaborowa oraz zerówek ze szkół w Rudy-Rysiu, Niedzieliskach, Zaborowie, Wrzępi oraz Woli Przemykowskiej.
Najwięcej punktów zdobyła zerówka z Rudy-Rysia.
Wójt Marian Zalewski ufundował dla każdej drużyny nagrody w postaci pucharów, zestawów zabawek
oraz piłek. Gośćmi odbywającej się 12 czerwca br. imprezy byli: Barbara Śliwowska – brązowa medalistka
w gimnastyce na Olimpiadzie w Melbourne, wiceprezes Małopolskiej Rady Olimpijskiej Honorata Mroczek, a także przedstawiciele gminnego samorządu.
Sędziowały Elżbieta Gądek i Bogumiła Dziąćko.
(jr)

SZCZUROWA. Rajd Wisły przez naszą gminę

1500 km na rowerach
27 maja, gdy w parku rozbrzmiewała ludowa muzyka podczas „Krakowskiego Wianka”, zawitali do
Szczurowej uczestnicy II Rajdu Wisły, albowiem tu
właśnie zaplanowano dla nich postój i dłuższy odpoczynek. W rowerowym rajdzie wzięło udział około 150
kolarzy z różnych krajów Europy. Uczestnicy wyjechali 25 czerwca z miasta Wisła, aby wzdłuż królowej
polskich rzek dotrzeć 8 czerwca do Gdańska. Trasa

prowadziła przez Kraków, Niepołomice, Mikluszowice, Bieńkowice, Niedary, Uście Solne, Szczurową,
Zaborów, Jadowniki Mokre, Otfinów, Gorzyce i Dąbrówkę Gorzycką. Rajd to duże przedsięwzięcie na
skalę międzynarodową, pod patronatem Parlamentu
Europejskiego, Telewizji Polskiej, Telewizji Polonia
i Polskiego Radia. Jego trasa miała długość 1500 km.
(jr)

SZCZUROWA. XII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin

Po pracy na boisko
W ramach tegorocznego turnieju w hali sportowej
odbył się festyn sportowo-rekreacyjny zakładów pracy
i GLKS-ów pod hasłem „Po pracy na boisko”. Uczestnictwo zgłosiły: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska,
Krakowski Bank Spółdzielczy, Urząd Gminy, GLKS
„Korona” Niedzieliska, Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu, GLKS „Orlik” Szczurowa, Zespół Szkół w Szczurowej.
Najlepsi w poszczególnych konkurencjach byli: rzut
piłką do kosza – Stanisław Zachara (GLKS „Korona”),
strzał na bramkę do celu – Kamil Kozdrój (GLKS „Orlik”), siłowanie na rękę – Krzysztof Stolarz (Urząd
Gminy), wbijanie gwoździ w pień drewniany – Stanisław Zachara (GLKS „Korona”), rzut lotką do tarczy
– Dariusz Szlachta (OSM) .
W turnieju piłki nożnej zwyciężyła drużyna „Orlika” ze Szczurowej, pokonując w finale reprezentację
Gminnego Centrum Kultury 0:1. na kolejnych miej-
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scach znaleźli się: „Korona” Niedzieliska, OSM, UG
i Zespół Szkół.
Seria meczów siatkówki przyniosła laury drużynie
OSM. Drugie miejsce zajęła „Korona” Niedzieliska,
trzecie – „Orlik” Szczurowa, a kolejne szczurowscy
urzędnicy, GCK i Zespół Szkół.
W ogólnej punktacji najlepiej wypadła reprezentacja OSM (Marek Świątek, Janusz Wesołowski, Andrzej Caban, Adam Łubowski, Bartłomiej Wesołowski,
Grzegorz Rębacz, Jerzy Czaja, Czesław Łucarz, Zbigniew Golik) oraz GLKS „Orlik” Szczurowa (Krzysztof
Nawrot, Kamil Kozdrój, Łukasz Rogóż, Piotr Gnatek,
Adam Habura, Dawid Domagała, Łukasz Czachor) .
Fundatorem nagród, którymi były puchary za miejsca od pierwszego do czwartego, był wójt Marian Zalewski. Dodatkowo każda z drużyn otrzymała piłkę do
siatkówki oraz piłkę nożną.
JAROMIR RADZIKOWSKI
W ZAKOLU RABY I WISŁY
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Tradycja dla smakoszy
Makarony mają bardzo szerokie zastosowanie w gastronomii. Przygotowane
z nich potrawy są mało pracochłonne, umożliwiają urozmaicenie jadłospisów
potrawami tanimi i poszukiwanymi.

Makaron nie tylko dla Włocha
Makaron otrzymujemy z ciasta wyprodukowanego
z mąki pszennej, wysokoglutenowej, uformowany pod
ciśnieniem i utrwalony przez suszenie. W jego skład
jako dodatki wzbogacające mogą wchodzić jaja świeże,
mrożone lub proszek jajeczny, suszone drożdże spożywcze, świeży, odtłuszczony twaróg, mąka kukurydziana,
mleko, suszony gluten i mąka sojowa. Makarony mają
bardzo szerokie zastosowanie w gastronomii. Przygotowane z nich potrawy są mało pracochłonne, umożliwiają urozmaicenie jadłospisów potrawami tanimi
i poszukiwanymi. Mają zastosowanie jako dodatki do
zup, do drugich dań mięsnych, duszonych w sosach
oraz jako dania podstawowe. Włosi zaliczają „pastę”,
czyli makaron z sosem lub farszem, do pierwszych
dań, podobnie jak zupy i risotta, podają więc przed daniem głównym, ale my śmiało możemy pozostać przy
zwyczaju podawania makaronów na drugie dania.
Rodzaje makaronów:
* fusilli lunghi – długie, spiralnie skręcone spaghetti;
* pappardelle – bardzo szerokie wstążki;
* bucatini – cienkie rurki;
* tagliatelle – długie wstążki;
* mafalde lub lasagnette – długie, dość szerokie wstążki
o pofalowanych brzegach;
* spaghetti – długie pręciki różnej grubości;
* linguine – długie, spłaszczone pręciki, przypominające
spaghetti;
* fettuccine – wstążki węższe, ale grubsze od taglatelli;
* zite – grube, długie rurki;
* cannelloni – bardzo grube rurku długości ok. 10 cm,
przeznaczone do nadziewania, mogą być gładkie
lub rowkowane;
* ruote – makaron w kształcie kółek;
* lumache – mocno wygięte rurki przypominające skorupę
ślimaka;
* fusilli – makaron wytłaczany, skręcany w świderki;
* farfalle – kokardki, czy jak wolą inni motylki;
* conchigliette, conchiglie, conchiglioni – muszelki małe,
średnie lub duże rowkowane lub gładkie;
* gomiti lub chiferri – lekko wygięte krótkie rurki,
tzw. kolanka;
* tirtiglioni – trzycentymetrowe świderki o luźnym skręcie;
* ditali – którciutkie, grube rurki, rowkowane i gładkie;
* creste di gallo – makaron w kształcie grzebieni koguta;
* rigatoni – grube, krótkie rurki, rowkowane lub gładkie;
* penne – grube rurki z końcami ściętymi pod kątem
ostrym; rogate rowkowane, liście gładkie;
* lasagne – płaty ciasta szerokość 8-2 cm.

Paglia e fieno alla panna („słoma i siano” w śmietanie)
Po 20 dag taliatelli zwykłych i zielonych, mała cebula, 3/4 szklanki śmietanki 22-30 proc., 5 dag wędzonego boczku, łyżka masła, 5 dag startego parmezanu, łyżka posiekanej pietruszki, kilka
listków szałwii, pieprz i sól. Na dużej patelni rozpuścić masło,
podsmażyć pokrojoną w paski wędlinę, dodać posiekaną cebulę, zeszklić. Wlać śmietanę, wrzucić szałwię, posolić i gotować
na średnim ogniu ok. 2 min. Włożyć do sosu ugotowane al dente tagliatelle, posypać połową parmezanu, doprawić solą, wymieszać, oprószyć resztą sera i natką. „Słomę i siano” najlepiej
podawać w patelni, w której była przyrządzana.
Tortoglioni al pomodoro e aspargi
(tortoglioni z pomidorem i szparagami)
40 dag tortoglioni, 2 słoiki zielonych szparagów, 4 dojrzałe pomidory, cebula, 10 listków bazylii, 5 dag tartego parmezanu, 5
łyżek oliwy, czarny pieprz ziarnisty, sól. Szparagi osączyć z zalewy, pokroić na trzycentymetrowe kawałki, główki włożyć do
miseczki i odłożyć. Pomidory sparzyć, obrać ze skóry, pozbawić
pestek i pokroić w kostkę. W głębokiej patelni rozgrzać oliwę,
zeszklić na niej posiekaną cebulę, dodać pomidory i smażyć
10 min., mieszając. Połączyć sosy ze szparagami, zagotować,
wymieszać z makaronem ugotowanym al dente i przełożyć do
ogrzewanej wazy lub salaterki. Przybrać główkami szparagów
i posypać parmezanem.
Lasagne con petti di pollo (lasagne z kurczakiem)
12 płatów lasagne, 50 dag piersi kurczaka, cukinia, 30 dag
brokułów, 30 dag pieczarek, 2 cebule, 3 spore pomidory, duża
puszka pomidorów w zalewie, 3-5 ząbków czosnku, 10 listków
bazylii, 2 łyżki śmietany, 10 dag startego parmezanu, 5 dag
masła, 4-5 łyżek oliwy, 1-2 suszone peperoncini, cukier, sól,
3 szklanki beszamelu. Pieczarki pokroić na cząstki, cukinię
– w półplasterki, piersi kurczaka – w paski. Na patelni rozgrzać
połowę oliwy i usmażyć na niej mięso. Przełożyć na talerzyk,
a na pozostałym na patelni tłuszczu obsmażyć pieczarki. Gdy
się zrumienią, dodać cukinię i chwilę smażyć razem. W rondlu z grubym dnem rozgrzać resztę oliwy, podsmażyć na niej
drobno posiekaną cebulę, czosnek i peperoncini, po kilku min.
wyjąć papryczkę i dodać kurczaka, pieczarki z cukinią, podzielony na różyczki brokuł, obrane pomidory pokrojone w kostkę
i połowę zmiksowanych pomidorów w zalewie, dusić na małym ogniu ok.15 min., następnie dodać śmietanę, pokrojone
listki bazylii, doprawić do smaku. Prostokątne żaroodporne
naczynie wysmarować masłem, wyłożyć suchymi płatami makaronu, przykryć farszem, polać beszamelem, posypać parmezanem i jeszcze raz powtórzyć wszystkie te czynności. Na
wierzchu ułożyć ciasto i dokładnie pokryć beszamelem, polać
zmiksowanymi pomidorami, posypać parmezanem. Zapiekać
ok.45 min. w temp.190-200°C.

ANNA ZYGIEL
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Wspomnienia wojenne
Po świętych i historycznych miejscach ganiano nas w skwarze lipcowych dni, jak również nocami.
Byliśmy młodzi, uparci, zażarci, buntowniczy – bojownicy o wolność, żołnierze Sikorskiego!

Ja, żołnierz-tułacz (6)
22 czerwca 1940 r. Czternaście dni jechaliśmy
z Węgier, aż przyjechaliśmy do miejscowości Homs,
gdzie znajdowała się nasza Brygada Strzelców Podkarpackich. Temperatura dochodziła do 60oC, a przy
tym wiał dość silny wiatr – ciepły, pustynny.
Dostałem przydział do czwartej kompanii drugiego pułku Strzelców. Tego samego dnia otrzymaliśmy
umundurowanie i wydano nam francuskie Berthiery.
Na drugi dzień, przy raporcie u dowódcy kompanii,
por. Adama Chrapkiewicza, z meldunkiem o moim
przydziale do kompanii dostałem przydział do drugiego plutonu składającego się z podoficerów. Dowódcą
plutonu był ppor. Józef Wolsza, jak się później dowiedziałem, z Mokrzysk w powiecie brzeskim, a zastępcą
– starszy sierżant Stanisław Jaroszczak.
23 czerwca 1940 r. Przyszedłem do spółdzielni
pułkowej, aby się czegoś napić. Za bufetem stał ktoś
z bardzo znajomą twarzą. Przyjrzałem się i nie mogłem oczom uwierzyć.
– Serwus Franiu! – odezwałem się.
Zdziwiony również moim zjawieniem się, wyciągnął
do mnie rękę. Przywitaliśmy się po bratersku. Razem
chodziliśmy do szkoły podstawowej w Strzelcach Małych. Był to Franciszek Czesak, o którym pisał mi brat
na Węgry, że jest w niewoli rosyjskiej. Jak się okazało, uciekł i dostał się do Syrii. Znalazł się w tej samej
kompanii, co ja. Od tego czasu byliśmy razem.
29 czerwca 1940 r. Francja skapitulowała. Załadowaliśmy się do Palestyny, do Ziemi Świętej. Zaraz
nad granicą witaliśmy się z żołnierzami angielskimi
i australijskimi, pokazującymi nam kciuk jednej lub
dwu rąk, co znaczyło: Szczęść Boże!
1 lipca 1940 r. Zatrzymaliśmy się nad słynnym
Jeziorem Genezaret, gdzie św. Piotr zbudził Jezusa
śpiącego w łodzi podczas burzy. Byliśmy tam cztery
dni. Spaliśmy na gołej ziemi, pod gołym niebem i codziennie kąpaliśmy się w jeziorze. Każdego wieczora
kładliśmy się na twardej, spękanej od słońca ziemi,
obawiając się ukąszeń skorpionów, po których zdarzały się przypadki śmierci.
Znad Genezaretu pojechaliśmy autobusami wzdłuż
rzeki Jordan przez Haifę, koło góry Tabor, przez Nazaret do miejscowości Latum, odległej o kilometr od
Emaus – miejsca, w którym stała gospoda Łukasza
i Kleofasa, z którymi Jezus spotkał się w pierwszy
dzień po zmartwychwstaniu. Umieszczono nas w namiotach. W kilka dni później przybyła cała brygada
i osiedliła się na małym wzgórku.
10 lipca 1940 r. Po tych świętych i historycznych
miejscach ganiano nas w skwarze lipcowych dni, jak
również nocami. Ćwiczono nas. Byliśmy młodzi, upar-

28

ci, zażarci, buntowniczy – bojownicy o wolność, żołnierze Sikorskiego!
Już po miesiącu dowództwo nasze uznało, że jesteśmy gotowi do następnego, wyższego stopnia wtajemniczenia i szkolenia żołnierskiego. Zarządzono ostre
strzelanie. Załadowano nasz II Batalion Strzelców
Karpackich na citroeny i jazda na poligon wojsk brytyjskich koło Jaffy – starożytnej Jaffy, pamiętającej
czasy biblijne. Była ona wówczas zamieszkała wyłącznie przez Arabów, a położony obok nowoczesny
Tel-Aviv – przez ludność żydowską. Strzelnica była
wspaniale urządzona i wyposażona. Strzelaliśmy
z karabinów Berthier. Każdy z kompanii strzeleckich
dostąpił też rzadkiego w przedwojennej armii polskiej
zaszczytu pociągnięcia za spust cekaemów – poczciwych Hotchkissów.
Od wczesnego ranka trwała ta strzelanina, od szóstej. W południe brytyjska obsługa poligonu podawała
obiad, który składał się między innymi, o dziwo, z dużej
porcji ryżu na mleku z rodzynkami. Po obiedzie znów
strzelaliśmy. Wyniki musiały być dobre, gdyż dowództwo nasze zdecydowało, że wojsko jest już na tyle wyszkolone, iż można go bez wstydu pokazać ludności
cywilnej Tel-Avivu. Szmer przeleciał przez szeregi: „Będzie przemarsz przez miasto”. Radość i podniecenie były
wielkie. Ciekawi byliśmy, jak wygląda życie pozaobozowe. Dotychczas samo słowo „miasto” było dla nas czymś
czarodziejskim, prawie nieosiągalnym. Najbardziej fantastyczne opowieści krążyły o tym, jak w tym „mieście”
płynie życie. Przepustek nie dawano, a częste i złośliwe
patrole naszej żandarmerii wyłapywały śmiałków wychylających się poza rejon zakwaterowania.
Tak więc główną arterią miasta Tel-Aviv, szeroką
aleją Allemby Road, w górę od Teatru Herzlia, ruszył
nasz dumny II batalion z pieśnią „O mój rozmarynie,
rozwijaj się...” Na czele kroczył kpt. Stanisław Koziar,
humorystycznie przez nas nazwany „Kosiba”, zastępca dowódcy batalionu. Trzy kroki za nim maszerował
wyprężony jak struna por. Karol Kasprowicz, adiutant
batalionu, a dalej – por. Adam Chrapkiewicz, wysoki
jak tyka, z twarzą umęczonego atlety, dowódca czwartej kompanii.
TADEUSZ MAJ
Na podstawie tekstu
Wspomnienia wojenne z lat 1938-1945
W poprzednim odcinku wspomnień wkradł się błąd drukarski. W zdaniu o tunelach, które „były tak długie, że pociąg jadąc 50 km na godzinę potrzebował na ich przejechanie około 50 minut”, prawidłowo powinno być „5 minut”.
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Obraz przeszłości

20 marca 1958 r. Uroczyste wprowadzenie ks. Stanisława Ryczka na probostwo parafii Wola Przemykowska. Od lewej: Anna
Latuszek, Janina Giza, Zofia Kulesza, Janina Chyłka, Maria Papież, Janina Kłos, Anna Dobosz, Janina Klich, Janina Kozioł,
Zofia Budzioch, Maria Szot, Genowefa Rubacha, Stanisława Boksa, Anna Latocha, Janina Mężczyzna, Genowefa Barabaś.

ODESZLI SPOŚRÓD NAS (10.03.2007-30.06.2007)

Kronika żałobna
Stanisław Walczak			
Maria Żelazo				
Barbara Stachowicz			
Jan Gardziel				
Maria Janina Kowalczyk			
Anna Cicha				
Janina Rachwalik			
Honorata Kordecka			
Karolina Zych				
Maria Rzeźnik				
Emilia Gofron				
Maria Rębacz				
Anna Koza				
Genowefa Bylica			
Stefania Panna			
Czesława Juszczyk			
Józef Policht				
Józef Kozak				
Zofia Dobosz				
Katarzyna Stanisława Rydzy		
Magdalena Wolsza			
Zofia Czachor				
Maria Stąsiek				
Anna Japa				
Zdzisław Jan Tarlaga			
Stanisław Adam Mądry			
Władysław Kazimierz Gadowski		
Mieczysław Badzioch			
Kazimierz Cholewicki			
Helena Chwała			
Stanisław Kowalczyk			
Józef Jan Giza				
Zbigniew Kukułka			
Ryszard Władysław Prus		
Katarzyna Teresa Wojtaszewska		
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ur.2.06.1914 r.			
ur.9.09.1915 r.			
ur.6.01.1917 r.			
ur.17.12.1918 r.			
ur.22.11.1919 r.			
ur.16.04.1920 r.			
ur.11.06.1920 r.			
ur.30.06.1921 r.			
ur.10.01.1922 r.			
ur.19.01.1922 r.			
ur.12.11.1923 r.			
ur.6.12.1924 r.			
ur.10.08.1926 r.			
ur.23.10.1926 r.			
ur.27.03.1927 r.			
ur.7.05.1927 r.			
ur.9.09.1927 r.			
ur.15.03.1928 r.			
ur.15.10.1928 r.			
ur.17.11.1928 r.			
ur.15.02.1929 r.			
ur.18.04.1931 r.			
ur.3.09.1934 r.			
ur.20.03.1935 r.			
ur.25.10.1942 r.			
ur.29.08.1943 r.			
ur.1.12.1943 r.			
ur.1.01.1946 r.			
ur.23.03.1946 r.			
ur.25.10.1947 r.			
ur.9.11.1950 r.			
ur.22.03.1952 r.			
ur.15.03.1958 r.			
ur.14.02.1962 r.			
ur.22.02.1973 r.			

zam. Kwików
Wola Przemykowska
Strzelce Wielkie
Uście Solne
Dołęga
Strzelce Małe
Wrzępia
Strzelce Wielkie
Uście Solne
Wrzępia
Szczurowa
Szczurowa
Dołęga
Szczurowa
Pojawie
Szczurowa
Rajsko
Popędzyna
Uście Solne
Strzelce Wielkie
Rudy-Rysie
Niedzieliska
Rajsko
Strzelce Małe
Wrzępia
Dąbrówka Morska
Uście Solne
Zaborów
Szczurowa
Górka
Zaborów
Szczurowa
Rudy-Rysie
Wola Przemykowska
Strzelce Małe
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Z policyjnego notatnika
9 stycznia 2007. Mieszkaniec naszej gminy, kierujący
polonezem caro, doprowadził w Szczurowej do zderzenia
czołowo-bocznego z volkswagenem, którym jechał mieszkaniec Tychów. Uszkodzeniu uległy obydwa pojazdy.
12 stycznia. Niedzieliska. Kierowca z Borzęcina,
jadący citroenem berlingo, nie zachował należytej odległości pomiędzy pojazdami i uderzył w tył poloneza,
kierowanego przez mieszkańca Kopaczy Wielkich.
15 stycznia. Szczurowa. Niewłaściwe zabezpieczenie przedmiotów przewożonych na przyczepie ciągniętej przez volkswagena było przyczyną uszkodzenia
nadjeżdżającego z przeciwka mercedesa, zarejestrowanego w Nowym Sączu.
24 stycznia. Szczurowa. Scania i ford transit znalazły się w rowie, ponieważ kierowca pierwszego z pojazdów nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wpadł w poślizg, przez co zmusił do
zmiany toru jazdy zbliżającego się z przeciwka forda.
26 stycznia. Szczurowa-Włoszyn. Podczas wymijania doszło do bocznego zderzenia poloneza i fiata uno.
4 lutego. Znacznemu uszkodzeniu uległo audi A4 po
zderzeniu z sarną, która nagle wyskoczyła na drogę w Rudy-Rysiu. Samochód był własnością mieszkańca Krosna.
22 lutego. Szczurowa-Włoszyn. Mieszkanka Krakowa, prowadząca skodę fabię, straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego doszło do boczno-czołowego zderzenia z daewoo matizem, którym jechał tarnowianin.
14 marca. Mieszkaniec Szczurowej został oszukany na znaczną sumę pieniędzy przez dwoje sprawców.
20-24 marca. Rudy-Rysie. Skradziono około
1250 m przewodów elektrycznych napowietrznej trakcji energetycznej na szkodę Zakładu Energetycznego
w Dąbrowie Tarnowskiej.
24-25 kwietnia. Szczurowa. Kradzież aluminiowego kontenera wraz z konstrukcją metalową oraz dwóch
kół samochodowych na szkodę mieszkańca tej wsi.
23 marca. W centrum Szczurowej polonez wjechał
na tył fiata cinquecento.
30-31 marca. Zaborów. W nocy pięciu mieszkańców powiatu tarnowskiego usiłowało dokonać kradzieży przewodów telekomunikacyjnych, jednak na
gorącym uczynku zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy posterunku w Szczurowej.
3-4 kwietnia. Uszkodzenie mienia o wartości
1000 zł w niezamieszkałym budynku w Popędzynie.
18 kwietnia. Szczurowa, ul. Lwowska. Opel astra
najechał na tył jadącego przed nim mercedesa.
1 maja. Wypadek w lesie koło Pojawia. Mieszkaniec
Jadownik Mokrych został potrącony przez renaut 19.
W wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu.
1-15 maja. Wola Przemykowska. W tym okresie
dokonano włamania do garażu, usytuowanego na terenie prywatnej posesji. Sprawcy wyłamali deski zabezpieczające drzwi wejściowe i skradli rower górski,
hulajnogę, grilla, przedłużacz elektryczny oraz klucze.
14-15 maja. Rudy-Rysie. Zatrzymano trzech mężczyzn
podejrzanych o gwałt na mieszkance gminy Rzezawa.
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16 maja. Strzelce Małe. Boczno-czołowe zderzenie
rowerzysty, który wykonywał manewr skrętu w lewo,
z oplem corsą, prowadzonym przez mieszkańca Krakowa.
4 czerwca. Rząchowa. Ciężarówka scania podczas
omijania przeszkody na drodze nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu z przeciwka manowi, którego kierowca zmuszony został do ostrego hamowania. Przyczepa mana znalazła się w rowie.
5 czerwca. Mieszkaniec Krakowa, posiadający pasiekę w Uściu Solnym, odkrył kradzież około 240 litrów
miodu, 120 ramek pszczelarskich z uli wraz z paskami
przeciw zarazie. Wartość strat wyceniono na 5 tys. zł.
5-6 czerwca. W Woli Przemykowskiej-Zamłyniu
zatrzymano dwóch mężczyzn, podejrzanych o dokonywanie kradzieży oraz kradzieży z włamaniami na terenie Woli Przemykowskiej, Kopaczy Wielkich, Księżych Kopaczy oraz innych wsi.
9 czerwca. Na drodze do mostu w Górce zatrzymano sprawcę szeregu kradzieży rowerów na terenie
gminy Szczurowa, dokonywanych od 2006 r. Okazał
się nim mieszkaniec gminy Koszyce, który do Szczurowej dojeżdżał zazwyczaj „okazją”, a wracał skradzionym jednośladem. Rowery kradzione były nie tylko
spod sklepów oraz miejsc użyteczności publicznej, ale
nawet z prywatnych posesji.
7 czerwca. Dwa motocykle, którymi jechali mieszkańcy Krakowa, wjechały do przydrożnego rowu w Strzelcach
Małych. Pasażerka jednego z nich złamała rękę.
13 czerwca. Szczurowa. Kierowca opla vectry z Olkusza doprowadził do zderzenia z fiatem 126p, w wyniku czego, oprócz uszkodzenia pojazdów, obrażeń
ciała doznał pasażer „malucha”, mieszkaniec gminy
Wietrzychowice.

Poezja z okolic
Biografia
Wietrzne słowa i ulotne myśli
Tylko to w sercu masz
Gonisz za czymś, gubiąc siebie
Los srodze daje ci w twarz
Potykasz się i upadasz
Powstajesz tworząc morze łez
Rutyna świata ciebie zjada
Łatwiej przychodzi każdy grzech
Umierasz nie patrząc za siebie
Rozpaczasz, że srogi był świat
Nikt nie pamięta o tobie
Znikasz w otchłani sinej dali.
		
Małgorzata Młynarczyk
			
Wrzępia
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dodatek do numeru 2/2007

Dni Szczurowej
10-17 czerwca 2007 r.

Podpisane zostało pierwsze w historii gminy
porozumienie o współpracy międzypaństwowej

Bohorodczany ze Szczurową
Prowadzenie współpracy kulturalnej, oświatowej, gospodarczej oraz wymiana doświadczeń w zakresie działalności społecznej to podstawowe cele określone w porozumieniu, jakie podpisali w niedzielę, 10 czerwca br., reprezentujący gminę Szczurowa
wójt Marian Zalewski i przewodniczący Rady Gminy Kazimierz
Tyrcha, jak również szef Bohorodczańskiej Państwowej Administracji Taras Dmytrowycz Parfan z przewodniczącym Rady
Rejonu Wołodymyrem Fedorowyczem Tymczyszynem. „Porozumienie – czytamy w tekście – jest zawarte na okres trzech lat
i wchodzi w życie z dniem podpisania. Będzie ono automatycznie
przedłużane na następne okresy trzyletnie, o ile żadna ze stron
nie wypowie jej w formie pisemnej, co najmniej na trzy miesiące
przed upływem danego okresu obowiązywania”.
– Pierwsze kontakty gminy Szczurowa z Bohorodczanami
sięgają roku 2000 – powiedział wójt Zalewski. – Wówczas to
wystąpił u nas ludowy zespół „Pidrihirjanka”, w którym śpiewali
m.in. państwo Witalina i Michał Pastuchowie. Później zaprosiliśmy z Ukrainy wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, których w Polsce brakowało. Dalsze kontakty to przyjazd
do Szczurowej w r. 2005 delegacji z szefem Bohorodczańskiej
Państwowej Administracji, panem Tarasem Parfanem, jak również częste kontakty Publicznego Gimnazjum w Szczurowej ze
szkołami na Ukrainie.
– Różnie układała się historia pomiędzy naszymi narodami
i państwami, ale zawsze współpraca przynosiła dobre efekty –
stwierdził w wystąpieniu Taras Parfan. – Jestem przekonany, że
dzisiejsze podpisanie porozumienia na pewno przyniesie korzyści zarówno rejonowi bohorodczańskiemu, jak i gminie Szczurowa. Współpraca bowiem daje możliwość bliższego poznania
duszy sąsiada, a podpisanie dokumentu to mały krok w wielkim
dziele zbliżania Polaków i Ukraińców.
Uroczystość miała miejsce w sali tańca, udekorowanej flagami państwowymi Polski i Ukrainy. Odegrano hymny narodo-

we. Wśród licznych gości znaleźli się m.in.: konsul generalny
Republiki Ukrainy w Krakowie Władysław Kaniewski, parlamentarzyści – Urszula Augustyn, Edward Czesak i Wiesław Woda,
przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, wójtowie
i burmistrzowie zaprzyjaźnionych miast i gmin, aktualni radni,
jak również byli przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Fiołek,
Zygmunt Kosała i Józef Banek. Uroczystość uświetnił występ
Witaliny i Michała Pastuchów.		   	   (m)
REJON BOHORODCZAŃSKI znajduje się na zachodniej
Ukrainie, w obwodzie iwano-frankowskim, natomiast
samo miasto Bohorodczany – 150 km na południe od
Lwowa i 15 km na północ od Iwano-Frankowska. Granice rejonu, liczącego 70 tys. mieszkańców, obejmują
dwa miasta oraz trzydzieści dwie wioski.

Przecięli wstęgę

Rynek oficjalnie otwarty
O godz. 1700 goście przeszli do rynku, gdzie wspólnie z mieszkańcami wzięli udział w uroczystym oddaniu do użytku centrum
w Szczurowej. Ksiądz prob. Jan Orlof poświęcił płytę rynku.
W symbolicznym przecięciu wstęgi brali udział: Taras Parfan –
jako przedstawiciel delegacji ukraińskiej, poseł Urszula Augustyn,
poseł Wiesław Woda, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, wójt Marian Zalewski, sołtys Szczu-

rowej Stanisław Wądołowski oraz reprezentantka młodego pokolenia, gimnazjalistka Anna Fijałkowska. Po przemówieniach na
scenie wystąpił zespół dziecięcy Publicznej Szkoły Podstawowej
„Kukułeczka” oraz gimnazjalna kapela ludowa. Zaśpiewały także
panie ze szczurowskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Wieczorem
bawiono się w parku, gdzie przed publicznością zaprezentowały
się zespoły „New Angels” i „Tercet Egzotyczny”.

XXVI Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych

Dwa dni folkloru
Prawie sześciuset wykonawców ze wschodniej i zachodniej
Małopolski, od Olkusza i Chrzanowa przez Kraków, Myślenice
po Tarnów i Ryglice, zaprezentowało się podczas XXVI Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych „Krakowski Wianek” im. Jędrzeja Cierniaka. Bardzo duża
liczba występujących spowodowała, iż imprezę zaplanowano na

dwa dni – sobotę i niedzielę. Mimo początkowych problemów
z pogodą na scenie zbudowanej przed dworkiem Kępińskich
zaprezentowało się 13 zespołów regionalnych, 14 kapel ludowych, 18 grup śpiewaczych oraz trzech solistów. Jury, któremu
przewodniczyła Aleksandra Bogucka, etnomuzykolog z Krakowa, oceniło występujących w kilku kategoriach. Najważniejsze
trofeum w postaci „Krakowskich Wianków”
otrzymali: Zespół Regionalny „Gwoździec”
z Gwoźdźca (gmina Zakliczyn) oraz Zespół
Góralski „Hamernik” z Nowohuckiego Centrum Kultury. W kategorii form opracowanych
autentycznie przyznano tylko trzy drugie miejsca, m.in. dla zespołu „Pojawianie”, a zespół
„Rzepiki” otrzymał drugą nagrodę w kategorii zespołów młodzieżowych. Kapele Zespołu
Dębińskiego Centrum Kultury oraz „Groblan”
z Grobli wygrały w kategorii dorosłych kapel
ludowych. Nagrodę otrzymał również Krzysztof Zdunek z Niedzielisk, grający solówkę na
heligonce. Najlepszym instrumentalistą okazał
się Marcin Korbut z Siedlca, a w gronie grup
śpiewaczych triumfowały „Płocanki” z Płock,
„Pogórzanie” z Jastrzębi oraz „Siemiechowianki” z Siemiechowa. Nagrody dla artystów ufundowali: Narodowe Centrum Kultury,

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz
szczurowski oddział Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Wśród dodatkowych atrakcji była parada konna oraz możliwość przejechania się jedną z bryczek ulicami Szczurowej. Ukoronowaniem występów stało się przedstawienie krakowskiego
wesela w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Brzeskiej pod
kierunkiem Janiny Kalicińskiej.
Gośćmi imprezy byli: deputowana Parlamentu Europejskiego Grażyna Staniszewska, wicemarszałek Małopolski Roman
Ciepiela oraz wójtowie i burmistrzowie wielu gmin. Tegoroczny
„Wianek” był rekordowy pod wieloma względami, m.in. po raz
pierwszy w najnowszej historii powiatu brzeskiego w imprezie
uczestniczyło aż czterech przedstawicieli władz tej jednostki samorządu – przewodniczący Sławomir Pater, starosta Ryszard
Ożóg, wicestarosta Stanisław Pacura i członek Zarządu Powiatu
Marek Antosz.
Krzysztof Zdunek.

chał Pastuchowie, natomiast 100 dolarów w imieniu sponsorów
z Ameryki wójt Marian Zalewski wręczył Krzysztofowi Zdunkowi,
instrumentaliście z Niedzielisk. „Pojawianie” wystąpili na „Wianku” w następującym składzie: Sławomir Golonka, Artur Pawlik,
Joanna Mucek, Ewelina Burzawa, Andrzej Mądrzyk, Katarzyna
Janowska, Kamil Janowski, Magdalena Gaca, Małgorzata Gałek, Monika Ciaciura, Łukasz Ciaciura, Anna Ciaciura, Tomasz
Mądrzyk, Arkadiusz Kuliszewski, Patryk Kuliszewski, Zuzanna
Mądrzyk, Anna Wojnicka, Mateusz Majka, Marcin Majka.
(g)

Goście zaproszeni na scenie.

– Jeszcze rok temu nie zdawałem sobie sprawy, że „Krakowski Wianek” to impreza o tak wielkim rozmachu. Dobrze, że ten
przegląd przetrwał trudne dla kultury czasy transformacji ustrojowej. Dziś można powiedzieć, iż staje się sztandarową imprezą
powiatu brzeskiego – powiedział starosta Ożóg.
Odrębną pulę nagród ufundował Komitet Pomocy Gminie
Szczurowa z Chicago. Przyznano je artystom z najbliższej okolicy – najlepszej kapeli, najlepszemu zespołowi i najlepszemu soliście-muzykowi. Toteż 500 dolarów otrzymał Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Pojawianie” z Pojawia. Taką samą sumą uhonorowano Dziecięco-Młodzieżową Kapelę Ludową ze Szczurowej
(Kinga Oleksy, Tomasz Majka, Michał Majka, Paweł Majka, Paweł Dulęba, Mateusz Jamrożek), którą opiekują się Witalina i Mi-

„Pojawianie”.

Wesele krakowskie.

