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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy!
Jesień 2018 r. była dla gminy Szczurowa okresem wielkich zmian - rozpoczęciem nowego
etapu w jej rozwoju. Nadeszła wiosna, a wraz z nią kolejne zmiany. Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy numer nowego gminnego kwartalnika pn. ,,NASZA GMINA
Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa”. Za nami pracowite miesiące – wiele się wydarzyło, o czym przeczytacie Państwo na łamach pisma.
Zachęcam do lektury przygotowanych przez nasz zespół redakcyjny artykułów, w których
znajdą Państwo informacje o nowościach w samorządzie gminnym, aktualności, relacje
z ostatnich wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz wieści ze szkół i przedszkoli. Przydatne informacje zostały zamieszczone w zakładkach ,,Warto wiedzieć” i ,,Prawo lokalne”. Polecam również ,,Informacje z lądowiska”, aby mogli być Państwo na bieżąco z tym,
co dzieje się na naszym lokalnym lotnisku. Z okazji Dnia Kobiet na rynku wydawniczym
pojawiła się antologia, w której powstawaniu wzięła udział zaprzyjaźniona ze Szczurową, Agnieszka Opolska. Gorąco namawiam do przeczytania wywiadu z pisarką.
Zapraszam do lektury!

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu błogosławieństwa
Zmartwychwstałego Pana,
radości z rodzinnych spotkań
przy stołach pełnych tradycyjnych potraw
i wytchnienia od pędu codzienności.
Niech nadchodząca wiosna
przyniesie wraz z promieniami słońca
zdrowie, inspirację i energię
do działania na każdy dzień.
Redakcja

NASZA GMINA Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa – kwartalnik.
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Przedszkolaki
z Komunalnego
Przedszkola Publicznego
w Szczurowej
uczcili 100-lecie
odzyskania przez Polskę
niepodległości
W dniu 9 listopada 2018 r., równo o godz. 11:11,
przedszkolaki z Komunalnego Przedszkola
Publicznego w Szczurowej, w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, odśpiewały 4 zwrotki hymnu
polskiego, włączając się tym samym w akcję
„Rekord dla Niepodległej”. Dzieci zaprezentowały również patriotyczne wiersze mówiące
o waleczności Polaków. Apel zakończono wykonaniem przez dzieci z grupy starszej pieśni
„Przybyli ułani”. Uroczystość zakończyła się
jedzeniem biało- czerwonej galaretki przygotowanej przez panie z kuchni przedszkolnej.
Marta Głąb, Dyrektor KPP
w Szczurowej

Kiermasz
bożonarodzeniowy
W dniach od 13 do 16 grudnia 2018 r.
w naszej szkole odbył się kiermasz
ozdób świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem. Akcję, już po raz
kolejny, zorganizowała Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Uściu Solnym. Można było kupić różne
ozdoby wykonane z żywych gałązek jodłowych i świerkowych oraz ręcznie zdobione
kartki świąteczne. Prezentowane wyroby
cieszyły się dużym zainteresowaniem kupujących. Cały dochód uzyskany podczas
kiermaszu przeznaczony został na dofinansowanie wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej w Uściu Solnym.
ZSP Uście Solne

Zbiórka darów dla
polskich dzieci z ubogich
rodzin mieszkających
na białorusi
Pamięć o kresowiakach, czyli o Polakach,
zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczypospolitej, którzy w wyniku zmiany granic po II wojnie światowej pozostali poza
ojczyzną, żyjąc najczęściej w ubóstwie
i zapomnieniu, jest czymś bardzo waż-
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nym. Wiele dzieci z polskich rodzin, które mieszkają za wschodnimi granicami,
ma coraz mniejszy kontakt z naszym
językiem, kulturą i historią.
My o nich nie zapominamy! Publiczna
Szkoła Podstawowa w Zaborowie włączyła się w akcję, której inicjatorem jest
organizacja POLSKA SIĘGA DALEJ NIŻ MYŚLISZ. W ostatnich tygodniach listopada zbieraliśmy książki, pluszaki, pomoce
szkolne oraz inne artykuły, które zostaną
w najbliższym czasie dostarczone do polskich rodzin na Białoruś.

strowania i upubliczniania wykazów głosowań. W art. 20 znowelizowanej ustawy zapisano, że „Obrady Rady Gminy są
transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej gminy oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty”. Pierwsza transmisja
z sesji Rady Gminy Szczurowa odbyła
się 19 listopada 2018 r. Każdą kolejną sesję
można śledzić w czasie rzeczywistym, poprzez stronę www.szczurowa.pl

Mateusz Michalski

Mobilny Klub Seniora
z kulturą za pan brat
Z inicjatywy przewodniczącej Mobilnego
Klubu Seniora, w skład którego wchodzą
mieszkańcy wsi: Strzelce Wielkie, Uście
Solne, Wrzępia i Pojawie, zorganizowano
wycieczkę do kina. W piątek, 8 lutego 2019
r. grupa 30 osób obejrzała film „Miszmasz
czyli Kogel Mogel II.
Zofia Solak
Przewodnicząca Mobilnego
Klubu Seniora

Akcja charytatywna
„Dla Oliwki”
Na rzecz chorej na nowotwór 8-letniej Oliwki, 21 grudnia 2018 r. został zorganizowany
,,kiermasz ciast świątecznych”. Koordynatorami akcji charytatywnej były panie Lucyna
Wróbel i Natalia Żak. Zebrana łączna kwota
to 2971,00 zł. Do zbiórki przyłączyli się nauczyciele i rodzice uczniów z Niedzielisk,
proboszcz parafii Niedzieliska, tamtejsze
koło gospodyń wiejskich oraz nauczyciele ze szkoły z Uścia Solnego. Z kolei panie
z Uścia Solnego całkowicie bezinteresownie
dostarczyły na kiermasz ciasta, pierniki i rogaliki świąteczne.
Lucyna Wróbel

Transmisja obrad sesji
rady gminy
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym uchwalona przez Sejm RP w dniu
11 stycznia 2018 r. od początku nowej
kadencji 2018 - 2023 nałożyła na gminy
obowiązek transmisji sesji rady oraz reje-

Sukces uczennicy
z Publicznej Szkoły
Podstawowej
w Strzelcach Wielkich
Uczennica klasy VIII szkoły podstawowej
w Strzelcach Wielkich, Gabriela Cupał, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego
Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników na tym poziomie odpowiada poziomowi B2 według klasyfikacji
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego, (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto
podczas konkursu wymagana jest znajomość zagadnień dotyczących kultury i zwyczajów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w zakresie wyznaczonym przez
lektury.
Elżbieta Solak

Warsztaty pieczenia
i dekorowania pierników
W dniach 12 i 18 grudnia 2018 r. zostały
przeprowadzone warsztaty pieczenia i dekorowania pierników. W zajęciach, które
miały na celu kultywowanie tradycji wspólnego pieczenia pierników przed okresem
świąt Bożego Narodzenia, wzięły udział
dzieci i młodzież. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz
promocji i rozwoju wsi Niedzieliska i zrealizowane w ramach zadania grantowego pt.
„W kręgu tradycji, kultury i środowiska przyrodniczego naszego regionu”.
Nadwiślańska Grupa Działania
E.O. CENOMA

Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa 1 / 2019

WYDARZENIA

Historyczne
zwycięstwo
w Gminie
Szczurowa
21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe.
O fotel wójta ubiegało się wówczas trzech kandydatów.
Po 34 latach kierowania gminą przez Mariana Zalewskiego,
większość głosów wyborców zebrał Zbigniew Moskal.
Piastujący stanowisko wójta od kilkudziesięciu lat Marian Zalewski, pożegnał
się ze swoją funkcją. Wyniki wyborów samorządowych pokazały, że mieszkańcy gminy Szczurowa potrzebują zmian i nowych pomysłów na rozwój lokalnej
działalności. Zaufanie wyborców i większość ich głosów, bo aż 2129 (56.29 %)
zdobył Zbigniew Moskal (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) urzędujący wójt Marian Zalewski (Komitet Wyborczy Wyborców – dla dobra wszystkich sołectw) otrzymał 1379 głosów (36.46 %). Trzeci kandydat Łukasz Hebda
(Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Małopolski) uzyskał 274 (7.24 %).
Młody kandydat pokonał ówczesnego włodarza przewagą 750 głosów.

Rozmowa z Wójtem Gminy Szczurowa
Zbigniewem Moskalem
Red.: Pana zwycięstwo w wyborach to historyczne wydarzenie dla gminy
Szczurowa. Łatwo było wejść w rolę wójta po 34 latach rządów poprzednika?
Wójt: Początki były trudne, jak w każdej pracy. Z samorządem byłem jednak
związany już od kilku lat. Pełniłem funkcję radnego gminy od roku 2010, ponadto ostatnie cztery lata działałem na rzecz mieszkańców jako przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu.
W trakcie tych dwóch kadencji poznałem zasady funkcjonowania samorządu
gminnego oraz potrzeby i problemy gminy. Sposób sprawowania przeze mnie
urzędu jest inny, niż dotychczas. Jako wójt zawsze staram się znaleźć czas na
spotkania z ludźmi, dzięki czemu poznaję ich problemy i sytuację społeczną. Wiem, że tylko taki sposób pozwala na dobre planowanie pracy na rzecz
rozwoju gminy i dobra wszystkich mieszkańców. Zawsze jestem otwarty na
wszelkie propozycje i sugestie dotyczące wizji rozwoju naszej gminy.

Wójt Gminy Szczurowa
ZBIGNIEW MOSKAL
– urodził się w 1978 roku w Górce, gdzie
mieszka razem z żoną i dwojgiem dzieci. Przed objęciem funkcji wójta, pracował jako handlowiec w firmie spożywczej.
Od wielu lat aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Należy do Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górce, w której pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Jest honorowym krwiodawcą, członkiem
Klubu Honorowych Dawców Krwi Gminy
Szczurowa. Od ośmiu lat był radnym naszej
gminy, ponadto, od roku 2014 pełnił funkcję
przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury
i Sportu.

ed.: Jak ocenia Pan stan gminy po przejęciu od poprzednika?
Wójt: W celu uzyskania zgodnych ze stanem faktycznym informacji na temat
sytuacji finansowej gminy przeprowadzony został w Urzędzie Gminy audyt
zewnętrzny. Wynikiem przeprowadzonej kontroli są propozycje nowych
rozwiązań organizacyjnych, których zastosowanie w praktyce przyczyni się
do usprawnienia zarządzania Urzędem. Aktualnie prowadzony jest też au-
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dyt w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej. Uważam, że wiele dziedzin życia gminy jest
zaniedbanych i wymaga zmian. Myślę tutaj zarówno o sferze gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej i przede wszystkim społecznej.
Red.: Przed Panem 5-letnia kadencja. Jakie są Pana priorytety?
Wójt: Priorytety na najbliższe lata to podjęcie działań prowadzących do rozwoju naszej gminy w sferze społecznej,
kulturalnej i gospodarczej. Główne kierunki to poprawa bezpieczeństwa, w szczególności modernizacja dróg
i budowa chodników, wymiana oświetlenia ulicznego na
energooszczędne, zagwarantowanie właściwego zimowego utrzymania dróg, wybudowanie nowych parkingów,
zapewnienie transportu publicznego wszystkich miejscowości z centrum gminy. Do najważniejszych zadań samorządu będą należały również działania w zakresie rozwoju
gospodarczego: budowa kanalizacji i sieci gazowej, wdrożenie programu budowy przydomowych oczyszczali ścieków
i instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa obwodnic
Szczurowej i Rudy-Rysia, stwarzanie dogodnych warunków
do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, bezpłatne doradztwo i pomoc w uzyskaniu dotacji dla rolników
oraz ukierunkowanie zagospodarowania przestrzennego
gminy na rozwój przedsiębiorczości i budownictwa mieszkaniowego. Niezmiernie ważnym aspektem działalności będzie rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych i zachęcanie do tworzenia
nowych, powołanie Młodzieżowej Rady Gminy oraz wzrost
zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności.
Podejmiemy działania mające na celu zwiększenie poziomu
edukacji, wspieranie uczniów uzdolnionych w nauce i sporcie, poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w szkołach, zapewnienie opieki przedszkolnej i żłobkowej dla dzieci oraz
likwidację barier dla osób niepełnosprawnych. Ważnym
elementem będzie dbałość o odpowiedni poziom opieki
zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania
chorób, stworzenia systemu medycyny szkolnej. Obejmiemy wsparciem osoby będące w trudnej sytuacji życiowej,
seniorów, rodziny wielodzietne. Duży nacisk zostanie położony na wzbogacenie oferty kulturalnej, wzrost aktywności
sportowej mieszkańców oraz zapewnienie opieki świetlicowej we wszystkich miejscowościach. Wspieranie organizacji pozarządowych podejmujących różnego rodzaju inicjatywy na rzecz mieszkańców i pomoc w ich codziennych
działaniach będzie ważnym zadaniem gminy.
Red.: Jakie nowe inwestycje są Pana zdaniem najpilniejsze do realizacji w gminie?
Wójt: Głównymi zadaniami na najbliższy czas będą działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wzrostu poziomu
edukacji, wzbogacenia oferty kulturalnej i większego zaan-
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gażowania mieszkańców w życie gminy. Dzięki wielu spotkaniom i rozmowom z ludźmi, zarówno w czasie kampanii wyborczej, jak i podczas ostatnich miesięcy, poznałem
ich problemy i sytuację życiową. Mieszkańcy szczególnie
zwracają uwagę na potrzebę rozbudowy sieci kanalizacyjnej i gazowej na terenie gminy, brak chodników przy ruchliwych trasach oraz konieczność remontu istniejących.
Mieszkańcy skarżą się na nielegalne składowisko śmieci
znajdujące się w Dołędze oraz na nieuregulowane stosunki własnościowe działek wskutek scalania gruntów w Woli
Przemykowskiej. Kolejnym problemem mieszkańców jest
duże obciążenie ruchem pojazdów przez centra wsi Szczurowa i Rudy-Rysie, a co za tym idzie – potrzeba wybudowania obwodnic tych miejscowości. Brak komunikacji to
również często spotykany problem mieszkańców – niektóre miejscowości pozbawione są jakiegokolwiek połączenia
komunikacyjnego z centrum gminy. Mieszkańcy zgłaszają
wiele innych potrzeb i problemów, które przez wiele lat
nie zostały rozwiązane lub takich, z którymi nie wiedzieli
do kogo się zwrócić. Wiem, że dobra praca na rzecz naszej
społeczności połączona z rzeczową współpracą z radą gminy i mieszkańcami pozwoli na rozwiązanie problemów i poprawę warunków życia w gminie.
Red.: Wiele razy wspominał Pan, że współpraca wójta
z radą gminy dotychczas nie wyglądała tak jak powinna.
Jak wyobraża Pan sobie współpracę z nowo wybraną radą
gminy?
Wójt: Zmiana sposobu współpracy wójta z radą gminy jest
konieczna. Bardzo ważne jest, aby rada gminy była aktywna, bez obaw wyrażała swoje zdanie i skutecznie pracowała
na rzecz społeczności lokalnej. Decyzje w gminie muszą być
podejmowane wspólnie, z uwzględnieniem głosu wszystkich radnych. Zorganizowałem szkolenie dla radnych dotyczące roli i obowiązków radnego w samorządzie gminnym,
które poprowadził radca prawny, specjalista z zakresu prawa samorządowego. Na bieżąco współpracuję ze wszystkimi radnymi, aby znać problemy mieszkańców i wspólnie
poszukiwać sposobów ich rozwiązania. Tylko współpraca
oparta na zrozumieniu, tolerancji i konsekwencji w działaniu przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych celów. Bardzo cieszy mnie, że mieszkańcy będą na bieżąco informowani o działalności wybranych przez siebie radnych, dzięki
wprowadzonemu obowiązkowi transmitowania sesji rady
gminy.
Red.: Dziękuję za rozmowę
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Skład Rady Gminy Szczurowa
w kadencji 2018-2023
BIERNAT MAREK
Przewodniczący Rady
Gminy
Miejscowość:
Uście Solne
Wiek: 43 lata

DOBOSZ TOMASZ
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Miejscowość:
Górka
Wiek: 30 lat

FIOŁEK ANDRZEJ
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Miejscowość:
Wrzępia
Wiek: 59 lat

HANEK STANISŁAW
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Miejscowość:
Rajsko
Wiek: 66 lat

SZCZECINA ZBIGNIEW
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji
Miejscowość:
Rudy Rysie
Wiek: 44 lata

WRÓBEL KAZIMIERZ
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego
Miejscowość:
Niedzieliska
Wiek: 52 lata

ANTOSZ MARIUSZ

JAWIEŃ MARCIN
Miejscowość:
Szczurowa
Wiek: 36 lat

BURZAWA STANISŁAW
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Miejscowość:
Dołęga
Wiek: 66 lat

Przewodniczący Komisji
Ochrony Zdrowia,
Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu

Miejscowość:
Zaborów
Wiek: 35 lat

KLISIEWICZ WOJCIECH
Miejscowość:
Rylowa
Wiek: 33 lata

KOZAK ŁUKASZ
Miejscowość:
Strzelce Małe
Wiek: 38 lat

MIKA SABINA
Miejscowość:
Wola Przemykowska
Wiek: 43 lata

ŚWIĄTEK PIOTR
Miejscowość:
Pojawie
Wiek: 31 lat

PUDEŁKO MAREK
Miejscowość:
Szczurowa
Wiek: 52 lata

WILK MICHAŁ
Miejscowość:
Strzelce Wielkie
Wiek: 40 lat

Pierwsza sesja
Rady Gminy Szczurowa
w kadencji 2018 - 2023
19 listopada 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy
w Szczurowej odbyła się pierwsza sesja, która zainaugurowała kadencję nowej Rady Gminy Szczurowa. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, p. Regina Wilaszek, wręczyła zaświadczenia
o uzyskaniu mandatu nowo wybranemu wójtowi
– p. Zbigniewowi Moskalowi oraz nowym radnym.
Zgodnie z tradycją, podczas sesji wójt oraz radni
złożyli ślubowanie, a co za tym idzie, formalnie ot-

worzyli kolejny rozdział pracy samorządu. Obrady
uroczyście rozpoczął radny - senior Stanisław Burzawa i prowadził je do czasu wyłonienia przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa.
,,Stajemy przed ogromnym wyzwaniem, musimy wyrwać „naszą gminę z marazmu, w którym
się znalazła, podjąć się wielu problemów, z którymi
od lat borykają się mieszkańcy. W kampanii wyborczej złożyłem deklarację, że w ciągu najbliższych
kilku lat znacząco wzrośnie liczba mieszkańców
gminy Szczurowa. Aby urzeczywistnić te plany,
musimy podjąć działania zmierzające do wieloaspektowego rozwoju naszej gminy w strefie
gospodarczej, kulturowej i społecznej – mówił
podczas sesji wójt gminy Szczurowa, p. Zbigniew
Moskal.

Pod nadzorem komisji skrutacynej dokonano
wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Szczurowa na nadchodzącą kadencję. Przewodniczącym wybrano p. Marka Biernata, a wiceprzewodniczącymi zostali p. Tomasz
Dobosz oraz p. Andrzej Fiołek.
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Wybory
samorządowe Radni Powiatu
Brzeskiego
Podczas wyborów 21 października 2018 r. mieszkańcy zadecydowali nie tylko o wyborze włodarza
oraz radnych gminy, ale również o tym, kto będzie
ich reprezentował w Radzie Powiatu.
W nowej radzie zasiadło: 8 radnych z Komitetu Wyborczego
„Prawa i Sprawiedliwości” oraz 8 radnych z Komitetu Wyborczego „POWIAT BRZESKI”, 3 radnych z Komitetu Wyborczego
„SAMORZĄDY RAZEM” oraz 2 radnych z listy Komitetu Wyborczego „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”. W okręgu nr 3 – gmina Borzęcin i gmina Szczurowa zwyciężyli: Krzysztof Przepiórka, Piotr Mikuś , Edyta Cieśla oraz Marek Antosz.

„100 kilometrów
wolności”
2018 był Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W celu uczczenia rocznicy, 19 sierpnia ubiegłego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Górce zorganizowała rajd rowerowy pn. „100 kilometrów wolności”.
Organizatorzy przewidzieli dla uczestników rajdu dwie trasy o różnym stopniu trudności do wyboru. Miejscem startu
i mety w przypadku obu tras był rynek w Górce. Przebieg:
Trasa „Szlakiem północnym” (30 km): Górka, Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Kwików, Zaborów, Dołęga, Borzęcin, Rylowa, Szczurowa, Strzelce Małe, Dąbrówka Morska, Górka.
Trasa „Szlaki Ziemi Brzeskiej” (70 km): Górka, Kwików, Zaborów, Dołęga, Borzęcin, Przyborów, Szczepanów, Sterkowiec, Jadowniki, Brzesko, Mokrzyska, Przyborów, Rudy-Rysie,
Strzelce Wielkie, Wrzępia, Uście Solne, Popędzyna, Barczków,
Dąbrówka Morska, Górka.

Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS

Przepiórka Krzysztof

Cieśla Edyta

Uczestnikom zagwarantowano napoje, poczęstunek i obsługę medyczną na trasie oraz gorący posiłek na mecie rajdu.
Otrzymali również koszulki z unikalnym wzorem, zaprojektowane specjalnie na tę okazję. Idealnie zaplanowany termin
i wspaniała pogoda sprawiły, że zainteresowanie rajdem było
ogromne – w sumie obie trasy pokonały 92 osoby. Impreza
trafiła w gusta uczestników, którzy nie kryli zadowolenia i zaproponowali, aby rajdy rowerowe odbywały się cyklicznie.
Wychodząc naprzeciw tym propozycjom, OSP w Górce planuje zorganizowanie II edycji rajdu w bieżącym roku, na który już
dziś serdecznie wszystkich zapraszamy.
Zadanie publiczne pn. „100 kilometrów wolności” było
współfinansowane przez Powiat Brzeski.
Piotr Mikuś
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce

Antosz Marek
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100. rocznica odzyskania
Niepodległości w Zaborowie
28 października 2018 r. w Zaborowie bardzo uroczyście obchodzono 100 – rocznicę odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Główne uroczystości miały miejsce w kościele parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny i w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Mszę świętą, odprawianą w intencji wszystkich
zaborowian, pojawian, dołężan, kwikowian i mieszkańców Księżych Kopaczy walczących w wojsku austriackim
w Legionach Piłsudskiego w wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej, poprzedziła część artystyczna
przygotowana przez uczniów szkoły pod kierunkiem pań Teodozji Turaczy i Dominiki Łucarz.
Uroczystość zaszczycili Wiesław Krajewski,
poseł Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Moskal - wójt elekt gminy Szczurowa, radny powiatowy Marek Antosz, radny gminy Mariusz
Antosz, sołtys Zaborowa Franciszek Babło,
emerytowani nauczyciele oraz licznie przybyli
mieszkańcy. Szczególnym gościem obchodów
była rodzina majora Michała Gacy – żołnierza Legionów Piłsudskiego i uczestnika wojny
polsko-bolszewickiej, zamordowanego przez
Niemców w 1942 roku w Strzelcach Wielkich.
Mszę świętą celebrował ksiądz Paweł Kurzeja,
który wygłosił patriotyczne kazanie. Po zakończonych uroczystościach w kościele parafialnym zebrani przeszli do szkoły, gdzie rodzina
majora – Daniel i Józef Gaca oraz Aleksandra
Tabor, uczennica naszej szkoły - wspólnie z posłem Wiesławem Krajewskim i wójtem elektem Zbigniewem Moskalem odsłonili w holu
tablicę upamiętniającą zasłużonego mieszkańca Pojawia. Tablicę następnie poświęcił
ks. proboszcz Józef Oleksy, a dyrektor szkoły
Mieczysław Chabura w kilku zdaniach nakreślił tło historyczne tych ważnych dla naszego narodu i państwa chwil. Na zakończenie
w szkole odbyło się spotkanie zaproszonych
gości, podczas którego dyrektor serdecznie
podziękował zebranym za pomoc w organizacji uroczystości. Szczególne podziękowania
złożył na ręce pana Władysława Wojnickiego,
właściciela zakładu kamieniarskiego, za ufundowanie i wykonanie pamiątkowej tablicy
i za wszelaką pomoc, jaką okazywał on przy
realizacji różnorakich przedsięwzięć patriotyczno-religijnych na przestrzeni ostatnich
lat. Tablicę wykonał syn pana Władysława,
Józef Wojnicki, któremu tą drogą serdecznie
dziękujemy za okazaną pomoc. Z kolei poseł
Wiesław Krajewski przekazał na ręce dyrektora szkoły okolicznościowy list z podziękowaniem za dotychczasową pracę dydaktyczną
i wychowawczą oraz życzenia dalszej owocnej
pracy dla wszystkich nauczycieli Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zaborowie.
Mieczysław Chabura
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zaborowie
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Spotkanie wigilijne
Z okazji świąt Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2018 roku, odbyło się spotkanie wigilijne, na które zostało zaproszonych
140 osób z terenu naszej gminy. Organizatorami uroczystości byli Rada Gminy Szczurowej, Wójt Gminy Szczurowa oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po zakończeniu
której wszyscy uczestnicy łamali się opłatkiem i złożyli sobie
serdeczne życzenia świąteczne. Następnie przystąpili do spożycia tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. Wyjątkową świąteczną
atmosferę zapewniła orkiestra dęta z Uścia Solnego oraz
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Zespół Dziecięcy „Solne Perełki”. Dzieci recytowały wiersze,
śpiewały kolędy i pastorałki, a orkiestra wspomagała uczestników we wspólnym śpiewie kolęd.
Bardzo dziękujemy Strażakom OSP za zorganizowanie
transportu dla uczestników oraz Paniom z koła gospodyń
wiejskich ze Szczurowej za przygotowanie upominków dla
wszystkich zaproszonych gości.
Barbara Domagała
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej

Górka – zawsze na trasie
świętego Mikołaja
Ho, ho, ho... Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Dobrze znany
wszystkim dzieciom głos rozległ się w korytarzu remizy OSP
w Górce w zimowe niedzielne popołudnie 9 grudnia, wprawiając wszystkie zgromadzone wewnątrz, bardzo grzeczne
dzieci w ogromny zachwyt.
Święty Mikołaj, bo o nim mowa, przybył na zaproszenie –
również zawsze grzecznych – góreckich strażaków. Jak co roku
pojawił się z masą prezentów, które pomogły mu dostarczyć
pracowite elfy. Długo oczekiwany niezwykły jegomość obdarował wszystkie dzieci wspaniałymi upominkami i wywołał wiele uśmiechu na twarzach najmłodszych. Oczekiwanie
na przybycie gościa wypełniło mnóstwo atrakcji. Wspaniałą
atmosferę i świetną zabawę zapewniła animatorka Paulina
Duda. Dzieci brały udział w grach sprawnościowych, zabawach z chustą i muzyką, konkursach. Nie zabrakło również
malowania twarzy i pląsów w basenie wypełnionym piłeczkami. W zabawie z dziećmi aktywnie uczestniczyli członkowie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Górki. Druhny i druhowie OSP Górka zadbali o przygotowanie sali i poczęstunku dla
dzieci i rodziców.

Dzieci z Górki w trakcie zabaw z animatorem.
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Podczas swojej wędrówki
przez świat, Święty Mikołaj
nigdy nie zapomina o Górce.
Mamy nadzieję, że za rok ponownie do nas przybędzie.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Górce serdecznie dziękuje
Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa
i Sportu w Szczurowej, Panu
Grzegorzowi
Zarychowi,
Dziewczętom ze Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych
„Aktywator” ze Szczurowej,
a przede wszystkim Rodakom
z Towarzystwa Ratunkowego
Górka w Chicago za pomocw
realizacji imprezy.
Wizyta św. Mikołaja w Górce.

Piotr Mikuś
Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górce

Wójt gminy Szczurowa
na spotkaniu z minister
edukacji w Warszawie

WYDARZENIA
temat jakości kształcenia uczniów na terenie naszej gminy oraz współpracy przy realizacji „Deklaracji na rzecz
edukacji przyszłości”. Dokument ten to apel o podjęcie
wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej
oświaty, deklaracja koncentrująca się wokół ucznia oraz
systemu edukacji.
UG Szczurowa

Szkolenie dla Radnych
Rady Gminy
Szczurowa
Aby skutecznie pracować na rzecz społeczności lokalnej
oraz należycie sprawować funkcję radnego, koniecznym jest
znajomość przepisów prawa. Mając na uwadze powyższe,
22 stycznia 2019 r. z inicjatywy wójta Szczurowej zorganizowane zostało szkolenie przeznaczone dla członków Rady
Gminy Szczurowa kadencji 2018-2023. Wiodącym tematem
szkolenia była „Rola radnego w Gminie - uprawnienia, obowiązki i zadania wynikające z zasiadania w Radzie Gminy”.
Warsztaty prowadził wybitny specjalista z zakresu prawa
samorządowego, radca prawny, praktyk, posiadający duże
doświadczenie związane z pracą w jednostkach samorządu
terytorialnego oraz organach nadzoru administracji publicznej.

W poniedziałek, 11 lutego 2019 r. Zbigniew Moskal, wójt
gminy Szczurowa spotkał się w siedzibie ministerstwa
w Warszawie z panią Anną Zalewską, obecną minister
edukacji narodowej. Podczas spotkania poruszono m. in.

Szkolenie dla radnych gminy w kadencji 2018 – 2023.

Podczas szkolenia omówione zostały również takie zagadnienia jak: ustrój jednostek samorządu terytorialnego, zadania
gminy, rola i obowiązki radnego w samorządzie gminnym,
praca rady, rola komisji rady i klubów radnych, prawa i obowiązki radnego oraz zagadnienie dotyczące obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
Wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, podczas spotkania z Anną Zalewską,
minister edukacji narodowej.

UG Szczurowa
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Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczurowej
Od dnia 1 lutego 2019 r. uległy zmianie godziny pracy Urzędu Gminy
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej.
W każdy piątek pracownicy UG i GOPS są do Państwa dyspozycji od godz. 10.00 do 18.00,
aby zapewnić mieszkańcom możliwość załatwienia spraw urzędowych bez komplikacji związanych
z obowiązkami zawodowymi.
W pozostałe dni tygodnia pracujemy w godz. 7.30 – 15.30.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Zbigniew Moskal
Wójt Gminy Szczurowa

Gmina Szczurowa z budżetem na rok 2019
Budżet dla Gminy Szczurowa na rok 2019 został uchwalony 25 stycznia 2019 r. na sesji Rady Gminy Szczurowa. Radni przyjęli
zaproponowany przez wójta projekt budżetu i podjęli uchwałę, która określa sposób wydatkowania środków w 2019 roku.
Zaplanowana kwota dochodów to 49 006 608,00 zł, a zakładane wydatki to 55 058 888,00 zł.
Na inwestycje Gmina Szczurowa planuje przeznaczyć sumę
20 802 063,60 zł, z czego aż 18 876 126,34 zł to wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Inwestycje stanowią blisko 40,00% ogólnego planu
wydatków.
W ramach tych środków przewiduje się: kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa, dotacje
na budowę obwodnic Szczurowej, poprawę jakości asfaltowych nawierzchni dróg gminnych oraz remonty chodników,
realizacji przedsięwzięcia zintegrowana infrastruktura dla

transportu niskoemisyjnego, dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów oraz rozwój infrastruktury produkcji energii ze
źródeł odnawialnych, rewitalizacje obiektów społeczno - kulturalnych, dokończenie budowy strefy aktywności gospodarczej, przebudowę domów ludowych, modernizację budynków
szkolnych i wiele innych. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z ustawowej puli środków funduszu sołeckiego
w uchwalonym budżecie na rok 2019 to kwota 477 112,04 zł.

Nasza gmina czyta dzieciom
Głośne czytanie dzieciom od najmłodszych lat ma ogromny wpływ na ich wszechstronny rozwój. Dobra literatura dla dzieci daje prawidłowe wzorce zachowania.
Dla rodziców to bezcenna pomoc w kształtowaniu właściwych postaw i nawyków
dziecka. W związku z tym, w naszej gminie wprowadziliśmy program „Nasza gmina
czyta dzieciom”, w ramach którego każde dziecko urodzone od dnia 21 października 2018 roku otrzyma niepowtarzalną książkę. W bieżącym roku będą to utwory
Jana Brzechwy „Brzechwa dzieciom. Dzieła wszystkie. Bajki”.
Życzymy dzieciom i rodzicom wielu niezapomnianych wrażeń płynących
ze wspólnej lektury.
Zbigniew Moskal
Wójt Gminy Szczurowa
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Nowe możliwości
dla kół gospodyń
wiejskich
W czwartek, 29 listopada 2018 roku
w życie weszła Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. To nowy akt prawny, który
ma im umożliwić uzyskanie osobowości
prawnej, rozwijanie działalności i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dodatkowo projekt ustawy przewiduje również, że KGW będzie mogło prowadzić
legalną działalność zarobkową, w tym
działalność gospodarczą, np. w zakresie sprzedaży rękodzieła bądź żywności
regionalnej. Ustawa zakłada również,
że w danej wsi może istnieć tylko jedno
koło gospodyń wiejskich. Koła gospodyń
już istniejące miały czas do końca grudnia na rejestrację, dzięki której uzyskały
szansę na otrzymanie dotacji na swoją
działalność w wysokości od trzech do
pięciu tysięcy złotych.
W środę, 6 grudnia 2018 roku
w
Gminnym
Centrum
Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyło się spotkanie, którego tematem
wiodącym było przybliżenie form i zasad dobrowolnego zrzeszania się KGW,
tryb ich zakładania oraz przedstawienie
możliwości dotyczących pomocy finansowej w   postaci dotacji, jaką z tego
tytułu można otrzymać. Spotkanie poprowadzili: Paweł Kwaśniak - kierownik
brzeskiego Biura Powiatowego Małopolskiego OR ARiMR, Kinga Mrówka
– pracownik Biura Powiatowego Małopolskiego OR ARiMR oraz Joanna Ropek
z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzesku.
Koła gospodyń wiejskich po rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń

Od lewej: Kinga Mrówka-pracownik Biura Powiatowego Małopolskiego OR ARiMR, Joanna Ropek
z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Brzesku, Paweł Kwaśniak -kierownik brzeskiego
Biura Powiatowego Małopolskiego OR ARiMR

Członkinie kół gospodyń wiejskich działających na
terenie gminy Szczurowa.

Wiejskich w ARiMR zyskały osobowość
prawną. Członkinie KGW wsparli pracownicy Urzędu Skarbowego w Brzesku
oraz pracownicy GUS w Tarnowie, którzy
pomogli w rejestracji i załatwieniu niezbędnych formalności. Koła gospodyń
wiejskich, które do 28 grudnia nie złożyły wniosku o wpis do KR KGW, działają na
podstawie dotychczasowych przepisów,
czyli prawa o stowarzyszeniach lub o kółkach rolniczych. Dotychczas w gminie
Szczurowa zarejestrowały się dwa koła
gospodyń wiejskich; z Pojawia i Uścia
Solnego.

kalnych, w szybki i skuteczny sposób
z wykorzystaniem drona, będzie można
zlokalizować źródło ognia i we właściwy
sposób dysponować siłami zastępów
straży.
Dron Matrice 200 to bardzo zaawansowany sprzęt z najwyższej półki zaprojektowany z myślą o służbach ratowniczych. Może być używany przy ujemnych
temperaturach i podczas opadów atmosferycznych. Ponadto, wyposażony jest
w kamerę cyfrową o bardzo dobrych
parametrach i kamerę termowizyjną,
dzięki której można prowadzić działania w nocy. Podczas akcji, w czasie rzeczywistym będzie można przekazywać
obraz do osób prowadzących działania,
a zdobyte materiały mogą posłużyć do

Elżbieta Solak
Główny specjalista GCKCziS
fot. Maciej Mazur

Nowoczesny
dron z kamerą
termowizyjną
w rękach
ochotników z Górki
Pod koniec ubiegłego roku strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Górki
zakupili drona niezbędnego do działań ratowniczych. Jest to nowoczesny
i w pełni profesjonalny sprzęt, który
będzie wykorzystywany do akcji poszukiwawczo - ratowniczych, monitorowania infrastruktury przeciwpowodziowej i prowadzenia sprawnych
ewakuacji podczas ewentualnych zagrożeń powodzią.
W przypadku dużych pożarów obszarów leśnych czy też budynków miesz-

późniejszych analiz. Aby wykorzystywać
drona do działań ratowniczych, należy
spełnić szereg wymagań, które nakłada
na operatora bezzałogowego statku
powietrznego Urząd Lotnictwa Cywilnego. W obecnej chwili 4 strażaków z naszej jednostki bierze udział
w szkoleniach, które będą zakończone egzaminem. Wraz z uzyskaniem
przez nich świadectw kwalifikacji,
dron zostanie zgłoszony i włączony
do podziału bojowego.
Zakup sprzętu był możliwy dzięki
nagrodzie pieniężnej, jaką OSP Górka
otrzymała za zdobycie drugiego miejsca
w konkursie ogłoszonym przez Małopolski Urząd Marszałkowski „Najlepsza
OSP Małopolski 2018”, środkom własnym OSP Górka oraz dotacji uzyskanej
od Gminy Szczurowa.
Piotr Mikuś
Prezes OSP Górka
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Pożegnanie przechodzących na emeryturę
pracowników Urzędu Gminy Szczurowa
Przełom grudnia i stycznia był okresem szczególnym, gdyż pełnił rolę klamry spinającej dwa okresy życia - czasu pracy zawodowej i czasu przejścia trzech pracownic Urzędu Gminy na zasłużoną emeryturę. Splatają się tutaj wspomnienia wspólnie
przeżytych lat, pięknych chwil, jak również tych zdarzeń, które w naszej pamięci odcisnęły niezatarte ślady, a które współtworzyły naszą życiową drogę.
28 grudnia odbyło się spotkanie pożegnalne pani Stanisławy
Paluch oraz pani Marii Bigas. Miesiąc później, 31 stycznia na
zasłużoną emeryturę przeszła pani Halina Łoboda. Podczas
spotkań pożegnalnych, wójt Zbigniew Moskal wraz z przewodniczącym rady gminy Markiem Biernatem oraz pracownikami
urzędu dziękowali paniom za długoletnią pracę.
Był to czas wspomnień - pani Stanisława Paluch nieprzerwanie przez 47 lat służyła lokalnej społeczności, pani Halina
Łoboda 30 lat, a pani Maria Bigas przez okres ostatnich 10
lat. Panie wspominały czas pracy w szczurowskim samorzą-

dzie oraz podziękowały za współpracę tym, których spotkały
na swojej zawodowej drodze życia. Podczas pożegnania wójt
wyraził słowa uznania oraz szacunku, podziękował za wszystkie lata pracy i poświęceń.
Wójt gminy Zbigniew Moskal składa podziękowania długoletnim pracownicom Urzędu Gminy, paniom Stanisławie
Paluch, Halinie Łobodzie oraz Marii Bigas.
Urząd Gminy Szczurowa

Tłusty czwartek pod znakiem
domowego pączka
28 lutego wspólnie z mieszkańcami naszej gminy świętowaliśmy tłusty czwartek. Goście, którzy tego dnia odwiedzili Urząd Gminy, mieli okazję poczęstować się pączkami.
Miłośników tych pysznych słodkości nie brakowało, toteż
300 sztuk pączków przygotowanych na tę okazję przez gospodynie z Wrzępi rozeszło się już do wczesnych godzin
popołudniowych. Oprócz słodkości, goście otrzymywali album „Gmina Szczurowa”. Mam nadzieję, że święto wyszło
wszystkim na zdrowie!
Serdecznie dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich
z Wrzępi za przygotowanie wybornych pączków i częstowanie nimi mieszkańców.
Zbigniew Moskal
Wójt Gminy Szczurowa
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Rewitalizacja rynku
w Uściu Solnym –
umowa już podpisana!
Rozpocznie się rewitalizacja rynku w Uściu Solnym, któremu prawa miejskie w 1360 r. nadał król Kazimierz Wielki.
12 lutego 2019 roku wójt Zbigniew Moskal w obecności
przewodniczącego rady gminnej Marka Biernata oraz sołtysa wsi Uście Solne Barbary Sadkowskiej, podpisał z wyłonioną w drodze przetargu Firmą Handlowo-Usługową
„EL- BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina, umowę na realizację
przedmiotowego zadania.
Zakres przewidzianych prac obejmuje między innymi: podniesienie zapadniętego terenu poprzez dowóz ziemi, usunięcie starych nieczynnych lamp oświetleniowych, nasadzenie
drzew i krzewów łącznie blisko 1 000 szt. z wcześniejszym
przygotowaniem podłoża, wykonanie nowych trawników oraz
montaż monitoringu.

AKTUALNOŚCI

Dzień Kobiet z cytologią
Regularne wykonywanie badań cytologicznych jest skuteczną metodą profilaktyki raka szyjki macicy. Cytologia pozwala
stwierdzić zagrożenie zanim rozwinie się rak, a wczesne wykrycie zmian jest gwarancją powodzenia leczenia. Niestety,
nadal wiele kobiet umiera na ten typ nowotworu. Głównym
powodem jest zbyt późne wykrycie choroby.
W związku z tym, z okazji Dnia Kobiet do naszej gminy przyjechał cytobus, w którym chętne panie mogły wykonać bezpłatne badanie cytologiczne w ramach Programu Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Z badania skorzystało ok. 50 mieszkanek naszej gminy.
Bardzo się cieszę, że nasze Panie dbają nie tylko o swoje piękno, ale również o własne zdrowie.

Bezpłatna cytologia pod Urzędem Gminy w Szczurowej.

Podpisanie umowy na rewitalizację rynku w Uściu Solnym, od lewej: M. Sadkowska, T. Sznajder, L. Wójcik, wójt gminy Z. Moskal, M. Biernat

Koszt tego zadania to 208 617,67 zł, w tym wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020- to 75 % całej kwoty.
UG Szczurowa

Cytologia w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Minister Józefie SzczurekŻelazko oraz Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce
za pomoc w organizacji wydarzenia.
Zbigniew Moskal
Wójt Gminy Szczurowa
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Małopolski
Tele-Anioł
Gmina Szczurowa wraz z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie realizuje projekt „Małopolski Tele-Anioł” dedykowany samotnym i przewlekle chorym pacjentom. Uczestnicy
projektu zostaną objęci zdalną opieką medyczną i w łatwy
sposób będą mogli skontaktować się z fachowcami czuwającymi nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem.
Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w tzw. opaski bezpieczeństwa, które
dają możliwość szybkiego zasygnalizowania upadku lub zagrożenia stanu życia (poprzez naciśnięcie jednego z przycisków na opasce jest przekazywana
informacja do Centrum Teleopieki).
Opaska bezpieczeństwa to urządzenie, które przypomina z wyglądu
elektroniczny zegarek. Ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik
z napisem „SOS”- wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby
automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), który udzielą potrzebnej pomocy - łącznie z wezwaniem
pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon. Natomiast zielony
przycisk służy do odbioru połączeń przychodzących, co ciekawe na opaskę bezpieczeństwa można zadzwonić, ponieważ urządzenie ma kartę SIM
i indywidualny numer. Opaski bezpieczeństwa wyposażone są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik
tętna.

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?
Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej, ul. Rynek 3,
32-820 Szczurowa. Wypełniony formularz zostanie wysłany za
pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Osoby niesamodzielne, mające problemy z poruszaniem się,
niewychodzące z domu mogą otrzymać formularz podczas wizyty pracownika socjalnego w terenie, który pomoże w wypełnieniu wniosku oraz wytłumaczy, na czym on polega.
tel. 14/ 671 31 20 lub 14/ 671 31 21

Więcej informacji na stronach:
www.malopolska.pl/teleaniol
https://www.malopolska.pl/
aktualnosci/zdrowie/10-tysiecy-osob-w-malopolsce-otrzyma-opaski-ratujace-zycie
https://www.malopolska.pl/
aktualnosci/zdrowie/jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola
Opaska bezpieczeństwa posiadająca czerwony guzik z napisem „SOS”.
Zamierzeniem projektu jest dotarcie do osób niesamodzielnych (starszych, chorych, niepełnosprawnych) z terenu gminy oraz ich rodzin, które
wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych
poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich
w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym
jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.
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Dane kontaktowe do Biura
Projektu Małopolski Tele-Anioł:
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
pokój nr 1, parter,
tel. 12 61 60- 611
e-mail: teleopieka@malopolska.
mw.gov.pl

Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków
Liczy się kolejność zgłoszeń!
Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach 9 Osi Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 działanie 9.2 Usługi
społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne w regionie, zakres
wsparcia: Wsparcie projektów
z zakresu teleopieki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej

WARTO WIEDZIEĆ
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Karta Dużej
Rodziny w 2019
roku bez względu
na wiek dziecka
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.
Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez
względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach
prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość
tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na
terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia
dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
W praktyce Karta Dużej Rodziny (KDR) zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków,
odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi
telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala

na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją
publiczną w wybranych miejscowościach.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc
zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Karta przysługuje
niezależnie od uzyskiwanych dochodów
rodzinom z co najmniej trójką dzieci. Od 1
stycznia 2019 r., wszyscy, którzy wychowali
co najmniej troje dzieci, mają prawo do zniżek
bez względu na to, w jakim wieku są dzisiaj
dzieci.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje
także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia – w przypadku
dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili
składania wniosku w rodzinie jest co najmniej
troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Jakie dokumenty należy złożyć:
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie
jej duplikatu składa się w gminie właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania członka
rodziny wielodzietnej.

Wsparcie dla osób
dotkniętych przemocą
w rodzinie
Na terenie gminy Szczurowa funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętym Przemocą w Rodzinie, który działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczurowej.
Czym jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie, bądź też przemoc domowa to jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych
do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób
najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. To również postępowanie narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Przemoc domowa jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na
celu podporządkowanie i kontrolowanie ofiary. Jest wykorzystaniem
przewagi fizycznej, psychicznej, ekonomicznej nad drugą osobą. Narusza
dobra i prawa osobiste np. prawo do nietykalności fizycznej, godności,
szacunku, itp. Przemoc powoduje cierpienie i ból – doświadczenie tych
uczuć sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. Boi się
przeciwstawić i poszukać pomocy. Dlatego ważne jest, aby członkowie
rodziny, znajomi, sąsiedzi nie pozostali obojętni, żeby chcieli pomóc i widzieli, jak skutecznie to zrobić.

Gdzie należy składać wnioski:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 3
tel. 14/ 632 09 93
Pełną listę instytucji/firm oferujących zniżki
rodzinom można znaleźć na stronie: www.rodzina.gov.pl.
Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczurowej

Pamiętaj! Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznym w Szczurowej działa:

Punkt informacji
wsparcia i pomocy
dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie
w którym można skorzystać
z bezpłatnej pomocy specjalistów.
Punkt czynny jest
we wtorki w godz. 800 - 1000
oraz w czwartki w godz. 1500 - 1700.
Telefony kontaktowe:
14 671 31 21, 500 894 791.

PAMIĘTAJ!!!
Przemoc jest przestępstwem !!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich
bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić
o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej
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Nieodpłatna pomoc prawna
oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie na terenie powiatu
brzeskiego
Od początku 2016 roku na terenie powiatu brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz.
2030 i z 2018 r. poz. 1467 i 2212). Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) system nieodpłatnego
poradnictwa prawnego został rozszerzony o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z
gminami z terenu powiatu tj.: gminą Borzęcin, gminą Czchów,
gminą Dębno, gminą Gnojnik, gminą Iwkowa i gminą Szczurowa.
Na terenie powiatu brzeskiego w 2019 r. funkcjonować
będą trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz jeden
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Jeden
z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowany jest
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).

Nieodpłatnej pomocy prawnej

w dwóch punktach udzielają adwokaci lub radcowie prawni
na podstawie umów zawartych z Powiatem- natomiast w jednym punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową,
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych
posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

w Punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową
udzielają doświadczeni doradcy spełniający wymagania ww.
ustawy.

Podstawowe zasady:

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.1. poinformowanie osoby fizycznej, o której mowa w pkt. 5,
zwanej dalej „osoba uprawnioną”, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym
się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
1.2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
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problemu prawnego;
1.3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa
w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
1.4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
2.1. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności;
2.2. w 2019 r. nieodpłatnej mediacji.
3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
3.1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej
osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
3.2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą
uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
3.3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
4. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego nie obejmuje
w 2019 r. nieodpłatnej mediacji.
5. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie przysługuje:
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
6. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomo-
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cy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa
osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
7. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:
14 300 02 78.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
8. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
9. Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na
odległość, z zastrzeżeniem pkt. 11.
10. Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście, oraz osobom
doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których

Punkt Nieodpłatnego
Poradnictwa
Obywatelskiego
na terenie
Gminy Szczurowa
adres: 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3
(budynek- siedziba Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej),
pokój na I piętrze
środa w godzinach od 730 do 1130, co czwarty piątek
(tj. 18 stycznia, 15 lutego,15 marca, 12 kwietnia, 10
maja, 7 czerwca, 5 lipca, 2 i 30 sierpnia, 27 września, 25
października, 22 listopada, 20 grudnia)
w godzinach od 730 do 1130
z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

WARTO WIEDZIEĆ
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.
1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub
świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie
wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z
osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się
lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania
z pomocy tłumacza języka migowego.
11. Osoby, o których mowa w pkt. 10, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego składają Staroście Brzeskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 6, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania
się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Brzeskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej,
porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
Starostwo Powiatowe w Brzesku

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej
na terenie
Gminy Szczurowa
adres: 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3
(budynek- siedziba Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej),
pokój na I piętrze
poniedziałek w godzinach od 730 do 1130,
co czwarty piątek (tj. 4 stycznia, 1 lutego, 1 i 29 marca,
26 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia,
13 września, 11 października, 8 listopada, 6 grudnia)
w godzinach od 730 do 1130
z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych
opon samochodowych z terenu
gminy Szczurowa
W ramach zbiórki odebrane zostaną:
– meblościanki, meble kuchenne, szafy, kredensy, fotele,
wersalki, narożniki, kanapy, sofy, pufy, stoły, krzesła, łóżka, stoliki wszelkiego rodzaju, regały, dywany, wykładziny,
choinki sztuczne, duże zabawki,
– chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory
elektryczne, odkurzacze, zmiatacze dywanów, żelazka,
tostery, frytkownice, nożyce elektryczne, wagi, komputery kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne
maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, radia, telewizory, kamery video, sprzęt hi-fi,
wzmacniacze dźwięku, maszyny do szycia,
– lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe,
wiertarki, piły, zabawki, kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier,
– zużyte akumulatory i opony w ilości do 8 szt.
Zbiórka nie dotyczy:
bieżących śmieci domowych, gruzu, styropianu, materiałów remontowych, opakowań po środkach ochrony
roślin i odzieży.
Zbiórki odpadów wielkogabarytowych
Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Szczurowa
w 2019 r. zostaną przeprowadzone 4 zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych opon samochodowych
z częstotliwością raz na kwartał.

Zasady dotyczące zbiórki:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Nie podlega zbiórce elektronika pozbawiona części
składowych. Zgodnie z cytowaną ustawą pod pojęciem zużytego sprzętu rozumie się sprzęt stanowiący
odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi
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częściami składowymi, podzespołami i materiałami
eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go.
W myśl art. 46. ust.1. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym – demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz
odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu
prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania.
Kto wbrew przepisom art. 46 cytowanej ustawy prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do
ponownego użycia zużyty sprzęt oraz odpady powstałe
po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, administracyjna kara pieniężna wynosi od
10 000 zł do 500 000 zł.
Odpady wielkogabarytowe
W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie
będą odbierane odpady remontowo – budowlane, które
nie są przedmiotem zamówienia przetargowego w naszej
gminie.
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać
przedsiębiorcy sukcesywnie w czasie prowadzenia prac
remontowych i zaraz po ich zakończeniu lub gromadzić
w podstawionym przez przedsiębiorcę pojemniku za dodatkową opłatą.
Zużyte opony samochodowe
W ramach prowadzonej zbiórki zużytych opon odbierane
będą wyłącznie zużyte opony samochodowe. Opony rolnicze oraz z samochodów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej nie podlegają zbiórce.
O poszczególnych terminach zbiórek - Urząd Gminy
Szczurowa będzie informował na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty.
Angelika Woda
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Harmonogram odbioru odpadów - Gmina Szczurowa 2019r.
miejscowości

Komunalne

Selektywna

miejscowości

Styczeń
Uście Solne

Komunalne

Selektywna

Styczeń
Niedzieliska

Luty

4

18

Luty

18

22

Marzec

4

11

Marzec

18

15

Kwiecień

1

15

Kwiecień

15

19

Maj

6

27

Maj

20

31

Czerwiec

10

24

Czerwiec

24

28

Lipiec

8

22

Lipiec

22

26

Sierpień

5

19

Sierpień

19

23

Wrzesień

2,30

9

Wrzesień

16

13

Październik

28

21

Październik

14

25

Listopad

25

18

Listopad

15

22

Grudzień

23

9

Grudzień

9

13

miejscowości

Komunalne

Selektywna

miejscowości

Styczeń

Komunalne

Selektywna

Styczeń

Strzelce Małe

Luty

5

19

Luty

19

20

Strzelce Wielkie

Marzec

5

12

Szczurowa

Marzec

19

13

Kwiecień

2

16

Kwiecień

16

17

Maj

7

28

Maj

21

29

Czerwiec

11

25

Czerwiec

25

26

Lipiec

9

23

Lipiec

23

24

Sierpień

6

20

Sierpień

20

21

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
miejscowości

3

10

Wrzesień

17

11

1,29

22

Październik

15

23

26

19

Listopad

12

20

24
Komunalne

10
Selektywna

Grudzień
miejscowości

Styczeń
Rylowa

Styczeń
6

20

Dąbrówka Morska

Luty

20

18

Marzec

6

13

Barczków

Marzec

20

11

Kwiecień

3

17

Popędzyna

Kwiecień

17

15

Maj

8

29

Wrzępia

Maj

22

27

Czerwiec

12

26

Czerwiec

26

24

Lipiec

10

24

Lipiec

24

22

Sierpień

7

21

Sierpień

21

19

4

11

Wrzesień

18

9

2,30

23

Październik

16

21

Listopad

27

20

Listopad

13

18

Grudzień

23

11

Grudzień

11

Październik

miejscowości

Komunalne

Selektywna

miejscowości

Styczeń

Księża Kopacze

11
Selektywna

Luty

Wrzesień

Wola
Przemykowska
Kopacze Wielkie

10
Komunalne

Komunalne

9
Selektywna

Styczeń
Górka

Luty

21

19

Marzec

21

12

Kwiecień

18

16

30

Maj

23

28

13

27

Czerwiec

27

25

11

25

Lipiec

25

23

Sierpień

8

22

Sierpień

22

20

Wrzesień

5

12

Wrzesień

19

10

3,31

24

Październik

17

22

Listopad

28

21

Listopad

14

19

Grudzień

23

12

Grudzień

12

10

Luty

7

21

Marzec

7

14

Kwiecień

4

18

Maj

9

Czerwiec
Lipiec

Październik

Rząchowa

23
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Gmina Szczurowa 2019r.
miejscowości

Komunalne Selektywna

miejscowości

Styczeń

Rajsko

22

Luty

8

19

5

15

Marzec

8

12

Kwiecień

2

19

Kwiecień

5

16

Maj

7

31

Maj

10

28

Czerwiec

11

28

Czerwiec

14

25

Lipiec

9

26

Lipiec

12

23

Sierpień

6

23

Sierpień

9

20

Wrzesień

3

13

Wrzesień

6

10

1,29

25

Październik

4,31

22

Listopad

26

22

Listopad

29

19

Grudzień

24

13

Grudzień

27

10

Komunalne Selektywna
Styczeń
Luty

21

21

Marzec

21

14

Kwiecień

18

18

Maj

23

30

Czerwiec

27

27

Lipiec

25

25

Sierpień

22

22

Wrzesień

19

12

Październik

17

24

Listopad

14

21

Grudzień

12

12

miejscowości

Komunalne Selektywna
Styczeń
Luty

8

21

Dołęga

Marzec

8

14

Pojawie

Kwiecień

5

18

Maj

10

30

Czerwiec

14

27

Lipiec

12

25

Sierpień

9

22

Wrzesień

6

12

4,31

24

Listopad

29

21

Grudzień

27

12

Październik

miejscowości

Komunalne Selektywna
Styczeń
Luty

6

22

Marzec

6

15

Kwiecień

3

19

Maj

8

31

Czerwiec

12

28

Lipiec

10

26

Sierpień

7

23

Wrzesień

4

13

2,30

25

Listopad

27

22

Grudzień

23

13

Październik

24

Kwików

5

Marzec

miejscowości

Rudy Rysie

Selektywna

Luty

Październik

Zaborów

Komunalne
Styczeń
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Ponad 2,5 mln. środków
rozdysponowanych na obszarze
siedmiu gmin Nadwiślańskiej Grupy
Działania ,,E.O.Cenoma”
Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” skupiająca w swoim obszarze 7 gmin tj.: Szczurowa, Kazimierza Wielka, Nowe
Brzesko, Koszyce, Bochnia, Rzezawa i Drwinia, rozdysponowała w latach 2016-2018 ponad 2,5 mln złotych w ramach działań i założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. W ciągu tych dwóch lat do biura Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
wpłynęło 106 wniosków na całkowitą kwotę 6 080 624,38 zł. Biorąc pod uwagę okres weryfikacji w UM do 31.12.2018 roku,
dotychczas zostały podpisane 52 umowy z Urzędem Marszałkowskim.
W latach 2016-2018, przeprowadzono szereg naborów, mających na celu
przede wszystkim rozwój obszarów
wiejskich, tj. 7 gmin, które należą do
Stowarzyszenia. Budżet LGD na lata
2016-2018 w zakresie wdrażania LSR
wynosił 4 490 000,00. W związku z okresem weryfikacyjnym ze strony Urzędu
Marszałkowskiego oraz rozpoczęciem
pierwszych naborów w listopadzie 2016
roku, Nadwiślańskiej Grupie Działania
,,E.O.CENOMA” udało się rozdysponować środki w kwocie 2 766 862,69 do
31.12.2018. Podpisano umowy przede
wszystkim na działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej w kwocie ponad pół miliona złotych.
4 przedsiębiorców realizuje już działania
w zakresie rozwoju swojej firmy. Działania związane z budową, remontem lub
wyposażeniem obiektów infrastruktury
turystycznej, publicznej i przestrzennej,
rekreacyjnej, realizowane przez Urzędy Gmin lub Stowarzyszenia przyczynią
się do poprawy i zaspokojenie potrzeb
kulturowych i społecznych. Odrestaurowano niektóre zabytki na terenie NGD
,,E.O.CENOMA” w kwocie dofinansowania 200 000,00 zł. Podpisano umowy na
projekty grantowe mające na celu organizacje warsztatów, wizyt studyjnych,

konkursów, imprez czy wydanie materiałów promocyjnych. To tylko niektóre
przedsięwzięcia, dofinansowane z LGD,
w dalszym ciągu podpisywane są umowy z naborów 2018 roku. Jesteśmy przekonani, że z pomocą Państwa uda nam
się zrealizować i wykorzystać wszystkie
środki. Powyższe działania przyczynią się
do realizacji głównych założeń Lokalnej
Strategii Rozwoju tj. wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD,
rozwoju kapitału społecznego i ochrony
lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego.

wadzić nabory na podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej, projekty grantowe
w zakresie warsztatów, imprez czy materiałów promocyjnych. Ponadto mamy
na celu realizację projektów własnych
oraz projektów współpracy. Zachęcamy
do współpracy i składania wniosków.
Służymy wszelką pomocą! - mówi Justyna Bylica Dyrektor Biura Nadwiślańskiej
Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”

Aktywizacja
Nadwiślańska
Grupa
Działania
,,E.O.CENOMA” przeprowadza, organizuje bądź finansuje przedsięwzięcia
takie jak: działania edukacyjne rozwijające świadomość proekologiczną i prośrodowiskową mieszkańców, wszelakie
konkursy, wizyty studyjne, warsztaty,
zajęcia edukacyjne. Na te działania LGD
przeznaczyła w latach 2016-2018 ponad
13 382,39 złotych.
Plany
W kolejnych latach planujemy przepro-

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Mała szkoła – duże możliwości!
Zespół Szkół w Szczurowej od lat cieszy się dobrą opinią zarówno wśród uczniów jak i rodziców. Placówka zapewnia bowiem
kształcenie zgodne z potrzebami rynku, miłą i bezpieczną atmosferę oraz indywidualne podejście do ucznia. Szkoła umożliwia
poszerzanie wiedzy w ramach wycieczek przedmiotowych i zawodoznawczych, a także zapewnia opiekę psychologa i pedagoga.
Od 2017 roku Zespół Szkół w Szczurowej
uczestniczy w programie Erasmus+, dzięki
czemu uczniowie wyjeżdżają na płatne praktyki zagraniczne w Austrii oraz w projektach:
- „Małopolska Chmura Edukacyjna”, zapewniający współpracę z uczelniami wyższymi.
- „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia
zawodowego w powiecie brzeskim poprzez
wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”, w ramach którego
uczniowie mogą bezpłatnie zdobywać nowe
kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i
kursach.
W placówce młodzież poszerza swoje
zainteresowania, rozwija talenty językowe,
recytatorskie i muzyczne, a także doskonali
umiejętności sportowe. Potwierdzają to wysokie wyniki w konkursach, między innymi
w Jubileuszowym Konkursie Poetycko-Muzycznym z okazji 100. rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę, zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Koszyckiej oraz
nagrody uzyskane w zawodach sportowych.
Zespół Szkół w Szczurowej współpracuje
także ze środowiskiem lokalnym:
W dniu 15 października 2018 roku w ramach Szczurowskich Dni Profilaktyki z okazji
100-lecia Niepodległości pod honorowym
patronatem wójta gminy Szczurowa, trzy
szkoły z gminy Szczurowa: Zespół Szkół
w Szczurowej, Szkoła Podstawowa w Szczurowej oraz Szkoła Podstawowa w Zaborowie
wzięły udział w projekcie profilaktycznym

„Nie zmarnuj swojego życia”. Program był
przeprowadzony w ramach prac Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
działającej w gminie. Projekt, nawiązując
do Święta Niepodległości uświadamiał, że
wolność to nie tylko wolny kraj, ale to również wolność osobista od używek. Podczas
spotkań raperzy Bęsiu i Dj Yonas wchodzący w skład RYMcerzy dzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz walką z nałogami.
11 listopada 2018 roku w Szczurowej
odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości, których organizatorami byli: Gmina Szczurowa, Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Zespół
Szkół w Szczurowej oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych Zarząd Koła Gminnego w Szczurowej. Uczniowie Zespołu Szkół
nie tylko wykonali własnoręcznie kotyliony
patriotyczne, którymi obdarowywali uczestników obchodów, złożyli wiązankę kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym
bohaterów I i II wojny światowej, ale także
przygotowali uroczystą akademię. Przedstawienie przypomniało dramatyczne losy Polski od czasów zaborów, poprzez powstańcze klęski aż do odzyskania niepodległości
w roku 1918. Przedstawienie wzbudziło wiele emocji wśród licznie zgromadzonej publiczności, widzowie nie kryli swego wzruszenia i nagrodzili występujących gromkimi

Wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Szczurowej do Austrii
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brawami. Była to także wyjątkowa chwila dla
kombatantów, którzy otrzymali od uczniów
symboliczne prezenty w podziękowaniu za
wolną Polskę.
Od roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Szczurowej, istnieje Szkolny Klub
Wolontariatu, który działa we współpracy ze
Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego
Sącza. Klub powstał z inicjatywy młodzieży,
która chce pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska oraz wspomagać różnego typu akcje
charytatywne i kulturalne. Wolontariusze
z Zespołu Szkół zorganizowali między innymi Akcję Mikołajkową, której celem było
zebranie funduszy na zakup prezentów dla
podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, a także odwiedzili Fundację „Hipoterapia
na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych” oraz krakowski oddział Polskiej Akcji
Humanitarnej.
Zespół Szkół w Szczurowej już po raz
trzeci z rzędu realizuje program „Szkolny
Klub Sportowy”, skierowany do uczniów
bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie
zajęć sportowych i rekreacyjnych pod
opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Udział w zajęciach przekłada się na
sukcesy uczniów. W ostatnim czasie było
to I miejsce chłopców w badmintonie w zawodach powiatowych i również awans na
zawody wojewódzkie.
Zespół Szkół w Szczurowej nie tylko dba
o zapewnienie wszechstronnego rozwoju
młodzieży, ale również wspiera uczniów
uzyskujących wysokie wyniki w nauce i sporcie poprzez stypendia wypłacane dwa razy
w roku. Dla najlepszego ucznia technikum
zarezerwowane jest prestiżowe Stypendium
Prezesa Rady Ministrów.
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Oferta edukacyjna
Zespołu Szkół
w Szczurowej
na rok szkolny 2019/2020:
Liceum ogólnokształcące:
• 4-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej,
• 3-letnie dla absolwentów gimnazjum.
Absolwenci liceum, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości, mogą podjąć studia na wybranych kierunkach, między
innymi: historii, filologii polskiej, prawie, administracji,
psychologii, pedagogiki, socjologii, kulturoznawstwie, politologii, europeistyce, stosunkach zagranicznych.

Technikum:
• 5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej,
• 4-letnie dla absolwentów gimnazjum.

WARTO WIEDZIEĆ

Kierunki kształcenia w technikum:
1) TECHNIK HANDLOWIEC
Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, sklepach, hurtowniach i magazynach.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach
handlowych jako specjaliści od marketingu, akwizycji towarów,
reklamy czy księgowości, przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, szefowie działu sprzedaży oraz w punktach
sprzedaży detalicznej, hurtowniach i magazynach.
2) TECHNIK EKONOMISTA
Uczniowie odbywają 6-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Technik ekonomista może być zatrudniony w małych, średnich i dużych
przedsiębiorstwach, w bankach, w administracji publicznej,
w organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów.
3) TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach poligraficznych, drukarniach, firmach reklamowych. Technik cyfrowych procesów graficznych i poligrafii może być zatrudniony w agencjach reklamowych,
studiach graficznych, wydawnictwach, instytucjach badawczych
przy dokumentacji badań.
4) TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Uczniowie odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach. Technik obsługi turystycznej
może być zatrudniony: w biurach podróży, punktach informacji
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Praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Szczurowej

Szkoła oferuje 8-tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach

turystycznej, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.

Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, umożliwiające przystąpienie
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

3-letnia - dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer,
elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz. Uczniowie, którzy
chcieliby kształcić się w innym zawodzie, mogą uczyć się w Zespole Szkół, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

Uczniowie Zespołu Szkół w Szczurowej, dzięki udziałowi w projekcie „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych”, mogą uczestniczyć także
w różnego rodzaju kursach.

3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani
bezpośrednio do II klasy.

Dorota Bolek
Zespół Szkół w Szczurowej

Zapraszamy!

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH:
• Prowadzenie sprzedaży
• Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Uchwały Rady Gminy Szczurowa
19 listopada 2018 r.
Uchwała Nr I/1/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 listopada
2018 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa.
Uchwała Nr I/2/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 listopada
2018 roku w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Szczurowa.
30 listopada 2018 r.
Uchwała Nr II/3/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada
2018 roku w sprawie ustalenia składu osobo-
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wego stałych Komisji Rady Gminy Szczurowa
Kadencji 2018 – 2023.
Uchwała Nr II/4/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada
2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Szczurowa
kadencji 2018 -2023.
Uchwała Nr II/5/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018
roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Szczurowa kadencji 2018 -2023
oraz ustalenia jej składu osobowego.
Uchwała Nr II/6/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018

roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczurowa kadencji
2018 -2023.
Uchwała Nr II/7/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018
roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szczurowa kadencji
2018 -2023 oraz ustalenia jej składu osobowego.
Uchwała Nr II/8/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018
roku w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Szczurowa kadencji 2018 -2023.
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Uchwała Nr II/9/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018
roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
Gminy Szczurowa do Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „NIDA 2000” na kadencję
2018 – 2023.
Uchwała Nr II/10/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018
roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich na kadencję 2018 – 2023.
Uchwała Nr II/11/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018
roku w sprawie udzielenia zgody na reprezentowanie Gminy Szczurowa w Związku Międzygminnym ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach na
kadencję 2018 – 2023.
Uchwała Nr II/12/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018
roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego
przedstawiciela Gminy Szczurowa do Zgromadzenia Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki
Raby na kadencję 2018 – 2023.
Uchwała Nr II/13/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018
roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2015
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 stycznia 2015 r,
w sprawie powołania Rady Społecznej w Ośrodku Zdrowia – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczurowej.
Uchwała Nr II/14/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2018
roku w ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Szczurowa.
14 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr III/15/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018
roku w sprawie: określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na obszarze Gminy
Szczurowa.
Uchwała Nr III/16/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia
2018 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych w podatku od nieruchomości
w Gminie Szczurowa na 2019 r.
Uchwała Nr III/17/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018
roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy
Szczurowa.
Uchwała Nr III/18/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018
roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania
pomocy dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole

i w domu’’ na lata 2019 – 2023.
Uchwała Nr III/19/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018
roku w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego
rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’
na lata 2019 -2023 ( M.P. z 2018 r. , poz.1007).
Uchwała Nr III/20/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018
roku zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy
Szczurowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie:
wynagrodzenia Wójta Gminy Szczurowa.
Uchwała Nr IV/21/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia
29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu
„Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej
emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie
poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
Uchwała Nr IV/22/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Uchwała Nr IV/23/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy
Szczurowa.
Uchwała Nr IV/24/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie: określenia warunków i trybu
składania przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Szczurowa, deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała Nr IV/25/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Gminy Szczurowa na 2019 rok
Uchwała Nr IV/26/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Szczurowa na rok 2018.

PRAWO LOKALNE
Uchwała Nr IV/27/2018
Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa.
25 stycznia 2019 r.Uchwała Nr V/28/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku - Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na
2019 rok.
Uchwała Nr V/29/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa na lata 2019-2030.
Uchwała Nr V/30/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2019 – 2023.
Uchwała Nr V/31/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczurowa oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała Nr V/32/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku w sprawie: zasad zwrotu radnym kosztów
podróży służbowych oraz wskazania wiceprzewodniczących Rady Gminy Szczurowa do wykonywania czynności związanych z podróżami
służbowymi.
Uchwała Nr V/33/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Szczurowa na rok 2019.
Uchwała Nr V/34/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
Uchwała Nr V/35/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok.
Uchwała Nr V/36/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2019 rok.
Uchwała Nr V/37/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019
roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji
Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej,
Kultury i Sportu na 2019 rok.
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Wykaz zadań realizowanych w ramach
funduszu sołeckiego na 2018 rok
Blisko 328 tys. zł. w ramach funduszu sołeckiego trafiło w 2018 r. do poszczególnych sołectw gminy Szczurowa. W ustawie z dnia
21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (DZ.U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) szczegółowo zostały opisane zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz jego przeliczania. Środki funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację przedsięwzięć, które
są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. To mieszkańcy na zebraniach wiejskich sami decydują, na co przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. Priorytety i rodzaje wydatków
są różnorodne, w zależności od potrzeb danego sołectwa. Niżej przedstawiamy zestawienie zrealizowanych zadań w 2018 r.
w poszczególnych sołectwach naszej gminy.
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SOŁECTWO BARCZKÓW

Nazwa zadania
Zakup materiałów
i
wyposażenia
do Domu Ludowego.
SOŁECTWO BARCZKÓW
Utrzymanie
centrum
wsi,
piasku
Nazwa zadania wymiana
w piaskownicy
przyi wyposażenia
Domu Ludowym.
Zakup
materiałów
do Domu Ludowego.
Razem:
Utrzymanie
centrum
wsi,
wymiana
piasku
w piaskownicy przy Domu Ludowym.
Razem: SOŁECTWO DĄBRÓWKA MORSKA
Nazwa zadania
Utrzymanie
centrum wsi. DĄBRÓWKA MORSKA
SOŁECTWO
Razem:
Nazwa zadania
Utrzymanie centrum wsi.
Razem:
SOŁECTWO GÓRKA
Nazwa zadania
Zakup materiałów iSOŁECTWO
wyposażenia dlaGÓRKA
Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Nazwa zadania
Wykonanie
bieżących
napraw i dla
remontów
budynku
Zakup materiałów i wyposażenia
Ochotniczej
Straży
remizy
Ochotniczej
Straży
Pożarnej.
Pożarnej.
Remont boiska
sportowego.
Wykonanie
bieżących
napraw i remontów budynku
Razem:
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Remont boiska sportowego.
Razem:
SOŁECTWO KOPACZE WIELKIE
Nazwa zadania
Remont dróg
wewnętrznych.KOPACZE WIELKIE
SOŁECTWO
Razem:
Nazwa zadania
Remont dróg wewnętrznych.
Razem:
SOŁECTWO KSIĘŻE KOPACZE
Nazwa zadania
Konserwacja rowów
przy
drodzeKSIĘŻE
gminnej. KOPACZE
SOŁECTWO
Utrzymanie centrum Nazwa
wsi. zadania
Razem:
Konserwacja rowów przy drodze gminnej.
Utrzymanie centrum wsi.
Razem:

SOŁECTWO KWIKÓW

Nazwa zadania
Utrzymanie centrum
wsi.
SOŁECTWO
KWIKÓW
Wyposażenie kuchni Nazwa
w budynku
mienia komunalnego.
zadania
Razem:
Utrzymanie
centrum wsi.
Wyposażenie kuchni w budynku mienia komunalnego.
Razem:
SOŁECTWO NIEDZIELISKA
Nazwa zadania
Zakup komputerów
do
szkoły podstawowej.
SOŁECTWO
NIEDZIELISKA

Kwota
5.856,06
3.703,00
Kwota
5.856,06
9.559,06
3.703,00
9.559,06
Kwota
1.865,00
1.865,00
Kwota
1.865,00
1.865,00
Kwota
7.801,13
Kwota
6.000,00
7.801,13

6.000,00
6.000,00
19.801,13
6.000,00
19.801,13
Kwota
9.323,25
9.323,25
Kwota
9.323,25
9.323,25
Kwota
5.878,40
1.400,00
Kwota
7.278,40
5.878,40
1.400,00
7.278,40

Kwota
3.000,00
7.116,78
Kwota
10.116,78
3.000,00
7.116,78
10.116,78
Kwota
10.000,00

SOŁECTWO KWIKÓW

Lp.
Nazwa zadania
1. Gminy
Utrzymanie
Biuletyn Informacyjny
Szczurowacentrum
1 / 2019 wsi.
2.
Wyposażenie kuchni w budynku mienia komunalnego.
Razem:
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SOŁECTWO NIEDZIELISKA

Nazwa zadania
Zakup komputerów do szkoły podstawowej.
Utrzymanie centrum wsi.
Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym.
Razem:

SOŁECTWO POJAWIE
Nazwa zadaniaPOJAWIE
SOŁECTWO

Kwota

3.000,00
PRAWO
LOKALNE
7.116,78
10.116,78

Kwota
10.000,00
5.458,24
16.000,00
31.458,24

Remont drogi „Laskowa”
Nazwa zadania
Niwelacja
terenu
na działce gminnej przy stawie.
Remont
drogi
„Laskowa”
Zakup wyposażenia
Ochotniczej
Pożarnej.
Niwelacja
terenu na dla
działce
gminnej Straży
przy stawie.
Utrzymanie
centrumdla
wsi.Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zakup
wyposażenia
Remont pomieszczeń
gospodarczych w Domu Ludowym.
Utrzymanie
centrum wsi.
Razem: pomieszczeń gospodarczych w Domu Ludowym.
Remont
Razem:

Kwota
2.744,00
Kwota
2.600,00
2.744,00
4.000,00
2.600,00
6.912,00
4.000,00
3.500,00
6.912,00
19.756,00
3.500,00
19.756,00

Utrzymanie i modernizacja
Nazwacentrum
zadania wsi.
Razem:
Utrzymanie i modernizacja centrum wsi.
Razem:

Kwota
7.298,00
Kwota
7.298,00
7.298,00

Zakup drzwi garażowych
do budynku komunalnego,
Nazwa zadania
utrzymanie
centrum
wsi.
Zakup
drzwi
garażowych
do budynku komunalnego,
Razem:
utrzymanie
centrum wsi.
Razem:

Kwota
11.426,98
Kwota
11.426,98
11.426,98
11.426,98

Utrzymanie działek Nazwa
mienia zadania
komunalnego oraz remont
parkingu.
Utrzymanie działek mienia komunalnego oraz remont
Zakup zestawów do ćwiczeń.
parkingu.
Razem:zestawów do ćwiczeń.
Zakup
Razem:

Kwota
7.644,00
Kwota
7.644,00
21.254,57
28.898,57
21.254,57
28.898,57

Zakup i montaż lustra
na skrzyżowaniu
dróg gminnych,
Nazwa
zadania
wykonanie
i
montaż
barierki
wzdłuż
drogi
gminnej.
Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu dróg
gminnych,
Zakup
wyposażenia
dla
Ochotniczej
Straży
Pożarnej.
wykonanie i montaż barierki wzdłuż drogi gminnej.
Utrzymanie
centrum
remont Straży
szatniPożarnej.
sportowych
Zakup
wyposażenia
dla wsi,
Ochotniczej
w
budynku mienia
komunalnego.
Utrzymanie
centrum
wsi, remont szatni sportowych
Razem:
w
budynku mienia komunalnego.
Razem:

Kwota
1.400,00
Kwota
1.400,00
2.000,00
10.567,60
2.000,00
10.567,60
13.967,60
13.967,60

SOŁECTWO POPĘDZYNA
Nazwa zadania
SOŁECTWO
POPĘDZYNA

SOŁECTWO RAJSKO
Nazwa zadaniaRAJSKO
SOŁECTWO

SOŁECTWO RUDY-RYSIE
Nazwa zadania
SOŁECTWO
RUDY-RYSIE

SOŁECTWO RYLOWA
Nazwa zadaniaRYLOWA
SOŁECTWO

SOŁECTWO RZĄCHOWA
Nazwa zadania
SOŁECTWO
RZĄCHOWA

Utrzymanie centrumNazwa
wsi oraz
urządzenie terenu wokół
zadania
świetlicy,
remont
figurki
na
działce
obok świetlicy.
Utrzymanie centrum wsi oraz urządzenie
terenu wokół
Razem: remont figurki na działce obok świetlicy.
świetlicy,
Razem:

Kwota
6.756,18
Kwota
6.756,18
6.756,18
6.756,18

Doposażenie jednostki
Ochotniczej
Nazwa
zadania Straży Pożarnej,
konserwacja samochodu.
Doposażenie
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
Utrzymanie
wsi, terenu obiektu szkolnego oraz
konserwacjacentrum
samochodu.
remizy.
Utrzymanie centrum wsi, terenu obiektu szkolnego oraz
Zakup
remizy.sprzętu do koszenia trawy w centrum wsi, terenu

Kwota
3.300,00
Kwota
3.300,00
5.604,00
5.604,00
9.000,00

SOŁECTWO STRZELCE MAŁE
Nazwa zadania
SOŁECTWO
STRZELCE MAŁE
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SOŁECTWO RZĄCHOWA

Nazwa zadania
Kwota
Utrzymanie centrum wsi oraz urządzenie terenu wokół
6.756,18
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świetlicy, remont figurki na działce obok świetlicy.
Razem:
6.756,18
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SOŁECTWO STRZELCE MAŁE

Nazwa zadania
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
konserwacja samochodu.
Utrzymanie centrum wsi, terenu obiektu szkolnego oraz
remizy.
Zakup sprzętu
do koszenia trawy w centrum wsi, terenu
szkolnego
oraz remizy.
szkolnego oraz remizy.
Razem:
Razem:

Kwota
3.300,00
5.604,00
9.000,00
17.904,00
17.904,00

SOŁECTWO STRZELCE WIELKIE
SOŁECTWO
WIELKIE
Nazwa STRZELCE
zadania

Kwota
Kwota
6.930,00
6.930,00
1.425,00
1.425,00
7.500,00
7.500,00
14.994,22
14.994,22
30.849,22
30.849,22

Nazwa zadania
Remont dróg gminnych
Remont
drógcentrum
gminnych
Utrzymanie
wsi.
Utrzymanie
wsi. Wielkich wspólnie z obchodami
Organizacjacentrum
dni Strzelec
115
lat Ochotniczej
StrażyWielkich
Pożarnej.
Organizacja
dni Strzelec
wspólnie z obchodami
115
lat Ochotniczej
Straży
Pożarnej.
Wyposażenie
i remont
Domu
Ludowego
Wyposażenie
i remont Domu Ludowego
Razem:
Razem:

SOŁECTWO SZCZUROWA
SOŁECTWO
SZCZUROWA
Nazwa zadania

Kwota
Kwota
28.392,30
28.392,30

Nazwa zadania
Wymiana uszkodzonych
ławek na placu zabaw
i Włoszynie,
utrzymanie ławek
centrumna wsi
i działek
Wymiana
uszkodzonych
placu
zabaw
należących
do
gminy
oraz
dostawienie
kosza
na
śmieci
i Włoszynie, utrzymanie centrum wsi i działek
w centrum Szczurowej
i tablic
z nazwamikosza
ulic. na śmieci
należących
do gminy oraz
dostawienie
w
centrum Szczurowej i tablic z nazwami ulic.
Razem:
Razem:

28.392,30
28.392,30

SOŁECTWO WOLA PRZEMYKOWSKA
SOŁECTWO
WOLA
PRZEMYKOWSKA
Nazwa
zadania

Nazwa zadania zbiornika wodnego
Odmulenie i zagospodarowanie
w centrum wsi.
Odmulenie
i zagospodarowanie zbiornika wodnego
w
centrum wsi.
Utrzymanie
parkingu w centrum oraz doposażenie
placów
zabawparkingu
(Natków i w
Zamłynie)
Utrzymanie
centrum oraz doposażenie
placów
Razem:zabaw (Natków i Zamłynie)
Razem:

SOŁECTWO WRZĘPIA
SOŁECTWO
Nazwa zadaniaWRZĘPIA

Nazwa
zadania
Zakup umundurowania
i sprzętu
dla
Pożarnej.
Zakup
umundurowania i sprzętu dla
Pożarnej.
Utrzymanie centrum wsi.
Utrzymanie centrum
wsi.
Wykonanie
klimatyzacji
sali w
komunalnego.klimatyzacji sali w
Wykonanie
komunalnego.
Razem:
Razem:

Ochotniczej Straży
Ochotniczej Straży
budynku
budynku

SOŁECTWO ZABORÓW
SOŁECTWO
ZABORÓW
Nazwa zadania

mienia
mienia

Nazwa
zadania nr działki 1290.
Remont drogi w kierunku
cmentarza
Remont drogi
w kierunku
nr działki 1290.
Utrzymanie
czystości
placucmentarza
w centrum.
Utrzymanie
czystoścido
placu
w centrum.
Zakup
wyposażenia
Domu
Ludowego.
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego.
Razem:
Razem:

Kwota
Kwota
13.530,00
13.530,00
14.469,20
14.469,20
27.999,20
27.999,20
Kwota
Kwota
4.800,00
4.800,00
4.542,00
4.542,00
12.000,00
12.000,00
21.342,00
21.342,00

Kwota
Kwota
11.208,47
11.208,47
4.619,00
4.619,00
7.998,00
7.998,00
23.825,47
23.825,47

Sekretarz Gminy Szczurowa
Maria Szczurowa
Kądziołka
Sekretarz Gminy
Maria Kądziołka
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Dla kobiet
i o kobietach
rozmowa z pisarką Agnieszką Opolską
W 2018 roku w Dniu Kobiet odbyła się premiera książki „Jo@nna” Agnieszki Opolskiej. Wielowątkowa powieść o dzisiejszych
kobietach i problemach, z jakimi się zmagają. O macierzyństwie, jego trudach i urokach. O wyborze między rodziną, a pasją
i samorozwojem. O pragnieniu miłości i akceptacji i bogatym życiu wewnętrznym, które często tłumione jest przez społeczne
wzorce i nakazy. To dramat obyczajowy z elementami romansu, sensacji i komedii pomyłek.
Rok później, 8 marca na rynku wydawniczym
pojawiła się książka, której nie może zabraknąć na żadnej „kobiecej półce”. Osiem utalentowanych polskich autorek i jedno niełatwe
zadanie — opisanie siły i piękna, które tkwią
w każdej z nas. Autorki Agnieszka Opolska,
Agnieszka Sudomir, Agnieszka Zakrzewska,
Alicja Wlazło, Anna Karnicka, Daria Skiba,
Małgorzata Falkowska oraz Maria Zdybska,
opowiadają historie o pięknie wewnętrznej
siły odkrywanej w zmaganiach z przeciwnościami losu i osobistymi dramatami.
Elżbieta Solak: W najnowszej książce „Siła jej
piękna”, jako jedna z autorek opowiadasz o
trudnych wydarzeniach z życia. Trudno jest
mówić o osobistych przeżyciach?
Agnieszka Opolska: Sztuka jest zawsze osobista. Autor zabierający się za tworzenie musi
brać pod uwagę, że odkryje się przed światem, ujawni swoje przemyślenia, lęki i pragnienia. Opowiadanie pod tytułem „Skrzydła”
z antologii „Siła jej piękna”, rzeczywiście jest
bardzo osobiste. Emocje bohaterki, która
konfrontuje się ze swoim ojcem, są moimi
własnymi emocjami. Długo rozważałam, czy
chcę, aby wszyscy poznali tę prawdę o mnie
i uznałam, że przemoc wobec dzieci to temat, o którym trzeba mówić. Moje pokolenie
zostało wychowane w przemocy domowej,
nasza dorosłość jest tą przemocą skażona.
Siła i piękno tej historii to wybaczenie i zrozumienie naszych rodziców, którzy nie umieli
kochać, bo sami nie zaznali miłości.
E. S.: Pracowałaś kiedyś w domu dla bezdomnych Magdala. Czy praca w ośrodku

AGNIESZKA OPOLSKA ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów próbowała swoich sił w charakterze animatorki
kultury. Przez ponad 12 lat związana z Tarnowem oraz Szczurową, gdzie
włączała się w prace lokalnych instytucji i stowarzyszeń na rzecz dzieci
i młodzieży. Po studiach zamieszkała w Lille, gdzie uczęszczała do Centre
D’art. Plastiques et Visuales oraz pracowała w domu dla bezdomnych Magdala. Studiowała grafikę na ASP w Krakowie. Obecnie wraz z rodziną przebywa w Wielkiej Brytanii. Jej pierwsza książka „Anna May” wygrała ogólnopolski konkurs „Literacki Debiut Roku”.

wpłynęła na Ciebie, na to jaka jesteś?
A.O.: Trudno się nie zmienić doświadczając
bezdomności. Magdala nauczyła mnie tego,
że bezdomność ma inne oblicze – samotnego serca. Często ludzie, którzy przychodzili do
Magdali, szukali domu w drugim człowieku.
Myślę, że taka bezdomność dotyka wszystkich ludzi. To było wtedy dla mnie wielkim
odkryciem, zrozumiałam, że w pewnym sensie wszyscy jesteśmy bezdomni.
E. S.: Anna May, Róża, Jo@nna... W Twoich
książkach główne role odgrywają właśnie
kobiety.
A.O.: Łatwiej mi pisać z perspektywy kobiety,
bo sama nią jestem. Ale nie chodzi tylko
o kobietę i kobiecość, ale o wiarygodność postaci. Kiedy zaczynałam pisać, najłatwiej było
mi pokazać świat, który już poznałam. Dlatego Anna May, studiuje w Krakowie, jeździ
moim rowerem i mieszka w pomarańczarni,
czyli moim mieszkaniu przy Kraszewskiego.
Róża wyjeżdża do Francji, gdzie doświadcza

Fot. Adam Demkow

bezdomności, a Joanna przeżywa trudy macierzyństwa i dylematy związkowe.
E. S.: Czy coś łączy wszystkie bohaterki?
A.O.: Zagubienie, poszukiwanie siebie i oczywiście to, że są kobietami.
E. S.: Kobieta, którą najbardziej cenisz to… ?
A.O.: Uwielbiam Fridę Kahlo za jej niesamowite malarstwo, niezależność i styl.
E. S.: Czy w Twojej głowie zrodził się pomysł
na kolejną historię? Kiedy możemy spodziewać się kolejnej książki?
A.O.: Ostatnio skończyłam nową powieść
„Szept” i jestem aktualnie na etapie redagowania tej książki. Mam nadzieję, że książka
ukaże się jeszcze w tym roku.
E. S.: Dziękuję za rozmowę
Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS
Źródło: lubimyczytac.pl
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Przywrócona
pamięć
Ponad osiem lat temu, 3 lutego 2011 roku, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej przyjął uchwałę, która ustanowiła 1 marca Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Było to bardzo ważne
i długo wyczekiwane wydarzenie, tym samym nasz kraj oficjalnie
wziął w opiekę pamięć i dobre imię żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy w zamierzeniach władz komunistycznych mieli
zostać skazani na zapomnienie bądź niesławę.
Dzień 1 marca został wybrany na pamiątkę daty zamordowania
podpułkownika (w 2013 roku awansowanego pośmiertnie do
rangi pułkownika) Łukasza Cieplińskiego, prezesa IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (konspiracyjnej
organizacji niepodległościowej, której członkowie w większości wywodzili się z Armii Krajowej) oraz sześciu członków Komendy, najbliższych współpracowników Cieplińskiego. Chociaż
o płk. Cieplińskim możemy przeczytać już dzisiaj w książkach
lub Internecie, to jego historia bardzo powoli przedostaje się
do powszechnej świadomości i wciąż dla wielu osób pozostaje
on postacią zupełnie anonimową.

Syn odrodzonej polski

Polskie rodziny zamieszkujące na ziemiach znajdujących się
pod zaborem pruskim bardzo często z wielką troską i pietyzmem pielęgnowały ojczystą wiarę, tradycję, historię i język.
Jedną z takich rodzin byli państwo Cieplińscy, którzy w Kwilczu (wieś oddalona 70 km na zachód od Poznania) prowadzili własną piekarnię. Franciszek i Maria mieli ośmioro dzieci.
Jako przedostatni, w dniu 26 listopada 1913 roku, przyszedł
na świat Łukasz Ciepliński. W chwili odzyskania przez Polskę
niepodległości miał 5 lat, nie pamiętał więc zaborów, z pewnością jednakże w jego pamięci pozostała wielka radość z wyzwolenia, na które czekało kilka pokoleń Polaków. Niewątpliwie miało to ogromny wpływ na wybór drogi życiowej Łukasza,
który postanowił całe swoje życie poświęcić obronie ojczyzny.
Mając 16, lat wstąpił do Szkoły Kadetów w Rawiczu, a następnie do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, po czym
został skierowany do służby w 62 pułku piechoty w Bydgoszczy. Po trzech latach służby w okresie pokoju nadszedł fatalny
1 września 1939 roku, wybuchła II wojna światowa...

W obliczu wielkiej próby

W czasie kampanii wrześniowej por. Łukasz Ciepliński brał
udział w bitwie nad Bzurą, gdzie wykazał się wielkim heroizmem, kiedy to przy użyciu działka przeciwpancernego zniszczył 6 czołgów niemieckich i dwa wozy dowódcze. Za ten wyczyn został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari,
który według różnych relacji, generał Kutrzeba odpiął od własnego munduru.
34

Łukasz Ciepliński.

Po klęsce wrześniowej ogromna część polskich żołnierzy postanowiła poświęcić się walce konspiracyjnej, czego wyrazem
było powstanie liczącej w szczytowym momencie ok. 400
tys. osób Armii Krajowej. Wśród nich był także por. Ciepliński,
który został mianowany Inspektorem Inspektoratu Rzeszów.
Dowodząc na nieznanym mu zbyt dobrze terenie, okazał się
świetnym organizatorem, a podlegający mu żołnierze mogli
poszczycić się dużymi osiągnięciami. Warto wspomnieć tutaj
chociażby zdobycie informacji o planowanej agresji III Rzeszy
na ZSRR czy opracowanie raportów o niemieckiej broni rakietowej V – 2 (jej elementy w wyniku akcji III Most zostaną przesłane do Wielkiej Brytanii z lądowiska „Motyl” znajdującego
się między Wał – Rudą a Jadownikami Mokrymi).

Komunistyczne „wyzwolenie”

Pomimo heroicznej walki i ogromnej daniny krwi, którą ponieśli żołnierze z AK, końcówka wojny nie zwiastowała wyzwolenia. Jedna okupacja zamieniła się w drugą, a polskie podziemie
musiało się jakoś ustosunkować do wkraczających na nasze ziemie Sowietów. Wielu żołnierzy AK, którzy zostali zdekonspirowani, zostało wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego, inni
siłą wcieleni do Ludowego Wojska Polskiego. Nie wahano się
także dokonywać bestialskich mordów na polskich żołnierzach.
Łukasz Ciepliński był zdecydowanym przeciwnikiem ujawniania się przed komunistami. Szczęśliwie uniknął aresztowania
i zaangażował się w tworzenie poakowskich struktur niepodległościowych, których zwieńczeniem było powstanie Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” (wrzesień 1945). Organizacja domagała się, aby sowieckie wojsko i służby opuściły Polskę, która
miała być krajem suwerennym i gdzie miały zostać zorganizowane wolne wybory. Zrzeszenie WiN nie miało charakteru
militarnego, dopuszczało jednakże możliwość samoobrony.
W strukturach organizacji Ciepliński już od samego początku zajmował ważne stanowiska, był między innymi prezesem
Obszaru Południowego. W tym czasie brał udział w ważnym
przedsięwzięciu, jakim było przygotowanie memoriału opisującego tragiczną sytuację Polski, skierowanego do Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Po aresztowaniu przez komunistów
trzeciego prezesa WiN (dwaj poprzedni również zostali aresztowani), w styczniu 1947 roku Ciepliński stanął na czele całej
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organizacji. Miał wówczas 34 lata.

Komunistyczne katownie i wyrok śmierci

Okres funkcjonowania IV Komendy WiN, której przewodził
ppłk Ciepliński, jest czasem szczególnie dramatycznym i heroicznym. To próba walki o wolną Polskę w momencie, gdy tysiące żołnierzy AK znajdowało już w więzieniach, a ludzie po
sfałszowanych przez komunistów wyborach zaczynali tracić
nadzieję, że coś może się w najbliższym czasie zmienić. Traumatyczne doświadczenia z wojny i tego co przyszło zaraz po
niej, sprawiało, że wielu zaczynało godzić się z otaczającą rzeczywistością.
Wiele wskazuje na to, że działalność WiN miała zostać wówczas zawieszona. Niestety komunistyczne służby były już na
tropie najważniejszych działaczy niepodległościowych i w przeciągu 2 miesięcy zatrzymani zostali wszyscy członkowie IV Zarządu Głównego WiN. Ppłk Ciepliński został aresztowany - jako
jeden z pierwszych - 28 listopada 1947 roku w Zabrzu. Przesłuchiwano go ze szczególnym okrucieństwem w katowniach
UB. Według relacji świadków miał być tak nieprzytomny, że na
kolejne przesłuchania wnoszono go na kocu, w wyniku tortur
częściowo stracił słuch. Jego podkomendni byli traktowani podobnie, por. Józef Rzepka postradał zmysły, a mjr. Adamowi Lazarowiczowi wybito zęby.
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, sądzący według instrukcji polityków i funkcjonariuszy UB, skazał ppłk. Łukasza
Cieplińskiego na 5 – krotną karę śmierci. Jego podkomendni
i członkowie IV Zarządu Głównego WiN: Adam Lazarowicz,
Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Franciszek Błażej, Józef

Rzepka i Karol Chmiel również zostali skazani na śmierć. Głowa
państwa, Bolesław Bierut, nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok
wykonano strzałem w tył głowy 1 marca 1951 roku, pomiędzy
godziną 20 a 21. Miejsce pochówku do dzisiaj pozostaje nieznane.

„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze…”

W momencie aresztowania Łukasz Ciepliński był od ponad
dwóch lat mężem Jadwigi (z domu Sicińska) i ojcem 8 – miesięcznego synka Andrzejka. W okresie przebywania w areszcie
(ponad 3 lata) dane mu było zobaczyć ich prawdopodobnie
tylko raz - na procesie w październiku 1950 roku. Zdając sobie
sprawę, że wyrok zostanie wykonany, Ciepliński, używając pudełka zapałek, bibułek papierosowych i ołówka chemicznego,
pisał do swoich najdroższych grypsy z celi więziennej. Przed
śmiercią przekazał je Ludwikowi Kubikowi, swojemu współpracownikowi, który także był sądzony, ale uniknął kary śmierci.
Grypsy, które były zaszyte w brzegach chusteczek, Kubik ukrywał w nogawkach spodni. Po wyjściu z więzienia w 1957 roku
przekazał je Jadwidze Cieplińskiej, dla której były one do śmierci najcenniejszą relikwią po zamordowanym mężu. Nie wiemy dokładnie, ile było tych „listów”, do dzisiaj zachowały się
natomiast 32 grypsy. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment jednego z nich, aby uświadomić sobie jak wspaniałym,
niezłomnym i oddanym ojczyźnie człowiekiem był Łukasz Ciepliński, który cały swoje młodzieńcze i dorosłe życie poświęcił
Polsce.
Mateusz Michalski

Odbiorą mi tylko życie. A to nie
najważniejsze. Cieszę się, że będę
zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę
niepodległą i szczęśliwą, jako
człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa
zwycięży i Polska niepodległość
odzyska, a pohańbiona godność
ludzka zostanie przywrócona.
To moja wiara i moje wielkie
szczęście. Gdybyś odnalazł moją
mogiłę, to na niej możesz te słowa
napisać. Żegnaj mój ukochany.
Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję”.
Ojciec.
fot. Wikipedia. Fot. źródło: http://www.
bohaterowie1939.pl/
fot 1. Andrzej Ciepliński – syn Łukasza

fot. 2 Łukasz Ciepliński z żoną Jadwigą
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Drugie rozdanie
lądowiska
w Strzelcach Małych
Kiedy kilka lat temu w małej wsi gminy Szczurowa zaczęto scalać grunty pod budowę lądowiska, niewielu mieszkańców wierzyło w powodzenie tego przedsięwzięcia.
A powstawało ono jako pokłosie ogólnopolskiej konferencji
pt. „Lądowisko w każdej gminie”. Pamiętam, bo sam uczestniczyłem w konferencjach, wygłaszając stosowne referaty promujące tę ideę. Bo czy takie lądowisko/lotnisko jest potrzebne? Prawdziwe jest powiedzenie, że „kilometr drogi prowadzi
donikąd, a kilometr pasa startowego otwiera drogę na cały
świat”. Trudno z tym stwierdzeniem się nie zgodzić. Wszak
wiedzą o nim przedstawiciele bogatszych krajów, którzy już
od dawna mają takie lądowiska. I tu należy zadać pytanie: czy
Polska nie dojrzała już do posiadania lądowiska w każdej gminie? Czy społeczeństwo nie jest zasobniejsze, a przy tym mniej
koncentrujące się na bycie doczesnym, dostrzegające coraz
bardziej walory wypoczynku rekreacji i sportu? I tu dochodzimy do sedna. Wielkim błędem byłoby myślenie, że w Strzelcach Małych powstanie port lotniczy. Bo niby po co? Jest już
taki w odległości godziny jazdy. To Balice! Nasze lądowisko ma
zabezpieczać potrzeby rekreacji i sportu.
Od lat organizowane są na nim pikniki lotnicze, z każdym rokiem z coraz większym rozmachem. Zasługa to ludzi dobrej
woli, którym się chce pracować ciężko, by inni mogli się bawić.
I należą się im słowa podziękowania. Ale to za mało. Jeden
event w roku to stanowczo za mało, by warto było utrzymywać w gotowości do lotniczych działań murawę lądowiska!
Stąd przed dwoma laty powstał pomysł zaproszenia do współpracy Małopolskiego Klubu Paralotniowego, który miał siedzibę
w Krakowie. Rozsądnie prowadzone przez obie strony - wójta
gminy Szczurowa i prezesa MKP – rozmowy, zaowocowały
podpisaniem stosownej umowy i tak oto lądowisko zyskało
solidnego użytkownika. MKP rozpoczęło treningi z wykorzystaniem paralotni z napędem, organizuje spotkania i pokazy. Czuje
się gospodarzem. 2019 rok może się okazać rokiem przełomowym, ponieważ chęć wykonywania lotów na paralotniach kla-

fot. Małopolski Klub Paralotniowy.
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Członkowie Małopolskiego Klubu Paralotniowego, podczas VI Pikniku Lotniczego w Strzelcach Małych.

sycznych startujących za wyciągarką oraz szkolenia na nich zgłosiła jedna z najstarszych szkół paralotniowych w Polsce – Szkoła
Latania Rekreacyjnego Aerokrak. Jeśli ten próbny rok potwierdzi założenia szefów szkoły, to niedługo nad Strzelcami pojawią
się bezszelestnie latające, kolorowe paralotnie, a mieszkańcy
będą mogli nauczyć się nimi latać.
Kolejną niespodzianką mają być skoczkowie spadochronowi, którzy będą wykonywać skoki pasażerskie. W tym celu
w weekendy przylatywać będzie samolot typu Cessna, by
wspomagać skoki. Wykonywać je będą zawodowi skoczkowie
tandemowi, a szkoła, która będzie je obsługiwać, również nie
jest nową na polskim rynku usług lotniczych. Należy zauważyć,
że oba te podmioty posiadają certyfikaty Urzędu Lotnictwa
Cywilnego na prowadzenie komercyjnej działalności lotniczej.
Oprócz lotniczego wykorzystania w planach jest rozbudowa
bazy szkoleniowej i socjalnej oraz zbudowanie hangaru.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy Strzelec Małych przyjmą
życzliwie nowych użytkowników i wspólnie pokażą, że jeśli się
chce, to w „małych ojczyznach” można robić duże rzeczy. Czego
im wszystkim serdecznie życzymy!
A tradycyjnie, po lotniczemu, życzymy tyle bezpiecznych lądowań co startów!
pil. instr. Leszek Mańkowski

fot. MKSolak.
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Spotkanie
uczniów
z Małopolskim
Klubem
Paralotniowym
24 października, o godz. 10:30 na sali
widowiskowej Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu zgromadziła się młodzież ze starszych klas szkoły
podstawowej w Szczurowej. Celem jej
wizyty w Domu Kultury było spotkanie
z przedstawicielami Małopolskiego Klubu
Paralotniowego.
Członkowie Stowarzyszenia w składzie:
Wojciech Floriański, Bartłomiej Adamski,
Grzegorz Gajewski, Tomasz Poznański oraz
Krzysztof Mazur opowiedzieli o tym, jak
motoparalotnia unosi się w powietrzu, jak
zbudowane są jej różne modele, jak zdobyć

Spotkanie członków MKP z uczniami gimnazjum
w Szczurowej.

Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej
składa
serdeczne podziękowania
Członkom
Małopolskiego Klubu
Paralotniowego:
Wojciechowi Floriańskiemu
– Prezesowi MKP,
Bartłomiejowi Adamskiemu,
Grzegorzowi Gajewskiemu,
Tomaszowi Poznańskiemu
oraz Krzysztofowi Mazurowi
za pomysł, przekazaną wiedzę,
ciekawe historie, opowieści
o pasji do latania
oraz poświęcony czas.

Lekcja historii
w Muzeum
Lotnictwa
Polskiego
w Krakowie
Prelekcja oraz pokaz sprzętu przygotowana przez
członków Małopolskiego Klubu Paralotniowego.

uprawnienia oraz czym dla pilota jest latanie. Podczas spotkania młodzież miała możliwość uzyskania odpowiedzi na zadawane
pytania, zobaczenia modeli motoparalotni
z bliska, a także założenia sprzętu.

Małopolski Klub
Paralotniowy
zbierał dla dzieci
małych i bez focha
Mokry i zimny dzień 13 stycznia 2019 roku
paradoksalnie rozgrzewał serca Polaków do
czerwoności, dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy w całym kraju. Gotowość
do pracy zgłosili również członkowie Małopolskiego Klubu Paralotniowego, którzy
w ramach 27. finału WOŚP zbierali pieniądze
na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

W piątek, ostatni dzień ferii, Dom Kultury
w Szczurowej zorganizował wyjazd do Muzeum Lotnictwa zlokalizowanego na terenach
dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny. Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią
rozwoju lotnictwa, a liczba prezentowanych
obecnie statków powietrznych przekracza
200. W wycieczce wzięły udział dzieci w wieku
od 6 do 12 lat.
Daniel Pach, przewodnik z działu edukacji,
przybliżył uczestnikom wycieczki historię poszczególnych eksponatów, przytoczył wiele ciekawostek związanych z początkami lotnictwa,
a także opowiedział o ludziach, których biografia mocno wpisała się w rozwój tej dziedziny
w Polsce. Wycieczka śladami historii rozpoczęła
się w budynku głównym muzeum, prowadziła
przez hangar, a zakończyła na zewnątrz, gdzie

Wizyta dzieci z gminy Szczurowa w Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia
referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić
pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50
takich placówek. Swoim zasięgiem obejmują
teren całego kraju.
Dziękujemy wszystkim, którzy w ten
dzień odwiedzili nas na krakowskich błoniach
i dorzucili się do zbiórki funduszy na sprzęt
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych wolontariuszek, które pomimo zimna i deszczu
zachowały pogodę ducha. Bez focha zebraliśmy kwotę 1.286,21 zł! – mówił prezes MKP,
Wojciech Floriański. Tym razem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze pod hasłem: „Gramy dla dzieci małych
i bez focha”.

dzieci miały okazję zobaczyć wnętrze samolotu. Ostatnim punktem wyprawy były warsztaty
pn. ,,Modelowy zawrót głowy”. Z pomocą instruktorów - Daniela Pacha oraz Tomasza Mikuły, dzieci wykonały modele samolotów, które
na pamiątkę zabrały do domu.

Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS

Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS

Warsztaty pn. ,,Modelowy zawrót głowy”.
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Konkurs „twoje DIY
czyli zrób to sam”
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa
i Sportu w Szczurowej w listopadzie 2018 r.
ogłosiło konkurs pt. „TWOJE DIY, czyli zrób
to sam”. DIY to określenie idei związanej
z samodzielnym, niekomercyjnym wykonywaniem, zwykle na własne potrzeby, różnych
prac bez pomocy profesjonalistów.
Uczestnik mógł zgłosić do konkursu od 1 do 3
prac wykonanych samodzielnie. Tematyka prac
była dowolna, jednak z konkursu wyłączono
stylizacje paznokci, makijaż i przeróbkę mebli.
Konkurs trwał do 30 listopada.
Do konkursu przystąpiło 12 uczestników.
Komisja w składzie: Teresa Klamka - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej, Sylwia
Gadowska - filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Uściu Solnym oraz Zuzanna Ducinowska
- Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”, wytypowała zwycięzców
w dwóch kategoriach.
KAT. 13 – 18 LAT
I miejsce:
Julia Boroń - stroik świąteczny

KAT. DOROŚLI
I miejsce:
Patryk Drozdowski – mini toaletka
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II miejsce:
Justyna Bylica - stroik świąteczny na drzwi wejściowe
III miejsce:
Sebastian Jurek – obraz wykonany z ryżu
Komisja konkursowa oceniała dostarczone prace wg kryteriów: zgodność z tematem konkursu, kreatywność, oryginalność, pomysłowość,
forma estetyczna oraz wkład w realizację pracy.
Serdecznie podziękowania kierujemy do Pana
Grzegorza Ducinowskiego – terapeuty Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze
za pomoc w organizacji konkursu oraz wsparcie okazane podopiecznym biorącym udział
w konkursie.
NAGRODY W KONKURSIE UFUNDOWALI:
Urząd Gminy Szczurowa oraz firma Usługi Fryzjersko - Kosmetyczne Beata Sulma.
Serdeczne podziękowania kierujemyw do
Agnieszki Opolskiej za przekazanie książki
pt. ,,Jo@nna” z autografem autorki.
Elżbieta Solak
Główny specjalista GCKCziS

Spektakl dla dzieci
oraz wystawa prac
wychowanków
Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Łysej Górze
,,Czarownice z Łysej Góry” to tytuł spektaklu dla
dzieci przygotowanego przez wychowanków
Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej
Górze. Bajkę można było zobaczyć 7 grudnia
2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury w Szczurowej. Wśród zaproszonych gości znalazły się dzieci z Komunalnego Publicznego Przedszkola w Szczurowej, Ochronki Sióstr
Służebniczek - Przedszkole Niepubliczne oraz
uczniowie zerówki w Szczurowej. Zdolności aktorskie to nie jedyne talenty, którymi mogą pochwalić się wychowankowie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Łysej Górze.
W poniedziałek 10.12 oraz wtorek 11.12
odbyła się wystawa prac plastycznych
oraz ozdób świątecznych. Obrazy malowane na szkle, stroiki, choinki z drewna
oraz świece woskowe – to wszystko można było
zobaczyć w trakcie kilkugodzinnego kiermaszu.
Serdecznie podziękowania za współpracę przy
organizacji spektaklu oraz wystawy prac, kieru-
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Występ wychowanków Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łysej Górze.

jemy do Pani Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łysej Górze Jolanty Piech oraz
Grzegorza Ducinowskiego – terapeuty ŚDS.
Elżbieta Solak
Główny specjalista GCKCziS

Spektakl o przyjaźni
i tolerancji
W środę, 17 stycznia o godz. 16:00 w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się spektakl
Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa pt. ,,Przyjaźni dar odwróci zły czar”.
Bajka o przyjaźni i tolerancji przedstawiała
przygody Frycka, małego chłopca, który nie
odnajduje się w gronie swoich rówieśników.
Spektakl adresowany był do dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkoły
podstawowej. Tytułowy bohater Frycek poznaje elfkę o imieniu Lena, która gubi magiczny klucz do Serca Lasu. Chłopiec, starając się
być pomocnym, wyrusza z Leną na poszukiwanie zaginionego klucza. Bohaterowie wiedzą,
że tylko wspólnymi siłami i czystym sercem

Występ Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska
z Krakowa.

mogą pokonać złą czarownicę i znaleźć zaginiony klucz. Spektakl w zabawny sposób przybliżył
dzieciom, jak zaakceptować siebie i osoby ze
swojego otoczenia. Pokazał, że odpowiednie
traktowanie, empatia i znajomość trzech „magicznych słów”- to najprostszy sposób do zjednania sobie przyjaciół.
Elżbieta Solak
Główny specjalista GCKCziS

KULTURA
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Koncert muzyki klasycznej
w muzeum w Dołędze
Jesienią ubiegłego roku odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Dwór w Dołędze, oddziału Muzeum Okręgowego
w Tarnowie. W roku 2018 miejsce to
przeszło generalny remont w ramach
projektu „SKANSENOVA – systemowa
opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”.
Kilka miesięcy później, 3 lutego 2019 do
wyremontowanego dworu w Dołędze

powróciły spotkania z muzyką klasyczną. W pierwszy weekend lutego odbył
się koncert „Najpiękniejsze arie i duety
operetkowe – Usta milczą, dusza śpiewa”. Wystąpili: Sylwia Frączek (sopran),
Zuzanna Kuliszewska (sopran) i Piotr
Karzelek (tenor). Podczas koncertu
można było usłyszeć utwory: Czardasz
Silvy z operetki ,,Cygańska miłość” Imre
Kalmana, Aria Giuditty „Kto me usta całuje ten śni...” z operetki „Giuditta” Fran-

Piotr Karzelek i Joanna Kuliszewska.

za Lehara i „Umówiłem się z nią na 9”
z repertuaru Eugeniusza Bodo - Henryk
Wars.
Elżbieta Solak
Główny specjalista GCKCziS

STAND – UP

czyli RADIOWCY BEZ CENZURY
Gmina Szczurowa oraz Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej zapraszają
na STAND – UP czyli RADIOWCY BEZ CENZURY
Mikrofoniarze. Zawodowcy. Radiowcy. Znają ich miliony, bo codziennie Was budzą i są z Wami w pracy.
Towarzysze z radia wychodzą na scenę i mówią to, czego na antenie nie wypada powiedzieć. Tomasz Olbratowski, Przemysław Skowron,
Robert Karpowicz i Jacek Tomkowicz wystąpią
na scenie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej 24 maja 2019 r. o godz. 21:00.
Bilety w cenie 25,00 zł. do nabycia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczurowej w godzinach:
od poniedziałku do wtorku od 9:00 do 16:00 oraz od środy do piątku od 9:00 do 17:00

Ilość
miejsc
ograniczona!
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Zakup nowości
wydawniczych
do bibliotek
publicznych
W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Szczurowej po raz kolejny przystąpiła
do programu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1. „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych”
ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z budżetu państwa.”
W ramach realizowanego programu pozyskano środki finansowe na zakup nowości
wydawniczych w kwocie 9 860,00 zł, przy
udziale środków własnych 18 000 zł. Łączna
wartość projektu 27 860 zł. Termin realizacji
zadania w części dotyczącej dotacji ustalono
na okres od 25 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018r. Za pozyskane środki finansowe
doposażono księgozbiory Gminnej Biblioteki
Publicznej w Szczurowej oraz filii bibliotecznych w Dołędze, Uściu Solnym, Woli Przemykowskiej i Zaborowie. Łącznie w 2018
roku zakupiono 983 woluminów - nowości
książkowych dla dzieci, młodzieży, literatury
pięknej i popularnonaukowej z tego 370 ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do wypożyczania nowo zakupionego księgozbioru oraz innych materiałów
bibliotecznych w tym gazet codziennych, tygodników i miesięczników.
Teresa Klamka
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej

„Bajkowy bal
karnawałowy”
w Gminnej
Bibliotece
Publicznej
w Szczurowej
„BAJKOWY BAL KARNAWAŁOWY” dla dzieci
z terenu gminy Szczurowa odbył się w połowie stycznia w siedzibie Gminnej Biblioteki
w Szczurowej.

40

Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa 1 / 2019

Impreza została zorganizowana dla dwóch
grup wiekowych: I - dzieci do 7 lat, II - dzieci
od 8 do 12 lat. Łącznie w balu udział wzięło 59 uczestników. Podczas kilkugodzinnej
imprezy, obok tańców znalazły się konkursy,
sportowe zmagania oraz animacje dla dzieci. Wszyscy uczestnicy balu zostali docenieni za wspaniałe przebrania; wśród nich nie
brakowało bajkowych postaci: księżniczek,
królewiczów, zwierząt ale także bohaterów
ze współczesnych komiksów.
Serdeczne podziękowania składamy
na ręce Pana Zbigniewa Moskala – WÓJTA
GMINY SZCZUROWA za wsparcie finansowe
przeznaczone na organizację „BAJKOWEGO
BALU KARNAWAŁOWEGO”.
Teresa Klamka
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej

Ferie w bibliotece
w Uściu Solnym
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Uściu
Solnym była organizatorem zajęć podczas
tegorocznych ferii zimowych. W trakcie
wspólnych spotkań dzieci uczestniczyły
w warsztatach plastycznych, gdzie tworząc
piękne prace techniką decoupage oraz malując na płótnie, doskonaliły swoje zdolności manualne.
Dzieci podczas feryjnych spotkań miały także
możliwość uczestniczenia w bloku planszowych gier edukacyjnych i konkursach sportowych organizowanych w bibliotece. Reprezentanci Uścia Solnego wzięli udział w Gminnym
Turnieju Tenisa Stołowego organizowanym
w Szczurowej, gdzie zajęli I i IV miejsce. Podsumowaniem tegorocznych ferii zimowych była
wspólna wycieczka do kina Planeta w Brzesku
na seans filmowy Ralph i demolka w Internecie.

Bajkowy bal karnawałowy dla dzieci.

Wspólne zajęcia pokazały uczestnikom, jak
różne mogą być możliwości spędzania wolnego
czasu, uczyły współdziałania w grupie, integrowały. Stały się także sposobnością do nawiązania nowych znajomości.
Sylwia Gadowska,
Filia GBP w Uściu Solnym

Wizyta dzieci w filii
bibliotecznej
w Zaborowie
19 grudnia 2018 r. w filii bibliotecznej w Zaborowie gościły dzieci z II klasy tamtejszej
szkoły podstawowej. Z okazji zbliżającego się
Bożego Narodzenia uczniowie mieli okazję
poznać książki zawierające świąteczne bajki
i wigilijne historie. Jedną z takich opowieści była baśń Hansa Christiana Andersena
,,Dziewczynka z zapałkami”. Na zakończenie
spotkania dzieci wykonały ilustracje przedstawiające święta i tradycje z nimi związane.
Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone
upominkami.

Jolanta Czachor
Filia GBP w Zaborowie

Dzień Babci
i Dziadka
w filii bibliotecznej
w Dołędze
Babcia – ciepła, cierpliwa, czuła. Dziadek –
dający poczucie bezpieczeństwa, dzielący
się doświadczeniem. Wnuki – wdzięczne
i kochające. W niedzielę, 20 stycznia 2019
w Domu Ludowym w Dołędze odbyło się
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka, podczas którego najmłodsi podziękowali Seniorom za ich obecność, ciepło i troskę.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
seniorzy, wójt gminy Zbigniew Moskal, dyrektor GCKCziS Grzegorz Zarych, kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej
Teresa Klamka, radny gminy Szczurowa Stanisław Burzawa oraz sołtys wsi Stanisław
Gajda.
W ramach części artystycznej najmłodsi
przygotowali świąteczne jasełka. O oprawę
muzyczną zadbali: Dominika Łucarz oraz
Marek Sternowski. Po występie dzieci wręczyły seniorom samodzielnie przygotowane
upominki. Wspaniałe spotkanie z pewnością
przyczyniło się do umocnienia więzi rodzinnej i międzypokoleniowej. Dziadkowie i babcie gromkimi brawami podziękowali swoim
ukochanym wnukom za występy.
Elżbieta Solak
Główny specjalista GCKCziS

BIBLIOTEKI

Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa 1 / 2019

Co piąty mieszkaniec gminy Szczurowa
czyta książki!
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej wraz z 5 filiami jest zobowiązana do gromadzenia, przechowywania
i opracowania danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku bibliotek dane tzw. „gusowskie”, nie są niczym innym, jak przedstawieniem pracy biblioteki w formie liczbowej.
W naszych bibliotekach w 2018 roku wyglądało to w następujący sposób:
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej
Zatrudnienie

Stan
księgozbioru

Ilość zakupionych woluminów

Wartość
zakupionych
woluminów

Ilość
czytelników

Wypożyczenia
do domu
i na miejscu

Liczba
czasopism
dostępnych

Liczba
miejsc
w czytelni

Powierzchnia
biblioteki
w m2

Imprezy dla
czytelników ,
spotkania

Uczestnicy

1 etat ( ½ + ½ )

14881

296

8340,00 zł

452

17981

10

14

135

11

311

Filia Biblioteczna w Dołędze
Zatrudnienie

Stan
księgozbioru

Ilość
zakupionych
woluminów

Wartość
zakupionych
woluminów

Ilość
czytelników

Wypożyczenia
do domu
i na miejscu

Liczba
czasopism
dostępnych

Liczba
miejsc
w czytelni

Powierzchnia
biblioteki
w m2

Imprezy dla
czytelników,
spotkania

Uczestnicy

½

10362

169

4570,00 zł

196

8074

15

10

64

35

312

Filia Biblioteczna w Strzelcach Wielkich
Zatrudnienie

Stan
księgozbioru

Ilość
zakupionych
woluminów

Wartość
zakupionych
woluminów

Ilość
czytelników

Wypożyczenia
do domu
i na miejscu

Liczba
czasopism
dostępnych

Liczba
miejsc
w czytelni

Powierzchnia
biblioteki
w m2

Imprezy dla
czytelników,
spotkania

Uczestnicy

-

11326

0

0

230

1675

3

1

24

0

0

Filia Biblioteczna w Uściu Solnym
Zatrudnienie

Stan
księgozbioru

Ilość
zakupionych
woluminów

Wartość
zakupionych
woluminów

Ilość
czytelników

Wypożyczenia
do domu
i na miejscu

Liczba
czasopism
dostępnych

Liczba
miejsc
w czytelni

Powierzchnia
biblioteki
w m2

Imprezy dla
czytelników,
spotkania

Uczestnicy

½

10585

186

4938,00 zł

277

4126

6

10

116

17

428

Filia Biblioteczna w Woli Przemykowskiej
Zatrudnienie

Stan
księgozbioru

Ilość
zakupionych
woluminów

Wartość
zakupionych
woluminów

Ilość
czytelników

Wypożyczenia
do domu
i na miejscu

Liczba
czasopism
dostępnych

Liczba
miejsc
w czytelni

Powierzchnia
biblioteki
w m2

Imprezy dla
czytelników,
spotkania

Uczestnicy

¼

6858

135

4193,00 zł

219

7685

6

5

40

12

319

Filia Biblioteczna w Zaborowie
Zatrudnienie

Stan
księgozbioru

Ilość zakupionych woluminów

Wartość
zakupionych
woluminów

Ilość czytelników

Wypożyczenia
do domu
i na miejscu

Liczba
czasopism
dostępnych

Liczba
miejsc
w czytelni

Powierzchnia
biblioteki
w m2

Imprezy dla
czytelników,
spotkania

Uczestnicy

½

10362

197

5817,00 zł

384

9454

6

10

90

13

704

W gminie Szczurowa liczba ludności na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 9532 osoby, a łącznie we wszystkich bibliotekach zarejestrowanych w 2018 r. jest 1758 osób. Z obliczeń wynika, że co piąta osoba korzysta z zasobów bibliotecznych. W powyższych
tabelach przedstawiono jedynie najważniejsze dane statystyczne, które w sposób obrazowy odzwierciedlają stopień czytelnictwa w naszej gminie.
Teresa Klamka
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej
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Uczymy patrzeć sercem – wolontariat
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich
Od września 2017 w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich działa szkolny wolontariat, którego głównym celem jest rozwijanie wśród uczniów wrażliwości na potrzeby innych,
uczenie tolerancji, szacunku wobec drugiego człowieka oraz umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. Wolontariat zaspokaja także potrzebę pracy zespołowej oraz pokazuje, jak można pożytecznie spędzić czas wolny.
Otwartość na drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy widoczna była w szkole już od wielu lat, gdyż wszystkie
organizowane akcje charytatywne cieszyły się ogromnym
wsparciem i zaangażowaniem całej społeczności szkolnej uczniów, przedszkolaków z Wrzępi, nauczycieli i rodziców.
W 2016 roku w odpowiedzi na apel misjonarza, udało się
zebrać i wysłać dwie dwudziestokilogramowe paczki pełne
maskotek, ubrań i przyborów szkolnych do Papui - Nowej
Gwinei, oddalonej od Polski aż 13 000 km. Zgromadzone artykuły, które nie zmieściły się do paczek zostały przekazane
potrzebującym Polakom na Litwie. W grudniu 2017 roku zorganizowaliśmy pomoc dla wybranej rodziny w ramach akcji
„Szlachetna Paczka”.
W bieżącym roku szkolnym kontynuowanych jest wiele
działań zainicjowanych w poprzednich latach. Jednym z wielu zadań wolontariuszy jest niesienie pomocy mieszkańcom
najbiedniejszych rejonów świata. Od września 2014 r. w ramach Adopcji Serca uczestnicy projektu wspierają materialnie i duchowo Emanuela - podopiecznego Fundacji Kasisi,
która opiekuje się sierocińcem prowadzonym przez Siostry
Służebniczki Maryi Niepokalanej w Zambii. W grudniu została zorganizowana świąteczna kwesta w ramach akcji
„Spiżarnia dla Kasisi”. Do cyklicznych działań zaliczyć można zbiórkę makulatury, dzięki której wspierana jest budowa
studni i Centrum Dziecka w Kamerunie oraz udział uczniów,
rodziców i nauczycieli w Kolędzie Misyjnej w parafiach Cerekiew i Strzelce Wielkie. Jesienią uczniowie wzięli udział
w akcji „Czary mary okulary”, której celem było wysłanie
okularów do Afryki, zaś stare telefony komórkowe zostały
przekazane fundacji zajmującej się organizacją pomocy na
rzecz misji. Uczniowie starają się wspierać działania podejmowane na rzecz potrzebujących także w bliższym otoczeniu. Od kilku lat zbierają zakrętki dla Szymona. Co roku
uczestniczą w ogólnopolskich przedsięwzięciach: „Góra
Grosza”, „Świąteczne kartki dobroczynne”, „Szkoło Pomóż
i Ty”. Prowadzone są działania o charakterze ekologicznym,
m.in: „Sprzątanie Świata”, zbiórka baterii oraz pokarmów
dla zwierząt leśnych i ze schroniska w Borku. Wolontariusze
szkoły opiekują się miejscami pamięci narodowej, uczestniczą w przygotowaniach uroczystości szkolnych i środowiskowych.
42

Wolontariusze ze szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich

,,Przed nami jeszcze wiele zadań i udział
w niejednej akcji, gdyż nasze oczy i serca są
ciągle otwarte na nowe wyzwania. Jesteśmy pewni, że dobro przekazywane innym
wraca do nas z nawiązką, więc staramy
się czynić go jak najwięcej. Przekonaliśmy
się także, że bezinteresowna pomoc sprawia ogromną radość i satysfakcję. Promując idee wolontariatu chcemy wychować
uczniów na ludzi pełnych empatii i wrażliwości, patrzących wokół siebie sercami
i oczami dobroci. Jesteśmy pewni, że taka
postawa pozwoli budować lepszy świat”
- mówi Lucyna Łaptas – nauczycielka PSP
w Strzelcach Wielkich.
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Najmłodsi
uczniowie
z gminy Szczurowa
rozpoczynają naukę
programowania
W pierwszym półroczu roku szkolnego
2018/2019 uczniowie ze szkól podstawowych
z miejscowości Strzelce Wielkie, Uście Solne,
Niedzieliska, Wola Przemykowska oraz Zaborów, wzięli udział w projekcie „ProgramujeMY
tarnowski”. realizowanym przez Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ze wsparciem
finansowym. Celem zadania było nabycie
nowych umiejętności w obszarze nauki programowania przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także podniesienie kompetencji
cyfrowych osób dorosłych, w tym nauczycieli
nauczania początkowego.
Celem programu „ProgramujeMY tarnowski”
jest:
• podniesienie kompetencji programistycznych
nauczycieli i wyposażenie ich w narzędzia umoż-

Kompetencje
przyszłości
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej uzyskał w roku 2018 dofinansowanie

na realizację projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2017 do 31
grudnia 2018 r.
Dofinansowanie projektu z UE:
1 801 279,97
Wkład własny: 97 209,30
Projekt zakładał dwa kierunki wsparcia:
• Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matema-
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liwiające prowadzenie efektywnych i atrakcyjnych zajęć z programowania dla dzieci z klas 1-3
szkoły podstawowej,
• upowszechnianie nowoczesnego podejścia do
edukacji, włączanie się w proces uczenia i nauczania nowych technologii rozumianych jako
narzędzie do poznawania i aktywnego uczestniczenia w nowoczesnym świecie.

zajęć edukacyjnych - obejmujące m.in. budowanie i ożywianie robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych,
• nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla szkół – tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz
zestawy klocków LEGO do nauki programowania,
• wsparcie metodyczne dla nauczycieli po zakończeniu projektu.

Misją projektu jest propagowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, które:
• zapewniają systematyczny i wszechstronny
rozwój dzieci i młodzieży,
• wykorzystują najnowsze technologie i metody
nauczania,
• wspierają kształcenie zgodne z najlepszymi
standardami obowiązującymi w Europie i na
świecie.

Po zakończeniu zajęć w szkołach uczniowie wezmą udział w „Zlocie młodych programistów”,
czyli warsztatowym spotkaniu organizowanym
z myślą o dzieciach uczestniczących w projekcie, w ramach którego poznają zasady programowania nowoczesnych mobilnych robotów
edukacyjnych - dronów, robotów Dash i Dot,
Ozobotów oraz Edisonów.

„ProgramujeMY tarnowski” to również:
• warsztaty i szkolenia dla nauczycieli z obszaru
kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolne,.
• nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące
atrakcyjne metody nauki programowania w klasach I-III szkół podstawowych,
• zajęcia dla uczniów z programowania – cykl

tyki oraz kompetencji informatycznych.
• Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
Celem projektu był rozwój kompetencji
kluczowych 650 uczniów ze szkół gminy Szczurowa, tj.
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczurowej
– 220 uczniów / 17 grup pozalekcyjnych,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Wielkich – 98 uczniów / 15 grup pozalekcyjnych,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej – 38 uczniów / 9 grup pozalekcyjnych,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie –
78 uczniów / 11 grup pozalekcyjnych,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uściu Solnym
– 62 uczniów / 10 grup pozalekcyjnych,
6. Publiczne Gimnazjum w Szczurowej – klasy
gimnazjalne – 96 uczniów / 11 grup pozalekcyj-

Projekt „ProgramujeMY tarnowski” jest realizowany na obszarze NUTS-3 podregionu tarnowskiego i uczestniczy w nim 13 gmin: Szczurowa,
Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Skrzyszów, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Dębno,
Gnojnik, Iwkowa, Wierzchosławice, Ciężkowice, Zakliczyn.

nych,
7. Publiczne Gimnazjum w Zaborowie – klasy
gimnazjalne – 58 uczniów / 6 grup pozalekcyjnych.
W ramach projektu doposażone zostały pracownie przedmiotowe w szkołach na ogólną
kwotę 284 710,96 zł. Dodatkowo zorganizowanych zostało 14 wyjazdów naukowo – badawczych za planowaną kwotę 135 000 zł.
Zakupiony został sprzęt TIP za ok. 685 000 zł.
W ramach w/w zakupu zostało utworzonych
128 stanowisk komputerowych dla uczniów
oraz 24 stanowiska dla nauczycieli. W ramach
realizowanego zadania przeszkolonych zostało 82 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji
cyfrowych i TIK (technologii informacyjno-komputerowych) oraz 20 nauczycieli nauczania metodą eksperymentu.
Elżbieta Gądek
Koordynator projektu
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Ślubowanie
pierwszoklasistów
w Strzelcach Wielkich
„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej
klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom” - takie przyrzeczenie składali
pierwszoklasiści Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich im. T. Kościuszki.
Zanim zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli
przedstawić to, czego się w szkole nauczyli, wytrwale ćwicząc
podczas wielu prób pod okiem pani Małgorzaty Klich. Gotowi,
ubrani w świąteczny strój galowy przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności w dniu 8 listopada 2018 r. Z okazji
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości program artystyczny został wzbogacony o wiele patriotycznych
elementów. Dekoracja, pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, taneczne kroki poloneza - wycisnęły niejedną łzę z oczu bliskich. Tego dnia nie zabrakło
również humoru. Pierwszakom towarzyszyły bajkowe postacie - Pinokio oraz zła wróżka, która zrzuciła na nich zaklęcie
i zamieniła w Żółtodzioby. Na szczęście wszystkie postawione
przed nimi zadania, znakomicie wykonane, pozwoliły zrzucić
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ci i zmobilizuje do sumiennej pracy nad sobą, w atmosferze
przyjaźni i koleżeństwa w grupie rówieśniczej. Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie.
Małgorzata Klich

Ślubowanie uczniów
pierwszej klasy
w Zaborowie
15 listopada 2018 roku był dla uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie dniem
wyjątkowym, bowiem tego dnia stali się pełnoprawnymi
uczniami. Mali bohaterowie rozpoczęli uroczystość polonezem. Następnie w strojach galowych i żakowskich czapkach
przedstawili program artystyczny, który przygotowali wraz
ze swoją wychowawczynią, panią Bogumiłą Grocholską.
Pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie
i wokalne, wykazały się różnymi wiadomościami i umiejętnościami i według komisji w składzie: dyrektora szkoły - pana
Mieczysława Chabury, pani wicedyrektor Joanny Ozorka –
Krawczyk, przewodniczącej Rady Rodziców pani – Agnieszki
Mądrzyk oraz rodziców i całej społeczności uczniowskiej zdały
egzamin celująco. Najważniejszym momentem uroczystości
było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar
szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał dyrektor
Mieczysław Chabura. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły. Wychowawczyni, pani Bogumiła Grocholska, pani wicedyrektor - Joanna Ozorka-Krawczyk
oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Mądrzyk na pamiątkę wręczyły uczniom akty pasowania, legitymacje szkolne, odznaki pasowania oraz słodycze i upominki
rzeczowe.

Dyrektor Dorota Jaszczowska z uczniami I klasy szkoły podstawowej
w Strzelcach Wielkich

złe zaklęcie i zdać egzamin na ucznia. Doniosłym momentem
tej uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które
wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły pani Dorota Jaszczowska. Koledzy ze starszych klas obiecali opiekę i wsparcie, zaś licznie
zgromadzeni rodzice zorganizowali „słodkie” przyjęcie. Tort,
a na nim wypisane imiona 20 pierwszoklasistów i marcepanowa sowa symbolizowały to bardzo ważne wydarzenie nie
tylko dla najmłodszych, ale również dla ich bliskich. Miejmy
nadzieję, że ten moment pozostanie na długo w ich pamię44

Uczniowie I klasy szkoły podstawowej w Zaborowie wraz z dyrektorem Mieczysławem Chaburą oraz wicedyrektor Joanną Ozorką - Krawczyk
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Strzelce Wielkie w hołdzie ,,Dla Niepodległej”
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich w roku szkolnym 2018/2019 realizowała projekt Dla Niepodległej. Podjęto szereg
działań służących budowaniu wspólnoty, kształtowaniu postaw patriotycznych oraz poczucia dumy z bycia Polakiem.

W realizację zadań bardzo aktywnie włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz
lokalna społeczność. Obchody zainicjowała
niezwykła droga krzyżowa w plenerze, będąca hołdem dziękczynnym za odzyskanie
niepodległości. Rozważania kolejnych stacji
dotyczyły męki Pana Jezusa i sytuacji naszego państwa. Kolejną inicjatywą był Piknik
dla Niepodległej. Uczniowie ubrani w biało-czerwone stroje sportowe tańczyli poloneza, a później wyruszyli na Bieg dla Niepodległej. Zwieńczeniem festynu były rozgrywki
sportowe. Młodzi sportowcy rywalizowali
w stu konkurencjach na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie
klas I-VIII uczestniczyli także w zmaganiach
recytatorskich i konkursie piosenki patriotycznej. Poznawali w ten sposób twórczość
polskich poetów, historię Polski. 9 listopada
społeczność szkolna wzięła udział w akcji
Rekord dla Niepodległej ogłoszonej przez
Minister Edukacji Narodowej oraz Radę

Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji
Narodowej. Dokładnie o godz. 11.11. wszyscy wspólnie odśpiewali czterozwrotkowy
hymn narodowy, a następnie wzięli udział
w przemarszu do miejsc pamięci narodowej rozsianych po terenie wsi Strzelce Wielkie. Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze
przed pomnikiem poświęconym Poległym
za wolność w latach 1914-1939, przy pomniku rozstrzelanego przez hitlerowców
majora Michała Gacy oraz na mogile żołnierskiej na cmentarzu. Dziesięcioosobowa reprezentacja naszej szkoły brała także
udział w Widowisku Dumy i Radości, które
zorganizowało Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Punktem kulminacyjnym obchodów
była środowiskowa uroczystość zorganizowana 11 listopada 2018 r. w Sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej w Strzelcach
Wielkich. Po mszy świętej uczniowie naszej
szkoły zaprezentowali program artystyczny,

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Strzelcach Wielkich, fot. MKSolak.

na który złożyły się utwory poetyckie i pieśni patriotyczne. Na zakończenie dzieci wypuściły sto biało-czerwonych balonów, które uniosły się nad świątynią. Te wyjątkowe
chwile zapisały się w historii naszej szkoły
jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.
Elżbieta Stec

Uczniowie ze szkoły podstawowej
w Szczurowej obchodzili setne urodziny Polski
W październiku uczniowie szkoły podstawowej w Szczurowej świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
To wyjątkowe wydarzenie uczcili udziałem w niecodziennym widowisku pod nazwą Radosna Niepodległa – urodziny Polski.

Uroczystość zainaugurowała dyrektor
szkoły pani Alina Oleksy, która poinformowała, że rok 2018 jest szczególny, wyznacza bowiem setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przypomniała również, że po 123 latach zaborów –
niewoli naznaczonej walką, cierpieniem
i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – kraj odzyskał suwerenność. Zachęciła wszystkich uczestników do uczczenia
pamięci tych, którym zawdzięczają własne
państwo.
Cała społeczność szkolna w biało-czerwonym korowodzie przeszła ulicami
Szczurowej na plac przed pomnik ku czci
ofiar I i II wojny światowej. Niesione przez
uczniów flagi, transparenty oraz śpiewane
piosenki patriotyczne deklarowały miłość
do Polski oraz podkreślały, że stulecie odzyskania niepodległości to sprawa bliska
sercom wszystkich uczniów i nauczycieli.
W centralnym punkcie gminy odśpiewa-

Pochód uczniów szkoły podstawowej w Szczurowej.

Uczniowie szkoły podstawowej w Szczurowej
w trakcie obchodów 11 listopada 2018 r.

no hymn narodowy i „Rotę” oraz przypomniano, jak trudna była droga Polski do
niepodległości.
Punktem kulminacyjnym urodzin Polski były życzenia złożone Jubilatce przez
przedstawicieli szkoły, wspólne odśpiewanie piosenki Sto lat oraz zdmuchnięcie
świeczek na ogromnym torcie w barwach
narodowych. Dzieci z klas najmłodszych
wypuściły w niebo biało-czerwone baloni-

ki, upamiętniające stulecie Ojczyzny, natomiast najstarsi uczniowie szkoły wystrzelili
z tub różnokolorowe konfetti. Wszyscy goście urodzinowego przyjęcia mieli okazję
skosztować wspaniałego tortu oraz bawić
się przy dźwiękach popularnych piosenek
dla dzieci.
Małgorzata Tracz
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Prelekcje
o pułkowniku
Łukaszu
Cieplińskim –
niezłomnym
Polaku
W związku z obchodami Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie klasy VII, VIII oraz III gimnazjum
ze szkoły podstawowej w Zaborowie
uczestniczyli w prelekcji dotyczącej historii Łukasza Cieplińskiego, pułkownika bestialsko zamordowanego przez
władze komunistyczne 1 marca 1951
roku. To właśnie na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia, co roku, wspominamy Niezłomnych. Prelekcje przeprowadził nauczyciel historii z Zaborowa
i Woli Przemykowskiej oraz założyciel
Klubu Historycznego. im. płk. Łukasza
Cieplińskiego – Tarnów.
Pułkownik Łukasz Ciepliński jest bohaterem, którego postawa może być
wzorcem i autorytetem dla dzisiejszej
młodzieży. Przez długie lata nie mówiono o nim w szkole, nie pisano w podręcznikach ani innych książkach. Przyszedł wreszcie czas, gdy zaczyna się to
zmieniać. Wiele jednak pracy zostaje
jeszcze do wykonania, aby tacy ludzie
jak pułkownik Ciepliński odzyskali zasłużone miejsce w historii, ludzkiej pamięci
i sercach.

Uczniowie biorący udział w prelekcji o pułkowniku
Łukaszu Cieplińskim

cemu Komisji Oświaty w gminie Szczurowa, który odwiedził szkołę w Zaborowie i uczestniczył w prelekcji. Podobne
prelekcje zostały również przeprowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej
im mjr. Henryka Sucharskiego w Woli
Przemykowskiej oraz Publicznej Szkole
Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Uściu Solnym.
Mateusz Michalski

„Śladami wielkiej
historii Polaków”
– dyktando
niepodległościowe
w szkole
podstawowej
w Szczurowej
W związku z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski w grudniu 2018 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Szczurowej został zorganizowany konkurs Dyktando
Niepodległościowe.

Od lewej Mateusz Michalski, radny gminy Mariusz
Antosz oraz dyrektor szkoły podstawowej w Zaborowie Mieczysław Chabura.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu
Mariuszowi Antoszowi, Przewodniczą-
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W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie z klas IV-VIII oraz z klas III gimnazjalnych, w sumie 280 osób. Do kolejnego etapu – szkolnego zakwalifikowało się
45 uczniów. Dyktando przeprowadzane
było w trzech przedziałach wiekowych:
uczniowie klas IV-VI, uczniowie klas VII-VIII oraz gimnazjaliści. Teksty dyktand
dostosowane były do poszczególnych
przedziałów wiekowych, wszystkie jednak dotyczyły ważnych dla Polaków

Zuzanna Klimaj - laureatka konkursu.

wydarzeń historycznych, związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości – w myśl hasła konkursowego: „Śladami wielkiej historii Polaków”.
W każdej kategorii wyłoniono I wicemistrza, II wicemistrza i mistrza ortografii. Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
KLASY: IV-VI
Mistrz Ortografii – Justyna Siudut kl. 5b
I Wicemistrz Ortografii – Anna Jamrożek kl. 5a
II Wicemistrz Ortografii – Zuzanna
Klimaj kl. 6a
KLASY: VII-VIII
Mistrz Ortografii – Magdalena Gurgul
kl. 8b
I Wicemistrz Ortografii – Wiktoria Czuchra kl. 8a
II Wicemistrz Ortografii – Natalia Lis kl.
8b
GIMNAZJUM
Mistrz Ortografii – Krzysztof Dzień kl.
3B
I Wicemistrz Ortografii – Agnieszka
Krzeczowska kl. 3B
II Wicemistrz Ortografii – Aleksandra
Bernady kl. 3B
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały uroczyście wręczone
na forum szkoły 21 grudnia 2018 roku.
Organizacją konkursu oraz poprawą
prac konkursowych zajęły się nauczycielki języka polskiego: Lucyna Gut, Jolanta Łoboda i Małgorzata Tracz.
Lucyna Gut

SPORT
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„Sprawny na sto,
100 – lecie
niepodległości”
„Sprawny na sto, 100 – lecie Niepodległości” pod takim tytułem w dniach 17.09.2018 do 09.11.2018 r. odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczurowej konkurs sportowo –
militarny. Organizatorzy - nauczyciele wychowania fizycznego
umożliwili uczniom klas VI – III gimnazjum udział w dziesięciu
konkurencjach, m.in.: bieg i jazda na rowerze stacjonarnym
na dystansie 1918 metrów, bieg po „kopercie”, podciąganie
i zwis na drążku, strzelanie z markera paintballowego do tarczy, czołganie, bieg po równoważni, pokonywanie skrzyni.
Do rywalizacji przystąpiło blisko 80 osób. Każdy zawodnik w zależności od zajętego miejsca w danej konkurencji zdobywał odpowiednią ilość punktów. Najlepsi okazali się: Zuzanna Klimaj,
Edyta Kopacz, Julia Nosal, Julia Bylica, Nikola Kapa, Anna Mikuś, Magdalena Wojnicka, Jakub Puskarz , Jakub Majka, Wiktor
Dzień, Karol Dzień, Filip Fijałkowski, Piotr Dziedzic, Nikodem Biale, Kinga Skrzyńska, Zuzanna Cupał, Julia Niewola, Oliwia Fugiel,
Wiktoria Wieczorek, Patrycja Strózik, Emilia Marcińczak, Wiktor
Zięba, Marcin Pamuła, Krzysztof Dzień, Aleksander Górka, Hubert Pukal, Damian Piwowarczyk, Filip Giemza.

Drużynowe
Mistrzostwa
Gminy Szczurowa
w badmintonie
15 listopada w hali sportowej w Szczurowej zostały rozegrane Drużynowe Mistrzostwa Gminy Szczurowa w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców pt. „Badminton – gra dla
wszystkich”. Do walki o zwycięstwo przystąpiły trzy drużyny
dziewcząt oraz trzy drużyny chłopców. Byli to uczniowie ze
szkół podstawowych w Zaborowie i Szczurowej. Mecze zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.
KATEGORIA DZIEWCZĄT
I miejsce – PSP Zaborów – J.Babło, I.Caban
II miejsce – PSP Szczurowa – K.Skrzyńska, E.Kopacz. J.Bylica
III miejsce –PSP Zaborów I – A. Drytko, A. Kamysz
KATEGORIA CHŁOPCÓW
I miejsce – PSP Szczurowa – K. Florek, W.Zięba
II miejsce – PSP Zaborów – M.Jarosz, K.Pochroń
III miejsce – PSP Szczurowa – M.Śliwiński, P.Śliwiński

Od lewej: Wiktor Zięba, Konrad Florek.
Konkurs sportowo – militarny pt. „Sprawny na sto, 100 – lecie Niepodległości”.

W zamian za dobre wyniki w konkursie wezmą oni udział w grze
terenowej paintball. Nagrodę pocieszenia w formie koszulek
sportowych otrzymali: Anna Makowska, Julia Tabor, Sylwia
Cierniak, Mateusz Rzepka, Adrian Rogowski, Oskar Kapa, Oliwia Kuliś, Kinga Pudełek, Karolina Oleksy, Przemysław Bach,
Dominik Sierakowski, Bartosz Budyn. ,,Rywalizacja była bardzo
zacięta i wymagała od uczestników nie tylko dużego wysiłku,
ale również dobrej sprawności fizycznej i wytrzymałości” –
oceniają organizatorzy.

Wszystkie drużyny biorące udział w mistrzostwach otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Zawody sędziowali nauczyciele WF – panie Beata Komorowicz i Katarzyna Biedrońska oraz pan Robert Dzień. Organizatorem zmagań w badmintonie był UKS „START” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Szczurowej.
16 listopada w Woli Dębińskiej odbyły się zawody powiatowe w badmintonie drużynowym chłopców w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Konrad Florek, uczeń klasy VIII A
oraz Wiktor Zięba, uczeń klasy III B ( oddział gimnazjalny) uzyskali drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Szczurowa.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Szczurowa.

Robert Dzień

UKS „START” Katarzyna Biedrońska
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II i IV miejsce
w powiecie
w mini koszykówce
Z dobrymi wynikami wracają zawodnicy, którzy reprezentowali
naszą gminę w Igrzyskach Dzieci na etapie powiatowym w mini
koszykówce. Awans po zawodach gminnych uzyskały drużyny
ze Szczurowej zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt. Po bardzo
zaciętych i emocjonujących spotkaniach koszykarze ze Szczurowej
zajęli w powiecie II miejsce, ulegając tylko drużynie z Jasienia.
W rozgrywkach pokonali drużyny z Lewniowej, Woli Dębińskiej
i Borzęcina. „Powtórzyliśmy wynik sprzed trzech lat, wtedy również
mieliśmy drugie miejsce” - stwierdził opiekun drużyny pan Robert
Dzień. Skład wicemistrzów powiatu: Artur Bach, Filip Fijałkowski,
Jakub Puskarz, Karol Dzień, Nikodem Biale, Nikodem Grzywiński,
Mateusz Rzepka, Gabriel Gołębiowski, Szymon Sternowski, Dawid
Marcińczyk, Piotr Dziedzic, opiekun Robert Dzień.
Trochę słabiej niż chłopcy zaprezentowały się dziewczęta
ze Szczurowej, które rywalizowały o miano mistrza powiatu w Gnojniku. Po wyjściu z grupy natrafiły jednak na mocniejsze od siebie rywalki i uległy w decydujących meczach z Jasieniem i z drużyną z Woli
Dębińskiej, ostatecznie zajmując IV miejsce w turnieju. Skład drużyny: Magdalena Wojnicka, Nikola Kapa, Natalia Swornowska, Justyna Guzek, Justyna Prorok, Anna Mikuś, Dominika Czuchra, Natalia
Tabor, Julia Szafraniec, Natalia Fita.

III Gminna Gala
Młodych Sportowców
63 młodych sportowców z terenu naszej gminy zostało wyróżnionych podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 grudnia 2018. Gala
była zwieńczeniem dokonań sportowych uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z gminy Szczurowa za ubiegły rok.
W gali wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele wychowania fizycznego oraz dyrektorzy szkół. Wójt gminy Zbigniew Moskal, przewodniczący rady gminy Marek Biernat oraz radny powiatu brzeskiego
Piotr Mikuś złożyli uczniom serdeczne gratulacje i życzyli wielu sukcesów, które pozwolą im sięgać po najwyższe światowe wyróżnienia.

Wicemistrzowie powiatu wraz z opiekunem p. Robertem Dzieniem.

Rywalizacja w Gminnych Igrzyskach Dzieci odbyła się pomiędzy 7 drużynami - 3 składy chłopców i 4 dziewcząt. Grano systemem „każdy
z każdym”. Bez porażki rywalizację zakończyły w swoich kategoriach
drużyny ze Szczurowej. Kolejne miejsca wśród dziewcząt przypadło
zespołom z Zaborowa, Strzelec Wielkich i Woli Przemykowskiej.
Wśród chłopców kolejność drużyn w turnieju wyglądała następująco: Szczurowa, Strzelce Wielkie i Zaborów.
Mecze sędziował pan Michał Winczura, a opiekę medyczną zapewniła pani Lucyna Garncarz. Wszystkie drużyny biorące udział
w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy, miejsca I-III dodatkowo wyróżniono pucharami.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu
Gminy Szczurowa.
Robert Dzień
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NASI NAJLEPSI MŁODZI SPORTOWCY:
Szkoła Podstawowa w Szczurowej: Anna Mikuś, Nikola Kapa, Magdalena Wojnicka, Kinga Skrzyńska, Oliwia Fugiel, Julia Bylica, Julia Tabor, Edyta Kopacz, Karol Dzień, Nikodem Biale, Filip Fijałkowski, Jakub
Puskarz, Artur Bach, Michał Moskal, Maciej Cholewicki, Jakub Mika,
Przemysław Bach, Filip Hanek, Wiktor Zięba, Krzysztof Dzień, Konrad
Florek, Hubert Pukal, Damian Piwowarczyk, Patryk Maj, Amgiad Zakareya, Aleksander Górka, Jakub Kapusta, Filip Giemza, Jakub Cholewicki.
Szkoła Podstawowa w Zaborowie: Małgorzata Kawiorska, Gabriela
Kawiorska, Izabela Caban, Justyna Babło, Natalia Łucarz, Weronika
Mucek, Martyna Burzawa, Julia Papież, Miłosz Jarosz, Kamil Pochroń.
Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich: Aleksandra Król, Klaudia
Zając, Marcelina Kosała, Sylwia Rachwał, Remigiusz Zabiegała, Wiktor Wilk, Wiktor Martyka, Eryk Kozak, Arkadiusz Solak, Jakub Wałcerz,
Daniel Mundała.
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Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach: Maciej Hudyma, Sylwester Kania, Konrad Szlachta.
Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej: Mateusz Śliwiński, Paweł Śliwiński, Jakub Purchla, Remigiusz Mazur, Jakub Drewko, Jarosław Prus.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uściu Solnym: Emil Maj, Damian Słowik, Miłosz Porębski, Sebastian Mączka.
Galę uświetnił występ uczennic ze szkoły podstawowej w Strzelcach
Wielkich.

Elżbieta Gądek
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej
Drużyna Rady Gminy.

Świąteczny
Turniej Piłki
Siatkowej
Z inicjatywy uczniowskich klubów sportowych UKS „Start”
i MKS „Olimpijczyk” oraz przy współpracy nauczycieli wychowania fizycznego i dyrekcji szkoły podstawowej w Szczurowej
odbył się na hali sportowej Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar pani Aliny Oleksy, dyrektor SP w Szczurowej.
Do sportowej rywalizacji w piątkowy wieczór przystąpiły drużyny: reprezentacja Rady Gminy Szczurowa na czele z panem
Zbigniewem Moskalem, wójtem gminy i panem Markiem
Biernatem, przewodniczącym Rady Gminy; skład rodziców,
w którego szeregach grali m.in. pan Piotr Mikuś, radny Rady
Powiatu, pani Monika Giemza sołtys wsi Szczurowa, pani
Monika Babicz z Rady Rodziców, przedstawiciele nauczycieli,
a także drużyna absolwentów i uczniów.
Po przywitaniu i zaprezentowaniu poszczególnych składów
drużyn odśpiewano hymn narodowy oraz minutą ciszy uczczono niedawno zmarłego Zbigniewa Mazura wieloletniego prezesa Spółdzielni Produkcyjno- Handlowej jak również radnego
gminy Szczurowa w kadencji 2002-2006. Uroczystego otwarcia
turnieju dokonała pani Alina Oleksy, która zachęcała nie tyle do
rywalizacji, ale do wspólnej zabawy i integracji.
Zawody rozgrywano systemem „każdy z każdym” do dwóch
setów wygranych do 20 pkt. a w przypadku remisu tie- break
do 15 pkt. Turniej sędziował pan Krzysztof Biedroński, opiekę
medyczną sprawowała pani Lucyna Garncarz, a komentatorem
był pan Waldemar Pączek. Zaproszeni goście m.in. członkowie
Rady Rodziców, pani Sabina Mika radna gminy, pan Stanisław
Burzawa radny- senior, jak i przybyli kibice byli świadkami emocjonujących meczy, zwłaszcza pomiędzy reprezentacją radnych
gminy a uczniami, nauczycielami i uczniami oraz rodzicami i nauczycielami, gdzie o ostatecznym wyniku decydować musiał
tie- break.

Uczestnicy Świątecznego Turnieju Piłki Siatkowej.

Bezkonkurencyjni natomiast w całym turnieju okazali się absolwenci, którzy wygrali wszystkie swoje mecze bez straty seta
i ostatecznie zdobyli puchar, który został wręczony przez fundatora. Każda z drużyn otrzymała dyplom, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe kubki ze świątecznymi życzeniami. Patrząc na
zaangażowanie zawodników oraz wsłuchując się w opinie po
turnieju, można odnieść wrażenie, że była to dobra zabawa,
gdzie był czas na rywalizację fair play, kulturalny doping jak i na
wspólne rozmowy.
Drużyna Rady Gminy: Zbigniew Moskal, Marek Biernat, Mariusz Antosz, Tomasz Dobosz, Andrzej Fiołek, Łukasz Kozak, Marek Pudełko, Zbigniew Szczecina, Marcin Jawień.
Drużyna rodziców: Piotr Mikuś, Marcin Swornowski, Monika
Giemza, Andrzej Cholewicki, Michał Czesak, Michał Giza, Wiesław Kabat, Mateusz Mędrek, Marzena Cierniak, Monika Babicz.
Drużyna nauczycieli: Katarzyna Biedrońska, Renata Caban, Paweł Prorok, Lucyna Garncarz, Justyna Turaczy, Józef Przybyło,
Dominika Łucarz, Robert Dzień.
Drużyna absolwentów: Piotr Małek, Dawid Golik, Marcin Golik, Mateusz Wojcieszek, Kamil Grzesik, Marcin Tarlaga, Szczepan Kijak, Bartłomiej Cholewicki, Bartłomiej Hanek, Adrian Madej, Adrian Gałek.
Drużyna uczniów: Jakub Korcyl, Damian Piwowarczyk, Maciej
Krystkowski, Patryk Maj, Bartłomiej Powroźnik, Krzysztof Dzień,
Radosław Kania, Albert Kocot, Wiktor Zięba, Jakub Kapusta.
Robert Dzień, MKS Olimpijczyk
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
z Woli Przemykowskiej - Zamłynia
zwycięzcą V Turnieju Piłki Halowej
13 stycznia 2019 roku odbył się V Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „O Puchar Wójta Gminy Szczurowa”. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał wójt gminy pan Zbigniew Moskal, ciepłymi słowami witając wszystkich piłkarzy,
rodziców i kibiców oraz życząc jak najlepszych wyników wszystkim zawodnikom.
Sędzia główny zawodów pan Mariusz Potok wraz z panem Łukaszem Węglarzem przedstawili regulamin i zasady gry.
Młodzieżowe drużyny do zmagań sportowych przystąpiły
w dwóch grupach:
Grupa I
MDP Rylowa
MDP Strzelce Wielkie
MDP Górka
MDP Niedzieliska

Grupa II
MDP Wola Przemykowska - Zamłynie
MDP Dołęga
MDP Kwików
MDP Strzelce Małe
MDP Wrzępia

Stojące na bardzo wysokim poziomie rozgrywki grupowe wyłoniły drużyny, które trafiły do fazy półfinałowej: MDP Strzelce
Wielkie, MDP Rylowa, MDP Wola Przemykowska - Zamłynie,
MDP Strzelce Małe.
W walce o finał Strzelce Wielkie pokonały Strzelce Małe 2-1,
a w drugiej parze w grze o pierwsze miejsce zadecydowały
rzuty karne, gdzie Rylowa uległa Woli Przemykowskiej - Zamłyniu 2:3.

Młodzieżowa drużyna pożarnicza – Wola Przemykowska Zamłynie.

Od lewej: Piotr Mikuś komendant gminny ZOSP RP w Szczurowej, Mariusz
Potok i Łukasz Węglarz - sędziowie, wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.

Kolejny etap zawodów to bardzo emocjonująca gra
o czołowe miejsca w turnieju. W spotkaniu o trzecie miejsce
MDP Rylowa pokonała MDP Strzelce Małe 4-0. W finale, po zaciętym i stojącym na wysokim poziomie meczu, MDP Wola
Przemykowska - Zamłynie pokonała MDP Strzelce Wielkie 1-0.
Pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody wręczył wójt Zbigniew Moskal. Gratulując i dziękując zawodnikom za udział
w rozgrywkach podkreślił, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa aktywność fizyczna. Wójt zaznaczył również, że sport
50

jest dobrem społecznym i dzięki wszystkim swym formom aktywności sprzyja tworzeniu związków społecznych, dobremu
samopoczuciu psychicznemu i poprawie sprawności fizycznej.
Słowa podziękowania skierował również do rodziców młodych
sportowców, opiekunów i wszystkich kibiców, którzy wspaniale dopingowali zmagania sportowe.
Tegoroczne rozgrywki przyniosły wiele sportowych doznań i nieoczekiwanych rezultatów. Wartym podkreślenia jest
udział dziewcząt w zespole MDP Górka oraz sportowy charakter drużyny MDP Kwików, która skradła wszystkie serca kibiców. Należy podkreślić, że średnia wieku zawodników Kwikowa wynosiła 12 lat.
Zarząd Gminny ZOSP RP w Szczurowej składa serdeczne
podziękowania Gminie Szczurowa za ufundowanie pucharów
i nagród dla zawodników.
Młodzieżowa drużyna pożarnicza – Wola Przemykowska Zamłynie.
Piotr Mikuś
Komendant Gminny ZOSP RP w Szczurowej
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OSP Strzelce Małe
najlepszą drużyną
V Turnieju Piłki Halowej Strażaków
W tegorocznych rozgrywkach piłki halowej strażaków „O Puchar Wójta Gminy Szczurowa”, udział wzięło 13 jednostek OSP.
Z uwagi na duże zainteresowanie i zgłoszenie się wielu drużyn, turniej został przeprowadzony w dwóch terminach:
20 stycznia rozegrano eliminacje, a siedem dni później odbyły się rozgrywki finałowe.
Podczas oficjalnego otwarcia turnieju wójt gminy p. Zbigniew
Moskal przywitał wszystkich zawodników, kibiców i sympatyków pożarnictwa, życząc wielu piłkarskich doznań oraz
emocjonujących rozgrywek utrzymanych w duchu sportowej
rywalizacji. Po krótkiej odprawie sędziowskiej zespoły, które
w wyniku wcześniejszego losowania zostały podzielone na
3 grupy, rozpoczęły rozgrywki.
I grupa
OSP Pojawie
OSP Uście Solne
OSP Wola Przemykowska - Zamłynie
OSP Wola Przemykowska - Natków
OSP Kwików
II grupa
OSP Rylowa
OSP Strzelce Wielkie
OSP Górka
OSP Strzelce Małe
OSP Dołęga
III grupa
OSP Niedzieliska
OSP Wrzępia
OSP Szczurowa
27 stycznia do zmagań finałowych zakwalifikowały się drużyny, które zgromadziły najwięcej punktów w fazie eliminacji.
Zespoły zostały rozstawione w dwóch grupach.
I grupa
OSP Wola Przemykowska- Zamłynie
OSP Pojawie
OSP Strzelce Małe
OSP Niedzieliska
II grupa
OSP Górka
OSP Dołęga
OSP Wola Przemykowska- Natków
OSP Wrzępia
Na tym etapie awans do półfinałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy: OSP Niedzieliska, OSP Strzel-

Drużyna OSP Strzelce Małe.

ce Małe, OSP Górka i OSP Dołęga. W walce o wielki finał
Niedzieliska uległy Dołędze 2-3 w serii rzutów karnych
(w regulaminowym czasie wynik 1-1). W drugim półfinale Górka przegrała ze Strzelcami Małymi 1-4. W ten sposób
zostały wyłonione pary rywalizujące o bezpośrednie miejsca na podium turnieju. W bardzo emocjonującym meczu
o 3 miejsce OSP Niedzieliska pokonały OSP Górkę 4-3. W meczu finałowym OSP Strzelce Małe pokonały OSP Dołęgę. Zwycięzcy turnieju - OSP Strzelce Małe, jak i wszystkie pozostałe
jednostki OSP otrzymały z rąk wójta gminy Zbigniewa Moskala
pamiątkowe dyplomy, nagrody i puchary. Gratulując wszystkim zawodnikom, podkreślił on, jak ważną rolę w życiu społecznym pełni sport i aktywność fizyczna, jednocześnie zaprosił
na kolejny turniej w przyszłym roku.
Należy podkreślić, że V Turniej Piłki Halowej strażaków OSP
był wyjątkowy z uwagi na rekordową ilość zgłoszonych drużyn
– 9 MDP i 13 seniorskich, gdzie ponad 200 zawodniczek i zawodników brało udział w zawodach sportowych. Świadczy to
o dużym zaangażowaniu strażaków i dobrym przygotowaniu
sportowym.
Zarząd Gminny ZOSP RP w Szczurowej składa serdeczne podziękowania Gminie Szczurowa za ufundowanie nagród i pucharów dla zawodników oraz pomoc w organizacji turnieju.
Piotr Mikuś
Komendant Gminny ZOSP RP w Szczurowej
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Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej –
etap szkolny
15 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie zostały przeprowadzone szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Startowało w nich 13 uczniów w dwóch
kategoriach wiekowych:
GRUPA MŁODSZA GRUPA STARSZA( KLASA VII I VIII)
( UCZNIOWIE KLAS IV-VI)
I miejsce
Anna Wodka

II miejsce (ex aequo )
Radosław Kuliszewski
Daniel Rams

III miejsce
Szymon Kanicka

I miejsce
Miłosz Jarosz

II miejsce
Kamil Pochroń

III miejsce
Justyna Babło

Eliminacje gminne
do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej
„Młodzież zapobiega
pożarom”
W dniu 26.03.2019 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W eliminacjach gminnych o zwycięstwo rywalizowało łącznie
35 uczniów wyłonionych podczas zmagań na szczeblu szkolnym przeprowadzonych w szkołach w Szczurowej, Strzelcach Wielkich, Uściu
Solnym, Niedzieliskach, Woli Przemykowskiej oraz Zaborowie.
Uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych),
II grupa (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klasa III
gimnazjum).
Grupa I miała do rozwiązania test wiedzy składający się z 25 pytań
natomiast dla grupy II przygotowano 30 pytań sprawdzających. Komisja w składzie: Piotr Mikuś – komendant gminny OSP, członkowie
Zarządu Gminnego OSP – Marek Łucarz i Piotr Świątek oraz Damian
Pleszyński – pracownik Urzędu Gminy, po sprawdzeniu testów wyłoniła najlepszych uczestników turnieju:
I grupa:
I miejsce – Anna Wodka / PSP Zaborów
II miejsce – Radosław Kuliszewski / PSP Zaborów
III miejsce – Zuzanna Klimaj / PSP Szczurowa
II grupa:
I miejsce – Amelia Morońska / ZSP Uście Solne
II miejsce – Gabriel Dadej / PSP Niedzieliska
III miejsce – Aleksandra Dąbrowska / ZSP Uście Solne
Warto zaznaczyć, że rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie,
a o końcowej klasyfikacji zadecydowały minimalne różnice. O tym,
komu przypadło III miejsce, rozstrzygnęła dogrywka pomiędzy
uczestnikami, którzy zgromadzili tę samą ilość punktów.

W konkursie uczestniczyli również: Przemysław Caban, Tobiasz Cierniak, Anna Kucmierz, Weronika Oleksy Natalia
Łucarz oraz Izabela Caban.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez wójta Szczurowej pana
Zbigniewa Moskala.
Opiekunem oraz organizatorem konkursu na etapie szkolnym była pani Dominika Łucarz.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Zbigniewa Moskala. Zwycięzcy eliminacji gminnych będą reprezentować Gminę Szczurowa w turnieju na szczeblu powiatowym. Na zakończenie wójt pogratulował
młodzieży biorącej udział w konkursie dobrych wyników, natomiast
zwycięzcom życzył sukcesów w zmaganiach powiatowych. Słowa podziękowania skierował również do nauczycieli, którzy przygotowywali młodzież do turnieju.
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