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75. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego

Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy!
Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce drugi numer kwartalnika
,,NASZA GMINA. Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa”. Przeczytacie
w nim o najważniejszych i najciekawszych zdarzeniach na terenie gminy
w minionych miesiącach.
W tym wydaniu znajdą Państwo, m.in. informacje o zamierzonych inwestycjach, takich jak: prace remontowo-budowlane w budynku szkoły podstawowej
w Strzelcach Wielkich, Park & Ride w Niedzieliskach, remont Domu Ludowego
w Kopaczach Wielkich to tylko kilka z planowanych działań.
W naszej gminie w ostatnim czasie intensywnie rozwija się życie społeczne, prężnie działają stowarzyszenia
lokalne i koła gospodyń wiejskich. Skutecznie promują nasz region na terenie województwa. W bieżącym
numerze przeczytają Państwo o ich działaniach i sukcesach.
Za nami także siódma edycja pikniku lotniczego, który co roku organizowany jest na terenie lądowiska
w Strzelcach Małych. To wielkie święto lotnicze sprawia, że o Szczurowej słyszy cała Polska, a mamy się czym
chwalić! Na strzeleckim niebie zagościli doskonali piloci, którzy wykonali imponujące pokazy za sterami samolotów: AN-2 Wiedeńczyk, legendarny Boeing Stearman, sportowe ZLINY 242 L, latające repliki – Nieuport
11 i Nieuport 17, szkolno-turystyczne Pipery L-4 Cub oraz szkolno-treningowy Chipmunk.
Ciekawy pokaz lotniczy zaprezentował Maciej Dominiak na śmigłowcu Bo-105. Skoki spadochronowe wykonała sekcja spadochronowa z WKS Wawel Kraków oraz grupa TANDSNOW. Już od piątku 5 lipca akrobacje na
niebie wykonywali członkowie Małopolskiego Klubu Paralotniowego. Dla nich pierwszy weekend lipca był
równie wyjątkowy jak dla mieszkańców gminy, obchodzili bowiem 10-lecie powstania Klubu. Po raz pierwszy, podczas Pikniku Lotniczego zagrała gwiazda wieczoru. URSZULA zaśpiewała takie utwory jak ,,Konik na
biegunach”, ,,Dmuchawce, latawce” oraz ,,Rysa na szkle”.
Piknik lotniczy to nie jedyna inicjatywa organizowana na terenie lądowiska. Od kilku miesięcy nasze lokalne
lotnisko tętni życiem–przeczytają Państwo o tym w zakładce ,,Informacje z lądowiska”.
W numerze znajdą Państwo również wydarzenia ze szkół i przedszkoli, relacje ze spotkań kulturalnych. W zakładce ,,Warto wiedzieć” zostały zamieszczone praktyczne informacje, które mam nadzieję, okażą się Państwu
przydatne w codziennym życiu.
Zapraszam do lektury
red. nacz. Elżbieta Solak
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Wydarzenia
W SKRÓCIE
Gmina Szczurowa
w obiektywie
Ochotnicza Straż Pożarna w Górce
rozpoczyna realizację projektu „Gmina Szczurowa w obiektywie – wydanie publikacji promujących walory
kulturowe, przyrodnicze i historyczne
gminy Szczurowa na tle działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce”.
Celem projektu jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz zaangażowanie lokalnych społeczności w życie kulturalne
regionu. Realizacja projektu polega na
przygotowaniu i opracowaniu publikacji promujących gminę Szczurowa
z wykorzystaniem zebranych materiałów, zdjęć i rozmów przeprowadzonych w lokalnych środowiskach.
Projekt realizowany jest we współpracy z Gminnym Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
Zadanie jest współfinansowane przez
Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa
Działania „E.O. CENOMA”.

Czas na młodzież, czyli
I Szczurowskie Forum
Lokalne o Młodzieży
W sierpniu w naszej gminie odbędzie się forum lokalne programu
„Równać Szanse”. Będzie to spotkanie przedstawicieli samorządu,
organizacji pozarządowych, szkół,
instytucji i osób działających na
rzecz młodzieży, którego celem
jest wypracowanie nowych sposobów działania i metod współpracy w celu wzrostu efektywności
działań na rzecz młodych ludzi.
Poznanie lokalnych problemów
i oczekiwań młodzieży pozwoli na
ułatwienie młodym ludziom dobrego startu w dorosłe życie.
Realizatorem forum jest Ochotnicza
Straż Pożarna w Górce, która uzyskała dofinansowanie na jego przeprowadzenie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach
programu „Równać Szanse”. Partnerami projektu są Gmina Szczurowa oraz
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
Piotr Mikuś
koordynator forum

Piotr Mikuś
koordynator projektu

Ćwiczenia RENEGADE
W dniach 28-30 maja 2019 r. odbyły się
ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania
ludności. W ramach ćwiczeń w dniu 28
maja 2019 r. użyto sygnałów alarmowych (sygnały akustyczne emitowane
przez syreny alarmowe) informujących o zagrożeniach z powietrza.
UG Szczurowa

Dom Ludowy
w Zaborowie w trakcie
prac remontowych
Prowadzone są intensywne prace
budowlane w Domu Ludowym w Zaborowie. Kompleksowej modernizacji została poddana kuchnia wraz
z zapleczem, chłodnia, mała sala na
piętrze, toalety oraz klatka schodowa
wewnątrz budynku. Ponadto zakupione zostanie nowe wyposażenie
oraz meble kuchenne w zabudowie.
Wartość realizowanych prac wynosi
291 510,58 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Piotr Madej
Wydział Organizacyjno-Prawny
Urzędu Gminy Szczurowa

Dzień Dawców Szpiku
z inicjatywy lokalnej
młodzieży
W trakcie VII Pikniku Lotniczego w Strzelcach Małych
trwała akcja ,,Dzień Dawców Szpiku” zorganizowana
z inicjatywy młodzieży z terenu gminy Szczurowa.
„Do zorganizowania akcji skłonił mnie
fakt, że jest teraz tak wiele ciężkich chorób, a dzięki rejestracji można zostać
dawcą i wyeliminować przynajmniej
cześć z nich. Jestem dawcą odkąd ukończyłam 18 lat. Na facebookowej stronie
Fundacji zobaczyłam, że DKMS pozwala na organizację takich inicjatyw.
Skontaktowałam się z koordynatorką,
która pomogła mi dopiąć formalności
i przesłała potrzebne materiały. W trak-

cie prowadzonej akcji zauważyliśmy,
że dużo osób było już zarejestrowanych,
ale część nie wiedziała, na czym to polega. Te osoby, które się nie zdecydowały,
zabierały ulotki i mówiły, że muszą dowiedzieć się więcej. Bardzo nas to motywowało, wiedzieliśmy, że nie stoimy
tam na marne” – powiedziała Wiola
Oleksy, inicjatorka akcji.
Warto wiedzieć, że samo zgłoszenie
jest proste, trwa zaledwie kilka minut.

Wystarczy wypełnić formularz i pobrać wymazy z wewnętrznej strony
policzka. Zarejestrowanie jak największej liczby osób w bazie potencjalnych
dawców, zwiększa szanse na odnalezienie tzw. „genetycznego bliźniaka”
dla osoby chorej na nowotwór krwi.
Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS
Biuletyn nr 2 (2019)
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Wydarzenia
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Niedzieliska

Realizacja projektu „W kręgu tradycji, kultury i środowiska
przyrodniczego naszego regionu”
W roku szkolnym 2018/2019 w projekcie „W kręgu tradycji, kultury i środowiska przyrodniczego naszego
regionu” uczestniczyło 45 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach. Głównym celem projektu
było rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji; odtworzenie i podtrzymywanie tradycyjnych form folkloru
i sztuki ludowej poprzez zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
organizację warsztatów.
W ramach projektu zrealizowano działania:
●● Warsztaty pieczenia pierników (12 i 18 grudnia 2018 r.) zorganizowane przy współpracy z kołem gospodyń wiejskich
w Niedzieliskach. Podczas zajęć uczestnicy poznawali sztukę
pieczenia i ozdabiania świątecznych ciastek.
●● Wyjazd studyjny do Pacanowa i Zalipia (6 maja 2019 r.). W Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
uczniowie obejrzeli wystawę „Bajkowy Świat”. W „Malowanej
wsi” Zalipie, oprócz wizyty w domu malarki Felicji Curyłowej, w Domu Malarek uczniowie wzięli udział w warsztatach
plastycznych „Zalipskie malowanki”. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Kościoła parafialnego pw. św. Józefa,
w którym podziwiali kompozycje kwiatowe zaprojektowane
przez tarnowskiego malarza Józefa Szuszkiewicza, wykonane w 1966 r. przez zalipiańskie artystki.
●● Warsztaty z bibułkarstwa – florystyki (14 maja 2019 r.), które
poprowadziła Halina Wąsik.
●● Wycieczka do Nowego Wiśnicza i Lipnicy Murowanej. Podczas
wyjazdu uczniowie zwiedzili w zamku w Nowym Wiśniczu „Magiczną krainę soli, nietoperzy i alchemii” – wspólną
ofertę wiśnickiego zamku i Kopalni Soli w Bochni. Ponadto
uczestniczyli w warsztatach „Zamkowa Akademia Alchemii”. W Lipnicy Murowanej obserwowali charakterystyczną
dla terenów dawnej Galicji zabudowę małomiasteczkową.
Dodatkową atrakcją dla uczniów była ścieżka przyrodniczospacerowa i zwiedzenie rezerwatu przyrody nieożywionej
„Kamienie Brodzińskiego” .

artystycznego i świetnie radzili sobie
z tworzeniem „swoich” dzieł sztuki.
Z prac wykonywanych przez dzieci
podczas warsztatów powstały wystawy:
„Świąteczne
pierniki”,
„Zalipskie
malowanki”, „Kwiaty dla Mamy”. Dzięki
projektowi młodzi ludzie mieli możliwość
zetknięcia się z ciekawymi ludźmi tkj.
instruktorzy warsztatów, przewodnicy wycieczek. Poznali
także niezwykłe miejsca w naszym regionie.
Więcej informacji o projekcie na stronie:
https://pspniedzieliska.szkolnastrona.pl/

Poprzez uczestnictwo w projekcie „W kręgu tradycji, kultury
i środowiska przyrodniczego naszego regionu” uczniowie mieli
okazję poznać tradycję, obrzędy i zwyczaje społeczności
lokalnej. Zdobyli wiedzę dotyczącą powstawania dzieła

Wyjątkowy Dzień Dziecka
z OSP Zamłynie
Ochotnicza Straż Pożarna z Zamłynia
sprawiła ogromną niespodziankę dzieciom z okazji Dnia Dziecka. W sobotę,
8 czerwca, strażacy przygotowali bardzo
ciekawy i różnorodny program, przy którym najmłodsi wspaniale spędzili czas
wraz ze swoimi rodzinami. Do wspólnej
zabawy druhowie zaprosili również wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu,
6
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z którym OSP Zamłynie współpracuje
od lat. Strażacy zadbali o świetną zabawę i zorganizowali szereg atrakcji, aby
każdy z uczestników znalazł dla siebie
coś miłego. Dzieci uczestniczyły w grach
sprawnościowych, zabawach, konkursach i warsztatach plastycznych. Miały
również możliwość pokonania strażackiego toru przeszkód, używanego w
zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zabawy w „miasteczku strażackim” oraz przejażdżki strażackim quadem. Wśród licznych atrakcji zadbano

Red. na podstawie materiału nadesłanego
przez Lucynę Wróbel

także o poczęstunek w postaci obiadu,
zimnych napoi i lodów. W zabawie wziął
udział wójt gminy Szczurowa Zbigniew
Moskal, który przekazał dzieciom serdeczne życzenia i drobne upominki.
Zorganizowanie imprezy nie byłoby
możliwe, gdyby nie pomoc sponsorów,
którym bardzo serdecznie dziękujemy. Słowa podziękowań za udzielone
wsparcie kierujemy również do druhów
z OSP Natków i OSP Górka.
Natalia Śliwińska – OSP Zamłynie

Wydarzenia
Majowe interwencje jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie gminy Szczurowa
Pod koniec maja w gminie zanotowano kilkadziesiąt
interwencji spowodowanych silnymi opadami deszczu.
Akcje dotyczyły wypompowania wody z zagrożonych
posesji i budynków oraz z zalanych dróg.
Utrzymujące się przez kilka dni intensywne opady deszczu
spowodowały podniesienie się poziomu stanu wód w rzekach, potokach i rowach melioracyjnych. Po dokonaniu monitoringu sytuacji na terenie gminy, wójt Zbigniew Moskal
ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego, a następnie alarm przeciwpowodziowy. Jednocześnie wprowadzone zostały całodobowe dyżury pracowników, uruchomiono
Gminny Sztab Zarządzania Kryzysowego oraz powiadomio-

no jednostki OSP o przygotowaniu do akcji powodziowej,
a przewoźników o konieczności dostarczenia piasku.
Żywioł spowodował podtopienie pól uprawnych, domów,
budynków gospodarczych i obiektów użyteczności
publicznej. Uszkodzeniu w niektórych miejscach uległa infrastruktura drogowa, zamulone zostały rowy przydrożne
i melioracyjne. W akcję zaangażowane były wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
Gminny komendant Ochotniczych Straży Pożarnych Piotr
Mikuś wysoko ocenił profesjonalizm swoich kolegów druhów. Podkreślił, że reakcja strażaków na podtopienia była
natychmiastowa, a wszystkie działania przeprowadzone
były zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Halina Święch
Zastępca Wójta Gminy Szczurowa

Nadwiślańskie Tereny – oferta inwestycyjna promująca
przedsiębiorczość Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” jako jeden z celów stawia sobie wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych
producentów i usługodawców przy wykorzystaniu innowacyjnych metod oraz wsparcie grup defaworyzowanych. Stowarzyszenie daje szanse na skorzystanie z dofinansowania
m.in. na podjęcie działalności gospodarczej oraz rozwój istniejących przedsiębiorstw z terenu LGD.
W ramach realizacji operacji własnej pn. „Nadwiślańskie
Tereny – oferta inwestycyjna promująca przedsiębiorczość
Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, została
utworzona aplikacja webowa prezentująca tereny inwestycyjne 7 gmin należących do Stowarzyszenia. Pod linkiem:
www.invest.cenoma.pl zostały zaprezentowane działki inwestycyjne, informacje na temat poszczególnych terenów oraz
zdjęcia. Poprzez wykorzystanie Google Maps API, w łatwy sposób można poruszać się po stronie, zbliżać, oddalać oraz przenosić widok na poszczególne gminy. Realizacja operacji ma na
celu zdobycie potencjalnych inwestorów, którzy będą zainteresowani zakładaniem oraz rozwojem firm na tych terenach.
Aplikacja ta została również zaprezentowana podczas dwudniowych targów inwestycyjnych „INVEST-TOR” w Toruniu,
które były idealną okazją do szerokiego promowania Stowarzyszenia oraz jego oferty. Ponadto w czasie trwania targów
wśród osób odwiedzających stoisko Nadwiślańskiej Grupy

Działania „E.O.CENOMA” rozdysponowano materiały promocyjne oraz ulotki z ofertami inwestycyjnymi gmin członkowskich.
W dniu 30.04.2019 r. w Pałacu w Śmiłowicach odbyła się
konferencja podsumowująca realizację operacji. Podczas wydarzenia wójtowie oraz burmistrzowie przedstawili tereny
inwestycyjne gmin znajdujących się na obszarze oraz przedstawiono zasady korzystania z aplikacji. W czasie wydarzenia
zaprezentowana została również oferta dla przedsiębiorców
Krakowskiego Parku Technologicznego. W konferencji brali
udział: Roman Wcisło – z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, przedstawiciele gmin należących do Stowarzyszenia, lokalni przedsiębiorcy oraz członkowie.
W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju planowane
są projekty własne dotyczące m.in. utworzenia sieci w zakresie
usług turystycznych oraz wydanie materiałów promocyjnych,
map, folderów promocyjnych LGD. Wszystkich potencjalnych
beneficjentów zapraszamy do udziału w naborach dotyczących podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej
www.cenoma.pl
Zuzanna Ducinowska
Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

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
Biuletyn nr 2 (2019)
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Wydarzenia

Młodzież z gminy Szczurowa na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Z inicjatywy Wójta Gminy Szczurowa Zbigniewa Moskala uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjalnych z terenu
naszej gminy uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym, którego celem było
zapoznanie się młodzieży z ofertą kształcenia przygotowaną przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Grupę 169 uczniów wraz z 16 opiekunami w progach uczelni przywitał
prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż.
Radosław Pomykała, następnie ofertę kształcenia przedstawił mgr inż.
Hubert Bubrowski i dr hab. inż. Anna
Ostręga, natomiast historię uczelni
przybliżył prof. AGH, dr inż. Artur Bator.
Oprócz zapoznania się z szeroką ofertą kształcenia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, młodzież
miała okazję zwiedzania uczelni i jej
bogatego zaplecza dydaktycznonaukowego, m. in:
- Laboratorium Inżynierii Procesów
Przemysłowych,
- Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej,
- Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki
Inżynierskiej,
- Laboratorium do Badań Kotwi,
- Laboratorium Badań Środowiskowych,
- Kopalni Doświadczalnej.
Wizyta na uczelni zaowocowała podpisaniem listu Intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Akademią
Górniczo-Hutniczą Krakowie a Gminą
8
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Szczurowa na rzecz podejmowania
działań edukacyjnych wśród młodzieży szkół podstawowych.

I akcja sprzątania gminy
W sobotę, 13 kwietnia 2019 roku,
mieszkańcy gminy Szczurowa
wzięli udział w akcji sprzątania
okolicy. Szczególnie cieszy mnie
zaangażowanie w przedsięwzięcie dzieci i młodzieży, którzy bardzo licznie odpowiedzieli na mój
apel.

Po wizycie na uczelni, wszyscy udali
się na obiad, a potem do parku trampolin. Późnym popołudniem czterema
autokarami wrócili do domu.
Nad całością przedsięwzięcia czuwał wójt gminy Szczurowa Zbigniew
Moskal, który towarzyszył młodzieży
w wycieczce edukacyjnej.
Halina Święch
Zastępca Wójta Gminy Szczurowa

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w sprzątaniu oraz osobom,
które w poszczególnych miejscowościach zajęły się organizacją
porządków – sołtysom, radnym,
strażakom ochotnikom.
Mam nadzieję, że nasze pierwsze wspólne sprzątanie wpłynie
pozytywnie na kształtowanie w nas
świadomości w zakresie troski o wizerunek gminy i zachęci do podejmowania tego typu akcji w przyszłości.
Zbigniew Moskal
Wójt Gminy Szczurowa

Wydarzenia
Zbiórka publiczna na rzecz mieszkańca naszej gminy
podczas VII Pikniku Lotniczego
Podczas VII Pikniku Lotniczego miała miejsce zbiórka publiczna na rzecz osoby niepełnosprawnej z naszej gminy, która
jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.Formą gromadzenia środków była zbiórka pieniężna do skarbon
stacjonarnych, które znajdowały się przy stoisku promocyjnym Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
oraz mini licytacja drobnych upominków, które zostały przekazane od darczyńców dobrego serca. Pomysłodawcą zbiórki był
Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.

Na scenie mini licytację poprowadził twórca JodoGym Mateusz
Nosek, zachęcając publiczność do wylicytowania atrakcyjnych
upominków, z których datki były przekazane do puszek.
Pragniemy nadmienić, iż wszystkie środki trafiły w 100% do
osoby, dla której była prowadzona zbiórka. Kwota, jaką udało
się zebrać to blisko 2,5 tys. złotych.
W IMIENIU ORGANIZATORÓW PRAGNIEMY PODZIĘKOWAĆ
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ORAZ LUDZIOM DOBREGO
SERCA, KTÓRZY WSPOMOGLI ZBIÓRKĘ.
Upominki do zbiórki przekazali:
JODOGYM Mateusz Nosek
- koszulka Andrzeja Sołdry z walki z Kosteckim,
- koszulka mistrza świata K1 Łukasza Pławeckiego,
- koszulka Roberta Burneiki z jego autografem,
- karnet na siłownię JodoGym Szczurowa,
- płyta Kordiana z jego autografem.
AUTOMOBILKLUB TARNOWSKI
- przejazd pojazdem zabytkowym – Meteor Niagara 300
w kolorze naszej flagi narodowej to jedyny egzemplarz
w Europie. Wyprodukowany w Kanadzie w 1959 roku przez

koncern Forda. Od 10 lat można go spotkać na drogach naszej
gminy, gdzie mieszka jego właściciel Paweł Wojnicki. Jeździ
w barwach automobilklubu tarnowskiego. Jego prezencja jest
zauważalna podczas przyjęć okolicznościowych oraz zlotów
pojazdów zabytkowych.
- Gadżety – kufle, kubki, smycze.
OCHTONICZA STRAŻ POŻARNA W GÓRCE
- rower treningowy przekazany przez Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze z Górki. Rower ten Młodzi Strażacy otrzymali w zeszłym
roku jako nagrodę za zdobycie 3 miejsca w Wojewódzkich
Zawodach Sportowo-Pożarniczych rozgrywanych w Wieliczce.
Warto nadmienić, że Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Górki
reprezentowały naszą gminę i powiat podczas tych zawodów.
WÓJT GMINY SZCZUROWA – Zbigniew Moskal
- zdjęcie z autografem „URSZULI” przekazane przez Wójta Gminy
Szczurowa Zbigniewa Moskala.
Arkadiusz Wąs
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa
i Sportu w Szczurowej

Uroczysta Sesja Rady Gminy
Szczurowa z udziałem
wicewojewody Małopolski
Zbigniewa Starca
Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec był gościem X Sesji Rady Gminy Szczurowa, która odbyła się
8 lipca 2019 r. Podczas sesji wręczył zasłużonym mieszkańcom gminy Szczurowa odznaczenia państwowe
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę.
Srebrnym Krzyżem Zasługi został nagrodzony Stanisław
Burzawa, długoletni radny Rady Gminy Szczurowa, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano Władysławę Wierdanek – sołtysa wsi Rudy- Rysie, a także radną gminy
dwóch kadencji.
Podczas sesji wicewojewoda Zbigniew Starzec omówił
sprawy związane z realizowanymi programami rządowymi
oraz ze współpracą samorządu Gminy Szczurowa z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.
Piotr Madej
Wydział Organizacyjno-Prawny Urzędu Gminy Szczurowa
Biuletyn nr 2 (2019)
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Wydarzenia
30 lat WOLNOŚCI 1989 – 2019
4 czerwca 2019 roku w sali widowiskowej Gminnego
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
odbyła się uroczysta akademia pt. „30 lat WOLNOŚCI
1989 - 2019”.
Spotkanie poświęcone było 30 rocznicy pierwszych w powojennej historii Polski, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, których wyniki miały przełomowe znaczenie
dla Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej.
Podczas uroczystości uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Zaborowie zaprezentowali program historyczno-artystyczny, który dotyczył nie tylko wyborów z 4 czerwca 1989
roku, ale sięgał znacznie głębiej – do momentu zakończenia
II wojny światowej, gdy Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów.
Wydarzenie uświetnione zostało występem Orkiestry Dętej ze Szczurowej pod batutą pana Marka Sternowskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję uczniom Szkoły Podstawowej
w Zaborowie, panu dyrektorowi Mieczysławowi Chaburze
oraz nauczycielom: pani Teodozji Turaczy, pani Dominice
Łucarz oraz panu Mateuszowi Michalskiemu za przygotowanie wspaniałej akademii. Dziękuję Orkiestrze Dętej
ze Szczurowej za utwory patriotyczne oraz pani Joannie
Kuryło za prowadzenie uroczystości.
Dziękuję również wszystkim mieszkańcom za liczną obecność, która jest dowodem na to, że ważna jest dla Państwa
świadomość własnych korzeni oraz wagi zmian, jakie dokonały się 30 lat temu.
Zbigniew Moskal
Wójt Gminy Szczurowa

II Rajd Rowerowy – „100 Kilome- dla uczestników rajdu. Miejscem startu -Żelazko, Wicemarszałek Województwa
i mety obu tras był rynek w Górce. Prze- Małopolskiego Marcie Malec-Lech, Starotrów Wolności”
W niedzielę, 11 sierpnia, odbył się
II Rajd Rowerowy pn. „100 Kilometrów
Wolności”. Była to druga edycja rajdu,
zorganizowanego w 2018 roku w celu
uczczenia 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Wzięła
w nim udział rekordowa liczba – 243
uczestników. Pomysłodawcą i organizatorem rajdu jest Ochotnicza Straż
Pożarna w Górce.
Celem imprezy była głównie popularyzacja walorów krajobrazowo-przyrodniczych powiatu brzeskiego oraz rozwijanie postaw patriotycznych wśród
mieszkańców. Wydarzenie miało charakter typowo rekreacyjny i skupiało osoby
w różnym wieku, dla których turystyka
rowerowa to nie tylko świetna okazja do
zobaczenia ciekawych miejsc, ale też sposobność do integracji środowiska rowerowego w powiecie brzeskim i okolicach.
Organizatorzy przewidzieli dwie trasy
o różnym stopniu trudności do wyboru
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bieg tras:
Trasa „Szlaki Gminy Szczurowa” (30
km): Górka, Kopacze Wielkie, Wola Przemykowska, Księże Kopacze, Kwików,
Zaborów, Pojawie, Dołęga, Szczurowa,
Strzelce Małe, Dąbrówka Morska, Górka.
Trasa „Szlaki Powiatu Brzeskiego”
(70 km): Górka, Kwików, Zaborów, Pojawie, Dołęga, Borzęcin, Przyborów, Szczepanów, Jadowniki, Brzesko, Mokrzyska,
Przyborów, Rudy-Rysie, Niedzieliska,
Strzelce Wielkie, Wrzępia, Uście Solne,
Strzelce Małe, Dąbrówka Morska, Górka.
Uczestnicy mieli zagwarantowane napoje, poczęstunek i obsługę medyczną
na trasie oraz gorący posiłek na mecie rajdu. Otrzymali również koszulki z unikalnym wzorem zaprojektowane specjalnie
na tę okazję.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział w Rajdzie i gratulujemy dotarcia do mety. Szczególnie
cieszy nas liczny udział w imprezie dzieci i młodzieży. Dziękujemy za obecność
Wiceminister Zdrowia Józefie Szczurek-

ście Powiatu Brzeskiego Andrzejowi Potępie, Przewodniczącemu Rady Powiatu
Brzeskiego Kazimierzowi Brzykowi, Wójtowi Gminy Szczurowa Zbigniewowi Moskalowi, Przewodniczącemu Rady Gminy
Szczurowa Markowi Biernatowi, Radnym
Rady Gminy Szczurowa oraz Księdzu Proboszczowi Parafii Uście Solne Albertowi
Urbasiowi, którym gratulujemy pokonania 70-kilometrowej trasy rajdu.
Dziękujemy Powiatowi Brzeskiemu,
Gminie Szczurowa, Zarządowi Województwa Małopolskiego, Gminnemu
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej oraz panom Tomaszowi
Burnatowi i Markowi Mice za wsparcie
w organizacji Rajdu.
Zadanie publiczne pn. „100 Kilometrów Wolności” jest współfinansowane
przez Powiat Brzeski.
Piotr Mikuś
koordynator projektu

Komunie święte na terenie gminy Szczurowa - fotorelacja

Aktualności

Wych. Lucyna Łaptas. Ks. Stanisław Tabiś. Uczniowie: Antos Emilia, Berner
Daria, Berner Kinga, Głąb Bartłomiej, Kordecka Emilia, Kordecki Jakub, Kras
Julia,Skóra Kinga, Solak Wiktor, Wilk Amelia, Zabiegała Kalina, Zając Igor.

Wych. Stanisława Bernady. Ks. Wiesław Majka. Uczniowie: Antosz Franciszek, Dziewońska Julia, Gnatek Jakub, Gołębiowski Karol, Lechowicz Filip,
Świątek Zuzanna, Wąsik Oliwia, Zadróż Sabina

Dyr Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym Agnieszka Słowik. Wych. Paulina
Dziura i Paulina Kałuża, ks. Albert Urbaś. Uczniowie: Zofia Gargul, Maciej Rataj,
Kacper Słowik, Gabriela Stołek, Oliwka Worek, Kacper Zaczyński,

Wychowawca klasy: Krystyna Giza. Proboszcz ks. Józef Oleksy, ks. prowadzący klasę Paweł Kurzeja. Uczniowie: Babło Michał, Badzioch Bartosz,
Bieniaś Ksawery, Bylica Marcin, Bylica Jakub, Czuj Patrycja, Dulęba Sebastian, Gałek Wiktor, Górak Julia, Kucmierz Urszula, Ignarski Nikolas, Kula
Franciszek, Latocha Maria, Lekki Filip, Markiewicz Oliwia, Nowak Judyta,
Oleksy Wiktor, Toński Sebastian.

Wizyta w Pétervására
W dniach 28-30 czerwca delegacja
z naszej gminy z wójtem Zbigniewem Moskalem na czele uczestniczyła w uroczystych obchodach
30-lecia powstania miasta partnerskiego Pétervására na Węgrzech.
Do Pétervására przybyli również
przedstawiciele miast partnerskich
z Rumunii i Słowacji.

znanie jego historii i zabytków.
„Pobyt w Pétervására na święcie
miasta był dla nas okazją do rozmów o
współpracy między naszymi gminami.
Obok spotkań na najwyższym szczeblu z burmistrzem Pétervására Egedem
Istvánem, odbyliśmy również spotkania
robocze z pracownikami tamtejszego
Urzędu Miejskiego, z którymi dyskutowaliśmy na temat możliwości rozwi-

nięcia współpracy w obszarach kultury,
edukacji i gospodarki – powiedział
wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.
Wydział Organizacyjno-Prawny
Urzędu Gminy Szczurowa

Wizyta, zainicjowana przez burmistrza
Pétervására, miała na celu zapoznanie
się z władzami naszej gminy, odnowienie relacji partnerskich, ustalenie
obszarów dalszej współpracy oraz
omówienie konkretnych przedsięwzięć podejmowanych w ramach
partnerstwa. W programie uwzględniono również zwiedzanie miasta, poBiuletyn nr 2 (2019)
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Aktualności
Nagroda dla uścianeczek
W sobotę 13 kwietnia Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała Dzień Otwarty
brzeskiego Biura Powiatowego. Wśród
atrakcji znalazły się m.in. kiermasz
potraw wielkanocnych, warsztaty
rękodzieła oraz występy artystyczne.
Podczas imprezy można było
zobaczyć dwie wystawy poświęcone
historii wsi: „Przeszłość-Przyszłości”
oraz „Powidoki Polskiej Wsi”. Dodatkowo odbyła się promocja książki:
Ludowe Towarzystwo Wzajemnych
Ubezpieczeń „Wisła” autorstwa Jana
Gwizdały. Organizatorzy nie wyobrażali sobie wydarzenia bez udziału
kół gospodyń wiejskich. W spotkaniu
wzięły udział panie z nowo powstałego
koła w Uściu Solnym. Była to pierwsza
uroczystość z udziałem ,,uścianeczek”.

Nowe obiekty Park&Ride
i Bike&Ride powstają
w Niedzieliskach

Trwają prace w budynku
szkoły podstawowej
w Strzelcach Wielkich

W Niedzieliskach powstają obiekty typu Park&Ride oraz Bike&Ride.
Chodzi o parkingi zlokalizowane
zwykle w pobliżu peryferyjnych
przystanków tak, aby kierowca mógł
pozostawić swój pojazd (samochód,
rower, itp.) i łatwo przesiąść się do
środka transportu publicznego. Pomysł pochodzi z Wielkiej Brytanii,
gdzie pierwsze obiekty tego typu
pojawiły się już w latach 60. XX wieku.

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich
trwają prace remontowo-budowlane. Ich zakres obejmuje dobudowanie nowej klatki schodowej oraz
zmianę użytkowania istniejącego
poddasza i zaadaptowanie go na
2 sale lekcyjne wraz z sanitariatami.
W dobudowanej części znajdować się
będą pracownie przedmiotowe, które
wyposażone zostaną w nowoczesny
sprzęt dydaktyczny i dostosowane do
konkretnych potrzeb edukacyjnych.
Działania te pozwolą uczniom na poszerzanie wiedzy w nowy, niedostępny do tej pory sposób.
Przedmiotowe prace stanowią początek planowanej modernizacji budynku szkoły w Strzelcach Wielkich.
Wartość wykonywanych robót wyniesie ok. 800 000 zł. Wykonawcą prac jest
firma P.P.H.U. PORĘBSKI z Chełmca.
Wydział Inwestycji, Planowania
Przestrzennego
i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Panie zaprezentowały dania regionalne oraz rękodzieło. Na stole znalazły
się rolady mięsne, pieczeń, ciasto, babki
świąteczne, żurek z jajkiem oraz chrzan.
W trakcie spotkania odbył się konkurs
na najładniejsze stoisko. „Uścianeczki”
otrzymały II miejsce.
Bardzo się cieszymy, ten mały sukces motywuje nas do dalszej pracy –
mówiła Eugenia Mączka, przewodnicząca KGW Uście Solne.
Elżbieta Solak
Gł. Specjalista GCKCziS
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Prace realizowane są w ramach projektu. W efekcie mają ułatwić mieszkańcom podróżowanie oraz przyczynić
się do zmniejszenia zanieczyszczenia
powietrza poprzez obniżenie emisji
szkodliwych gazów. Zadanie finansowane jest w wysokości 85% wartości
kosztów kwalifikowanych ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
W planie jest utworzenie 8 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych oraz montaż systemu
Bike&Ride i oświetlenia dla powstałej
infrastruktury.
Wydział Inwestycji, Planowania
Przestrzennego
i Gospodarki Mieniem Komunalnym

Aktualności
Podpisanie umowy na
rewitalizację Domu Ludowego
w Kopaczach Wielkich
Dnia 21 maja br. wójt Zbigniew Moskal oraz skarbnik gminy Maria Czesak
w imieniu Gminy Szczurowa podpisali
umowę na rewitalizację Domu Ludowego w Kopaczach Wielkich. Wykonawcą
zadania, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, został Zakład
Remontowo-Budowlany Lucyna Wy-

obiektu wraz z jego termomodernizacją,
wymianą instalacji, remont dachu oraz
zagospodarowanie otoczenia. Realizacja inwestycji możliwa jest w ramach
pozyskanej dotacji z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość inwestycji to kwota
990 951,43 zł.
goda z Krzeczowa. W spotkaniu uczestniczyła radna Sabina Mika. Zakres zadania obejmuje kompleksowy remont

Remiza OSP w Kwikowie
w rozbudowie
Rozpoczęły się prace budowlane przy
rozbudowie remizy OSP w Kwikowie.
Przedmiotowe zadanie obejmuje rozbudowę, termomodernizację całego
budynku, remont dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz
roboty wewnątrz strażnicy. W ramach
prac wykonany zostanie również nowy
monitoring oraz zagospodarowane zo-

Odnowiony rynek
w Uściu Solnym
Zakończono rewitalizację rynku
w Uściu Solnym. Zakres przeprowadzonych prac obejmował renowację
terenu poprzez nawiezienie ziemi,
demontaż nieczynnych lamp oświetleniowych, posadzenie krzewów
i drzew wraz z wcześniejszym przygotowaniem gruntu, wykonanie nowych
trawników, ściółkowania oraz zamontowanie monitoringu.

Piotr Madej
Wydział Organizacyjno-Prawny
Urzędu Gminy Szczurowa

rze przetargowej jest Firma Handlowo Usługowa EL- BUD Leszek Wójcik. Koszt
tego zadania wynosi 906 795,05 zł i jest
w 75% współfinansowany w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014- 2020.

stanie otoczenie budynku.
Wykonawcą wyłonionym w procedu-

Na realizację prac Gmina Szczurowa
pozyskała dotację z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w wysokości 75% wartości inwestycji.
Wartość wykonanych prac wynosi
208 617,67 zł.
Halina Święch
Zastępca Wójta
Gminy Szczurowa

Wzbogacenie oferty
rekreacyjnej – dofinansowanie
dla Gminy Szczurowa
Od dnia 24 kwietnia Gmina Szczurowa
jest beneficjentem projektu pn.:„Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez utworzenie infra-

Piotr Madej
Wydział Organizacyjno-Prawny
Urzędu Gminy Szczurowa

struktury rekreacyjnej na terenie Gminy
Szczurowa”.
W ramach realizacji przedsięwzięcia
w miejscowościach Dąbrówka Morska
i Wola Przemykowska – przysiółkach Natków i Zamłynie powstaną place zabaw,
a w Niedzieliskach – w przysiółku Wygoda,
wybudowana zostanie wiata przystankowo – turystyczna, jako schronienie dla rowerzystów i turystów. W wyniku przeprowadzonego konkursu Gmina Szczurowa
uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 66 606,00 zł. Termin zakończenia
realizacji przedsięwzięcia – grudzień 2019 r.
Stanisława Giza
Wydział Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki
Mieniem Komunalnym
Biuletyn nr 2 (2019)
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Aktualności
Ocalić to, co najcenniejsze. O „Odpuście w Strzelcach”
Józefa Sierosławskiego
„Odpust w Strzelcach” Józefa Sierosławskiego to wierszowana opowieść
o najważniejszym święcie we wsi początku XX wieku. Utwór powstał w obozie
internowania w Kimpulung Muszczel w Rumunii w 1941 roku. W tym czasie
Sierosławski (jako oficer) przebywał tam wraz z oddziałami Wojska Polskiego.
W lirycznej opowieści, jaką niewątpliwie jest „Odpust”, autor powraca
z tęsknotą do Strzelec, z których tak brutalnie wypędziła go wojna. Wszystko
tworzone z czułością i wiernym odtworzeniem realiów polskiej wsi z początku
XX wieku. To, co najcenniejsze, zachowane w pamięci autora, znalazło się na
kartach książki.
Od pierwszych wersów widoczne jest podobieństwo formy i treści do
Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. W obu utworach przewija się motyw
dzieciństwa sielskiego i anielskiego w gronie rodziny i najbliższych. „Odpust..”,
podobnie jak„Pan Tadeusz”, napisany jest trzynastozgłoskowcem ze średniówką po
siódmej sylabie.
Sierosławski powrócił do Polski ok. roku 1946. Po pewnym czasie wyjechał do
Niemiec, gdzie zmarł przed rokiem 1981.

Promesy i dotacje
dla Gminy
Szczurowa
Samorząd
Gminy
Szczurowa
otrzymał dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji
w bieżącym roku.
●● 18

czerwca w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”
gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości 132 tys. zł. z budżetu Województwa Małopolskiego
na budowę obiektu rekreacyjno-sportowego typu street workout
w Szczurowej.

●● 14

czerwca w wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn. „Małopolskie
Remizy 2019” gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości
48 tys. zł. na rozbudowę budynku
remizy w Uściu Solnym.

●● 5

czerwca z budżetu Województwa
Małopolskiego gmina pozyskała
środki finansowe w wysokości 150
tys. zł., które zostaną przeznaczone
na modernizację dróg: Szczurowa
– Lizawki, Górka – Podrząchowie,
Kwików – Brzeziny.

●● 14

maja gmina otrzymała dotację
z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 15 tys. zł. na
przeprowadzenie konserwacji i remontu zabytkowej kapliczki wybudowanej w 1862 r. znajdującej się
w Uściu Solnym.

Obok wydania książeczki, równolegle toczyły się prace nad filmem, osnutym wokół
wyżej wspomnianego tekstu. Koniecznie trzeba go zobaczyć! Nie byłoby możliwe
ani wydanie książeczki, ani nagranie filmu, gdyby nie Sławomir Pater i jego pasja
związana z tworzeniem drzewa genealogicznego swojej rodziny. To on pozyskał
pieniądze na projekt, nadzorował go i oczywiście uczestniczył w realizacji. Obok
niego w przedsięwzięciu brali udział: Maria Tarlaga, Teodozja Turaczy, Kazimierz
Żurek i ks. Stanisław Tabiś.
Książeczka „Odpust w Strzelcach” dostępna jest w kancelarii parafialnej, film
można obejrzeć na portalu społecznościowym facebook na stronie Sławomira
Patera lub forum Strzelce Wielkie – i jest o czym pogadać.
Projekt „Parafia Strzelce Wielkie – ocalić pamięć od zapomnienia” został
sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
Teodozja Turaczy
Współtwórca projektu
14
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●● 2

maja Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Uściu Solnym otrzymała dotację
z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 40 900 zł, na
realizację zadania pod nazwą „Uście
Solne, ołtarze i rzeźby z barokowego kościoła parafialnego wykonane
przez miejscowego artystę Antoniego Wróbla, XVIII-XX w.”
Halina Święch
Zastępca Wójta
Gminy Szczurowa

Aktualności
Spotkanie z sołtysami
W piątek 19 lipca w dworze Kępińskich
w Szczurowej z inicjatywy Wójta Gminy
Szczurowa Zbigniewa Moskala odbyło
się spotkanie z sołtysami gminy. Wśród
nich obecni byli liderzy, którzy przez
ostatnie lata pracowali na rzecz lokalnego środowiska, jak również tacy,
którzy po raz pierwszy zmierzą się z tą
funkcją.
Jestem wdzięczny za wspólną pracę, trafne
rozwiązania oraz wspieranie wielu inicjatyw mających na celu dobro lokalnej społeczności – mówił wójt gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal, dziękując sołtysom za
współpracę i zaangażowanie. W imieniu
Rady Gminy Szczurowa podziękowania złożył przewodniczący Marek Biernat. Nowo wybranym sołtysom wójt
oraz przewodniczący Rady Gminy złożyli
gratulacje, życząc wytrwałości, zaangażowania, pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz dążenia do dialogu i otwartej
rozmowy w poszukiwaniu jak najlepszych
rozwiązań dla dobra mieszkańców.
W drugiej, roboczej części spotkania
omówiono sprawy związane z działal-

nością organów sołectwa, kompetencje
sołtysa, zasady naliczania i wydatkowania
środków z funduszu sołeckiego, strukturę Urzędu Gminy. Przekazane zostały
informacje dotyczące programu Czyste
Powietrze, jak również zadań związanych
z inwentaryzacją źródeł ogrzewania.
W spotkaniu uczestniczył prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorz Przybyło, który przybliżył działalność
stowarzyszenia oraz programy i przedsięwzięcia realizowane wspólnie z innymi
podmiotami.
Maria Kądziołka
Sekretarz Gminy Szczurowa

W gminie Szczurowa
powstanie Klub „Senior Plus”
Gmina Szczurowa pozyskała środki finansowe z budżetu państwa
na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w otwartym konkursie
ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
edycja w 2019 r.

W ramach inwestycji zostaną zaadaptowane i przebudowane pomieszczenia o powierzchni 81,42 m² w budynku Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
pod utworzenie Klubu Senior+.
Pod działanie placówki zostaną
przystosowane dwa pomieszczenia,
w których będzie utworzony aneks
kuchenny i sala spotkań seniorów,
korytarz wraz z szatnią oraz toalety
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Sala spotkań będzie wyposażona
w stoły, krzesła, kanapy i telewizor,
a aneks kuchenny w meble kuchenne,
sprzęt AGD oraz urządzenia i naczynia
do przygotowywania i spożywania
posiłków.
Całkowita
wartość
inwestycji
wynosi 209 490,00 zł. Termin zakończenia inwestycji przewiduje
się do 31 grudnia 2019 r.
Barbara Domagała
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczurowej

Uroczyste obchody święta
Konstytucji 3 maja
W pierwszy piątek maja, mieszkańcy gminy
Szczurowa uroczyście obchodzili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz
Dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą
w intencji Ojczyzny oraz strażaków i ich
rodzin. Wzięło w niej udział wielu mieszkańców gminy, jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych ze Szczurowej, Górki, Rylowej i Rajska, przedstawiciele samorządu
gminnego na czele z wójtem Zbigniewem
Moskalem, radnymi gminy Szczurowa oraz
komendantem gminnym OSP Piotrem
Mikusiem.
Po mszy świętej uczestnicy obchodów wspólnie
przemaszerowali pod znajdujący się w centrum
Szczurowej pomnik upamiętniający poległych
w czasie I i II wojny światowej, gdzie następnie
odbył się koncert orkiestry dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczurowej.
Maria Kądziołka
Sekretarz Gminy Szczurowa
Biuletyn nr 2 (2019)
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Aktualności

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja realizująca wyjazd studyjny mająca na celu aktywizację mieszkańców wsi
na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania ,,Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”
nr 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania
(w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej
i między narodowej), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:
Nawiązanie współpracy, aktywizacja społeczności lokalnej,
wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
W dniu 24-26.08 2019 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego, Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” realizowała projekt
pn. ,,Od Puszczy do Puszczy-Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń” sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Głównymi partnerami projektu byli: Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej”. Wizyta studyjna skierowana
była dla członków Stowarzyszenia, przedstawicieli jednostek
samorządu oraz pracowników biura i zarządu. Podczas wyjazdu Zarząd Stowarzyszenia podpisał Deklarację Współpracy
z LGD ,,Puszcza Białowieska”, celem przygotowania działań
w zakresie współpracy regionów. Przedsięwzięcie miało na
celu aktywizację społeczną, zwiększenie kreatywności poznania i przyczynienia się do podejmowania nowych inicjatyw
które ukierunkowane będą dla społeczności lokalnej oraz
rozwoju obszarów wiejskich LGD. Współpraca jest ukierunkowana w celu poznania nowych tradycji, obrzędów, walorów lokalnych. Wypracowanie zależności pomiędzy LGD-mi
oraz wspólnych działań czy praktyk w zakresie działalności
w ramach PROW 2014-2020. To co różni LGD- y w zakresie
tradycji, kultury regionu może być podstawą długofalowej
współpracy. Ponadto obydwa Stowarzyszenia łączą walory

przyrodnicze w formie ukształtowania terenu, w naszym regionie działania znajdują się obszary chronionego krajobrazu do którego należy Puszcza Niepołomicka. Wizyta studyjna
w regionie Białowieży pozwoliła uczestnikom nabyć nowych
doświadczeń, zapoznać się z dobrymi praktykami które przyczynią się do lepszego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnego, oraz rozwoju obszarów wiejskich na terenie NGD
,,E.O.CENOMA”, a co za tym idzie możliwości podjęcia i realizacji
nowych idei.
Justyna Boroń
Stowarzyszenie Nadwiślańska
Grupa Działania „E.O.CENOMA”

Nowy sprzęt AGD dla Kół
Gospodyń Wiejskich
Wójt gminy Szczurowa Zbigniew
Moskal przekazał na ręce pań z kół
gospodyń wiejskich sprzęt AGD zakupiony w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa infrastruktury
publicznej i przestrzennej poprzez
zakup wyposażenia kuchennego do
Domów Ludowych na terenie Gminy Szczurowa” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
16
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Szczurowa, Rudy-Rysie i Niedzieliska.
Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 69 828,36 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Nadwiślańską
Grupę Działania „E.O. CENOMA”.

2014- 2020. Nowy sprzęt otrzymały
gospodynie z miejscowości: Strzelce
Wielkie, Zaborów, Kwików, Wrzępia,

Teresa Sznajder
Wydział Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki
Mieniem Komunalnym

Aktualności

Wybrano sołtysów w gminie Szczurowa
Zostały zakończone wybory nowych organów sołectw gminy Szczurowa tj. sołtysów i rad sołeckich. Nowo wybrani sołtysi swoje obowiązki będą pełnić przez najbliższe 5 lat. Zebrania
wyborcze cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którzy licznie uczestniczyli w wyborach swoich władz. Na zebraniach poruszano wiele tematów dotyczących danej
miejscowości oraz zgłaszano wnioski i uwagi. Dyskutowano na temat planowanych inwestycji. Głównym punktem zebrań były jednak wybory – 21 sołectw wybierało swoich sołtysów
i członków rad sołeckich. W ośmiu sołectwach mieszkańcy dokonali zmiany włodarzy wsi.
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE:
BARCZKÓW
Sołtys: Beata Maj
Rada Sołecka: Kazimierz Kłyś, Halina
Krupa, Jarosław Maj, Anna Sikora,
Paweł Stołek.
DĄBRÓWKA MORSKA
Sołtys: Beata Maciaszek
Rada Sołecka: Marcin Poznan, Karolina Cierniak, Katarzyna Janeczek,
Teresa Grzesik, Tadeusz Janeczek.
DOŁĘGA
Sołtys: Stanisław Gajda
Rada Sołecka: Barbara Klich- Czuj,
Tadeusz Stąsiek, Joanna Kawiorska,
Edward Zygiel, Janusz Czarnik, Konrad Szafraniec, Małgorzata Kubacka.
GÓRKA
Sołtys: Renata Kuliś
Rada Sołecka: Piotr Dobosz, Piotr Mikuś, Sławomir Płonka, Emanuel Mikuś,
Justyna Bach, Tadeusz Krzeczowski.
KSIĘŻE KOPACZE
Sołtys: Wiesław Noga
Rada Sołecka: Piotr Antosz, Tadeusz
Giza, Danuta Noga.
KOPACZE WIELKIE
Sołtys: Justyna Siudut
Rada Sołecka: Bogdan Czarny, Alfred
Siudut, Kazimierz Toboła.
KWIKÓW
Sołtys: Agnieszka Latuszek
Rada Sołecka: Arkadiusz Kuliszewski,
Anna Łucarz, Rafał Pochroń.
NIEDZIELISKA
Sołtys: Kazimierz Wróbel
Rada Sołecka: Magdalena Pawlik,
Danuta Lipchardt, Paweł Prorok,
Krzysztof Fasula, Józef Kuczek.

POJAWIE
Sołtys: Władysław Mądrzyk
Rada Sołecka: Wojciech Ciukaj,
Jolanta Włodarz, Jadwiga Bratko,
Stanisław Janowski, Tomasz Mądrzyk,
Stanisław Mądrzyk.
POPĘDZYNA
Sołtys: Czesław Jesionka
Rada Sołecka: Gabriel Grzybowski,
Robert Klimek, Barbara Powroźnik.
RAJSKO
Sołtys: Anna Kudła
Rada Sołecka: Krystyna Jędrzejek,
Teresa Kuczek, Ewelina Opioła, Zuzanna Rachwał, Maria Świątek.
RUDY- RYSIE
Sołtys: Władysława Wierdanek
Rada Sołecka: Bogdan Czachor,
Anna Sobol, Józef Wróblewski, Anna
Gwóźdź, Krzysztof Wolsza, Damian
Pleszyński.
RYLOWA
Sołtys: Tadeusz Habura
Rada Sołecka: Zbigniew Chabura, Zbigniew Gnatek, Wiesław Kabat, Wojciech
Klisiewicz, Stanisław Chabura.
RZĄCHOWA
Sołtys: Jerzy Helak
Rada Sołecka: Krzysztof Giemza,
Marek Kozik, Sabina Witek.
STRZELCE MAŁE
Sołtys: Jan Kapusta
Rada Sołecka: Stanisław Golonka,
Jacek Król, Adam Książek, Kazimierz
Nawrot, Zdzisław Nawrot.
STRZELCE WIELKIE
Sołtys: Zofia Solak
Rada Sołecka: Barbara Domagała,
Kazimierz Domagała, Małgorzata
Kosała, Stanisława Młynarczyk,
Agnieszka Pawlik.

SZCZUROWA
Sołtys: Monika Giemza
Rada Sołecka: Karol Hanek, Stanisław Turaczy, Stanisław Wąs, Jacek
Cieśla, Kazimierz Grudzień, Józef
Zbiegieł, Anna Witek, Jan Dobosz,
Kazimierz Rębacz.
UŚCIE SOLNE
Sołtys: Barbara Sadkowska
Rada Sołecka: Bogdan Gadowski,
Michał Grzesik, Anna Maj, Sławomir
Gargul, Marcin Adamski, Małgorzata
Gajos, Krystyna Kotara, Tomasz Szewczyk, Stanisław Płachno.
WOLA PRZEMYKOWSKA
Sołtys: Tomasz Dymon
Rada Sołecka: Józef Stachowicz,
Stanisław Ciupka, Zbigniew Giza,
Zbigniew Nowak,Stanisław Świątek,
Roman Tomaszek, Kazimiera Wodka,
Julian Zagrodnik, Adam Dymon.
WRZĘPIA
Sołtys: Dorota Jopek
Rada Sołecka: Bogusław Filipski,
Krzysztof Czaja, Natalia Samolej, Janusz Jewuła, Ewa Korcyl
ZABORÓW
Sołtys: Franciszek Babło
Rada Sołecka: Aleksander Badzioch,
Stanisław Bach, Marek Łuczrz, Rafał
Jarosz, Jadwiga Mika, Piotr Cierniak,
Jan Bylica.
Nowo wybranym sołtysom i radom
sołeckim gratulujemy, a odchodzącym składamy serdecznie podziękowania za wykonywaną pracę społeczną.
Bogumiła Dziąćko
Wydział Organizacyjno-Prawny
Urzędu Gminy Szczurowa

Biuletyn nr 2 (2019)

17

Warto wiedzieć
została opłata 107,00 zł
Termin załatwienia:
czas oczekiwania na decyzję zgodnie
z art. 35 KPA – do 60 dni.
KARTY USŁUG:
NADANIE NUMERU BUDYNKOWI
Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek + kopia mapy, na
której oznaczono kolorem budynek
będący przedmiotem wniosku.
Opłata:
bez opłat
Termin załatwienia:
czas oczekiwania – zgodnie z art. 35
KPA.

Urząd Gminy Szczurowa –
co i gdzie załatwić?
SPRAWY OBYWATELSKIE

BUDOWNICTWO

●● wydanie / zmiana dowodu osobistego
●● wydanie / zmiana dowodu osobistego

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

przez Internet

Miejsce załatwienia:
pokój nr 34 na I piętrze budynku Urzędu
Gminy w godzinach pracy urzędu
OCHRONA ŚRODOWISKA
ZEZWOLENIE NA WYCIĘCIE DRZEW
Miejsce załatwienia:
pokój nr 29 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew
●● kserokopia mapy z zaznaczeniem
drzew do usunięcia
●● ksero dokumentu własności gruntu
●● wypełniony

Opłata:
zwolnione z opłaty skarbowej
Termin załatwienia:
do 30 dni.
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Miejsce załatwienia:
pokój nr 27 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.
Potrzebne dokumenty:
wniosek o wydanie decyzji,
●● kopia mapy zasadniczej do celów
opiniodawczych – skala 1:1000 – należy pobrać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji GeodezyjnoKartograficznej w Brzesku ul.
Głowackiego 51,
●● kopia mapy, na której zaznaczono
lokalizację inwestycji,
●● dla działek niezabudowanych –
wstępne oświadczenia o możliwości
przyłączenia do sieci.
●● wniosek NN, wniosek GAZ, wniosek
WODA.
●● wypełniony

Opłata:
budownictwo mieszkaniowe – zwolnione z opłaty, inne zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, po-

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
Potrzebne dokumenty:

●● wypełniony wniosek o wydanie decyzji
●● kopia mapy zasadniczej do celów opinio-

dawczych – skala 1:1000 – należy pobrać
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Brzesku
ul. Głowackiego 51
●● kopia mapy, na której zaznaczono lokalizację inwestycji
●● dla działek niezabudowanych – wstępne
oświadczenia o możliwości przyłączenia
do sieci.
●● wniosek NN, wniosek GAZ, wniosek
WODA.
Opłata:
107 złotych – budownictwo mieszkaniowe zwolnione, inne zwolnienia
zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia:
czas oczekiwania na decyzję – zgodnie
z art. 35 KPA – ICP do 65 dni.
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU
W PLANIE, STUDIUM,
REWITALIZACJI
Potrzebne dokumenty:

●● wypełniony wniosek o wydanie

zaświadczenia.

Opłata:
17 złotych – bud. zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Warto wiedzieć
Termin załatwienia: czas oczekiwania na
decyzję – zgodnie z art. 35 KPA – do 7 dni.
WYDANIE WYPISU I WYRYSU
Z PLANU
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie wypisu
i wyrysu.

Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
●● wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie posiadania

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU/
ZALEGANIU W PODATKACH
Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu
Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
●● wypełniony wniosek
Opłata:
21,00 zł od każdego egzemplarza.

DZIERŻAWA GRUNTU STANOWIĄCEGO
ZASÓB GMINY SPRAWY
PODATKOWE

Opłata:
na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225
poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej
podlega zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza – 21,00 zł;
pozostałe zaświadczenia o stanie posiadania – 17,00 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia o stanie posiadania
w sprawach:
●● alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
●● ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach
szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających
służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także
uprawnień dla osób niepełnosprawnych
i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;
●● świadczeń socjalnych oraz w sprawach
załatwianych na podstawie przepisów
o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym
●● zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;
●● nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowi

ZAŚWIADCZENIE O STANIE
POSIADANIA

Termin załatwienia:
na bieżąco

Termin załatwienia:
do 30 dni

O Programie Czyste Powietrze

aktualnie bardzo duże, wzrasta też
świadomość ekologiczna, dlatego
Wójt, analizując potrzeby mieszkańców, podjął decyzję o przystąpieniu
gminy do realizacji Programu oraz
o utworzeniu stanowiska dedykowanego dla jego obsługi. W wyniku tych
działań zainteresowani mogą składać
wnioski oraz uzyskać niezbędne informacje w urzędzie gminy. Jest to duże
ułatwienie, ponieważ dotychczas dla
całego województwa małopolskiego obsługą Programu zajmował się
wyłącznie Fundusz mający swoją siedzibę w Krakowie i w wyznaczonym

punkcie w Tarnowie, zatem z oczywistych względów nawet kontakt
telefoniczny był utrudniony. Obsługa „Czystego Powietrza” w urzędzie
funkcjonuje zaledwie kilka dni, a osób
chętnych do pozyskania informacji o tej formie pomocy jest bardzo
dużo, zarówno z gminy Szczurowa jak
i z gmin sąsiednich. I tutaj należy się
wyjaśnienie, że ze wsparcia urzędu
mogą skorzystać wyłącznie osoby,
których nieruchomości będące przedmiotem inwestycji proekologicznych
ulokowane są na terenie gminy Szczurowa.

Opłata:
50 złotych za wypis + 20 złotych za wyrys (1x
A-4) kolejny A-4 20 zł. Max 250 zł. – zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia: czas oczekiwania na
wypis i wyrys – zgodnie z art. 35 KPA – do
7 dni.
PEŁNOMOCNICTWA,
UPOWAŻNIENIA
Potrzebne dokumenty:
- pełnomocnictwo, upoważnienie.
Opłata:
17 złotych, zwolnienia zgodnie z ustawą
o opłacie skarbowej.
Nr konta bankowego dla opłat skarbowych:
KBS O/Szczurowa 74 8591 0007 0100
0000 0459 0001
ROLNICTWO

Od sierpnia w urzędzie gminy można składać wnioski o dofinansowanie
działań proekologicznych w ramach
programu Czyste powietrze. Jak dotąd jesteśmy jedyną gminą w powiecie brzeskim, która w tej sprawie
zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie. Umowa przewiduje
udzielanie wsparcia mieszkańcom,
zarówno w kwestii merytorycznej jak
i technicznej. Zainteresowanie tematem chociażby wymiany pieców jest

Termin załatwienia:
na bieżąco
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu
Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:

●● wypełniony wniosek
●● faktury VAT dokumentujące

część pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej
●● dokument wydany przez Kierownika
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie
dużych jednostek przeliczeniowych
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został
złożony wniosek o zwrot podatku.
Opłata:
zwolnione z opłaty
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Warto wiedzieć
Dla przedsiębiorców
Inną istotną zmianą, tym razem dla
osób mających pomysł na lokowanie
przedsiębiorstwa na terenie naszej
gminy, jest utworzenie stanowiska
dla obsługi inwestora. Będzie to część
etatu, w ramach którego potencjalni inwestorzy otrzymają informację
o terenach i obiektach do zagospodarowania, uzbrojeniu w infrastrukturę
techniczną, przepisach planistycznych i innych danych pomocnych
w podjęciu decyzji inwestycyjnych.
Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do zapoznania się z ternami oferowanymi
w ramach nowopowstałej Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej,
która od czerwca br. została wpisana
w strukturę Krakowskiego Parku Technologicznego. Budowa pierwszego
przedsiębiorstwa w strefie trwa. Aktualnie procedujemy sprzedaż kolejnej
działki o powierzchni dwóch hektarów oraz działki sąsiadującej ze strefą
o powierzchni 1,41 ha. Przedsiębiorców, którzy jeszcze nie podjęli decyzji
o lokalizacji, lub szukają właściwego
miejsca dla budowy swojej firmy za-

praszamy do skorzystania z oferty inwestycyjnej gminy.

Zmiany w Gminnym Centrum
Kultury Czytelnictwa I Sportu
W Szczurowej

Zmiany w urzędzie gminy
szczurowa

Od pierwszego sierpnia nastąpiła
zmiana na stanowisku Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. Wójt
Gminy – Zbigniew Moskal powołał
na do stanowisko pana Szymona
Witka.
Praca w szczurowskim centrum
kultury nie będzie dla pana Szymona
niczym nowym, dotychczas pracował i zdobywał doświadczenie w instytucji kultury w Rzepienniku Strzyżewskim. Jest osobą młodą, bardzo
ambitną, ma pełną głowę pomysłów
i duże chęci do pracy - a to już połowa sukcesu. Bez wątpienia placówce
potrzebny jest inny, niż dotychczas,
model zarządzania.
Życzymy nowemu Dyrektorowi
powodzenia i wytrwałości oraz przekucia pomysłów w realne działania.

Z końcem lipca wprowadzony został
nowy regulamin organizacyjny oraz
nowa struktura urzędu gminy. Zmiana
nastąpiła w celu usprawnienia obsługi
mieszkańców oraz większej koordynacji pracy. Na potrzebę wprowadzenia
modyfikacji wskazywał również zlecony przez Wójta Gminy audyt. W stosunku do poprzedniej, nowa struktura
znacznie ograniczyła ilość stanowisk
kierowniczych w urzędzie. Dotychczasowe sztuczne podziały zakresów
czynności doprowadziły do rozmywania się odpowiedzialności oraz dublowania stanowisk, w tym również tych
kierowniczych. Od sierpnia w urzędzie
będą funkcjonować trzy wydziały,
w miejsce dotychczasowych trzech
wydziałów i dodatkowo trzech referatów. Zatem z sześciu stanowisk kierowniczych pozostały trzy. Aktualnie trwa
wdrożenie nowego systemu pracy.

Halina Święch
Zastępca Wójta Gminy Szczurowa

Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory
informacji i deklaracji podatkowych
Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje
o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244)
zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw
finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny,
leśny i od nieruchomości.
Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu
których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. zastosowanie będą miały dotychczas obowiązujące wzory informacji i deklaracji.
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Warto wiedzieć
2019 r.,

●● wrzesień

Świadczenia
wychowawcze ,,500+”
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ,,500 PLUS” przysługuje
wszystkim dzieciom do 18 roku życia,
bez względu na dochody uzyskiwane
przez rodzinę.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy można było składać od 1 lipca
2019r., wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r.
W wersji elektronicznej wnioski o 500
plus można składać za pośrednictwem:
●● ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
●● bankowości elektronicznej,
●● ePUAP (epuap.gov.pl).
W sprawach z wniosków złożonych od
dnia 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone
na okres do 31 maja 2021 r. Aby uzyskać
prawo do świadczenia 500+ na nowych
zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic
dziecka, na które obecnie nie pobiera
tego świadczenia, musi złożyć wniosek
w okresie od lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku do końca
września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze
na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.
Jeżeli rodzic dziecka złoży wniosek po
30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU –
TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU
I WYPŁATA
W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie;
●● lipiec- sierpień 2019 r./ustalenie prawa
i wypłata następuje do 31 października 2019 r. z wyrównaniem od lipca

2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 30 listopada 2019 r.
z wyrównaniem od lipca 2019 r.,
●● październik 2019 r. ustalenie prawa
i wypłata następuje do 31 grudnia
2019 r.,
●● listopada 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 31 stycznia 2020 r.,
●● grudzień 2019 r. ustalenie prawa i wypłata następuje do 29 lutego 2020 r.
Osoby, które mają obecnie przyznane
świadczenie wychowawcze na drugie
i kolejne dzieci do 30 września 2019 r.,
składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
500 plus: orzeczenie o alimentach
i samotni rodzice.
Aby otrzymać prawo do zasiłku 500
plus na dziecko wychowywane przez
samotnego rodzica, nie będzie obecnie
potrzebne ani zaświadczenie o dochodach, ani orzeczenie o alimentach. Do
tej pory dokument taki miał być gwarancją, że wniosek dotyczy rzeczywiście
samotnego rodzica, a nie pary żyjącej
w konkubinacie. W przypadku dziecka
rodziców po rozwodzie, którzy nie mają
przez sąd ustalonej opieki, zasiłek 500
plus zostanie przyznany temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek o 500
plus. Jeśli okaże się, że 500 plus pobiera
rodzic, który faktycznie opieki nad dzieckiem nie sprawuje, przeciwko rodzicowi zostanie wszczęte postępowanie. Po
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeśli zarzuty potwierdzą się,
sprawa może zostać zgłoszona do prokuratury.
W przypadku opieki naprzemiennej,
zasiłek 500 plus zostanie podzielony na
oboje rodziców.
Najważniejsze zmiany:
kryterium dochodowegoświadczenie to będzie niezależnie
od wysokości dochodów osiąganych
przez członków rodziny,
●● brak wymogu ustalenia alimentów – od 1 lipca 2019 r. prawo
do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od
ustalenia alimentów na dziecko
od drugiego rodzica w przypadku
wniosków składanych przez rodziców
samotnie wychowujących dziecko,
●● Likwidacja

●● wprowadzenie

szczególnego, 3 miesięcznego terminu, liczonego od dnia
urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na
nowo narodzone dziecko- dotyczy
dzieci urodzonych po 30 czerwca
2019 r. Jeżeli rodzic złoży wniosek
w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie otrzyma
od daty jego narodzin z wyrównaniem za ten okres,
●● brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wychowawczego,
nie wymaga wydania decyzji, organ
przesyła wnioskodawcy informację o
przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej.
Składając wniosek o świadczenie
,,500+” należy przygotować;
●● dane osoby ubiegającej się o 500
plus, czyli dane rodzica, w przypadku
wyboru formy elektronicznej należy
pamiętać o podaniu swojego adresu
e-mailowego, a w przypadku formy
papierowej o numerze konta,
●● dane dzieci, ich numery PESEL lub numery dowodów.
Składając wniosek o ,,500 +” należy podać swój adres e-mail, wówczas
informacja o przyznaniu świadczenia
zostanie przesłana na ten adres.
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.
pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d17a0a3b69b5b5 – wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/
b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3 – załącznik do wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego
Świadczenie 500+ jest realizowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szczurowej
ul. Rynek 3;
tel; 14 632 09 71; 14 632 09 94;
14 632 09 70
adres e -mail; gops@szczurowa.pl
Źródło: www.gops.szczurowa.pl
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Świadczenie ” Dobry start” –
300,00 zł dla ucznia
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300,00 zł jednorazowego
wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymują świadczenie bez
względu na dochód. To wsparcie
dla 4,6 miliona uczniów.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?
Złożenie wniosku w lipcu lub
w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Gdy zostanie złożony w kolejnych
miesiącach, to pomoc do rodziny trafi
w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia
wniosku.
Uwaga!
300,00 zł nie będzie przysługiwać
na dzieci uczące się w przedszkolu
oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole
lub w przedszkolu.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl
Źródło: www.gops.szczurowa.pl

Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje
raz w roku na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia przez
nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia
przez nie 24 roku życia.
Wniosek online już od 1 lipca!
Wniosek o świadczenie „Dobry Start”
– podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać online
już od 1 lipca przez stronę empatia.
mrpips.gov.pl lub przez bankowość
elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).
Wnioski należy złożyć do 30 listopada.
Dla kogo wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama,
tata lub opiekun dziecka. Wniosek
o świadczenie dla dzieci, które
przebywają w pieczy zastępczej
składa rodzic zastępczy, osoba
prowadząca rodzinny dom dziecka
lub dyrektor placówki opiekuńczowychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej – ul. Rynek 3 , 32-820
Szczurowa. Wniosek o świadczenie
dla dzieci przebywających w pieczy
zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.
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Program Czyste Powietrze
– wnioski przyjmowane
w Urzędzie Gminy!
Urząd Gminy Szczurowa zaprasza do
składania wniosków o dofinansowanie działań ograniczających emisję
do atmosfery szkodliwych substancji oraz zapewniających lepsze zarządzanie energią cieplną w domu
o każdej porze roku.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, w dniu 11 lipca 2019
roku, wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał porozumienie
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Celem porozumienia jest
pomoc osobom zainteresowanym
uzyskaniem dofinansowania na działania związane z poprawą efektywności
energetycznej budynku mieszkalnego. Obecnie wnioski o dofinansowanie
w ramach programu Czyste Powietrze
można składać tylko w siedzibie Funduszu w Krakowie. Gmina Szczurowa
to, jak dotąd, jedyna gmina w powiecie brzeskim, której mieszkańcy
będą mogli od sierpnia złożyć wniosek w swoim miejscu zamieszkania.

Otrzymają przy tym niezbędną pomoc
zarówno na etapie wypełniania i składania wniosku, jak i jego rozliczenia
po zakończeniu inwestycji, od specjalnie w tym celu przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy.
Wsparcie w ramach programu będzie udzielane wyłącznie właścicielom,
których nieruchomości planowane
objęciem pracami modernizacyjnymi,
znajdują się na terenie gminy Szczurowa.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
●● wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz
zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
●● docieplenie przegród budynku,
●● wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
●● instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
●● montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/

Od września rusza nowa
linia autobusowa na trasie
Szczurowa – Tarnów
Od 1 września 2019 roku na trasie
Szczurowa – Tarnów zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa.
Zgodnie z oświadczeniem przewoźnika, kursy odbywać się będą
według następującego rozkładu:
Szczurowa – Tarnów:
- 5:45 , 6:05, 7:00 (kurs w dni nauki
szkolnej)
- 17:00 (kurs w niedziele)
Tarnów – Szczurowa:
12:55, 13:55, 15:25, 17:15, 19:15
Szczegółowych informacji udziela
przewoźnik – firma JANPOL –
nr telefonu: 605 288 432

Prawo lokalne

Uchwały Rady Gminy Szczurowa
26 kwietnia 2019 roku:
Uchwała Nr VII/50/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: inkasa podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości;
Uchwała Nr VII/51/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej;

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania;
Uchwała Nr IX/66/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do sądów powszechnych na
kadencję od 2020 r. do 2023 r.;

Uchwała Nr IX/74/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu KWIKÓW;
Uchwała Nr IX/75/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu NIEDZIELISKA;

Uchwała Nr VII/52/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: stwierdzenia
nieważności wyboru Sołtysa Sołectwa
Rząchowa;

Uchwała Nr IX/67/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia zmiany „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa – Etap I”;

Uchwała Nr VII/53/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Szczurowa;

Uchwała Nr IX/68/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu BARCZKÓW;

Uchwała Nr IX/77/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu POPĘDZYNA;

Uchwała Nr IX/69/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu DĄBRÓWKA MORSKA;

Uchwała Nr IX /78/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu RAJSKO;

Uchwała Nr IX/70/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu DOŁĘGA;

Uchwała Nr IX/79/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu RUDY- RYSIE;

Uchwała Nr IX/71/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu GÓRKA;

Uchwała Nr IX/80/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu RYLOWA;

Uchwała Nr IX/72/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu KSIĘŻE KOPACZE;

Uchwała Nr IX/81/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu RZĄCHOWA;

Uchwała Nr IX/73/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu KOPACZE WIELKIE;

Uchwała Nr IX/82/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu STRZELCE MAŁE;

26 czerwca 2019 roku
w sprawie:
Uchwała Nr IX/62/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Szczurowa wotum zaufania;
Uchwała Nr IX/63/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczurowa za 2018 rok;
Uchwała Nr IX/64/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczurowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018
rok;
Uchwała Nr IX/65/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26
czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/44/2011Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r.,
w sprawie: uchwalenia zasad określającego trybu i sposobu powoływania

Uchwała Nr IX/76/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy Sołectwu POJAWIE;
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Uchwała Nr IX/83/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26
czerwca 2019 roku w sprawie: nadania
Statutu jednostce pomocniczej gminy
- Sołectwu STRZELCE WIELKIE;
Uchwała Nr IX/84/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26
czerwca 2019 roku w sprawie: nadania
Statutu jednostce pomocniczej gminy
- Sołectwu SZCZUROWA;
Uchwała Nr IX/85/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26
czerwca 2019 roku w sprawie: nadania
Statutu jednostce pomocniczej gminy
- Sołectwu UŚCIE SOLNE;

- Sołectwu WRZĘPIA;

skiemu,

Uchwała Nr IX/88/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26
czerwca 2019 roku w sprawie: nadania
Statutu jednostce pomocniczej gminy
- Sołectwu ZABORÓW;

Uchwała Nr X/92/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 lipa
2019 2019 roku w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu,

Uchwała Nr IX/89/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26
czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy
Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Uchwała Nr X/93/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 lipa
2019 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
i zabezpieczenia jego spłaty z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
na rok 2019,

Uchwała Nr IX/86/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26
czerwca 2019 roku w sprawie: nadania
Statutu jednostce pomocniczej gminy
- Sołectwu WOLA PRZEMYKOWSKA;

8 lipca 2019 roku:
Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy
Szczurowa z dnia 08 lipa 2019 2019 roku
w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu gminy Szczurowa instrumentem płatniczym,

Uchwała Nr IX/87/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 26
czerwca 2019 roku w sprawie: nadania
Statutu jednostce pomocniczej gminy

Uchwała Nr X/91/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 lipa
2019 2019 roku w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Brze-

Uchwała Nr X/94/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 lipa
2019 2019 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2019,
Uchwała Nr X/95/2019
Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 lipa
2019 2019 roku w sprawie: zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa.

Bieganie
to moja
pasja…
Jest uczniem piątej klasy Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Uściu Solnym. Od roku odnosi znaczące sukcesy w sporcie. W szkole najbardziej lubi matematykę i wychowanie fizyczne.
Po lekcjach biega i gra w piłkę nożną. Jego ulubione książki to ,,Tajemniczy Ogród” i ,,Przygody Emila ze Smalandii”.

Rozmowa z Emilem Majem
i jego mamą Anną
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Fot. Renata Najberek

Red.: Od kiedy trenujesz bieganie?
Emil Maj: Biegam od półtora roku.
Red.: Dlaczego zdecydowałeś się właśnie na tę dyscyplinę
sportu?
E.M.: Lubiłem biegać, odkąd pamiętam. Już kilka lat temu próbowałem sam trenować, ale dopiero pan Michał Winczura, mój
nauczyciel wychowana fizycznego, zauważył, że mogę osiągać

Wywiady
sukcesy. Gdyby nie on, nie biegałbym.
Red.: Jak zaczęła się Twoja przygoda
z bieganiem?
E.M.: Pan Michał zabrał mnie na zawody gminne. Zająłem wtedy pierwsze
miejsce. Potem pojechałem na zawody
powiatowe i tam zobaczył mnie pan Ryszard Jasicz, z którym obecnie trenuję.
Kolejnym etapem były zawody wojewódzkie, gdzie zająłem 44 miejsce na 88
możliwych.
Anna Maj: Po tamtych zawodach syn
zaczął trenować w Międzyszkolnym
Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym, którego filia znajduje się również
w Brzesku. Emil trenuje dwa razy w tygodniu po 90 minut pod okiem trenerki Haliny Grech. Dodatkowo raz w roku
wyjeżdża na obóz sportowy, na którym
uczestnicy ćwiczą 3 razy dziennie.
Red.: Jak wygląda trening biegacza?
E.M.: Zaczynamy od kilku minut truchtu, potem 10-cio minutowe rozciąganie,
ćwiczenia na bieżni i ,,przebieżki”, czyli
szybki bieg naprzemiennie z truchtem.
Red.: Masz na swoim koncie udział
w wielu zawodach. Które z nich najbardziej zapamiętałeś?
E.M.: To były zawody w Niemczech na
dystansie 2 km 800 m. Zająłem wtedy
4 miejsce na 47 uczestników. Wyjazdy są
fajne i ciekawe. Mam wielu znajomych,
którzy podobnie jak ja lubią biegać.
Anna Maj: Jego najbardziej znaczącym
sukcesem jest wicemistrzostwo Polski
w biegach anglosaskich (bieg lub wyścig
w terenie, który możemy określić jako górski - przyp. red.), które odbyły się w Ustrzykach Dolnych 13 kwietnia br.
Red.: Jak udaje Ci się pogodzić treningi z nauką? Musi to być trudne…
E.M.: Nie.
A.M.: No, nie do końca. Czasami nie jest
łatwo pogodzić Emilowi treningi z nauką, ale tutaj musimy kolejny raz wspomnieć o panu Michale, który oprócz
tego, że uczy Emila wychowania fizycznego, jest również wychowawcą jego
klasy. Pomaga nam bardzo, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.
Red.: O czym myślisz zazwyczaj, kiedy
stoisz na starcie?

Fot. Artur Gawle

E.M.: Czasami troszkę się denerwuję, ale
myślę o tym, że mocno w siebie wierzę
i poradzę sobie. Myślę również o tym,
żeby szczęśliwie dobiec do celu.
Red.: Kiedy planujesz start w kolejnych zawodach?
E.M.: Najbliższe zawody odbędą się 24
sierpnia. Będzie to Memoriał im. Emila
Wzorka w Tarnowie.
Red.: Masz sportowca, którego najbardziej lubisz?
E.M.: Tak, to Adam Koszczot, polski lekkoatleta specjalizujący się w biegu na
800 metrów.
Red.: Co czuje Mama, kiedy syn stoi
na starcie, a potem na podium?
A.M.: Czasami czuję strach. Martwię się,
żeby Emilowi nic nie stało w trakcie biegu. Od czterech lat ma problemy z astmą. Teraz jest dużo lepiej, ale zdarzało
się, że zawody bądź treningi kosztowały
syna dużo wysiłku. Przede wszystkim
jednak jestem niesamowicie dumna
i szczęśliwa. Emil w zeszłym roku w zawodach wojewódzkich zajął 44 miejsce.
Po roku treningów w tych samych zawodach zajął 2 miejsce, zostawiając
96 uczestnikówza sobą.
Red.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA
Tarnów, 15.08.2018 r.
I miejsce: Bieg Pamięci Trenera Emila
Wzorka (bieg na 500 m).
Tarnów, 15.09.2018 r.
I miejsce: Mistrzostwa Województwa Małopolskiego (bieg na 800 m).
Wolbórz, 06.10.2018 r.
III miejsce XXIII: Ogólnopolskie Masowe
Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS im. Wojciecha Świątka (bieg na 800 m).
Kraków, 11.10.2018 r.
I miejsce: Małopolski Jesienny Bieg Przełajowy Zrzeszenia LZS i Szkół Rolniczych
(bieg na 1000 m).
Lipniki, 20.10.2018 r.
II miejsce: XII Bieg Uliczny im Kazimierza
Świebodzińskiego (bieg na 1000 m.).
Kraków, 16.03.2019 r.
I miejsce: Grand Prix Krakowa w Biegach
Przełajowych (bieg na 1000 m.).
Kraków 30.03.2019 r.
I miejsce: Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych (bieg
na 1000 m.).
Kraków, 06.04.2019 r.
I miejsce: Grand Prix Krakowa w Biegach
Przełajowych (bieg na 1000 m.).
Ustrzyki Dolne, 13.04.2019 r.
II miejsce: Mistrzostwa Polski w Biegach
Anglosaskich (bieg na 1000 m.).
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Informacje z lądowiska

VII Piknik Lotniczy w Strzelcach
Małych przeszedł do historii
W niedzielę 7 lipca 2019 r. na terenie lądowiska w Strzelcach Małych
odbyła się VII edycja Pikniku Lotniczego. Na strzeleckim niebie zagościli doskonali piloci, którzy zasiedli za sterami takich samolotów jak:
zabytkowy eksponat AN-2 Wiedeńczyk, legendarny Boeing Stearman,
sportowe ZLIN 242 L, latające repliki – Nieuport 11 oraz Nieuport 17,
szkolno-turystyczny Piper L-4 Cub, a także treningowy Chipmunk.
Podczas tegorocznej edycji Pikniku, po raz pierwszy obok samolotów stanął śmigłowiec Bo-105, za którego sterami wystąpił pilot Maciej Dominiak.
Pokaz synchroniczny na niebie zaprezentowali członkowie Małopolskiego
Klubu Paralotniowego. Skoki spadochronowe wykonali członkowie Sekcji
Spadochronowej WKS Wawel Kraków oraz grupa TANDsnow, której lotnicze wyczyny od kilku miesięcy możemy podziwiać na strzeleckim niebie.
Obok atrakcji podniebnych, na lądzie znalazły się: strefa paralotniarzy przygotowana przez Małopolski Klub Paralotniowy, namiot grupy
Tandsnow – skoczkowie spadochronowi, pokaz wystrzałów z armaty,
Grupa Rekonstrukcji Historycznych Flak Abteilung – ekspozycja wystawy
historycznej odtwarzającej niemiecką jednostkę Luftwaffe obrony przeciwlotniczej, promocja Wojskowej Komisji Uzupełnień, wystawa Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie, zjazd zabytkowych samochodów Automobilklub Tarnowski, pokaz boksu zawodowego oraz gry i zabawy sportowe.
Obok pokazów lotniczych oraz przygotowanych na terenie lądowiska
atrakcji, na scenie wystąpiła grupa taneczna Boks Kids, odbył się pokaz
boksu zawodowego Andrzeja Sołdry, gry i zabawy sportowe przygotowane przez twórców siłowni Jodo Gym oraz koncert muzycznej gwiazdy wieczoru URSZULA z zespołem. Imprezę poprowadził Adam Grzanka-polski
aktor kabaretowy, konferansjer i satyryk.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji VII Pikniku Lotniczego w Strzelcach Małych kierujemy do:
Małopolskiego Klubu Paralotniowego oraz Szkoły Latania Rekreacyjnego Aerokrak Paragliding.
Dziękujemy również członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Szczurowa, w tym Uścia Solnego oraz Górki, które dbały o bezpieczeństwo w trakcie imprezy, a także paniom z koła gospodyń wiejskich ze
Strzelec Małych za przygotowanie poczęstunku dla gości wydarzenia.
Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS
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Z miłości do latania

O Zbigniewie Chłopeckim
Starszy chorąży sztabowy pilot
Zbigniew Chłopecki ps. „Funiek”
urodził się 22 stycznia 1956 r. w Radomiu, w rodzinie o wojskowych
i lotniczych tradycjach. W 1976
roku rozpoczął naukę w Szkole
Chorążych Lotnictwa w Dęblinie,
którą ukończył w 1979 roku. Przez
cały okres służby związany był z 13.
pułkiem lotnictwa transportowego,
później przemianowanym na 13.
Eskadrę Lotnictwa Transportowego
i 8. Bazę Lotnictwa Transportowego. Podczas służby wykonywał loty
na samolotach An-2: loty dzienne
i nocne w każdych warunkach pogodowych, loty ratownicze, loty
desantowe oraz holowanie celu
powietrznego wykorzystywanego
do ćwiczeń w strzelaniu ostrą amunicją przez załogi śmigłowców Mi-2
i Mi-24.
Zbigniew Chłopecki przez wiele lat
służby latał w załodze samolotu An-2
o numerze taktycznym 7447 zwanego ,,Wiedeńczyk”. Prototyp samolotu
An-2 zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa został
oblatany 31 sierpnia 1947 roku. Produkcja seryjna ruszyła cztery lata po II
wojnie światowej. Samolot popularnie
nazywany przez pilotów „Antek” budowano od lat sześćdziesiątych w ówczesnej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego – PZL-Mielec. Ten samolot
transportowo-desantowy był używany przez wojsko od 1967 roku. Wielozadaniowa maszyna znalazła szerokie
zastosowanie, nie tylko w jednostkach
wojskowych, rolnictwie, ale również
w sporcie i branży pasażerskiej w wielu krajach Europy i świata. Samolot
AN-2 jest największym produkowanym seryjnie jednosilnikowym dwupłatowcem na świecie.
Nazwa ,,Wiedeńczyk” związana jest
z dramatyczną historią tego samolotu
z czasów stanu wojennego. W kwietniu 1982 roku jedna z załóg wykonująca loty treningowo-operacyjne podjęła decyzję o ucieczce zieloną maszyną
za „żelazną kurtynę”. Samolot wylądował jeszcze w okolicach podkrakowskiego Czernichowa, gdzie na pokład

Samolot An-2 o numerze taktycznym 7447. Fot. Krzysztof Solak

wsiadły rodziny lotników, a następnie
odleciał w kierunku Wiednia. Spośród
całej grupy w plany ucieczki nie był
wtajemniczony tylko mechanik pokładowy. Jako jedyny wrócił on do kraju,
pozostali otrzymali azyl polityczny
i mieszkają za granicą do dzisiaj.
Po powrocie do Polski samolot nadal wykonywał misje na rzecz Wojska
Polskiego. Wiosną 2012 roku został
wycofany ze służby. W 2013 roku,
AN-2 „Wiedeńczyk” przekazany został
jako eksponat do Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie.
Na pomysł uratowania i utrzymania w stanie lotnym samolotu po jego
wycofaniu z wojska wpadli Zbigniew
Chłopecki i Jerzy Antonkiewicz już
w 2006 r. Rozpoczęli oni wówczas
walkę o utrzymanie maszyny w Siłach
Powietrznych. Dzięki pomocy płk pil.
Mirosława Jemielniaka udało się wyremontować silnik, którego żywotność
powoli wygasała. W kwietniu 2012 r.
ostatni raz holowal rękaw, podczas
ćwiczeń w strzelaniu ostrą amunicją
na poligonie w Wicku Morskim, a kilka
tygodni późnij samolot An-2 o numerze taktycznym 7447 zakończył służbę
w Siłach Powietrznych.
Wtedy właśnie, po ostatecznym wycofaniu „Antków” z wojska Zbigniew
Chłopecki podjął decyzję o przejściu
do rezerwy. Karierę wojskową zakończył w styczniu 2014 r. w stopniu starszego chorążego sztabowego z nalotem 3700 godzin. Został wyróżniony
tytułem i odznaką Zasłużonego Pilota

oraz uzyskał klasę mistrzowską pilota
wojskowego.
W maju 1998 r. Zbigniew Chłopecki
wspólnie z żoną Grażyną, kupili dom
w Uściu Solnym. Przez dwa lata ciężko
pracowali, aby w lipcu 2000 r. dom został
oddany do użytku, a 24 czerwca 2015 r.
zamieszkali w nim na stałe. ,,Ten dom
to nasze miejsce na ziemi” – mówi
Grażyna Chopecka. W tym samym
czasie w Strzelcach Małych powstawało lądowisko w którego tworzenie
i budowanie ,,Funiek” mocno się angażował. Będąc w stałym kontakcie
z władzami gminy, doradzał i kierował
poczynaniami włodarzy, przekazując
jednocześnie lotniczą wiedzę.
W cywilu Zbigniew Chłopecki
kontynuował lotniczą pasję, uzyskał
uprawnienia instruktorskie i do końca
swoich dni nie rozstał się ze sterami,
uzyskując łączny nalot około 4500 godzin. Po przekazaniu „Wiedeńczyka”
do krakowskiego Muzeum Lotnictwa
Polskiego wraz z Jerzym Antonkiewiczem, 26 sierpnia 2013 r. założył Fundację Wiedeńczyk An-2, której głównym celem jest utrzymanie samolotu
w stanie lotnym. Fundacja poprzez
swoją działalność promuje historię
polskiego lotnictwa, krzewi wiedzę
i kulturę lotniczą. Stawia sobie za
zadanie wspieranie rozwoju usług
lotniczych, promocję idei sportów
lotniczych, a także szerzenie idei
obronności w Polsce.
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Zbigniew Chłopecki zmarł 31 lipca
2018 r. w wieku 62 lat. Został pochowany 7 sierpnia 2018 roku na krakowskim cmentarzu Prądnik Czerwony
(Batowice) przy ulicy Powstańców 48
– w Kwaterach Wojskowych.
Kiedy zaczęłam organizować Piknik Lotniczy w Strzelcach Małych nie wiedziałam nic o lotnictwie i organizacji tak
dużej imprezy. Dzięki Panu Zbyszkowi,
który pojawiał się na wszystkich spotkaniach, odbierał telefony o każdej porze dnia, odpowiadał na moje pytania,
kierował moimi działaniami, dzisiaj bez
problemu mogę organizować pokazy
lotnicze.
Z Panem Zbyszkiem ostatni raz wi-

działam się w czerwcu 2018 r. Był pochłonięty przygotowaniami do udziału
w Małopolskim Pikniku Lotniczym. Jak
zawsze miły, uśmiechnięty i niezwykle
serdeczny. Nigdy nie zdążyłam Mu jednak powiedzieć, że jestem za wszystko
bardzo wdzięczna, dlatego dzisiaj, korzystając z funkcji, jaką pełnię, chciałabym na łamach tego numeru podziękować Mu za pomoc. To dzięki Niemu
na lądowisku spektakularnie lądowali
skoczkowie, słychać było ,,ryk zielonego smoka”, a na strzeleckim niebie prezentowały się wojskowe Orliki. Panie
Zbyszku, mam nadzieję, że i podczas tegorocznej edycji Pikniku był Pan z nami
i patrzył z góry, jak pięknie prezentuje
się Wiedeńczyk i jego Załoga.

Wielkie emocje na małym
lądowisku
Od kwietnia tego roku na lądowisku w Strzelcach
Małych pojawiła się nowa atrakcja. Jest nią strefa skoków spadochronowych prowadzona przez dwie firmy –
Tandsnow i Tandem Polska. Zajmują się one popularyzacją sportu spadochronowego poprzez wykonywanie
skoków w systemie tandem, czyli z pasażerem przypiętym za pomocą specjalnej uprzęży do doświadczonego
skoczka, tzw. tandem pilota.
Skoki takie może oddać praktycznie każda osoba niezależnie od wieku. Jest to pomysł dla osób, którym znudziły się
tradycyjne dyscypliny sportowe i szukają czegoś dostarczającego naprawdę olbrzymiej dawki adrenaliny. Czymś
takim jest właśnie spadochroniarstwo. Spadanie z prędkością 200 km/h, zaczynające się wyskokiem z samolotu na
wysokości 4000 m nad ziemią, a kończące szybowaniem
na otwartym spadochronie i lądowaniem na ziemi. Emocje i uczucia, które towarzyszą spadochroniarzom podczas
uprawiania „skydivingu”, czyli podniebnego nurkowania,
są niełatwe do opisania i wytłumaczenia komuś, kto nigdy
tego nie doświadczył.
Skoki spadochronowe w tandemie mają tę wielką zaletę, że umożliwiają wykonanie skoku bez długiego i specjalistycznego przeszkolenia. Dzięki temu ktoś, kto nie jest
jeszcze do końca zdecydowany, czy jest to sport dla niego,
może spróbować swoich sił pod okiem doświadczonego
instruktora. Oczywiście skoczyć w tandemie może również
każdy, kto chce chociaż przez chwilę poczuć się wolny jak
ptak, zostawić na dole wszystkie problemy i sprawy codzienne...
Tym właśnie zajmuje się strefa skoków spadochronowych.
Prowadzą ją doświadczeni skoczkowie – Mariusz Taran
i Grzegorz Zajączkowski. Obaj są na co dzień żołnierzami
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Śp. starszy chorąży sztabowy pilot Zbigniew
Chłopecki

,,Aby dojść do nieba, trzeba oderwać
się od ziemi”
Dziękuję!
Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS

w czynnej służbie w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej,
gdzie pełnią służbę jako instruktorzy spadochronowi. Obaj
mają na koncie ponad 4000 oddanych skoków różnego
typu. Od skoków z małych wysokości na spadochronach
okrągłych, po skoki z wysokości 4000 m na spadochronach
prostokątnych typu „skrzydło”. Skoczkowie swoją pasję realizują nie tylko w wojsku, ale również w środowisku cywilnym, właśnie poprzez prowadzenie strefy spadochronowej.

Każdy, kto chce przyjrzeć się spadochroniarstwu z bliska i dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby samemu oddać
skok, powinien udać się w weekend na lądowisko w Strzelcach Małych. Jest tylko jedna wada tego sportu, o której
mówią wszyscy skoczkowie. Spadochroniarstwo jest jak
narkotyk, uzależnia niezwykle szybko.

Informacje z lądowiska
Jubileusz 10-lecia
Małopolskiego Klubu
Paralotniowego – moje skrzydła.
W pierwszy weekend lipca, w przeddzień VII Pikniku
Lotniczego, świętowałem na lądowisku w Strzelcach
Małych jubileusz dekady działalności naszego klubu
sportowego, zrzeszającego pilotów paralotniowych
i motoparalotniowych. Nie obeszło się bez życzeń, toastów oraz wspaniałego tortu i prezentów od zaprzyjaźnionych kolegów z innych klubów. Miły czas sobotniego spotkania w gronie pilotów, ich rodzin oraz sympatyków dopełniły niedzielne pokazy statków powietrznych, prezentujących się w czasie pikniku lotniczego.
Historia Małopolskiego Klubu Paralotniowego zaczęła się
10 lat wcześniej, gdy wraz z grupą znajomych zarażonych
pasją latania, założyliśmy stowarzyszenie. Na początku lataliśmy beznapędowo w górach pobliskiego Beskidu. Z czasem pojawiły się napędy silnikowe do paralotni, co umożliwiło latanie również na płaskim terenie, bez konieczności
wyprawiania się w góry. Lataliśmy w różnych rejonach naszego województwa, ale nigdy nie mieliśmy stałego lądowiska. Dzięki kolegom z okolic Szczurowej, kilka lat temu
zadomowiliśmy się na dobre w Strzelcach Małych, tutaj
Małopolski Klub Paralotniowy ma swoją stałą siedzibę.
Moja osobista przygoda z lataniem ma trochę dłuższą
historię. Od dziecka moją wyobraźnię pobudzał swoimi
opowieściami dziadek, który służbę wojskową pełnił jako
mechanik w pułku lotniczym w krakowskich Rakowicach.
Pierwszy raz swoje marzenie oderwania się od ziemi zrealizowałem w Aeroklubie Krakowskim, gdy jako siedemnastolatek w latach 80-tych ukończyłem kurs szybowcowy.
Wtedy „dostałem skrzydła” po raz pierwszy. Usamodzielnianie się w trudnych latach 90-tych, okresie przemian społeczno-gospodarczych wyhamowały realizację mojej pasji.
W roku 1994 zetknąłem się z paralotniami, były to początki
rozwoju tej dziedziny lotnictwa. Zafascynowany możliwością posiadania takiego sprzętu oraz niezależnością od jakiejkolwiek infrastruktury lotniczej, szybko wyszkoliłem
się na pilota paralotniowego. Poznałem urzekające piękno

bezsilnikowego latania w górach, również poza Polską,
gdzie dzięki termicznym i zboczowym prądom powietrznym mogłem wykonywać wielogodzinne loty. Paralotnie,
to były moje drugie skrzydła. W międzyczasie pojawiły się
napędy silnikowe do paralotni, wtedy można już było latać, gdzie się chce i kiedy się chce, bez względu na warunki
termiczne. Przez wiele lat paralotnia z napędem i wózkiem
(motoparalotnia) stała się dla mnie prawie codziennością.
Dawała jednak ograniczenia, bo jako miękkopłat, posiadająca tekstylne skrzydło usztywnione tylko aerodynamicznie różnicą ciśnienia powietrza, była wrażliwa na turbulencje i miała dość duże wymagania, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Postanowiłem więc spróbować czegoś
„sztywniejszego” do latania, ale co pozwoliłoby mi jednak
zachować tak cenioną przez pilotów autonomię, jaką daje
motoparalotnia. Kilka lat temu kupiłem lekką motolotnię
i zdobyłem uprawnienia motolotniowe. Motolotnia to były
moje „trzecie skrzydła”. Obecnie latam zarówno na motoparalotni, nisko i wolno nad ziemią w sprzyjających warunkach lub nieco wyżej pod podstawami chmur na motolotni
w termiczne dni, gdy powietrze jest bardziej niespokojne.
Taki kontakt z powietrzem zapewnia mi wspaniałe doznania emocjonalne i estetyczne, pozwala rozkoszować się
pięknem naszej planety, widzianej z trochę innej ptasiej
perspektywy. Czasem w okresie zimowej depresji, nawet
kilkunastominutowy lot pozwala zapomnieć całkowicie
o troskach i problemach, które pozostają wtedy na ziemi.
Po lądowaniu czuję się jakby zresetowany i przez kilka dni
zapas endorfin pozwala nieco „znieczulić” dolegliwość
problemów.
Mając doświadczenie z 35-ciu lat eksploracji trzeciego
wymiaru, mogę powiedzieć: uważajcie, latanie uzależnia!
Tomasz Poznański
członek Małopolskiego Klubu Paralotniowego
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Majowe święto folkloru
W ostatni weekend maja w Szczurowej po raz 37. odbył się Przegląd Zespołów Regionalnych,
Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. J. Cierniaka
,,Krakowski Wianek”.
Przegląd ma charakter konkursu, a jego głównym celem jest
kultywowanie, podtrzymywanie ludowych tradycji kulturowych swojej małej Ojczyzny ich ochrona i dokumentacja
oraz przekaz pokoleniowy folkloru słowno - muzycznego,
tanecznego, gwary oraz obrzędów, zwyczajów i obyczajów
ludowych głęboko zakorzenionych w regionie Krakowiaków
Wschodnich, Zachodnich oraz Pogórza Ciężkowickiego.
O nagrodę główną KRAKOWSKI WIANEK w poszczególnych
kategoriach ubiegało się: 13 zespołów regionalnych, 13 kapel ludowych, 8 instrumentalistów, 8 mistrzów z 15 uczniami,
33 grupy śpiewacze oraz 20 śpiewaków ludowych. Na scenie
zaprezentowały się zespoły i indywidualni artyści z 8 powiatów regionu etnograficznego Krakowiaków i Pogórza Ciężkowickiego tj.: chrzanowskiego, bocheńskiego, brzeskiego,
krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, tarnowskiego,
wielickiego – reprezentanci dwudziestu pięciu gmin Małopolski: tj. z gminy: Babice, Biskupice, Bochnia, Brzesko, Chrzanów,
Ciężkowice, Czchów, Dębno, Dobczyce, Gnojnik, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kraków, Książ Wielki, Michałowice, Mogilany,
Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Skawina, Sułkowice, Szczurowa, Tarnów, Trzebinia, Wierzchosławice, Zakliczyn oraz Żabno.
Nad prawidłowym przebiegiem przeglądu czuwała komisja artystyczna w składzie: Benedykt KAFEL – etnograf z MCK
SOKÓŁ w Nowym Sączu (przewodniczący), Jadwiga ADAMCZYK – muzyk – folklorysta z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu,
Wiesława HAZUKA – choreograf z Tarnowa, Beata ROMPAŁA
– folklorysta z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organiza-
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cyjne w Tarnowie, Marek HARBACZEWSKI – choreograf z MCK
SOKÓŁ w Nowym Sączu, Aleksander SMAGA – muzyk z MCK
SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Artur CZESAK – językoznawca
z Krakowa.
W KATEGORII: GRUPY ŚPIEWACZE – DOROSŁE
Nagrodę główną KRAKOWSKI WIANEK otrzymała Grupa Śpiewacza
BOLĘCANIE z Bolęcina.
W KATEGORII: ŚPIEWAK LUDOWY – DOROŚLI
NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK Larysa MORAWSKA
z Ostrężnicy
W KATEGORII: MISTRZ – UCZEŃ
NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK orzymał MISTRZ – Michał PASTUCH z Brzeska (HELIGONKA) uczniowie: Małgorzata
KAWIORSKA z Dołęgi Arkadiusz CIERNIAK ze Szczurowej Łukasz
OPIOŁA z Rajska
PATRONAT HONOROWY NAD PRZEGLĄDEM OBJĘLI:
Witold KOZŁOWSKI – Marszałek Województwa Małopolskiego
Andrzej POTĘPA – Starosta Brzeski
Zbigniew MOSKAL – Wójt Gminy Szczurowa

Organizatorzy: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Gmina
Szczurowa , Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
Wsparcia finansowego udzielił Powiat Brzeski

Kultura
Wieczór dla Jana Pawła II
Jan Paweł II zmarł o godz. 21:37 dnia 2 kwietnia 2005 roku
w Watykanie. Przed bazyliką św. Piotra zgromadziły się
wówczas tłumy wiernych, które modliły się za konającego
papieża. Oprócz tysięcy ludzi w Rzymie, w ostatnich chwilach Ojcu Świętemu towarzyszyły miliony przed telewizorami. Czternaście lat później w ciszy i zadumie wspominamy papieża Polaka.
W piątek 29 marca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyła się akademia ku
czci św. Jana Pawła II. Tematem przewodnim uroczystości był
powrót do nauczania Ojca Świętego, szczególnie do słów wypowiadanych, przez Niego podczas licznych spotkań z wiernymi. Słowa, jakie kierował Jan Paweł II, niejednokrotnie odnosiły
się do ludzkiej egzystencji i rozwoju duchowego człowieka –
na zawsze pozostaną aktualne,
Wieczór poprowadziła Teresa Klamka – kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szczurowej. W roli narratora wystąpił
Bartłomiej Cholewicki, zaś wiersze recytowały uczennice ze
szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Szczurowej – Magda-

lena Witek, Alicja Kuliszewska, Izabela Opioła, Milena Sznajder
oraz Anna Jamrożek. Marta Cierniak na skrzypcach wykonała
utwór pt. Ave Maria. Wyjątkowość uroczystości podkreślił występ orkiestry dętej ze Szczurowej, która zagrała utwory: Ave
Verum, Ave Maria, Miasto Wadowice, Abba Ojcze oraz Barkę –
ulubioną pieśń Jana Pawła II.
Zakończeniem wydarzenia były podziękowania wójta gminy Szczurowej Zbigniewa Moskala skierowane do organizatorów, uczniów biorących udział w akademii oraz orkiestry, która
uświetniła spotkanie.
Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS

Zajęcia czytelniczo-manualne w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Szczurowej
3 kwietnia 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Szczurowej rozpoczęły się cykliczne zajęcia dla dzieci prowadzone przez Teresę Klamkę – kierownika biblioteki. W każdą środę w godz. od 14:30 do 16:00 najmłodsi czytelnicy brali
udział w spotkaniach, których celem było zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką, uświadomienie roli książki w życiu
człowieka, przedstawienie dzieciom nowości wydawniczych i
innych ciekawych książek. W trakcie spotkań dzieci brały udział
w zajęciach rozwijających nie tylko wyobraźnię i kreatywność,
ale także logiczne myślenie. Wyszywanki, gry i zabawy sportowe oraz wspólne pieczenie ciasteczek sprawiało, że maluchy
chętnie wracały na kolejne warsztaty.
Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS

Tydzień Bibliotek
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, jak co roku, zorganizowało w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek, czyli czas
promocji czytelnictwa i placówek bibliotecznych. Miał on
na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie
jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu
bibliotekarza. Również uczestnicy cotygodniowych spotkań czytelniczo- manualnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczurowej świętowali ten dzień z książką w ręku.
Elżbieta Solak
Główny Specjalista GCKCziS
Biuletyn nr 2 (2019)
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Edukacja
„Zapraszamy do
Baśnioboru” – IV Gminny
Konkurs Czytelniczy
22 maja 2019 r. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Strzelcach Wielkich
była gospodarzem IV Gminnego
Konkursu Czytelniczego. W tym
roku był on poświęcony literaturze
z gatunku fantasy i przebiegał pod
hasłem Zapraszamy do Baśnioboru.

Najważniejszymi założeniami przedsięwzięcia była: integracja uczniów,
rozbudzanie pasji czytelniczych, zamiłowania do literatury i dostarczenie dzieciom dobrej zabawy. Konkurs adresowany był do wszystkich
piątoklasistów oraz szóstoklasistów
z terenu gminy Szczurowa i wymagał
dokładnej znajomości utworu Brandona Mulla Baśniobór cz.1. Na starcie
zmagań czytelniczych stanęli reprezentanci szkół podstawowych ze
Szczurowej (Zuzanna Klimaj, Dariusz
Nosal), Niedzielisk ( Oliwia Pudełko,
Jakub Kawa), Uścia Solnego (Julia
Stołek, Julia Adamska), Woli Przemy-

kowskiej (Magdalena Biś, Anna Gulik),
Zaborowa (Anna Wodka, Radosław
Kuliszewski) i Strzelec Wielkich (Irma
Profus, Karolina Stachowicz). Formuła konkursu nawiązywała do programu telewizyjnego Jeden z dziesięciu.
W pierwszej części zmagań zawodnicy odpowiadali kolejno na dwa pytania. Następnie sami typowali odpowiadających. Ta część rozgrywki była
najbardziej emocjonująca i zaciekła.
Drugi etap wyłonił uczestników ścisłego finału. Ostatecznie I miejsce
zajęła Zuzanna Klimaj. Na drugim
uplasował się Dariusz Nosal, na trzecim znalazła się Anna Wodka. Konkurs
czytelniczy uatrakcyjniły występy
uczniów uczęszczających na zajęcia
kółka teatralnego. Zaprezentowali
oni efektowną inscenizację fragmentów tekstu Brandona Mulla, piosenkę
i taniec wróżek.
Poziom konkursu był wysoki, a jednocześnie wyrównany – uczniowie
biorący w nim udział to wspaniali
czytelnicy, zapamiętujący mnóstwo
szczegółów. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody książkowe
oraz dyplomy. Wręczyła je pani dyrektor Dorota Jaszczowska, która podkreśliła duże zaangażowanie uczniów
oraz nauczycieli w popularyzację czytelnictwa.
Elżbieta Stec
nauczyciel języka polskiego,
organizator konkursu

IV przerwa na czytanie
W bieżącym roku, w dniach 8-15
maja 2019 r. uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Uściu
Solnym po raz pierwszy dołączyli
do grona czytających w ramach
ogólnopolskiej akcji IV przerwa na
czytanie.
Ogólnopolska akcja czytelnicza prowadzona jest przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim i realizowana w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta
dzieciom.
Celem akcji jest popularyzacja czytania nie tylko jako umiejętności klu-
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czowej, lecz wspaniałego sposobu na
zagospodarowanie czasu wolnego,
ciekawej formy bycia razem, dyskutowania, wymiany spostrzeżeń podczas
lektury. Ważną wartością akcji jest
również: integracja środowiska lokalnego, wzmocnienie współpracy szkół
z bibliotekami, zachęcenie uczniów
do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
Uczniowie chętnie przyjęli zaproszenie do wspólnego bicia rekordu.
Dzieci i młodzież klas 4-8 sami czytali
wybrane przez siebie ulubione książki, zaś baśnie młodszym uczniom
czytały panie prowadzące zajęcia
świetlicowe. W akcji czytelniczej przeprowadzonej w dniu 14 maja wzięli
udział wszyscy uczniowie.
W szkole dzieci mają do dyspozycji kąciki do nauki i czytania. Jeśli
mają taką potrzebę, przy stole mogą
usiąść, przeczytać na przerwie fragmenty książki, podręcznika, artykuł

prasowy, przedyskutować z rówieśnikami bądź nauczycielem wątpliwości,
wyrazić swoją opinię, zapytać i uzyskać odpowiedź lub dostęp do źródła
wiedzy.
Uczestnicy akcji, zachęceni fragmentami ciekawych książek, przychodzili do biblioteki, aby je wypożyczyć
i poznać dalszy ciąg przygód bohaterów. Mamy nadzieję, że czytanie stanie się modne wśród uczniów.
Małgorzata Kuta
ZSP Uście Solne

Edukacja
Konkurs wczesnej profilaktyki
w Uściu Solnym
Tradycją stało się, że co roku uczniowie z całej gminy
gromadzą się w szkole w Uściu Solnym, aby promować
zdrowy tryb życia.
24 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Uściu Solnym odbył się Gminny Konkurs Wczesnej Profilaktyki, zorganizowany we współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej. Tegoroczne zmagania konkursowe przebiegały pod
hasłem ,,Wybieram marzenia – nie uzależnienia”. Do
rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół w Niedzieliskach,
Szczurowej, Zaborowa, Strzelec Wielkich oraz Uścia Solnego. Gościem konkursu był Marek Biernat, przewodniczący
Rady Gminy Szczurowa.
Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach
wiekowych. Pierwsza obejmowała dzieci z klas I-IV, których zadaniem było wykonanie plakatu profilaktycznego.
W drugim etapie konkursu uczniowie wygłaszali z pamięci
apel do rówieśników dotyczący hasła ,,Wybieram marzenia
– nie uzależnienia”. Autorami wystąpień były same dzieci,
a każde z nich okazało się niezwykle poruszające i przekonujące. Przemawiający zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dyrektor Zespołu Agnieszka Słowik zaproponowała, by apele te uczniowie wygłosili do rówieśników także
w swoich szkołach.
Uczniowie klas V-VIII przygotowali prace plastyczną
w formie przestrzennej oraz prezentacje multimedialne
nt wskazany w konkursie. Następnie przedstawiali je publiczności.
Wszyscy uczestnicy konkursu stanęli na wysokości zada-

nia i każda praca była na wysokim poziomie. Jury przyznało miejsca:
W grupie wiekowej uczniowie klas I-IV
I miejsce – PSP Niedzielska
II miejsce – ZSP Uście Solne
III miejsce – PSP Zaborów
W grupie wiekowej uczniowie klas V-VIII
I miejsce – ZSP Uście Solne
II miejsce – PSP Niedzielska
III miejsce – SP Szczurowa
oraz wyróżnienie dla PSP w Strzelcach Wielkich.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy
Szczurowa Zbigniewa Moskala za ufundowanie nagród
w konkursie.
Paulina Kałuża
ZSP Uście Solne

Zwycięstwo uczniów ze szkoły
podstawowej w Woli
Przemykowskiej
w ogólnopolskim konkursie
Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr.
Henryka Sucharskiego w Woli Przemykowskiej zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie „Żołnierze Wyklęci –
Bohaterowie Niezłomni”. Organizatorem konkursu była
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina, zaś honorowy patronat nad całością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Zuzanna Nowak, Filip Drytko i Aleksandra Drytko pod kierunkiem nauczyciela historii Mateusza Michalskiego przygotowali
krótki film dotyczący historii płk. Adama Boryczki, cichociemnego, żołnierza AK oraz WiN, urodzonego w nieodległych
Wierzchosławicach, który za swoją działalność niepodległościową był więziony przez komunistów do 1967 roku.

Szkołę w Woli Przemykowskiej reprezentowała w Lublinie
Zuzanna Nowak, która odebrała nagrodę, a także uczestniczyła w dwudniowym zgrupowania tematycznym dotyczącym historii żołnierzy niezłomnych.
Mateusz Michalski
Nauczyciel historii PSP Zaborów
Biuletyn nr 2 (2019)
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Edukacja
Najdroższe imię Matka
28 maja w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Strzelcach Wielkich zebrała się społeczność szkolna
i lokalna, aby słowem i piosenką uczcić Dzień Matki.
Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa majowego.
Po wspólnej modlitwie przyszła pora na podziękowania i życzenia. Uczniowie klas I-VIII zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dedykowany wszystkim mamom. Wiersze przeplatane były pieśniami religijnymi i piosenkami.„Niebo jest u stóp

Piosenka na czasie –
konkurs talentów muzycznych
Piosenka na czasie to tytuł konkursu muzycznego, który odbył się 10 maja 2019 roku w szkole podstawowej
w Uściu Solnym. W zamierzeniach organizatorów było
zainteresowanie uczniów współczesnym repertuarem
muzycznym, wyłonienie spośród nich talentów, ale
przede wszystkim zaproponowanie nowej formy rozrywki i integracja społeczności szkolnej.
Występy wokalistów oceniało jury w składzie: Malwina Jarosz, Paulina Dziura oraz Grzegorz Latocha. Punktowali oni
wykonawców pod względem doboru repertuaru, techniki
wokalnej oraz ogólnego wyrazu artystycznego wykonania.
Głosowała również zgromadzona publiczność, którą stanowili uczniowie, nauczyciele i rodzice. Każdy mógł oddać
swój głos na wybranego wokalistę za pomocą specjalnej
karty do głosowania.

36

Biuletyn nr 2 (2019)

Matki…”– recytowały dzieci. Wielokrotnie rozbrzmiewały
słowa: Kocham Cię, Mamo i Dziękuję Ci, Mamo. Występujący
wyrażali swoją miłość, najpiękniej jak potrafili. Nie zapomnieli
także o Matce Bożej. Przypomniano słowa Jana Pawła II, jego
zawierzenie Maryi. Tło dla rozważań stanowiła prezentacja
multimedialna.
Po części oficjalnej dzieci wręczyły mamom bukieciki i złożyły życzenia. Na wszystkich gości spotkania, po wyjściu z kościoła, czekała słodka niespodzianka.
Elżbieta Stec
PSP Strzelce Wielkie

Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych.
MŁODSZA KATEGORIA WIEKOWA:
MIEJSCE I: Maciej Rataj
MIEJSCE II: Zofia Gargul, Gabriela Stołek
MIEJSCE III: Barbara Zaczyńska
WYRÓŻNIENIE: Emilia Dąbrowska, Emilia Porębska
WYRÓŻNIENIE: Hubert Gargul, Kacper Słowik
STARSZA KATEGORIA WIEKOWA:
MIEJSCE I: Julia Czajka
MIEJSCE II: Julia Stołek
MIEJSCE III: Bartłomiej Bawół
WYRÓŻNIENIE: Gaba i Banda
WYRÓŻNIENIE: Marcelina Gadowska
Nagrodę publiczności zdobyła Julia Stołek.
Małgorzata Kuta
ZSP Uście Solne

Edukacja
Uczeń szkoły w Strzelcach
Wielkich laureatem konkursu
plastycznego „Bezpiecznie
na wsi: maszyna pracuje,
a dziecko obserwuje”
Dla wielu dzieci wakacje na wsi kojarzą się z niezwykłą
przygodą. To od nas dorosłych w dużym stopniu zależy,
czy swój czas wolny w pobliżu domu spędzą bezpiecznie. Do nas należy przekazywanie najmłodszym wiedzy
o zasadach bezpieczeństwa.
Z tą myślą nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
w Strzelcach Wielkich zachęcili uczniów do udziału w IX
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KRUS.
W tym roku przebiegał on pod hasłem „Bezpiecznie na wsi:
maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawował Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych
z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych
z pracą i zabawą na terenie gospodarstw. Tegoroczne hasło miało zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach. Liczył się pomysł i wykonanie pracy plastycznej
dowolną techniką na wyżej wskazany temat.
W piątek 17 maja 2019 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyło się podsumowanie
regionalnego etapu konkursu. Różnorodność prac pokazała,
w jakich okolicznościach dochodzi do nieszczęść. Spośród 350 prac nadesłanych z 25 szkół podstawowych
z powiatu brzeskiego najlepszą okazała się praca ucznia klasy pierwszej PSP w Strzelcach Wielkich Filipa
Kłysia, który w I grupie wiekowej, klasa O - III zdobył
I miejsce i został laureatem etapu wojewódzkiego. Dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe wręczył wójt gminy
Szczurowa Zbigniew Moskal oraz kierownik placówki terenowej KRUS w Brzesku Jerzy Topolski.
Zdobywca I miejsca został zaproszony do udziału w Gali Finałowej, która odbyła się 23 maja 2019 r. w Teatrze Groteska
w Krakowie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bar-

dzo doceniła starania uczniów i wysiłek włożony w wykonanie prac. Warto wspomnieć, że do konkursu przystąpiło 7119
dzieci z 413 szkół podstawowych. Cenne nagrody na etapie
wojewódzkim ufundował m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas gali Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego reprezentował p.o. dyrektora Dominik
Pasek, który wręczył uczestnikom konkursu nagrody rzeczowe. Finałem gali był spektakl „Ronia - córka rozbójnika”.
Gratulujemy sukcesu i życzymy wszystkim szczęśliwego
i bezpiecznego życia, szczególnie uczniom i ich rodzinom
w okresie zbliżających się wakacji.
Małgorzata Klich
PSP Strzelce Wielkie

Literacki debiut Natalii
Przybyło
Uczennica kl. IV Publicznej Szkoły Podstawowej
w Strzelcach Wielkich została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem” edycja
2019 zorganizowanego przez wydawnictwo Nowa Era.

Na konkurs wpłynęło 1313 prac z całej Polski. Tematem prac
były marzenia dzieci. Oceniło je profesjonalne jury, w skład
którego wszedł m.in. Rafał Witek (pisarz dziecięcy). Pod
uwagę brano sposób prowadzenia narracji, pomysłowość
językową, konsekwencję stylistyczną oraz dowcip. Natalia
wywalczyła sukces (w kategorii klas 1-4) opowiadaniem
o podróży w czasie i spotkaniu z prababcią Stefanią. Nagrodą będzie debiut literacki uczennicy w prawdziwej książce
dostępnej w całym kraju już jesienią. Dochód z pokonkursowego tomu zostanie przeznaczony na cele charytatywne.
W tej edycji wspomoże podopiecznych fundacji Mam marzenie.
Elżbieta Stec
PSP Strzelce Wielkie
Biuletyn nr 2 (2019)
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Edukacja
Staż w Austrii dla uczniów
Zespołu Szkół w Szczurowej
W maju uczniowie Zespołu Szkół w Szczurowej w ramach projektu Erasmus+ Mobilność osób uczących
i kadry w ramach kształcenia zawodowego odbywali
staż zawodowy w Austrii.
Do udziału w projekcie pt. ,,Znaczne podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zawodzie technik obsługi
turystycznej na praktyce zawodowej w przedsiębiorstwach
w Austrii’’ zakwalifikowało się 16 uczniów technikum z klas
o profilu obsługa turystyczna. Młodzież przebywała w Karyntii, landzie położonym w południowej Austrii, graniczącym ze Słowenią i Włochami.
Karyntia to kraina górzysta, pełna zapierających dech
w piersiach krajobrazów. Stolicą kraju jest Klagenfurt liczący około 100 tysięcy mieszkańców. Land słynie z dużej ilości
rzek, jezior oraz źródeł leczniczych i jest prawdziwym rajem dla lubiących korzystać ze słońca oraz uprawiać sporty
wodne. W Karyntii znajdziemy znakomite warunki do odbywania pieszych i rowerowych wycieczek oraz wspinaczki,
są tu bowiem zarówno wysokie góry jak i łagodne wzgórza.
Dla pasjonatów sportów zimowych przygotowano 27 terenów narciarskich, m.in. bardzo znane: Großglockner/Heiligenblut, Sportregion Mölltal, Skiarena Nassfeld i Bad Kleinkirchheim. Ludzie mieszkający w tej części Austrii utrzymują
się głównie z turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
Nasi uczniowie odbywali staż w hotelach, kurortach
i gospodarstwach agroturystycznych, gdzie wykonywali szereg czynności związanych z przyszłym zawodem.
Do ich podstawowych zadań należała praca w obsłudze
gości hotelowych, przygotowanie pokojów, praca w recepcji, poznawanie tajników kuchni austriackiej, obsługa gości w restauracjach hotelowych, przygotowywanie
imprez zamkniętych oraz konferencji dla klientów grupowych. Stażyści podczas pobytu porozumiewali się głównie
językami niemieckim i angielskim, których uczą się na co
dzień w szkole. Oprócz pracy młodzież miała możliwość
zwiedzania, m.in. wybrała się na całodniową wycieczkę do
Wenecji, gdzie na własne oczy mogła podziwiać piękne
zabytki włoskiego miasta słynącego z kanałów i mostów.
W trakcie stażu uczniów odwiedziły: dyrektor Wydziału
Edukacji w Brzesku – pani Janina Motak oraz wice-dyrektor Zespołu Szkół w Szczurowej pani Grażyna Piotrowska, które podczas kilkudniowego pobytu wysoko oceniły przygotowanie i warunki odbywania praktyk przez
uczniów. Odbyta praktyka potwierdzona certyfikatem
w przyszłości ułatwi uczestnikom poruszanie się po polskim i europejskim rynku pracy.
Uczestnicy projektu: Klaudia Bajor, Oliwia Budyn, Katarzyna Czaja, Kinga Drabant, Daria Dusza, Karolina Dymon,
Kamil Gałek, Wiktoria Godwin, Izabela Kędroń, Matthew Kozak, Justyna Latocha, Patrycja Nawrocka, Anita Rogóż, Weronika Stanisławczyk, Sylwia Szuba, Kamil Walas
Paweł Płoskonka
koordynator projektu
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Edukacja

Międzyszkolny projekt

„Pokolenie wolności z czasów niewoli –
lokalni bohaterowie powstania styczniowego”
W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowany został międzyszkolny projekt „Pokolenie wolności
z czasów niewoli – lokalni bohaterowie powstania styczniowego”. W przedsięwzięciu wzięli
udział uczniowie szkół podstawowych w Zaborowie i Woli Przemykowskiej oraz członkowie
Klubu Historycznego im. płk Łukasza Cieplińskiego – Tarnów. Nad projektem patronat objął
Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.
W ramach projektu odbył się m.in. pisemny konkurs wiedzy, w którym rywalizowały 23 osoby. Poziom wiadomości,
który zaprezentowali uczniowie, był bardzo wysoki. Po niezwykle wyrównanej walce przyznano miejsca:
I miejsce – Julia Papież (Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zaborowie – klasa III G),
II miejsce – Anastazja Kamysz (Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej – klasa VIII),
III miejsce – Julia Boroń (Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zaborowie – klasa III G),
I wyróżnienie – Gabriela Padło (Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej – klasa VIII),
II wyróżnienie – Filip Majka (Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie – klasa VIII).
Warto nadmienić, że przed rozpoczęciem konkursu
uczestnicy uczcili pamięć księdza Pawła Nowiny Ujejskiego, który udzielał błogosławieństwa idącym w bój powstańcom. Zanieśli także kwiaty, znicze, a przede wszystkim modlitwę na cmentarz parafialny w Zaborowie, gdzie
pochowani są m.in. powstaniec i kierownik szkoły w Zaborowie Józef Prelich, Ignacy Maciejowski „Sewer” – literat
i uczestnik styczniowego zrywu oraz w kaplicy – właściciele Dołęgi.
Ostatnim etapem projektu była wycieczka do opactwa
cystersów w Wąchocku, gdzie znajduje się Muzeum Czynu
Niepodległościowego oraz grób majora Jana Piwnika ,,Po-

nurego” – legendarnego dowódcy Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie. Następnie
zwiedzono Golgotę Wschodu w Sanktuarium Matki Bolesnej w Kałkowie-Godowie oraz średniowieczne miasteczko
Szydłów.
Na zakończenie projektu wręczono wszystkim uczestnikom nagrody i pamiątkowe dyplomy, wszyscy zostali także
zaproszeni na poczęstunek.
Serdecznie gratulujemy laureatom oraz pozostałym
uczestnikom projektu.
Mateusz Michalski
PSP Zaborów
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Adam Boryczka „Tońko”
Niezłomny Cichociemny z Małopolski

Wierzchosławice to dosyć duża wieś w powiecie tarnowskim, oddalona
od Szczurowej o 25 kilometrów. Zaledwie pół godziny drogi samochodem. Miejscowość została rozsławiona na całą Polskę dzięki Wincentemu
Witosowi, trzykrotnemu premierowi odrodzonej Polski. Jednakże wybitny
działacz ruchu ludowego to nie jedyny zasłużony dla naszej Ojczyzny syn
wierzchosławickiej ziemi. To właśnie tam, niespełna rok przed wybuchem
I wojny światowej, przyszedł na świat Adam Boryczka.
Osoba, której biografia mogłaby posłużyć jako scenariusz nie jednego,
a kilku filmów sensacyjnych. Chociaż
przez wiele lat pozostawał zapomniany,
dzisiaj dzięki żyjącej jeszcze rodzinie,
lokalnym badaczom oraz historykom
IPN, pamięć o Boryczce została przywrócona. Wiele musi upłynąć jednak
czasu zanim Jego historia dotrze do
szerszych kręgów. Dlatego właśnie,
gdy wraz z uczniami z Woli Przemykowskiej zdecydowaliśmy o wzięciu udziału
w ogólnopolskim konkursie „Żołnierze
Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, zaproponowałem, aby przygotować krótki materiał filmowy dotyczący pułkownika (awans pośmiertny w 2013 roku)
Adama Boryczki.
Adam Boryczka urodził się 18 września 1913 roku w Wierzchosławicach, wsi
wówczas jeszcze w zaborze austriackim.
Był synem Anny i Józefa, komendanta
miejscowej straży pożarnej i zasłużonego lokalnie społecznika. W momencie
narodzin Boryczki wójtem Wierzchosławic był Wincenty Witos, mający wówczas 39 lat. Jak nietrudno policzyć, mały
Adam miał zaledwie 5 lat, gdy Polska po
123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Swoją metryką idealnie wpisał się
w to pokolenie, dla którego najważniejszym punktem odniesienia i największą
wartością będzie wolna Rzeczpospolita, dla której, jeśli to będzie konieczne,
trzeba poświęcić własne zdrowie, a nawet życie.
Po ukończeniu Ludowej Szkoły
w Wierzchosławicach, Powszechnej
Szkoły im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie oraz II Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Boryczka
zdał maturę w 1934 roku. Przez kolejne dwa lata uczestniczył w różnego
rodzaju kursach wojskowych, które
zakończył jako podporucznik rezerwy
z przydziałem do 16 Pułku Piechoty
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w Tarnowie. W 1936 roku rozpoczął pracę w istniejącej do dzisiaj Państwowej
Fabryce Związków Azotowych w Mościcach, gdzie spędził trzy lata. Pełnił tam
między innymi funkcję strażaka, laboranta, a nawet szefa bezpieczeństwa
fabryki. Zapewne praca w Mościcach,
która była dla niego okresem pewnej
stabilizacji, trwałaby znacznie dłużej,
gdyby nie 1 września 1939 roku. Wybuch II wojny światowej był dla Adama
Boryczki, tak jak i dla milionów innych
Polaków, momentem zwrotnym w życiu. Miał wówczas niespełna 26 lat.
1 z 316 LEGENDARNYCH
SPADOCHRONIARZY
Ze względu na funkcję, którą pełnił w fabryce, nie walczył z Niemcami od samego początku, jednakże już 6 września
zgłosił się do Komisji Uzupełnień w Zamościu i został przydzielony do 6. Dywizji Piechoty. Podczas walk z wrogiem
w okolicach Medyki, Mościsk i Gródka
Jagiellońskiego został ranny w nogę.
18 września, dzień po agresji sowieckiej, przekroczył polską granicę i został
internowany w rumuńskim obozie.
Na powrót do kraju Boryczka czekał
ponad dwa i pół roku. Po czterech miesiącach spędzonych w Rumunii uciekł
do Francji, gdzie wstąpił do Polskich Sił
Zbrojnych. Bardzo szybka kapitulacja
Francuzów sprawiła jednak, że tak jak
wielu innych polskich żołnierzy oraz
polski rząd na uchodźstwie z prezydentem Raczkiewiczem oraz premierem Sikorskim na czele, przedostał się do niezdobytej przez Hitlera Wielkiej Brytanii.
Legendarni cichociemni, nazywani
często elitą polskiej dywersji, to grupa
specjalnie wyszkolonych w Wielkiej
Brytanii żołnierzy, którzy pod osłoną
nocy byli zrzucani do Polski na spadochronach i kierowani do najtrudniej-

(Adam Boryczka, źródło: Wikimedia
Commons)

szych i najbardziej ryzykownych zadań.
Warto podkreślić, że byli to ochotnicy. W latach 1941 – 1944 zrzucono do
kraju 316 cichociemnych, w tym jedną
kobietę, Elżbietę Zawacką. Cichociemni musieli odznaczać się nieprzeciętną odwagą, wytrzymałością fizyczną
i psychiczną, wielką ideowością oraz
umiejętnością dochowania tajemnicy.
Ich dewiza brzmiała „Wywalcz Polsce
wolność lub zgiń”.
Po niespełna rocznym pobycie na
ziemi brytyjskiej, Boryczka wyraził chęć
zostania cichociemnym. Pozytywnie
opiniowany przeszedł wszelkie konieczne spadochronowe i konspiracyjne kursy. Wieczorem 8 kwietnia 1942
roku wraz z pięcioma innymi cichociemnymi wszedł na pokład samolotu,
który miał zrzucić go nad Polską. Podczas jego nieobecności bardzo wiele
się tutaj zmieniło. Kraj się nie poddał,
ale wiele wycierpiał. Każdego dnia ginęli ludzie – w obozach, w więzieniach,
na ulicy. Zmieniła się także sytuacja
w domu rodzinnym Boryczki. W 1941
roku, w wieku 70 lat, zmarł zasłużony
dla całej wierzchosławickiej społeczności Józef Boryczka, ojciec Adama.
Około pierwszej w nocy (09.04.1942
roku) Ekipa 8 „Cravat”, do której należał
Boryczka, została zrzucona w okolicy
Łowicza. Po miesięcznym okresie aklimatyzacji w okupowanym kraju, został oddelegowany na Wileńszczyznę,
gdzie walczył do końca wojny. Najczęściej posługiwał się pseudonimami „Brona” i „Tońko”.
ciąg dalszy w następnym numerze

Sport
Wyszli na Śnieżkę
Kolejny rajd turystyczny, zorganizowany przez Gminne Koło PTTK
„ Harnasie” przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach, poprowadził uczestników w Karkonosze.
W dniach 24-26 kwietnia grupa
ponad 40 osób z terenu gminy wraz
ze swoimi opiekunami i przewodnikiem Stanisławem Kornasiem zdobyła najwyższy szczyt Karkonoszy.
W pierwszym dniu rajdu ze względu
na bardzo mocny wiatr i oblodzony
szlak, uczestnicy zwiedzili świątynię,
która została przeniesiona w 1842
roku z miejscowości Vang w Norwegii.
Obiekt ten jest uważany za najstarszy
drewniany kościół w Polsce.
Drugiego dnia słońce i prawie bezwietrzna pogoda pozwoliły uczestnikom na zdobycie Śnieżki (1602 m
n.p.m.), najwyższego szczytu Karkonoszy oraz Sudetów. W czasie wędrówki uczniom towarzyszyła piękna pogoda i niezapomniane widoki.

Dziewczęta najlepsze
w powiecie w piłce ręcznej
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej
w Szczurowej mają dobrą passę i utrzymują wysoki poziom sportowy. Po wygraniu finałów powiatowych w mini
piłce siatkowej ponownie stanęły
na najwyższym podium, tym razem
w mini piłce ręcznej pozostawiając za
sobą pięć drużyn. Po dwóch zwycięstwach w grupie, dziewczęta awansowały do półfinałów z pierwszego miejsca. Tam spotkały się z rówieśniczkami
z Porąbki Uszewskiej i pewnie wygrały
to spotkanie z gospodarzami turnieju

Mistrzynie powiatu w mini piłce ręcznej: Natalia
Tabor, Nikola Kapa, Magdalena Wojnicka, Anna
Mikuś, Justyna Guzek, Justyna Prorok, Dominika
Czuchra, Sylwia Cierniak, Natalia Swornowska,
Zuzanna Klimaj, opiekun: Robert Dzień.

skich oraz rada sołecka i LKS „Korona” z Niedzielisk. W turnieju udział
wzięło 12 drużyn reprezentujących
następujące sołectwa: Dołęga, Górka, Kwików, Niedzieliska, Pojawie,
Rajsko, Rudy-Rysie, Rylowa, Strzelce Małe, Uście Solne, Wola Przemykowska i Wrzępia.

Po około 3 godzinach wszyscy dotarli
na szczyt. Trzecim punktem rajdu była
wizyta w Szklarskiej Porębie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy zdobycia kolejnego szczytu!
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wyjazdu kierujemy
do Wójta Gminy Szczurowa Zbigniewa Moskala, przewodnika Stanisława Kornasia, prezesa gminnego Koła
PTTK „Harnasie” Michała Winczury,
a także do opiekunów i nauczycieli
wychowania fizycznego, dzięki którym udało się po raz kolejny zorganizować rajd profilaktyczno-turystyczny.
Robert Dzień

4:1. Mecz finałowy z SP z Jasienia nasze dziewczęta wygrały 3:1 po wspaniałych trzech bramkach Natalii Tabor.
Tak więc po raz kolejny zawodniczki
z naszej gminy okazują się najlepsze
w powiecie. Jest to bardzo duży sukces, który pokazuje, że zawodnicy
z mniejszych miejscowości nie są na
straconych pozycjach, a wręcz przeciwnie mogą sięgać po najwyższe
laury.
Robert Dzień
MKS „Olimpijczyk”

Turniej Wsi o Puchar Wójta
Gminy Szczurowa
z rywalizacjami na wesoło
W sobotę 20 lipca 2019 roku odbyła się pierwsza edycja zmagań sołeckich O Puchar Wójta Gminy Szczurowa. Gospodarzem turnieju było
sołectwo Niedzieliska, a jego organizatorami Wójt Gminy Szczurowa
Zbigniew Moskal, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej, koło gospodyń wiej-

Drużyny pojawiły się na stadionie
sportowym w Niedzieliskach o godz.
12:00, natomiast o godz. 12:30 wójt
gminy Zbigniew Moskal otworzył turniej i tym samym rozpoczął sportowo-sprawnościową rywalizację wszystkich zgłoszonych drużyn.
Grupy wystąpiły w niżej wymienionych konkurencjach, a każda rozgrywana była z dużą nutką humoru: piłka
nożna, spacer farmera, przeciąganie
liny to tylko kilka konkurencji, z jakimi
musiały zmierzyć się drużyny. Obok
popularnych form rywalizacji znalazły
się również takie, przy których trzeba
się było wykazać nie tylko dobrą kondycją, ale również umiejętnościami
np. rzut gumofilcem, bieg z jajkiem,
szukanie jajka w stogu siana, ubijanie
piany, rzut do celu oraz gąsienica na
skrzynkach.
Na wysokości zadania stanęły panie
z koła gospodyń wiejskich z Niedzielisk, wiedząc, że zgodnie z ludowym
przysłowiem „Głodny Polak, to zły Polak”
i nie chcąc dopuścić, aby ktokolwiek był
głodny, przygotowały niezwykle smaczne „chłopskie jadło”, które zachwyciło
niejednego konesera.
Organizatorzy
nie
zapomnieli
o najmłodszych uczestnikach turnieju,
dla których przygotowali dmuchane
zjeżdżalnie oraz szereg zabaw i gier.
Wyniki przeprowadzonych konkurencji:
Górka – 95 pkt.
Niedzieliska – 83 pkt.
Rudy-Rysie – 82 pkt.
Kwików – 74 pkt.
Rylowa – 73 pkt.
Uście Solne – 64 pkt.
Wola Przemykowska – 56 pkt.
Strzelce Małe – 55 pkt.
Pojawie – 54 pkt.
Rajsko – 51 pkt.
Wrzępia – 45 pkt.
Dołęga – 43 pkt.
Piotr Madej
Urząd Gminy Szczurowa
Biuletyn nr 2 (2019)
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XVIII Memoriał Pamięci Krzysztofa
Habury już rozegrany
28 lipca 2019 r. na stadionie w Rylowej odbył się
XVIII Memoriał poświęcony pamięci Krzysztofa
Habury – zmarłemu 17 lat temu zawodnikowi tutejszego klubu.
Zawodnicy drużyn biorących udział w turnieju piłki
nożnej zgromadzili się na płycie boiska o godzinie
13:00. Przed rozpoczęciem rozgrywek tradycyjnie
minutą ciszy, oddali cześć zmarłemu koledze.
W rozgrywkach udział wzięły drużyny:
1.Dunajec Zakliczyn
2. Hutnik II Kraków
3. LKS Rylovia

Pod okiem sędziów z Podokręgu Brzesko zostały rozegrane mecze systemem „każdy z każdym”.
Wyniki poszczególnych spotkań:
LKS Rylovia – Hutnik II Kraków 2:0
(bramki: Łucarz, Pukal)
Hutnik II Kraków – Dunajec Zakliczyn 2:2
(rzuty karne 5:6)
LKS Rylovia – Dunajec Zakliczyn 1:0 (Chruściel)
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce LKS Rylovia
II miejsce Dunajec Zakliczyn
III miejsce Hutnik II Kraków
Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy
oraz piłki. Dla uczestników turnieju przygotowano
skromny poczęstunek, także najmłodszym kibicom
zapewniono atrakcje.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Szczurowa, GCKCZiS, LKS Rylovia, rodzice i rodzeństwo
zmarłego Krzysztofa, sponsorem ZPM „Chabura”.
Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym
Memoriale.
Z piłkarskim pozdrowieniem
Organizatorzy
42

Biuletyn nr 2 (2019)

Siłownia JODO GYM
niebawem w Szczurowej

Siłownia & Fitness, bogata oferta - także dla dzieci,
a do tego zdrowe powietrze nasycone JODEM.
Świetnie wyposażona siłownia będzie kusić swoją ofertą!
Innowacyjny i największy w regionie obiekt wyposażamy
w najnowsze urządzenia - wyróżniać go będzie zdrowe
powietrze nasycone jodem.
Nie musisz jechać nad morze, by oddychać tym, co najlepsze!
JOD - wpływa dobroczynnie na nasze drogi oddechowe,
jest też niezbędny do produkcji hormonów tarczycy,
a co za tym idzie,
do prawidłowego funkcjonowania mózgu, układu nerwowego,
mięśni, czy nerek.
Teraz będziesz mógł zadbać o swoje ciało kompleksowo!

Zajęcia w JODOGYM przeznaczone będą
dla dzieci, dorosłych i seniorów.
Przygotujemy odpowiednie ćwiczenia dla każdego!
W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ m.in.:
AEROBIK ▪ TRENINGI OBWODOWE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN
CROSS TRENING ▪ KICKBOXING
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA NAJMŁODSZYCH
TANIEC NOWOCZESNY ▪ BOKS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
TRENINGI PERSONALNE ▪ SKLEP Z SUPLEMENTAMI
KONSULTACJE ŻYWIENIOWE I SUPLEMENTACYJNE
Siłownia JODOGYM to miejsce gdzie nie tylko poprawimy
twoją sylwetkę, zbijemy zbędne kilogramy czy nauczymy
ograniczać kalorie. To miejsce, gdzie oprócz kondycji fizycznej zadbamy również o sferę psychiczną.
STARTUJEMY JESIENIĄ
(na przełomie września i października)
Szykujemy wielkie otwarcie! W programie darmowe zajęcia
pokazowe, spotkanie ze znanymi sportowcami oraz koncert!
KORDIAN zaśpiewa swoje przeboje specjalnie dla Was
ZAPRASZAMY!
Mateusz Nosek
Siłownia JODOGYM
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