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Inwestycyjne podsumowanie 2019 roku
Wraz z dobiegającym końca 2019 rokiem nadchodzi czas na 

podsumowanie gminnych działań inwestycyjnych. W  trakcie 
tych 12 miesięcy wydarzyło się naprawdę wiele. Realizowano 
inwestycje, równolegle pozyskując środki na kolejne. Remon-
towano i modernizowano drogi, szkoły, domy ludowe, remizy 
OSP, place zabaw, obiekty sportowe, dokonywano zakupu wy-
posażenia oraz budowano kanalizację.

Na wszystkich tych płaszczyznach wykonywano zarówno 
inwestycje droższe, jak i  mniej kosztowne, jednak wszystkie 
bardzo ważne dla lokalnych społeczności.

W  2019 r. drogi gminne: Strzelce Małe - Barczków, Gór-
ka - Podrząchowie, Zaborów za cmentarzem, zyskały nowe 
nawierzchnie bitumiczne, natomiast drogi dojazdowe do pól: 
Szczurowa - Lizawki oraz Kwików - Brzeziny nawierzchnię 
z kruszywa łamanego. 

Koszt realizacji inwestycji drogowych zamknął się kwotą 
ok. 700 000 zł, połowę tej wartości stanowiły środki pozyskane 
z zewnątrz.

Wola Przemykowska i  Niedzieliska z  nowymi parkinga-
mi. Obiekty typu Park&Ride oraz Bike&Ride powstały dzię-
ki dofinansowaniu z  Regionalnego Programu Operacyjnego. 
W 2020 r. w ramach przedmiotowego projektu planuje się rów-
nież wykonać modernizację parkingu w centrum Szczurowej.

Młodzież zyskała nowe miejsce do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. W  sąsiedztwie kompleksu sportowego 
w Szczurowej powstał street workout, a skatepark zyskał nową 
nawierzchnię.

Droga Strzelce Małe - Barczków

Droga Szczurowa - Lizawki

Parking w Woli Przemykowskiej

Parking w Niedzieliskach

Street workout
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Najmłodsi z  Dąbrówki Morskiej, Natkowa oraz Zamłynia 
również mogą spędzać wolny czas  na nowych placach zabaw, 
natomiast dla osób aktywnych w  Dołędze powstała otwarta 
strefa aktywności.

Domy ludowe w Kopaczach Wielkich i Zaborowie zyskały 
odnowione wnętrza, ponadto w Kopaczach wykonano też za-
gospodarowanie otoczenia oraz elewację.

Dobiegają końca remonty połączone z  rozbudową remiz 
w Kwikowie i Uściu Solnym.

W  wyniku rozbudowy i  remontu szkoły podstawowej 
w  Strzelcach Wielkich powstały nowe pracownie oraz węzeł 
sanitarny.

Strażnica w Kwikowie

Remiza w Uściu Solnym - wewnątrz

Korytarz z wejściem do klas

Skatepark

Dom Ludowy w Kopaczach Wielkich

Plac zabaw w Woli Przemykowskiej - Natkowie

OSA w Dołędze 

 Jedno z wyremontowanych pomieszczeń w DL w Zaborowie 
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W Uściu Solnym przez wiele lat przeciekał dach. W tym 
roku udało się go naprawić - wartość inwestycji to 100 000 zł.

Wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe w szkole pod-
stawowej w Szczurowej.

Zrewitalizowany został park wokół dworku w Strzelcach 
Wielkich oraz rynek w Uściu Solnym.

Trwają prace przy renowacji polichromii w dworze Kępiń-
skich w Szczurowej.

Wyremontowano kapliczkę w Uściu Solnym. Nowy wygląd 
zyskał również pomnik na płycie rynku w Szczurowej - część 
pieniędzy na jego odnowienie dołożyli mieszkańcy Szczuro-
wej z funduszu sołeckiego. Projekty zyskały dofinansowanie w 
ramach „Kapliczek Małopolski” oraz programu „Małopolska 
Pamięta”.

Klasopracownia chemiczna

Jeden z kilku wykonanych hydrantów przeciwpożarowych

Park w Strzelcach Wielkich

Rynek w Uściu Solnym

Polichromia sufitowa w trakcie renowacji

Pomnik w Szczurowej

Kapliczka w Uściu Solnym
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Przekazanie sprzętu AGD do Domów Ludowych

W ramach konkursu SENIOR+ 2019 pozyskano dofinanso-
wanie na świetlicę dla seniorów. Klub ma siedzibę w Gminnym 
Centrum Kultury. Wyremontowane pomieszczenia, zostaną 
wyposażone między innymi w meble, telewizor, sprzęt AGD 
oraz urządzenia i naczynia kuchenne. Wartość inwestycji to ok. 
232 000 zł, z czego 150 000 zł to dofinansowanie ze środków 
Skarbu Państwa.

Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w Niedzieli-
skach.

W ramach pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich środków, Gmina Szczurowa realizowała projekt pn.: 
„Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej poprzez 
zakup wyposażenia kuchennego do Domów Ludowych na 
terenie gminy Szczurowa”. Doposażono ludowce w Strzelcach 
Wielkich, Zaborowie, Wrzępi, Kwikowie, Szczurowej, Rudy - 
Rysiu i Niedzieliskach. Za blisko 70 000 zł zakupiono między 
innymi grille gazowe, węglowe i rolkowe, roboty kuchenne, lo-
dówki, ekspresy ciśnieniowe, kuchenki mikrofalowe, warniki, 
piekarniki elektryczne, krajalnice, frytkownice, podgrzewacz 
do potraw, pojemniki termoizolacyjne.

Z Funduszu Sprawiedliwości oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie 
pozyskano niemalże 100% środków na zakup średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego. Umowa dostawy jest aktualnie 
realizowana.

Pomieszczenia w GCKCziS w trakcie prowadzonych 
prac remontowo - modernizacyjnych

Prace wykonywane w ramach budowy kanalizacji
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Zakupiono wyposażenie i umundurowanie dla jednostek 
OSP oraz instrumenty dla orkiestry dętej działającej w ramach 
struktur Gminnego Centrum Kultury.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, pozy-
skano dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę 155 ko-
tłów. Przedsięwzięcie realizowali sami mieszkańcy, natomiast 
rozliczenie i całość prac monitorował samorząd.

Uroczyste przekazanie promesy na zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego

Nowe instalacje wykonane w ramach projektu

Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą w gminie Szczurowa
W poniedziałek 9 września 2019 roku w Szczuro-

wej miała miejsce wizyta Wicepremiera a zarazem 
Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego Jarosława 
Gowina, któremu towarzyszył Radny Województwa 
Małopolskiego Stanisław Bukowiec. W  spotkaniu 
uczestniczyli Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew 
Moskal, Przewodniczący Rady Gminy Marek Bier-
nat, Wiceprzewodniczący Andrzej Fiołek oraz Rad-
ni Powiatu Brzeskiego: Edyta Cieśla, Piotr Mikuś 
i Krzysztof Przepiórka. 

Wizyta była doskonałą okazją do omówienia 
najważniejszych tematów związanych z  rozwojem 
Gminy Szczurowa, realizacją strategicznych inwe-
stycji oraz problemami z jakimi obecnie boryka się 
samorząd. Kolejnym punktem spotkania była wizy-
tacja Strefy Aktywności Gospodarczej.

Piotr Madej 
Wydział Organizacyjno-Prawny

Przekazanie sprzętu dla OSP Strzelce Małe

Uroczyste przekazanie promesy na zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego
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Uroczystość wręczenia medali  
„ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

Pod koniec sierpnia 2019 r. miała miejsce niecodzienna uro-
czystość. Srebrnymi medalami przyznanymi przez Ministra 
Obrony Narodowej „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI 
KRAJU” zostali odznaczeni rodzice, których trzech lub wię-
cej synów odbyło zasadniczą służbę wojskową. Przyznanych 
zostało aż 33 medale.  

Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Szczurowa Zbi-
gniew Moskal, który przybliżył genezę oraz zasady nadawania 
medali. Serdecznie przywitał rodziców żołnierzy, którzy pełnili 
służbę w  Wojsku Polskim oraz zaproszonych gości - majora 
Wiesława Maciejowskiego z-cę Wojskowego Komendanta Uzu-
pełnień w  Tarnowie, Wicestarostę Powiatu Brzeskiego Pana 
Macieja Podobińskiego, radnych Gminy Szczurowa oraz pozo-
stałych gości.

Akt wręczenia medali poprzedzony został odczytaniem 
przez majora Wiesława Maciejowskiego decyzji Ministra 
Obrony Narodowej Nr 3365/KADR z dnia 12 grudnia 2018 r. 
o nadaniu rodzicom żołnierzy srebrnego medalu „ZA ZASŁU-
GI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”.

Składając podziękowania na ręce rodziców żołnierzy Wójt 
Zbigniew Moskal powiedział:

„Składam Państwu wyrazy szacunku i uznania za trud wło-
żony w patriotyczne wychowanie synów, którzy odbywając służ-
bę wojskową poświęcili się Ojczyźnie oraz umacniali obronność 
kraju. Poprzez swoją rodzicielską postawę i wychowanie dzieci 
w duchu patriotyzmu i oddania Polsce, przyczynili się Państwo 
do wzmocnienia obronności kraju. W  związku z  tym z  wielką 
dumą i radością wręczymy Państwu honorowe medale”.

Wręczenia medali, listów gratulacyjnych, pamiątkowych 
upominków oraz kwiatów dokonali: major Wiesław Maciejow-
ski, Wicestarosta brzeski Maciej Podobiński oraz Wójt Gminy 
Szczurowa Zbigniew Moskal.

Maria Kądziołka 
Sekretarz Gminy Szczurowa

Koło Gospodyń Wiejskich „Uścianeczki” 
wyróżnione na Małopolskim Festiwalu 
Smaku w Brzesku

Panie z KGW z Uścia Solnego wzięły udział w Małopolskim Festiwalu Smaku 
- Uścianeczki przygotowały stoisko gastronomiczne  z pyszną grochówką oraz 
wieloma przysmakami z tego regionu.

Smak grochówki został dostrzeżony przez zacne jury oraz zaproszonych gości 
Festiwalu.

„Uścianeczki” otrzymały wyróżnienie w konkursie na najsmaczniejszy produkt 
wśród biorących udział w wydarzeniu kół gospodyń wiejskich oraz wystawców. Sto-
isko gastronomiczne naszych Pań cały czas było oblegane przez uczestników, aż do 
samego końca Festiwalu. 

Na ręce pani Prezes – Eugenii Mączka, składamy gratulacje oraz podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych osób z KGW z Uścia Solnego.

Elżbieta Gądek 
ZOSiP Szczurowa



Kolejni mieszkańcy zakończyli 
szkolenia w ramach projektu 
„e-Xtra Kompetentni bez barier”
Gmina Szczurowa we wrześniu 2018 roku otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 114 240 zł na realizację projektu 
w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego In-
stytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pod na-
zwą „e-Xtra kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskie-
go”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr III: 
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: „Dzia-
łania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 17 szkoleń w obszarze kompeten-
cji cyfrowych, obejmujących takie tematy jak:

• „Rodzic w Internecie”,
• „Mój biznes w sieci”,
• „Moje finanse i transakcje w sieci”,
• „Działam w sieciach społecznościowych”,
• „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
• „Rolnik w sieci”,
• „Kultura w sieci”.

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostało 12 lap-
topów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do 
szkoły z terenu gminy Szczurowa. Efektem realizacji projektu 
ma być wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy 
Szczurowa w wieku 25-74 lata, jak również polepszenie bazy 
sprzętowej.

Dwanaście osób z miejscowości Wrzępia, zakończyło udział 
w szkoleniach we wrześniu bieżącego roku. Zajęcia zorganizo-
wane były w zakresie modułu: „Kultura w sieci”.

Elżbieta Gądek 
Kierownik ZOSiP
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Forum lokalne Programu Równać Szanse  
pt. „Czas na młodzież, czyli I szczurowskie forum lokalne o młodzieży”
22 sierpnia 2019 roku w Szczurowej odbyło się forum lokal-
ne Programu Równać Szanse pt. „Czas na młodzież, czyli I 
szczurowskie forum lokalne o młodzieży”, zorganizowane 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Górce. Wzięło w nim 
udział blisko 60 przedstawicieli samorządu, szkół, organi-
zacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz 
młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli również Wicestarosta 
Powiatu Brzeskiego Maciej Podobiński oraz Wójt Gminy 
Szczurowa Zbigniew Moskal.

Koordynator forum Piotr Mikuś powitał wszystkich zebra-
nych, przedstawił cele i oczekiwane efekty spotkania. Następ-
nie Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zapoznał 
uczestników z ideą i założeniami Programu Równać Szanse. 
Podczas spotkania uczestnicy podzieleni na grupy pracowali 
nad trzema zagadnieniami:

• Młodzi w gminie - kim są młodzi, ilu ich jest?
• Czas wolny - zainteresowania i hobby młodych.
• Przestrzeń - jakie są miejsca dla młodych?

Nad przebiegiem dyskusji czuwały profesjonalne trenerki 
Iwona Kirstein i Elżbieta Gumińska. Po bardzo ożywionej dys-
kusji wyłoniono i przedstawiono wnioski, które można podsu-
mować stwierdzeniem jednego z uczestników: „Tak naprawdę 
nie mamy pojęcia o naszej młodzieży. Mamy pewne swoje prze-
konania, stereotypy dotyczące młodych, ale nie wiedzę”.

Na zakończenie forum Piotr Mikuś przedstawił wyniki an-
kiety przeprowadzonej wśród młodzieży na temat jej potrzeb, 
problemów i zainteresowań. Po zakończeniu forum duża liczba 

gości zatrzymała się na rozmowy kuluarowe, co świadczy o za-
interesowaniu tematem spotkania. Najważniejszy efekt forum 
został osiągnięty - dostrzeżono potrzebę współpracy i podjęcia 
dalszych działań na rzecz naszej młodzieży.



Dofinansowanie dla Orkiestry Dętej z Uścia Solnego
W wyniku starań Samorządu Gminy Szczurowa, orkie-
stra dęta z Uścia Solnego, otrzymała dotację w wysokości 
7 500,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach 
konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START!”.

W imieniu Gminy Szczurowa symboliczny czek gwarantu-
jący otrzymanie dotacji odebrali Przewodniczący Rady Gmi-
ny Marek Biernat i Dyrektor GCKCziS w Szczurowej Szymon 
Witek. Uroczystego przekazania dokonali Anna Pieczarka, 
członek zarządu Województwa Małopolskiego i Stanisław 
Bukowiec - radny wojewódzki.

Uzyskana dotacja przeznaczona zostanie na zakup instru-
mentów i akcesoriów muzycznych.

Źródło: www.malopolska.pl

Źródło: www.malopolska.pl
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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.

10-lecie  
Małopolskich LGD-ów !
W dniu 16.10.2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie odbyła się uroczysta Gala z okazji jubileuszu 
10-lecia funkcjonowania Lokalnych Grup Działania, której 
organizatorem był Samorząd Województwa Małopolskiego. 

W wydarzeniu wzięły udział wszystkie grupy (32), funk-
cjonujące na terenie województwa małopolskiego. Jubileusz 
rozpoczął Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Eu-
ropejskich Pan Roman Wcisło, który przywitał uczestników 
gali oraz w swoim wystąpieniu podsumował dotychczasowe 
działania LGD-ów. Podczas wydarzenia zostały przekazane po-
dziękowania oraz gratulacje 32 grupom działania z rąk Wice-
marszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki 
oraz Pani Iwony Gibas - Wiceprzewodniczącej Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego. W trakcie trwania spotkania Nad-
wiślańską Grupę „E.O.CENOMA” reprezentowali pracownicy 
biura oraz członkowie Zarządu i Rady. 

Jubileusz 10-lecia funkcjonowania Lokalnych Grup Działań, 
to podsumowanie wielu zrealizowanych projektów, otwarcia 
nowych przedsiębiorstw oraz rozwoju istniejących, polepsze-
nia infrastruktury na terenach Gmin, a także organizacji wielu 
wydarzeń kulturowych.   

Biuro LGD



Wybrano operacje do dofinansowania  
w ramach naborów 1/2019, 2/2019 oraz 3/2019 !

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, 
iż w związku z zakończonymi naborami 1/2019 – podejmowa-
ne działalności gospodarczej, 2 – rozwój działalności gospo-
darczej, 3/2019 - Budowa lub 
przebudowa ogólnodostęp-
nej i  niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej, lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej, 
w  dniu 11.10.2019 r. odbyło 
się Posiedzenie Rady, na któ-
rym poddano ocenie zgod-
ności z LSR oraz z lokalnymi 
kryteriami wyboru, operacje 
złożone w  ramach naborów 
trwających od 30.07.2019 r. 
do 20.08.2019 r. 

Podczas trwania naboru 
w  zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej 
zostało złożonych 18 wnio-
sków, na całkowitą kwotę 900 000,00 zł. Wszystkie operacje zo-
stały wybrane do dofinansowania, w tym dwie umieszczono na 
liście rezerwowej, z powodu limitu stanowiącego 800 000,00 zł. 

W czasie przeprowadzonego naboru 2/2019 - rozwój działal-
ności gospodarczej, zostało złożonych 14 wniosków, na wnio-
skowaną kwotę 1 349 201,46 zł, natomiast 10 z  nich zostało 

wybranych do finansowania, 
w  kwocie 949 451,00 zł (2 
wnioski znajdują się obecnie 
na liście rezerwowej).

Nabór 3/2019: Budowa 
lub przebudowa ogólno-
dostępnej i  niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej, lub kultu-
ralnej – złożono 2 wnioski, 
które zostały wybrane do 
finansowania na kwotę 155 
327,60 zł. 

Dziękujemy, za udział 
w  konkursie i  gratulujemy 
wybranym do finansowania 
wnioskodawcom. Zachę-

camy do obserwowania strony internetowej www.cenoma.pl 
a  wszystkich zainteresowanych beneficjentów zapraszamy do 
udziału w kolejnych naborach, które już wkrótce !

Zuzanna Ducinowska

W gminie Szczurowa  
powstanie ośrodek  
wychowania przedszkolnego
W piątek 11 października 2019 r., w Starostwie Powiatowym 
w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie listów intencyj-
nych gwarantujących przyznanie dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014- 2020 za pośrednictwem Małopol-
skiego Centrum Przedsiębiorczości.

Deklarację wsparcia dla Gminy Szczurowa na ręce Wójta 
Zbigniewa Moskala przekazali Anna Pieczarka - członek zarzą-
du Województwa Małopolskiego oraz Rafał Solecki - Dyrektor 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Otrzymane dofinansowanie dotyczy projektu oświatowego 
„Maluchy na start - rozwój edukacji przedszkolnej w gminie 
Szczurowa”, a jego wartość wynosi 637 038,55 zł.

Realizacja projektu zakłada uruchomienie nowego ośrodka 
wychowania przedszkolnego dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Przewidywane działania w projekcie to między 
innymi: wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń w  bu-
dynku byłej Szkoły Podstawowej   w Strzelcach Małych, zakup 
pełnego wyposażenia do przedszkola, realizacja dodatkowych 
zajęć specjalistycznych oraz rozwijających kompetencje klu-
czowe tj. rytmiki i  zajęć teatralnych oraz kształcenie kadry 
wychowania przedszkolnego.

Całkowita wartość zadania wyniesie 749 555,75 zł.

Piotr Madej 
Referat Organizacyjno-Prawny

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,
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Ponad pół wieku RAZEM! Uroczystość „ZŁOTYCH GODÓW” 
- jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z gminy Szczurowa
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „ZŁOTE 
GODY” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, 
którzy przeżyli razem ponad pół wieku. Wydarzenie to jest 
ważne dla jubilatów i ich rodzin, jak również dla całej gmin-
nej społeczności.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał 
35 parom małżeńskim z terenu Gminy Szczurowa medale za 
długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

W uroczystej oprawie 26 par mieszkających na terenie 
gminy Szczurowa 27 września 2019 roku świętowało w sali 
kinowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
w Szczurowej Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym 
wyjątkowym wydarzeniu parom małżeńskim towarzyszyli go-
ście na czele z gospodarzem Gminy Szczurowa, Wójtem - Zbi-
gniewem Moskalem wraz z małżonką, Radnym Województwa 

Małopolskiego – Wojciechem Skruchem oraz Przewodniczą-
cym Rady Gminy Szczurowa – Markiem Biernatem.

Na uroczystości nie brakowało ciepłych słów, podziękowań, 
życzeń, wspomnień i serdeczności, pamiątkowych dyplomów, 
upominków, kwiatów oraz zdjęć.

W imieniu odznaczonych na ręce Wójta Gminy Szczurowa 
Zbigniewa Moskala podziękowania, za zorganizowanie tak 
pięknej uroczystości złożył, ze łzami w oczach, Pan Józef Lupa 
z Zaborowa.

Raz jeszcze pragniemy złożyć Dostojnym Jubilatom ser-
deczne gratulacje i życzenia długich lat życia oraz doczekania 
kolejnych pięknych jubileuszy.

Maria Kądziołka 
Sekretarz Gminy Szczurowa

Rok działalności Rady Gminy
Rada Gminy Szczurowa przy współpracy z Gminnym Cen-
trum Kultury Czytelnictwa i Sportu z okazji  pełnego roku 
swej działalności zorganizowała konkurs wiedzy „1 z 21”.

Do teleturnieju przystąpiło 19 sołectw z  Gminy Szczuro-
wa. Konkurs odbył się w jedno z niedzielnych, listopadowych 
popołudni w sali weselnej na Pojawiu. Turniej składał się z 3 
rund, w każdej rundzie znajdowały się pytania z wiedzy ogól-
nej i wiedzy o gminie. Wszystkich uczestników dopingowała 
licznie zgromadzona publiczność. W rundzie pierwszej z pyta-
niami zmagali się uczestnicy ze wszystkich miejscowości. Do 
następnego etapu przeszło 
już tylko 10 sołectw z naj-
większą liczbą uzyskanych 
punktów. Po wyrównanej 
„walce” w rundzie trzeciej 
udało się wyłonić 3 laure-
atów  spośród 5 sołectw. 
Byli to uczestnicy z miej-
scowości: Niedzieliska, 
Kwików i  Strzelce Małe. 
Dla laureatów przewidzia-
no nagrodę, którą będzie 
wspólny wyjazd na kręgle 
do Brzeska.

W  trakcie przerw pomiędzy kolejnymi rundami wszyscy 
uczestnicy zabawy oraz przybyła publiczność oglądająca rywa-
lizację „na wesoło”, mogła skorzystać z  poczęstunku przygo-
towanego przez Panie z 10 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Szczurowa oraz posłuchać Zespołu Karol Makuch Band. Kon-
kurs zgromadził bardzo dużą publiczność i był okazją do inte-
gracji między mieszkańcami całej gminy. Mamy nadzieję, że 
konkurs „1 z 21” na stałe wpisze się w kalendarz imprez gminy 
i z roku na rok cieszył się będzie coraz to większym zaintere-
sowaniem. 

Agnieszka Banaś



Agroenergia 
- czysty ekologicznie prąd  
dla rolników indywidualnych
Agroenergia to program, dzięki któremu rolnicy indywidu-
alni chcący zainwestować m.in. w odnawialne źródła ener-
gii mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cał-
kowity budżet programu opiewa na 200 milionów złotych. 
Wnioski można składać do 20 grudnia 2019 roku.

Dla kogo Agroenergia 
Agroenergia to szansa dla rolnika, który jest właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 300 ha. Osoba 
ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej 
od 5 lat mieszkańcem gminy, w której położona jest jedna z 
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa. Celem 
programu jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła 
energii, które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu 
działalności rolniczej na środowisko.
Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może 
pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 
800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100%. 
kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie 
mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł. Oprocentowanie po-
życzki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. przy 
okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat.

Na co można uzyskać dotację

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii 
elektrycznej i cieplnej:

• elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe,
• systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp,
• małe elektrownie wodne do 5 MWe,

• źródła ciepła opalane biomasą- o mocy nie wyższej niż 
20 MWt,

• kolektory słoneczne,
• biogazownie - obiekty wytwarzania energii elektrycznej 

lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW- 
2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu 
rolniczego,

• pompy ciepła,
• towarzyszące magazyny energii.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (konieczny 
jest podpis elektroniczny), w terminie do 20 grudnia 2019 r. 
za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). 
Oprócz wersji elektronicznej należy złożyć osobiście w NFOŚi-
GW lub przesłać pocztą, wygenerowany w GWD wydruk na 
adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska.

www.szczurowa.pl
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Odnowiona kapliczka w Dołędze
W Dołędze obok drogi na Igloopol, przy rozwidleniu stała kapliczka Matki Boskiej Zwy-

cięskiej (wykonana z drzewa gruszy przez nieznanego rzeźbiarza). Dawniej, w okresie mię-
dzywojennym oraz w czasach PRL-u ludzie odprawiali przy niej nabożeństwa, majówki, 
różaniec. Niestety z biegiem czasu niekonserwowana kapliczka popadała w coraz to gorszy 
stan. Panie mieszkające w sąsiedztwie ubierały ją w kwiaty oraz wieńce. Czasem ktoś pod-
parł ją deską czy podwiązał drutem. Niestety kapliczka nie oparła się wichurze w dniu 16 
marca 2019 r. gdy spadły na nią uschnięte gałęzie drzew. Mała świątynia runęła i połamała 
się na kawałki. Do akcji wkroczyli mieszkańcy wsi Dołęga -  postanawiając odrestaurować 
kapliczkę. Wycięto stojące obok drzewa, rozpięto kable telefoniczne oraz wykonano nowy 
sokół uzbrojony. Obudowę z zielonego granitu wykonała firma Martyński. Renowacji podjął 
się pan Kowal, który określił wiek kapliczki na około 200 lat (XVIII wiek). Poświęcenia do-
konał ks. Paweł Kurzeja 15 września 2019 r. Dziś Matka Boska Zwycięska spogląda dumnie 
na wierną jej miejscowość.

Stanisław Gajda 
Sołtys wsi Dołęga



Mój prąd - do 5 000 zł 
za instalację fotowoltaiczną

Własny, zupełnie darmowy prąd bez opłaty przesyłowej? 
Przez większą część roku jego pozyskanie jest możliwe, jeśli 
zamontujemy na dachu panele fotowoltaiczne. Od 30 sierp-
nia bieżącego roku można uzyskać nawet 5 tysięcy zł. dotacji 
na ich instalację, dzięki rządowemu programowi „Mój prąd”. 
Ministerstwa: Środowiska i Energii zakładają, że dzięki progra-
mowi liczba takich instalacji na polskich domach znacząco się 
zwiększy. 

Jak to działa? 

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw do-
mowych, mogą z  niego skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, 
wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wy-
maganiem jest zawarcie umowy regulującej wprowadzanie 
do sieci energii elektrycznej wytworzonej w  mikro instalacji. 
W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 
10 kWp.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Może 
pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych instalacji fotowol-
taicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. złotych. Ze względu na to, 
że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł 
w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzy-
ma maksymalną kwotę.

W jakim okresie można składać wnioski 
o dofinansowanie? 

Do programu “Mój prąd” może zostać zgłoszona każda 
instalacja fotowoltaiczna, opłacona w całości lub części po 23 
lipca 2019 roku. Istotny jest termin wymiany licznika przez 
operatora systemu dystrybucyjnego (zazwyczaj jest to zakład 
energetyczny) Pierwszy nabór wniosków potrwa do 20 grudnia 
2019 r. lub do wyczerpania środków.

Jakie dokumenty przygotować? 

Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na stronie Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej www.nfosigw.gov.pl. Wnioski można złożyć w  formie 
papierowej z  podpisem własnoręcznym osobiście w  siedzibie 
NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej lub za po-
średnictwem listu poleconego/kuriera na adres: Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Kon-
struktorska 1, 02-673 Warszawa. Dla wniosków przesłanych 
pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestra-
cji w kancelarii NFOŚiGW.

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków 
programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

• kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej 
opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu prioryteto-
wego Mój Prąd”,

• dowodu zapłaty faktury/świadczenie o dokonanej zapłacie,
• zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwier-

dzające montaż licznika z numerem Punktu Poboru Mocy, 

w którym go zainstalowano,
• klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu 

priorytetowego „Mój Prąd”.

,,Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna 
i program ,,Czyste Powietrze” 

Osoby, które skorzystały z programu „Mój prąd”, będą mogły 
skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomo-
dernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną 
od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki 
poza dofinansowaniem z  programu. Dotacji nie można nato-
miast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powie-
trze”.

www.szczurowa.pl
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Regulamin programu i kontakt 
z ekodoradcą

Pełen regulamin programu ,,Mój prąd” jest dostępny na 
stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. Mieszkańcom Małopolski 
informacji o nowym programie udzielają doradcy energetycz-
ni, do których kontakt można znaleźć na stronie internetowej: 
www.powietrze.malopolska.pl

Więcej o dotacjach na inwestycje przyjazne środowisku 
W Polsce istnieją cztery duże programy pozwalające uzyskać 
dopłaty nie tylko do wymiany pieców. To: „Czyste powietrze”, 
„Mój prąd”, „Agroenergia” i  „Stop Smog”. Do ekoinwestycji 
zachęca także ulga termomodernizacyjna. Ich zasady przybli-
ża cykl tekstów informujących w przystępny sposób kto może 
skorzystać z poszczególnych programów. Zapraszamy do czy-
tania https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko

Realizacja Projektów Zdrowotnych  
w szkołach na terenie gminy Szczurowa
Gmina Szczurowa oraz Fundacja Rozwoju Regionów przy-
stąpiła do działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Szczurowa.

Dzięki pozyskaniu przez Fundację Rozwoju Regionów,  
środków z Urzędu Marszałkowskiego odbędą się badania dzie-
ci i młodzieży w celu wykrycia ewentualnych wad: postawy, 
słuchu oraz wzroku. Badania prowadzić będą w okresie kolej-
nych dwóch lat wyłonieni z poszczególnych dziedzin specjali-
ści – lekarze, rehabilitanci oraz fizjoterapeuci.

Powyższe działania rozpoczęły się w bieżącym roku szkol-
nym 2019/2020.

 UWAGA!

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych projek-
tów przedstawione są poniżej:

Wójt Gminy Szczurowa wraz z Fundacją Rozwoju Regionów 
zapraszają do udziału w  bezpłatnych badaniach wad słuchu 
i wymowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczurowa.

Badania odbędą się w ramach projektu „Wczesne wykrywa-
nie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie 
zaburzeń słuchu i  wad wymowy w  województwie małopol-
skim”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakre-
sie wad słuchu i mowy u dzieci uczęszczających do pierwszych 
klas szkół podstawowych z terenu województwa małopolskie-
go poprzez zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słu-
chu i mowy u dzieci. 

Projekt kierowany jest do:

1. Dzieci klas pierwszych, w tym:
a) dziewczynek (2 900 os.), w wieku 7-8 lat (w roku 2020- 
rocznik 2012, w roku 2021- rocznik 2013)
b) chłopców (3 100 os.) w  wieku 7-8 lat (w  roku 2020- 
rocznik 2012, w roku 2021- rocznik 2013)

2. Rodziców/ opiekunów prawnych (3 000 os.) (dzieci wy-
mienionych w pkt.1)

3. Pielęgniarek/ higienistek szkolnych (60 os.)

Planowane działania i wsparcie: 

ETAP I  - DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJ-
NE - Zajęcia w  formie zabawy edukacyjnej dla uczniów klas 
I szkoły podstawowej oraz spotkania edukacyjno- informacyj-
ne dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, a także wycho-
wawców klas pierwszych.

Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykry-
wania i leczenia wad słuchu i wymowy u dzieci.

Etap II - BADANIA PRZESIEWOWE - Diagnostyka 
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych ukierunkowa-
na na zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu 
i mowy u dzieci.

Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci biorące udział 
w projekcie. Na podstawie wyników badań dzieci lekarz kwali-
fikuje dzieci do dalszego etapu programu.

ETAP III - DZIAŁANIA TERAPETYCZNO-REHABILI-
TACYJNE - działania obejmujące terapię logopedyczną przy 
uwzględnieniu wyniku badania przesiewowego słuchu o  wy-
niku poniżej przeciętnej. W ramach zadania przeprowadzone 
zostaną konsultację merytoryczne, zajęcia logopedyczne z in-
dywidualnym programem postępowania rehabilitacyjnego.

W  ramach działań terapeutyczno- rehabilitacyjnych dla 
rodziców/opiekunów prawnych zostanie przygotowana infor-
macja na temat dalszego samodzielnego postępowania z dziec-
kiem.

Termin realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 31.07.2021 r.
 

Udział w projekcie i wszystkie formy wsparcia są BEZPŁATNE. 
 Więcej informacji oraz szczegóły rekrutacji można uzyskać 
pod numerem telefonu: 
608 341 318, 735 206 979
lub e-mail: badaniaprzesiewowe@f-rr.org

www.szczurowa.pl

W
ar

to
 w

ie
dz

ie
ć

Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa

Nasza Gmina
Biuletyn nr 3 (2019)

15



www.szczurowa.plBiuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa

Nasza Gmina
Biuletyn nr 3 (2019)

16



www.szczurowa.pl Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa

Nasza Gmina
Biuletyn nr 3 (2019)

17



Wójt Gminy Szczurowa wraz z Fundacją Rozwoju Regionów 
zapraszają do udziału w bezpłatnych badaniach wad wzroku dla 
dzieci z terenu gminy Szczurowa.

 Badania odbędą się w ramach projektu „Wczesne wykrywa-
nie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat w województwie ma-
łopolskim”, współfinansowanego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 
5 lat, poprzez zwiększenie wczesnego wykrywania i zdiagnozo-
wania wad wzroku oraz wdrożenie postępowania leczniczego, 
zapobiegającego powstaniu i utrwalaniu się wad wzroku na te-
renie min. 3 powiatów województwa małopolskiego.

Projekt kierowany jest do:

1. dzieci i młodzieży w wieku szkolnym- uczniów szkół podsta-
wowych, w tym:

a. dziewczynek (2 900 os.), w wieku 5 lat (w roku 2020- 
rocznik 2015-2016, w roku 2021- rocznik 2016),

b. chłopców (3 100 os.) w wieku 5 lat (w roku 2020- rocz-
nik 2015-2016, w roku 2021- rocznik 2016).

2. rodziców / opiekunów prawnych (3 000 os.) (dzieci wymie-
nionych w pkt.1).

Planowane działania i wsparcie:

ETAP I  - DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJ-
NE - Zajęcia w  formie zabawy edukacyjnej dla uczniów oraz 
spotkania edukacyjno- informacyjne dla rodziców/ opiekunów 
prawnych dzieci oraz wychowawców przedszkolnych. Spotka-
nia składające się z  części informacyjnej oraz edukacyjnej na 

temat rozpoznawania nieprawidłowego funkcjonowania na-
rządu wzroku, metod korekcji oraz miejscach diagnostyki.

Celem spotkań jest podniesienie wiedzy w zakresie wykry-
wania i leczenia wad wzroku u dzieci.

 Etap II- BADANIA PRZESIEWOWE - Diagnostyka dzieci 
w wieku przedszkolnym ukierunkowana na wczesne wykrywa-
nie i zdiagnozowanie wad wzroku.

Badaniami zostaną objęte wszystkie dzieci biorące udział 
w projekcie. Na podstawie wyników badań dzieci lekarz kwali-
fikuje dzieci do dalszego etapu programu.

 ETAP III - DIAGNOSTYCZNE BADANIE WZROKU - 
działania obejmujące pogłębione badania diagnostyczne dla 
osób ze zdiagnozowaną wadą wzroku polegające na poszerzo-
nej diagnostyce nieprawidłowości funkcjonowania narządu 
wzroku, a  także edukacja zdrowotna w  formie pisemnej dla 
rodziców/ opiekunów prawnych dzieci dotyczącej zdiagnozo-
wanej wady.

 
Termin realizacji projektu: 01.12.2019 r. - 31.12.2021 r.

 

Udział w projekcie i wszystkie formy 
wsparcia są BEZPŁATNE. 
Więcej informacji oraz szczegóły rekrutacji można uzyskać 
pod numerem telefonu: 
608 341 318, 735 206 979
lub e-mail: badaniaprzesiewowe@f-rr.org

Asystent osoby niepełnosprawnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, 

ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające kwalifikacje na stanowisko:

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
do kontaktu w sprawie podjęcia zatrudnienia w ramach programu 

„Asystent osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019- 2020.

Kontakt telefoniczny: 14/ 632 09 70, 14/ 671 31 20, 14/ 632 09 93,
adres e-mail: gops@szczurowa.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej

www.szczurowa.pl
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XX Międzynarodowy tabor 
Pamięci Romów

25 sierpnia 2019 r. po raz dwudziesty z Tarnowa wyruszył 
w drogę cygański Tabor Pamięci. Jego trasa wiodła na cmen-
tarz do Szczurowej. Tam o  świcie 3 lipca 1943 r. niemiecki 
oddział pod dowództwem rzeźnika Engelberta Guzdka, przy 
dźwiękach słabnącej, cygańskiej kapeli, której muzycy rozbijali 
o bruk swe instrumenty, dokonał bestialskiej egzekucji 93 nie-
winnych ofiar. Niemcy rozpoczęli od mordowania niemowląt 
odrywanych siłą od swych matek, nie oszczędzono kobiet ani 
starców. Na każdego Roma przypadła jedna kula. Rannych nie 
dobijano, wrzucając ciała często na wpół-żywych Romów do 
wspólnej mogiły, pospiesznie przysypywanej piaskiem i wap-
nem. 

Na miejscu zagłady, obok mogiły pomordowanych Romów 
na szczurowskim cmentarzu zebrali się przedstawiciele spo-
łeczności Romów, Adam Bartosz - Szef Komitetu Opieki Nad 
Zabytkami Kultury Żydowskiej w  Tarnowie, Wójt Gminy 
Szczurowa - Zbigniew Moskal, Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej - Szymon Witek 
oraz mieszkańcy Szczurowej. Pamięć pomordowanych uczczo-
no modlitwą, której przewodził Kapelan Romów - ks. Stanisław 
Opocki. Upamiętnieniu na cmentarzu w Szczurowej towarzy-
szyły krótkie, okolicznościowe przemówienia nad mogiłą 93 
pomordowanych, na której złożono symboliczne kwiaty. 

Po uroczystości Romowie i  zaproszeni goście udali się do 
Dworu Kępińskich na spotkanie, podczas którego rozmawia-
no o  tradycji Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów, 
jako ważnym wydarzeniu integrującym społeczność Cyganów 
w Polsce.

Zbiorowa mogiła i  pomnik zamordowanych Romów na 
cmentarzu w Szczurowej jest jednym z punktów Małopolskie-
go Szlaku Martyrologii Romów. 

Sebastian Marcisz 

www.szczurowa.pl
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Rozmowa ze Zbigniewem Moskalem  
- Wójtem Gminy Szczurowa

W  październiku minął rok odkąd 
został Pan wybrany na stanowi-
sko Wójta Gminy Szczurowa. Czy 
Pańskie wyobrażenie o  kierowaniu 
gminą w  zderzeniu z  rzeczywisto-
ścią bardzo się zmieniło? 
Ostatni rok był dla mnie okresem 
bardzo wytężonej pracy, zdobywania 
wiedzy i  doświadczenia. Najważniej-
szy jest dla mnie bezpośredni kontakt 
z ludźmi.
W  związku z  tym przez cały mijają-
cy rok odbyłem wiele indywidualnych 
spotkań i  rozmów z  mieszkańcami, 
aby dogłębnie poznać ich sytuację 
i  pomagać im w  rozwiązywaniu pro-
blemów. Owszem, obejmując stanowi-
sko wójta miałem świadomość ogro-
mu obowiązków. Jednakże, kolejne 
miesiące pełnienia funkcji ukazywały 
wiele problemów, które nawarstwiały 
się przez lata. Pierwszy rok upłynął 
zatem nie tylko na wypełnianiu obietnic wyborczych, ale rów-
nież na  rozwiązywaniu  problemów, z którymi nasza gmina bo-
ryka się od lat. 

Co prawda za nami dopiero jedna piąta kadencji, ale czy już 
teraz może Pan powiedzieć, że część z  zapowiedzi wybor-
czych udało się zrealizować, jeśli tak to które?
Realizacja mojego programu wyborczego ma na celu zapewnie-
nie lepszych warunków zarówno do zamieszkania, jak i wszech-
stronnego rozwoju mieszkańców. Wiele zaplanowanych przeze 
mnie działań i inwestycji jest już w fazie realizacji, część z nich 
została już zrealizowana, mogą Państwo o  nich przeczytać 
w  „Inwestycyjnym podsumowaniu roku 2019”, które znajduje 
się na początku tego numeru kwartalnika.
W  dziedzinie edukacji pracuję nad stworzeniem programu 
wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych oraz nawiązaniem 
współpracy międzynarodowej w celu sprawnego organizowania 
wymian młodzieżowych. Podjąłem działania w celu poszerzenia 
oferty edukacyjno-rekreacyjnej w szkołach. Trwają prace projek-
towe związane z budową sali gimnastycznej w Strzelcach Wiel-
kich oraz powstaniem żłobka i przedszkola w Strzelcach Małych. 
Wprowadziłem program „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”, w ra-
mach którego każde dziecko urodzone od dnia 21 października 
2018 roku otrzymuje książkę. 
Ważnym aspektem mojej działalności są inwestycje w  infra-
strukturę drogową.  Zleciłem prace projektowe przy budowie 
chodników w Strzelcach Małych, Strzelcach Wielkich, Zaborowie 
i Szczurowej. Prowadzę rozmowy z firmą zarządzającą oświetle-
niem ulicznym na temat możliwości modernizacji lamp na ener-
gooszczędne. W celu właściwego zimowego utrzymania dróg zo-

stanie od obecnego sezonu zapewniony 
bieżący monitoring i  kontrola wywią-
zywania się firmy z  powierzonych jej 
obowiązków. 
Podejmuję szereg działań mających 
na celu wyposażenie jednostek OSP 
w  profesjonalny sprzęt i  umundu-
rowanie. Bardzo cieszy mnie fakt, że 
została doceniona działalność OSP 
Górka. Wielkim sukcesem zakończyły 
się jej starania o  pozyskanie nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego, 
na który jednostka otrzymała dota-
cję  z  Ministerstwa Sprawiedliwości 
w wysokości 800 tys. zł oraz z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w wysokości 214 tys. zł – warto 
podkreślić, że wkład finansowy gminy 
w zakup to tylko 37 tys. zł czyli około 
3,5 %.
W  sferze ochrony zdrowia i  opie-
ki społecznej podejmuję działania 

w celu organizacji badań profilaktycznych dla kobiet oraz sto-
matologicznych badań profilaktycznych w szkołach. W Szczuro-
wej powstaje miejsce dla osób w wieku senioralnym. Na ten cel 
pozyskałem kwotę 150 tys. zł z programu Senior Plus. 
Wdrożyłem program budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, do którego zgłosiło się 60 mieszkańców naszej gminy. 
Utworzyłem stanowisko obsługi Programu Czyste Powietrze, 
dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość składania wniosków 
na zadania proekologiczne za naszym pośrednictwem. 
Aktualnie procedowane jest wydanie decyzji środowiskowej 
w  sprawie budowy obwodnicy Rudy-Rysia. Natomiast w  kwe-
stii budowy obwodnicy Szczurowej w projekcie budżetu na lata 
2020-2021 zostały zaplanowane środki finansowe w  łącznej 
wysokości 3 mln zł w celu wypłaty odszkodowań właścicielom 
gruntów. 
Równocześnie realizuję założenia budżetowe zaplanowane na 
obecny rok, m.in. inwestycje w miejscowościach objętych progra-
mem rewitalizacji.

Co Pan uważa za swój największy sukces?
Podejmuję na bieżąco wiele wyzwań, aplikuję do wielu instytu-
cji, ministerstw, zabiegam o środki finansowe na realizację za-
planowanych działań i inwestycji. W ciągu ostatniego roku pozy-
skałem ponad 3 mln zł dodatkowych środków na rozwój gminy. 
Przede mną wiele planów i  wyzwań, które będę skrupulatnie 
realizował. Najbardziej cieszy mnie jednak fakt, że umiem zna-
leźć wspólny język z mieszkańcami gminy. Spotkania i rozmowy 
prowadzone w ciągu ostatniego roku, a także prowadzona przeze 
mnie bezpośrednia kampania wyborcza pozwoliły mi na dobre 
poznanie mieszkańców, a to umożliwia mi prawidłowe wywią-
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zywanie się z obowiązków wójta. Jednocześnie mieszkańcy mie-
li wiele okazji do poznania mnie. W moich działaniach zawsze 
kieruję się dobrem mieszkańców i wizją gminy Szczurowa jako 
miejsca otwartego, przyjaznego i rozwiniętego.

Wójt nie działa samodzielnie, jest też rada gminy. Jak się 
współpracuje z radnymi?
Radni gminy Szczurowa obecnej kadencji to grupa ambitnych 
i pracowitych ludzi angażujących się społecznie w wiele działań 
na rzecz własnych miejscowości i całej gminy. Godnym podziwu 
jest fakt, że zawsze kierują się dobrem całej społeczności gminnej, 
analizują sytuację w całej gminie i potrafią podjąć decyzję naj-
lepszą z punktu widzenia zarówno całej gminy, jak i poszczegól-
nych miejscowości. Oprócz dyskusji merytorycznych podczas ob-
rad sesji i komisji, organizuję comiesięczne spotkania z radnymi 
w celu omówienia bieżących spraw i pomysłów na rozwój gminy. 
Współpraca z radą gminy układa się bardzo pozytywnie, ponie-
waż wszystkim nam zależy na poprawie życia mieszkańców. Po-
nadto, zaangażowanie radnych w wiele inicjatyw lokalnych ma 
wpływ na aktywizowanie społeczności lokalnej oraz poprawę 
współpracy z sołtysami i radami sołeckimi. 

Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość? 
Bardzo istotny będzie dalszy rozwój infrastruktury, moderniza-
cja dróg, budowa chodników, parkingów, poprawa komunikacji 
pomiędzy miejscowościami w gminie, przystosowanie budynków 
użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Priorytetem będzie również rozbudowa sieci gazowej i kanaliza-
cyjnej w gminie. Aktualnie zleciłem audyt dotyczący możliwości 
budowy kanalizacji w  poszczególnych miejscowościach gminy. 
Ponadto, planuję pozyskanie środków z Funduszy Norweskich na 
modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.
Mam świadomość, że dalszych usprawnień wymaga działanie 
administracji publicznej w gminie. W najbliższym czasie podpi-
suję umowę na działanie aplikacji Blisko, co pozwoli na bieżące 
informowanie mieszkańców i turystów o sprawach dotyczących 
życia lokalnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, 
wprowadziłem możliwość wnoszenia opłat w urzędzie za pomo-
cą kart płatniczych. Planuję powołanie w urzędzie stanowisk do 
spraw doradztwa rolniczego oraz obsługi inwestorów. Konieczne 
jest również stworzenie kompleksowego planu promocji naszej 
gminy w celu pozyskiwania przedsiębiorców i wspierania lokal-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Wiele zadań planowanych jest w sferze rozwoju kultury, eduka-
cji, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Będą to działania zwią-
zane z  wprowadzeniem ciekawej oferty zajęć w  domu kultury, 
tworzeniem przestrzeni i  oferty spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży, krzewieniem kultury fizycznej, budową infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej.  
Planów i zamierzeń mam dużo. Zdaję sobie jednak sprawę, że 
inwestycje jakie planuję muszą być rozłożone w czasie ze wzglę-
du na możliwości budżetowe.  Jednocześnie pozostaję otwarty na 
wszelkie pomysły i propozycje mieszkańców, dla których zawsze 
staram się znaleźć czas i których bardzo serdecznie zapraszam 
do współpracy.

Rozmawiał Szymon Witek

„Narodowe Czytanie 2019” 
w Gminie Szczurowa
Nowele polskie były lekturą ogólnopolskiej akcji Narodowe 
Czytanie, zainaugurowanej w  2012 roku przez Parę Prezy-
dencką. Prezydent RP Andrzej Duda, w  specjalnym liście 
dotyczącym Narodowego Czytania 2019 napisał: „Jest to 
wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest pol-
skość w  połączeniu z  treściami uniwersalnymi, refleksją 
nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie 
w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozo-
stawia w  umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. 
(...) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą 
nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i so-
lidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką 
krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.(...)”.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowego Czytania 
Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie, 
takie jak:
1. Dobra pani - Eliza Orzeszkowa,

2. Dym - Maria Konopnicka,

3. Katarynka - Bolesław Prus,

4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium 
pod Klepsydrą) - Bruno Schulz,

5. Orka - Władysław Stanisław Reymont,

6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… - Stefan Żeromski,

7. Sachem - Henryk Sienkiewicz,

8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) - Henryk Rzewuski.

W Gminie Szczurowa piękno polskich nowel odkrywaliśmy 
przez aktywne włączenie się wszystkich szkół podstawowych 
z terenu gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w organizo-
waną akcję. Wybrane fragmenty polskich nowel czytali: przed-
stawiciele Urzędu Gminy w  Szczurowej, radni, sołtysi, panie 
z  kół gospodyń wiejskich, seniorzy, dyrektorzy, pracownicy, 
emeryci i uczniowie szkół oraz rodzice.

 
Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwiania na piękno języka 
polskiego oraz doskonałą promocją wybitnych dzieł polskiej 
literatury.

 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 

włączyli się w  organizację tego szczególnego wydarzenia 
promującego polską literaturę.

Elżbieta Gądek 
Kierownik ZOSiP w Szczurowej

www.szczurowa.pl
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Koncertowali  
Dla Niepodległej
11 listopada, tuż po godzinie 16.00 w sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury w Szczurowej mieszkańcy ca-
łej gminy spotkali się aby wspólnie uczcić odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. 

Tegoroczne świętowanie przybrało nieco inną niż w ubie-
głych latach  formę. Uroczystość rozpoczęła się odegranym 
przez Orkiestrę Dętą w Szczurowej Mazurkiem Dąbrowskiego 
oraz okolicznościowym przemówieniem Wójta Gminy Szczu-
rowa Pana  Zbigniewa Moskala. W ciągu kilkunastu kolejnych 
minut orkiestra dęta zaprezentowała przygotowany przez sie-
bie repertuar patriotyczny, a sześciolatki: Gabrysia i Maciej 
- uczniowie szkoły podstawowej z Niedzielisk skradli serca 
przybyłym gościom, wyrecytowanym przez siebie wierszem 
Kto Ty jesteś? Polak mały…. 

Chwilę później na szczurowskiej scenie pojawili się; Ka-
tarzyna Słota-Marciniec śpiewaczka operowa, wykładowca 
Krakowskiej Akademii Muzycznej wraz z  Ayham’em Ham-
mour’em urodzonym w Damaszku pianistą, laureatem wielu 
konkursów międzynarodowych. Artyści zaprezentowali utwo-
ry Jana Stefaniego, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki 
oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Koncert „Droga do Nie-
podległej” był swoistą podróżą w czasie, historią opowiedzianą 
za pomocą przepięknych utworów minionych lat.  

Nie zabrakło również wspólnego śpiewania. W sali wido-
wiskowej rozbrzmiewały takie piosenki jak Przybyli ułani pod 
okienko, Pałacyk Michla czy też Hej chłopcy bagnet na broń. 
Wydarzenie zakończyła wystawa prac Gabrieli Rudnik – mło-
dej malarki pochodzącej ze wsi Rudy Rysie. 

Szymon Witek

Granty dla Centrum Kultury

Bardzo miło nam jest poinformować, że w przeciągu kilku 
ostatnich miesięcy Gminnemu Centrum Kultury Czytelnictwa 
i Sportu udało się pozyskać dodatkowe pieniądze na swoją sta-
tutową działalność. 

• W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych” otrzymaliśmy rekordową dotację w wysokości 
21 900 zł, natomiast wartość całego projektu to aż 43 800 zł. 
Za pozyskane środki finansowe doposażono księgozbiory 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczurowej oraz Filii Bi-
bliotecznych w Dołędze, Uściu Solnym, Woli Przemykow-
skiej i Zaborowie.

• ,,Razem dla innych wspólnie dla siebie – Biblioteka miej-
scem spotkań pokoleń” – to tytuł zadania realizowanego 
w ramach otrzymanego z Fundacji Orlen grantu w wyso-
kości 7 500 zł. W  ramach działań projektowych zaplano-
wane zostały:  warsztaty rękodzieła ludowego dla seniorów 
i  dzieci, wycieczki  do 
kina i teatru, zajęcia czy-
telnicze  ,,Książka łączy 
pokolenia”,  ,,Wieczór 
z  tradycją i  historią”, 
wieczorek  literacki oraz 
spotkanie noworoczne 
dla seniorów. 

• „Nippon-Koku w szczurowskim GOKu” – kolejna dotacja 
pozyskana przez GCKCZiS, tym razem na działania skiero-
wane do młodzieży w wieku 13 – 19 lat z terenu naszej gmi-
ny. Otrzymane pieniądze, a  dokładnie 8 470 zł pochodzą 
z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko Amery-
kańskiej - Fundacji Wolności, a przyznawane są w ramach 
programu Równać Szanse. Warto dodać, że dotację otrzy-
mało tylko 10 instytucji z  terenu województwa, a do gro-
na nagrodzonych grantem należy również Stowarzyszenie 
na Rzecz Promocji i  Rozwoju Wsi Niedzieliska, które we 
współpracy z centrum kultury złożyło wniosek pod nazwą 
„Art Squat” – wartość otrzymanej dotacji to 8 500 zł. 

Red.
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,,Nałogi niszczą życie, Wybierasz sam”  
warsztaty profilaktyczne w Zaborowie
We wrześniu uczniowie klas od IV-
-VIII Szkoły Podstawowej w  Zabo-
rowie wzięli udział w  warsztatach 
profilaktycznych przeprowadzonych 
przez pedagoga szkolnego, psycho-
loga i  wychowawców poszczegól-
nych klas. Warsztaty obejmowały 
szeroką tematykę profilaktyki, po-
cząwszy od poznania przyczyn wy-
stępowania nałogów: alkoholizmu, 
narkomanii i  nikotynizmu, poprzez 
ich zapobieganie. Dopełnieniem 
zajęć profilaktycznych było zorga-
nizowanie wycieczki, ukazującej 
dzieciom i  młodzieży alternatywne 
możliwości spędzania wolnego czasu, 
bez nałogów i uzależnień.  W piątek 
20 września, 54 uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa Jagiełły w Zaborowie pod opieką 
swoich nauczycieli, wzięło udział w wycieczce turystyczno-
-krajoznawczej do perły polskiego renesansu Kazimierza 
Dolnego, położonego w województwie lubelskim.

 Podróż przez Kotlinę Sandomierską, Wyżyny Małopolski, 
Małopolski Przełom Wisły i  Wyżyny Lubelskiej, zakończyła 
się o 10:00, kiedy to uczestnicy dotarli do celu. W Kazimierzu 
Dolnym z pomocą przewodników PTTK uczniowie udali się 
na dwuipółgodzinną wyprawę. 

Na trasie zwiedzania znalazły się ruiny zamku, zbudowane-
go przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku, barokowy 
kościół farny, w którym znajdują się najstarsze organy w Polsce 
oraz kazimierski rynek, Klasztor Ojców Franciszkanów oraz 
,,Górę trzech Krzyży”, z której rozciąga się przepiękny widok 

na Małopolski Przełom Wisły i Góry Świętokrzyskie. Ostatnim 
punktem wycieczki był rejs statkiem z  epoki Wikingów po 
Wiśle. Z pokładu statku można było podziwiać majestatyczny 
brzeg skarpy wiślanej.

 
Organizacja wycieczki jest jednym z punktów projektu hi-

storycznego pt. „Śladami wielkiego honoru”, realizowanego 
w Szkole Podstawowej w Zaborowie. Zadanie poświęcone jest 
pamięci trzech polskich patriotów, pochodzących z  naszego 
regionu: generałowi Kazimierzowi Tumidajskiemu, jego bra-
tu kapitanowi Aleksandrowi Tumidajskiemu i   pułkownikowi 
Adamowi Boryczce, cichociemnemu.

Mieczysław Chabura 
Dyrektor SP Zaborów
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Światełka pamięci na mogiły  
naszych rodaków na kresach 

1 Listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych, odwiedza-
liśmy groby naszych bliskich, na których zapaliliśmy znicze. 
Nie zapominamy o zmarłych, którzy wciąż trwają w naszej 
pamięci, a skromne światełko jest zawsze dobrym tego sym-
bolem.

W tym szczególnym okresie większość cmentarzy w Polsce roz-
świetlają miliony zniczy. Jednak wiele polskich mogił, które znajdują 
się na dawnych Kresach Rzeczpospolitej jest dzisiaj już poza grani-
cami naszego kraju. Kiedyś tam była Polska, tam żyli i umierali nasi 
Rodacy, nierzadko krewni. Niestety jeszcze do niedawna znaczna 
część mogił na Kresach pozostawała nieupamiętniona. Sytuacja od 
jakiegoś czasu wyraźnie się jednak zmienia. Dzięki patriotycznym 

organizacjom, szkołom i ludziom dobrej woli, co roku na dawne 
Kresy (Litwa, Ukraina, Białoruś) dostarczane są bardzo duże ilości 
zniczy, którymi upamiętniane są polskie mogiły.

W tym roku, już po raz kolejny w akcję przywracania pa-
mięci o Polakach, którzy zostali pochowani na Kresach włączy-
li się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Zaborowie, Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Suchar-
skiego w Woli Przemykowskiej oraz po raz pierwszy  ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Uściu 
Solnym. Zebrana została bardzo duża ilość zniczy, która przy 
pomocy Klubu Historycznego im. płk. Łukasza Cieplińskiego 
– Tarnów oraz Stowarzyszenia  Pomocy Polakom we Lwowie 
i okolicach – Tońko i Szczepko, została dostarczona na polskie 
cmentarze na Ukrainie. Warto podkreślić, że z każdym rokiem 
liczba zebranych zniczy jest coraz większa, co świadczy o bar-
dzo dużym zaangażowaniu uczniów z naszej gminy.

Mateusz  Michalski
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Majka Jeżowska edukacyjna 
- koncert w szczurowskiej szkole

W czwartek 10 października na hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Szczurowej odbył się koncert Majki Jeżowskiej 
w ramach Edukacyjnej Trasy Koncertowej 2019. Majka Je-
żowska jest Ambasadorką UNICEF oraz Kawalerem Orderu 
Uśmiechu. Popularność zdobyła głównie dzięki swojej twór-
czości skierowanej do dzieci. Piosenkarka nie tylko śpiewa, 
ale jest również kompozytorem i reżyserem.

Październikowy występ przeznaczony był dla dzieci ze szkół 
podstawowych oraz przedszkoli. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Szczurowej, Woli Przemykowskiej, 
Wokowic, dzieci z  Komunalnego Przedszkola w  Szczurowej, 
Ochronki Sióstr Służebniczek-Przedszkola Niepublicznego 
w Szczurowej, Oddziału Przedszkolnego we Wrzępii oraz Od-
działu Przedszkolnego w Rudach-Rysiu.

W  programie wokalistka zaprezentowała kultowe już pio-
senki poruszające istotne tematy i  niosące przesłanie dla 
najmłodszych. Po koncercie była możliwość zrobienia sobie 
zdjęcia z piosenkarką i otrzymania autografu. Koncert dostar-
czył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i miłych wspo-
mnień. 

Elżbieta Grzesik-Oleksyk 
PSP w Szczurowej
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Podwójne święto w Szkole Podstawowej w Niedzieliskach

11 października odbyła się uroczysta akademia z  okazji 
Dnia Edukacji Narodowej połączona z  Pasowaniem na 
Ucznia Klasy I. Część artystyczną otworzył występ uczniów 
klas starszych, przygotowany pod kierunkiem Doroty Gur-
gul i Pauliny Duda. Uczniowie złożyli swoim nauczycielom 
życzenia i podziękowali za ich pracę. 

Ślubowanie to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu każ-
dego ucznia, dlatego uroczystość miała podniosły, a zarazem 
radosny charakter. Uświetnili ją swoją obecnością Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu - Szymon 
Witek, przewodnicząca Rady Rodziców - Magdalena Pawlik, 
rodzice, nauczyciele, przedszkolaki i uczniowie klas starszych. 
Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytator-
skie i wokalne w programie artystycznym przygotowanym pod 
kierunkiem wychowawczyni - Ewy Serwatka. Mali uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz upo-
minki od rodziców i kolegów z klas II-III. Na koniec nie za-
brakło pamiątkowych zdjęć. Do grona uczniów naszej szkoły 
zostało oficjalnie włączonych sześcioro dzieci: Milena Stasiak, 
Olivia Dadej, Patryk Stasiak, Jakub Zadęcki, Antoni Zdunek 
i Sebastian Sobol.

Pani Dyrektor życzyła uczniom, aby z radością i satysfakcją 
zdobywali wiedzę oraz osiągali same sukcesy w nauce, by en-
tuzjazm i optymizm dzisiejszego dnia towarzyszył im w czasie 
całej edukacji.

Lucyna Wróbel 
PSP w Niedzieliskach

Zakręcona akcja - Pomoc dla Miłosza
Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Zaborowie oraz rodzice Miłosza serdecz-
nie dziękuje wszystkim uczniom, którzy chcąc 
pomóc chłopcu dostarczyli do szkoły plastikowe 
zakrętki.

Przekazaliśmy 8 dużych worków pełnych nakrę-
tek, co pomoże w  sfinansowaniu rehabilitacji oraz 
zakupie specjalistycznego sprzętu.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś co dla nas 
jest odpadem dla kogoś innego może stać się olbrzy-
mim wsparciem i pomocą. Dlatego przypominamy!

Akcja się nie kończy! Prosimy o wsparcie!
Osoby, które chciałyby nawiązać kontakt z Miło-

szem lub dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy 
na jego profil na portalu społecznościowych Face-
book:

https://www.facebook.com/pg/PomocDlaMi-
loszka/photos/?ref=page_internal

Dominika Łucarz 
PSP Zaborów
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ADAM BORYCZKA „TOŃKO” 
– NIEZŁOMNY CICHOCIEMNY 
Z MAŁOPOLSKI 
CZĘŚĆ II 

W KONSPIRACJI WILEŃSKIEJ

W  momencie gdy Adam Boryczka przybył na ziemie 
wschodnie, znajdowały się one pod okupacją niemiecką. Trzy 
lata później były już w sowieckiej strefie wpływów. Zanim jed-
nak do tego doszło, Polacy stoczyli heroiczną  i krwawą walkę 
o Kresy.

Trudno byłoby w tym miejscu dokładnie scharakteryzować 
działalność „Tońka” w konspiracji wileńskiej . Była ona bardzo 
rozległa i wiązała się z różnymi funkcjami.

Trzeba jednak koniecznie zaznaczyć, że pełniąc między 
innymi funkcję dowódcy jednego z  patroli V Odcinka „Wa-
chlarza”, szefa Kedywu Okręgu AK Wilno, czy wreszcie za-
stępcy dowódcy, a  następnie dowódcy 6 Wileńskiej Brygady 
AK, Boryczka zawsze realizował bardzo trudne, wiążące się 
z ogromnym ryzykiem i wymagające olbrzymiej wytrzymało-
ści psychicznej zadania.

„Tońko”, który przeszedł szereg specjalistycznych szkoleń 
na wyspach brytyjskich, był odpowiedzialny za organizację 
dywersji na tyłach wroga. Doskonale znając się na materiałach 
wybuchowych, dokonywał cięć linii kolejowych, które były 
wykorzystywane przez Niemców do zaopatrzenia frontu. Oso-
biście przewoził niebezpieczne ładunki oraz szkolił przyszłych 
dywersantów. Podkomendni Boryczki byli pod wielkim wra-
żeniem jego odwagi i  nieprzeciętnej intuicji, oceniając akcje 
swojego dowódcy jako wręcz brawurowe.

Po porażce Niemców na froncie wschodnim i zajęciu Kre-
sów przez Sowietów, Boryczka w odróżnieniu od wielu innych 
polskich oficerów, nie poszedł na rozmowy z przywódcami Ar-
mii Czerwonej. W celu uniknięciu konfrontacji z bolszewika-
mi prowadził mordercze i całodniowe marsze. Były to jednakże 
kluczowe i  świadczące o  niesłychanej intuicji decyzje, które 
uratowały jemu i  wielu jego podkomendnym życie. W  tym 
samym czasie w bezpośrednim starciu z Sowietami zginął pod-
pułkownik Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” - twórca idei cicho-
ciemnych, wielki patriota i wspaniały człowiek.

W czasie walki konspiracyjnej na Wileńszczyźnie, „Tońko” 
został dwa razy ranny. W jednym przypadku, gdy miał prze-
strzelone płuco i ranę wylotową o wielkości pomarańczy, nie-
wiele brakowało, a skończyłoby się to śmiercią.

Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Sowieci bestialsko 
zagarnęli Kresy Wschodnie, Adam Boryczka przedostał się do 
centralnej Polski. W jego życiu otwierał się nowy, jeszcze bar-
dziej dramatyczny rozdział.

Na ziemi wileńskiej pozostawił po sobie pamięć honorowe-
go, uczciwego i dbającego o swoich żołnierzy dowódcy. 

ZDRADZONA OJCZYZNA I WIELKA 
INTRYGA KOMUNISTÓW

7 maja 1945 roku, niemiecki generał Alfred Jodl podpisał 
bezwarunkowy akt kapitulacji Niemiec, który wchodził w życie 
od następnego dnia. W Europie kończyła się straszna wojna, 
rozpoczęta  od agresji Hitlera na Polskę. Nasz kraj od począt-
ku do końca stawiał bohaterski opór, poświęcając na ołtarzu 
sprawy swoje najwspanialsze dzieci. Niestety w wyniku ustaleń 
Wielkiej Trójki (Roosvelt, Churchill, Stalin ) na konferencji 
w Jałcie, Polska z innymi niż przedwojenne granicami, znala-
zła się w sowieckiej strefie wypływów. Upragniona wolność nie 
była dla nas. Nasza Ojczyzna na długie lata miała pogrążyć się 
w stalinowskiej nocy.

Adam Boryczka, podobnie jak wielu innych niezłomnych 
polskich żołnierzy, nie godził się na zdradę i kreowaną przez 
komunistów rzeczywistość. Ponownie wyjechał do Wielkiej 
Brytanii, gdzie znów zasilił Polskie Siły Zbrojne. Tam przyjął 
propozycję, która zdeterminowała jego dalsze losy. „Tońko” po-
przez bardzo niebezpieczne i ryzykowne podróże (wykorzystu-
jąc fałszywe dokumenty) do kraju, miał utrzymywać łączność 
między polskimi władzami na emigracji a konspiracyjną, opar-
tą głównie na byłych żołnierzach Armii Krajowej, organizacją 
Wolność i Niezawisłość, której celem była walka o w suweren-
ność Polski.

W latach 1947 – 1954,  Boryczka odbył do kraju sześć po-
dróży. Niestety jego misje nie przyniosły poprawy sytuacji 

Adam Boryczka (1913 – 1988). 
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w Polsce, zostały natomiast wykorzystane przez komunistycz-
ne służby, a on sam, zupełnie nieświadomy intrygi, stał się tylko 
narzędziem w tragicznej grze, która doprowadziła do likwidacji 
polskiego podziemia.

Celem pierwszego przyjazdu do Polski było spotkanie z do-
wódcami IV Komendy WiN (trzy wcześniejsze zostały przez 
komunistów rozbite). Niestety przybycie Boryczki zbiegło się 
z agonią ostatniego prawdziwego przywództwa WiN. Areszto-
wany został prezes ppłk. Łukasz Ciepliński oraz jego najbliżsi 
współpracownicy.

Byłemu dowódcy 6 Wileńskiej Brygady AK udało spotkać się 
co prawda z pozostającym na wolności Stefanem Sieńką, jednym 
z członków IV Komendy WiN, który jednakże…został tajnym 
współpracownikiem służb komunistycznych. Wielki dramat 
Adama Boryczki, człowieka, który, poświęcił swoje życie walce 
o  Ojczyznę, polegał na tym, że poprzez cztery kolejne wizyty 
w  Polsce, z  poręczenia władz emigracyjnych oraz angielskiego 
i amerykańskiego wywiadu,  przekazywał  fikcyjnej, utworzonej 
przez komunistów V Komendzie WiN, firmowanej przez zdrajcę 
Sieńkę,  tajne dokumenty, plany i olbrzymie ilości pieniędzy, my-
śląc, że wspiera polski ruch niepodległościowy. Misternie uszyta 
przez komunistów intryga nosiła kryptonim „Cezary”.

Zakończona sukcesem tajna operacja została przerwana 
przez służby w  1952 roku. Boryczka przebywał wówczas za 
granicą. Gdyby tam pozostał, zapewne byłby bezpieczny. Zdez-
orientowany sytuacją w  kraju, przeczuwając zdradę, a  także 
kierowany motywami osobistymi, gdyż jego wieloletnia sym-
patia, Elżbieta Śledź mieszkająca w  Tarnowie (niestety także 
zwerbowana przez UB jako tajny współpracownik), pisała do 
niego listy z prośbą o powrót, zdecydował się przybyć do Polski.

WIĘZIEŃ POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
LUDOWEJ

13 czerwca 1954 roku, Adam Boryczka boso przekroczył 
granicę miedzy NRD a  Polską na Nysie Łużyckiej. Niedługo 
potem został jednakże złapany przez Wojsko Ochrony Pogra-
nicza, szybko zdemaskowany i odstawiony do Warszawy, gdzie 
poddano go brutalnemu śledztwu. Okrutnie bity, torturowany 
fizycznie (między innymi miażdżono mu butami stopy) i psy-
chicznie (przesłuchiwano 22 godziny na dobę) został skazany 
na karę śmierci. Podczas procesu jak i  później, sadzając go 
w  celi z  niemieckim mordercą Paulem Geibelem (byłym do-
wódcą SS i policji warszawskiej) potraktowano go jak najgor-
szego faszystowskiego zbrodniarza.

Adam Boryczka nie podzielił jednak losu Witolda Pileckie-
go, Augusta Emila Fieldorfa czy Łukasza Cieplińskiego. Wyrok 
śmierci został zamieniony na dożywocie, a w wyniku licznych 
protestów bardzo szerokich kręgów społecznych, z kombatan-
tami, ludźmi świata nauki i sztuki włącznie, został uwolniony 
w 1967 roku. Był jednym z najdłużej więzionych żołnierzy nie-
złomnych.

Legendarny „Tońko” nie doczekał demokratycznych zmian 
w Polsce. Zmarł 30 kwietnia 1988 roku w Warszawie. Miał 75 

lat. Został pochowany na powązkowskim cmentarzu, a  mszę 
pogrzebową celebrował kapelan WiN, ksiądz Stefan Niedzie-
lak, zamordowany przez komunistów niespełna dziesięć mie-
sięcy później, tuż przez rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu.

Tak odchodziły ostatnie pokolenia tych, którzy dobrze zro-
zumieli sens słów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Adam Boryczka, 
syn wierzchosławickiej ziemi był jednym z  reprezentantów 
tych wyjątkowych generacji…

 Mateusz Michalski
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Cezary Chlebowski, Wachlarz. Monografia wydzielonej  
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Grób Adama Boryczki na Powązkach w Warszawie. Widok współczesny. 
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Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dziewcząt 
i Chłopców w unihokeju i halowej piłce nożnej 
W środę 9 października na hali sportowej w Szczurowej ro-
zegrano mecze unihokeja i  halowej piłce nożnej w  ramach 
Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Szczurowa w kategorii Dziewcząt i Chłopców. Do rywaliza-
cji sportowej w halowej piłce nożnej przystąpiło pięć drużyn 
chłopców oraz trzy drużyny dziewcząt ze szkół podstawowych 
z  terenu Gminy Szczurowa. Po przypomnieniu przepisów 
oraz rozgrzewce rozległ się dźwięk gwizdka, rozpoczynając 
tym samym zmagania w halowej piłce nożnej młodzieży. Za-
wody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.

Klasyfikacja ostateczna turnieju:
Dziewczęta:
I miejsce - SP Szczurowa
II miejsce - PSP Uście Solne 
III miejsce - PSP Strzelce Wielkie 

Chłopcy:
I miejsce - SP Szczurowa
II miejsce - PSP Uście Solne
III miejsce - PSP Strzelce Wielkie
IV miejsce - PSP Niedzieliska 
V miejsce - PSP Wola Przemykowska

Skład zwycięskich drużyn:
Dziewczęta: Kopacz Edyta, Tabor Julia, Mikuś Anna, By-

lica Julia, Wojnicka Magdalena, Nosal Julia, Klimaj Zuzanna, 
Parszcz Nikola, Klisiewicz Justyna, Pikoń Julia. Chłopcy: Bach 
Artur, Mika Jakub, Cholewicki Maciej, Moskal Michał, Dzień 
Karol, Puskarz Jakub, Fijałkowski Filip, Dziedzic Piotr, Biale 
Nikodem, Grzywiński Nikodem.

Z kolei w rozgrywkach sportowych w unihokeju chłopców 
wzięły udział reprezentacje  Szkół Podstawowych z  miejsco-
wości: Strzelce Wielkie, Wola Przemykowska, Uście Solne, 
Zaborów, Niedzieliska oraz Szczurowa. Drużyny w  wyniku 
losowania zostały podzielone  na dwie grupy. Wśród dziewcząt 

wystartowały cztery zespoły: SP Szczurowa, PSP Uście Solne, 
PSP Strzelce Wielkie i  PSP Zaborów, które rozegrały mecze 
w systemie „każdy z każdym”.

Wyniki:
Dziewczęta:
I miejsce - SP Szczurowa
II miejsce - PSP Uście Solne 
III miejsce – PSP Zaborów
IV miejsce -  PSP Strzelce Wielkie 

Chłopcy:
I miejsce - SP Szczurowa
II miejsce - PSP Uście Solne
III miejsce - PSP Strzelce Wielkie
IV miejsce – PSP Zaborów
V miejsce - PSP Wola Przemykowska 
VI miejsce - PSP Niedzieliska

Skład zwycięskich drużyn:
Dziewczęta: Kopacz Edyta, Tabor Julia, Mikuś Anna, By-

lica Julia, Wojnicka Magdalena, Nosal Julia, Klimaj Zuzanna, 
Parszcz Nikola, Klisiewicz Justyna, Pikoń Julia. Chłopcy: Bach 
Artur, Mika Jakub, Cholewicki Maciej, Moskal Michał, Dzień 
Karol, Puskarz Jakub, Fijałkowski Filip, Dziedzic Piotr, Biale 
Nikodem, Grzywiński Nikodem.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
puchary ufundowane przez Wójta Gminy Szczurowa Zbi-
gniewa Moskala. Zawody sędziował Paweł Płoskonka - sędzia 
tarnowskiego okręgu piłkarskiego. Organizatorem zmagań był 
Uczniowski Klub Sportowy „START” oraz nauczyciele wycho-
wania fizycznego. 

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z bu-
dżetu Gminy Szczurowa.

Renata Caban 
SP Szczurowa
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Najlepsi biegacze w gminie 
Zawody w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkol-

nej w  roku szkolnym 2019/2020, tradycyjnie zaczęły się od 
sztafetowych biegów przełajowych, które odbyły się na boisku 
sportowym w  Niedzieliskach. Do zawodów gminnych przy-
stąpiło dziesięć drużyn:  trzy zespoły dziewcząt, cztery zespoły 
chłopców w młodszej kategorii i trzy zespoły chłopców w star-
szej kategorii. W reprezentacji szkół startowało po 10 zawod-
ników z rocznika 2007 i młodsi oraz z  rocznika 2005 i 2006, 
którzy mieli do pokonania trasę o dystansie 800 m (dziewczę-
ta),  1000 m i 1200 m (chłopcy).    

W   biegowej konkurencji bardzo dobrze poradziły sobie 
drużyny chłopców i  dziewcząt z  Zaborowa, którzy pokonali  
swoich rywali i zajęli I miejsca w ramach Igrzysk Dzieci. Mi-
strzyniami gminy wśród dziewcząt zostały: Julia Wojnicka, 
Julia Kotwa, Alicja Kuliszewska, Maria Latocha, Julia Górak, 
Weronika Mucek, Martyna Burzawa, Emilia Łucarz, Oliwia 
Potok, Zuzanna Wojnicka, a wśród chłopców: Piotr Nawrocki, 
Kacper Boroń, Przemysław Caban, Daniel Rams, Radosław Ku-
liszewski, Wiktor Siudut, Jakub Bylica, Wiktor Gałek, Szymon 
Kanicki, Ksawery Bieniaś. Drużyny prowadzi nauczyciel wy-
chowania fizycznego - Beata Komorowicz. 

W  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej pierwsze miejsce zajęła 
drużyna ze Szczurowej w składzie: Karol Dzień, Kacper Stachu-
ra, Jakub Puskarz, Filip Fijałkowski, Piotr Dziedzic, Nikodem 
Biale, Maciej Cholewicki, Michał Moskal, Jakub Mika oraz Ar-
tur Bach, wystawiona pod opieką Renaty Caban - nauczyciela 
wychowania fizycznego. 

Za zajęcie miejsc od I  do III drużyny otrzymały statuetki  
i dyplomy ufundowane przez Urząd Gminy Szczurowa. Nagro-
dy wręczyła Katarzyna Mach dyrektor SP w Niedzieliskach.     

Kolejnym etapem zawodów był udział w finałach powia-
towych, które odbyły się na stadionie w Czchowie.  Drużyna 
dziewcząt z  Zaborowa zajęła IV miejsce, natomiast chłopcy 
z Zaborowa zajęli III miejsce w Igrzyskach Dzieci, zdobywając 
puchar i  pamiątkowy dyplom. Zadanie współfinansowane ze 
środków otrzymanych z budżetu Gminy Szczurowa.

Robert Dzień 
SP Szczurowa

Klasyfikacja końcowa:

Dziewczęta:
I. SP Zaborów
II. SP Szczurowa
III. SP Uście Solne

Chłopcy:
I. SP Zaborów
II. SP Uście Solne
III. SP Szczurowa
IV. SP Wola Przemykowska

Bezkonkurencyjna OSP Górka 
w X Powiatowych zawodach 
sportowo-pożarniczych

22 września 2019 roku na stadionie sportowym w Czchowie 
odbyły się X Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu powiatu brze-
skiego. W  konkurencjach rywalizowało 10 młodzieżowych 
drużyn pożarniczych oraz 13 drużyn seniorów, w tym 4 kobie-
ce drużyny pożarnicze. Gminę Szczurowa w zmaganiach spor-
towo-pożarniczych reprezentowali druhowie z OSP Górka.

Jednostka OSP Górka zajęła II miejsce w kategorii: młodzie-
żowa drużyna pożarnicza chłopców oraz dwa I miejsca w gru-
pie seniorów kobiet i mężczyzn.

Druhom OSP w Górce składamy gratulacje, życząc wytrwa-
łości oraz dalszych sukcesów. 

Piotr Madej 
Wydział Organizacyjno-Prawny






