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Inwestycje
Odbiór symbolicznego czeku przez Wójta Gminy Zbigniewa Moskala, gwarantującego otrzymanie środków europejskich na realizację przedmiotowego zadania

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
z dofinansowaniem
Gmina Szczurowa pozyskała dofinansowanie na realizację
zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
obszarze gminy Szczurowa. Pozyskana pomoc finansowa wynosi 698 648,00 zł. Realizacja zadania zakłada wykonanie 44
przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowa na realizację

przedmiotowego zadania została podpisana z Samorządem
Województwa Małopolskiego we wrześniu. Kolejnym etapem
projektu będzie podpisywanie z mieszkańcami zobowiązań
finansowych oraz ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy.

Przebudowa Domu
Ludowego w Niedzieliskach
Trwa przebudowa Domu Ludowego w Niedzieliskach.
Wymienione zostało już pokrycie dachowe obiektu oraz dobudowano nową część do istniejącego budynku. Obecnie realizowane są prace przy nowej elewacji. Jednocześnie trwają
roboty budowlane wewnątrz budynku. Zadanie to realizowane
jest w ramach projektu pn. Przebudowa Domów Ludowych
pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Niedzieliska
i Zaborów, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.szczurowa.pl

Trwające prace w Domu Ludowym w Niedzieliskach
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Inwestycje

Modernizacja parkingu w centrum Szczurowej
Rozpoczęto prace przy przebudowie istniejącego parkingu w centrum Szczurowej. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu pn. Zintegrowana infrastruktura dla transportu
niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim
na obszarze gminy Szczurowa. W ramach zadania planuje się
wykonanie 44 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób z niepeł-

nosprawnościami, wraz z jezdniami manewrowymi i ciągami
pieszymi. Utworzony zostanie także punkt Bike&Ride. Przystanek przeniesiony zostanie pod zadaszoną część starego dworca,
gdzie powstaną dwa stanowiska dla busów. Inwestycja dofinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy z Wykonawcą przedmiotowych robót

Istniejący parking - z lotu ptaka

Trwają prace przy budowie
boiska sportowego w Górce
Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Górka. Wykonawca zrealizował już roboty związane
z wykonaniem podbudowy oraz drenażem i odwodnieniem
obszaru boiska. Rozpoczęto prace montażowe piłkochwytów
i ogrodzenia. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu
pozyskanemu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.

Remonty dróg
Zakończono prace remontowe dróg Pojawie - Nawsie oraz
Pojawie – Pęciska. Prace były możliwe do zrealizowania dzięki
środkom pozyskanym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Z przedmiotowych środków pokryty zostanie częściowo także
remont drogi w Zaborowie - na odcinku od dworu do Iglopolu.
Ponadto dofinansowanie uzyskane ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych pozwoli na wyremontowanie dróg Uście Solne – Błonie oraz Wrzępia – Błonie. Umowy na realizację tych
robót podpisane zostały z wykonawcą na początku września br.
Zmodernizowana droga w Pojawiu
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Inwestycje

Rewitalizacja budynków społeczno-kulturalnych
Trwają prace remontowe w ramach projektu pn. Rewitalizacja obiektów społeczno-kulturalnych i przestrzeni publicznych
na terenie gminy Szczurowa, które dofinansowane zostało ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach ww. projektu
w 2020 r. pracom modernizacyjnym poddane są budynki Domów Ludowych w Strzelcach Wielkich i Włoszynie. Roboty
budowlane w Strzelcach Wielkich zostały zakończone w sierpniu. Zakres prac obejmował wykonanie elewacji budynku,
docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej oraz remont pomieszczeń na parterze. Obecnie wciąż trwają prace w budynku
Domu Ludowego – Włoszyn, w którym pracom remontowym
poddane zostanie zaplecze kuchenne i toalety. Wykonano już
nową elewację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
planuje się także wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a także zagospodarowanie otoczenia oraz montaż monitoringu.

Realizowane prace w Domu Ludowym w Szczurowej - Włoszynie

Zmodernizowany budynek Domu Ludowego w Strzelcach Wielkich

Trwają prace scaleniowe w Strzelcach Wielkich
Starostwo Powiatowe w Brzesku jako koordynator procesu
scaleniowego rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia procedury scaleniowej na terenie miejscowości Strzelce
Wielkie. Do tej pory odbyły się już spotkania dotyczące okreNASZA GMINA Biuletyn Informacyjny
Gminy Szczurowa – kwartalnik.
Wydawca: Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej. Adres redakcji: ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa,
tel. 14 632 09 59; dyrektorgck@szczurowa.pl
Redaktor naczelny: Szymon Witek. Zespół: Piotr Madej,
Mateusz Michalski, Sebastian Marcisz.
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ślenia zasad szacowania wartości gruntów oraz zatwierdzenia
przez uczestników scalenia dokonanych szacunków. Rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem obszaru scaleniowego
planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku
Skład i druk:
Drukarnia PAPIRUS
37-500 Jarosław, ul. Spytka 11
e-mail: biuro@papirus.jaroslaw.pl
tel. 16 621 45 41
Nakład: 2000 egzemplarzy.

Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa

Nasza Gmina
Biuletyn nr 3 (2020)

5

Inwestycje

Fundusz sołecki i remonty bieżące
Trwają prace związane z realizacją funduszu sołeckiego na
rok 2020. W Rylowej w budynku remizy zamontowana została
klimatyzacja, wykonano także nawodnienie boiska sportowego. Ponadto zakupiono nowe stroje sportowe dla amatorskiej
drużyny sportowej z Rajska. We Wrzępi koło budynku szkoły
zamontowany został monitoring. W Pojawiu wyremontowano
ogrodzenie wokół Domu Ludowego oraz wykonano remont
chłodni.
W ramach utrzymania centrów wsi, Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej systematycznie wykonuje prace
remontowe. W Szczurowej wymieniono zniszczone elemen-

ty urządzeń na placu zabaw. W centrum Dołęgi wypełniono
istniejące klomby kruszywem kamiennym oraz odnowiono
elementy małej architektury. W Woli Przemykowskiej przebudowano nawierzchnię z płyt kamiennych, naprawiono
drewniane oprawy stopni w kierunku molo, oczyszczono i wymalowano konstrukcję i drewniane elementy wiaty i studni.
W Pojawiu odnowiono istniejącą altanę, studnię, płot ogradzający plac zabaw i siedziska na donicach. Przeprowadzono również remont placu zabaw. Prace remontowe na placu
zabaw wykonano również w Niedzieliskach, gdzie odnowiono
również posadzkę w szatni sportowej.

Zmodernizowane centrum miejscowości oraz plac zabaw w Pojawiu

Instalacja monitoringu na budynku sali przy szkole we Wrzępi

Modernizacja boiska sportowego w Woli Przemykowskiej
Jeszcze w tym roku wykonana zostanie modernizacja boiska
sportowego w Woli Przemykowskiej. Zakres prac obejmuje rewitalizację istniejącej nawierzchni trawiastej wraz z montażem
infrastruktury towarzyszącej w postaci piłkochwytów, bramek oraz wiat dla piłkarzy. Obiekt będzie się składał z boiska

głównego przeznaczonego do gry w piłkę nożną wraz ze strefą
bezpieczną. Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki
pomocy finansowej pozyskanej w ramach projektu Małopolska
infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS. Wartość otrzymanej pomocy finansowej to 89 200,00 zł.

Remont w budynku urzędu gminy
Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie prac remontowych na parterze budynku urzędu
gminy. Realizacja przedmiotowej inwestycji powodowana jest
koniecznością dostosowania rozwiązań architektonicznych
urzędu gminy, który jest budynkiem użyteczności publicznej,
do standardów określonych przepisami ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podmioty

publiczne zostały zobligowane do zapewnienia dostępności
przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących
barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych dostępności architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Kolejna kapliczka zostanie odnowiona
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski”, kolejna kapliczka z terenu naszej
gminy zostanie odrestaurowana. W ramach zadania pracom
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konserwatorskim i restauratorskim poddana zostanie figurka
Matki Boskiej z 1860 r., znajdująca się w Szczurowej na ulicy
Słonecznej. Wartość planowych prac szacuje się na 25 000,00 zł.
www.szczurowa.pl

Inwestycje

Prace remontowe
w szkołach
Okres nauki zdalnej oraz wakacji stanowił okazję do przeprowadzenia remontów w szkołach. W Szkole Podstawowej
w Szczurowej odnowiono kącik Dziki spokój, rozpoczęto prace modernizacyjne placu zabaw, wykonano malowanie części
ścian korytarzy oraz części ogrodzenia. Ponadto wymieniono
część drzwi do sal lekcyjnych i sanitariatów, wykonano malowanie starych drzwi i ościeżnic, utwardzono podjazd do budynku
szkoły, wyburzono nieużytkowany budynek gospodarczy oraz
murek osłaniający śmietniki. W podpiwniczonej części budynku szkolnego wykonano drenaż oraz odnowiono ściany.
W budynku Szkoły Filialnej w Rudy-Rysiu wykonano malowanie dwóch sal lekcyjnych. W Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich wykonano remont sali, która przekształcona
została w salę historyczną. Dodatkowo przeprowadzono prace
modernizacyjne urządzeń zabawowych oraz wymieniono nawierzchnię na bezpieczną na placu zabaw. W Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej zrealizowano prace remontowe
dachu oraz wyremontowano sale lekcyjne na pierwszym piętrze. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uściu Solnym wyremontowano klatkę schodową w części przedszkolnej w celu
dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych oraz wykonano dokumentację projektową kotłowni gazowej. W Szkole
Podstawowej w Zaborowie przeprowadzono prace adaptacyjne
biura ds. obsługi projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych. W Szkole Podstawowej
w Niedzieliskach wykonano malowanie dwóch sal lekcyjnych
oraz sali przedszkolnej, zakupiono także nową wykładzinę do
pomieszczenia przedszkola.

Nowa sala historyczna w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich

Odnowiony kącik „Dziki spokój” w Szkole Podstawowej w Szczurowej

Odbiór prac remontowych w ZSP w Uściu Solnym

Biuro LOWE w Szkole Podstawowej w Zaborowie

www.szczurowa.pl

Zmodernizowany dach na budynku szkoły w Woli Przemykowskiej
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Inwestycje

Już wkrótce Placówka Wsparcia Dziennego rozpocznie
funkcjonowanie
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 w naszej gminie powstanie pierwsza Placówka Wsparcia Dziennego. Zakończono prace adaptacyjne
pomieszczeń w budynku obok Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach, gdzie placówka będzie miała swoją siedzibę. Realizacja

projektu zakłada utworzenie ośrodka, w którym 35-osobowa
grupa dzieci i młodzieży będzie mogła skorzystać z oferowanych przez placówkę usług społecznych, tj. pomocy w nauce,
organizacji czasu wolnego, zajęć sportowych, rozwojowych,
socjoterapeutycznych czy realizacji indywidualnych programów korekcyjnych.

Intensywne prace w Strzelcach Małych
Nieprzerwanie od lipca trwają roboty budowlane w budynku starej szkoły podstawowej w Strzelcach Małych. Docelowo
w budynku powstać ma placówka integracyjna składająca się
ze żłobka i przedszkola. Realizacja tak dużej inwestycji możliwa jest dzięki pomocy finansowej pozyskanej ze środków
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rządowego programu MALUCH+, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.

www.szczurowa.pl

Inwestycje

Punkty obsługi rowerzystów już wkrótce
Trwają roboty budowlane, efektem których będzie utworzenie dwóch punktów obsługi rowerzystów na terenie naszej
gminy. Pierwszy z nich powstanie w Uściu Solnym, drugi
wybudowany zostanie w Niedzieliskach. Oba nowo tworzone punkty, zlokalizowane są na trasie oznakowanej wkrótce
ścieżki rowerowej, która prowadzić będzie na terenie gminy
Szczurowa kolejno przez: Uście Solne, Popędzynę, Barczków,

Strzelce Małe, Strzelce Wielkie oraz Niedzieliska. Zadanie
realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. Zintegrowany produkt turystyczny subregionu tarnowskiego - Trasy
rowerowe Pogórza, dofinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.

Prace w powstającym punkcie w Niedzieliskach

Jedna z kilku zamontowanych tablic informacyjnych na trasie nowej ścieżki
rowerowej

Mieszkańcy będą pozyskiwać energię z OZE
Gmina Szczurowa jest w trakcie realizacji zadania pn. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla
gmin województwa małopolskiego. Obecnie prace związane z
instalacją kolektorów słonecznych dobiegają końca. Wciąż

trwają prace montażowe paneli fotowoltaicznych. Realizacja zadania dofinansowana została ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.

Panele fotowoltaiczne wykonane w jednym z gospodarstw na terenie gminy
Szczurowa

Jedna z zamontowanych, kilkunastu instalacji kolektorów słonecznych

www.szczurowa.pl

Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa

Nasza Gmina
Biuletyn nr 3 (2020)

9

100 Kilometrów Wolności

Wydarzenia

W przedostatnią niedzielę września, 150 kolarzy z naszej gminy, powiatu oraz województwa zjechało do Górki
aby wziąć udział w III Rajdzie Rowerowym. 100 Kilometrów Wolności. Dwie, dobrze dobrane trasy o długości 30
oraz 70 kilometrów, piękne widoki oraz panująca wszem
i wobec rodzinna atmosfera to zdecydowanie trafny opis
niedzielnego wydarzenia. Dodatkowo w pakiecie z odrobiną ruchu i świetną zabawą uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, medale oraz dwa posiłki. Wydarzenie
zorganizowane zostało przez OSP Górka przy wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Wójta Gminy Szczurowa Zbigniewa Moskala, Powiatu
Brzeskiego oraz Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

Mały Strażak
Gmina Szczurowa w związku z przyznaną dotacją przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie realizowała zadania w ramach programu
„Mały Strażak”. W okresie 20.08.-22.08.2020 r. Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze uczestniczyły w cyklu szkoleń. W wydarzeniu udział wzięło 100 młodych druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczurowa. Celem
szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i rozwój umiejętności poprzez ćwiczenia z zakresu m.in. udzielania pierwszej
pomocy, prawa pożarowego, musztry paradnej oraz praktycznego użycia sprzętu p.poż. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zapobiegania i likwidacji skutków pożarów
jest ważnym czynnikiem, który przyczynia się do zmniejszenie
ryzyka zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Szczurowa.
Udział Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przyczynił się do
krzewienia idei bezinteresownej pomocy, powiększenia wiedzy
i umiejętności przydatnych w czynnościach ratowniczych oraz
integracji pomiędzy członkami MDP. Młodzież miała okazję
zdobyć cenną wiedzę oraz sprawdzić swoje umiejętności pod-
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czas zajęć sprawnościowych i grawitacyjnych pod czujnym
okiem wykwalifikowanych instruktórów. Wartość zadania dot.
udziału w szkoleniu wynosiła 40 000 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚ i GW w Krakowie – 20 000 zł.
UG Szczurowa

www.szczurowa.pl
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Spis rolny rozpoczęty został 1 września i trwał będzie do
30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o swoich gospodarstwach w formie:
- samospisu na stronie internetowej GUS – stat.gov.pl lub stronie spisu rolnego – spisrolny.gov.pl
- telefonicznej – dzwoniąc na numer infolinii spisowej – (22)
279 99 99.
Konsultanci obsługujący infolinię spisową są dostępni przez
7 dni w tygodniu w godz. 8:00-20:00.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą
się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
- telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
- bezpośrednio, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie
bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Przed rozpoczęciem spisu należy przygotować numer identyfikacyjny, który znajduje się w piśmie otrzymanym od Prezesa GUS.
Spis rolny prowadzony jest w gospodarstwach rolnych:
- osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
-osób prawnych;
- jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika
z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Informujemy także,
że w urzędzie gminy dostępne jest miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi
w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub
bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

UMOWY O POWIERZENIE GRANTU PODPISANE !
W dniu 06.08.2020 r. w Hotelu Kasztel w Rzezawie odbyło się
uroczyste podpisanie umów na
realizację zadań w ramach projektów grantowych, ogłoszonych oraz
finansowanych przez Nadwiślańską
Grupę Działania „E.O.CENOMA”.
Podpisano umowy na kwotę blisko
300 000,00 zł, które zostały rozdysponowane wśród 15 grantobiorców,
tj. stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz gmin. W ramach realizacji zadań zostaną przeprowadzone m.in. warsztaty, konferencje naukowe, imprezy
plenerowe, wystawy, zajęcia sportowe i ekologiczne. Ponadto
wydane zostaną książki, materiały promujące walory historyczne oraz turystyczne. Projekt zakłada również nagrania
wideoklipów oraz filmów reklamowych.
Wśród grantobiorców z terenu Gminy Szczurowa znalazły się
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Niedzieliska
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Uściu Solnym „UŚCIANECZKI”. Wnioski składano w ramach naboru w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Niedzieliska opiewa na wnioskowaną kwotę
17 590,00 zł. W ramach projektu został zaplanowany piknik
ekologiczny, którego celem jest edukacja ekologiczna mieszkańców obszaru LGD oraz uczniów do wprowadzania działań

ekologicznych i prozdrowotnych.
Jednym z celów pikniku będzie propagowanie kultury, recyklingu, selektywnej zbiórki odpadów, zdrowego
stylu życia oraz ochrony środowiska.
Zaplanowano również 2-dniowy
wyjazd studyjny do Zakopanego,
którego uczestnicy wezmą udział
w prelekcjach dotyczących ochrony
środowiska na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego oraz wykorzystania źródeł geotermalnych i odnawialnych źródeł energii w Szaflarach. Beneficjenci będą również uczestniczyć w warsztatach
związanych z ochroną środowiska.
Koło Gospodyń Wiejskich w Uściu Solnym „UŚCIANECZKI” podpisało umowę na realizację zadania na kwotę 9500,00 zł,
w ramach którego planowane jest przeprowadzenie warsztatów muzycznych. Spotkania będą się odbywać w podziale na 4
kategorie: nauka gry na klarnecie, flecie, instrumentach dętych
blaszanych oraz perkusji. Całość projektu zostanie podsumowana podczas organizowanego przy współpracy z GCKCziS
w Szczurowej koncertu, w trakcie którego uczestnicy zaprezentują zdobyte umiejętności oraz wiedzę.
Serdecznie gratulujemy Grantobiorcom podpisanych umów
oraz życzymy powodzenia podczas realizacji zadań. Natomiast
mieszkańców zachęcamy do wzięcia udziału w planowanych
przedsięwzięciach.
Zuzanna Ducinowska-Zawada
Biuro LGD

„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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

www.szczurowa.pl
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Wydarzenia

Spiszmy się jak na rolników przystało!

Justyna Mączka
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„CIĄGLE ŻYWA JEST W NASZYCH SERCACH PAMIĘĆ
O BITWIE WARSZAWSKIEJ…” – 100. ROCZNICA WIELKIEGO
ZWYCIĘSTWA POLSKIEGO ORĘŻA W WOJNIE Z SOWIECKĄ
ROSJĄ

Kultura

W 1851 roku opublikowana została książka The Fifteen Decisive Battles of the World: from Marathon to Waterloo (z ang.
Piętnaście przełomowych bitew świata: od Maratonu do Waterloo), której autorem był angielski historyk i dziennikarz
Edward Shepherd Creasy. W niniejszej publikacji opisywał on
15 decydujących bitew w dziejach świata, czyli takich, których
rezultat wywarł wielki wpływ na dalsze losy danego kontynentu lub całego świata. Lista nie została jednakże zamknięta
ostatecznie. Prawie 50 lat później brytyjski polityk, dyplomata
i pisarz Edgar Vincent D’Abernon do tego sławnego zestawienia dodał trzy kolejne bitwy. Na 18. miejscu znalazła się Bitwa
Warszawska, która miała przełomowe znaczenie w czasie wojny polsko–bolszewickiej i w znaczący sposób przyczyniła się
do porażki Armii Czerwonej. Tym samym uratowana została,
dopiero co odzyskana po 123 latach, niepodległość Rzeczypospolitej. Klęska sowieckiej Rosji, na czele której stał wówczas
Włodzimierz Lenin, sprawiła, że komunistyczna rewolucja nie
została wówczas poniesiona na bolszewickich bagnetach do
zachodniej i południowej Europy.

Trudno przecenić znaczenie tego historycznego zwycięstwa
polskiego oręża, które było wynikiem między innymi wspaniałej mobilizacji naszych Rodaków, którzy pomimo ogromu strat
poniesionych w I wojnie światowej, w godzinie próby stanęli
do walki, aby bić się o Ojczyznę. Mimo wszystko świat długo
nie doceniał tego jak wielką wagę miało to zwycięstwo. Zostało
ono przez wielu zapomniane, także i w naszym kraju. Nie możemy jednak zapominać, że w czasach komunistycznych nie
było możliwości w sposób jawny i uroczysty krzewić pamięci
o tym przełomowym i arcyważnym wydarzeniu.
W tym roku mieliśmy wielki zaszczyt świętować 100.
rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ponad 30 lat po upadku systemu
Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa
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komunistycznego w naszym kraju, pamięć o polskim zwycięstwie nareszcie staje się coraz bardziej powszechna. Ogromne
znaczenie Bitwy Warszawskiej doceniają nie tylko starsi, ale
także młodzież. Jest to szczególnie ważne ponieważ jeśli młode
pokolenia zapomną, to kto przekaże dalej prawdę o tych, o których zapominać nie tylko nie wypada, ale i nie wolno?

Spektakularne zwycięstwo w wojnie z bolszewikami było
możliwe dzięki temu, że komunistom nie udało się przekonać
wielu polskich rolników i robotników, aby przeszli na ich stronę. Polacy niezależnie od poglądów politycznych w zdecydowanej większości opowiedzieli się za niepodległą Ojczyzną. To
był ich wybór, za który wielu oddało wówczas życie. I chociaż
Bitwa Warszawska, zresztą bardzo słusznie, kojarzy nam się
głównie z dowódcą polskiego wojska Józefem Piłsudskim, czy
z szefem jego sztabu i autorem planu bitwy gen. Tadeuszem
Rozwadowskim, to jednak nie powinniśmy zapominać, że Polska nie zostałaby uratowana, gdyby nie ogromny wysiłek setek
tysięcy naszych Rodaków, często ochotników, których imiona
i nazwiska zatarła już historia. Co zawsze warto podkreślać,
wśród walczących nie brakło również dzieci, które na przykład
poprzez donoszenie na front amunicji pomagały walczącym
żołnierzom. Jeden z najmłodszych uczestników wojny polsko–
bolszewickiej, który został odznaczony przez marszałka Józefa
Piłsudskiego Krzyżem Walecznym, w czasie walk miał niespełna 12 lat. Był to Tadeusz Jeziorowski, który 20 lat później już
jako dojrzały mężczyzna i pilot wojska polskiego bronił Ojczyzny przed Niemcami i bohatersko poległ w pierwszych dniach
kampanii wrześniowej.
O 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej nie zapomniano także
w gminie Szczurowa. Co szczególnie ważne, w upamiętnienie tego historycznego wydarzenia włączyły się także dzieci
i młodzież, którzy wzięli udział w plastycznym konkursie historycznym „Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej”, którego organizatorami byli Wójt Gminy
Szczurowa Zbigniew Moskal, Gminne Centrum Kultury Czywww.szczurowa.pl

Kultura
telnictwa i Sportu w Szczurowej, a także Klub Historyczny
Contra Spem Spero. Wspaniałe prace wykonane przez uczestników, które swoją tematyką dotykały różnych aspektów wojny
polsko-bolszewickiej, można było później podziwiać w Parku
Kępińskich w Szczurowej, gdzie miało miejsce rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród, a następnie zostały umieszczone na polowej wystawie przed budynkiem GCKCziS. Przez
niemal miesiąc czasu mieszkańcy gminy, a także przyjezdni,
mieli możliwość oglądać niezwykle wartościową i starannie
wykonaną ekspozycję „1920–2020 Bitwa Warszawska. Polskie zwycięstwo dla wolności Europy”, która znajdowała się
na szczurowskim runku. Było to możliwe dzięki współpracy
GCKCziS z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Pięknym wydarzeniem, które uświetniło tę wyjątkową i historyczną rocznicę był koncert orkiestry dętej ze Szczurowej,
dzięki której mogliśmy usłyszeć wspaniale zaaranżowane najsławniejsze polskie pieśni patriotyczne i wojskowe. Delegacja
harcerzy ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, której opiekunem był dyrektor Mieczysław Chabura,
upamiętniła natomiast symboliczną mogiłę gen bryg. Kazimierza Tumidajskiego, który w wieku 22 lat brał udział w wojnie
polsko–bolszewickiej, a także znajdujący się w Wierzchosławicach grobowiec trzykrotnego premiera Polski Wincentego
Witosa, który w czasie bitwy warszawskiej stał na czele Rządu
Obrony Narodowej. Piękne patriotyczne wieńce, które złożono
na niniejszych grobach zostały przekazane przez Wójta Zbigniewa Moskala.
Cześć i Chwała Bohaterom walczącym za wolną Ojczyznę
w czasie wojny polsko-bolszewickiej!
Mateusz Michalski
www.szczurowa.pl
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Coś się kończy,
coś się zaczyna
Po kilku miesiącach wspólnej pracy, godzinach spotkań,
setkach rozmów oraz niejednej burzy mózgów, która czasem
przechodziła w tornado innowacyjnych pomysłów, nasz projekt, znany Państwu pod nazwą Nippon-Koku w szczurowskim
GOK-u dobiega końca. W trakcie tych 8 miesięcy wydarzyło
się wiele. Poznaliśmy lepiej naszą lokalną społeczność, poprawiliśmy swoje umiejętności społeczne, braliśmy udział w
warsztatach ceramicznych, szkoleniu z przygotowania sushi,
tworzyliśmy stroje cosplay, a także braliśmy udział w sesji fotograficznej, której finałem było otwarcie wystawy.

Kultura
To był naprawdę świetny czas! Co do jednej rzeczy mamy
pewność, projekt oprócz ciekawej przygody był również okazją do poznania nowych osób, a przyjaźnie jakie zawiązaliśmy
podczas wspólnej pracy to nasz największy sukces. Niestety,
wszystko co dobre szybko się kończy, ale wierzymy, że również
coś się zaczyna. Już teraz myślimy o kolejnym zadaniu w jakie moglibyśmy się zaangażować, (a wierzcie nam!) pomysłów
mamy wiele. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli
pochwalić się nowymi działaniami, a tymczasem…do zobaczenia!
Projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej w ramach programu Równać
Szanse 2019 dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Uczestnicy projektu
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Nasza przygoda z projektem rozpoczęła się w styczniu bieżącego roku. Spotykaliśmy się raz w tygodniu i wyznaczaliśmy
sobie zadania, które miały doprowadzić do osiągnięcia celu,
jakim było stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży. Z czasem powstał dokładny plan działania. Założyliśmy stronę na
Facebooku i zaczęliśmy dokumentować nasze spotkania. Budowaliśmy grupę, rozmawialiśmy o naszych planach i oczekiwaniach co do projektu, prowadziliśmy gry animacyjne.

W lutym zajęcia zaczęły nabierać kształtu i tempa: zorganizowaliśmy wycieczkę do grupy projektowej wyGRAni na Śląsku, wykonaliśmy pomiary i wydzieliliśmy miejsca na meble.
Stworzyliśmy 2 wizualizacje miejsca spotkań dla młodzieży,
w odsłonie dziewczęta kontra chłopcy. Nagle wszystko zostało
wstrzymane przez epidemię koronawirusa. Grupa była zmuszona wstrzymać się ze spotkaniami. Niecierpliwie czekaliśmy
na wiadomość o zmniejszeniu rygoru kwarantanny, aby móc
z powrotem planować działania i rozpocząć prace nad budowaniem „miejsca spotkań dla młodzieży” – ART-SQUAT. Mimo
utrudnień związanych z brakiem możliwości swobodnego
kontaktu podczas kwarantanny, nie próżnowaliśmy. Zajęliśmy
się zakupami on-line, zamawianiem potrzebnych materiałów
i sprzętu, oraz dokładniejszym planowaniem przebiegu pracy,
by po powrocie do spotkań w grupie, możliwa była realizacja
naszego głównego celu. Choć czekał na nas szereg trudności
i często ogarniało nas zniechęcenie, utrzymywaliśmy ze sobą
kontakt za pośrednictwem aplikacji Messenger.
Końcem maja posiadaliśmy już wszystkie narzędzia i materiały: kupiliśmy palety, rękawice, lakiery fluorescencyjne, folię
malarską, szlifierkę, wkrętarkę, pędzle, materiał na poduszki,
parasole, żarówki i girlandy. Poszewki zostały uszyte w domu
przez kobiecą część naszej grupy projektowej. Gdy tylko obostrzenia wobec pandemii uległy rozluźnieniu, otrzymaliśmy
pozwolenie na cotygodniowe zajęcia. Chcąc nadrobić stracony
czas, zaczęliśmy się spotykać dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. To, co decydowało jak długo będzie trwało każde nasze
spotkanie, była ilość pracy, jaką zamierzaliśmy wykonać w danym dniu. Nieraz przychodziliśmy z samego rana, a w domu
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pojawialiśmy się dopiero wieczorem. Ciężko pracowaliśmy.
Niejednokrotnie zajęcia kończyły się zniszczonymi ubraniami,
skaleczonymi dłońmi. Byliśmy zmęczeni i brudni, ale szczęśliwi. Zdeterminowani i podekscytowani widokiem efektu końcowego, który zbliżał się wielkimi krokami, nie przestawaliśmy
działać. Kilka ostatnich ciężkich dni pracy zostały odpłacone
relaksem podczas nocowania w budynku Gminnego Centrum
Kultury. Przygotowaliśmy centrum młodzieży ART-SQUAT,
częstując na otwarciu naszych gości własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami. Samo otwarcie przebiegło w miłej atmosferze
wraz z Wójtem Gminy Szczurowa – Zbigniewem Moskalem,
Dyrektorem GCK – Szymonem Witkiem i zaprzyjaźnionymi
osobami. Spędziliśmy je wspólnie w miejscu, nad którym ciężko pracowaliśmy przez ostatnie pół roku. Niedługo po inauguracji zorganizowaliśmy wycieczkę do Krakowa, aby świętować
realizację i zakończenie projektu.

Cała grupa podczas uczęszczania na spotkania bardzo się
zżyła. Nauczyliśmy się rzeczy, które pomogą nam w naszym
dalszym rozwoju. Jest to przede wszystkim współpraca, owocująca szybkim tempem postępowania oraz umiejętność
przydzielenia roli tak, aby każdemu odpowiadała i sprawiała
przyjemność. Przećwiczyliśmy umiejętności szybkiej adaptacji do otoczenia oraz oczekiwań, do których trzeba się przystosować. Doszkoliliśmy się również w korzystaniu z różnych
ciekawych narzędzi, a wielu z nas znalazło nowe hobby i zainteresowania, jakim jest rękodzieło.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Niedzieliska w ramach programu Równać
Szanse 2019 dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Julia Pikoń
Uczestniczka projektu

Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa

Nasza Gmina
Biuletyn nr 3 (2020)

19

Kultura

NASZE MIEJSCE, NASZ ŚWIAT - Centrum Młodzieży
ART-SQUAT już otwarte

Nowy mieszkaniec Pałacu

Kultura

Pałac Kępińskich w Szczurowej wzbogacił się o kolejnego „mieszkańca”. W sierpniu dotarł do nas długo wyczekiwany, koncertowy fortepian marki YAMAHA G5.
Instrument pochodzi z 1970 roku i przez długie lata był
własnością prof. Mariusza Drzewickiego – który obecnie
zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Fortepianu
w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Fortepian został całkowicie odnowiony
w 2016 roku dzięki czemu zyskał nowe walory brzmieniowe, rozpościerając tym samym przed użytkownikiem
szeroką paletę możliwości, a przed właścicielem otwierając drzwi do realizacji wydarzeń kulturalnych do tej
pory będących poza jego zasięgiem. Sam instrument nie
dosyć, że pozwala na organizację koncertów, recitali czy
też konkursów pianistycznych, to dodatkowo przepięknie
wygląda, wpasowując się tym samym idealnie w charakter
zabytkowego Pałacu.
Szymon Witek

Liryka i jazz
na pałacowych schodach
31 lipca w przepięknej scenerii parku przy Pałacu Kępińskich
w Szczurowej mieszkańcy naszej gminy mieli okazję wyruszyć
w niezwykłą Podróż Liryczną. Była to wyprawa na spotkanie
z utworami pióra wybitnych literatów i kompozytorów, m.in.
Wojciecha Młynarskiego, Jacka Korczakowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Katarzyny Gaertner, Andrzeja
Jagodzińskiego oraz Andrzeja Zaryckiego, których piosenki
do swojego repertuaru włączali m.in. Anna German, Ludmiła
Jakubczak, Grzegorz Turnau czy Zbigniew Wodecki. Koncert
stanowił słowno-muzyczną propozycję dla miłośników niebanalnej liryki oraz dla wszystkich pragnących wyruszyć w świat
pełny różnorodnej stylistyki jazzowo-piosenkowej. Wyboru
i interpretacji utworów podjęła się Aleksandra Bogucka – wokalistka, laureatka licznych festiwali muzycznych o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym wraz z zespołem, który
składał się z przedstawicieli warszawskiej oraz łódzkiej sceny
muzycznej. Godzinna wyprawa była nie lada gratką dla wielbicieli gatunku, a cały występ zakończył się gromkimi brawami
i zapewnieniami artystów o ponownych odwiedzinach w naszej gminie. My również wierzymy, że koncert na pałacowych
schodach był jednym z pierwszych, które zapoczątkują cykl
letnich wydarzeń plenerowych, a w przyszłości będziemy mogli wyruszyć w inne, nie mniej ekscytujące wyprawy po zakątkach muzycznego świata.
Szymon Witek
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Piłkarska Liga Old Boy
Z inicjatywy Wójta Gminy Szczurowa Zbigniewa Moskala,
we współpracy z animatorem Orlika w Szczurowej - Marcinem
Tarlagą oraz Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu, od września bieżącego roku wystartowała Szczurowska Liga
Old Boy w piłce nożnej. Do udziału w turnieju zgłosiły się
drużyny z Rudy-Rysia, Dołęgi, Strzelec Wielkich, Rylowej oraz
Szczurowej. Rozgrywki będą odbywać się w dwóch rundach;
jesiennej oraz wiosennej w systemie każdy z każdym. Mecze
będzie można obejrzeć na kompleksie boisk sportowych Orlik
w Szczurowej. O wszystkich nowościach dotyczących turnieju
będziecie mogli Państwo przeczytać na stronach internetowych urzędu gminy oraz centrum kultury, a także w kwartalniku Nasza Gmina.

Kultura

Red.

Orkiestry na czasie
Pomimo panującej pandemii, wielu obostrzeń oraz przeszkód w organizacji wydarzeń artystycznych (również tych plenerowych), Orkiestry Dęte działające przy Gminnym Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej w ciągu ostatnich
tygodni koncertowały w kościołach na terenie gminy, a nawet
poza nią. W okresie od sierpnia do września nasze zespoły
można było usłyszeć aż pięciokrotnie m.in. podczas odpustu
parafialnego we Wrzępi, koncertu w ramach obchodów 100.
rocznicy Bitwy Warszawskiej w Szczurowej czy też w trakcie

www.szczurowa.pl

uroczystości kościelnych w Cerekwi. Występy w Kościołach
w ostatnim czasie zyskują na popularności na co zdecydowanie wpływ mają aktualne wytyczne Ministra Zdrowia. Mamy
nadzieję, że w najbliższych miesiącach ilość koncertów orkiestr
utrzyma się na dotychczasowym poziomie, a Państwo będziecie mogli posłuchać muzyki na żywo, za którą większość z nas
już od dawna tęskni.
Red.
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Kultura

,,Raz, dwa, trzy… czytam JA, czytasz TY”

Narodowe Czytanie 2020 –
„Balladyna”

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki. Głównym celem zadania jest
prowadzenie działań służących szeroko pojętej idei promocji
czytelnictwa oraz ukazanie książki jako narzędzia, które wzbogaca słownictwo, pogłębia wiedzę, kształtuje świadomość oraz
wrażliwość, łączy historię, kulturę i tradycję. Staje się zarazem
elementem łączącym i integrującym lokalne społeczności.
W trakcie działań projektowych przygotowano wiele akcji,
które skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców. Zorganizowane zostaną spotkania autorskie adresowane do dzieci,
młodzieży, osób dorosłych i seniorów, jak również występy 2
grup teatralnych oraz wieczorek literacki, na którym zaprezentowana zostanie twórczość lokalnych poetów i artystów.
Biblioteki działające w strukturach GCKCziS w Szczurowej
przygotowały akcje głośnego czytania z podziałem na role pod
hasłem ,,Wakacyjne spotkania z książką” oraz ,,Książka łączy
pokolenia”. Zainicjowana zostanie także działalność Dyskusyjnych Klubów Książki dla seniorów.

7 września 2020 r. uczniowie klas IV-VIII przyłączyli się do
akcji „Narodowe Czytanie”, organizowanej pod patronatem
Pary Prezydenckiej. Wydarzenie to pierwszy raz miało miejsce
w 2012 roku i od tego czasu skutecznie wspiera promowanie
arcydzieł polskiej literatury. W tegorocznej odsłonie skupiono
się na dramacie Juliusza Słowackiego „Balladyna”. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony
w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym
losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch
siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna.
Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane
przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem.

Spotkania przygotowane w trakcie trwania projektu można obejrzeć na stronie internetowej naszej instytucji oraz jej
fanpegu na Facebooku.
Sylwia Gadowska
Koordynator projektu
,,Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury”
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Wybrane fragmenty utworu zostały odczytane przez
uczniów klas VI-VIII. Pozostali uczestnicy z zapartym tchem
śledzili opisane wydarzenia. Poznali mroczną postać Balladyny, która nie waha się przed niczym, by osiągnąć swój cel:
najpierw serce Kirkora, a następnie władzę. Opisana w dramacie intryga na pewno zachęciła wielu z uczniów do sięgnięcia
po utwór Juliusza Słowackiego i poznania dalszych losów jego
bohaterów.
Dziękujemy wszystkim za zorganizowanie i włączenie się
w akcję „Narodowego Czytania” i z niecierpliwością czekamy
na kolejną edycję.

www.szczurowa.pl

PROJEKT REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ZABOROWIE: ,,Polski ZŁOTY ma sto lat”

www.szczurowa.pl

tam mogliśmy złożyć kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się na
grobie generała Kazimierza Tumidajskiego, ostatniego dowódcy Armii Krajowej na Lubelszczyźnie, naszego rodaka urodzonego w Radłowie, związanego z Dołęgą, zamordowanego
przez NKWD w Riazaniu. Oddać hołd naszemu generałowi to
dla nas honor i zaszczyt, gdyż 1 marca 2020 roku odsłoniliśmy
w holu szkoły tablicę upamiętniającą właśnie generała Kazimierza Tumidajskiego, jego brata - kapitana Aleksandra Tumidajskiego oraz cichociemnego - porucznika Adama Boryczkę.
W projekcie brało udział 54 uczniów oraz 5 nauczycieli. Bardzo serdecznie dziękujemy Narodowemu Bankowi Polskiemu
za pomoc finansową oraz życzymy kolejnych 100 lat istnienia.
Mieczysław Chabura
Dyrektor SP w Zaborowie

Edukacja

Od 2 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizowano projekt ,,Polski
ZŁOTY ma sto lat”. Został on sfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, obchodzącego 100 - lecie powstania.
Główny cel projektu to uświadomienie dzieciom i młodzieży
znaczenia posiadania przez państwo własnej i silnej waluty.
Szczególny nacisk został położony na kontekst historyczny
ostatniego wieku tj. okres I wojny światowej, czas przemian
gospodarczych i społecznych w II Rzeczypospolitej, lata II
wojny światowej, mroczny okres komunizmu, czas przemian
ustrojowych po 1989 roku i współczesność.
Uczestnicy projektu nabyli wiedzę merytoryczną i praktyczną w zakresie znaczenia waluty narodowej oraz połączyli ją
z wydarzeniami społeczno-gospodarczymi na przestrzeni wieku. Uczniowie poznali także pozycję Polski w Europie i świecie
w kontekście stabilnego polskiego złotego.
W ramach projektu zrealizowano 5 działań: prelekcję połączoną z warsztatami: ,,Od marki polskiej do złotego”, konkurs
wiedzy o polskiej walucie, konkurs plastyczny ,,Polski ZŁOTY
ma sto lat”, wycieczkę do Sandomierza oraz wycieczkę do Lublina. Wyjazdy do Sandomierza i Lublina były dopełnieniem
projektu, gdyż pozwoliły uczniom poznać miejsca nierozerwalnie związane z historią, kulturą i rozwojem gospodarczym
odrodzonej Polski. To tu w okresie dwudziestolecia międzywojennego zbudowano Centralny Okręg Przemysłowy. Dla nas
szczególnie ważna była możliwość wyjazdu do Lublina, gdyż
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KONKURS THE BIG CHALLENGE 2020
Po raz drugi w Szkole Podstawowej w Szczurowej został zorganizowany i przeprowadzony międzynarodowy interaktywny
Konkurs Języka Angielskiego ONLINE The Big Challenge
2020. W konkursie wzięło udział 48 uczniów naszej szkoły,
na różnych poziomach zaawansowania ustalonych w oparciu
o klasyfikację biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR).
W tym roku konkurs przebiegał w innych warunkach.
Uczniowie pisali go online w swoich domach, pod czujnym
(zdalnym) okiem nauczycieli języka angielskiego. Konkurs
sprawdzał takie umiejętności językowe uczestników jak: rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki, słownictwa,
zasady wymowy oraz rozumienie tekstu słuchanego. Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki konkursu, które prezentują się
następująco:
Level I - I miejsce : Daniel Czuj oraz Jakub Wilk
Level 2 – I miejsce: Anna Jamrożek
Level 3 – I miejsce: Maciej Mączko
Level 4 – I miejsce: Julia Pikoń

Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klasy 5a –
Daniel Czuj oraz Jakub Wilk, którzy zajęli III miejsce w Małopolsce na poziomie 1. oraz Maciej Mączko (klasa 7a) – XI
miejsce w Małopolsce na poziomie 3.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy
i mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie i umiejętności
przyczynią się do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników z języka angielskiego.
Halina Seńczyk
Koordynator konkursu
SP Szczurowa

Z kart zaborowskiej oświaty – 60. rocznica
oddania nowej szkoły

Historia

Rok 2020 obfituje w bardzo ważne rocznice narodowe, między innymi: 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, czy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej.
Wśród nich jest jednak jeszcze jedna, lokalna. 17 lipca 2020
roku minie 60 lat od poświęcenia i oddania do użytku nowej
szkoły ,,tysiąclatki” w Zaborowie, zbudowanej dla uczczenia
1000-lecia powstania państwa polskiego i 550. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Zaborowskiej szkole nadano
godne imię króla Władysława Jagiełły, protoplasty dynastii Jagiellonów i zwycięzcy nad Krzyżakami. Z powodu czasów komunizmu nie można było oficjalnie mówić o rocznicy Chrztu
Polski, która była wielkim wydarzeniem dla narodu i kościoła,
jednak większość mieszkańców traktowała te uroczystości jako
nierozerwalnie ze sobą związane.
W prace nad budową nowej szkoły włączyli się czynnie ks.
proboszcz Michał Dąbrowski i katecheta ks. Henryk Kozdrój,
co niewątpliwie w tamtych mrocznych czasach było ewenementem nie tylko na skalę lokalną. W historii zaborowskiej
oświaty nie był to ani pierwszy, ani ostatni przypadek dobrej
współpracy szkoły z kościołem.
O potrzebie nauki świadczy fakt, że już w roku 1843 zaborowski dwór wybudował naprzeciw kościoła drewniany budynek, z przeznaczeniem na szkółkę parafialną. Uczyli w niej
organiści i proboszczowie. W roku 1870 probostwo objął ks.
Franciszek Wolff, wyjątkowo dzielny człowiek i światły obywatel. Już w pierwszym roku swego pobytu przekonał najpierw
Wolę Przemykowską, a potem resztę wsi o konieczności budoBiuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa
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wy szkół w parafii Zaborów. Nowy murowany budynek został
ukończony w roku 1878. Składał się z dwóch sal lekcyjnych
i mieszkania dla nauczyciela.
W dniu 3 października 1878 roku odbyło się poświęcenie
szkoły, a 4 października pierwsza lekcja, prowadzona przez
młodego nauczyciela, przeniesionego z Gręboszowa, Józefa
Prelicha. Był podczas niej obecny inspektor szkolny, Franciszek
Habura, również powstaniec styczniowy i późniejszy profesor
gimnazjalny w Tarnowie. Praca na początku musiała być ciężka,
zważywszy na to, że szkoła posiadała tylko jednego nauczyciela.
Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Józef Prelich był wyjątkowym
nauczycielem i wychowawcą. Człowiekiem zdolnym, patriotą,
a przy tym szczery, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Już
jako młody seminarzysta wziął udział w Powstaniu Styczniowym 1863 roku, w partii Langiewicza w służbie pocztowej.
W Gręboszowie był nauczycielem Jakuba Bojki, z którym pozostawał w przyjaznych stosunkach. Uczył w sposób życiowy,
praktyczny. Miał dar łatwego podawania wiedzy, dlatego bez
oporu ze strony młodzieży nie tylko utrzymał rygor w klasie, ale
nauczył języka polskiego, rachunków i historii Polski, a nadto
szczepienia drzewek owocowych w ogrodzie. Ciekawy miał ten
człowiek światopogląd ogólny, był raczej wolnomyślicielem niż
dogmatykiem. Wielką mądrość Stwórcy podziwiał w cudach
przyrody. Posiadał różne oryginalne upodobania; lubił pieśni,
więc dzieci dużo śpiewały. Większą część swego życia spędził
w ogrodzie, pracując fizycznie. Cieszył się we wsi bardzo dużym poważaniem, proponowano mu nawet objęcie posady
www.szczurowa.pl
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stanowisku zastąpił go Kazimierz Zglinicki. Do szkoły uczęszczały dzieci z Zaborowa i Pojawia. Do połowy lat trzydziestych
systematycznie wzrastała liczba zapisanych uczniów.
Rok szkolny 1939/1940 nie rozpoczął się normalnym trybem, utartym od szeregu lat. Nauka została uruchomiona dopiero za zezwoleniem władz niemieckich. W czasie okupacji
hitlerowskiej w szkole prowadzone było tajne nauczanie stopnia podstawowego. Prowadzili je kierownik szkoły Romuald
Majeranowski i nauczycielka Włodzimiera Kubiaczykówna.
W dniu 23 stycznia 1945 roku rozpoczęto naukę dzięki inicjatywie i staraniu wspomnianej Włodzimiery Kubiaczykówny, jednak nie w budynku szkolnym, lecz we dworze, ponieważ
szkoła była mocno zniszczona. Ławki, tablice zostały spalone, nie
było też żadnych pomocy naukowych. Obowiązki kierownika
szkoły do 20 lutego 1945 roku pełnił Emil Zajączkowski. Po nim
funkcję tę przejął Tadeusz Król. Wówczas, przy udziale miejscowych władz i finansowej pomocy mieszkańców, przystąpiono do
remontu macierzystego budynku szkoły. Nie zabezpieczało to
jednak dostatecznych warunków nauki dla ponad 300 uczniów
(w roku szkolnym 1945/1946). Dlatego też lekcje odbywały się
nadal w 3 salach budynku podworskiego, 2 budynku szkoły i 2
wyremontowanych salach Domu Ludowego. W tych czasach do
szkoły w Zaborowie uczęszczały także dzieci z Pojawia, Kwikowa
i Dołęgi. Dodatkowo prawidłowe funkcjonowanie utrudniały warunki materialne, dlatego powstała inicjatywa opodatkowania się
mieszkańców Pojawia i Zaborowa na rzecz zabezpieczenia opału
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Historia

wójta gromady, ale tego obowiązku nie przyjął, bo obawiał się,
że zaniedba szkołę, którą z miejsca postawił na wysokim poziomie nauczania i wychowania. Jako nauczyciel w miarę surowy,
w miarę pobłażliwy, dziatwę szkolną kochał jak ojciec, potrafiąc
pogłaskać po czuprynie, serdecznie i ciepło powitać słowami:
„Jak się masz dziecię?”. Sam pracował w szkole do roku 1896,
potem uzyskał drugiego nauczyciela, Walentego Kańskiego. Józef Prelich bardzo zżył się z ludźmi, tutaj się ożenił, a po przejściu na emeryturę urządził sobie własne gospodarstwo, tzw.
Piastówkę (nazwano go bowiem trafnie „Piastem”).
Następnym kierownikiem szkoły był Edmund Kotulski.
Nie posiadał już takiego prestiżu, jak jego poprzednik, nie
potrafił nawiązać kontaktu ze wsią. J. Majka w swym „Życiorysie” odnotował, że „nie interesował się zupełnie wsią i żył
sam dla siebie”. W listopadzie 1914 roku, podczas szalejącej
wojny światowej, przez Zaborów przesuwały się masy wojska.
Kierownik Edmund Kotulski pełnił służbę wojskową, zaś nauczyciele wyjechali, w obawie przed inwazją rosyjską. Szkoła
pozostała bez opieki. Wówczas zostały zniszczone wszystkie
sprzęty, przybory, książki i akta. W budynku szkolnym mieścił
się przez pewien czas rosyjski szpital wojskowy, a później austriacki szpital polowy.
W 1921 roku Edmund i Maria Kotulscy zostali przeniesieni
do Poręby Spytkowskiej, zaś kierownikiem mianowano dotychczasowego kierownika szkoły w Rylowej, Grzegorza Gluzę.
Funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę w roku 1939. Na

3. Józef Cierniak – jako skarbnik
4. Jan Siemieniec – jako przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
5. Józef Wodka – jako członek Komitetu
6. Jan Oleksy – jako członek Komitetu
7. Józef Boroń – jako członek Komitetu
8. Stanisław Noga – jako członek Komitetu
9. Władysław Kukiełka – jako członek Komitetu
10. Ks. Henryk Kozdrój – jako członek Komitetu

Historia

i pomocy nauczycielom. Brak mieszkań, niskie wynagrodzenie
i ogólne warunki bytowania nie sprzyjały stabilizacji kadry nauczającej. Pierwszymi nauczycielami w tej szkole po wyzwoleniu
były: Anna Król, Kamila Wójcik, Helena Styczeń i Anna Doroszycka. Mimo rozlicznych problemów w pierwszym powojennym
roku szkolnym, zaborowska szkoła wzięła na siebie obowiązek
dokształcania dorosłych w zakresie siódmej klasy szkoły podstawowej. Kurs taki uruchomiono już 28 października 1945 roku.
Organizowane były także różne formy zajęć pozalekcyjnych.
W sierpniu 1952 roku nowym kierownikiem szkoły został Franciszek Jurkowski, rodem ze Szczawy k. Limanowej.
Funkcję tę pełnił do roku 1990, a więc przez 38 lat, tj. najdłużej
w historii zaborowskiej szkoły. Wobec nadal trwających trudności lokalowych, 18 listopada 1956 roku na ogólnym zebraniu mieszkańców Zaborowa, podjęto z inicjatywy kierownika,
Franciszka Jurkowskiego, decyzję o budowie nowej szkoły.
Powołano wówczas Komitet Budowy Szkoły, w skład którego
weszli:
1. Franciszek Jurkowski – kierownik szkoły jako przewodniczący
2. Stanisław Antosz – jako sekretarz
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W maju 1958 roku wykonano pierwsze prace
przy budowie nowej szkoły. Znacząco pomogli
w niej członkowie Klubu Zaborowian z Chicago,
wspomagając ją kwotą 4,5 tys. dolarów. Nadmienić trzeba również, że miejscowa ludność, a nawet
dzieci, bardzo chętnie pomagali przy budowie.
Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 20
sierpnia 1958 roku, a jego poświęcenia dokonał
ks. Michał Dąbrowski. Otwarcie i przekazanie
szkoły dzieciom i młodzieży nastąpiło 17 lipca
1960 roku. W nowym roku szkolnym podjęło
w niej naukę 247 dzieci. Była to pierwsza szkoła
1000 – latka w województwie krakowskim. Posiadała 11 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, pokój
nauczycielski, kancelarię, stołówkę, kuchnię, bibliotekę, świetlicę i inne pomieszczenia. Otwarcie
nowoczesnego budynku pozwoliło na polepszenie procesu dydaktycznego i wychowawczego.
Na przestrzeni 60 lat wykonano: wymianę
stolarki, termomodernizację, gruntowny remont
łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, położono kostkę brukową oraz
zbudowano nową halę sportową. Szkoła uczestniczyła w kilku projektach unijnych, efektem
których było jej doposażenie w sprzęt i pomoce
dydaktyczne, wyjazdy dzieci i młodzieży na wycieczki oraz ich udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających. Dzięki bardzo dobrej współpracy ze środowiskiem
lokalnym, upamiętniono wielu zaborowian i wiele wydarzeń
historycznych, efektem czego są pamiątkowe tablice w holu,
wykonane przez Pana Władysława Wojnickiego, miejscowego
rzemieślnika i społecznika. To właśnie dzięki nauczycielom
i ich nieocenionej pracy, szkoła mogła wychować nowe pokolenia z otwartymi głowami.
Szkoła to duży i żywy organizm tworzony przez całe lata.
To prawdziwie wielki zbiorowy obowiązek zespołu nauczycielskiego, dyrekcji, administracji, pracowników obsługi, uczniów
i ich rodziców. Tylko dobrze rozumiana współpraca może
przynieść pożądane owoce. Chylę więc czoła przed każdym,
kto przyczynił się do rozwoju i świetności naszej szkoły, kto
czuje się z nią związany, kto jej problemy rozumie i uznaje za
swoje.
Mieczysław Chabura
Dyrektor SP w Zaborowie

www.szczurowa.pl

NADWIŚLAŃSKA
GRUPA DZIAŁANIA
"E.O.CENOMA"
OGŁASZA:

pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego i historycznego obszaru
Nadwiślańskiej Grupy Działania
„E.O.CENOMA”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia lub zdjęć
miejsca lub obiektu promującego zasoby kulturowe,
przyrodnicze i historyczne obszaru
Lokalnej Grupy Działania.
Skierowany jest on do osób pełnoletnich
zamieszkujących na terenie NGD "E.O.CENOMA"
Patronat medialny: Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne

Pstryk!

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY
OD 01.10 DO 31.10.2020 R.

CZEKAJĄ WARTOŚCIOWE NAGRODY

Regulamin konkursu oraz więcej informacji dostępne są na
stronie cenoma.pl oraz facebook.com/eocenoma

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez
Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA", współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji własnej, pt. "Szlakiem
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" - wydanie filmu promocyjnego oraz
realizacja konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki."

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
z Gminy Szczurowa

