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Ostatnie kilkanaście miesięcy to prawdziwe przyspie-
szenie w sprawie budowy południowej obwodnicy Szczu-
rowej. Czy to już ostatnia prosta przed rozpoczęciem bu-
dowy?

Rzeczywiście, ostatni rok był naznaczony szeregiem 
różnych działań związanych z budową tak potrzebnej 
obwodnicy Szczurowej. Często były to kamienie milowe, 
o których się nie mówi, a odgrywają ważną rolę z perspek-
tywy proceduralnej, jak np. wydanie przez wojewodę de-
cyzji ZRID, która jest dokumentem zatwierdzającym po-
dział nieruchomości, a zarazem pozwoleniem na budowę 
drogi. W czerwcu ubiegłego roku podpisałem z Zarządem 
Województwa Małopolskiego umowę dotyczącą regulacji 
stanów prawnych oraz wypłaty odszkodowań za nieru-
chomości niezbędne do realizacji zadania. Gmina Szczu-
rowa na odszkodowania przeznaczyła 3 miliony złotych, 
tyle samo co Województwo Małopolskie. Kolejnym waż-
nym momentem była decyzja Premiera Mateusza Mora-
wieckiego o przeznaczeniu z rezerwy budżetu państwa 
środków na budowę obwodnicy – rząd przeznaczy 35 mi-
lionów złotych, a 23 mln zł, dołoży Samorząd Wojewódz-
twa Małopolskiego. Dlatego śmiało można stwierdzić, że 
jesteśmy na ostatniej prostej przed metą, którą jest rozpo-
częcie budowy obwodnicy.

Dzisiaj mówimy o konkretnych działaniach w kierun-
ku inwestycji, o którą od kilkunastu lat prosili mieszkańcy 
Rylowej i Szczurowej. Proszę opowiedzieć jak te działania 
wyglądają.

To fakt, potrzebę budowy południowej obwodnicy 
Szczurowej mieszkańcy zgłaszali już kilkanaście lat temu. 
Jednak przez bardzo długi okres czasu realizacja tej in-
westycji była mało realna. Od początku 2019 roku pod-
jąłem starania o procedowanie zawieszonego wcześniej 
postępowania o wydanie decyzji ZRID. Rozmowy i dzia-
łania z Zarządem Województwa oraz Zarządem Dróg Wo-

Bezpieczeństwo mieszkańców to nasz priorytet – 
rozmowa ze Zbigniewem Moskalem, Wójtem Gminy Szczurowa

jewódzkich doprowadziły do momentu, w którym jeste-
śmy  - u progu wyboru wykonawcy na realizację zadania. 
Dodam, że na początku mojej kadencji realizacja inwesty-
cji wymagała natychmiastowego zajęcia się sprawą, gdyż 
w tym czasie decyzja środowiskowa traciła swoją ważność. 
Należało za wszelką cenę doprowadzać do procedowania 
i wydania decyzji ZRID, w przeciwnym razie procedural-
nie wrócilibyśmy do 2009 roku. Dzisiaj, po prawie 3 latach 
pracy, jesteśmy w przededniu podpisania umowy na bu-
dowę drogi.

Kiedy więc mieszkańcy zobaczą drogowców w terenie? 
Oczywiście to wszystko zależy od powodzenia proce-

dury przetargowej, obecne zawirowania na rynku są do-
syć niekorzystne jeżeli chodzi o realizację inwestycji. Je-
stem jednak dobrej myśli i być może już jesienią tego roku 
rozpoczną się prace. Wykonawca, który wygra przetarg 
będzie miał 25 miesięcy na wykonanie inwestycji, połu-
dniowa obwodnica Szczurowej powinna być więc gotowa 
do końca 2024 roku. 

Po południowej obwodnicy przyjdzie czas na drogę, 
która wyprowadzi ruch z Rudy-Rysia?

Tak – to jedno z pierwszych dużych wyzwań z którymi 
przyszło mi się zmierzyć po objęciu mandatu Wójta Gmi-
ny Szczurowa. Dosłownie wyzwań – w tym czasie wszyst-
kie plany były w bardzo wczesnej fazie, a proponowane 
rozwiązania przebiegu drogi były dla nas mało korzystne. 
Mając świadomość jak ważna to dla gminy inwestycja, 
przy dużym wsparciu mieszkańców Rysia – szczególnie 
ówczesnej Pani Sołtys śp. Władysławy Wierdanek, rad-
nego Rady Gminy Zbigniewa Szczeciny i radnego po-
wiatowego Krzysztofa Przepiórki – wielu spotkaniach, 
rozmowach, kierowanych wnioskach sprawy poszły w do-
brym kierunku i dzisiaj procedowana jest budowa drogi 
w kształcie satysfakcjonującym szczególnie mieszkańców 
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Rysia. Szkoda, że wcześniej wypracowane dokumenty 
utraciły swoją ważność, być może teraz bylibyśmy świad-
kami jak ta droga powstaje. 

Ale wróćmy do teraźniejszości – przy obwodnicy Ru-
dy-Rysia również dużo działo się w ubiegłym roku. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozstrzygnął przetarg 
na zaprojektowanie drogi, który wygrała Pracownia Pro-
jektowa Mostopol. Koszt prac projektowych to niemalże 
1,4 mln zł. Musimy pamiętać, że procedury, projektowa-
nie, czy kwestie finansowania – to wszystko niestety trwa 
nieraz kilka razy dłużej niż sama budowa drogi. 

Kiedy więc zakończy się procedura projektowania? 
Opracowanie dokumentacji ma trwać maksymalnie 

15 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawca przygotu-
je projekty budowlane, techniczne i wykonawcze. Jedno-
cześnie mają zostać uzyskane wszelkie opinie, uzgodnie-
nia i decyzje, w tym pozwolenie budowlane.

Możemy więc mówić o realnych terminach rozpoczęcia 
budowy?

Obecnie możemy tylko określić termin zakończenia 
prac związanych z dokumentacją, czyli połowę przyszłego 
roku. Mam jednak nadzieję, że podobnie jak w przypadku 
południowej obwodnicy Szczurowej, tak również i tutaj, bę-
dziemy przechodzić do kolejnych punktów planu działania 
i za kilkanaście miesięcy będziemy rozmawiać o realnych 
terminach rozpoczęcia prac budowlanych. Ale to dopiero 
po zaprojektowaniu drogi, czyli w przyszłoroczne wakacje.

Drogi to nie tylko samochody, ale również i piesi. To 
właśnie im zależy na budowie nowych chodników, szcze-
gólnie przy ruchliwych drogach powiatowych.

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych znajdu-
jących się na terenie gminy Szczurowa jest zadaniem wła-
snym powiatu brzeskiego. To bardzo ważne przedsięwzięcie 
z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego. W związku z tym 
w celu przyspieszenia realizacji takich inwestycji, gmina 
Szczurowa współfinansuje je w  wysokości 50% wszyst-
kich planowanych kosztów. W obecnym i przyszłym roku 
gmina Szczurowa planuje przeznaczyć na budowę chodni-
ków przy drogach powiatowych ponad 800 tys. zł. Będą to 
chodniki w Zaborowie (w kierunku Szczurowej), Strzelcach 
Wielkich i Strzelcach Małych (w kierunku lądowiska), o bu-
dowę których zabiegaliśmy od blisko dwóch lat. Ponadto, 
na rok 2023 zaplanowaliśmy przygotowanie dokumentacji 
na budowę chodników przy drogach powiatowych w Raj-
sku i Szczurowej  - Włoszynie. Na ten cel gmina przeznaczy 
50 tys. zł. Rok później planowane jest rozpoczęcie prac bu-
dowlanych na tych odcinkach. Planujemy na ten cel prze-
znaczyć ponad 760 tys. zł. Łącznie przez najbliższe lata na 
ciągi piesze przy drogach powiatowych gmina przeznaczy 
ponad 1,6 mln. zł.

Co z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej w Strzel-
cach Małych?

Zarząd Województwa pozytywnie rozpatrzył nasz 
wniosek o budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
w Strzelcach Małych. Na przygotowanie dokumentacji 
przy drodze wojewódzkiej w Strzelcach Małych mamy 
zarezerwowane 250 tysięcy złotych. Rozpoczęcie budowy 
to perspektywa najbliższych dwóch lat i na ten cel mamy 
zaplanowane 600 tysięcy złotych. 

Rozmawiał Mateusz Franczyk

Najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne są w Szczurowej!
Gmina Szczurowa otrzymała Nagrodę Krakowskiego 

Parku Technologicznego za najlepiej przygotowane tereny 
inwestycyjne.

Podczas uroczystości zorganizowanej w Showroomie 
Fabryki Przyszłości w firmie ASTOR Robotics Center, 
zarząd KPT wręczył pięć statuetek, w tym dla Gminy 
Szczurowa za najlepiej przygotowane tereny inwestycyj-
ne. Statuetkę podczas gali odebrał Wójt Zbigniew Moskal. 
– Z całą pewnością można stwierdzić, że gmina Szczurowa 
stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw, wyróżniając się tym samym na mapie po-
wiatu brzeskiego, subregionu tarnowskiego oraz Małopolski. 
O nowych inwestycjach w Szczurowej jeszcze sporo usłyszy-
my – mówiła podczas uroczystości Krystyna Sadowska, 
dyrektor działu obsługi inwestora.

Strefa Aktywności Gospodarczej zlokalizowana jest 
w bardzo dobrym miejscu, bezpośrednio przy wschodniej 
obwodnicy Szczurowej DW 768. Układ infrastrukturalny 
utworzonej strefy został oparty na założeniach jak najlep-
szej dostępności i funkcjonalności terenu, z uwzględnie-
niem następujących założeń:

•	 wysokiego standardu wykonania i funkcjonalności 
infrastruktury, przy założeniu również zwiększenia po-
wierzchni strefy,

•	 zapewnieniu jak najlepszej dostępności strefy i jej 
działek oraz pełnej swobody komunikacyjnej.
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Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal podpisał 
w kwietniu umowy na rewitalizację budynków Szkół Pod-
stawowych w Szczurowej, Uściu Solnym, Strzelcach Ma-
łych i Zaborowie, sali tańca w Szczurowej oraz na adapta-
cję poddasza Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa 
i Sportu. 

Rewitalizacja obiektów oświatowych i kulturalnych to 
największe zadania inwestycyjne w naszej gminie od lat. 
W modernizację obiektów publicznych zainwestujemy 
kwotę znacznie przekraczającą 21,5 mln złotych, z czego 
15 milionów to środki pozyskane z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, Polskiego Ładu oraz programu ope-
racyjnego „Dostępna Szkoła”. Inwestycje rozpoczęły się 
w maju i planowo będą trwać do połowy przyszłego roku.

Południowa obwodnica Szczurowej – krok od wbicia łopaty!
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w lipcu otwo-

rzył oferty na budowę południowej obwodnicy Szczuro-
wej. Nowa droga o długości 4,5 km powinna powstać do 
końca 2024 roku. 

Do wybudowania południowej obwodnicy Szczurowej 
zgłosiło się siedem firm.W ramach zadania powstanie bli-
sko 4,5 kilometra drogi klasy G, w tym dwa ronda i dwa 
skrzyżowania skanalizowane. W planach są też przepusty 
i przejścia dla zwierząt. Warto podkreślić, że Wojewódz-
two Małopolskie na tę inwestycję otrzymało 35 milionów 
złotych rządowego dofinansowania w ramach budowy 
50 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich.

Rewitalizacja – największa inwestycja od lat!
Trwają prace w budynku szkoły w Szczurowej. Mo-

dernizacja obiektu obejmuje remont świetlicy, stołówki, 
korytarzy oraz szatni. Wykonana zostanie również klima-
tyzacja na małej sali gimnastycznej. W pomieszczeniach 
uczniowie będą mieli do dyspozycji nowe wyposażenie, 
a na terenie całego obiektu zostanie zamontowany mo-
nitoring. Nowy wygląd zyska również otoczenie szkoły: 
place z kostki brukowej, mała architektura, ogrodzenie. 
Zostanie wykonany drenaż, izolacja piwnic oraz funda-
mentów. Wartość tych prac to 3 321 000,00 zł.  

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie zostanie 
wymieniona instalacja CO i elektryczna. Do pomieszczeń, 
które zyskają nowy wygląd, zostanie doprowadzona in-
stalacja wody użytkowej. Infrastruktura szkoły zostanie 
dostosowana do korzystania z niej również przez osoby 
niepełnosprawne, zgodnie z wymogami PPOŻ. Koszt tej 
modernizacji wyniesie 2 999 970,00 zł.
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Po dawnej sali tańca zostaną tylko mury. Obiekt, który 
swoim wyglądem przywracał w pamięci lata 80-te, zosta-
nie gruntownie zmodernizowany. Planowana jest wymia-
na dachu, docieplenie posadzek oraz stropu. Przebudo-
wane zostaną pomieszczenia oraz instalacja elektryczna, 
w budynku zamontowana zostanie klimatyzacja. Zmiany 
obejmą również zaplecze sali – kuchnię oraz sanitariaty. 
Remont będzie kosztował 3 179 000,00 zł.

Duże zmiany zajdą również w budynku Centrum Kul-
tury. Dotychczas niezagospodarowane poddasze zostanie 
wykończone, a nowe pomieszczenia pozwolą na poszerze-
nie działalności Gminnego Centrum Kultury. Szacowany 
koszt inwestycji to 450 tysięcy zł.

Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym przechodzi grun-
towną modernizację – zostaną ocieplone stropy, zupełnie 
nowy wygląd zyskają również klasy. W  całym budynku 
będzie nowa instalacja elektryczna. Wykonana zostanie 
nowa instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia z no-
woczesnym kotłem gazowym. Budynek zostanie dostoso-
wany do wymogów PPOŻ, a teren wokół niego będzie na 
nowo zagospodarowany – planowane do wykonania są 
prace brukarskie, mała architektura, ogrodzenie i kanali-
zacja deszczowa. Obok budynku znajdzie się nowe boisko 
z nawierzchnią poliuretanową, a dotychczasowe boisko tra-
wiaste doczeka się gruntownej modernizacji. Rewitalizacja 
szkoły w Uściu Solnym wyniesie 7 638 000,00 zł. 

Duże prace budowlane trwają w Szkole Podstawowej 
w Strzelcach Wielkich. Wnętrze budynku – sale lekcyjne 
i korytarze – zostaną zmodernizowane. Do klas zostanie 
doprowadzona instalacja wody użytkowej, zostaną wyre-
montowane posadzki. Zmiany zajdą również na zewnątrz 
szkoły – gdzie przebudowany zostanie teren rekreacyjny, 
a budynek przejdzie głęboką modernizację energetyczną 
(wymiana opraw oświetleniowych, termomodernizacja, 
panele PV, pompy ciepła). W sumie wartość tego zadania 
wynosi 2 388 931,89 zł. 

Od połowy kwietnia trwają prace przy budowie sali 
sportowej w Strzelcach Wielkich. Budynek będzie składał 
się ze zwartej zabudowy dwóch brył. Od strony wschodniej 
znajdzie się wyższa, jednokondygnacyjna bryła, mieszczą-
ca w sobie salę gimnastyczną. W pozostałym parterowym, 
niższym fragmencie, mieszczą się m.in. pomieszczenia 
pomocnicze uzupełniające funkcję sali sportowej (zaple-
cze sanitarno-szatniowe). Na realizację zadania skutecz-
nie pozyskano 2 miliony złotych z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Jest to znaczna pomoc przy całko-
witej wartości prac wynoszących ponad 4,3 mln zł.
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Przedszkole Integracyjne w Strzelcach Małych realizu-
je projekt „Maluchy na start – rozwój edukacji przedszkol-
nej w gminie Szczurowa”, w ramach którego zakupiono 
wyposażenie przedszkola. Dzieci mają do dyspozycji m.in. 
domek sensoryczny, zestawy muzyczne, sensoryczny 
stolik świetlny, trampolinę, basen z kulkami, hamak czy 
przyrządy do aktywności ruchowej.

Prawie 450 tysięcy złotych kosztowała modernizacja 
drogi gminnej Strzelce Małe – Barczków na odcinku bli-
sko 900 metrów. Na ten cel gmina pozyskała 283 tysiące 
złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg.

W sołectwach Księże Kopacze i Strzelce Małe wyre-
montowano drogi dojazdowe do pól poprzez nawiezienie 
tłucznia. Na ten cel obie wsie przeznaczyły część pienię-
dzy z funduszu sołeckiego. 

W Uściu Solnym wyremontowano chodnik przy tzw. 
ul. Kościuszki. W ramach zadania wykonano m.in. nowy 
przepust rurowy. Na ten cel mieszkańcy przeznaczyli 
15 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego.

W Domu Ludowym w Pojawiu zmodernizowano kuch-
nię. W ramach inwestycji finansowanej z funduszu sołec-
kiego wykonano nowe przyłącza wody i kanalizacji oraz 
zakupiono nowe wyposażenie, w tym zmywarkę gastrono-
miczną oraz witrynę chłodniczą. 

W remizie OSP Górka wykonano kompleksowy re-
mont zaplecza kuchennego i sanitariatów. Pomieszczenia 
po remoncie wzbogaciły się o nową stolarkę drzwiową 
i okienną, wykonano nowe instalacje, położono płytki na 
podłodze i ścianach. Kuchnia otrzymała również nowe 
wyposażenie. 

Zakupiony został również zestaw asenizacyjny za po-
nad 418 tys. zł. Inwestycja jest częścią realizacji projektu 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze 
gminy Szczurowa”. Ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym 
posłuży do wywozu osadu z 44 przydomowych oczyszczal-
ni ścieków, wybudowanych w ramach tego projektu.

Gmina Szczurowa otrzymała ponad 412 tys. zł. na 
realizację projektu transportu door-to-door. Za sprawą 
grantu zakupiono samochód przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych. 
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W związku z budową nowych obiektów w Strefie Ak-
tywności Gospodarczej, gmina rozbuduje w  SAG kanali-
zację sanitarną. Inwestycja obejmuje budowę nowego od-
cinka kanalizacji o długości 373 m. Zadanie w całości jest 
finansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Mieszkańcy Wrzępi będą mieli nową infrastrukturę 
sportową – boisko do siatkówki oraz siłownię plenerową. 
Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego z programu „Małopolska infra-
struktura rekreacyjno-sportowa – MIRS 2022”. 

W ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”, gmi-
na Szczurowa otrzymała dwa dofinansowania – dla OSP 
Rylowa i OSP Uście Solne. Dla OSP Rylowa pozyskaliśmy 
45 000 zł na remont sanitariatów w budynku remizy oraz 
wymianę bram garażowych. 10 125 zł umożliwi z kolei 
OSP Uście Solne zakup sprzętu strażackiego.

Wójt Zbigniew Moskal podpisał umowę na remont 
dróg dojazdowych do pól. Przy udziale środków finanso-
wych z budżetu Województwa Małopolskiego zmoderni-
zujemy odcinki dróg: Dwór Wrzępia od zatoki w kierunku 
Strzelec Wielkich, Uście Solne – Przycznia, Podrząchowie 
– Grabiny, Rudy Rysie – Miodowa. Zadania będą koszto-
wać 385 tysięcy złotych.
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Gmina Szczurowa otrzymała z Rządowego Funduszu 
Polski Ład 9,5 mln zł. Pierwszy wniosek o wartości 5 mln 
zł dotyczy budowy nowej remizy OSP Szczurowa. Drugi 
zaś na kwotę 4,5 mln zł jest związany z modernizacją 9 
budynków remiz strażackich na terenie naszej gminy.

To dobry czas dla strażaków z OSP Szczurowa, któ-
rzy od lat mają problemy z niewystarczającą powierzchnią 
swojej remizy. Z inicjatywy Wójta Zbigniewa Moskala po-
wstała koncepcja wybudowania zupełnie nowej remizy dla 
szczurowskich strażaków. – Budowa nowego budynku dla 
OSP Szczurowa jest inwestycją potrzebną dla naszej jednostki, 
która od lat boryka się z problemami lokalowymi. Dzięki nowej 
siedzibie OSP Szczurowa dalej będzie mogła się rozwijać, co 
przełoży się na jeszcze lepsze zapewnienie bezpieczeństwa dla 
mieszkańców naszej gminy – mówi Wójt. Po zakończeniu prac 
w obiekcie zlokalizowane zostaną m.in.: hala garażowa dla 
pojazdów ratowniczo-gaśniczych, dyżurka, szatnie (w tym 
szatnia na odzież własną i specjalistyczną), pomieszczenia 
sanitarne wraz z pralnią odzieży specjalnej, pomieszczenia 
socjalne, min. kuchnia, jadalnia, świetlica oraz pomieszcze-
nia biurowe. W budynku utworzone zostaną także pomiesz-
czenia warsztatowe i magazyny, sala szkoleniowa, siłownia, 
kotłownia. Powstaną również odpowiednie ciągi komunika-
cyjne. W nowej remizie pojawi się niezbędne wyposażenie 
meblowe oraz sprzęt multimedialny. Na budynku zamon-
towane zostaną panele fotowoltaiczne. W ramach zagospo-
darowania terenu wykonane zostaną niezbędne dojścia, 

Prawie 10 milionów zł dla jednostek OSP. 
Nowa remiza dla OSP Szczurowa i modernizacje 9 innych strażnic

dojazdy – w tym połączenie z drogą gminną, zamontowana 
zostanie także mała architektura. Planowane jest również 
utworzenie specjalnych miejsc postojowych i manewro-
wych. Teren obiektu zyska nowe oświetlenie oraz zostanie 
zabezpieczony ogrodzeniem. Przewidywana wartości inwe-
stycji to 5 270 000 zł, w tym 5 mln dofinansowania. 

Drugi wniosek dotyczył prac modernizacyjnych 
w 9 budynkach remiz strażackich na terenie naszej gminy. 
Przewidywana wartość inwestycji to 5 000 000 zł, w tym 
4 500 000 zł dofinansowania. Modernizacja będzie doty-
czyć remiz jednostek: 

•	 OSP Górka,
•	 OSP Pojawie,
•	 OSP Rajsko,
•	 OSP Rylowa,
•	 OSP Uście Solne,
•	 OSP Wola Przemykowska-Natków,
•	 OSP Wola Przemykowska-Zamłynie,
•	 OSP Wrzępia,
•	 OSP Strzelce Wielkie.
Chciałbym podziękować wszystkim parlamentarzystom 

z naszego okręgu za wsparcie naszego projektu – podkreśla 
Wójt Zbigniew Moskal. Dziękuję również Panu Premierowi 
Mateuszowi Morawieckiemu za pozytywne rozpatrzenie nasze-
go wniosku oraz Wojewodzie Małopolskiemu – Panu Łukaszowi 
Kmicie i Wicewojewodzie Małopolskiemu – Panu Ryszardowi Pa-
gaczowi za wsparcie i pomoc – dodaje.
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Około 500 wykonawców z 6 powiatów regionu et-
nograficznego Krakowiaków i Pogórza Ciężkowickiego 
wzięło udział w 39. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, 
Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków 
Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka “Krakowski Wianek”.

Podczas dwudniowego wydarzenia na scenie w Par-
ku Kępińskich wystąpiło 9 zespołów folklorystycznych 
w tym: 7 zespołów prezentujących folklor w formie au-
tentycznej, 2 zespoły prezentujące folklor w formie arty-
stycznie opracowanej, 1 grupa regionalnej, 6 kapel ludo-
wych, 1 mistrz i 3 uczniów, 3 solistów-instrumentalistów, 
20 grup śpiewaczych, 8 śpiewaków ludowych, 1 gawę-
dziarz z 6 powiatów regionu etnograficznego Krakowia-
ków i Pogórza Ciężkowickiego. Występy oceniała komisja 
artystyczna w składzie: dr Bożena Lewandowska – mu-
zykolog z Katowic, Jadwiga Adamczyk – muzyk – folklo-
rysta z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Wiesława Hazuka 
– choreograf z Tarnowa, dr Artur Czesak – dialektolog, 
językoznawca z Krakowa, Maria Danuta Cetera – etnograf 
z Tarnowa, Beata Rompała – folklorysta z MCK SOKÓŁ 
w Nowym Sączu (B.O. Tarnów)

Komisja przyznała nagrody w 13 kategoriach. Nagrodę 
Główną Krakowski Wianek w kategorii dorosłych zespołów 
prezentujących folklor w formie autentycznej przyznano 
Zespołowi Regionalnemu „Biskupianie” z Biskupic Radłow-
skich za program “Jak my z Kubo łod kowola wente na wsi 
cynili”. Dużym sukcesem może pochwalić się Zespół Regio-
nalny „Pojawianie” z Pojawia, który za program “W izbie Ha-
nusi” otrzymał drugie miejsce w kategorii młodzieżowych 
zespołów prezentujących folklor w formie autentycznej 
(pierwszego miejsca w tej kategorii nie przyznano).

Konkursowi towarzyszyły również inne wydarzenia. 
Pierwszy dzień imprezy zakończyła dyskoteka pod gwiaz-
dami z DJ’em Rewi. Podczas drugiego dnia imprezy na 
scenie wystąpił chór “Dzieci z dworu” oraz zespół The Jag-
gers. Przez całe popołudnie trwał Festiwal Wina i Jadła, 
podczas którego można było skosztować swojskich potraw 
przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich: 

Folklor w cieniu pałacu

KGW Pojawianki z Pojawia, KGW Uścianeczki z Uścia Sol-
nego, KGW Szczurowa. Obok stoisk gospodyń znalazły się 
stoiska rękodzielników, pszczelarzy, winnicy i octowni. 
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci – animacji oraz 
dmuchańców, a całość dopełnił ogródek gastronomiczny.

Red.

Przemarszem pocztów sztandarowych i delegacji pro-
wadzonym przez Orkiestrę Dętą OSP Szczurowa rozpo-
częliśmy uroczyste obchody Święta Uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja oraz Dnia św. Floriana – Patrona Strażaków.

Gminne Obchody Święta 3 Maja i Dnia Strażaka

W majowych uroczystościach udział wzięli: samorzą-
dowcy – Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal, człon-
kowie Rady Gminy oraz Rady Powiatu, liczne delegacje 
jednostek OSP i szkół podstawowych, harcerze, przed-
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stawiciele Policji, delegacje jednostek gminnych oraz 
mieszkańcy. W kościele parafialnym w Szczurowej zosta-
ła odprawiona uroczysta msza święta w intencji ojczyzny 
i strażaków. Okolicznościową homilię wygłosił kapelan 
strażaków powiatu brzeskiego ks. Grzegorz Sroka, a litur-
gię swoją grą ubogaciła Orkiestra Dęta OSP Szczurowa.

Po zakończeniu nabożeństwa uroczystości przenio-
sły się pod pomnik pamięci na rynku. Uczennice Szkoły 
Podstawowej w Szczurowej przedstawiły krótki program 
artystyczny dotyczący Święta Uchwalenia Konstytucji 
3  Maja. Okolicznościowe przemówienie do zgromadzo-

nych strażaków, delegacji i mieszkańców wygłosił wójt 
Zbigniew Moskal: Dzisiaj musimy pamiętać, że pielęgnowa-
nie w naszych rodzinach i środowiskach takich wartości jak 
patriotyzm i wiara stanowi gwarancję utrzymania wolnego 
państwa. Nie zabrakło również życzeń i podziękowań dla 
strażaków z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, 
który przypada 4 maja.

Pod pomnikiem kwiaty złożyły delegacje, a wydarze-
nie zwieńczył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Orkiestry Dętej OSP Szczurowa.

Red.

W okresie ostatnich dwóch lat, Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji i Rozwoju wsi Niedzieliska, pozyskało 
środki, a następnie z sukcesem zrealizowało kolejny pro-
jekt o  tematyce ekologicznej. Tym razem Zarząd Stowa-
rzyszenia zawnioskował do Zarządu Województwa Mało-
polskiego, o wsparcie finansowe projektu „Z ekologią za 
pan brat od najmłodszych lat”.

Wniosek otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 
9000 zł na realizację m.in. warsztatów ekologicznych ta-
kich jak:

– eko pokój zagadek,
– koło fortuny z nagrodami,
– gokarty solarne,
– eko-biżuteria.

Celem projektu była edukacja ekologiczna, połączona 
z bezpośrednim zaangażowaniem uczestników imprezy 
oraz lokalnej społeczności w działania ekologiczne i proz-
drowotne, propagowanie kultury recyklingu, selektywnej 
zbiórki odpadów, ochrony środowiska oraz zdrowego try-
bu życia. Nad całością prawidłowego przebiegu imprezy 
czuwali instruktorzy oraz wolontariusze. Dla mieszkań-
ców lokalnej społeczności, w połączeniu z VIII Piknikiem 
Lotniczym, została zorganizowana impreza typu ekolo-
gicznego o różnorodnej tematyce związanej z ideą promo-
wania ekologicznych zachowań (segregacja odpadów) oraz 
poszerzania wiedzy o odnawialnych źródłach energii czy 
też uświadamiania w zakresie recyklingu.

Uczestnictwo w pikniku ekologicznym miało na celu 
również uświadomienie uczestnikom wspólnej zabawy – 
młodym ludziom i dzieciom, że warto dbać o naszą plane-
tę i środowisko, w którym żyjemy, oraz stosować zasady 
ekologii w codziennym życiu. Systematyczna segregacja 
śmieci, recykling, prawidłowe postępowanie w lesie, sza-
cunek dla zwierząt i roślinności – taka postawa procentu-
je w przyszłości, buduje w ludziach ekologiczną postawę, 
pozwala lepiej troszczyć się o nasze naturalne środowisko. 
Organizacja takich przedsięwzięć ma ogromny wpływ na 
kształtowanie postaw młodych ludzi w szczególności ich 
świadomości w zakresie postaw proekologicznych. Prze-
kłada się to na ochronę środowiska i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu.

Zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie z Urzę-
dem Gminy w Szczurowej oraz Gminnym Centrum Kultu-
ry, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

red.

Kolejny EKO Projekt
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Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią 
ponownie mogliśmy się spotkać na Pikniku Lotniczym 
w Strzelcach Małych. VIII edycja imprezy przyciągnęła 
na lądowisko rekordowe tłumy ludzi, dla których przy-
gotowano wiele atrakcji. Na strzeleckim niebie zagościli 
doskonali piloci, którzy zaprezentowali pokazy lotnicze 
trwające prawie 2,5 godziny. 

Podczas pokazów lotniczych widzowie mogli obejrzeć 
pokaz wiatrakowca SP-XXLX, pokazy akrobacji Boeinga 
Stearman SP-YWW i Extra 300 SP-YMS, pokaz śmigłowca 
Robinson R44 SP-NOV, pokazy samolotów – AB 2 SP-A-
OF, Bushcat SP-SSKY. Na niebie można było również uj-
rzeć skoczków spadochronowych oraz pokaz Małopolskiej 
Grupy Paralotniowej. Dla uczestników pikniku przygoto-
wano także atrakcje na lądzie: namioty promocyjne Ma-
łopolskiego Klubu Paralotniowego oraz firmy tandemy.
pl, wystawa statyczna statków powietrznych oraz stoiska, 
m.in. Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych czy Firmy Cemex. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa kilkudzie-
sięciu samochodów zabytkowych oraz motocykli ze Sto-
warzyszenia Road Rats Szczurowa. Dla dzieci przygotowa-
na była strefa zabaw oraz wioska ekologiczna „Z ekologią 
za pan brat od najmłodszych lat”, gdzie mogli sprawdzić 
swoją wiedzę ekologiczną. Przez całą imprezę trwał Festi-
wal Kolorów, który zgromadził dziesiątki dzieci i młodzie-
ży dając im zabawę i radość. 

Na piknikowej scenie wystąpiły również zespoły The 
Pajx oraz Beauty Plate. Przed koncertem wieczoru odbyły 

Piknik Lotniczy – impreza, którą warto organizować!

się konkurencje sportowe przeprowadzone przez siłownię 
Jodo Gym, licytacje charytatywne oraz finał loterii fanto-
wej. Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary, który pod scenę 
ściągnął prawdziwe tłumy. 

Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Witold Kozłowski, a podczas 
pikniku gościliśmy przedstawicieli Sejmiku i Zarządu 
Województwa Małopolskiego – wicemarszałka Józefa Ga-
wrona, członkinię zarządu Martę Malec-Lech oraz radną 
wojewódzką Annę Mikuś. 

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli Gminne Centrum Kul-
tury w organizacji imprezy: Jednostkom Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych – OSP Uście Solne, OSP Górka, OSP Strzelce 
Małe, OSP Strzelce Wielkie, OSP Szczurowa, OSP Niedzieli-
ska i OSP Wola Przemykowska-Natków za zabezpieczenie im-
prezy, OSP Zaborów, OSP Kwików, OSP Pojawie, OSP Dołęga 
za pomoc w przygotowaniu terenu imprezy. Dziękuję również 
za zaangażowanie sołtysowi, radzie sołeckiej i Kołu Gospodyń 
Wiejskich ze Strzelec Małych. Dziękuje Panu Mariuszowi Ta-
ranowi z tandemy.pl, który przygotował wszystkie formalno-
ści lotnicze. Słowa uznania kieruję do wszystkich sponsorów, 
którzy wsparli finansowo i materialnie organizację naszej im-
prezy. Cieszę się, że zawsze możemy na Was liczyć! Dziękuję 
Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi 
Kozłowskiemu za objęcie patronatem naszej imprezy. – pod-
kreślił Zbigniew Moskal, Wójt Gminy Szczurowa. 

Już teraz zapraszamy Was na przyszłoroczną, dziewią-
tą, edycję pikniku – do zobaczenia!
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24.04.2022 roku na sali widowiskowej w Gminnym 
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej od-
była się premiera książki „Śladami męczeństwa i wielkiej 
godności” autorstwa Mieczysława Chabury i Mateusza 
Michalskiego. W trakcie spotkania autorzy opowiada-
li o procesie powstawania publikacji oraz o bohaterach, 
których losy zostały w niej opisane. W drugiej części spo-
tkania wyświetlony został film dokumentalny „Ludzkie 
współżycie” dotyczący rodziny Mików z Zaborowa i Tade-
usza Jeża z Woli Przemykowskiej, którzy podczas II wojny 
światowej nieśli pomoc Żydom. 

Książka „Śladami męczeństwa i wielkiej godności” 
ma charakter publicystyczny i popularyzatorski. Może-

Premiera książki 

„Śladami męczeństwa i wielkiej godności”
my w niej przeczytać o zagładzie szczurowskich Romów, 
Polakach z gminy Szczurowa, którzy ratowali Żydów, Ję-
drzeju Cierniaku oraz generale Kazimierzu Tumidajskim. 
Jak zaznaczyli we wstępie autorzy: Ludzie, których sylwetki 
zostały przywołane i nakreślone w tej niewielkiej, lecz symbo-
licznej publikacji, ukazują nam, że nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach można zachować godność i współczucie na krzyw-
dę drugiego człowieka. 

Wydawcą książki jest Gminne Centrum Kultury, Czy-
telnictwa i Sportu w Szczurowej, zaś honorowy patronat 
nad jej przygotowaniem i wydaniem objął Wójt Gminy 
Szczurowa – Zbigniew Moskal.

Mateusz Michalski

Czerwcowa impreza przyciągnęła do Szczurowej 
uczestników i kibiców z całej Polski. W biegu terenowym 
Strażmagedon – biegamy i pomagamy, wzięło udział 
blisko 500 osób. Na trasie czekało 36 przeszkód przygoto-
wanych przez strażaków ochotników.

W przygotowanie i przeprowadzenie imprezy było za-
angażowanych ponad 150 wolontariuszy. Ogromny wysi-
łek, brud, pot, ból, a do tego ogromny skwar – to wszystko 
towarzyszyło uczestnikom na morderczej trasie biegu. 
A na mecie – medal, oklaski kibiców i ogromna satysfak-
cja. Udział w tego typu zawodach to próba siły i charakteru – 
podkreślają uczestnicy – a ograniczenia istnieją tylko w na-
szych głowach.

Uczestnicy biegu mieli zapewnione pakiety starto-
we, koszulki i posiłek regeneracyjny. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach otrzymali 
puchary i nagrody, które wręczyła Pani Marta Malec-Lech 
– członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi, wytrzy-
małości i siły woli. Szczególne słowa uznania kierujemy do 
młodzieży startującej w kategorii 12-16 lat.

Serdeczne podziękowania składamy strażakom ochot-
nikom z powiatu brzeskiego i tarnowskiego, członkom 
HDK MotoJadowniki oraz wszystkim osobom, które bez-
interesownie pracowały przy organizacji imprezy.

STRAŻMAGEDON – nowy wymiar biegów terenowych

Podczas imprezy prowadzona była akcja honorowe-
go krwiodawstwa, rejestracja dawców szpiku kostnego 
i zbiórka na rzecz podopiecznych fundacji AUXILIUM.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Województwa Małopol-
skiego za sfinansowanie wydarzenia.

Projekt realizowany ze środków finansowych Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach 5. edycji Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Małopolskiego.

OSP Górka
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29 par z terenu gminy Szczurowa świętowało w sobotę, 
11 czerwca, jubileusz Złotych Godów. Podczas uroczysto-
ści zorganizowanej przez Urząd Gminy jubilaci otrzyma-
li Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane 
przez Prezydenta RP.

W jubileuszu udział wziął wójt Gminy Szczurowa Zbi-
gniew Moskal, Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa 
Łukasz Kozak wraz z wiceprzewodniczącymi Tomaszem 
Doboszem i Andrzejem Fiołkiem oraz pracownicy Urzędu 
Gminy. Podczas uroczystości gościliśmy Wicewojewodę 
Małopolski Ryszarda Pagacza oraz przedstawicielkę Po-
słanki Józefy Szczurek-Żelazko. Okolicznościowy list oraz 
upominki przysłała członkini zarządu Województwa Ma-

Świętowaliśmy Złote Gody!
łopolskiego Marta Malec-Lech. Wspólnie spędzone 50 lat 
jest dowodem wzajemnej miłości, oddania i szacunku. Przez 
te wszystkie lata dawaliście sobie wsparcie i poczucie bezpie-
czeństwa. – mówił podczas uroczystości Zbigniew Moskal, 
wójt Gminy Szczurowa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał 32 pa-
rom z terenu gminy, które zawarły związek małżeński 
w latach 1970 – 1971, medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Aktu dekoracji medalami dokonał Wicewojewoda 
Małopolski Ryszard Pagacz w towarzystwie Wójta Gminy 
Szczurowa Zbigniewa Moskala. Na uroczystości nie bra-
kowało ciepłych słów, podziękowań, życzeń, upominków, 
listów gratulacyjnych i kwiatów.

Red.
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Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
w Szczurowej kolejny raz wzięło udział w naborze wniosków 
w ramach Programu „Równać Szanse 2022” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez „Fundację 
Civis Polonus”. Tym razem wystartowaliśmy w konkursie 
„Duże Granty”. W ramach tego rozdania, realizowane są 
dwunastomiesięczne projekty prowadzone z udziałem mło-
dych ludzi.

13 maja br. otrzymaliśmy wiadomość, że nasz wniosek: 
„Lunch Break – Kulinarnym Szlakiem ze smakiem” pozy-
skał dofinansowanie w wysokości 27 740,00 zł. Jesteśmy 
jedną z 19 organizacji, które otrzymały wsparcie. Eksperci 
oceniający złożone projekty ocenili nasze zadanie wysoko. 
Projekt zajął 10. miejsce na liście dotowanych zadań.

Celem rocznego projektu „Lunch Break – Kulinarnym 
szlakiem ze smakiem” jest nabycie przez młodzież z na-
szej gminy umiejętności pracy w grupie, planowania i po-
dejmowania właściwych i skutecznych działań oraz spraw-
dzenia się w różnych sytuacjach. Skupienie się młodzieży 
wokół projektu pozwoli im poczuć się częścią grupy, która 
realizuje konkretne działania oraz umożliwi im spędzenie 
wolnego czasu w sposób kreatywny, a także nauczy, jak 
dobrze prezentować publicznie swoje dokonania.

Podczas realizacji projektu „Lunch Break – Kulinar-
nym Szlakiem ze smakiem” zostaną zorganizowane m.in. 
warsztaty kulinarne z różnych stron świata, np. kuchnia 
włoska, azjatycka, francuska, wegańsko-wegetariańska 
oraz warsztaty czekoladowe. Zaplanowano 2-dniowy 

Trzeci rok z rzędu będziemy realizować projekt w ramach programu
 „RÓWNAĆ SZANSE”

wyjazd integracyjny, wyjazd studyjny i spotkanie z dwo-
ma innymi grupami projektowymi. Młodzież przygotuje 
wystawę fotograficzną, stoisko „kuchnia świata”, a także 
włączy się w przygotowanie wigilii dla samotnych. Na 
koniec, świętując projekt, uczestnicy zorganizują wyjazd 
studyjny oraz noc z kulturą w GCK.

Uczestnikami projektu będą młodzi ludzie, w wieku 15 
– 17 lat mieszkający w Gminie Szczurowa. Jeszcze można 
zgłosić się do udziału w projekcie. Wystarczy zadzwonić 
do biura Gminnego Centrum Kultury (14 671 40 50) lub 
wysłać zgłoszenie pod adresem: biuro@gck-szczurowa.pl

Jeśli macie ochotę przeżyć niesamowitą przygodę, 
podjąć wyzwanie i sprawdzić się w nowych, nie zwlekajcie, 
ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!

Red.

„Usłyszeć szeroko otwartymi oczami” to kolejny 
projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury, Czy-
telnictwa i Sportu w Szczurowej. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotacje w ramach 
programu Kultura Dostępna. Dofinansowanie otrzy-
mało 117 projektów zgłoszonych m.in. przez organizacje 
społeczne i samorządowe jednostki kultury, wśród któ-
rych znalazło się również Gminne Centrum Kultury, Czy-
telnictwa i Sportu w Szczurowej. Wartość dofinansowania 
tego projektu wyniosła 10 tys. zł. 

Program Kultura Dostępna wspiera zadania służące 
ułatwieniu dostępu do kultury i sprzyjające integracji spo-
łecznej. Podejmowane działania powinny stwarzać warunki 
do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup 
społecznych w życiu kulturalnym, zdobywania pozytywnych 
doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu kompe-
tencji odbiorców kultury. Celem programu jest wspieranie 
zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają cał-
kowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.

W ramach projektu, w czerwcu odbyły się pierwsze 
warsztaty wokalne dla członków chóru, a od sierpnia 
w zajęciach będą brali udział również seniorzy. Uczestni-
cy projektu oprócz zajęć wokalnych, będą również uczyć 
się śpiewu w języku migowym. We wrześniu, planujemy 
organizację koncertu z okazji 275. rocznicy urodzin Jó-
zefa Wybickiego, podczas którego zostanie odśpiewany 
językiem migowym Hymn Polski. Na zakończenie pro-
jektu, seniorzy wraz z młodzieżą pojadą do Filharmonii 

 „Usłyszeć szeroko otwartymi oczami”
w Krakowie. Organizacja nieodpłatnych warsztatów wo-
kalnych oraz nauka Mazurka Dąbrowskiego w języku migo-
wym i tłumaczenie finałowego koncertu na język migowy 
umożliwią uczestnictwo w wydarzeniu oraz integrację 
społeczną przedstawicielom różnych grup społecznych, 
a efekty realizacji zadania będą dostępne dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.

Podczas realizacji zadania Gminne Centrum Kultury, 
Czytelnictwa i Sportu będzie współpracować z Urzędem 
Gminy Szczurowa, Szkołą Podstawową im. Adama Mickie-
wicza w Szczurowej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej oraz KGW Pojawianki.

Red.
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Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” 
w pierwszej połowie roku przeprowadziła dwa nabory 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na 
ponad 1 000 000 zł. Kwotę jaką można było pozyskać na 
otwarcie firmy to 65 000,00 zł. 18 wniosków otrzymało 
dofinansowanie natomiast 24 wnioski umieszczono na li-
ście rezerwowej. Tak duże zainteresowanie sprzyja rozwo-
jowi przedsiębiorczości na terenie 7 gmin, w tym Gminy 
Szczurowa. 

Stowarzyszenie nie tylko ogłasza nabory z zakresu 
przedsiębiorczości, ale też realizuje własne inicjatywy, 
m.in. projekty współpracy. Jednym z nich jest operacja 
pn. ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy – pętlami atrakcji 
turystycznych POINT&PATH”, realizowana wraz ze Stowa-
rzyszeniem „Kwartet na Przedgórzu”. Projekt swym zasię-
giem obejmuje teren 11 gmin. Zaliczają się do nich gmina: 
Szczurowa, Rzezawa, Bochnia, Drwinia, Nowe Brzesko, 
Koszyce, Kazimierza Wielka, Radłów, Dębno, Brzesko  
i Borzęcin. W mediach społecznościowych (Facebook, In-
stagram, YouTube, Pinterest) powstało centrum informacji 
turystycznej pn. Slow Life Slow Ride. Na profilach na bieżąco 
aktualizowane są informacje o atrakcyjności obszaru pod 
względem turystyki rowerowej. Dla wielbicieli dwóch kółek 
możemy zaproponować coś naprawdę godnego zaintereso-
wania. W  ramach projektu powstała aplikacja rowerowa, 
w której po zalogowaniu można przemierzać wytyczone 
trasy, zbierać punkty i odbierać gadżety. Aplikacja rowero-
wa Slow Life Slow Ride to nie tylko przyjemność podążania 
za wytyczonymi, malowniczymi szlakami, ale i satysfakcja 
z odbioru nagród, które zaplanowaliśmy za przejechane ki-
lometry. Nagrodą główną jest strój kolarski!

Aplikację można pobrać w Google Play lub App Store. 
Działamy również w dziedzinie fotografii, do 31 sierp-

nia 2022 roku można zgłosić swój udział w konkursie fo-
tograficznym pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przy-
rodniczego i  historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy 
Działania „E.O.CENOMA”. Konkurs jest ogólnodostępny, 
a fotografie muszą dotyczyć dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego lub historycznego obszaru Stowarzysze-
nia. Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszenio-
wy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.
cenoma.pl. Główna nagroda to voucher o wartości 2 000 zł! 
Konkurs fotograficzny objęty jest patronatem medialnym 
przez Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne. 

Realizujemy projekty z różnych programów w tym 
z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w którym udało się 
pozyskać ponad 40  000 zł na realizację wizyty studyjnej 
w ramach projektu ,,Nadwiślańską trasą po Bałtyk – Na-

Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” –
wspiera rozwój lokalny

wiązanie współpracy i wymiana doświadczeń”. Głównym 
celem projektu jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz 
podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiej-
skich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Jesienią planujemy przeprowadzić nabory w zakresie 
poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej 
zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych. Ponad-
to w związku z realizacją operacji własnej pn. ,,Wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy 
Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń 
zawodowych” organizujemy kursy zawodowe, szkolenia 
wpływające na rozwój przedsiębiorczości regionu tj. kurs 
spawacza (metoda MIG, MAG, TIG), kurs na koparko-łado-
warkę oraz kurs kroju i szycia I stopnia, skierowane do osób 
fizycznych i przedsiębiorców. Ponadto jesteśmy obecnie na 
etapie prac związanych z kolejnym projektem rowerowym, 
który polegać będzie na rozwoju infrastruktury turystycz-
nej na obszarze gmin członkowskich. Wartość tego projek-
tu to blisko 2 000 000 zł. 

O dalszych planach i realizacjach będziemy informo-
wać na bieżąco, natomiast z tego miejsca zachęcamy Pań-
stwa do śledzenia naszego profilu na FB:

https://www.facebook.com/eocenoma 
oraz strony internetowej www.cenoma.pl. 

Justyna Boroń

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  
w obszary wiejskie. Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Właśnie pod takim hasłem Stowarzyszenie Motocyklo-
we Road Rats Szczurowa działa od 2020 roku, skupiając 
wokół siebie coraz więcej nowych osób. Każdy z nas jest 
inny, ma swoje poglądy, ale to co nas połączyło to jedno 
– pasja do motocykli. Regularnie organizujemy wspólne 
wyjazdy, prezentujemy swoją działalność przy różnych 
uroczystościach w gminie, powiecie i województwie. Sta-
ramy się promować wśród młodych motocyklistów aspekt 

Motocykl to nasza pasja!

Żeby tak naprawdę wiedzieć, 
czy się z kimś zgadzamy, czy nie,

 trzeba go najpierw rozumieć!

DEBATA OKSFORDZKA – rozmowa ginącą sztuką

Debata oksfordzka wywodzi się z tradycji brytyjskiej. 
To specyficzny rodzaj debaty, w którym dwie strony dys-
kutują nad postawioną tezą. Jest to swoisty pojedynek 
mówców, najważniejsza jest sztuka formułowania i pre-
zentowania argumentów. Styl debat opiera się na stylu 
debat angielskiej Izby Lordów, gdzie ławy rządu i opozycji 
są umieszczone naprzeciwko siebie, a mówcy widzą siebie 
nawzajem. Obecnie są popularne na całym świecie dzięki 
swojej widowiskowej formule.

Debata oksfordzka nie ma na celu wypracowania 
wspólnych wniosków lub przekonania uczestników do 
swoich racji. Głównym zadaniem jest przekonujące przed-
stawienie argumentów, zbijanie argumentów strony prze-
ciwnej oraz rozwój umiejętności: retoryki, argumentacji, 
wystąpień publicznych, swobody wypowiedzi, kulturalnej 
dyskusji, odpowiedniego konstruowania wypowiedzi.

W ramach projektu Debata Oksfordzka dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego oraz uczniowie klas I-VIII pod kierun-
kiem wychowawców uczyli się, jak dyskutować ze sobą na 
różne tematy z zachowaniem zasad kultury oraz popraw-

ności językowej, używając rzeczowych i  merytorycznych 
argumentów. Głównymi celami projektu było: kształcenie 
umiejętności argumentowania swojego stanowiska w wy-
powiedziach ustnych i pisemnych oraz podania przykła-
dów, które je ilustrują, aktywizowanie do gromadzenia 
informacji na dany temat debaty, rozwijanie umiejętności 
kulturalnego argumentowania swojej tezy, poszerzenie 
horyzontów oraz wiedzy dzięki historycznej, społecznej 
oraz kulturowej tematyce debat, rozwijanie umiejętności 
kulturalnego i rzeczowego dyskutowania oraz kształcenie 
umiejętności pracy w grupie.

Uczniowie wszystkich klas przeprowadzili debaty we-
dług wytyczonych zasad: Mówcy podzieleni zostali na 
dwie strony: „za” dyskutowaną tezą (strona Propozycji) 
i „przeciw” niej (strona Opozycji). Debata w każdej kla-
sie toczyła się według jednozdaniowej tezy. Jedna strona 
miała przekonać uczestników do słuszności tak sformu-
łowanej tezy, druga strona miała ją podważyć i obalić. 
W tym celu mówcy obu stron zabierali głos na przemian. 
Każdy z nich miał na to trzy minuty. Jako pierwszy wy-

kultury motocyklowej, edukować z zakresu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego oraz propagować pozytywny obraz 
motocyklisty pod hasłem „patrz w lusterko – motocykliści 
są wszędzie”.

Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś wstąpić w nasze szere-
gi zapraszamy do kontaktu z Prezesem – znajdziesz nas 
w Szczurowej.

Road Rats
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stąpił mówca broniący, a debatę kończył mówca atakujący 
tezę. Ukoronowaniem debaty był moment głosowania. 
Publiczność decydowała wtedy, czyje argumenty okazały 
się bardziej przekonujące i czy tytułowa teza debaty zosta-
ła obroniona. Nad sprawnym przebiegiem debaty czuwał 
Marszałek, który jako jedyny miał prawo udzielać głosu, 
zapowiadał poszczególnych debatantów, miał też prawo 
odebrać głos każdemu mówcy. Sekretarz pełnił funkcję 
pomocnika Marszałka. W trakcie przemówień informował 
mówców o czasie, jaki pozostał im do końca wystąpienia.

Klasa 0 – „Owoce są lepsze niż słodycze”. 
Tematem debaty dzieci z oddziału przedszkolnego 

było: „Owoce są lepsze niż słodycze.” Przedszkolaki dziel-
nie broniły swoich tez, przywołując argumenty, że owoce 
dostarczają witamin, można z nich przygotować pysz-
ne soki, a słodycze powodują psucie zębów oraz tycie. 
Wśród przedszkolaków temat ten budził wiele emocji, 
gdyż dzieci mają świadomość, że owoce są zdrowsze, ale 
słodycze są smaczniejsze.

Klasy I-II i III: „Czytanie książek jest bardziej warto-
ściowe niż granie w gry komputerowe.”

Wśród uczniów najmłodszych klas wybrano dwie 
drużyny, jedna była za czytaniem książek jako lepszym 
sposobem spędzania wolnego czasu, druga – broniła gier 
komputerowych. Obie drużyny dzieci były dobrze przygo-
towane, podawały wiele argumentów, a nawet wystąpiły 
odświętnie ubrane z okazji debaty. Poważnie się zaanga-
żowały, co nas bardzo cieszy. Zwolennicy czytania, a na-
wet przeciwna drużyna zgodziła się z tym, że czytanie 
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów, uła-
twia naukę, rozwija słownictwo, pomaga odnieść sukces 
w szkole. Debata uczy dzieci współpracy w grupie, logicz-
nego myślenia, wnioskowania i uzasadniana argumentów. 

Klasy IV-V – „W obecnych czasach nie da się żyć bez te-
lefonu komórkowego.”

Temat debaty przeprowadzonej w klasach IV-V budził 
duże emocje, bowiem drużyna Propozycji twierdziła, że 
w dzisiejszych czasach nie da się żyć bez telefonu. Padały 
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różne argumenty, mówcy podkreślali, że telefon komór-
kowy może uratować życie dzięki szybkiemu wezwaniu 
pomocy. Telefon sprawdził się w czasach pandemii po-
zwalając na kontakty z bliskimi, kolegami. Z kolei dru-
żyna przeciwna przekonywała, że do życia potrzebne są 
powietrze, jedzenie i drugi człowiek oraz, że nie wszędzie 
mamy dostęp do Internetu. Nasz Ekspert Pani Dyrektor 
pochwaliła obie drużyny za przygotowanie oraz wysoką 
kulturę osobistą. Przychyliła się do zdania, że w dzisiej-
szych czasach można żyć bez telefonu i uznała zwycięstwo 
drużyny Opozycji.

Klasa VII – „Duża klasa jest lepsza od małej.”
W klasie VII rywalizowały ze sobą dwie drużyny, biorą-

ce udział w dyskusji nad postawioną tezą „Duża klasa jest 
lepsza od małej.” Zarówno obrońcy tezy jak i ich oponenci 
spisali się znakomicie. Wykazali się wysokim poziomem 
kultury osobistej i przygotowaniem oraz zaprezentowa-
niem argumentów z jednoczesnym poszanowaniem prze-
ciwników. Głównymi argumentami Propozycji był m.in. 
fakt, że w dużej klasie jest większa szansa na poznanie 
i  nawiązanie przyjaźni oraz kwestia zmniejszonego po-
działu kosztów przy organizacji przedsięwzięć i wycie-
czek. Z kolei grupa Opozycji podkreśliła, że w mniejszej 
klasie nauczyciel może poświęcić więcej uwagi uczniom 
i spersonalizować nauczanie. Po długiej i  merytorycznej 
dyskusji okazało się, że wygrała siła argumentów Propo-
zycji – obrońców tezy „Duża klasa jest lepsza od małej.”

Klasa VIII – „Gry komputerowe szkodzą, a nie rozwi-
jają.” 

Uczniowie klasy VIII doskonale opanowali sposób 
prowadzenia uporządkowanego sporu w formie debaty 
oksfordzkiej. Trzyosobowe drużyny, reprezentujące swoje 
racje, mierzyły się w pojedynkach na słowa i argumenty, 

walcząc o główną nagrodę. Młodzi mówcy debatowali nad 
zagadnieniem: „Gry komputerowe szkodzą, a nie rozwijają. 
„W debacie udział wzięli: Marszałek, Sekretarz oraz Mów-
cy – uczniowie klasy ósmej. Zmagania przeprowadzono 
z uwzględnieniem wszystkich zasad debaty oksfordzkiej.
To było ważne doświadczenie wśród szkolnej społeczno-
ści – uczniowie mieli możliwość trafnie dobrać argumenty 
“za” i “przeciw”. Strony składały się z 3 uczniów – którzy 
wcześniej, w klasie, metodą ” burzy mózgów” poszukiwali 
najbardziej trafnych argumentów. Następnie uczniowie za-
dawali sobie pytania, których było bardzo dużo. Były one 
przemyślane i pokazujące jak bardzo temat debaty poruszył 
młodzież. Uczniowie zauważyli, że gry komputerowe mają 
wiele zalet – to nowoczesne medium komunikacyjne umoż-
liwiające nawiązywanie nowych znajomości, odnawianie 
starych itd. Z drugiej zaś strony stanowią okazję dla oszu-
stów, mogą też powodować pogorszenie nastroju, a nawet 
zdrowia. Uczniowie przygotowali także prezentację multi-
medialną promującą debatę.

Brak umiejętności dobrego dyskutowania wydaje się 
być jedną z najpoważniejszych przeszkód w budowaniu 
dobra wspólnego. Dyskurs publiczny pozostawia pod tym 
względem wiele do życzenia, ale – skoro chcielibyśmy, żeby 
nasi wychowankowie potrafili się ze sobą dogadywać – to 
czy nie powinniśmy uczyć tej umiejętności w szkole?.Każdy 
z nas żyje i pracuje z innymi ludźmi. Oczywiście w zależ-
ności od tego, co w przyszłości nasi uczniowie będą robić, 
umiejętność dyskutowania będzie przydawała im się na 
różnym etapie życiowej drogi. Warto zauważyć, że wprowa-
dzenie choćby elementarnych podstaw nauki dyskutowa-
nia w szkole – jest dla każdego ucznia bardzo rozwijające.

PSP Niedzieliska

Dzień Dziecka w PSP Niedzieliska

Z okazji Dnia Dziecka Rada Rodziców przygotowała dla 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach 
wspaniałą niespodziankę. 3 czerwca wszyscy uczniowie klas 
I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wzięli udział 
w wycieczce do pobliskiego Radłowa. Najpierw młodsi 
uczniowie oglądali w kinie film, a starsze klasy rywalizowa-
ły w rozgrywkach gry w kręgle oraz bilard. Po 2-godzinnych 

zmaganiach sportowych i częstowaniu się smaczną pizzą, 
klasy IV-VIII udały się na seans filmowy, a młodsi pod bacz-
nym okiem opiekunów próbowali swych sił na kręgielni. 

Kolejnym etapem wycieczki był spacer po Radłowie, 
który rozpoczął się od zwiedzania kościoła, najstarszego 
zachowanego zabytku miasta. Był on kilkukrotnie przebu-
dowywany, a jego bogata historia sięga roku 1337. Niemal 
w niezmienionym kształcie przetrwał on do czasów współ-
czesnych. Kształt ówczesny zawdzięczał przebudowie doko-
nanej przez biskupa Piotra Głębickiego w latach 1643-1645. 
Jak wyglądał on przed 1643 rokiem możemy się jedynie do-
myślać na podstawie płaskorzeźb umieszczonych na tablicy 
erekcyjnej kościoła pochodzącej z 1337 roku. 

Uczniowie z Niedzielisk odwiedzili również radłow-
ski pałac biskupi. Data jego wybudowania nie jest moż-
liwa do ustalenia. Możemy jedynie stwierdzić, że istniał 
on już w 1390 roku. Jego budowniczym mógł być biskup 
Jan Radlica lub nawet biskup Jan Grot, który często by-
wał w Radłowie. 

Prawdziwą przyjemnością dla uczestników wycieczki 
był spacer po parku przypałacowym, który jest niestety 
jedynie zaniedbaną resztką dawnych wspaniałych ogro-
dów otaczających pałac biskupi i późniejszy dwór. Obecna 
kompozycja ogrodowa została założona w połowie XIX w. 
Całość ogrodzona była ceglanym murem – dziś istnieją-



www.szczurowa.pl20 Biuletyn Informacyjny Gminy Szczurowa
Nasza GmiNa
Biuletyn nr 2 (2022)

ed
u

ka
cj

a

8 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbył się Międzysz-
kolny Konkurs o tytuł „Mistrza Nauk Przyrodniczych” 
pod patronatem Wójta Gminy Szczurowa. Do konkursu 
przystąpili uczniowie z pięciu szkół. Gościliśmy uczniów 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w  Zaborowie, Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Solnym. Każdą szkołę 
reprezentowała trzyosobowa drużyna. 

Młodzież zmierzyła się z zadaniami z biologii, geo-
grafii, chemii, fizyki oraz matematyki. Uczniowie, pracu-
jąc w zespołach, musieli wykazać się nie tylko ogromną 
i wszechstronną wiedzą, ale również umiejętnością logicz-
nego myślenia.

Zwycięzcami pierwszej edycji konkursu zostali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Szczurowej: Magdalena Walas, 
Krzysztof Budyn oraz Dariusz Nosal. Drugie miejsce zajęli 
uczniowie reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową 

Międzyszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Nauk Przyrodniczych
pod patronatem Wójta Gminy Szczurowa

cym jedynie w kilku miejscach. Ogród i park miały po-
wierzchnię ok. 4 ha. Zamknięte były od północnej strony 
ogrodzeniem z ozdobną bramą i kratą

Radłowski rynek, który był ostatnim punktem spaceru, 
powstał prawdopodobnie w końcu XVII lub początku XVIII 
wieku, kiedy to upodobniono go do małego miasteczka 
z trapezowym rynkiem przy głównej ulicy na wprost ogro-
du pałacowego. Podziwialiśmy jego architekturę siedząc na 
ławeczkach w cieniu, chłodząc się pysznymi lodami.

Niespodzianka przygotowana dla naszych wychowan-
ków była udana. Dzieci pełne wrażeń, zadowolone podzię-
kowały swym mamom, które uczestniczyły w wycieczce za 
zorganizowanie wyjazdu.

Serdecznie dziękujemy Paniom z Rady Rodzi-
ców – Pani Magdalenie Pawlik oraz Pani Alicji Wró-
bel za przygotowanie niezapomnianych atrakcji dla 
naszych uczniów.

PSP Niedzieliska

w Zaborowie: Oliwia Frankowicz, Julia Kotwa i Alicja Ku-
liszewska. Na trzecim miejscu znaleźli się przedstawiciele 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich: Ka-
rolina Stachowicz, Arkadiusz Cebula oraz Alan Skrzyński. 

Zwieńczeniem rywalizacji było wręczenie, przez Wójta 
Gminy Szczurowa Pana Zbigniewa Moskala, licznych na-
gród rzeczowych oraz statuetki „Mistrza Nauk Przyrod-
niczych” oraz pamiątkowych dyplomów dla zwycięzców.

Sponsorem nagród, za które składamy ogromne po-
dziękowania, był Wójt Gminy Szczurowa, natomiast po-
częstunek dla uczestników konkursu został ufundowany 
przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Szczurowej.

Podziękowania otrzymali również nauczyciele, którzy 
przygotowali młodzież do udziału w konkursie. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 
walki na matematyczno-przyrodniczym polu w kolejnych 
edycjach konkursu! 

SP w Szczurowej
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Program „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edu-
kacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowo-
czesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w spo-
sób ciekawy, angażujący wszystkich uczniów oraz sprzyja-
jący odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

Dzięki wsparciu rządowego programu, nasza szkoła 
pozyskała nowoczesną pracownię przyrodniczą – pracow-
nię wirtualnej rzeczywistości. Jej niezbędnym elementem 

Program „Laboratoria przyszłości”
w Szkole Podstawowej w Szczurowej

są okulary Wirtualnej Rzeczywistości – Class VR, dzię-
ki którym uczniowie będą mogli przenieść się do świata 
niesamowitej edukacji. Klasa została również wyposażo-
na w nowe meble oraz sprzęt wspierający edukację m.in. 
drukarkę 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań i wiele 
innych pomocy dydaktycznych. 

Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i po-
zwoli poznawać otaczającą rzeczywistość w niecodzienny 
sposób.

SP w Szczurowej 
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W naszej szkole mamy Mistrzynię Polski w Cheerle-
adingu Sportowym. Po sukcesach w Pucharze Polski przy-
szedł czas na kolejne wielkie osiągnięcia Martyny Gwiz-
dały, uczennicy klasy VII A, która wraz ze swoją grupą 
Voltage ze szkoły tańca: Cheerleaders Academy All Stars 
z Łęgu Tarnowskiego zajęła I miejsce w Polsce w konku-
rencji Cheer All Girl Level 4.

Martyna była również najlepsza w konkurencji indy-
widualnej Akro Solo Level 4, w której zdobyła dwa złote 

Spektakularny sukces uczennicy ze Szczurowej – 
Martyny Gwizdały

medale i okazały puchar. Zawody odbywały się w Józefo-
wie na początku kwietnia 2022 roku.

Natomiast w lipcu, na Mistrzostwach Europy w Grecji 
drużyna wywalczyła II miejsce. Gratulujemy osiągniętych 
sukcesów i życzymy powodzenia w dalszych startach. 

Robert Dzień

Na początku czerwca do szkoły w Woli Przemykowskiej 
zawitał niecodzienny, mały, włochaty i bezdomny gość. 
Cała społeczność szkolna szybko polubiła Grażynkę, która 
uwielbiała głaskanie i przebywanie z człowiekiem. Jednak 
wiadome było, że sunia nie może długo przebywać pod 
szkołą. Szczęśliwie los się do niej uśmiechnął. Wspania-
ła Pani Marta z  OGONiastej Chaty, która pomaga takim 
psiakom jak Grażynka, przyjęła ją do siebie i troskliwie się 
nią zajęła. Postanowiła, że znajdzie suni odpowiedni dom. 
Niestety okazało się, że stan zdrowia Grażynki nie pozwo-
lił jej trafić od razu do adopcji. Diagnoza wykazała u suni 
guzy listwy mlecznej, które musiały pilnie zostać usunięte 
i zbadane. Leczenie zostało wycenione na ok. 1000 zł. Dla-
tego nasza szkoła, chcąc włączyć się w pomoc, w dniach 
8–15.06.2022 r. przeprowadziła zbiórkę pieniędzy dla 
Grażynki. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz 
nauczycielom za Wasze ogromne serca. W ciągu zaledwie 
kilku dni udało nam się zebrać 565,93 zł i tę kwotę przesła-
liśmy Grażynce. Sunia jest już po pierwszym zabiegu i czu-
je się bardzo dobrze. Na ten moment czeka na sterylizację 
i już rozgląda się za bezpiecznym domem. Zachęcamy do 
śledzenia losów Grażynki i innych potrzebujących psów na 
stronie OGONiastej Chaty w mediach społecznościowych 
(fb – @ogoniastachata) oraz wsparcia ich działalności.

Renata Fornal – 
 PSP Wola Przemykowska

Zbiórka pieniędzy na leczenie Grażynki w Szkole 
Podstawowej w Woli Przemykowskiej
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W Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie, dnia 7 kwiet-
nia bieżącego roku, odbył się finał Przeglądu Twórczości 
Młodych Poetów. Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Za-
borowie swoje prace wysłało pięć uczennic. Komisja kon-
kursowa w składzie: dr hab. Eliza Krzyńska-Nawrocka, 
Zbigniew Mirosławski i Marek Czaja, miała mnóstwo pra-
cy, gdyż nadesłano aż 161 wierszy. Jury oceniało utwory 
w trzech kategoriach: 10-13 lat, 14-16 oraz 17-25 lat. 

I tak pierwsze miejsce w grupie wiekowej 14-16 lat 
zdobyła Julia Kotwa – uczennica klasy VII reprezentu-
jąca Szkołę Podstawową w Zaborowie. Nie było to łatwe, 
gdyż rywalizowała z uczennicami ze szkół Tarnowa i całe-
go regionu. Wyróżnienia otrzymały także dwie uczennice 
wymienionej szkoły: Magdalena Gawor (10-13 lat) oraz 
Julia Czuj (14-16 lat). 

Biblioteka zapowiedziała wydanie tomiku z najlepszy-
mi wierszami. Najprawdopodobniej odbędzie się to po wa-
kacjach. Nie będzie to pierwszy tomik z wierszami uczniów 
zaborowskiej szkoły, gdyż wcześniej wiersze młodych po-

I miejsce dla Julii Kotwy –

etów pojawiły się jako pokłosie konkursu poetycko-foto-
graficznego: „Moje myśli, moje uczucia, moje życie”.

Do zmagań konkursowych uczniów przygotowała na-
uczycielka języka polskiego – Teodozja Turaczy.

Zdjęcia z gali: bpt.edu.pl 

PSP Zaborów

III Edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Sybirackiej „My z tej samej Ojczyzny…”

W dniu 8.04.2022 roku w Gminnym Centrum Kultury, 
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyło się uroczyste 
rozstrzygnięcie III Międzyszkolnego Konkursu Recytator-
skiego Poezji Sybirackiej „My z tej samej Ojczyzny…”.

Głównym celem konkursu jest krzewienie pamięci 
o Sybirakach oraz bardzo trudnej i bolesnej historii zsyłek 
do „największego więzienia świata”, czyli Syberii. Osobą, 
która stała się bezpośrednią inspiracją do organizacji tego 
konkursu jest Pani Stanisława Wiatr – Partyka, Sybiraczka 
i poetka, która poprzez swoją wyjątkową twórczość i setki 
prelekcji, przeprowadzonych w szkołach, instytucjach kul-
tury, kościołach, zakładach karnych i wielu innych miej-
scach, od lat chroni historię zesłańców od zapomnienia. 
W wieku 10 lat wraz z mamą Olgą została deportowana do 
północnego Kazachstanu. Szczęśliwie udało im się powró-

cić do Polski w 1946 roku. Jan Wiatr, czyli tata Pani Stani-
sławy, który był oficerem Policji Państwowej w Nieświeżu 
został zamordowany przez NKWD w Twerze w 1940 roku.

Poezja Stanisławy Wiatr – Partyki jest dzisiaj nie-
zwykle emocjonalną i poruszającą lekcją historii. Kiedy 
poznajemy dramatyczne losy rodziny Wiatrów, odkrywa-
my również tragiczne i bolesne dzieje naszej Ojczyzny. 
W swoich wierszach, urodzona w Nieświeżu poetka, nie 
opisuje jednak wyłącznie tego co się wydarzyło. W kilku 
utworach dotyka także problemu pamięci, tak jakby nie-
śmiało pytała nas wszystkich czy nie zapomnimy? O Sy-
birakach, o  Katyniu, o wielkiej ofierze? czy kiedy umrze 
ostatni Sybirak umrze także pamięć?

W tegorocznej edycji udział wzięło udział 21 uczniów 
z gmin: Szczurowa, Wietrzychowice oraz Radłów, natomiast 

uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły 
w Zaborowie – w IV Przeglądzie Twórczości Młodych Poetów
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w składzie Jury, które dokonało oceny recytacji nadesłanych 
w formie nagrań video i wyłoniło zwycięzców zasiedli: Pani 
Zofia Solak – sołtys wsi Strzelce Wielkie, założycielka Stowa-
rzyszenia Ziemi Strzeleckiej „Złoty Kłos” oraz poetka, Pani 
Ewa Czuj – bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej – Fi-
lia w Dołędze, a także Pan Sebastian Marcisz – przedstawiciel 
Klubu Historycznego Contra Spem Spero.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Anna Jamrożek – Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w Szczurowej, opiekun: Pani Jolanta 
Łoboda.

II miejsce: Natalia Przybyło – Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich, opiekun: Pani 
Elżbieta Stec.

III miejsce: Kornelia Chrapusta – Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Woli Radłowskiej, opiekun: Pani Weroni-
ka Mostowy-Kuźniar.

I wyróżnienie: Justyna Biś – Szkoła Podstawowa im. 
mjr. Henryka Sucharskiego w Woli Przemykowskiej, opie-
kun: Pani Urszula Stańczyk.

II wyróżnienie: Oliwia Curyłło – Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach, opie-
kun: Pani Elżbieta Biedrońska.

Po okresie związanym z pandemią uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Zaborowie powrócili do rywalizacji w za-
wodach sportowych w ramach IGRZYSK DZIECI (rocznik 
2009 – i młodsi) oraz IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
(rocznik 2007-2008). Uczniowie wielokrotnie reprezento-
wali szkołę w grach zespołowych na szczeblu gminy, po-
wiatu oraz województwa.

Drużyna chłopców w składzie: Kacper Boroń, Przemy-
sław Caban, Radosław Kuliszewski, Szymon Kanicki, Szymon 
Gargul, Piotr Latuszek, Kacper Kozak, Mateusz Beresiński 
i Piotr Nawrocki, wygrywając zawody na szczeblu powiato-
wym w koszykówkę i piłkę ręczną, awansowała do półfinałów 
wojewódzkich, gdzie zajęła trzecie miejsce w obydwu grach. 
W piłce siatkowej w zawodach powiatowych uczniowie z Za-
borowa wywalczyli tytuł wicemistrzów powiatu. 

Drużyna dziewcząt w składzie: Weronika Mucek, Mar-
tyna Burzawa, Patrycja Tabor, Julia Kotwa, Julia Wojnic-
ka, Emilia Łucarz, Oliwia Potok i Natalia Ćwikła w tur-
nieju powiatowym w piłkę siatkową zajęła drugie miejsce 
natomiast w piłce ręcznej trzecie. Opiekunem drużyn była 
Beata Komorowicz. 

Beata Komorowicz – PSP Zaborów

Sportowe sukcesy uczniów z Zaborowa

III wyróżnienie: Izabela Janeczek – Szkoła Podstawo-
wa im. mjr. Henryka Sucharskiego w  Woli Przemykow-
skiej, opiekun: Pani Urszula Stańczyk.

IV wyróżnienie: Natalia Łucarz – Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, opiekun: Pani Teo-
dozja Turaczy,

IV wyróżnienie: Agnieszka Czader – Zespół Szkolne- 
-Przedszkolny w Woli Radłowskiej, opiekun: Pani Aldona 
Chmura.

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie oraz 
Klubu Historycznego Contra Spem Spero. Współorgani-
zatorem całego przedsięwzięcia i gospodarzem symbo-
licznej gali było Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa 
i Sportu w Szczurowej, a honorowy patronat nad konkur-
sem objął Wójt Gminy Szczurowa – Pan Zbigniew Moskal. 

Składamy serdeczne gratulacje i podziękowania wszyst-
kim uczestnikom, których wspaniałe recytacje pozwalają 
wierzyć, że istnieje nadzieja, iż pamięć o Sybirakach prze-
trwa. Ogromnie dziękujemy także nauczycielom, którzy 
włożyli niemały trud w przygotowanie swoich podopiecz-
nych, a także wszystkim innym osobom, które wsparły or-
ganizację konkursu. 

Mateusz Michalski
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Początki znajomości, a później przyjaźni pomiędzy Jędrze-
jem Cierniakiem a Adamem Bieniem sięgają roku 1924. 
Adam Bień był wówczas 24-letnim studentem prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego, zaś 37-letni Jędrzej Cierniak 
szanowanym profesorem i wicedyrektorem renomowane-
go Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie, gdzie 
wykładał język polski i łacinę. Jędrzej Cierniak był więc 
starszy od Adama Bienia o 13 lat. Nie przeszkadzało to 
we wspólnym działaniu. Podobne losy, zainteresowania, 
pochodzenie i pozycja, którą osiągnęli dawała im siłę do 
współpracy na rzecz wsi i jej społeczności. 

W latach 1924-1939 Bień, podobnie jak Cierniak, był 
jednym z czołowych działaczy Związku Teatrów Ludo-
wych. Młody prawnik współpracował bardzo ściśle i owoc-
nie z Jędrzejem Cierniakiem, którego bardzo cenił i sza-
nował. Skupiali się głównie na działaniach związanych 
z amatorskimi teatrami ludowymi. Efektem ich wspólnej 
pracy było wydanie we wrześniu 1928 roku książki pt. 
,,Teatry ludowe w Polsce”. Publikacja ta nie tylko dia-
gnozowała dotychczasowy rozwój teatrów ludowych, nie 
tylko wskazywała potencjalne możliwości organizacyjne 
i ideowe, lecz również stanowiła ważny przewodnik dla 
osób zajmujących się tym zagadnieniem. 

Obydwaj autorzy doskonale znali polską wieś, tam się 
bowiem urodzili. Adam Bień przyszedł na świat 14 grud-
nia 1899 roku w rodzinie chłopskiej w Ossali koło Osieku, 
na ziemi sandomierskiej, jako syn Walentego i Franciszki 
z Wiącków. Zarówno Cierniak, jak i Bień nie idealizowa-

Jędrzej Cierniak i Adam Bień:
niezwykła przyjaźń niezwykłych ludzi i ich wspólne działanie

li wsi i chłopów, widzieli ich wady i przywary. Nie godzili 
się na bezrefleksyjne działania, wąskie horyzonty i brak 
umiejętności odróżnienia rzeczy płytkich i bezwartościo-
wych od posiadających wartość artystyczną. Znali dosko-
nale realia międzywojennej rzeczywistości. Obydwaj prze-
cież byli społecznikami wychowanymi na patriotycznych 
zasadach. W 1928 roku wykładali wspólnie lub pojedyn-
czo na 29 kursach oświatowych i teatralnych dla działaczy 
społecznych. Równie owocnie pracowali w latach następ-
nych, np. 4 grudnia 1930 roku wygłosili referat na posie-
dzeniu Zarządu Związku Teatrów Ludowych w Warsza-
wie, który zachęcił władze zarządu do podjęcia uchwały 
o pozostawieniu bezpośredniej pracy teatralnej związkom 
regionalnym. Skierowali wtedy również apel do istnieją-
cych związków o współpracę w wydawaniu pisma ,,Teatr 
Ludowy” i uznanie go za ich wspólny organ.

O ile Jędrzej Cierniak piastując od roku 1929 ministe-
rialne stanowisko wizytatora Oświaty Pozaszkolnej w Mi-
nisterstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego zajmował 
się tą tematyką zawodowo, to Adam Bień jako prawnik 
pracował w Sądach w Grójcu, a później w Warszawie. Jego 
więc praca w Związku Teatrów Ludowych była odrębnym, 
czysto społecznym zajęciem. Obaj mieli to szczęście, 
że trafili na wspaniałych nauczycieli, którzy zaszczepili 
w nich ideę społecznikowską. Jędrzej Cierniak w zaborow-
skiej szkole na Józefa Prelicha, powstańca styczniowego 
i wielkiego patriotę, a w bocheńskim Gimnazjum na gro-
no profesorów wychowujących młodzież w duchu patrio-
tycznym i prospołecznym. Adam Bień z sandomierskiego 
Gimnazjum wspominał przede wszystkim wykładowcę 
języka polskiego i literatury, Aleksandra Patkowskiego, 
który był inspiratorem poczynań miejscowej młodzieży. 
W swoich późniejszych wspomnieniach moment ten opi-
sał następująco: 

,,Od tego czasu stałem się patriotą Polski, której jeszcze 
nie było, a więc Polski upragnionej”.

 Analizując biogramy i działalność ludzi z poprzednich 
epok można się przekonać, jak wiele zależy od dobrych 
i ciekawych nauczycieli.

W listopadzie 1938 roku Jędrzej Cierniak przewod-
niczył piątej ogólnopolskiej konferencji delegatów Insty-
tutu i Związku Teatrów Ludowych, na której Adam Bień 
wygłosił bardzo ważny referat ,,Organizacja teatrów ludo-
wych w Polsce”. Po płomiennym przemówieniu prelegenta 
odbyła się gorąca dyskusja, która zaowocowała ważnymi 
rezolucjami, które zamieszczono w numerze 12. ,,Teatru 
Ludowego”. Wybuch II wojny światowej i swoisty roz-
biór Polski pomiędzy niemiecki i sowiecki totalitaryzm 
spowodował, że ich losy potoczyły się odmiennie. Obaj 
wstępują do konspiracji, nie tracą nadziei na odzyskanie 
niepodległości – wszak walczyli o nią w czasie trwania 
I wojny światowej, a także po jej zakończeniu. Cierniak 
działał u boku Piłsudskiego w Legionach Polskich, z kolei 
Bień jako gimnazjalista rozbrajał żołnierzy austro-węgier-
skich w Sandomierzu, a tuż po zdaniu matury w czerwcu 
1920 roku, walczył z bolszewikami w Armii Polskiej. 

Tu rozchodzą się piękne drogi naszych bohaterów. 
Jędrzej Cierniak, aresztowany 24 kwietnia 1941 roku, 
zostaje zamordowany w do końca nieustalonym miejscu 
2 marca 1942 roku. Adam Bień również w sposób bardzo 
aktywny włącza się w działalność społeczno-polityczną 

Adam Bień w Ossali. Źródło-ze zbiorów Muzeum Historii Ruchu 
Ludowego w Warszawie, oddział w Sandomierzu
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w czasie wojny i okupacji niemieckiej oraz sowieckiej. Już 
w 1940 roku angażuje się w prace konspiracyjną w ramach 
Stronnictwa Ludowego ,,ROCH”, będąc przewodniczą-
cym Komisji Prawnej Centrali Ruchu Ludowego. W 1943 
roku Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźctwie powo-
łuje go na stanowisko I zastępcy Delegata Rządu RP na 
Kraj w randze ministra. W 1944 roku zostaje skierowany 
do Krajowej Rady Ministrów i bierze udział w Powstaniu 
Warszawskim. W marcu 1945 roku podstępnie go areszto-
wano wraz z pochodzącym z Bratucic generałem Leopol-
dem Okulickim ,,Niedźwiadkiem” i innymi czołowymi 
przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego, a następ-
nie wywieziono do Moskwy. W wyniku haniebnego ,,Pro-
cesu Szesnastu” został skazany na 5 lat więzienia. Karę 
odbywał na osławionej Łubiance. 

Dzięki usilnym staraniom żony Zofii, w 1949 roku po-
wrócił do Polski. Nie mógł jednak podjąć pracy jako praw-
nik, utrzymywał się więc z tłumaczeń z języka rosyjskiego. 
Po śmierci Stalina wprawdzie mógł już pracować jako ad-
wokat, ale nie w Warszawie, tylko w Przasnyszu, na pro-
wincji. Władza ludowa nie zapomniała kim był i co robił, 
nie zapomniała również o karze. Po przejściu na emery-
turę w roku 1975 przenosi się do swojego domu w Ossa-
li, gdzie poświęca się działalności społeczno-kulturalnej, 
pisze książki o swoim długim, prawie stuletnim życiu. Są 
one skarbnicą głębokiej wiedzy historycznej, jak również 
odwagi człowieka, którego życie było bardzo ciekawe, ale 
również obfitowało w niebezpieczeństwa, na które z pew-

nością często nie miał wpływu. We wstępie do książki 
,,Bóg dał-Bóg wziął” napisał tak:

,,Stare przysłowie mówi, że Bóg ma wiele do ofiarowania 
człowiekowi i wiele dać może, ale i wiele zabiera. Wskazuje 
to przysłowie na nieodwracalność przemijania, na kruchość 
ludzkiego losu i niepewnej egzystencji. Obdarzył mnie Bóg so-
wicie, obdarzył długim życiem, ale pewno i dlatego zabrał mi 
wiele, zabrał rodziców, dom rodzinny, zabrał siostry, brata, 
zabrał mi żonę i syna, zabrał mi wszystkich przyjaciół, moich 
rówieśników. Dużo mi dał w ciągu prawie stuletniego życia, 
ale też miał dużo do zabrania”. 

Adam Bień zmarł 4 czerwca 1998 roku w Warszawie. 
Został pochowany, zgodnie z wyrażoną wolą w swoich ro-
dzinnych stronach, na cmentarzu parafialnym w Niekra-
sowie. Podobne życzenia wyrażał Jędrzej Cierniak, nieste-
ty nie było mu dane spocząć wśród swoich na cmentarzu 
parafialnym w jego ukochanym Zaborowie. Dwa piękne 
życiorysy Jędrzeja Cierniaka i Adama Bienia uświadamia-
ją nam, jak wielkimi byli osobowościami i jak ważną może 
być przyjaźń łącząca ludzi. Niestety nie zachowała się ani 
jedna ich wspólna fotografia. Nawet w zbiorach Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i jego 
oddziale w Sandomierzu próżno ich szukać. Burzliwe lata 
wojny i nowa rzeczywistość powojenna nie potrzebowały 
takich autorytetów, miały swoje. Warto więc dzisiaj, kie-
dy czasy się zmieniły, sięgać do spuścizny tych Wielkich 
Polaków. 

Mieczysław Chabura – 
Dwyrektor PSP w Zaborowie

Adam Bień z żoną Zofią. Źródło-ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie






