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ZUS,
• Centralna Ewidencja Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG)—
np. możesz tu założyć firmę,
wznowić lub zawiesić działal-
ność gospodarczą, uzyskać
dane osób, które prowadzą
firmy w Polsce.
W serwisie OBYWATEL.GOV.PL
również korzystamy z profilu
zaufanego. Dzięki temu po-
twierdzamy, kim jesteś. Za po-
mocą profilu zaufanego
możesz tu sprawdzić:
• swoje punkty karne,
• swoje dane w Rejestrze Do-
wodów Osobistych,
• czy twój dowód jest unie-
ważniony,
• swoje dane w rejestrze
PESEL.
• swoje dane medyczne w In-
ternetowym Koncie Pacjenta
(IKP) na pacjent.gov.pl
Kto może założyć profil 
zaufany?
Każdy, kto ma numer PESEL.
Kiedy można założyć profil 
zaufany?
W dowolnym momencie.
Co zrobić?
1. Wejdź na stronę profilu za-
ufanego albo na stronę ePUAP,
2. Kliknij: Zarejestruj się.

3. Wypełnij formularz.
4. Kliknij: Zarejestruj się. W ten
sposób złożysz wniosek o zało-
żenie profilu zaufanego.
5. Sprawdź, czy dobrze pamię-
tasz podany identyfikator i
hasło — zaloguj się na stronie
profilu zaufanego.
6. Idź do wybranego punktu
potwierdzającego i potwierdź
tam założenie profilu zaufa-
nego. Masz na to 14 dni od zło-
żenia wniosku. Szczegóły
znajdziesz w sekcji: Gdzie po-
twierdzić profil zaufany.
7. Jeżeli nie zdążysz potwier-
dzić profilu zaufanego w ciągu
14 dni — zaloguj się na stronie
profilu zaufanego i ponownie
złóż wniosek.
Za każdym razem, gdy chcesz
zalogować się na swoje konto
profilu zaufanego, wybieraj
opcję logowania za pomocą
hasła. Zaloguj się na swój profil
zaufany.
Gdzie potwierdzić profil 
zaufany?
Sprawdź adres najbliższego
punktu potwierdzającego:
1. Wejdź w wyszukiwarkę
punktów potwierdzających na
stronie profilu zaufanego.
2. Kliknij przycisk: Filtr po pra-

Złote Gody to piękny, okrągły
jubileusz pożycia małżeńskiego.
W tym roku Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego obcho-
dziło 20 par małżeńskich z te-
renu naszej gminy. Uroczystość
odbyła się 3 lipca br. w Domu
Kultury w Szczucinie.
Słowa uznania pod adresem do-
stojnych Jubilatów, podzięko-
wania za zgodne oraz długie
pożycie małżeńskie i za piękny
przykład do naśladowania
przez młode pokolenia złożyli

Złote Gody w Gminie Szczucin
Jan Sipior Burmistrz Szczucina
oraz Marian Wadas Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. Bur-
mistrz w imieniu Prezydenta
RP wręczył jubilatom medale
„Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”.
Imprezę uświetnił występ Ka-
peli Ludowej Wiślanie z SCKiB
w Szczucinie.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Od 23 sierpnia 2021 r.
Urząd Miasta i Gminy Szczucin
rozpoczął potwierdzanie pro-
filu zaufanego. Odpowiadając
na zainteresowanie i potrzebę
mieszkańców naszej gminy do
posiadania tego narzędzia auto-
ryzacji w korespondencji z
urzędami, rozpoczęliśmy stara-
nia o uzyskanie zgody z właści-
wego ministerstwa na
utworzenie w Urzędzie punktu
potwierdzeń profilu zaufanych.
Po jej otrzymaniu uruchomi-
liśmy punkt potwierdzeń, który
mieści się na II piętrze w pok. 30
budynku Urzędu przy ul. Wol-
ności 3 w Szczucinie, czynny od
poniedziałku do piątku w go-
dzinach pracy urzędu.
Zapraszamy! 

Tomasz Bełzowski 
z-ca Burmistrza

Czym jest profil zaufany?
Profil zaufany to potwierdzony
zestaw danych, które jedno-
znacznie identyfikują jego 
posiadacza w usługach pod-
miotów publicznych w Interne-
cie. Te dane to imię (imiona),
nazwisko, data urodzenia oraz
numer PESEL. Profil zaufany
jest tak zabezpieczony, aby nikt
— poza jego właścicielem — nie
mógł go użyć. Dzięki temu
każda osoba, która ma profil za-

POTWIERDZAMY!!! PROFIL ZAUFANY
ufany i użyje go w usłudze 
internetowej podmiotu publicz-
nego,  jest wiarygodna. Za po-
mocą profilu zaufanego
skutecznie potwierdzisz swoją
tożsamość w Internecie (to po-
zwala automatycznie udostęp-
niać dane, które są
przeznaczone tylko dla ciebie)
oraz podpiszesz wniosek, jeśli
jest to niezbędne do załatwienia
sprawy.
Co zyskasz?
Dzięki profilowi zaufanemu
możesz korzystać z setek usług
online na wielu portalach urzę-
dowych. Takimi portalami są
między innymi: 
• Elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej
(ePUAP)— np. złożysz tu
wniosek o dowód osobisty,
uzyskasz odpisy aktów stanu
cywilnego, zgłosisz urodzenie
dziecka, złożysz odwołanie od
decyzji administracyjnej,
• Platforma Usług Elektronicz-
nych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (PUE ZUS)—np.
możesz tu umówić się na wi-
zytę w placówce ZUS, wysłać
wnioski, sprawdzać swoje
zwolnienia lekarskie, spraw-
dzić, czy pracodawca zgłosił
cię do ubezpieczeń, sprawdzić
informacje o stanie swojego
konta ubezpieczeniowego w

wej stronie.
3. W polu: Miejscowość wpisz
nazwę miasta - Szczucin
4. Kliknij przycisk: Filtruj.
5. Wyświetli ci się lista wszyst-
kich punktów potwierdzają-
cych w twoim mieście.
Jeżeli wyszukiwarka nie poka-
zała punktów potwierdzają-
cych, wypełnij inne pole —
możesz na przykład wpisać
nazwę swojego województwa
lub w polu: Nazwa wpisać
nazwę konkretnego urzędu
np. Urząd Miasta i Gminy
Szczucin.
Jak długo jest ważny profil 
zaufany?
3 lata. Potem możesz przedłu-
żać jego ważność o kolejne 3
lata.
Ile zapłacisz?
Usługa jest bezpłatna.
Co przygotować?
Dowód osobisty, paszport lub
kartę pobytu.
Ile będziesz czekać?
Profil zaufany będzie gotowy
do użycia natychmiast po jego
potwierdzeniu.

Źródło:https://obywatel.gov.pl/zal
oz-profil-zaufany;#scenariusz-w-
punkcie-potwierdzajacym
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Ponad sto tysięcy złotych otrzy-
mały w tym roku stowarzysze-
nia działające w Gminie
Szczucin w zakresie: rozwijania
kultury, ochrony zdrowia oraz
przeciwdziałania patologiom
społecznym. 
Dnia 29 czerwca 2021 r. Bur-
mistrz Szczucina Jan Sipior pod-
pisał umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego z
organizacjami pozarządowymi.
Przyznane środki finansowe w
formie dotacji to efekt rozstrzyg-
nięcia otwartych konkursów na
realizację zadań publicznych w
zakresie:
• Rozwijanie kultury i ochrona
tradycji,
• Ochrona i promocja zdrowia
oraz przeciwdziałanie patolo-
giom społecznym.

Wsparcie w zakresie poszcze-
gólnych zadań uzyskali:
• „Rozwijanie kultury i
ochrona tradycji”:
1. Stowarzyszenie Radosny Se-
nior w Szczucinie, zadanie pod
tytułem: "Bliżej kultury i trady-
cji",

Zadania publiczne Gminy Szczucin realizowane 
z organizacjami pozarządowymi
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2. Stowarzyszenie „Orkiestra
Dęta” przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie, zadanie
pod tytułem: „Muzyka i
ochrona tradycji w Gminie
Szczucin”,
3. Stowarzyszenie BELL CANTO,
zadanie pod tytułem: „Wspiera-
nie rozwoju wokalnego chórów
Clave de Sol i Unisono w Szczu-
cinie”,
4. Koło Gospodyń Wiejskich w
Skrzynce, zadanie pod tytułem:
"Tradycje łączą ludzi",
5. Stowarzyszenie „Wolontariat
Św. Ojca Pio”, zadanie pod tytu-
łem: „II NŚDR – Poszukiwacze
zapomnianej historii”,
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Ze-
społu Szkół w Borkach
„RAZEM”, zadanie pod tytu-
łem: Impreza Środowiskowa 
„V Patriotyczne Śpiewanie”.
Łączna wysokość udzielonych
dotacji zamknęła się w kwocie
70 000,00 zł.
• „Ochrona i promocja zdro-
wia oraz przeciwdziałanie pa-
tologiom społecznym”:

1. Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich Diecezji Tarnowskiej, za-
danie pod tytułem: "Rodzina to
inwestycja - profilaktyka i
wsparcie rodzin z Gminy Szczu-
cin",
2. Fundacja „Auxilium", zadanie
pod tytułem: "Prowadzenie Po-
radni Specjalistycznej "Arka" w
Szczucinie",
3. Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Dąbrowica, zadanie
pod tytułem: „Sport, folklor i
tradycja to sukcesu aktywności
społecznej definicja”,
4. Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie, zadanie pod tytułem: "Edu-
kacja i promocja zdrowego stylu
życia poprzez zorganizowanie
zajęć artystycznych zwieńczo-
nych Koncertem Mikołajko-
wym".  
Łączna wysokość udzielonych
dotacji zamknęła się w kwocie
36 000,00 zł.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

29 czerwca 2021 r. Burmistrz
Szczucina Jan Sipior podpisał
umowę z wykonawcą firmą
SAMSON Sp. z o.o. na realizację
zadania „Rozbudowa z przebu-
dową budynku Środowisko-
wego Domu Samopomocy na
działce nr 813 w miejscowości
Dąbrowica”. Planowany termin
zakończenia prac to grudzień
2021.
Inwestycja będzie polegała na

dobudowaniu do istniejącego
budynku dodatkowego po-
mieszczenia, przeznaczonego
na sale do rehabilitacji i ćwi-
czeń. Jest to konieczne ze
względu na z roku na rok,
zwiększającą się liczbę uczestni-
ków korzystających ze Środo-
wiskowego Domu Samopomocy
w Dąbrowicy. 

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy 

Umowa na budowę siedziby SCKiB w Szczucinie – Podpisana!
W poniedziałek 12 lipca 2021 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy
Szczucin została podpisana
umowa na realizację zadania
„Budowa siedziby Samorządo-
wego Centrum Kultury i Biblio-
tek pod działalność kulturalną i
czytelniczą. Budowa budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Szczucinie”. Wykonawcą inwe-
stycji wyłonionym w przetargu
jest konsorcjum firm: Przedsię-
biorstwo Budowlano – Inżynie-
ryjne „ADMA” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialno-
ścią oraz „ADMA” Zakład Re-
montowo – Budowlany Marian
Adamczyk.
Całkowity koszt realizacji inwe-
stycji to 10 191 193,91 zł. Inwe-
stycja jest dofinansowana z
Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Samorządowych w kwocie
4,5 mln zł. Planowany termin
zakończenia prac to grudzień
2022 roku.

Symboliczne wbicie łopaty

28 lipca  br. odbyło się symbo-
liczne wbicie łopaty pod bu-
dowę nowego budynku
siedziby SCKiB w Szczucinie.
W wydarzeniu uczestniczyli
Poseł Wiesław Krajewski, Woje-
woda Małopolski Łukasz

Kmita, Wicestarosta Powiatu
Dąbrowskiego Krzysztof Bryk,
Burmistrz Szczucina Jan Sipior,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Radłowski, Dyrektor Sa-
morządowego Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Szczucinie
Krystyna Szymańska oraz
przedstawiciele firmy projektu-
jącej i realizującej budowę.
Podczas inauguracji tej bardzo
ważnej dla naszej gminy inwe-
stycji Burmistrz Szczucina Jan
Sipior podkreślał: innowacyj-
ność przedsięwzięcia polega
przede wszystkim na tym, że
chcemy stworzyć bazę kultu-
ralną dotyczącą wszystkich
sfer tego działania, czyli dom
kultury, biblioteka, kino, a
także przestrzenie edukacyjne.
Uczestniczący w uroczystości
Łukasz Kmita, Wojewoda Ma-
łopolski zaznaczył: Marzenia o

Będzie rozbudowa 
Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Dąbrowicy

nowoczesnym obiekcie, który
będzie spełniał funkcję i eduka-
cyjną i kulturalną stały się rze-
czywistością. Trzymamy kciuki
za wykonawcę i wspólnie z
panem posłem i z panem bur-
mistrzem, ale przede wszyst-
kim z pracownikami, nie
możemy się doczekać kolejnego
etapu, w którym będzie uro-
czyste otwarcie tego obiektu.
Przy okazji wizyty w Szczucinie
Wojewoda Małopolski Łukasz
Kmita oraz poseł Wiesław Kra-
jewski mieli okazję osobiście
ocenić zrealizowane w zeszłym
roku inwestycje z funduszu
dróg samorządowych.

https://www.tarnowska.tv/pla-
yer/embed/6279/89b2e327ab7e5
551598be2f299fb806e68eca9a2

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy
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„Moralność Pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej, została w
tym roku wybrana do ogólno-
polskiej akcji Narodowego
Czytania.  Od drugiej edycji
wydarzenie to organizuje Sa-
morządowe Centrum Kultury
i Bibliotek w Szczucinie.
Akcja Narodowego Czytania
organizowana jest od 2012 r.
Została zainicjowana lekturą
„Pan Tadeusz” Adama Mic-
kiewicza, a honorowy patro-
nat nad akcją objął ówczesny
prezydent Bronisław Komo-
rowski. Rokrocznie odbywa
się pod patronatem Prezy-
denta RP. W tym roku odbyła
się już X Jubileuszowa Edycja
Narodowego Czytania pod
patronatem prezydenta An-
drzeja Dudy.
„Moralność pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej, to jedna z
najchętniej i najczęściej wysta-
wianych sztuk teatralnych w
XX i XXI wieku, zarówno
przez teatry profesjonalne jak
i amatorskie. Doczekała się
wielu przedstawień teatru te-
lewizji oraz  kilku adaptacji
filmowych. Co więc zdecydo-
wało o tak wielkiej popular-

X edycja Narodowego Czytania
ności tego tekstu? Z pewno-
ścią to, że dramat jest świetnie
napisany, z wyrazistymi krea-
cjami bohaterów, dającymi
aktorom pole do popisu
swych umiejętności, że jest
łatwy w percepcji dla od-
biorcy, posiada elementy ko-
miczne, czyni go atrakcyjnym
dla reżyserów i widzów.
Przede wszystkim jednak o
znaczeniu dramatu Zapo-
lskiej w polskiej literaturze
decyduje ponadczasowość
problematyki. 
Współcześnie, fabuła może
wydawać się nieaktualna i ba-
nalna. Nie mamy już bowiem
panów i uwodzonych przez
nich służących, nikogo nie
gorszy posiadanie nieślub-
nych dzieci, nie dbamy szcze-
gólnie o opinię innych przy
doborze małżonka. Jednak,
gdy spojrzymy ogólniej na
problematykę utworu, oka-
zuje się, że kołtuństwo, które
łączy takie cechy jak: chci-
wość, skąpstwo, pogardę dla
innych, brak wrażliwości, a
także snobizm, życie w obłu-
dzie, dwulicowość jest nie-
stety ciągle obecne w naszym

życiu. Od nazwiska bohaterki
utarło się pojęcie dulszczyzny
jako określenie fałszywej mo-
ralności, pobożności na
pokaz, ukrywania przed
światem brudów domowego
życia. Utwór łączy w sobie
tragizm i komizm, dlatego
dodano mu podtytuł gatun-
kowy – tragifarsa kołtuńska.
Sztuka Zapolskiej bawi i
ciągle skłania do refleksji.
3.09.br., o godz. 10.00, na pły-

cie szczucińskiego rynku, roz-
brzmiewały strofy dramatu
Gabrieli Zapolskiej. W tym
roku Samorządowe Centrum
Kultury i Bibliotek w Szczuci-
nie wystawiło fragmenty dra-
matu w opracowaniu Moniki
Kosińskiej. List przewodni
prezydenta RP Andrzeja
Dudy odczytał Burmistrz
Szczucina Jan Sipior, a wy-
brane teksty przedstawili: Te-
resa Pater, Andrzej Mach,

Teresa Burgieł, Daria Chra-
bąszcz, Oliwia Jastrząb, Szy-
mon Szczęch, Teresa Giza i
Aneta Paciorek. Całość pro-
wadziła  Krystyna Szymańska
– Dyrektor SCKiB w Szczuci-
nie. Na zakończenie można
było otrzymać pamiątkową
pieczęć  Narodowego Czyta-
nia przekazaną przez Kance-
larię Prezydencką.

Redakcja
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Samorządowe Centrum Kultury i Biblotek w
Szczucinie zaprosiło wszystkich mieszkańców
gminy na wspólny seans filmowy. Na szczuciń-
skim Rynku w dniu 25 sierpnia odbyła się projek-
cja filmu „Na noże” w reżyserii Riana Johnsona 
z 2019 r. Film otrzymał wiele nominacji i nagród
w najbardziej prestiżowych konkursach filmo-
wych. Został wybrany przez mieszkańców Szczu-
cina drogą głosowania na facebookowym profilu
SCKiB.
Zachęcamy do polubienia naszego profilu i czyn-
nego w nim udziału!
Dziękujemy za wspaniałą relację zdjęciową, którą
wykonał ks. Piotr Fryzowicz.

Redakcja

Kino letnie w Szczucinie
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Odznaczenia, wyróżnienia, podzięko-
wania, życzenia, a przede wszystkim
podkreślenie, jak ważna jest praca bib-
liotek – tak w skrócie przebiegło Po-
wiatowe Święto Bibliotek w Oleśnie.
Organizatorami spotkania w dniu
27.08.2021r., byli: Starosta Powiatu
Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wójt
Gminy Olesno Witold Morawiec i
Gminna Biblioteka Publiczna w Oleś-
nie reprezentowana przez Dyrektor
Małgorzatę Morawiec. Był to dzień po-
święcony pracownikom bibliotek, w
dowód uznania za pełnienie szczegól-
nej misji, jaką jest upowszechnianie
czytelnictwa i zwiększanie dostępu do
szeroko pojmowanej kultury.
Uroczystość poprowadził Łukasz Fijał
- reżyser teatralny, autor scenariuszy,
kierownik produkcji teatralnej. Wie-
czór rozpoczął się od wystąpienia Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Oleśnie Małgorzaty Morawiec, która
dokonała podsumowania pracy biblio-
tek na terenie powiatu i podkreśliła, że
w czasie pandemii biblioteki były jedy-
nymi instytucjami kultury, które nie-
mal nieprzerwanie świadczyły usługi
dla swoich użytkowników. 
Następnie dokonano wręczenia odzna-
czeń i wyróżnień szczególnie zasłużo-
nym pracownikom bibliotek. Wśród

nich znalazły się bibliotekarki z Samo-
rządowego Centrum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
nadany przez Prezydenta RP, za wzo-
rowe, wyjątkowo sumienne wykony-
wanie obowiązków wynikających z
pracy zawodowej otrzymała 
Teresa Pater.
Odznakę Honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” nadaną przez Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu wręczono Dorocie
Margosiak.
Wyróżnienie powiatowe „Zasłużony
Bibliotekarz Powiatu Dąbrowskiego
2021” przyznano Danucie Walczyk.
Pracownicy bibliotek również złożyli
podziękowania. Skierowali je na ręce
przedstawicieli władz samorządowych,
wyrażając tym samym swoją wdzięcz-
ność za okazaną życzliwość, wsparcie
oraz osobiste zaangażowanie w działal-
ność bibliotek.
Po części oficjalnej odbył się koncert
muzyki operetkowej „Śpiewanie raduje
serce” w którym wystąpili soliści: Alicja
Płonka - sopran, Katarzyna Plewniak -
mezzosopran i Tomasz Furman – tenor,
akompaniowała Katarzyna Leśniak-
Skóra.

Powiatowe Święto Bibliotek 2021
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towej w Dąbrowie gospodarza 
Michała Dudę i wydrukowany 
w „Gwiazdce Cieszyńskiej”. 
Szczucińska parafja ma kościół dosyć
obszerny, który potrzebował niezbęd-
nie restauracji, a nie było, ktobysię
wziął do takowej; ale łaska boska
sprowadziła kolatorkę w parafję
szczucińską, Jaśnie Wielm. Panią Hra-
binę Husarzewską, która zajęła się re-
stauracją wspomnionego kościoła i na
upięknienie tegoż wewnątrz i zewnątrz
już dotąd wyliczyła kilkanaście ty-
sięcy, tak iż restauracja sprawia po-
dziw ludzi, nietylko parafjan, ale i
przechodniów wstępujących do tej
świątyni, a  czcigodna kolatorka jesz-
cze i nadal nie myśli poprzestać upięk-
niania tego Domu Bożego. Jakoż
zachęca też ona i do gorliwszej poboż-
ności przez rozdawanie książeczek i
obrazów; właśnie ujrzeliśmy w prze-
szłą niedzielę, jak lud zgromadzając
się i śpiewając pieśń, modlił się gorąco
o pomyślność i zdrowie w jak najdłuż-
sze lata dla Jaśnie Wielm. Pani 
Hrabiny kolatorki kościoła Szczuciń-
skiego, i ażeby Serce Jezusa obdarzało
i inne parafję takiemi kolatorami, jak
wspomnianą parafję.
Już po śmierci hrabiny w 1892 r., dzięk-
czynny nekrolog zamieścił w czasopiś-
mie „Krakus” proboszcz Augustyn
Nowicki: 
Śmierć hr. Heleny Hussarzewskiej obu-
dziła zapewne nie w jednem sercu
smutne wspomnienie. Może, gdy to
piszę, już niejeden nekrolog poświę-
cono jej pamięci i wspomniano o roz-
maitych przykrych i szczęśliwszych
chwilach, jakie przebyła, o jej poboż-
ności, wychowaniu i wyposażeniu

dzieci itd. To wszystko pomijam, a
wspomnę tylko o tem, com sam wi-
dział […] Można powiedzieć, Opatrz-
ność Boża pokierowała, że dwór, z
którym kolatorstwo połączone, 
dostał się w ręce ś. p. hr. Heleny 
Hussarzewskiej. Nie przeglądałem ra-
chunków, ale z tego, co widzę, śmiało
rzec mogę, że blisko 60.000 złr. wyło-
żyła na podźwignięcie i upiększenie
świątyni. Nowa, piękna wieża, nowe
ołtarze, podsiebitka, zakrystya, skar-
biec, ambona, ławki, organy - słowem
wszystko, co widzisz w kościele i
koło kościoła, jest dziełem jej ręki.
Kiedy zapadła na nogi i zdawało się,
że koniec już bliski, mówiła: „Nie
umrę, aż kościół ukończę - gdyżby mi
Bóg powiedział: dałem ci w opiekę
kościół, czemuś o niego nie dbała”. I
rzeczywiście zeszłego roku cały ko-
ściół na zewnątrz po drugi raz odno-
wiła i upiększyła. Marzyła jeszcze o
szpitalu, o ochronce, o dźwignięciu
rolniczego sklepiku, ale Pan Bóg ina-
czej zarządził. I te marzenia i życze-
nia wysoko cenimy - a Bóg je
przyjmie, jakby już były spełnione.
Dodać do tego jej życie skromne,
oszczędne, które widząc, zawsze my-
ślałem, iż oszczędza dla publicznego

KĄCIK HISTORYCZNYHrabina Husarzewska – niezwykła postać
(…) W czasie budowy dworu Helena
hr. Husarzewska, jako główna pat-
ronka kościoła szczucińskiego, prze-
kazała znaczne środki finansowe na
jego rozbudowę. Z około 1880 r. po-
chodzi opis kościoła szczucińskiego
autorstwa niejakiego Filipa z Mielca:
Już na cmentarzu [chodzi tu zapewne
o pozostałości cmentarza przyko-
ścielnego – przyp. aut.] uderzyły mnie
wspaniałe sztachety dębowe na pod-
murowaniu z bramami i słupkami, w
których są umieszczone niby w sza-
feczkach zamykanych wspaniałe sta-
cye Męki Pańskiej. Zobaczywszy tak
piękne okolenie kościoła z tem więk-
szą ciekawością pospieszyłem we-
wnątrz oglądać sam kościół. Wiele
już w życiu mojem widziałem w róż-
nych stronach kościołów, ale tak
pięknie odnowionego kościoła nie
zdarzyło mi się widzieć. Począwszy
od wspaniałego sufitu z olejnymi ob-
razami, aż do kamiennej posadzki
wszystko tu nowe. Zobaczywszy
sprzątającego sługę kościelnego, za-
pytałem go: „Czyim to kosztem ten
kościół odnowiony?” „Pani hrabiny
Husarzewskiej, kollatorki i dzie-
dzicki Szczucina”, odpowiedział ko-
ścielny. „Od kilkunastu lat, jak tylko
kupiła Szczucin, nie przestaje wiel-
kich robić nakładów na dom boży, a
to, co już dotąd zrobione, kosztuje ją
przeszło czterdzieści tysięcy, a jesz-
cze zamierza wybudować przed ko-
ściołem wieżę z zegarem”. Szczęśliwa
parafia, co ma taką kollatorkę, po-
myślałem i uklęknąwszy, serdecz-
niem się pomodlił na intencyą tak
wielkiej dobrodziejki kościoła w
Szczucinie .
Z powyższego opisu wynika, że wraz
z renowacją kościoła wykonano ogro-
dzeniez dębowych sztachet wraz ze
stacjami Drogi Krzyżowej. Jako cieka-
wostkę należy traktować fakt, że jesz-
cze w tym okresie wokół kościoła
istniały pozostałości cmentarza przy-
kościelnego. Z tego samego okresu
pochodzi także list pochwalny na
cześć hrabiny, napisany przez wójta
gminy Lubasz i członka Rady Powia-

dobra. Można też śmiało powiedzieć,
iż majątek dał Bóg w ręce szlachetne
- zasłużyła sobie na wdzięczną i
trwałą pamięć całej parafii, która to
dziś podaje do publicznej wiadomo-
ści. Z jękiem dzwonów wznosi się
dziś tęskne westchnienie 8 000 ludzi:
„Wieczne odpoczywanie racz jej dać
Panie!” .
Z powyższych wzmianek wyłania się
obraz właścicielki Szczucina, jako
osoby niezwykle religijnej, otaczającej
opieką całą wspólnotę parafialną.
Warto dodać, że hrabina angażowała
się także w akcje charytatywne i dzia-
łalność społeczną poza granicami pa-
rafii szczucińskiej. Przykładowo, jak
donosiło w 1871 roku wydawane w
Dreźnie czasopismo „Tydzień” - „W
roku 1864, kiedy sprawa błogosławio-
nego Józefata dla braku funduszu na
bardzo chwiejnym stopniu stała,
uwiadomiona o tem JWna Helena
hrabina Hussarzewska, odwrotną po-
cztą z Wiednia 500 skudów nadesłała
i przez to od dalszej zwłoki sprawę
uratowała, bo ofiara ta połączona z
mniejszemi w większej części koszta
dekretu zapewniła” . 
W kościele parafialnym Szczucinie
znajduje się epitafium poświęcone
Helenie hr. Husarzewskiej, o treści:
ECCLESIA HAEC RESTAURATA ET
ADORNATA
EST CURA ET IMPENSIS MGFCAE
DANE HELENAE COMITISSAE HU-
SARZEWSKA 
IN SIGNUM GRATISIMAE MEMO-
RIAE POSUERUNT HOC MONU-
MENTUM PAROCHIANI,
ANNO 1892 
/Kościół ten wyremontowała i ota-
czała opieką finansową JW Pani He-
lena hrabina Husarzewska. Tablica
wdzięczności pamięci parafian. Rok
1892/

Fragment publikacji „Szczucińskie
drogi do wolności” Krzysztofa Stru-
ziaka, wydanej w 2021r . przez Gminę
Szczucin. Książka nie jest przezna-
czona do sprzedaży, ale jest dostępna
w Bibliotece Publicznej w Szczucinie.

Kwatera Pamięci Narodoweju-
pamiętniająca dramatyczne
wydarzenia z 12 września 1939
roku w Szczucinie, zyskała
nowy blask. 

Prace remontowe obejmowały
wymianę istniejącej na-
wierzchni z kostki brukowej
na całym placu przy Kwaterze
jak również wykonanie pod-
świetlenia, dzięki któremu po-
mnik nocą jest pięknie
oświetlony.

Kwatera Pamięci Narodowej w Szczucinie Zyskała Nowy Blask 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i

Rozwoju Wsi. Publikacja wydana przez Gminę Szczucin, współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wparciedla rozwoju lokalnego w ramach

inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
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W niedzielę 12 września w
Szczucinie  odbyły się 
powiatowe obchody 82.
Rocznicy Wydarzeń Wrześ-
niowych. Uczczono w ten
sposób rocznice: Wybuchu
II wojny Światowej, Agresji
Związku Radzieckiego na
Polskę i Spalenia Szkoły
Podstawowej w Szczucinie.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą na ołtarzu po-
lowym przy kościele para-
fialnym pw. Św. Marii
Magdaleny w Szczucinie. 
Po Mszy Świętej delegacje z
pocztami sztandarowymi,
samorządowcy, delegacje
służb mundurowych, insty-
tucji, szkół oraz mieszkańcy
wspólnie przemaszerowali

Powiatowe Obchody 82. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych

pod Kwaterę Pamięci Narodo-
wej. Uczestników przemarszu
poprowadziła Orkiestra Dęta
przy Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Szczucinie.
Wszystkich zgromadzonych
powitał z-ca Burmistrza Szczu-
cina Tomasz Bełzowski, który
w swoim przemówieniu pod-
kreślał, że obchody rocznic
wrześniowych upamiętniają
tamten czas i są ważną lekcją
historii dla każdego z nas.
Następnie głos zabrali Krzysz-
tof Bryk Wicestarosta Powiatu
Dąbrowskiego oraz Ryszard
Pagacz Wicewojewoda Mało-
polski. Po przemówieniach
okolicznościowych delegacje
instytucji i organizacji złożyły
przy Kwaterze Pamięci Naro-

dowej wieńce i wiązanki kwia-
tów.
Jak zawsze z ogromną  sympa-
tią uczestników obchodów
spotkały się delegacje z przed-
szkoli, widok maluchów odda-
jących hołd poległym był
poruszający. 
Uroczystość zwieńczył pro-
gram artystyczny w wykona-
niu Orkiestry Dętej przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczucinie pod dyrekcją Jaro-
sława Dzięgla, a solistami byli:
Karolina Mach, Aleksandra
Starzec i Jakub Bukała.
Wideo relacja z uroczystości
dostępna jest na stronie tar-
nowska.tv.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Dnia 16 lipca 2021 roku w Domu
Ludowym w Lubaszu odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo - Wyborcze członków Sto-
warzyszenia „Orkiestra Dęta”
przy OSP w Szczucinie. Zebrani
spotkali się, by podsumować
działalność Stowarzyszenia za
rok 2020 oraz dokonać wyboru
nowych władz statutowych na
kolejną kadencję – Zarządu i Ko-
misji Rewizyjnej. Podczas zebra-
nia podsumowano także 5-letnią
kadencję obecnego Zarządu. Ze-
branie otworzył prezes Stowa-
rzyszenia Andrzej Urbanik,
dziękując wszystkim za przyby-
cie i całoroczną pracę. Prezes za-
proponował aby zebraniu
przewodniczył kapelmistrz Jaro-
sław Dzięgiel, który wyraził
zgodę, a zebranie jednogłośnie
zakceptowało jego wybór. Na
protokolanta wybrano Karolinę
Mach. Po odczytaniu sprawoz-
dań i przedstawieniu projektu
działalności na rok bieżący oraz
planu finansowego, udzielono
dotychczasowemu Zarządowi

jednogłośnego absolutorium.
Następnie przystąpiono do naj-
ważniejszego punktu zebrania –
wyborów nowego Zarządu oraz
Komisji Rewizyjnej. Zarząd jed-
nostki ukonstytuował się 
następująco: na Prezesa Stowa-
rzyszenia po raz kolejny jedno-
głośnie wybrano Andrzeja
Urbanika, jego zastępcą został
wybrany Paweł Ślęczkowski, Ja-
rosław Dzięgiel -  Kapelmist-
rzem, sekretarzem - Karolina
Mach, skarbnikiem – Leszek
Sokół, a członkiem -  Dariusz
Bożek. Do komisji rewizyjnej po-
wołani zostali: Marian Mach
jako Przewodniczący oraz
Krzysztof Bednarz, Anna Beł-
zowska, Michał Rosa i Magda-
lena Sajdera. 
W zebraniu wzięli udział człon-
kowie Stowarzyszenia oraz za-
proszeni goście: Burmistrz
Szczucina Jan Sipior, zastępca
burmistrza Tomasz Bełzowski,
dyrektor SCKiB Krystyna Szy-
mańska oraz sołtys wsi Lubasz -
Krzysztof Bernat. Każdy z nich

pogratulował członkom
Stowarzyszenia wielkiego
zaangażowania w działal-
ność. Słowa uznania wyra-
zili dla ustępującego
Zarządu dziękując za

sprawną i skuteczną pracę. Gratu-
lując nowo wybranemu Zarzą-
dowi, życzyli owocnej współpracy z
władzami samorządowymi, a
członkom Stowarzyszenia złożyli
życzenia wszelkiej pomyślności z

okazji zbliżającego się Jubi-
leuszu 25-lecia Orkiestry
Dętej przy OSP w Szczuci-
nie.

Karolina Mach

Wybory nowych władz w Orkiestrze Dętej
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Fundacja „Auxilium” jest
obecna w Szczucinie od listo-
pada 2020 r., kiedy to uru-
chomiony został punkt
konsultacyjny Poradni Spe-
cjalistycznej „Arka” oraz roz-
poczęły się dyżury pełnione
przez specjalistów – wolonta-
riuszy. W czerwcu 2021 r.
został oficjalnie powołany
Oddział Fundacji „Auxi-
lium” z siedzibą w Szczuci-
nie. Z radością informujemy,
że 20 września br. nastąpiło
uroczyste otwarcie Oddziału
Fundacji i poświęcenie no-
wego gabinetu Poradni i Te-

lefonu Zaufania „Arka”,
który zlokalizowany jest w
Domu Parafialnym „Kana”
przy ul. Wolności 4 (I piętro).
W uroczystości udział wziął
J.E. bp Leszek Leszkiewicz.
Zrealizowanie projektu zwią-
zanego z pozyskaniem
miejsca pod nowy gabinet i
jego remontem było możliwe
dzięki otwartości ks. Zyg-
munta Warzechy Proboszcza
parafii pw. Św. Marii Magda-
leny w Szczucinie, który od
początku wspiera działania
Fundacji, a także pomocy
udzielonej przez Urząd

Miasta i Gminy w Szczucinie
(w ramach projektu
„Ochrona i promocja zdro-
wia oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym”).
Zachęcamy wszystkich, któ-
rzy borykają się z różnymi
trudnościami życiowymi do
skorzystania z konsultacji u
naszych specjalistów: psy-
chologa (świeckiego lub księ-
dza), pedagoga, doradcy
rodzinnego, mediatora oraz
terapeuty uzależnień (od
września 2021 r.). Nasi spe-
cjaliści świadczą pomoc w
oparciu o chrześcijańską
wizję człowieka, uwzględ-
niającą wymiary: duchowy,
psychiczny, biologiczny i
społeczny. Działania pomo-
cowe w Oddziale Fundacji w
Szczucinie zostały również
poszerzone o dyżury wolon-
tariuszy w telefonie zaufania.
Zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty! Pomoc
świadczona jest bezpłatnie.
Rejestracja wizyt w Poradni
„Arka” pod numerem tele-
fonu: 14 692 02 93 w. 1.
Zapisy telefonicznie przez
sekretariat od poniedziałku
do piątku w godzinach od 16
do 20.
Korzystajmy z Telefonu 
Zaufania: 14 627 40 44!
Telefon czynny od ponie-
działku do niedzieli, 
w godz. 16.00 – 20.00

Agnieszka Szymańska, psycholog
Fundacja „Auxilium” 

Oddział diecezjalnej Fundacji „Auxilium” w Szczucinie Wiejska
Akademia 
Rzemiosła 
w Skrzynce

– projekt realizowany przez
Koło Gospodyń  Wiejskich 

w Skrzynce

W okresie od 14 maja do 
9 września 2021 r. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Skrzynce zor-
ganizowało serię spotkań
warsztatowych pn. „Wiejska
Akademia Rzemiosła”. Realiza-
cja  zadań była możliwa dzięki
dofinansowaniu ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach
projektu Narodowego Centrum
Kultury EtnoPolska 2021.
Głównym celem przedsięwzię-
cia było podniesienie poziomu
integracji społecznej na terenie
naszej wsi należącej do obsza-
rów o utrudnionym dostępie do
dóbr kultury.
Cel ten udało się osiągnąć reali-
zując zadania z zakresu twór-
czości ludowej uwzględniające
rękodzieło i rzemiosło. 
Elementami składowymi zada-
nia było 10 spotkań warsztato-
wych w których jednorazowo
brało udział 20 osób, w tym
dzieci, młodzież i dorośli.
Pierwszym zadaniem projekto-
wym były warsztaty malowania
na szkle. Podczas spotkania
uczestnicy pod okiem doświad-
czonej instruktorki, pani Iwony
Bielaszki – Podsady dowiedzieli
się jak powstają witraże, które
kiedyś były tradycyjnym rze-
miosłem ludowym. Wynikiem
spotkania były pięknie malo-
wane słoiczki.
Kolejnym rzemiosłem, z którym
zapoznali się odbiorcy inicja-
tywy, było garncarstwo. Pani
Iwona zafascynowała uczestni-
ków niezwykłym światem cera-
miki, przedstawiła krótką
historię tego rzemiosła i jego za-
stosowanie, zapoznała z mate-
riałem jakim jest glina, jej
rodzajami oraz sposobami przy-
gotowania i przerobu. Następ-

nie zainteresowani poznali
ręczne techniki modelowania
gliny i testowali różne sposoby
dekoracyjne: odciskanie, ażur i
fakturę. Kolejnym etapem zajęć
było samodzielne stworzenie
glinianych misek i talerzy, które
najpierw były suszone natural-
nym obiegiem powietrza, a na-
stępnie wypalone w specjalnym
piecu. Dodatkowo, wykorzys-
tując glinę samoutwardzalną
dzieci zrobiły biżuterię, gotowe
wisiorki zabrały do domu, aby
je ozdobić według własnego po-
mysłu.
Tematem kolejnych zajęć było
pozłotnictwo, należące do
grupy rzemiosł artystycznych.
Zajęcia zostały przeprowa-
dzone przez panią Joannę Bur-
gieł. Dzięki niej uczestnicy
dowiedzieli się na czym polega
to rzemiosło, poznali narzędzia
pozłotnicze oraz dowiedzieli się
jakimi operacjami poprzedzone
jest samo złocenie.  Następnie
sami spróbowali być rzemieślni-
kami i wykonali piękne szka-
tułki. Najpierw wykorzystując
technikę decoupage i transferu
ozdobili drewniane pudełeczka,
które wykończyli  płatkami 
„złotej folii”. Efekt końcowy był
fantastyczny!
Innym zadaniem projektowym
było introligatorstwo. Zajęcia
poprowadziła pani Natalia
Droździk – językoznawca, pas-
jonująca się kaligrafią, liternic-
twem i iluminatorstwem.
Podczas spotkań uczestnicy
poznali podstawy introligator-
stwa, materiały i narzędzia oraz
różne typy opraw.  W części
praktycznej natomiast, uczyli
się jak krok po kroku wykonać
własny notes. Zwykłe arkusze
papieru były cięte,  bigowane,
tworzono  kieszenie, dołączano
okładkę, a następnie całość zos-
tała  zszyta na sposób japoński.
Pani Natalia zaprezentowała
świat kaligrafii czyli sztuki
pięknego pisania oraz narzędzia
kaligraficzne czyli brush peny,
stalówki, obsadki, ołówki i
pędzle.
Uczestnicy poznali zasady kali-
grafii tradycyjnym piórem ze
stalówką, pisali prawdziwym
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W dniach od 2 do 5 sierpnia br.
Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich, działające przy Parafii pod
wezwaniem św. Marii Magdaleny
w Szczucinie, zgodnie ze swoimi
założeniami programowymi, zor-
ganizowało wycieczkę krajoznaw-
czo-religijną na Pomorze
Zachodnie.
Grupę stanowiło 45 osób i byli to
członkowie Stowarzyszenia odział
w Szczucinie i Tarnowie z księ-
dzem proboszczem Zygmuntem
Warzechą na czele, podopieczni
Stowarzyszenia oraz osoby za-
przyjaźnione. Wyjazd zorganizo-
wało Biuro Podróży Polan-Travel,
całość prowadził zaprzyjaźniony
pilot pan Marek Kościółek.
Podróż rozpoczęła się w godzi-
nach nocnych, a nowy dzień zaczę-
liśmy krótką modlitwą poranną u
stóp Figury Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata w Świebodzi-
nie. Następnie dotarliśmy do
Szczecina, gdzie pod kierunkiem
miejscowej pani przewodnik zoba-
czyliśmy miasto, nie tylko spaceru-
jąc jego ulicami, ale także z
pokładu statku w czasie pięknego
rejsu.  Zwiedzanie zostało zwień-
czone podziwianiem Katedry pw.
św. Jakuba Apostoła, wysłucha-
liśmy krótkiego koncertu prezen-
tującego techniczne możliwości
tamtejszych organów mających 66
głosów i 4743 piszczałki.
Kolejny dzień to przejazd do Ka-
mienia Pomorskiego, gdzie dzięki
życzliwości księdza Proboszcza

Katedry pw.  św. Jana Chrzciciela
ksiądz Proboszcz mógł odprawić
Mszę św. dla naszej grupy, a na-
stępnie wysłuchaliśmy przepięk-
nego koncertu organowego
wykonanego na barokowych orga-
nach z 1669 r. Po takiej uczcie 
duchowej przejechaliśmy do Mię-
dzyzdrojów, gdzie po spacerze
m.in. Promenadą Gwiazd, mie-
liśmy okazję choć chwilę być na
plaży nad polskim morzem (nie-
którzy po raz pierwszy).  Kolejny
punkt dnia był niezłym spraw-
dzianem naszej sprawności fizycz-
nej, ale wszyscy dzielnie podołali i
weszliśmy na punkt widokowy na
Wzgórzu Zielonka oraz obesz-
liśmy malownicze  Jezioro Turku-
sowe we wsi Wapnica.
Ostatni dzień naszego wspólnego
wyjazdu to droga powrotna do
Szczucina. Miłą niespodzianką ze

strony pana pilota było włączenie
do programu wycieczki, przejazdu
do miejscowości Jawor i zwiedze-
nie przepięknego Ewangelickiego
Kościoła Pokoju będącego zabyt-
kiem na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO.
Cały wyjazd przebiegał w bardzo
dobrej i miłej atmosferze. Dopisy-
wała pogoda i dobry humor, a siły
też nie zawiodły nikogo. Wyjazd
pozwolił kolejny raz umocnić rela-
cje członków Stowarzyszenia z
podopiecznymi i był też, co należy
podkreślić, uhonorowaniem jubi-
leuszu 25-lecia działalności Stowa-
rzyszenia.
Szczególne podziękowania należą
się Panu Burmistrzowi Szczucina
oraz Pani Skarbnik za przychyl-
ność, współpracę i okazane wspar-
cie finansowe naszych działań.

Anna Duda

Ze Szczucina do Szczecinagęsim piórem, a także
dowiedzieli się jak po-
wstaje atrament, jak po-
starzyć papier, poznali
historyczne i współ-
czesne sposoby składa-
nia listów, laki i
pieczęcie. 
Wszyscy, uzbrojeni w
cierpliwość, przygoto-
wali klimatyczne listy, a
następnie je zalakowali
zgodnie z dawną trady-
cją. 
Kolejne warsztaty po-
prowadziła florystka,
pani Monika Artimiwa.
Odbiorcy poznali
dawny obrze ̨d ludowy
związany z wiciem
wianków i tworzeniem
bukietów zielnych. Do-
wiedzieli się, które
kwiaty i zioła dawniej
wchodziły w skład
wianków,  a które w
skład bukietów, jakie
było ich zastosowanie
oraz na jakie święta były
p r z y g o t o w y w a n e .
Następnie uczestnicy
własnorec̨znie  wykonali
kolorowe wianuszki i
piękne bukiety. Warsz-
taty nawiązywały do
uroczystości Wniebo-
wziecia Najświętszej
Marii Panny, zwanej
Świętem Matki Boskiej
Zielnej. 
Serię zajęć projektowych
zakończyły warsztaty
szydełkowania. 
Podczas spotkania zain-
teresowani nauczyli się
jak czytać schematy ro-
bótkowe, jak rozpoczy-
nać pracę, a następnie
zastosowali zdobytą
wiedzę tworząc proste, 
a zarazem piękne ser-

wetki. Wykonane prace
zostały wkomponowane
w obręcze dzięki czemu
powstały  wspaniałe ła-
pacze snów. 
Poznane techniki rze-
mieślnicze pozwoliły na
stworzenie wyjątko-
wych prac, wykonanych
zgodnie z wyobraźnią
twórczą uczestników.
Pozyskane umiejętności
mogą zostać wykorzys-
tane przy przygotowa-
niu dekoracji i ozdób na
kiermasze i wystawy
oraz inne okazje wynika-
jące z działalności statu-
towej Koła Gospodyń
Wiejskich w Skrzynce. 
Na koniec było podsu-
mowanie projektu oraz
spotkanie, podczas któ-
rego wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy oraz
słodkie upominki.
Zarząd Koła Gospodyń
Wiejskich w Skrzynce
wyraża serdeczne po-
dziękowania uczestni-
kom za wspólnie
spędzony czas. Gorące
podziękowania skła-
damy wszystkim człon-
kiniom Koła, radnemu
wsi Skrzynka - Augus-
towi Walasowi, sołty-
sowi wsi  Ryszardowi
Nodze oraz pracowni-
kom Urzędu Miasta i
Gminy Szczucin za
pomoc i współpracę.
Dziękujemy wszystkim,
którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się
do realizacji projektu
“Wiejska Akademia Rze-
miosła”.

Anna Kogut



W sobotę 24 lipca br. na płycie Rynku
odbyła się muzyczna letnia impreza, po-
łączona z wręczeniem nagród i wystę-
pami Laureatów VII Festiwalu im.
Marianny Gawlik. Tegoroczny Festiwal,
ze względu na pandemię miał formę
zdalną, tym bardziej więc cieszyliśmy
się z możliwości podziwiania występów
laureatów na żywo.
Uroczystego wręczenia nagród doko-
nali przedstawiciele jury Festiwalu: Kry-
styna Szymańska i Marek Fijałkowski
oraz synowie Pani Marianny Gawlik
fundatorzy statuetki Grand Prix. Repre-
zentowany przez  Panią Krystynę Lech
Związek Nauczycielstwa Polskiego –
Sekcja Emerytów i Rencistów w Szczu-
cinie przyznał też nagrodę specjalną. 
Obok laureatów Festiwalu zaprezento-
wały się też grupy taneczne: DANCE
ART  Studio Tańca Mariny Hryhoriewy
oraz Young Space Dance Studio – Ale-
ksandry Bogacz.  
Podczas wydarzenia Burmistrz Szczu-
cina Jan Sipior oraz wiceburmistrz 
Tomasz Bełzowski, uroczyście podzię-
kowali, odchodzącej na emeryturę Da-
nucie Domareckiej, za długoletnią pracę

Szczuciński Fest Wakacyjny
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w Domu Kultury, działalność anima-
torską i upowszechnanie folkloru. 
Występy młodych artystów przeplatały
animacje dla dzieci, prowadzone przez
Fabrykę Zabawy. Dzieci mogły skorzystać
z szeregu atrakcji, malowania twarzy,
warsztatów balonowych oraz mega ba-
niek mydlanych. Były ozdoby do włosów
i wplatanie kolorowych warkoczyków.
Miłośnicy kulinariów mieli możliwość de-
gustacji potraw przy stoisku Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Lubaszu. Był też festiwal
serów, które przywiozła z Maniowa
„Baba Jagła” oraz kozie sery z „Hasiako-
wej zagrody”. Swoje prace artystyczne i
kulinarne  prezentowało też Stowarzysze-
nie Radosny Senior.
Podczas imprezy prezentowali się także
Strażacy z OSP Szczucin oraz Jednostka
Strzelecka JS 2083 im. Mariana Kukiela z
Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Orlętami
Lubasz.
Na zakończenie można było bawić się do
muzyki gwiazdy wieczoru – Zespołu 
40% bluesa z przyjaciółmi – prezentujące-
goautorski repertuar. 

Redakcja

10.09.2021 r., w Domu Kultury, odbyło
się spotkanie autorskie z Ewą Stadtmül-
ler  – poetką i pisarką mieszkającą w
Krakowie, autorką wielu książek dla
dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczest-
niczyły dzieci z klas II i III Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie wraz z
wychowawczyniami.
Autorka opowiadała, jak powstają
książki, skąd czerpie pomysły na ich te-
matykę. Uczniowie mieli możliwość sa-
modzielnie dobierać rymy i bawić się w
tworzenie wierszy. Dzieci dowiedziały
się jaką drogę przechodzi dzieło od au-
tora do czytelnika. Brały udział w kon-

Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki

kursie na rymowanki w którym na-
grodą była książka przeznaczona dla
szczucińskiej biblioteki. Dzieci miały
możliwość zakupu książek i otrzymania
pamiątkowego autografu.
Realizacja spotkania była możliwa
dzięki pozyskanym środkom w ramach
projektu „Dyskusyjne Kluby Książki w
Małopolsce w roku 2021”.

Redakcja
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W upalne dwa tygodnie od
5 do 16 lipca br. w Domu Kultury w
Szczucinie odbyły się zajęcia waka-
cyjne dla dzieci pn. "Art Natura i Ro-
werowa Fura". Celem ich było
spędzenie wolnego czasu na świe-
żym powietrzu, bez telefonów i
komputerów! W zajęciach wzięło
udział 15 dzieci w wieku od 7 do 11
lat. Stałą bazą dwutygodniowych
spotkań był plac z altaną, który udo-
stępnili szczucińscy strażacy. Tu od-
bywały się zajęcia integracyjne, gry
sportowe i planszowe, zabawy na
świeżym powietrzu, rysowanie i ma-
lowanie, układanie klocków, treno-
wanie umysłów czyli zgadywanki i
łamigówki. Było też spotkanie z
dzielnicowym, młodszym aspiran-
tem Policji w Szczucinie Łukaszem
Liguzem. Policjant mówił o bez-
piecznym zachowaniu nad wodą, na
drodze oraz prawidłowej jeździe na
rowerze. Dzieci chętnie zabierały
głos, dzieląc się swoimi uwagami i
spostrzeżeniami. Ponadto mogły zo-
baczyć wóz policyjny  z włączonymi
sygnałami świetlnymi i dźwięko-
wymi, a także zapozować do współ-
nego zdjęcia. Jeden dzień uczestnicy
zajęć spędzili ze szczucińską jedno-
stką OSP. Zapoznali się z pracą stra-
żaków i wyposażeniem jakie
znajduje się na samochodach bojo-
wych. Mogły przekonać się, jak czuje
się strażak w pełnym umundurowa-
niu i jaki ciężki sprzęt musi dźwigać,
aby pomóc poszkodowanym w wy-
padku. Grupa zapoznała się z zasa-
dami udzielania pierwszej pomocy i
dowiedziała się czym jest i gdzie w
naszej miejscowaości znajduje się de-
fibrylator AED ratujący życie. Na za-
kończenie radosną atrakcją była
kurtyna wodna, przy której dzieci
mogły się schłodzić. Dzień zajęć za-
kończyło współne zdjęcie ze straża-
kami. Spotkanie poprowadził
Dariusz Wrona – Naczelnik OSP w
Szczucinie, a wspomagali go druhny
i druhowie strażacy. Obowiązko-
wym elementem wakacyjnych spot-
kań były wycieczki rowerowe po
gmine Szczucin. Jedna z nich zapro-
wadziła do pasieki Pana Włady-
sława Dudy w Dąbrowicy. Pan
pszczelarz ciekawie opowiadał o
ciężkiej i pożytecznej pracy pszczół i
darach natury, które dzięki nim
otrzymujemy. Była degustacja pysz-
nych miodów, a na zakończenie
spotkania prezenty – Pan Władysław
podarował wszystkim słoiczki
miodu. Pierwszy tydzień wakacyj-
nych zajęć zakończył się wycieczką
rowerową szczucińskimi szlakami.
Dzieci podziwiały piękne krajobrazy
naszej gminy łapiąc głębokie odde-
chy czystego, leśnego powietrza. Był
przystanek przy dworku w Bu-
kowcu, gdzie wysłuchały krótkiej
historii tego miejsca i dłuższy postój
obok domku myśliwskiego. W dru-
gim tygodniu zajęć obyła się wy-
cieczka krajoznawcza do Dąbrowicy.
Tam grupa gościła u Pana Zbigniewa
Zawady, gdzie znajduje się zabyt-
kowy dworek, wybudowany przez

emigranta z zaboru rosyjskiego
Kazimierza Zawadę w 1869 r., a
także spichlerz zbożowy. Dzieci
miały żywą lekcję historii. Rowe-
rowe rajdy przeplatały piesze wy-
cieczki. Grupa odwiedziła
Muzeum Drogownictwa w
Szczucinie, zatrzymując się w
Rynku na pysznych lodach.  Był
też spacer do parku, zakończony
plenerem malarskim, odpoczy-
nek na kocach i zgadywanki o
otaczającej przyrodzie. Były sło-
dycze i paluszki, a co najważniej-
sze uśmiechy na wszystkich
twarzach i przerwa od tak bardzo
absorbujących w dzisiejszych cza-
sach telefonów komórkowych.
W ostatni dzień dwutygodnio-
wych wakacji z zabawą, dzieci
wykonały prace plastyczne uży-
wając kredek świecowych, czar-
nej farby i patyczków do
wydrapywania. Dzieci miały też

niespodziankę na słodko –
gofry z dodatkami według
własnego pomysłu, wypiekane
na miejscu. Było pysznie,
zdrowo i wesoło! Tym miłym
akcentem pożegnaliśmy się z
dziećmi dziękując za wspólnie
spędzony czas.
Za organizację spotkań i opiekę
nad dziećmi były odpowie-
dzialne pracownice SCKiB w
Szczucinie: Danuta Domarecka
i Lidia Bardan. Pomagała też-
wolontariuszka Dominika Do-
marecka.
Dziękujemy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie za udo-
stępnienie placu i altany za re-
mizą, przystosowanie ich do
naszych potrzeb oraz ofero-
waną pomoc i życzliwość w
każdej sytuacji.
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"Art Natura i Rowerowa Fura"

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyż-
szonym standardzie
Od 1 lipca 2021 r. możliwe jest ubieganie się
o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet
o podwyższonym standardzie. To szansa na
dotację do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% fak-
tycznie poniesionych kosztów) w podstawo-
wym poziomie dofinansowania. W
podwyższonym poziomie dotacja ta wynosi
do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów). 
Wyższe progi dochodowe
Od 1 lipca dla gospodarstw jednoosobowych
próg dochodowy wzrósł o 229 zł, czyli do
kwoty 2189 zł. Z kolei dla gospodarstw wie-
loosobowych  próg dochodowy podwyższył
się o 164 zł, czyli do poziomu 1 564 zł na
osobę.
Dopłaty do kredytów bankowych 
W dniu 6 lipca 2021 r. została uruchomiona
możliwość składania wniosków na dofinan-
sowanie w formie dopłat do kredytów banko-
wych w ramach Programu. Obecnie do
współpracy przystąpiły dwa banki: Alior
Bank oraz BOŚ Bank (planowane jest przystą-
pienie 7 banków). Wszystkich informacji nt.
kredytów oraz dopłat do kredytów udzielają
Banki w tym informacji nt. warunków finan-
sowania kredytów. 
Zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w
Szczucinie, w którym działa Gminny Punkt
Konsultacyjno  - Informacyjny Programu
„Czyste Powietrze” – pokój nr 19  
(tel: 14 644 31 19).

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Nowości w programie 
„Czyste Powietrze”
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Burmistrz Szczucina Jan
Sipior i dyrektor SCKiB
Krystyna Szymańska,
składają serdeczne po-
dziękowania wsiom
gminy Szczucin: Borki,
Brzezówka, Delasto-
wice, Lubasz, Łęka
Szczucińska, Suchy
Grunt, Zabrnie i Wola
Szczucińska, za zaanga-
żowanie w kultywowa-
nie tradycji, poprzez

przygotowanie wieńca do-
żynkowego. Grupy wień-
cowe z w/w miejscowości
otrzymały dyplomy gratula-
cyjne i nagrody.
Do reprezentowania gminy
Szczucin 15 sierpnia podczas
uroczystej Mszy Świętej w
kościele pw. Najświętszej
Maryi Panny Szkaplerznej w
Dąbrowie Tarnowskiej, wy-
brano wieniec tradycyjny w
kształcie korony z Delasto-

Wieńce dożynkowe w gminie Szczucin

11. września br. w Łęgu Tarnow-
skim miało miejsce uroczyste po-
dziękowanie za plony i
świętowanie zakończenia żniw w
województwie małopolskim. 
Wydarzenie rozpoczęło się Mszą
Świętą pod przewodnictwem bis-
kupa Andrzeja Jeża. Po wspólnej
modlitwie nastąpił obrzęd dożyn-

W związku z wykryciem
ognisk afrykańskiego po-
moru świń (ASF) w gospo-
darstwach na terenie
powiatu tarnowskiego i
mieleckiego od 20 lipca
2021 r. gminy: Dąbrowa
Tarnowska, Radgoszcz i
Szczucin zostały objęte
ograniczeniami jako strefa
III (czerwona) ASF.
Wiąże się to z ogranicze-
niami i utrudnieniami dla
gospodarstw utrzymują-
cych świnie zarówno w
zakresie hodowli jak i
sprzedaży.
Konieczna jest systema-
tyczna obserwacja stanu
zdrowia świń, a niepoko-
jące objawy należy bez-
zwłocznie zgłaszać
Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii w Dąbrowie
Tarnowskiej tel. 14 642 43
15.
Bardzo ważne jest prze-
strzeganie zasad bioaseku-
racji na terenie
gospodarstwa.
Ryzyko zawleczenia cho-
roby do stada można zmi-
nimalizować m.in.przez:
• nie kupowanie świń nie-
oznakowanych i bez świa-

dectwa weterynaryjnego;
• nie podawanie świniom
paszy niewiadomego po-
chodzenia, ani produktów
pochodzenia zwierzęcego;
• unikanie kontaktu z pad-
łymi świniami lub dzi-
kami;
• zabezpieczenie bu-
dynku, w którym są
utrzymywane świnie
przed dostępem innych
zwierząt (domowych i dzi-
kich);
• utrzymywanie świń w
budynkach, w których nie
są jednocześnie utrzymy-
wane inne zwierzęta gos-
podarskie kopytne;
• nie wnoszenie do gospo-
darstw tusz dzików, które
mogły zostać skażone
ASF;
• zachowanie podstawo-
wych zasad higieny: czyli
odkażanie rąk i obuwia,
stosowanie odzieży
ochronnej i narzędzi po-
zostawianych w budynku
inwentarskim po zakoń-
czeniu prac oraz okresowe
ich odkażanie;
• stosowanie mat dezyn-
fekcyjnych na wjazdach i
wyjazdach z gospodar-

stwa oraz przed wejściem
do budynków inwentar-
skich;
•uniemożliwienie osobom
postronnym wchodzenia
do budynków inwentar-
skich - zwłaszcza po kon-
takcie z padłą świnią lub
dzikiem.
Dla hodowców świń do-
tkniętych skutkami wyni-
kającymi z wprowadzonych
ograniczeń Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi uru-
chomił realizację wsparcia
w związku z ASF. Pomoc
ta obejmuje m.in. elimina-
cję następstw zjawiska za-
niżonej ceny skupu w
strefach ASF, osłonę za-
ciągniętych zobowiązań
cywilnoprawnych i odbu-
dowę pogłowia zwierząt.
Programy wsparcia dla
rolników dotkniętych
skutkami wprowadzenia
strefy ASF realizują Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa oraz Agencja
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

STREFA ASF (afrykańskiego pomoru świń) 
w powiecie dąbrowskim

kowy i ogłoszenie wyników kon-
kursu wieńców dożynkowych. 
Gminę Szczucin godnie reprezen-
towała Grupa Wieńcowa z Su-
chego Gruntu w towarzystwie
Kapeli Ludowej „Wiślanie”.  

Redakcja

XXIII Dożynki Województwa 
Małopolskiego

wic.
Dziękujemy za podjęcie wy-
zwania i godne reprezento-
wanie naszych rolników.
Zachęcamy do dalszego kul-
tywowania pięknych regio-
nalnych zwyczajów.
Nagrody ufundowane przez
Burmistrza Szczucina Jana Si-
piora i pamiątkowe dyplomy
wręczono na Sesji Rady Miej-
skiej w dniu 30.09.2021 r.



str.133(21)/ 2021

"KARNAWAŁ WENECKI" - wy-
stawa fotografii Łukasza Olszew-
skiego prezentowana była w
Domu Kultury od 22 lipca br., a
od 18 sierpnia, dostępna jest w
Bibliotece Publicznej w Szczucinie
w godz. 8:00 - 18:00 od ponie-
działku do piątku.
Łukasz Olszewski – fotograf,
autor kilku albumów fotograficz-
nych i wielu publikacji, na stałe
związany z kilkoma wydawnict-
wami, dla których wykonuje foto-
grafie w Polsce i za granicą. Juror
wielu konkursów fotograficz-
nych. Z wykształcenia inżynier

Komputery dla
bibliotek

Samorządowe Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie, już po raz
drugi (pierwszy raz w 2016 r.),
otrzymało dofinansowanie w wy-
sokości 29.390 zł z Instytutu
Książki w ramach programu „Kra-
szewski. Komputery dla bibliotek
2021”. Wśród 480 aplikujących bib-
liotek z całej Polski nasza instytucja
znalazła się w gronie 112 szczę-
śliwców na pozycji 32. Program
realizowany jest przez Instytut
Książki w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.  
Celem programu jest zapewnienie
zrównoważonego dostępu do tech-
nologii teleinformatycznych i wy-
równanie szans mieszkańców
miejscowości w gminach o najniż-
szych dochodach podatkowych na
jednego mieszkańca poprzez wy-
posażenie bibliotek w nowoczesny
sprzęt komputerowy.

26 i 27 czerwca 2021 r. odbyła
się V edycja Nocnego Zwie-
dzania Muzeum Drogow-
nictwa w Szczucinie.
Nocne zwiedzanie jest cy-
klicznym wydarzeniem od-
bywającym się w ostatni
weekend czerwca na terenie
Muzeum Drogownictwa, a
właściwie Zespołu Historii
Drogownictwa GDDKiA. Na
ten czas przygotowywane są
inne niż zwykle ścieżki 
turystyczne, gry terenowe, 
uruchamianie maszyn drogo-
wych oraz zapraszani goście.
We wcześniejszych edycjach
skupiano się na: archeologii
przy budowie dróg (można
było samodzielnie robić wy-
kopaliska), tradycjach drogo-
wych oraz życiu drogowca
(od smoły do ciasta drożdżo-
wego – mniam!), 200 letniej
historii administracji drogo-
wej na terenach polskich.
Gośćmi specjalnymi byli
uczestnicy Zlotu Pojazdów

Zabytkowych, którzy konku-
rowali w próbach sprawno-
ściowych i pokazie gracji
organizowanych we współ-
pracy z Urzędem Miasta i
Gminy Szczucin.
Nocne zwiedzanie jest dedy-
kowane dla każdego prze-
działu wiekowego. Doskonale
bawią się całe wielopokole-
niowe rodziny. 

W małych miejscowościach
dzieją się wielkie rzeczy.  
Serdeczne podziękowania
dla Pana Bartłomieja Czyża
za przygotowanie wideo re-
lacji, która dostępna jest:
https://youtu.be/6_RNcvW
ZIeY

Zespół Historii 
Drogownictwa

w Szczucinie

Podsumowanie Nocnego Zwiedzania Muzeum 
Drogownictwa w Szczucinie

Kapela Ludowa
„Wiślanie”

Kapela ludowa „Wiślanie” za-
prezentowała pieśni maryjne
podczas Mszy Św.  w parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbego
w Zabrniu. Występ odbył się z
okazji przypadającego w tym
czasie Święta Matki Boskiej
Częstochowskiej.

Redakcja

Dzięki udziałowi w projekcie zo-
stanie zakupiony nowoczesny
sprzęt komputerowy m.in. dla
osób niedowidzących. Urządze-
nia będą wykorzystywane w
pracy bibliotekarzy oraz podczas
realizacji zajęć edukacyjnych i
bibliotecznych, a także spotkań z
dziećmi, młodzieżą czy doro-
słymi. 

Redakcja

automatyki, ale to fotografia jest
jego pomysłem na życie. Głów-
nym tematem jego prac jest przy-
roda, architektura, reportaż oraz
podróże. Na koncie ma również
kilka wystaw fotograficznych,
zarówno w Polsce, jak i za gra-
nicą. Od 2006 roku prowadzi
własną agencję fotograficzno-
wydawniczą. 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich miłośników fotografii i nie
tylko!

Redakcja

Karnawał Wenecki
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Rok szkolny 2020/2021 był dla
całej społeczności Szkoły Pod-
stawowej w Zabrniu czasem
wielkich zmian i nowych wy-
zwań.
W czerwcu 2021 r. w wyniku
rozpisanego konkursu na dy-
rektora Szkoły Podstawowej w
Zabrniu, po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii członków komisji,
w skład której wchodzili przed-
stawiciele Kuratorium Oświaty,
organu prowadzącego, nauczy-
cieli i rodziców, Pani Kata-
rzyna Wacławska objęła
stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Zabrniu.  Do-
tychczasowa dyrektor szkoły
Pani Genowefa Dzięgiel wraz z
zakończeniem roku kalenda-
rzowego 2020 przeszła na za-
służoną emeryturę, wpisując się
tym samym w historię naszej
placówki, jako osoba pełniąca tę
funkcję nieprzerwanie 19 lat i
niezmiernie zaangażowana w
życie zarówno szkoły, jak i całej
lokalnej społeczności.
W nowy rok szkolny weszliśmy

z nowymi planami, wyzwa-
niami i postanowieniami. Uro-
czysta inauguracja nowego
roku szkolnego 2021/2022 w
Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Zabrniu rozpoczęła
się od uroczystej Mszy Św. o

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABRNIU

godz. 8:00. Następnie w szkole
zgromadzili się uczniowie,
nauczyciele i rodzice. Po
wprowadzeniu sztandaru i
odśpiewaniu hymnu państwo-
wego, uroczystego rozpoczę-
cia roku szkolnego dokonała

pani dyrektor Katarzyna Wac-
ławska, która wystąpiła z oko-
licznościowym przemówieniem.
Szczególnie ciepło przywitani
zostali uczniowie klas pierw-
szych. Po zakończeniu uro-
czystości, nastąpiły pierwsze

powakacyjne spotkania z wy-
chowawcami w klasach.
W nowym roku szkolnym ży-
czymy samych  sukcesów i
dużo zdrowia zarówno
uczniom,  nauczycielom jak i
rodzicom.

Ewa Gaj
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1 września 2021 r. o godzinie
9:00 odbyło się rozpoczęcie roku
szkolnego 2021/2022. Dyrektor
uroczyście powitał zgromadzo-
nych przedszkolaków, uczniów,
nauczycieli i pracowników
szkoły, dziękując wszystkim za-
angażowanym za wkład pracy
na rzecz wakacyjnych przygoto-
wań do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego. Pomimo wielu
zmian organizacyjnych, jes-
teśmy dobrze przygotowani do
prowadzenia zajęć i bardzo cie-
szymy się, że możemy praco-
wać i uczyć stacjonarnie. Oby
ten rok szkolny przyniósł 
każdemu wiele radości, fanta-
stycznych przygód, niezapom-
nianych doświadczeń i wielu
wspólnych chwil wśród przyja-
ciół. 

NARODOWE CZYTANIE 
Podczas tegorocznej, dziesiątej
odsłony Narodowego Czytania,
jako społeczność szkolna spot-
kaliśmy się, aby wspólnie czytać
"Moralność pani Dulskiej" Gab-

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w Radwanie

Rozpoczęcie roku szkolnego to
wyjątkowy dzień. W naszej
szkole uroczystość inaugurująca
rok szkolny poprzedzona Mszą
Świętą  w kościele parafialnym
składała się z przemówienia Dy-
rektor szkoły Barbary Czub oraz
części artystycznej przygotowa-
nej przez Barbarę Czaję wraz z
uczniami starszych klas. W
swoim wystąpieniu Pani Dyrek-
tor przypomniała, że pierwszy
września 1939 roku w historii
naszego kraju zapisał się hu-
kiem bomb i kakofonią karabi-
nów maszynowych, które
zapoczątkowały tragiczny, prze-

siąknięty grozą pięcioletni okres
II wojny światowej. Warto
wspominać tamten czas przede
wszystkim dlatego, żeby w
pełni docenić wszystko to, czym
witamy nowy rok szkolny obec-
nie, w czasach pokoju. A są to:
jasne, czyste klasy, bezpłatne
podręczniki, laptopy, kompu-
tery i interaktywne tablice, sala
gimnastyczna ze sprzętem spor-
towym, nowoczesne boisko, au-
tobus szkolny, stołówka z
ciepłymi posiłkami, a przede
wszystkim wiele ciekawych pla-
nów i pomysłów na zorganizo-
wanie nauki tak, aby połączyć

przyjemne z pożytecznym.
Swoje wystąpienie Pani Dyrek-
tor zwyczajowo zakończyła ży-
czeniami wielu sukcesów w
nauce oraz symbolicznym
dźwiękiem dzwonka wzywają-
cym uczniów do klas, po któ-
rym miało miejsce spotkanie z
wychowawcami. 
Dzieci przedszkolne po części
oficjalnej spotkały się we włas-
nym gronie z udziałem wycho-
wawczyń i rodziców. Uczciły
rozpoczęcie roku szkolnego re-
cytacją wierszyków i śpiewa-
niem  piosenek oraz okolicznościową
sesją fotograficzną w ozdobnej

ramce. Sympatycznym akcen-
tem były kolorowe baloniki,
które dzieci otrzymały od swo-
ich wychowawczyń. Następnie
miała miejsce część organiza-
cyjna, podczas której milusińscy
obejrzeli swoje sale, zapoznali
się z lokalizacją jadalni, umiejs-
cowieniem części sanitarnej,
szatnią i najbliższym otocze-
niem. 
Zaczynamy naukę wzbogaceni
o nową pracownię internetową
oraz 2 monitory interaktywne,
zakupiono także zjeżdżalnię i
bujak dla najmłodszych dzieci, a
także lektury do biblioteki

szkolnej. Ponadto wykonane
zostały prace konserwatorskie
takie jak: wymiana okien na
sali gimnastycznej, instalacja
ogrodzenia wokół placu
zabaw oraz renowacja urzą-
dzeń rekreacyjnych. Pozostaje
nam tylko życzyć nam wszyst-
kim, ludziom związanym z
oświatą, dużo zdrowia i wy-
trwałości, abyśmy dobrze wy-
korzystali powiększające się
zaplecze dydaktyczne z pożyt-
kiem dla naszych dzieci. 
Wszystkiego najlepszego w
nowym roku szkolnym!

Ewa Kaczówka

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkach rozpoczyna nowy rok szkolny

rieli Zapolskiej. To wyjątkowy
utwór, który piętnuje obłudę i
zakłamanie. Odnajdujemy w
nim komizm i gorzką ironię,
mistrzowskie odmalowanie
postaci i wyczucie języka, ale

przede wszystkim uniwersalne
przesłanie moralne, które w imię
uczciwości i sprawiedliwości
każe potępiać zło. Sztuka Zapo-
lskiej wzbogaciła literaturę pol-
ską o ważną refleksję społeczną,

która jakże potrzebna jest
również w obecnych czasach
każdemu pokoleniu. 

Paweł Duda
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- 1 września 2021 r. po wakacyjnym
wypoczynku  rozpoczęto Nowy 
Rok szkolny 2021/2022 w Szkole
Podstawowej w Szczucinie.  Ze
względu na zagrożenie epide-
miczne nie odbyła się uroczysta
akademia w formie tradycyjnej.
Występ uczniów w formie on-line
wprowadził wszystkich  w klimat
nowych wyzwań szkolnych.
Uczniowie na ten dzień przybyli w
pięknych galowych strojach. Spot-
kali się z wychowawcami w swoich
klasach, by zaplanować pierwsze
dni nauki i podzielić się z rówieśni-
kami wakacyjnymi wspomnie-
niami. Oficjalna część uroczystości
dla klas I miała miejsce  w sali gim-
nastycznej. Pani dyrektor Beata
Dzięgiel bardzo ciepło przywitała
pierwszoklasistów, zapewniła ich,
że mogą liczyć na życzliwość.  Ży-
czyła, aby pobyt w szkole był rado-
ścią i spełnieniem oczekiwań.
Wstępem inauguracji była Msza
Święta celebrowana przez ks. Piotra
Fryzowicza, a kazanie  wygłosił ks.
Łukasz Mikoś. Szkoła Podstawowa
w Szczucinie jest największą szkołą
w gminie. Uczy się w niej 602
uczniów, w tym 76 uczniów w kla-
sach pierwszych. Ten rok szkolny
jest pełen niewiadomych ze
względu na trwającą pandemię,
mimo wszystko patrzymy w przy-
szłość z optymizmem i wielką na-
dzieją.

- Bezpieczeństwo uczniów – odbla-
skowe pierwszaki
W ramach edukacji związanej  z
bezpieczeństwem dzieci 15. 09.
2021r. uczniowie klas I Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie uczestni-
czyli w spotkaniu z Policjantem

Komisariatu Policji w Szczucinie
asp. Łukaszem Liguzem.   
Najmłodsi uczniowie  zostali zapo-
znani z zasadami dotyczącymi bez-
piecznego poruszania się po
drogach, odpowiednim zachowa-
niem się na przejściu dla pieszych
oraz zasadami  bezpieczeństwa w
życiu codziennym, miedzy innymi
„ograniczonym” zaufaniem co do
osób nieznajomych. Policjant uświa-
domił uczniom  jak ważna jest pra-
widłowa postawa ich samych w
razie jakiegoś zagrożenia czy też
niebezpieczeństwa. Dodatkową at-
rakcją były praktyczne ćwiczenia
prawidłowego przechodzenia przez
jezdnię dla wszystkich pierwsza-
ków. W ramach spotkania ucznio-
wie otrzymali kamizelki. Odblaski
zostały zakupione dzięki współ-
pracy Policji , Szkoły z Policją i
Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, ze środ-
ków gminy przeznaczonych na pro-
filaktykę i rozwiązywanie
problemów alkoholowych.
Dziękujemy Policji za realizację te-
matyki.

- Uczniowie z naszej szkoły wzięli
udział w Powiatowych Obchodach
82 rocznicy Wydarzeń Wrześnio-
wych
Jak co roku uczniowie z naszej
szkoły brali  udział w Powiatowych
Obchodach 82 rocznicy Wydarzeń
Wrześniowych. Wystawiony został
poczet sztandarowy szkoły i poczet
sztandarowy Armii Krajowej, któ-
rym już od kilku lat mamy zaszczyt
się opiekować. Delegacje Szkolnego
Samorządu Uczniowskiego i Harce-
rzy złożyły wiązanki kwiatów pod
Kwaterą Pamięci Narodowej. 

Wakacyjny obóz
sportowy dla klasy

sportowej 
Nasi młodzi sportowcy z
klasy Id w dniach 23-26
sierpnia 2021r. uczestniczyli
w wakacyjnym obozie spor-
towym zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową w
Szczucinie. W ciągu roku
szkolnego uczniowie klasy
sportowej realizowali  więk-
szą ilość godzin wychowania
fizycznego aby rozwijać
swoje sportowe pasje i od-
krywać talenty. Stąd przywi-
lej uczestniczenia w
darmowym obozie dotyczył
uczniów tej klasy. Dzieci
wraz z wychowawcą Panią
Dagmarą Fortuną oraz nau-
czycielkami wychowania fi-
zycznego Panią Anną Dulak
oraz Panią Anetą Szlązak ak-
tywnie spędzili ostatnie dni
wakacji.
Dzień pierwszy - Tokarnia
W dniu 23 sierpnia ucznio-
wie udali się na pierwszą
wycieczkę do Muzeum Wsi
Kieleckiej w Tokarni. Jest to
fascynujące miejsce dla każ-
dego, kto choć trochę pasjo-
nuje się historią. Na miejscu
mieli przyjemność zapozna-
nia się z zabytkami obszaru
województwa świętokrzy-
skiego, ze szczególnym
uwzględnieniem budow-
nictwa oraz kultury ludowej.
Dzieci były zafascynowane
tym jak kiedyś żyli nasi
przodkowie oraz z jakimi
obowiązkami dnia codzien-
nego musieli się zmagać.
Dzień drugi - Staszów
,,W zdrowym ciele, zdrowy
duch”. Uczniowie dosłownie
skorzystali z tego powiedze-
nia i kolejnego dnia cieszyli
się urokami wyjazdu na
basen. Zjeżdżalnia oraz ja-
cuzzi – to niektóre atrakcje, z
których dzieci skorzystały
podczas wyjazdu na krytą
pływalnię do Staszowa. Czas
spędzony w wodzie przy-
sporzył uczestnikom oprócz
korzyści zdrowotnych wiele
radości i przyjemnych wra-
żeń.
Dzień trzeci - Jaskinia Raj
W dniu 25 sierpnia odbyła
się wycieczka do Chęcin.
Pierwszym punktem po-
dróży było zwiedzanie Ja-
skini Raj, która uchodzi za
jedną z najbardziej znanych
atrakcji turystycznych Gór
Świętokrzyskich. Pani prze-
wodnik przybliżyła dzie-
ciom proces krasowienia
oraz wytłumaczyła czym
różnią się od siebie poszcze-

Rok szkolny 2021/ 2022 w Szkole Podstawowej w Szczucinie rozpoczęty 
gólne formy naciekowe.
Uczniowie byli zachwyceni
tym niezwykłym podziem-
nym światem. Kolejną atrak-
cją było zwiedzanie Centrum
Neandertalczyka, które łączy
cele integracyjne, edukacyjne
i wychowawcze oraz po-
zwala odkryć korzenie, a
przez to zrozumieć otacza-
jący świat. Ogromne wraże-
nie na dzieciach zrobiła
naturalnych rozmiarów re-
plika mamuta. Klasa 1d
miała także możliwość zoba-
czenia hologramu 3D czaszki
neandertalczyka oraz repliki
czaszek ludzi pierwotnych.
W tle dostępne były również
prezentacje multimedialne
oraz filmy przedstawiające
życie codzienne tamtych
ludzi. Po udanym zwiedza-
niu uczniowie z opiekunami
udali się do Zajazdu Raj,
gdzie czekał na nich ciepły
obiad.
Dzień czwarty - Tarnów
W ostatnim dniu obozu
uczniowie odwiedzili Biuro
Wystaw Artystycznych w
Parku Strzeleckim w Tarno-
wie. Dzieci wzięły tam

udział w warsztatach eduka-
cyjno-plastycznych, których
celem było pobudzenie krea-
tywności oraz rozwinięcie
wyobraźni. Uczniowie zos-
tali również oprowadzeni po
aktualnej wystawie młodych
artystów z Tarnowa i okolic.
Następnie grupa udała się na
zwiedzanie Parku Strzelec-
kiego, w którym mogli za-
uważyć wiele pięknych
obiektów przyrody, archi-
tektury oraz rzeźby. Szcze-
gólną uwagę przyciągnęło
Mauzoleum gen. Józefa
Bema, wzniesione wysoko
na sześciu korynckich ko-
lumnach pośrodku parko-
wego stawu. Stamtąd dzieci
przeszły na teren ogrodu jor-
danowskiego, gdzie znajduje
się plac zabaw. Ostatnim
punktem wycieczki był prze-
jazd do restauracji McDo-
nald’s, w której otrzymały
zestawy Happy Meal z cie-
płym posiłkiem i zabawką.
Bardzo  dziękujemy Bur-
mistrzowi Szczucina za sfi-
nansowanie i umożliwienie
realizacji obozu.

ZS Szczucin
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W dniach 11 i 12 września 2021r w
hali Widowiskowo-Sportowej w
Szczucinie odbył się pierwszy w tym
roku szkolnym Krajowy Turniej  w
Badmintonie. Organizatorem był
Podkarpacki Związek Badmintona
oraz  UMKS JUNIS  w Szczucinie. Do
zawodów zgłosiło się 182 zawodni-
ków z całej Polski. Oczywiście nie
mogło zabraknąć także naszych za-
wodników. Pojedynki były bardzo
wyrównane.  Najwyższe wyniki z
naszych podopiecznych uzyskali; 
* Nikola Misiaszek – uczennica
Szkoły Podstawowej w Szczucinie -
złoty medal  w kategorii żak
*  Jakub Kostecki  uczeń Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie - 5 miejsce w
kategorii żak młodszy. 

również o słodyczach i lodach. 
Obóz klubowy zakończono  Turniejem
Integracyjnym. Na turnieju rodzice grali
w debla w parze z własnym dzieckiem
przeciwko innym parom rodzic-dziecko.
Zwycięzcy Wakacyjnej Ligii Badmin-
tona otrzymali nagrody rzeczowe, a zwy-
cięzcy Turnieju Integracyjnego zostali
udekorowani medalami. 
Dzięki sponsorom udało się zrealizować

bogaty program sportowy i rekreacyjny.  
Jednym ze sponsorów była Fundacja
LOTTO /środki finansowe z Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu/ gdzie realizowaliśmy projekt pt.
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
Drugim sponsorem była Gminna Komisja
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Szczucinie, która pokryła część
kosztów transportu.

Organizatorzy
Anna Dulak i Kazimierz Żurek

W turnieju dzielnie walczyli: Emil
Ziobro, Maja Zielińska, Kacper Za-
drapa, Szymon Strzałba, Julia Bzduła,
Patryk Przybyło, Michał Noga i Ame-
lia Wiślicka. 
Na wielkie brawa zasługuje cała wy-
mieniona ekipa. Turniejowi towarzy-
szyły łzy radości i czasem smutku z
powodu porażki. Wszystkim uczest-
nikom turnieju dziękujemy za walkę
i zaangażowanie oraz dostarczenie
widowni wspaniałych sportowych
emocji. Mamy nadzieję, że na następ-
nym turnieju uda nam się powalczyć
o kolejne sukcesy. 

Anna Dulak
Trener UMKS JUNIS

W tym roku Uczniowski Między-
szkolny Klub Sportowy JUNIS w Szczu-
cinie dla swoich zawodników
zorganizował Badmintonowy waka-
cyjny obóz sportowo-rekreacyjny
„Szczucin 2021”.  Przez 10 dni od 12
sierpnia 24 zawodników korzystało z
licznych atrakcji. Jak przystało na obóz
sportowy codziennie odbywały się tre-
ningi badmintonowe, a zaraz po trenin-
gach rozgrywki Wakacyjnej Ligii
Badmintona. Po południu, również co-
dziennie, organizowane były wyjazdy
do kina, kręgielni, AquaParku, Parku
Zdrojowego itp.
Program obozu obejmował także całod-
niowe wyjazdy turystyczne do Szczaw-
nicy i Kazimierza Dolnego oraz
popołudniowe do Sandomierza i Cięż-
kowic. Było ciekawie, miło, pożytecznie
i przyjemnie.
W trakcie zajęć sportowych uczestnicy
otrzymywali posiłek regeneracyjny i na-
poje. Organizatorzy nie zapomnieli

Krajowy Turniej w Badmintonie UDANE SPORTOWE WAKACJE Z JUNISEM
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KĄCIK  KULINARNY

Przepisy kulinarne Moniki Wą-
sowicz, członkini Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Lubaszu. 

Ciasto marchewkowe z masą 
z serka naturalnego
Składniki na ciasto: 
2 szklanki startej na drobnych
oczkach marchewki 
2 szklanki mąki pszennej 
4 jajka
1 szklanka oleju
1,5 szklanki cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżeczki cynamonu                                                                                       

Składniki na masę:
100g masła
1 serek śmietankowy naturalny 
1 szklanka cukru pudru
1 łyżka śmietany 18%
0,5 łyżeczki aromatu wanilio-

wego 

Sposób przygotowania:
Jajka ubijamy z cukrem na pu-
szystą masę. Stopniowo doda-
jemy przesianą mąkę z
proszkiem do pieczenia i sodą,
cynamon, olej i  startą mar-
chewkę.  Jednolitą masę prze-
kładamy do brytfanki, lekko
wyrównujemy. Wstawiamy do
piekarnika nagrzanego do
180°C. Pieczemy ok. 55-60
min.(do suchego patyczka). 
Studzimy.
Masło ucieramy z cukrem pud-
rem na puch. Stopniowo doda-
jemy serek śmietankowy oraz
śmietanę. Na końcu dodajemy
0,5 łyżeczki aromatu wanilino-
wego. Masę wykładamy na
upieczone ciasto.

Pierożki gyros
Ciasto:
3 szklanki mąki
1 łyżka oleju
3 dag drożdży
0,5 łyżeczki soli
1 jajko
1 szklanka ciepłego mleka
1 łyżeczka cukru

Farsz:
filet duży
25 dag pieczarek
pół  pora
1  czerwona  papryka
10 dag  żółtego startego sera
pół puszki kukurydzy
2-3 łyżki koncentratu pomidoro-
wego lub keczupu

sól, pieprz, przypawa do gyrosa
Dodatkowo jedno roztrzepane
jajko.

Sposób przygotowania:
Ciasto:
Do miseczki kruszymy drożdże,
dodajemy łyżkę cukru i
szklankę ciepłego  mleka, mie-
szamy łyżką i odstawiamy do
wyrośnięcia na 10 min. Mąkę
pszenną przesiewamy do dużej
miski, dodajemy do niej sól,
jajko, olej i rozczyn z drożdży.
Ciasto wyrabiamy do momentu
kiedy będzie miękkie i ela-
styczne. Formujemy je w kulę i
przekładamy do dużej miski
podsypanej mąką na około 1 go-
dzinę (przykryte ściereczką) do
wyrośnięcia.
Nadzienie:
Pierś z kurczaka kroimy w kos-
tkę, przyprawiamy solą, piep-
rzem i przyprawą do gyrosa.
Podsmażamy na patelni do zru-
mienienia.
Pieczarki obieramy, kroimy w
plasterki, (większe możemy po-
kroić na jeszcze mniejsze części).
Cebulę kroimy w kostkę. Na tej
samej patelni z dodatkiem oleju
podsmażamy cebulę razem z
pieczarkami. Smażymy do mo-
mentu kiedy pieczarki będą
miękkie, a woda odparuje. Od-
stawiamy do wystudzenia. W
misce mieszamy ze sobą mięso,
pieczarki z cebulą, paprykę po-
krojoną w kostkę, kukurydzę,
ser żółty starty na tarce oraz
koncentrat lub ketchup. Całość
doprawiamy solą, pieprzem.
Wykonanie:
Ciasto rozwałkowujemy,
szklanką wycinamy kółka, w
środek wkładamy łyżką farsz,
zlepiamy ściśle brzegi. Pierogi
układamy na blaszce do piecze-
nia, pozostawiając odstępy (pie-
rogi urosną). Wierzch ciasta
smarujemy roztrzepanym jaj-
kiem.
Piekarnik nagrzewamy do 200
stopni, pierogi pieczemy około
20-25 min do zrumienienia. Pie-
rożki podajemy z sosem czosn-
kowym i keczupem .

Wszystkiego smacznego!
Paulina Danisz

Szukasz pracy - chcesz
być nianią, opiekunką, po-
mocą domową lub chcesz
dać pracę, 
a może  chcesz coś sprze-
dać lub kupić - daj ogło-
szenie.
Dane ujęte w ogłoszeniu
mogą zawierać jedynie
treść ogłoszenia oraz
numer kontaktowy, nie
musisz zamieszczać ad-
resu, ani żadnych szcze-
gółowych informacji.
Treść ogłoszeń przyjmu-
jemy:
Urząd Miasta i Gminy
Szczucin – Biuro podaw-
cze (Ogłoszenia do Ga-
zety)
- Samorządowe Centrum
Kultury i Bibliotek -  Dom
Kultury Biblioteka (Ogło-
szenia do Gazety)

Informacja o możliwości zamieszczania ogłoszeń
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Szczucin do zamieszczania 

bezpłatnie drobnych ogłoszeń. 

Ogłoszenia można rów-
nież przesyłać za pośred-
nictwem poczty
elektronicznej na adres: 
gazeta@umigszczucin.pl 
W tytule wiadomości pro-
simy dopisać "ogłoszenia
drobne". W ogłoszeniu
muszą się znaleźć takie in-
formacje jak:
- treść – krótki opis przed-
miotu ogłoszenia.
- dane kontaktowe – nr te-
lefonu, adres e-mail itp.
Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności za treści
ujęte w ogłoszeniu 
i zastrzega sobie prawo
do nie publikowania ogło-
szeń o treściach niezgod-
nych z prawem lub
niezgodnych z regulami-
nem publikowania ogło-
szeń w gazecie.

Regulamin dostępny
w biurze 
redakcji.
Istnieje również możli-
wość zamieszczania arty-
kułów sponsorowanych
(powiązanych z działalno-
ścią danej firmy). 
Zachęcamy także do za-
mieszczania reklam.

Masz pytania? Zadzwoń
lub przyjdź: 
Samorządowe 
Centrum 
Kultury i Bibliotek
w Szczucinie, 
ul. Kościuszki 32
33-230 Szczucin,
tel./fax: 14 643-64-96

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza
Szczucina

W niedzielę, 11 lipca br.
na zbiorniku wodnym w
Łęce Szczucińskiej zos-
tały rozegrane  Towarzy-
skie  Zawody Wędkarskie
o ,,Puchar Burmistrza
Szczucina”. Zawody
zorganizował Zarząd
Koła PZW – Szczucin. W
rywalizacji udział wzięło
dwudziestu jeden za-
wodników.
Pierwsze miejsce zajął
Bogusław Borowiak
zdobywając 29,020 pkt.,
gdzie jeden punkt odpo-
wiada wadze jednego
grama złowionych ryb.
Drugie miejsce zajął

Krzysztof Słowik z liczbą
21,885 pkt. Artur Rój uplaso-
wał się na trzeciej pozycji,
zdobywając 19,580 pkt.
Nagrody zwycięzcom wrę-
czył Burmistrz Szczucina
Jan Sipior.

Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i
zapraszamy za rok.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy




