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„Od końca”
Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze
- nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca

Jan Twardowski
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Początek  roku to dobry czas na
dokonywanie podsumowania
roku poprzedniego. Rok 2019 w
gminie Szczucin był inten-
sywny pod wieloma wzglę-
dami. Był to rok wielu nowych
inicjatyw, zmian i modernizacji.
W 2019 roku  udało się również
rozwiązać wiele problemów
większych i mniejszych, poza-
mykać niektóre inwestycje, ale i
też rozpocząć nowe. Podsumo-
wanie minionego roku jest
okazją, by zaprezentować dzia-
łania podejmowane w naszej
gminie w każdej z dziedzin
życia społecznego i gospodar-
czego. We wszystkich zrealizo-
wanych zadaniach ważne było,
by w miarę możliwości odwoły-
wać się do zewnętrznych źródeł
finansowania, odciążając tym
samym gminny budżet.
Na inwestycje drogowe gmina
Szczucin pozyskała dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych na blisko 3 mln zł.
Wśród najważniejszych inwe-

Podsumowanie roku 2019 w gminie Szczucin

1(16)/ 2020

stycji drogowych warto wymie-
nić rozpoczęcie prac związa-
nych z remontem i
modernizacją ul. Targowej oraz
Batalionów Chłopskich (czyt.
więcej str. 3).
Wykonywane prace mają na
celu poprawę jakości istnieją-
cych dróg, jak również poprawę
komfortu i bezpieczeństwa
uczestników ruchu.
Gmina Szczucin partycypowała
również w kosztach związa-
nych z budową chodnika przy
ul. Witosa. Było to zadanie  rea-
lizowane przez Powiat Dąb-
rowski. Wsparcie finansowe
udzielone przez Gminę Szczu-
cin dla tego przedsięwzięcia
wynosi 477 914,00 zł co stanowi
50% kosztów inwestycji.
Jeżeli chodzi o poprawę bezpie-
czeństwa pieszych gmina
Szczucin współfinansowała
projekt pn. „Poprawa bezpie-
czeństwa na przejściach dla pie-
szych w ciągu dróg
wojewódzkich Województwa

Małopolskiego”. W ramach
tego zdania wykonano oświet-
lenie przejścia dla pieszych na
ul. Wolności. Udział gminy w
realizacji tego zadani wyniósł
11 438,21 zł. 
Gmina, w trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców, dba rów-
nież o dobrą współpracę ze
służbami mundurowymi:
strażą pożarną i policją. Dzięki
dofinansowaniu ze środków
gminnych, druhowie z jedno-
stki OSP w Laskówce Delastow-
skiej otrzymali nowy wóz
strażacki. Zakup nowego po-
jazdu, wartego 68 tys. zł, został
sfinansowany ze środków
gminy Szczucin 38 000 zł oraz
województwa małopolskiego w
ramach programu „Bezpieczna
Małopolska 2019” 30 000 zł. 
Gmina Szczucin przekazała
również wsparcie finansowe
dla Komisariatu Policji w
Szczucinie. Kwota 8 000 zł prze-
kazana na Fundusz Wsparcia
Policji zostanie wykorzystana
na  realizację zadania pod
nazwą: ,,Remont bramy wjaz-
dowej wraz z montażem auto-
matyki dla Komisariatu Policji
w Szczucinie”.
Kolejne działania mające na
celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy
były związane z poprawą funk-
cjonowania urządzeń meliora-
cyjnych. Należy pamiętać, że
aby urządzenia melioracji speł-
niały swoje zadania, nie wystar-
czy samo ich istnienie, muszą
być utrzymywane w należytym
stanie, oczyszczane w taki spo-
sób, aby zachowana była ich
przepustowość. Niewywiązy-
wanie się z tego obowiązku
skutkuje  między innymi podto-
pieniami i zalewaniem posesji,
a zarośnięte  i zamulone rowy
nie odprowadzają wtedy nad-
miaru wód, przez co tworzą się
zastoiska powodujące podta-
pianie przyległych gruntów.
Gmina Szczucin przekazała na
rzecz Gminnej Spółki Wodnej
dotację blisko 200 000,00 zł.
Dzięki tym środkom w 2019 r.

na terenie gminy wykonano
prace utrzymaniowe urządzeń
wodnych na łącznym odcinku
50 km, co daje zrealizowany
plan prac na poziomie przekra-
czającym 100%.
Prace konserwacyjne obejmo-
wały swoim zakresem: wyko-
szenie z dna i skarp rowów,
porostów, wykarczowaniu za-
krzaczeń oraz drzew z koryt i
skarp rowów, odmulenie
rowów  oraz ich wyskarpowa-
niu, udrożnienie urządzeń dre-
narskich oraz przepustów.
W 2019 r. udało się również po-
zyskać środki rządowe w wyso-
kości 112 564,00 zł  na
utworzenie w gminie Klubu Se-
niora. Cały koszt realizacji za-
dania wraz z wyposażeniem
wyniósł 144 905,00 zł. Udział
własny to 32 340,00 zł. Klub „Se-
nior plus” zapewni osobom
starszym miejsce spotkań, dając
możliwość twórczego i efek-
tywnego spędzania wolnego
czasu. 
Władze Gminy nie zapominają
również o najmłodszych miesz-
kańcach naszej gminy. Do
użytku został oddany kolejny
plac zabaw. Nowy obiekt rek-
reacyjny zlokalizowany jest w
Lubaszu Zalesie. Będzie służył
popularyzacji aktywnych form
wypoczynku i będzie miejscem
spędzania wolnego czasu szcze-
gólnie dla dzieci. Ponadto zmo-
dernizowano plac zabaw przy
ul. Ks. Bracha. 
W roku 2020 planowane jest
utworzenie dwóch Otwartych
Stref Aktywności w  Szczucinie
- ul. Krasińskiego oraz Słupcu -
plac przy budynku OSP. Na
realizacje tego zadania Gmina
Szczucin pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości 100 000 zł z

programu Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA) EDYCJA 2019
realizowanego przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki.
W 2019 roku Gmina Szczucin
przeznaczyła blisko 400 000,00
zł na remont  Szkoły Podstawo-
wej w Szczucinie. Zakres prac
obejmował m.in. malowanie ko-
rytarzy, wykonanie podwiesza-
nych sufitów, modernizację
przewodów wentylacyjnych.
Celem wykonywanego remontu
była nie tylko poprawa wy-
glądu placówki, ale również
przystosowanie jej do obowią-
zujących przepisów przeciwpo-
żarowych.
Podobnie jak w latach poprzed-
nich, zgodnie z ustawą o dzia-
łalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, samorząd Gminy
Szczucin przekazał w 2019 r.  or-
ganizacjom pozarządowym
działającym na terenie naszej
gminy dotacje na realizację
zadań publicznych w kwocie
300 000 zł. Środki te przezna-
czono m.in. na upowszechnia-
nie kultury fizycznej i sportu,
ochronę i promocję zdrowia
oraz przeciwdziałanie patolo-
giom społecznym oraz rozwija-
nie kultury i ochronę tradycji.

Wymienione wyżej przedsięw-
zięcia i inwestycje to dopiero
początek zmian wprowadza-
nych w gminie Szczucin.
- Bez wątpienia potrzeby naszej
gminy są dużo większe, dlatego
nie zwalniamy tempa planu-
jemy  kolejne zadania i inwesty-
cje, które służyć będą
wszystkim mieszkańcom gminy
- podsumowuje Burmistrz
Szczucina Jan Sipior.

Przekazanie promesy z Funduszu Dróg Samorządowych
przez Wicewojewodę Małopolskiego Zbigniewa Starca

Nowy chodnik przy ul. Witosa

Nowy samochód dla OSP Laskówka Delastowska Nowy Plac Zabaw w miejscowości Lubasz Zalesie

Oświetlenie przejścia dla pieszych
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KORONAWIRUS
powoduje gorączkę, kaszel,duszność, 

bóle mięśni i zmęczenie. 

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu,
kichania czy mówienia. 

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?

Często myj ręce, używaj mydła i wody. 
Unikaj dotykania twarzy. 

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od

innych osób.
Wychodź z domu tylko wtedy kiedy jest to

konieczne np. do pracy lub apteki. 
Unikaj miejsc gdzie znajduje się dużo ludzi.

Dezynfekuj często dotykane sprzęty i powierzchnie 
– szczególnie ekran telefonu. 

Staraj się dokonywać płatności kartą 
– pieniądze mogą być nośnikiem wirusa.

Zdrowo się odżywiaj.
Wietrz pomieszczenia.

Staraj się wysypiać.

Jeśli wracasz z regionu,
gdzie występuje koronawirus 

lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom
telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną.

Jeśli masz kwarantannę:
nie opuszczaj miejsca kwarantanny, 
nie kontaktuj się z innymi osobami!

Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich
Dzięki uzyskanemu dofinanso-
waniu Gmina Szczucin zawarła
umowę, w ramach której część
układu komunikacyjnego zosta-
nie gruntownie przebudowana.
Dodatkowo sprzyjające warunki
atmosferyczne pozwalają na in-
tensywne prowadzenie prac w
ramach zadania pn. "Przebudowa
drogi gminnej nr 180364K – ul.

Batalionów Chłopskich w km
0+009 do km 0+444 w msc. Szczu-
cin, Gmina Szczucin”. Zakres
prac obejmuje m.in. przebudowę
istniejącego odwodnienia ulicy,
wykonanie nowej nawierzchni na
całej długości ulicy, budowę
chodników wraz z budową
przejść dla pieszych (typu wynie-
sionego) oraz przebudowę

wszystkich zjazdów do poszcze-
gólnych działek i posesji; za-
równo zjazdów publicznych z
nawierzchnią bitumiczną oraz
zjazdów indywidualnych z na-
wierzchnią z kostki brukowej.  
Wykonywane prace mają na celu
poprawę jakości istniejącej drogi
wraz z późniejszym zaklasyfiko-
waniem jej do dróg publicznych,
a przede wszystkim poprawę
bezpieczeństwa poruszających
się po niej pieszych i kierowców.
Całkowity koszt zadania to
1.640.357,00 zł w tym 1.296.982,00
zł dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych 2019 oraz
343 375,00 zł wkład własny.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Plac targowy w Szczucinie od-
grywa bardzo ważną rolę spo-
łeczno-ekonomiczną. W każdą
środę i sobotę na placu targowym
pojawiają się tłumy kupujących i
sprzedających. Niezadawalający i
ciągle pogarszający się stan na-
wierzchni ul. Targowej powodo-
wał dyskomfort użytkowania
przedmiotowej ulicy wśród

mieszkańców Gminy Szczucin,
jak również wszystkich korzysta-
jących z placu. Dlatego też z pun-
ktu widzenia dalszego rozwoju i
gwarancji świadczenia najwyż-
szej jakości usług, niezbędnym
stało się podjęcie przez władze
Gminy decyzji o przebudowie ul.
Targowej, która jest głównym cią-
giem komunikacyjnym przy

Przebudowa ulicy Targowej placu targowym. 
Dla poprawy komfortu i bezpie-
czeństwa ruchu pieszych wzdłuż
ul Targowej, w ramach inwestycji
zaprojektowane zostało wykona-
nie nowego chodnika, jak rów-
nież „wyniesionych” przejść dla
pieszych o nawierzchni z kostki
brukowej, zostanie także wyko-
nana nowa nawierzchnia asfal-
towa na długości całej ulicy.
Całkowity koszt zaplanowanych
robót budowlanych zadania to
1.786.332,00 zł, w tym kwota
1.429.065,00 zł to uzyskane dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych 2019 co stanowi
80% kosztów zadania oraz
357.267,00 zł jako wkład własny
Gminy Szczucin.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Z POWODU PANDEMII KORONAWIRUSA 
GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W SZCZUCINIE WPROWADZA NASTĘPUJĄCE 
ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW:

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO BĘDZIE UDZIELAĆ 
TELEPORAD. 

W RAMACH TELEPORADY MOŻNA UZYSKAĆ:
E-ZWOLNIENIE

E-RECEPTĘ
ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE

W NAGŁYCH PRZYPADKACH LEKARZ DECYDUJE           
O WIZYCIE W GABINECIE.

NUMERY KONTAKTOWE DO OŚRODKÓW ZDROWIA:
OŚRODEK ZDROWIA W SZCZUCINIE

14 643 61 95
14 643 62 36
697 093 321
697 828 934

OŚRODEK ZDROWIA W SŁUPCU
14 643 12 80

OŚRODEK ZDROWIA W BRZEZÓWCE
14 643 18 33

INFORMACJA

Zakład Usług Komunal-
nych w Szczucinie uprzej-
mie informuje, że w
związku z aktualną sy-
tuacją epidemiologiczną
w Polsce, związaną z roz-
przestrzenianiem się koro-
nawirusa SARS CoV-2,
od dnia 16 marca 2020 r.
do odwołania, Zakład
obsługuje interesantów,
którzy umówili się 
telefonicznie bądź elek-
tronicznie na załatwienie
sprawy. Inkasenci ZUK
w Szczucinie prowa-
dzący odczyty wodomie-
rzy, nie będą wchodzić
do budynków, a faktury
będą wystawiane na
podstawie informacji od
właściciela nieruchomo-

ści, lub średniego
zużycia za ostatni
okres. Przepra-
szamy za powstałe
utrudnienia.
Dodatkowe infor-

macje można uzys-
kać pod numerami
telefonów:
14 643-52-63 lub 
722 010112



nych osobowych wrażliwych
odbiorcy ostatecznego,
• oświadczenie o niepełnos-
prawności uczestnika indywi-
dualnego – w przypadku
uczestnika/uczestniczki niepeł-
nosprawnej,
• oświadczenie o zamieszkaniu
– w przypadku zamieszkania
poza terenem Gminy Szczucin,
z zastrzeżeniem zamieszkania
w województwie małopolskim
lub świętokrzyskim.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje na temat
projektu można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy Szczu-
cin w pokoju nr. 9, telefonicznie
pod numerem telefonu:
14 643 62 78 lub mailowo:
sekretariat@umigszczucin.pl.
Nabór do projektu trwa od 1-12-
2019 r. do 30-04-2020 r. lub do
osiągniecia limitu ilości uczest-
ników tj. 100 osób. 

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy UMiG

Burmistrz Szczucina zaprasza
do wzięcia udziału w bezpłat-
nych szkoleniach komputero-
wych w ramach projektu
„Cyfrowy Szczucin”. Projekt
skierowany jest do Mieszkań-
ców Gminy Szczucin w wieku
powyżej 25 lat, którzy są zainte-
resowani zwiększeniem kompe-
tencji cyfrowych.
Gmina Szczucin realizuje pro-
jekt grantowy pn.: „Cyfrowy
Szczucin”, w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020, Osi Priory-
tetowej nr III: Cyfrowe kompe-
tencje społeczeństwa, działania
3.1: Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyf-
rowych dotycząca realizacji pro-
jektu grantowego pn.
“Dostępny wirtu@lny świat –
szkolenia komputerowe dla
mieszkańców województwa
małopolskiego i świętokrzy-
skiego”.
Zakres tematyczny:
W ramach projektu przewiduje
się zorganizowanie bezpłatnych
szkoleń z zakresu kompetencji
cyfrowych. Uczestnicy będą
mieli do wyboru 2 moduły
szkoleniowe: 
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nego wykorzystania dostępu do
Internetu i świadczonych za
jego pośrednictwem usług, w
tym e-usług publicznych i ko-
mercyjnych.
Do kogo projekt jest kierowany?
W szkoleniach mogą wziąć
udział osoby, które spełniają
jednocześnie wszystkie poniż-
sze kryteria:
• zamieszkują na terenie woje-
wództwa małopolskiego lub
świętokrzyskiego
•mają ukończone 25 lat 
• nie posiadają lub chcą pod-
nieść swoje kompetencje cyf-
rowe
• nie uczestniczyły w analogicz-
nych projektach w innych gmi-
nach.
Dokumenty rekrutacyjne: 
Warunkiem zgłoszenia chęci
udziału w projekcie jest złożenie
prawidłowo wypełnionych na-
stępujących dokumentów re-
krutacyjnych:
• formularz zgłoszeniowy,
• oświadczenie o zapoznaniu
się z obowiązkiem informacyj-
nym odbiorcy ostatecznego,
• zgoda na przetwarzanie da-

Cyfrowy Szczucin – Zapraszamy!
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•Rodzic w Internecie
Moduł „Rodzic w Internecie”
adresowany do rodziców/opie-
kunów, poświęcony jest przygo-
towaniu rodzica do roli
przewodnika dziecka w zakre-
sie bezpiecznego i „mądrego”
korzystania z sieci i reagowania
na sytuacje zagrożenia. Ro-
dzic/opiekun pozna źródła
wartościowych i pochodzących
z legalnych źródeł treści dla
dziecka, zrozumie jak zapewnić
bezpieczeństwo dziecku w sieci,
jak również nauczy się korzys-
tać z podstawowych usług e-ad-
ministracji dedykowanych
rodzinom takich, jak złożenie
wniosku Rodzina 500+, uzyska-
nie Karty Dużej Rodziny i wielu
innych. Zawarte w module ele-
menty szkoleniowe służyć mają
ponadto podniesieniu kompe-
tencji osób z grupy zagrożonej
wykluczeniem cyfrowym.
Każdy uczestnik szkolenia na-
będzie podstawowe umiejętno-
ści cyfrowe m. in. z zakresu
obsługi pakietu biurowego MS
Office.
•Moje finanse i transakcje w
sieci
Moduł „Moje finanse i transak-

cje w sieci” przeznaczony jest
dla wszystkich, którzy chcieliby
nauczyć się załatwiać skutecz-
nie sprawy prywatne, bizne-
sowe, finansowe i urzędowe za
pośrednictwem Internetu. Po
zakończeniu szkolenia każdy
uczestnik będzie potrafił wyko-
rzystując sieć: zarządzać kon-
tem bankowym, dokonywać
płatności, realizować zakupy
przez internet, płacić podatki
oraz nauczy się jak korzystać z
podstawowych usług e-admini-
stracji m.in. wnioskując o za-
świadczenia, świadczenia czy
też występując o dowód oso-
bisty wszystko w sposób elek-
troniczny, szybko i bezpiecznie.
Każdy uczestnik szkolenia na-
będzie podstawowe umiejętno-
ści cyfrowe m. in. z zakresu
obsługi pakietu biurowego MS
Office.
Cel projektu:
Podniesienie kompetencji cyfro-
wych mieszkańców Gminy
Szczucin poprzez realizację bez-
płatnych szkoleń. Uczestnicy
zajęć będą mieli szansę nabyć i
rozwinąć umiejętności praktycz-

− Deklaracje udziału w progra-
mie są dostępne w pokoju nr 19
w Urzędzie Miasta i Gminy
Szczucin.
− Maksymalne dofinansowanie
wynosi 9 tys. złotych.

Zgodnie z tzw. uchwałą anty-
smogową, która dotyczy
wszystkich mieszkańców Mało-
polski, do końca 2022 r. wszystkie
kotły, które nie spełniają wymo-
gów co najmniej 3 klasy (tj. kotły

pozaklasowe, kotły 1 klasy,
kotły 2 klasy) muszą zostać wy-
mienione.
Dofinansowanie jest udzielane
w ramach projektu pn. „Wy-
miana niskosprawnych źródeł

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW 
NA EKOGROSZEK, PELLET I ZGAZOWUJĄCYCH DREWNO

RANKING GMIN MAŁOPOLSKI

Praca samorządowców naszej
gminy została zauważona i doce-
niona. Gmina Szczucin po raz ko-
lejny została  liderem powiatu
dąbrowskiego w Rankingu Gmin
Małopolski 2019.

Ranking Gmin Małopolski to ini-
cjatywa realizowana przez FRDL
Małopolski Instytut Samorządu

Terytorialnego i Administracji we
współpracy z Urzędem Staty-
stycznym w Krakowie. Celem
przedsięwzięcia jest wyłonienie i
promowanie gmin wyróżniają-
cych się pod względem rozwoju
społeczno-gospodarczego. 
Przeprowadzane analizy staty-
styczne są podstawą ważnej dys-
kusji zarówno nad zarządzaniem

lokalnym, jak i strategicznymi kie-
runkami rozwoju regionu. W ra-
mach Rankingu ocenie
poddawane są wszystkie gminy
Województwa Małopolskiego z
wyłączeniem miast na prawach
powiatu: Krakowa, Nowego
Sącza i Tarnowa.

Mieszkańcy naszej gminy docenili
również włodarza gminy Bur-
mistrza Jana Sipiora, który w ple-
biscycie na najpopularniejszego
Wójta i Burmistrza Małopolski po
zajęciu pierwszego miejsca w eta-
pie powiatowym przeszedł do
etapu wojewódzkiego gdzie zdo-
bywając 1028 głosów zajął za-
szczytne 6 miejsce.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy UMiG

ciepła na nowoczesne kotły węg-
lowe w wybranych gminach po-
wiatów brzeskiego,
tarnowskiego i dąbrowskiego”
współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 – 2020.

Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska UMiG
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Po czasie radości i zabaw
przychodzimy w Środę
Popielcową do naszych
kościołów, aby posypa-
niem głów popiołem roz-
począć nowy czas. Ksiądz
wypowiada wtedy słowa
"Prochem jesteś i w proch
się obrócisz", albo "Nawra-
cajcie się i wierzcie w
Ewangelię". Zwyczaj posy-
pywania głowy popiołem
w Środę Popielcową wpro-
wadził papież Urban II w
1091 roku. W tym czasie
ustalono także, że popiół
do posypywania głów
wiernych ma pochodzić z
palm poświęconych w
Niedzielę Palmową po-
przedniego roku. Głów-
nym celem Środy
Popielcowej oraz obrzędu
posypywania głów popio-
łem jest przypomnienie o
konieczności pokuty i du-
chowego przygotowania
się na zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Popiół
jest symbolem tego, że
wszystko, co materialne i
doczesne przemija. Do
tego gestu posypania głów
popiołem katolicy dołą-
czają także wstrzemięźli-
wość od pokarmów
mięsnych oraz post ścisły,
czyli ograniczenie liczby
posiłków do syta do jed-
nego w ciągu dnia. W ten
sposób chcą rozpocząć
Wielki Post, czyli czas po-
kuty, który ma przygoto-
wać do najważniejszych
świąt, czyli Wielkanocy. 
Czas trwania Wielkiego
Postu nie jest przypad-
kowy, bowiem liczba "40"
w biblijnej historii ma zna-

czenie symboliczne. Za
każdym razem okres 40
dni lub 40 lat jest czasem
pokuty i nawrócenia dla
chrześcijan. W przeszłości
40 dni trwał m.in. post Je-
zusa, potop, który miał
oczyścić Ziemię z grze-
chów oraz pobyt Mojżesza
na górze Synaj. Tydzień
poprzedzający Wielkanoc
nazywany jest Wielkim
Tygodniem, podczas któ-
rego wspominane są naj-
ważniejsze wydarzenia dla
wiary chrześcijańskiej.
Ostatnie trzy doby przed
Wielkanocą to Triduum
Paschalne, a więc Wielki
Czwartek, Wielki Piątek
oraz Wielka Sobota. Wielki
Czwartek to święto obcho-
dzone na pamiątkę ustano-
wienia przez Jezusa
Chrystusa sakramentów
kapłaństwa i Eucharystii.
W kościołach odprawiana
jest wieczorna msza, tzw.
Msza Wieczerzy Pańskiej,
inaugurująca Triduum
Paschalne. Po zakończeniu
mszy, Najświętszy Sakra-
ment przenosi się do ka-
plicy adoracji, czyli
ciemnicy, gdzie adoruje się
go także w Wielki Piątek.
Wielki Piątek to drugi
dzień Triduum Paschal-
nego, który upamiętnia
śmierć Jezusa Chrystusa
na krzyżu. Tego dnia nie
odprawia się mszy, a
wierni przychodzą wie-
czorem do kościoła na li-
turgię Męki Pańskiej,
podczas której odbywa się
Adoracja Krzyża. W
Wielki Piątek obowiązuje
post ścisły.

Wielka Sobota to przed-
ostatni dzień Wielkiego
Tygodnia, który poprze-
dza dzień Zmartwych-
wstania Pańskiego. W
kościele rzymskokatolic-
kim Wielka Sobota jest
dniem wyciszenia i oczeki-
wania na przyjście Jezusa
Chrystusa. Tego dnia kato-
licy adorują Najświętszy
Sakrament, który znajduje
się w Grobie Pańskim. W
Wielką Sobotę wierni
przychodzą do kościoła
poświęcić pokarmy na stół
wielkanocny.
Niedziela Wielkanocna
rozpoczyna się już w so-
botę po zapadnięciu
zmroku. Inauguruje ją Wi-
gilia Paschalna, podczas
której zapalany jest Pas-
chał, czyli wielka wo-
skowa świeca, która
symbolizuje zmartwych-
wstałego Jezusa. W nie-
dzielny poranek odprawiana
jest msza rezurekcyjna z
procesją dookoła kościoła.
Nieco inaczej będzie wy-
glądało nasze przygotowa-
nie i przeżycie Świąt
Wielkanocnych. Naszym
obowiązkiem, wynikają-
cym z miłości, jest pozosta-
nie w domach. To jedyne,
jak na razie, lekarstwo na
koronawirusa. Episkopat
Polski przypomniał, że
uczestnictwo w celebra-
cjach Triduum Paschal-
nego (Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i Wigilia Pas-
chalna) nie jest nakazane, a
zatem nieobecność na tych
celebracjach nie wiąże się z
zaciągnięciem grzechu.
Pozostańmy w naszych
domach. Korzystajmy z
transmisji uroczystości.

Nie będzie tradycyjnego
święcenia pokarmów. Za-
miast tego proponuje się
obrzęd błogosławieństwa
posiłku w domu przed
śniadaniem wielkanoc-
nym. Jeszcze nie wiemy
jak będzie wyglądać Wiel-
kanoc. Jest to trudny czas,
w którym przechodzi
próbę nasza osobista
wiara. Gdy mieliśmy do-
stęp do liturgii w każdym
możliwym czasie, teraz
nadszedł czas na prywatną
modlitwę, na tęsknotę za
liturgią Mszy Świętej. To
wielka tajemnica wiary.
Dlatego wszystkim po-
trzebna jest refleksja ka-
płana, poety Jana
Twardowskiego:

„Od końca”
Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy 
jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze
- nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie
litery
od końca

Ks. Zygmunt Warzecha
Proboszcz Parafii Szczucin

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych pragniemy 
złożyć Państwu najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, 
pomyślności i radości. 

Niech ten świąteczny czas będzie
okazją do odpoczynku 

w gronie najbliższych osób.

Życzą Dyrektor oraz Pracownicy
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Szczucinie 

Wielki Post, wielki czas
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Ferie zimowe są idealnym cza-
sem do spędzania go w sposób
kreatywny i aktywny ze swoimi
rówieśnikami. Dlatego, trady-
cyjnie jak co roku, wiele cieka-
wych atrakcji dla dzieci i
młodzieży przygotowało Samo-
rządowe Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie. Zajęcia
feryjne podzielono na dwa
bloki tematyczne. Pierwszy za-
tytułowany „Kolorowe ferie w
bibliotece”, prowadzony był w
pierwszym tygodniu ferii w
Bibliotece Publicznej w Szczuci-
nie i skierowano go do dzieci
młodszych. Wśród bibliotecz-
nych propozycji znalazły się za-
jęcia z książką, podczas których
dzieci poznawały zanikające za-
wody i zachowania książko-
wych rówieśników w różnych
sytuacjach. Dodatkową atrakcją
każdego dnia był gość spe-
cjalny. Dzieci spotkały się 
z żołnierzem, policjantką i poli-
cjantem, leśnikiem, a także z
pielęgniarką. W drugim tygod-
niu zajęcia zaplanowano w
Domu Kultury. Odbywały się
one pod hasłem „Jak zostać
Youtuberem”. Twórcza zabawa
z telefonem, ABC młodego
Youtubera, to propozycje dla
starszych dzieci realizowane
pod okiem doświadczonego
grafika komputerowego. W
programie feryjnym znalazły
się także zajęcia plastyczne, ma-
nualne, kulinarne (m.in. dzień
nutelli - gofry), ruchowe i sen-
soryczne. Dopełnieniem zajęć
były klocki lego, gry planszowe
i puzzle, które dzieci miały do
dyspozycji.Liczba osób uczest-
niczących w spotkaniach po-
twierdza, że bogaty,a zarazem
innowacyjny program trafił w
gust i zapotrzebowanie szczu-
cińskich dzieci i młodzieży.Za-
jęcia feryjne w SCKiB w
Szczucinie zakończy w piątek
spektakl „Dusza Lasu” – przed-

W ramach zajęć feryjnych dzieci
i młodzież uczęszczające do
Świetlicy Wiejskiej w Dąbro-
wicy spędziły czas wolny w
sposób aktywny. Dla uczestni-
ków zajęć zorganizowano wy-
jazd do kręgielni w Oleśnie,
gdzie uczestnicy rozegrali tur-
niej gry w kręgle oraz wyjazd

Ferie w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowicy 28. Finał WOŚP

Siema! Znów pobiliśmy rekord!
29.683,59 zł, to kwota z 28. Fi-
nału WOŚP w Szczucinie. Sztab
działający przy SCKiB w Szczu-
cinie dziękuje wszystkim wo-
lontariuszom kwestującym i
liczącym pieniądze w sztabie, a
także ludziom, którzy otwarli
serca na potrzeby innych. Ser-

decznie dziękujemy sponso-
rom, za wsparcie szczuciń-
skiego Sztabu, a wśród nich:
Bank Spółdzielczy w Szczuci-
nie, Barbara, Michał Furgał –
Firma Handlowo-Usługowa
„FURGAŁ”, Dom Handlowy
„MALISZ” – Firma Handlowa
„Twój Dom i Ogród”, Janina i
Mieczysław Juszczyk – Prze-
twórnia Mięsa, Aleksander Po-
czątek – Piekarnia „Złoty Kłos”,
Agnieszka Gajda, Stanisław Pie-

na lodowisko do Stopnicy,
gdzie dzieci i młodzież dosko-
nalili umiejętności jazdy na łyż-
wach.
Zajęcia feryjne w świetlicy w
Dąbrowicy cieszyły się dużym
zainteresowaniem.

Katarzyna Rynkowska

róg – Sklep Spożywczo-Prze-
mysłowy „Smakosz”, Krystyna
Omiatacz – „SUPERMARKET”,
Bartłomiej Ziemian – Firma
Handlowo-Usługowa, Walde-
mar Gwoździowski – Firma
Handlowo-Usługowa „WISŁA”
i Krzysztof Mach – Agencja
INFO-DRUK. Dziękujemy!

Redakcja

Aktywne ferie w Szczucinie
stawieniew formie wesołej, in-
teraktywnej zabawy z dzie-
cięcą publicznością. Konkursy,
piosenki,dużo wspaniałej mu-
zyki i humoru, barwne kos-
tiumy i piękna scenografia.
Całość dopełnią efekty spe-
cjalne (dym, bańki mydlane).
W przedstawieniu poruszane
będą zagadnienia związane z
ochroną przyrody: co to jest
niska emisja i smog, jakie niosą
ze sobą zagrożenia i jak im za-
pobiegać, a także jak istotna
jest segregacja odpadówi dba-
łość o ekosystem. Profesjonalni
aktorzy teatralni z wieloletnim
doświadczeniem stanowiąg-
warancję udanego spektaklu i
wspaniałej zabawy!

Redakcja



Bal karnawałowy, to jedno z
najbardziej oczekiwanych wy-
darzeń w kalendarzu Środo-
wiskowego Domu Samopomocy
w Dąbrowicy. Taka impreza
odbyła się również w tym
roku, 6 lutego w Restauracji
Staropolskiej w Szczucinie.
Organizatorem wydarzenia
był ŚDS w Dąbrowicy, który
do wspólnej zabawy zaprosił
podopiecznych i kadrę z za-
przyjaźnionych Środowisko-
wych Domów Samopomocy z
Oleśnicy i Siedlca. W tym roku
w hucznej zabawie dla osób z
niepełnosprawnościami, w ra-
dosnej atmosferze, wśród
przyjaciół i znajomych bawiło
się wspólnie 130 osób. Zabawę
uświetnili swoją obecnością
ks. Proboszcz Zygmunt Wa-
rzecha, z-ca Burmistrza Szczu-
cina Tomasz Bełzowski,
kierownik MGOPS Robert Raj-

W karnawale czas na  bale

Bal Charytatywny

15 lutego br. odbył się Bal
Charytatywny organizowany
przez Stowarzyszenie "Otwarte
Serce" w Restauracji „Staropol-
ska”. Do tańca grał zespół mu-
zyczny „Aspect”. Atrakcją i
niespodzianką dla gości był
występ Grupy Tanecznej
"Burleska" stworzonej przy
SCKiB w Szczucinie.

Redakcja

tar oraz Zarząd Stowarzysze-
nia „Otwarte Serce”. Do
wspólnej zabawy porwał
wszystkich zespół Aspekt,
dzięki któremu tańcom nie
było końca. W trakcie imprezy
dla zaproszonych gości kuch-
nia restauracji przygotowała
wspaniałe dania i słodkości.
Bal karnawałowy stał się im-
prezą cykliczną, organizo-
waną rok rocznie i z
niecierpliwością wyczekiwaną
przez osoby niepełnosprawne.
Zawsze przebiega w miłej i ra-
dosnej atmosferze, dostarcza
wszystkim wielu niezapom-
nianych przeżyć i wrażeń. Za-
letą osób niepełnosprawnych
jest ogromna otwartość i spon-
taniczna radość, co sprawia, że
parkiet sali balowej jest wypeł-
niony przez całą zabawę, a go-
rący nastrój do samego końca.
Ten wyjątkowy czas sprzyja

integracji osób niepełnospraw-
nych, ich aktywizacji i rehabi-
litacji społecznej oraz
możliwości dzielenia się pozy-
tywną energią. Dla Uczestni-
ków udział w balu, to nie
tylko możliwość wspólnej za-
bawy, ale także rozmowy czy
nawiązania nowych znajomo-
ści. Jest to okazja do wyłado-
wania różnych emocji,
zapomnienia o troskach i kło-
potach dnia codziennego.
Niezapomniane chwile i wra-
żenia spowodowały, że
Uczestnicy wszystkich placó-
wek z niecierpliwością wycze-
kują kolejnego balu, gdyż jest
to dla nich ważne, radosne, z
pewnością rozwojowe i wyjąt-
kowe wydarzenie.

Maria Bielaszka
Dyrektor ŚDS w Dąbrowicy
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„Klucz Sarach” – Ta-
tiany De Rosnay, to pozycja,
którą podczas lutowego spotka-
nia omawiali członkowie DKK
dla dorosłych. Książka ta, to
opowieść o losach żydowskich
rodzin żyjących w Paryżu 1942
roku. Akcja powieści rozgrywa
się na dwóch płaszczyznach
czasowych, które dzieli 60 lat.
To lektura smutna, przejmująca,
momentami tragiczna, napisana
z wyważeniem i dużą empatią,
ale jak najbardziej, warto ją
przeczytać. Przypominamy, że
do Dyskusyjnego Klubu
Książki może dołączyć każdy w
dowolnej chwili. Kolejna lek-
tura która będzie przedmiotem

dyskusji jest „Wielka Samo-
tność” – Kristin Hannah.
Przy Bibliotece Publicznej w
Szczucinie, działa DKK dla
dzieci. Spotkania odbywają się
cyklicznie w trzeci czwartek
każdego miesiąca w świetlicy
szkolnej Szkoły Podstawowej w
Szczucinie. Podczas ostatniego
spotkania 20.02.br., omawia-
liśmy książkę Agnieszki Rusin
„Kornelia. Córka białej wróżki”.

Redakcja

Kolejne spotkania w ramach 
Dyskusyjnych Klubów Książki

Nowości wydawnicze w Bibliotece w Szczucinie:



2 marca 2020 r. odbyło się uro-
czyste otwarcie klubu „Senior
Plus” w Szczucinie. W oficjal-
nym otwarciu uczestniczyli:
Wicestarosta Dąbrowski
Krzysztof Bryk, Burmistrz
Szczucina Jan Sipior, z-ca Bur-
mistrza Tomasz Bełzowski,
Proboszcz Parafii Szczucin ks.
Zygmunt Warzecha, Prezes
Stowarzyszenia Otwarte
Serce Bogdan Sosin, Dyrektor
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Dąbrowicy
Maria Bielaszka, Dyrektor
Biura Poselskiego Posła na
Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej Norberta Kaczmarczyka
Monika Ząbek, Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczu-
cinie Robert Rajtar oraz licznie
zebrani seniorzy.
W części oficjalnej po wystą-
pieniach okolicznościowych
miało miejsce uroczyste po-
święcenie siedziby klubu
przez księdza Prałata. Po za-
kończonej części oficjalnej za-
proszono wszystkich na
wspólny poczęstunek.

Utworzenie Klubu „Senior
Plus” ma zapewnić osobom
starszym miejsca spotkań, ma
także dać możliwość twórczego
i efektywnego spędzania wol-
nego czasu, a w szczególności
zapewnić wsparcie osobom nie-
aktywnym zawodowo w wieku
60+. Ma ponadto umożliwić
udzielanie wsparcia oraz po-
mocy adekwatnej do potrzeb i
możliwości wynikających z
wieku i stanu zdrowia seniorów
oraz zwiększyć ich zaangażo-
wanie w życie społeczności lo-
kalnej.
Budynek, w którym znajduję się
Klub po przeprowadzonym re-
moncie został  pozbawiony ba-
rier architektonicznych oraz
wyposażony w udogodnienia
ułatwiające funkcjonowanie
osobom niepełnosprawnym. 
W placówce znajduję się po-
mieszczenie ogólnodostępne,
pełniące funkcję sali spotkań,
wyposażone w stół, krzesła i
sofę.  Ponadto, do dyspozycji se-
niorów jest aneks kuchenny ze
sprzętem i urządzeniami do
przygotowywania posiłków,

toaleta oraz szatnia. Jest również
wydzielone pomieszczenie z
prasą, sprzętem RTV oraz orbit-
rekiem. 
Mamy nadzieję, że Seniorzy
chętnie będą korzystać z przy-
gotowanej oferty zajęć i aktyw-
nie uczestniczyć w działalności
Klubu.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy UMiG

Oficjalne otwarcie Klubu Senior Plus
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W święto Trzech Króli
6.01.2020r. w Domu Para-
fialnym KANA, odbyło się
Bożonarodzeniowe spotkanie
Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich Diecezji Tarnow-
skiej - Oddział w
Szczucinie. Podczas części
artystycznej wystąpili
grupa teatralna "Emery-
turka" i Kapela Ludowa
„Wiślanie" z SCKiB w
Szczucinie. 

Redakcja

Choinka dla seniorów

W Domu Kultury w Szczucinie 30.01.2020 r., bawili się na tra-
dycyjnej choince seniorzy z gminy Szczucin. Do tańca przy-
grywała Kapela Ludowa "Wiślanie", a gościnnie z kapelą grali
Kazimierz Wróbel na perkusji i Ryszard Raźny na gitarze ba-
sowej. 

Redakcja

Spotkanie Rodzin Katolickich
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„Delastowice” 
w Kupieninie

Zespół Śpiewaczy "Gospodarze
z Delastowic" wystąpił z reper-
tuarem kolędowym w Domu
Radosnej Starości w Kupieninie
22.01.2020 r. Pensjonariusze
ciepło przyjęli grupę i chętnie
włączyli się do wspólnego śpie-
wania.
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Dwie odsłony
„Emeryturki”

Zespół teatralny "Emeryturka",
działający przy SCKiB w Szczu-
cinie, wziął udział 6.03.2020 r. w
8. Małopolskich Spotkaniach
Teatrów Małopolskich "Posiady
Teatralne na Orawie" w Jab-
łonce, a 9.03.2020r. wystąpił na
spotkaniu z okazji Dnia Kobiet
w Centrum Polonii - Ośrodek
Kultury, Turystyki i Rekreacji w
Brniu.

Redakcja

Grupa teatralna "Emeryturka" i Kapela Ludowa "Wiślanie", 8.01.2020 r., wystąpili w Domu
Pomocy Społecznej w Słupi. Dziękujemy za miłe przyjęcie!

Kapela ludowa "Wiślanie", 12.01.2020 r., uświetniła Mszę Świętą w Ko-
ściele Parafialnym w Zabrniu. 
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Od 8 lutego do 31 marca 2020 r.
można było podziwiać w Domu
Kultury w Szczucinie wspaniałe
zdjęcia Łukasza Olszewskiego z
podróży do Nepalu. Podczas
wernisażu autor przybliżył ze-
branym niecodzienny, ale jakże
barwny klimat tego kraju. To
właśnie barwy były inspiracją
artysty do zwiedzenia egzotycz-
nego zakątka. Do podróży przy-
gotowywał się 2 lata. Dotarcie
do Nepalu jest wyzwaniem, po-
nieważ trzeba skorzystać z lo-
kalnych linii lotniczych, gdzie
pas startowy jest bardzo krótki,
wąski i usytuowany wysoko w
górach. Można także podróż
odbyć niezwykle zatłoczonym
pociągiem, gdzie dla bezpie-
czeństwa bagaż należy przypiąć
stalową linką. Podczas spotka-

nia autor przekazał wiele cieka-
wostek m.in. że do wymarszu w
Himalaje potrzebny jest pasz-
port i bilet, które zaprezentował
podczas spotkania oraz, że Po-
lacy jako jedni z nielicznych nie
korzystają z tragarzy na szlaku,
sami noszą plecaki, dzięki temu
łatwo ich rozpoznać. Zaintere-
sowanie zebranych wzbudziły
liczne, kolorowe „chorągiewki”
często pojawiające się na zdję-
ciach, autor wyjaśnił, iż są one
modlitwami mieszkańców.
Uczestnicy wernisażu mieli
możliwość zadawania pytań,
mogli także zobaczyć walutę
Nepalu. Spotkanie zwieńczył
słodki poczęstunek i kuluarowe
rozmowy.

Redakcja

Fotografie z Nepalu w Szczucinie Salon Poezji

Każda odsłona Salonów Poezji dostarcza no-
wych wrażeń i wzruszeń. Podobnie było 7
marca br., kiedy to salę widowiskową Domu
Kultury wypełnili wielbiciele poezji. Tym
razem z okazji Dnia Kobiet wiersze Wisławy
Szymborskiej czytał student Akademii Teat-
ralnej Szymon Szczęch. Muzyczną oprawę
spotkania „To ja … Kobieta” zapewnił ze-
spół Palabros Duo w składzie: Wojciech Gur-
gul – gitara i Jadwiga Huber – śpiew. Artyści
zaprezentowali słuchaczom przepiękne
pieśni hiszpańskie. Sobotni wieczór był dla
uczestników prawdziwie artystyczną ucztą.

Redakcja

Pokochaj siebie
z Mary Kay

Dzień Kobiet był okazją do wy-
jątkowego spotkania, które było
świętem urody. 10 marca w
Domu Kultury kobiety miały
okazję do przetestowania kos-
metyków i artystycznego zmie-
rzenia się ze swoją urodą.
Makijaż, pielęgnacja dłoni, uro-
dowe wróżby to elementy
eventu przygotowane przez
Beauty Team MK Mielec. Całość
dopełniły  indywidualne zdjęcia
portretowe. 
Każda z uczestniczek mogła po-
czuć się wyjątkowo, oddając się
w profesjonalne ręce. 

Redakcja
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W niedzielę, 1 marca 2020 r, w
Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się
Powiatowe Obchody dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Do udziału
w tym patriotycznym wydarzeniu
włączyła się również Orkiestra
Dęta przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szczucinie. Uroczystość
rozpoczęła się od przemarszu,
podczas którego przy akompania-
mencie orkiestry wszystkie dele-
gacje udały się na Plac Walczących
o Niepodległą Polskę, by w sposób
szczególny oddać hołd wszystkim
walczącym o wolną i suwerenną
Rzeczpospolitą. Po odśpiewaniu
Hymnu Polski został odczytany
Apel Poległych poświęcony
obrońcom naszej Ojczyzny, a
obecne delegacje złożyły kwiaty
pod „Pomnikiem ku czci poleg-
łych Synów Miasta Dąbrowy”.
Następnie przy dźwiękach orkies-
try uczestnicy spotkania udali się
do kościoła parafialnego pw. NMP

Za nami długo wy-
czekiwany, Jubileuszowy
Koncert Noworoczny w wy-
konaniu Orkiestry Dętej przy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczucinie. Już po raz dzie-
siąty członkowie orkiestry za-
serwowali przybyłym
słuchaczom muzyczną ucztę
w postaci kolęd oraz znanych
i lubianych utworów. Koncert
od lat cieszy się dużym zain-
teresowaniem i stał się już co-
roczną tradycją dla
mieszkańców Szczucina. Jak
zawsze hala widowiskowo-
sportowa w Szczucinie, w
której miało miejsce wydarze-
nie, wypełniła się spragnio-
nymi artystycznych przeżyć
widzami. W tym muzycznym
spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele samorządu
powiatowego oraz gminnego.
Na koncert przybyli: Jan Si-
pior - Burmistrz Szczucina
wraz z małżonką, Antoni
Radłowski - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczucinie,
Lesław Wieczorek - Starosta
Dąbrowski wraz z małżonką,
Krzysztof Bryk - Wicestarosta
wraz z małżonką, Marta
Chrabąszcz - Przewodnicząca
Rady Powiatu wraz z mał-
żonkiem, a także radni samo-
rządu powiatowego i
gminnego. Koncert poprowa-
dził, zgodnie z tradycją, ks.
Proboszcz Zygmunt Warze-
cha, a orkiestra wystąpiła pod
batutą kapelmistrza Jaro-
sława Dzięgla. Orkiestrze to-
warzyszyli soliści wokalni:
Karolina Mach, Gabriela Soł-
tys, Aleksandra Starzec, Mi-
kołaj Beker oraz Jakub
Bukała, a także soliści instru-
mentalni: Piotr Furgał, Michał

Maziarz, Maciej Mątwicki,
Włodzimierz Racławski, Le-
szek Sokół oraz Lucjan Szado.
Koncert rozpoczął się od pre-
zentacji filmu przedstawiają-
cego wspomnienia z
dziewięciu koncertów nowo-
rocznych. Następnie orkiestra
zaprezentowała bogaty pro-
gram artystyczny. W koncer-
towy nastrój wprowadził
publiczność marsz „Holiday
in Austria”. Romantyczną at-
mosferę zapewnił Włodzi-
mierz Racławski, który w
towarzystwie orkiestry wyko-
nał partię solową na trąbce w
utworze „Serenada karnawa-
łowa”. W tej części koncertu
nie zabrakło również utwo-
rów muzyki filmowej takich
jak „Piraci z Karaibów”, czy
„Obój Gabriela”. W gamie
utworów pojawiły się także
kolędy, które nawiązywały
do radości Bożego Narodze-
nia. W klimat muzyki reagge
przeniosła nas kolęda „Gore
gwiazda”, a w rytm orkiestry
do stajenki poprowadzili nas
Aleksandra Starzec oraz
Jakub Bukała wykonując ko-
lędę „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”.  Ponadto publicz-
ność miała okazję wysłuchać
znanej na całym świecie ko-
lędy „O Holy Night”, którą w
polskiej wersji językowej za-
śpiewała Gabriela Sołtys. Nie
zabrakło również muzycz-
nych niespodzianek. Występ
orkiestry wzbogaciła „Polka
na kowadło”, podczas której
w rolę kowala wcielił się Le-
szek Sokół, za co został nagro-
dzony gromkimi brawami.
Dawkę humoru zapewniono
także utworem „Marsz Kon-
fetti”. Niezwykłych wrażeń

dostarczyły światowe hity.
Aleksandra Starzec porwała
publiczność w rytm „Swaya”,
a muzycznych wzruszeń do-
starczył utwór „My way” w
wykonaniu Karoliny Mach.
Do słonecznej Italii przeniósł
nas natomiast Mikołaj Beker,
który w towarzystwie orkies-
try wykonał najsłynniejszą
neapolitańską pieśń „O sole
mio”. Jak co roku podczas
Koncertu Noworocznego
wręczona została Kryszta-
łowa Nagroda. W tym roku
ks. Zygmunt Warzecha w
imieniu Kapituły wręczył ją
ks. Seniorowi Józefowi Gie-
rze, który obchodzi w tym
roku diamentową, 60. rocz-
nicę święceń kapłańskich. Or-
kiestra wraz z solistą
instrumentalnym Michałem
Maziarzem zadedykowała
Księdzu Jubilatowi utwór
„Róże z Kelvingrove”.
Wspólne koncertowanie za-
kończyliśmy Marszem Radet-
zky’ego. Słowa uznania za
wkład pracy włożony w przy-
gotowanie koncertu dla solis-
tów, muzyków, ks.
Zygmunta Warzechy oraz
Kapelmistrza Jarosława
Dzięgla, skierował Prezes Sto-
warzyszenia „Orkiestra Dęta”
przy OSP w Szczucinie An-
drzej Urbanik. Podziękowa-
nia przekazał także
wszystkim sponsorom, któ-
rzy nieustannie wspierają fi-
nansowo działania orkiestry.
Koncert zakończył się życze-
niami noworocznymi od
wszystkich członków orkies-
try.

Karolina Mach

„Niby nic, a tak to się zaczęło…”
X Jubileuszowy Koncert Noworoczny

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Szkaplerznej, aby wspólnie po-
modlić się za żołnierzy niezłom-
nych i wolną Polskę. Mszy świętej
przewodniczył Kapelan Powia-
towy strażaków ks. Zygmunt Wa-
rzecha. Po liturgii odbył się
koncert Orkiestry Dętej przy OSP
w Szczucinie pod batutą Jarosława
Dzięgla. Orkiestrze towarzyszyli
wokaliści: Karolina Mach, Gab-
riela Sołtys, Aleksandra Starzec
oraz Piotr Furgał. Podczas kon-
certu publiczność miała okazję
wysłuchać znanych pieśni wojsko-
wych i patriotycznych takich jak:
„Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały
pąki białych róż”, „Serce w Ple-
caku”, czy „Marsz I Brygady”. Nie
zabrakło również hymnu Armii
Krajowej, jakim jest „Modlitwa
obozowa”. Była to doskonała
okazja do muzycznego oddania
czci tym, którzy walczyli o wolną
Polskę. 

Karolina Mach

Rok Jubileuszowy OSP
„Prawdziwy strażak ochotnik […]
jest bardzo bogaty wewnętrznie. Po-
siada bowiem własną niepowta-
rzalną misję i motywację do
społecznej ochotniczej pracy ratow-
niczej”       

L. Berliński

Praca strażaka OSP to szczególna
służba, jakże ważna i potrzebna dla
wspólnego dobra i bezpieczeństwa
społeczności lokalnej. Bycie straża-
kiem zobowiązuje do poświęcania się
dla innych, doskonalenia swojego
charakteru, bycia mężnym, odważ-
nym, działania w myśl maksymy:
,,Bogu na chwałę, ludziom na poży-
tek!’’ OSP to służba społeczeństwu,
ratownictwo i ochrona przeciwpoża-
rowa, ale też edukacja i wychowanie,
czy działalność kulturalna,  pomoc w
organizacji lokalnych uroczystości,
festynów, świąt. Ochotnik na dźwięk
syreny odrywa się od swoich zajęć,
bywa również, że zostawia przy nie-
dzielnym obiedzie rodzinę, zrywa ze
snu w środku nocy, jedzie na wezwa-
nie do gaszenia pożaru, wypadku
drogowego, podtopienia, powalo-
nego drzewa, czy innego miejscow-
ego zagrożenia. Robi wszystko co
może, działa z całą determinacją, by
ratować życie, zdrowie i mienie.
Druh OSP jest czujny przez 24 go-
dziny na dobę, aby w każdej chwili
był gotowy stawić się na alarm. Nie

musi, bo to głównie praca społeczna
i bezinteresowna, ale on jak nikt inny
wie, że następnym razem to on może
potrzebować pomocy,  lub ktoś z jego
najbliższych. Za każdą ciężką pracę
należy się wynagrodzeni. Strażakom
OSP też jest wypłacany ekwiwalent
pieniężny za godziny spędzone na
akcji i przebyte szkolenia, jednak  w
poczuciu obowiązku, chcąc jak najle-
piej pomagać, druhowie niejedno-
krotnie środki te przeznaczają na
sprzęt, głównie ubrania ochronne,
aby ich wyposażenie nie odbiegało
od standardów prezentowanych
przez jednostki PSP. Należy także
pamiętać, że drugie tyle czasu, po po-
wrocie z interwencji strażacy spę-
dzają na czyszczeniu sprzętu, myciu
wozów, czy porządkowaniu remizy.
O bezpieczeństwo mieszkańców na-
szej gminy dbają Druhowie OSP
Szczucin, którzy zostali uznani za
Najprężniej Działającą Jednostkę
OSP Powiatu Dąbrowskiego. Dzię-
kujemy, że dbacie o nasze bezpie-
czeństwo i komfort funkcjonowania
w gminie, że możemy spać spokoj-
nie, podczas gdy Wy czuwacie i w
razie potrzeby przyjedziecie na ratu-
nek. Dziękujemy za Waszą działal-
ność strażacką.

DD
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To tutuł gminnego konkursu
recytatorskiego dla przed-
szkoli, który odbył się w
Domu Kultury w Szczucinie
20.02.2020 r. Wzięły w nim
udział: Przedszkole z Borek,
Szczucina, Słupca, Maniowa,
Skrzynki, Oddział Przed-
szkolny w Zabrniu oraz ,,Baj-
kowa Kraina”.
Jury w składzie: Danuta
Bober – emerytowany nau-
czyciel wychowania przed-
szkolnego, Monika Kosińska –
polonistka, były dyrektor Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Szczucinie oraz
Krystyna Szymańska – dyrek-
tor SCKiB w Szczucinie, po
obejrzeniu wszystkich wystę-
pów przyznało następujące
miejsca i wyróżnienia:

w kategorii 3 i 4 lata:
I m - Bartosz Irla z Przedszkola
Publicznego w Szczucinie

II m - Miłosz Matuszczak 
z Przedszkola Niepublicznego
„Bajkowa Kraina”
III m - Lena Sieroń z Przed-
szkola w Maniowie
III m - Marcelina Barabasz 
z Przedszkola w Skrzynce

Mały mistrz słowa Wyróżnienie: Barbara 
Jachym z Przedszkola 
w Słupcu

w kategorii 5 lat:
I m -  Natalia Kaczmarczyk 
z Przedszkola w Maniowie

II m - Wiktoria 
Makuchowska 
z Przedszkola w Słupcu

III m - Ksawier Rybacki 
z Przedszkola w Skrzynce
III m - Jakub Cieśla z Przed-
szkola Niepublicznego 
„Bajkowa Kraina”

w  kategorii 6 lat:
I m - Karol Będkowski 
z Przedszkola w Skrzynce

I m - Zuzanna Margosiak 
z Przedszkola Publicznego 
w Szczucinie
II m - Hanna Ryńska 
z Przedszkola Niepublicz-
nego „Bajkowa Kraina”
II m - Adam Witaszek 
z PP  w Szczucinie
III m - Julia Topór 
z PP w Szczucinie
Wyróżnienie - Magdalena
Tąbor z Przedszkola 
w Słupcu

Redakcja

W 75. Rocznicę urodzin Mał-
gorzaty Musierowicz, odbył
się w się 5 marca br. w Domu
Kultury w Szczucinie gminny
konkurs recytatorski „Słowem
malowane”. 
Jury w składzie: Monika Ko-
sińska – emerytowana polo-
nistka, była dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szczucinie, Paweł Chojnowski
– polonista, dyrektor Dąbrow-
skiego Domu Kultury i Kry-
styna Szymańska – dyrektor
SCKiB w Szczucinie, absol-
wentka wydziału wokalno-
aktorskiego Akademii
Muzycznej, po przesłuchaniu
wszystkich uczestników kon-
kursu przyznało następujące
miejsca i wyróżnienia: 
w kategorii klas I – IV
I m    Milena Machaj 

z ZS-P w Skrzynce
II m  Inga Kapel 
ze SP w Szczucinie
III m  Krzysztof Pachołek 
ze SP w Szczucinie
Wyróżnienie: Jagoda Klepacz
ze SP w Szczucinie

w kategorii klas V -VIII
I m Julia Warzecha ze SP 
w Szczucinie

II m Nicola Kapinos z ZS-P 
w Borkach
III m Gabriela Jędo z SP 
w Zabrniu
Wszystkim uczestnikom wrę-
czono pamiątkowe dyplomy,
a zwycięzcom także, nagrody
ufundowane przez organiza-
tora. 
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Słowem malowane

Za nami kolejne Spotkania
Twórcze z serii zapoczątko-
wanej w ubiegłym roku. Co
drugi czwartek o godzinie
16.00 zapraszamy do Domu
Kultury, gdzie można two-
rzyć i ubogacać swój warsztat

Z dniem 11 listopada 2019
roku na podstawie rozkazu
Dowódcy JS2083 o nr
2/Orl/2019 została powołana
Drużyna Orląt działająca
przy świetlicy wiejskiej w Lu-

baszu.
Od tego czasu, w trakcie sys-
tematycznych zbiórek Orlęta
prężnie uczą się, m.in.: musz-
try, terenoznawstwa, ćwiczeń
taktycznych, dyscypliny, za-

gadnień pierwszej pomocy
oraz uczestniczą w uroczysto-
ściach patriotycznych.

Paulina Danisz

Drużyna Orlęta Lubasz

rękodzielniczy. Jest to niepo-
wtarzalna okazja, by uczyć się
od utalentowanych kobiet:
Haliny Łuszcz, Teresy Burgieł
i Krystyny Lech przy okazji
spędzając miło i produktyw-
nie czas. Zapraszamy wszyst-

kich chętnych, początkującym
pomożemy, a od zaawanso-
wanych chętnie się czegoś
nauczymy. Ogłoszenia o ter-
minach spotkań znajdują się
na facebooku SCKiB.

Redakcja

Robótki szydełkowe i nie tylko



18.01.2020 r. na Hali widowi-
sko-sportowej w Szczucinie
odbył się XIII Dziecięcy i Mło-
dzieżowy Festiwal Kolęd i Pas-
torałek ”Kolęda Hej”
zorganizowany przez ks. Zyg-
munta Warzechę proboszcza
Parafii Szczucin. Festiwal ma
zasięg ponadregionalny, gdyż
przyjeżdżają do Szczucina so-
liści i zespoły z różnych zakąt-
ków naszego kraju. Podczas
festiwalu chór Unisono ze
SzkołyPodstawowej w Szczu-
cinie w kat. młodszej uzyskał 1
miejsce, prezentując się rów-
nież podczas Koncertu Galo-
wego, na którym uczestnicy
otrzymali nagrody i pamiąt-
kowe dyplomy, a najlepsze ze-
społy i soliści zaprezentowali
się ponownie przed wspaniałą
publicznością. Na zakończenie
koncertu chór Clave de sol wy-
stąpił jako Gość Specjalny.
Dziękujemy wszystkim za
obecność na koncercie, za emo-
cje, wzruszenie i ogrom miłych

słów. Dziękujemy ks. Probosz-
czowi za miłą i słodką niespo-
dziankę w postaci pysznego
tortu dla chórzystów. 
Sukces Chóru Clave de sol 
10.01.2020 r. odbył się 2 etap
Międzynarodowego Konkursu
Kolęd i Pastorałek – Będzin
2020. Chór Clave de sol, zmie-
rzył się z najlepszymi wyko-
nawcami, wyłonionymi
spośród 1675 uczestników eli-
minacji, które odbyły się w
grudniu w 40 ośrodkach w
Polsce, na Ukrainie, Białorusi i
Litwie. Chór zakwalifikowany
do II etapu zdobył wyróżnie-
nie w kat. chórów dziecięcych
i młodzieżowych oraz został
wytypowany na Wielką Galę
Finałową, która odbyła się 12
stycznia w Będzinie transmito-
wana na żywo przez media.
Dziękujemy serdecznie Dyrek-
tor Szkoły Beacie Dzięgiel,
Burmistrzowi Szczucina Ja-
nowi Sipiorowi i z-cy Burmistrza
Tomaszowi Bełzowskiemu, za

wielkie wsparcie podczas
udziału w tym pięknym
przedsięwzięciu. Dziękujemy
wszystkim, którzy byli z nami
podczas transmisji live i nas
wspierali. 

Muzyczne Podsumowanie
roku 2019 chórów Clave de
sol oraz Unisono 

5.01.2019 – I miejsce w XII
Dziecięcym i Młodzieżowym
Festiwalu Kolędowym "Ko-
lęda Hej" w Szczucinie 

2.02.2019 –  Grand Prix w Ma-
łopolskich Spotkaniach Kolę-
dowych w Krakowie

Luty 2019 – oprawa Mszy Św.
na zakończenie okresu Bożo-
narodzeniowego w Kościele
Parafialnym w Szczucinie 

6.04.2019 – Złota Struna w
Ogólnopolskim Konkursie
Chórów "O Złotą Strunę" w

Chóry Unisono i Clave de sol ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie świątecznie, 
z kolędą na ustach w szkole i na uroczystościach powiatowych
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Niepołomicach

3.03.2019 – Uroczyste Obchody
Konstytucji 3 Maja /Kościół
Parafialny w Szczucinie/ 

5.05.2019 – Koncert w 200.
Rocznicę Urodzin Stanisława
Moniuszki w Filharmonii
Krkowskiej

28.05.2019 – Złote Pasmo dla
chóru Unisono i Złote Pasmo
dla chóru Clave de sol oraz
Wyróżnienie Specjalne za naj-
lepiej wykonany utwór St. Mo-
niuszki na Wojewódzkim
Konkursie Chórów Regionu
Małopolskiego Projektu Aka-
demia Chóralna – Śpiewająca
Polska 2019 w Lusławicach 

Maj 2019 – Koncert podczas
Dnia Rodziny zorganizowany
przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły Podstawowej w
Szczucinie

10.05.2019 – I miejsce w kat. ze-
społy i soliści na Ogólnopol-
skim Festiwalu Pieśni i
Muzyki St. Moniuszki "Mo-
niuszko – twórca roman-
tyczny" w Europejskim
Centrum Bajki w Pacanowie 

9.06.2019 – Koncert "Mo-
niuszko twórca romantyczny"
w ramach Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni i Muzyki Sta-
nisława Moniuszki w Filhar-
monii Świętokrzyskiej w
Kielcach

Czerwiec 2019 – Oprawa mu-
zyczna na zakończenie roku
szkolnego klas I-VI i VII-VIII

22.06.2019 – Koncert Finałowy
projektu Akademia Chóralna
“Śpiewająca Polska” w sali St.
Moniuszki Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej w Warsza-
wie

24.06.2019 – nagranie II części
płyty CD "Moniuszko inaczej
śpiewany" w Filharmonii
Wrocławskiej w ramach pro-
jektu Akademia Chóralna –
Śpiewająca Polska

Czerwiec 2019 – Koncert Mo-
niuszkowski w Bibliotece w
Oleśnie

22.09.2019 – Powiatowe Ob-
chody Rocznic Wrześniowych
pod Kwaterą Pamięci Narodo-
wej w Szczucinie

Październik 2019 – Środowi-
skowa uroczystość z okazji

DEN dla emerytowanych nau-
czycieli 

Październik 2019 – Uroczys-
tość szkolna z okazji DEN dla
nauczycieli 

12.10.2019 – Koncert podczas
VII Święta Hubertusa Okręgu
Tarnowskiego w Centrum Po-
lonii w Brniu

21.11.2019 – Koncert podczas
Wojewódzkiej Konferencji zor-
ganizowanej w ramach Pro-
gramu pilotażowego "Grajmy
w szkole" w Zespole Szkół
Muzycznych im. M. Karłowi-
cza w Nowej Hucie

21.11.2019 – Koncert Chórów
Regionu Małopolskiego Aka-
demii Chóralnej "Śpiewająca
Polska" w Zespole Szkół Mu-
zycznych im. M. Karłowicza w
Nowej Hucie

22.11.2019 – Koncert chóru
jako gość specjalny podczas
Gali Świętokrzyskiego Kon-
kursu Pieśni Patriotycznej i
Żołnierskiej w Filharmonii
Świętokrzyskiej w Kielcach

23.11.2019 – Koncert na zakoń-
czenie Roku Moniuszkow-
skiego w Restauracji
Stropolska w Szczucinie 

9.12.2019 – premiera nagranej
przez chór płyty "Moniuszko
inaczej śpiewany"

Do grudnia 2019 r. chóry dzia-
łały przy  SCKiB w Szczucinie,
a od stycznia 2020 r. działają
przy Szkole Podstawowej
im.A.Mickiewicza w Szczuci-
nie. Do chóru należą ucznio-
wie ze szkół naszej gminy i
spoza niej: Borki, Zabrnie, Ra-
taje, Oblekoń. Obecnie chóry
liczą: Clave de sol - 59 chórzys-
tów, a chór Unisono - 60.
Dziękuję wszystkim, którzy
byli i są z nami zawsze, wspie-
rają nas i w nas wierzą. Dziękuję
Władzom Samorządowym, dy-
rektorom szkół, dyrektorowi
oraz pracownikom SCKiB, ro-
dzicom za zaufanie i wielką
pomoc w realizacji naszych
przedsięwzięć. Dziękuję szcze-
gólnie moim ukochanym dzie-
ciom i młodzieży za zaufanie,
pełne zaangażowanie, piękną
pracę i wiarę, że to co robimy
przyniesie wspaniałe owoce w
przyszłości.

Ilona Mach
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FINAŁ KONKURSU PLA-
STYCZNO – FOTOGRAFICZ-
NEGO
„OBSZAR LGD PROWENT –
DZIEDZICTWO NATURY,
KULTURY I TRADYCJI”
18 grudnia 2019 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Czerminie
odbyło się uroczyste wręczenie
nagród dla dzieci biorących
udział w konkursie pla-
styczno–fotograficznym zaty-
tułowanym: „Obszar LGD
PROWENT – dziedzictwo na-
tury, kultury i tradycji”. Prezes
LGD PROWENT Pan Wiktor
Kowalik wraz z Wójtem Gminy
Czermin Panem Sławomirem
Sidurem wręczyli wyróżnienia
i nagrody 46 osobom. Spotka-
nie uświetniły występy tanecz-
nych grup dziecięcych i
młodych solistów z GOK w
Czerminie prowadzonego
przez Pana Mariusza Bożka.
Bardzo cieszymy się, że spoś-
ród 340 prac nagrodzono: II
miejscem pracę plastyczną
Wiktorii Szczygieł z kl. II oraz
wyróżniono fotografię Bartło-
mieja Sołtysa z kl. VII. Dzieci
odebrały dyplomy oraz wspa-

niałe nagrody. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

28 FINAŁ WOŚP
W niedzielę 12 stycznia 2020 r.
po raz kolejny zagraliśmy z Or-
kiestrą Jurka Owsiaka. Wolon-
tariuszom oraz całemu
Sztabowi przy Samorządowym
Centrum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie przyświecał zasad-
niczy cel 28 Finału WOŚP: „Dla
zapewnienia najwyższych
standardów diagnostycznych i
leczniczych w dziecięcej medy-
cynie zabiegowej”. Grupa wo-
lontariuszy przy naszej szkole
rozpoczęła 28 Finał WOŚP od
samego rana i była prowa-
dzona do późnego popołudnia.
I udało się! W tym roku zebra-
liśmy łącznie: 2761,12 zł i 5,41
euro. To nowy rekord w naszej
miejscowości! Sztab WOŚP
przy szkole składa serdeczne
podziękowania Dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego
w Borkach Pani Barbarze Czub,
rodzicom wolontariuszy,
wszystkim darczyńcom, którzy
wypełnili puszki naszych wo-
lontariuszy oraz samym wo-
lontariuszom za ich
zaangażowanie i poświęcenie.
Wszystkim za okazaną pomoc,
życzliwość i bezinteresowność
składamy serdeczne podzięko-
wania! Siema!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Święto Babci i Dziadka, to
jedna z najpiękniejszych uro-
czystości w roku. To dzień nie-
zwykły, pełen radości,
uśmiechów i wzruszeń. W
szkole świętowaliśmy dwa dni.
23 stycznia uczniowie szkoły
zaprosili swoich Kochanych
Dziadków i Babcie na spotka-
nie. Dzieci zaprezentowały

program artystyczny złożony z
wierszy i piosenek nawiązują-
cych do święta. Po występach
wręczyli im własnoręcznie wy-
konane upominki - koszyczki.
Na zakończenie zaproszono
Babcie i Dziadków na słodki
poczęstunek przygotowany
przez mamy. Wszystkim Bab-
ciom i Dziadkom życzymy
dużo zdrowia, młodzieńczej
energii oraz pociechy z wnu-
ków. Przedszkolaki zaprosiły
swoje Babcie i Dziadków na
herbatkę 24 stycznia. Pragnąc
wyrazić wdzięczność przygo-

towały wspaniały występ,
przepełniony ogromem wier-
szy i piosenek, po których
wielu seniorów, uroniło łzy
wzruszenia. Dzieci zachwyciły
również pięknymi tańcami
oraz obdarowały swoich dziad-
ków drobnymi upominkami,
które będą przypominać te nie-
zapomniane chwile.

AKADEMIA  BEZPIECZNEGO
PUCHATKA
W lutym  uczniowie klasy I za-
kończyli realizację XI edycji
ogólnopolskiego programu

edukacyjnego „Akademia Bez-
piecznego Puchatka”. Celem
programu jest edukacja i po-
prawa bezpieczeństwa dzieci,
rozpoczynających naukę w
szkole oraz wspieranie ich roz-
woju. Program wspomaga
kształtowanie u dzieci postaw
odpowiedniego zachowania się
w sytuacjach dla nich nieco-
dziennych, trudnych oraz uczy
adekwatnej reakcji na zaistniałe
zagrożenia życia na drodze, w
domu, w szkole, w czasie za-
bawy i w czasie wypoczynku.
Uczestnictwo w nim wymagało
od uczniów aktywności, zaan-
gażowania i wykorzystywania
zdobytej wiedzy w praktyce.
Podczas zajęć uczniowie poz-
nawali zasady bezpiecznego
poruszania się na drogach,
uczestniczyli w praktycznych
zajęciach, jak przepisowo poru-
szać się po drodze, jak przecho-
dzić przez  jezdnię, oraz jak
bezpiecznie i zdrowo odpoczy-
wać w czasie wolnym od zajęć
szkolnych. Przekonali się o ko-
nieczności noszenia odbla-
sków, by być widocznym na
drodze. Poznali też zagadnie-
nia dotyczące rozsądnego  i
bezpiecznego korzystania z In-
ternetu oraz udzielania pierw-
szej pomocy. Wzięli udział w
Teście Bezpieczeństwa, będą-
cym podsumowaniem zajęć
Klubu Bezpiecznego Puchatka
i jednocześnie obowiązkowym
elementem programu. Zaob-
serwowaliśmy, że realizacja
zadań wynikających z pro-
gramu pozytywnie wpłynęła
na poprawę bezpieczeństwa
uczniów w naszej szkole. Cze-
kamy jeszcze tylko na certyfi-
kat „Akademii Bezpiecznego
Puchatka”.

Wieści z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkach

Uroczystości poświęcone Pa-
mięci Żołnierzom Wyklętym w
naszej szkole, poprzedzone
zostały wręczeniem przez
Panią Dyrektor legitymacji,
nowym członkom Klubu His-
torycznego AK, zostali nimi:
Maciej Łuszcz, Łucja Dudkie-

wicz, Blanka Misiaszek, Izabela
Klimaj, Mikołaj Beker, Jakub
Ząbek, Gabriela Dzięgiel, We-
ronika Płaneta, Maja Leś-
niewska, Oliwia Pęcak, Laura
Gibała, Amelia Wójcik i Justyna
Warzecha.
Szkolny Klub Historyczny im.

Armii Krajowej został powo-
łany na mocy porozumienia o
współpracy z Zarządem
Okręgu Małopolska Świato-
wego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej. Jednym z
celów działającego klubu jest
krzewienie wśród młodzieży

świadomości narodowej i pat-
riotycznej, kształcenie postaw
obywatelskich, opartych na
znajomości historii, tradycji i
powinności wobec Państwa.
Przypomnieć należy, iż oprócz
wielu akcji patriotycznych i
charytatywnych członkowie
klubu sprawują opiekę nad
Sztandarem Koła Armii Krajo-
wej w Szczucinie. Uroczysty
akt przekazania sztandaru miał
miejsce w 2011 r. Jest symbo-
lem najwyższych wartości, ho-
noru i tradycji.
Klub historyczny pod opieką
pani Bożeny Mazur w Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
co roku oddaje hołd bohate-
rom. Tym razem przygoto-
wano inscenizację poświęconą
młodej dziewczynie, sanita-
riuszce Danucie Siedzikównej,
pseudonim ,,Inka’’. Występ
wzruszył wielu widzów. Przy-
bliżył wszystkim, trudny okres
w powojennej Polsce opanowa-

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Szczucinie
nej przez komunistów. Przypo-
mniał o pięknych, bohaterskich
postaciach, których odwaga,
umiłowanie Ojczyzny była za-
wsze najwyższym nakazem.
Naszym obowiązkiem jest o
nich przypominać, czerpać
przykład z ich życia. Zamordo-
wana przez UB w 1946 r. sani-
tariuszka Inka, stała się
szczególnie bliska młodym ze
względu na swój wiek.
Serdecznie dziękujemy Pani
Karolinie Mach, która gościn-
nie wystąpiła na  uroczystości
w części artystycznej. W jej wy-
konaniu mogliśmy usłyszeć
wzruszające pieśni patrio-
tyczne. Jak zwykle, wszystkich
zachwyciła swoim pięknym
głosem. Pani Karolina jest
szkolnym psychologiem, ale
także solistką Orkiestry Dętej
OSP w Szczucinie.
„CZEŚĆ I CHWAŁA 
BOHATEROM!”

Bożena Mazur
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Dzień Babci i Dziadzia
Dnia 21 stycznia 2020 r. odbyła
się w szkole z udziałem dyrek-
tora CUW Janusza Bukały i
Przewodniczącej Komisji
Oświatowej Lucyny Szot uro-
czystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Zaproszeni goście, jak
co roku licznie przybyli, aby
podziwiać występy swoich
wnucząt. Uroczystość rozpo-
częła dyrektor szkoły Geno-
wefa Dzięgiel, serdecznie
witając przybyłych gości. W
ciepłych słowach mówiła o roli
dziadków we współczesnych
polskich domach, ich miłości,

oddaniu i blasku, który rozta-
czają wokół siebie, będąc tak
naprawdę dumą każdej ro-
dziny. W swoim wystąpieniu
przytoczyła słowa patrona
szkoły św. Jana Pawła II skiero-
wane do Babć i Dziadków
„Waszym zadaniem jest wpoić
młodym pokoleniom głęboką
wiarę, chrześcijańskie praktyki
i zdrowe zasady moralne.
Bądźcie filarem każdej rodziny,
wzorem dla młodego pokole-
nia”. W pięknie udekorowanej
sali uczniowie klas 0-III pod
kierunkiem swoich wycho-
wawców zaprezentowali bo-

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ZABRNIU
gaty program artystyczny. Były
występy wokalne, taneczne i
recytatorskie. Mali artyści z
przejęciem prezentowali swoje
umiejętności, a dziadkowie ze
wzruszeniem odbierali czułe
słowa kierowane pod ich adre-
sem. Nie obyło się także bez ży-
czeń od dyrektor szkoły
Genowefy Dzięgiel, która ży-
czyła seniorom wielu szczęśli-
wych lat w zdrowiu i radości.
Uroczystość zwieńczył słodki
poczęstunek przygotowany
przez rodziców, podczas któ-
rego nie brakowało okazji do
rozmów i wspomnień. Ser-

deczne życzenia babciom i
dziadkom złożyła także Pani
Lucyna Szot. Dziękujemy
wszystkim Babciom i Dziad-
kom za ich bezgraniczną mi-
łość, dobroć i ciepło oraz
życzymy dużo, dużo zdrowia
oraz długich lat życia. 

Pamięć o żołnierzach wyklę-
tych
2 marca 2020 r. w szkole obyła
się wyjątkowa lekcja historii. Z
okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci o Żołnierzach Wyklętych,
Samorząd Uczniowski przygo-
tował dla uczniów klas IV-VIII
lekcję multimedialną. Ucznio-
wie na podstawie materiałów

zamieszczonych przez IPN
przedstawili historię oraz syl-
wetki "niezłomnych" - żołnie-
rzy polskiego powojennego
podziemia niepodległościo-
wego i antykomunistycznego,
którzy stawiali opór sowietyza-
cji Polski i podporządkowaniu
jej ZSRR. Uczniowie oraz nau-
czyciele z zainteresowaniem
uczestniczyli w tej prezentacji
połączonej z projekcją tema-
tycznego filmu. 

Zespół Redakcyjny
Szkoły Podstawowej 

w Zabrniu

„Miej serce i patrzaj w serce” -
te słowa naszego wieszcza na-
rodowego stały się mottem XI
Koncertu Noworocznego,
szczególnego, bo poświęconego
patronowi z okazji 50. rocznicy
nadania szkole imienia Adama
Mickiewicza. Koncerty Nowo-
roczne  stały się piękną tradycją
naszej szkoły. Imprezę otwo-
rzyła dyrektor szkoły Beata
Dzięgiel witając przybyłych
gości: władze samorządowe,
rodziny uczniów, pracowni-
ków szkoły i oczywiście
wszystkich małych artystów,
którzy brali udział w uroczys-
tości. W krótkim przemówieniu
prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Szkoły Podstawowej w
Szczucinie Anna Kolano przy-
pomniała cele organizacji, spo-
sób wykorzystania
pozyskanych środków oraz za-
prosiła do przekazania 1% na
cele statutowe stowarzyszenia.
Część artystyczną rozpoczęto
wzruszającym wspomnieniem
– prezentacją multimedialną
przygotowaną przez panie
Wiesławę Zamorę i Annę Ko-
lano sięgającą momentu nada-
nia szkole imienia, aż po dzień
dzisiejszy.
Po tym nastąpiła najpiękniejsza
część koncertu, czyli występ
uczniów. Występ bogaty był w
różnorodne prezentacje arty-
styczne. Pani Ilona Mach przy-
gotowała piękną, barwną i
zróżnicowaną część wokalną i
instrumentalną, której towarzy-
szył Wojciech Wojnas – akom-

paniator chórów Clave de sol i
Unisono. Panie: Teresa  Gier-
tuga – Skowron, Ewa Pochroń i
Anna Ślęczkowska opracowały
ciekawy, nastrojowy scenariusz
bogaty w fakty i  anegdoty z
życia naszego wieszcza.
Dekorację sali gimnastycznej,

która tego wieczoru zamieniła
się w wytworną salę teatralną
przygotowały panie pracujące
w świetlicy szkolnej: Alicja
Adamczyk i Lucyna Liguz. Cie-
kawą i wzruszającą wystawę
zdjęć z kronik szkolnych pod
hasłem: „50 lat minęło…” przy-
gotowały panie: Lucyna Rajtar,
Halina Bełzowska, Karolina
Mach, Ewelina Niewiadomska
– Burzec i Beata Lasek.  
Zebrani zachwyceni umiejętno-
ściami pociech nagrodzili wy-
stęp  gromkimi brawami.
Po trwającej blisko dwie go-
dziny części artystycznej, go-
ście zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek, który już

Koncert Noworoczny w Szkole Podstawowej w Szczucinie
tradycyjnie został przygoto-
wany przez rodziców.
Uroczystość nie miałaby  wła-
ściwej oprawy, gdyby nie zaan-
gażowanie  wszystkich
pracowników obsługi szkoły.
Nad przebiegiem całości przy-
gotowań uroczystości czuwała
Dyrekcja szkoły, dzięki czemu
to duże przedsięwzięcie mogło
odbyć się na tak znakomitym
poziomie.
Licznie zgromadzeni goście są
najlepszym dowodem jak
ważną rolę w integracji lokal-
nego środowiska odgrywa
nasza impreza.
Mamy wielką nadzieję, że kon-
cert dostarczył wszystkim
uczestnikom niezapomnianych
wrażeń i z przyjemnością
uczestniczyć będą w kolejnych
imprezach w naszej szkole.

Anna Kolano
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Najlepsze siatkarki w Powiecie
25  lutego 2020 r. w Hali Spor-
towej w Dąbrowie Tarnow-
skiej, rozegrane zostały
Powiatowe Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej  w piłce siatko-
wej dziewcząt. Rewelacyjnie
spisała się nasza  drużyna ze
Szkoły Podstawowej  w Szczu-
cinie, która po wygraniu
wszystkich 4 spotkań zdobyła
mistrzostwo powiatu dąbrow-
skiego. Zwycięską drużynę re-
prezentowały: Karolina Golba,
Ewelina Bogdan, Natalia Davo-
lio, Zuzanna Łuszcz, Anna
Włodarz, Agnieszka Łachut,
Karolina Głód, Weronika Ry-
backa i Amelia Mach.

Anna Dulak
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Udział w WOŚP
Jak co roku uczniowie ZS-P w
Skrzynce wzięli udział w 28. Fi-
nale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Na terenie
Gminy Szczucin zebrano
29.683.59 PLN. Z czego 2.508.15
PLN kwoty to suma wyciąg-
nięta z puszek naszych szkol-
nych wolontariuszy.
Serdecznie dziękujemy za
Wasz zapał i czas poświęcony
na zrobienie czegoś dobrego,
po raz kolejny pokazaliście, że
macie wielkie serca! Dzięku-
jemy również wszystkim, któ-
rzy zdecydowali się "zagrać"
razem z orkiestrą.

XX edycja akcji 
GÓRA GROSZA
Po raz kolejny nasze przed-
szkole i szkoła przystąpiły do
organizowanej przez Towarzy-
stwo Nasz Dom akcji "Góra
Grosza". Udało nam się zebrać
3876 sztuk monet o różnych
nominałach, co przełożyło się
na sumę 76,87 PLN. Wszystkim
darczyńcom BARDZO DZIĘ-
KUJEMY! Celem akcji Góra
Grosza jest zebranie funduszy

na pomoc dzieciom wychowu-
jącym się poza własną rodziną,
w tym na tworzenie takich pro-
gramów, które pozwolą dzie-
ciom wrócić do domu, bądź
tworzenia takich miejsc, które
będą w miarę swoich możliwo-
ści zbliżone do domu rodzin-
nego oraz programów, które
pozwolą im spokojnie dorastać.

Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia 2020 r. w budynku
szkoły w Skrzynce odbył się
DZIEŃ BABCI I DZIADKA.
Przedszkolaki i uczniowie za-
prosili swoje babcie i dziadków
celem złożenia życzeń oraz za-
prezentowania swoich umiejęt-
ności aktorskich, wokalnych i
tanecznych. Dzień ten był też
świetną okazją do wspólnego
spędzenia czasu w szkole dla
trzech pokoleń - dziadków, ro-
dziców i dzieci. Za przygoto-
wanie przepięknych dekoracji,
wspaniałej części artystycznej i
przepysznego poczęstunku ser-
decznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym - wychowaw-
com grup przedszkolnych, wy-
chowawcom klas I-III oraz

Wieści ze szkoły w Skrzynce
rodzicom! 

Walentynki
Mówi się, że luty jest miesiącem
zakochanych, ze względu na
fakt, że 14 lutego obchodzimy
WALENTYNKI w naszej szkole
również dało się odczuć magię
tego dnia. Przez kilka dni po-
przedzających Walentynki w
szkole działała Poczta Walen-
tynkowa, za pośrednictwem
której każdy mógł przesłać
swoje walentynkowe życzenia.
W dniu 14 lutego przedstawi-
ciele Samorządu Uczniow-
skiego przeszli po klasach,
doręczając wszystkim adresa-
tom walentynkową pocztę.
Dziękujemy za wspólną zabawę
i zapraszamy za rok.

Tłusty Czwartek
Zwyczaj jedzenia słodkich pącz-
ków pojawił się w Polsce około
XVII wieku, ale wtedy jeszcze
wyglądały nieco inaczej niż
obecnie. Miały w środku ukryty
orzeszek, a ten, kto trafił na taki
pączek, miał cieszyć się dostat-
kiem, szczęściem i powodze-
niem. Tradycja do dziś
nakazuje, aby w tłusty czwartek
zjeść choć jednego pączka. Kto
tego nie zrobi, temu do końca
roku nie będzie się wiodło. W
naszej szkole jak zwykle tłusty
czwartek minął na słodko. W
tym dniu SU wraz z pomocą ro-
dziców i nauczycieli zorganizo-
wał kiermasz słodkości.
Zainteresowanie było duże,
uczniowie mieli okazję skoszto-
wać tradycyjnych pączków z
różnymi nadzieniami oraz fa-
worków. 

Paweł Duda
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Gramy Do Jednej Miski
19 grudnia 2019 r. na terenie
przytuliska dla psów „Reksio”
prowadzonego przez Gminę
Szczucin odbył się finał II edycji
akcji „Gramy Do Jednej Miski”.
Podobnie jak w ubiegłym roku
w okresie przedświątecznym
Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej im. Marii Kozacz-
kowej w Skrzynce zapropono-
wał społeczności szkolnej
zbiórkę karmy. Tym razem do
udziału w przedsięwzięciu za-
prosiliśmy również szersze
grono szkół i organizacji. Po na-
wiązaniu kontaktu oraz prze-
prowadzeniu kampanii
informacyjnej wspólnie udało
się przekazać przytulisku ok.
500 kg pożywienia dla psia-
ków! Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy zdecydowali
się pomóc potrzebującym zwie-
rzętom – uczniom, rodzicom,
nauczycielom, oraz osobom in-
dywidualnym spoza szkoły.
Szczególne podziękowania
składamy naszym tegorocz-
nym partnerom, którzy odpo-
wiedzieli na zaproszenie, a są
to: Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Zabrniu,
Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Słupcu, Koło Gospodyń
Wiejskich w Lubaszu, Koło
Gospodyń Wiejskich w Radwa-
nie, Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Wsi Wola Szczucińska,
Centrum Paszowe w Dąbrowie
Tarnowskiej i Sołtys Wsi Rad-
wan.
Wspólne spotkanie na terenie
przytuliska było okazją do po-
dziękowania sobie nawzajem,
poznania się oraz podjęcia dys-
kusji na temat ewentualnych
dalszych form wsparcia dla

psiaków. Dla nas wszystkich, a
szczególnie dla uczniów, akcja
była formą uwrażliwienia na
los pozostawionych samym
sobie zwierząt. W dzisiejszym
świecie wszyscy jesteśmy
mocno zabiegani. To czasem
nie pozwala dostrzec potrzebu-
jących. Wszyscy chcielibyśmy
by dzieci uczyły się odpowie-
dzialności, były wrażliwe na los
pokrzywdzonych, których
wokół nas nie brakuje.
Pomysł przeprowadzenia
zbiórki został zaczerpnięty z
przedsięwzięcia grupy kibiców
Wisły Kraków – Starzy By-
walcy, który zajmują się organi-
zacją inicjatyw charytatywnych.
„Gramy do Jednej Miski” zapocząt-
kowano w 2018 r. jako zbiórkę
karmy, koców i zabawek dla
podopiecznych Krakowskiego
Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami. Szkoła w Skrzynce
wsparła wtedy tę inicjatywę,
przy okazji uczestnictwa w jed-
nym z meczów Wisły Kraków
w ramach organizowanego dla
uczniów sektora szkolnego.
Wtedy też uznaliśmy, że faj-
nym pomysłem byłoby prze-
prowadzenie podobnej akcji na
terenie naszej Gminy. Jedno-
cześnie mamy nadzieję, że idea
ta stanie się coroczną tradycją
mającą na celu nie tylko symbo-
liczną (póki co) pomoc naszym
czworonożnym przyjaciołom,
ale również uświadamianie
uczniom i nie tylko, że nie mo-
żemy być obojętni na los zwie-
rząt.

Warto nadmienić, że w
przytulisku znajduje się obec-
nie 57 podopiecznych. Mie-
liśmy okazję zauważyć, że

zdecydowana więk-
szość z nich to osob-
niki oswojone, po
prostu porzucone
przez swoich właści-
cieli. Dało się odczuć,
że zwierzakom bra-
kuje czułości ze strony
człowieka, co okazy-
wały zachęcaniem nas
do pogłaskania, czy
wspólnej zabawy.
Wszystkich Państwa
zachęcamy do propa-
gowania idei adopcji
zwierząt z przytuliska
„Reksio”. Cieszymy
się, że udało nam się
kontynuować i posze-
rzyć akcję zapoczątko-
waną rok temu, i
podobnie jak wtedy
mamy nadzieję, że ko-
lejna jej edycja zakoń-
czy się jeszcze
większym sukcesem.

Paweł Duda 
nauczyciel 

SP w Skrzynce

Szanowni Państwo, Centrum
Usług Wspólnych w Szczucinie
informuje, o zrealizowaniu ko-
lejnej edycji projektu „Jeżdżę z
głową” w ramach zadania: Za-
gospodarowanie czasu wol-
nego dzieci i młodzieży w 2020 r. 
Gmina Szczucin, przy wsparciu
finansowym Województwa
Małopolskiego, zrealizowała
w/w projekt nauki jazdy na
nartach dla 141 uczniów ze
szkół podstawowych z terenu
gminy w okresie ferii zimo-
wych, tj. od 27 stycznia do 9 lu-
tego 2020 r.
Zajęcia nauki jazdy na nartach
realizowane były w 13 grupach
liczących nie więcej niż 12
dzieci, w wymiarze 16 godzin
dla każdej z grup. Uczestnicy
mieli zapewnioną opieką wy-
kwalifikowanych instruktorów

na stoku narciarskim, wypoży-
czenie sprzętu narciarskiego:
narty, buty, kijki, kask, ochra-
niacze itp., ubezpieczenie,
opiekę wychowawców pod-
czas przejazdu i na stoku, oraz
transport od miejsca zbiórki do
miejsca realizacji projektu i z
powrotem.
W ramach zajęć uczniowie na-
byli podstawowe umiejętności
poprawnej techniki jazdy na
nartach oraz nabyli wiedzę, jak
w bezpieczny sposób korzystać
ze stoków narciarskich i
sprzętu narciarskiego, a co naj-
ważniejsze aktywnie spędzili
wolny czas, poprawiając kon-
dycję i podnosząc ogólną
sprawność fizyczną.

Jeżdżę z głową edycja 2020



którą zamieszkują mieszkańcy,
a dostarczony pojemnik prze-
znaczony jest tylko dla domo-
wników. W przypadku
prowadzenia działalności gos-
podarczej np.: sklepu, salonu
fryzjerskiego, punktu usługo-
wego, warsztatu samochodo-
wego, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do zawarcia
umowy na wywóz odpadów
komunalnych z firmą, która
posiada wpis do rejestru dzia-
łalności regulowanej w zakre-
sie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie
Gminy Szczucin. Wykaz firm
posiadających wpis do rejestru
działalności regulowanej w za-
kresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie
Gminy Szczucin znajduje się
na stronie internetowej
www.szczucin.pl w za-
kładce Gospodarka odpadami.

Co w przypadku, jeżeli segre-
gacja odpadów będzie niepra-
widłowa? 
Przedsiębiorca odbierający od-
pady w przypadku stwierdze-
nia, że odpady w pojemniku
lub worku nie są posegrego-
wane, naklei na pojemnik lub
worek czerwoną nalepkę o tre-
ści: „NIEPRAWIDŁOWA SE-
GREGACJA” i zawiadomi o
tym fakcie Burmistrza Szczu-
cina. Burmistrz Szczucina
ustali w drodze decyzji, opłatę
podwyższoną za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi za miesiąc, w którym nie
dopełniono obowiązku selek-
tywnego zbierania odpadów
komunalnych, w wysokości
czterokrotności stawki określo-
nej dla gospodarstwa. 

Czy przed wrzuceniem do
worka należy myć zużyte opa-
kowania?
Nie jest to konieczne. Wszyst-
kie opakowania należy jednak
opróżniać z zawartości, a opa-
kowania z tworzyw sztucznych
należy zgnieść.

Czy przed wyrzuceniem bute-
lek i słoików należy usuwać z
nich etykiety?
Nie ma obowiązku usuwania
etykiet z butelek i słoików.

Jaki przysługuje pojemnik na
odpady zmieszane, gdy dekla-
racja złożona jest na 6 osób?
Zmieszane odpady komunalne
należy gromadzić w pojemni-
kach o minimalnej pojemności,
z uwzględnieniem następują-
cych zasad: 
• gosp. 1 – 5 osobowe – pojem-
nik o pojemności 120 l
• gosp. 6 i więcej osobowe –
pojemnik o pojemności  240 l 

deklarację za marzec należy
składać do 10 kwietnia i ana-
logicznie w następnych mie-
siącach. Opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za mie-
siąc, w którym nastąpiła
zmiana.

Co należy zrobić w sytuacji,
gdy zmieniła się liczba osób
zamieszkujących nierucho-
mość?
W przypadku zmiany ilości
osób zamieszkujących daną
nieruchomość (tj. wypro-
wadzka mieszkańca), zgłosze-
nie zmiany w późniejszym
terminie wiąże się z brakiem
możliwości pomniejszenia
opłaty za okres od wystąpie-
nia faktycznej zmiany do daty
złożenia deklaracji. Zmiana
zostanie wprowadzona od
miesiąca, w którym zostanie
złożona deklaracja.

UWAGA! 
Wyjątkiem jest śmierć miesz-
kańca. Wówczas właściciel
nieruchomości może złożyć
deklarację zmniejszającą wy-
sokość zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w ter-
minie 6 miesięcy od dnia tego
zdarzenia.
W przypadku narodzin
dziecka czy wprowadzenia się
nowego mieszkańca właściciel
nieruchomości ma obowiązek
zgłoszenia osoby do „opłaty
za gospodarowanie odpa-
dami” w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana. 

Jakie są konsekwencje, jeżeli
nieruchomość jest zamiesz-
kała, a nie została złożona de-
klaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi?
W tej sytuacji mieszkaniec
Gminy Szczucin (właściciel
nieruchomości) zostanie z
urzędu wezwany do złożenia
takiej deklaracji. Jeżeli jej nie
złoży wysokość opłaty za gos-
podarowanie odpadami ko-
munalnymi zostanie ustalona
w drodze decyzji administra-
cyjnej. Ponoszenie opłaty za
gospodarowanie odpadami
jest obowiązkowe (art. 6h
ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).

Co w przypadku nierucho-
mości, gdzie zamieszkują
mieszkańcy i jest prowa-
dzona działalność gospodar-
cza?
Złożona deklaracja dotyczy
tylko części nieruchomości,

System gospodarowania odpadami komunalnymi – najczęściej zadawane pytania
Czy Gmina Szczucin będzie
wysyłała faktury do zapłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi?
Gmina Szczucin nie będzie wy-
syłała faktur za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.
Osoba składająca deklarację
musi we własnym zakresie pa-
miętać, aby dokonać płatności. 
Opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi należy
wnosić w kasie Urzędu Miasta
i Gminy Szczucin (gotówką lub
kartą płatniczą) lub na rachu-
nek bankowy Banku Spółdziel-
czego nr: 82 9464 0001 2001
0000 4011 0087  (w tytule na-
leży wpisać: imię i nazwisko
oraz adres nieruchomości, któ-
rej wpłata dotyczy) w termi-
nach: 
• do dnia 15 stycznia za pierw-
szy kwartał; 
• do dnia 15 kwietnia za drugi
kwartał; 
• do dnia 15 lipca za trzeci
kwartał; 
• do dnia 15 października za
czwarty kwartał.

Kto składa deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi?
Deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku
zabudowy jednorodzinnej
składa właściciel nieruchomo-
ści, współwłaściciel, najemca
(w przypadku, gdy właściciel
nieruchomości w umowie
najmu zobowiązuje najemcę do
regulowania opłat związanych
z gospodarką odpadami), dzie-
rżawca, użytkownik wieczysty. 
W zabudowie wielorodzinnej
deklarację w imieniu wszyst-
kich mieszkańców składa spół-
dzielnia mieszkaniowa lub
zarządca budynku.

Kiedy należy złożyć 
deklarację?
W przypadku nowo zamiesz-
kałego budynku (nowy dom
lub przeprowadzka do zaku-
pionej nieruchomości), właści-
ciel jest zobowiązany do
złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w termi-
nie 14 dni od dnia
zamieszkania pierwszego
mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
W przypadku zmiany danych
(np. zmiany ilości osób za-
mieszkujących daną nierucho-
mość lub chęci skorzystania z
obniżonej opłaty za komposto-
wanie bioodpadów) właściciel
zobowiązany jest złożyć
zmianę deklaracji w terminie
do 10 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana. Na przykład

Jakie przedmioty można wy-
stawić w dniu odbioru odpa-
dów wielkogabarytowych,
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego oraz zużytych opon?
Do odpadów wielkogabaryto-
wych zaliczamy: wersalki,
łóżka, stare meble, stoły, krze-
sła, fotele, dywany, materace,
pierzyny, rowery, zabawki du-
żych rozmiarów, wanny, umy-
walki, muszle klozetowe,
popsute meble ogrodowe itp. 
Do sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego zaliczamy (lo-
dówki, pralki, telewizory, radia,
żelazka, wiertarki itp.). Sprzęt
elektroniczny i elektryczny po-
winien być kompletny (z agre-
gatami i silnikami). 
Zużyte opony samochodowe
zbierane są w ilości max 8 szt. z
nieruchomości na rok. 
Nie należy wystawiać odpadów
nie zaliczanych do odpadów ko-
munalnych np. pochodzących z
napraw samochodów i ciągni-
ków, itp.
Odpady należy wystawić przed
posesję zgodnie z harmonogra-
mem do godziny 7:00.

Co zrobić z odpadami, np.
wielkogabarytowymi lub zuży-
tymi oponami poza terminami
odbioru sprzed posesji?
W przypadku, gdy posiadamy
odpady wielkogabarytowe np.
stare meble czy zużyte opony a
harmonogram nie przewiduje
odbioru tych odpadów w naj-
bliższym czasie, to w ramach
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi odpady
te można na własny koszt do-
starczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, Wola Szczucińska 142, 
tel. 14 641 00 38.

Co można oddać do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych?
W Gminie Szczucin funkcjonuje
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK)
w miejscowości Wola Szczuciń-
ska 142, który  jest czynny od
poniedziałku do piątku w godz.:
7:00 – 15:00, nr tel.: 14 641 00 38.
Mieszkańcy Szczucina w ra-
mach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mogą
dowozić do PSZOK bez limitu
następujące rodzaje odpadów:
papier i tektura, szkło, two-
rzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metale, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, przeterminowane
leki i chemikalia, odpady wiel-
kogabarytowe, zużyte baterie i
akumulatory, inne odpady nie-
bezpieczne, w tym oleje odpa-
dowe, rozpuszczalniki, farby,
tusze, kleje, detergenty zawiera-
jące odpady niebezpieczne,

świetlówki.
Zużyte opony samochodowe
można oddać w ilości max 8 szt.
na rok. 
Odpady dostarczane do PSZOK
muszą być posegregowane.

Co zrobić z gruzem powstałym
w przypadku remontu w
domu?
Jeżeli na terenie nieruchomości
zamieszkałej (dom, mieszkanie
w bloku) właściciel nierucho-
mości we własnym zakresie po-
dejmuje się prac remontowych
to wytworzone odpady budow-
lane może w ramach wnoszonej
opłaty na własny koszt dostar-
czyć do PSZOK w ilości nieprze-
kraczającej 300kg/nieruchomość
w ciągu roku w zabudowie jed-
norodzinnej i 1000 kg/nierucho-
mość w ciągu roku w
budynkach wielolokalowych. 
W sytuacji, gdy właściciel nieru-
chomości do przeprowadzenia
prac remontowych wynajmuje
wyspecjalizowaną firmę, to po-
wstałe odpady jak np. gruz bu-
dowlany, styropian, powinny
zostać zabrane i zagospodaro-
wane przez firmę wykonującą
usługę.

Gdzie można oddać:
1) używaną odzież nadającą się
do użytku? 
Na terenie Gminy na parkin-
gach oraz przy budynkach
gminnych w Szczucinie, Bor-
kach, Dąbrowicy, Radwanie,
Słupcu, Suchym Gruncie i Woli
Szczucińskiej rozstawione są
kosze na odzież używaną.
Można do nich wrzucać: nada-
jącą się do użytku odzież, bie-
liznę, pościel, ręczniki, obrusy,
kołdry, buty powiązane parami
oraz zabawki.
2) przeterminowane leki?
Przeterminowane leki można
wrzucić bez opakowań papiero-
wych do koszy ustawionych w
poczekalniach w Ośrodkach
Zdrowia w Szczucinie, Brze-
zówce i w Słupcu.
3) zużyte baterie?
Zużyte baterie można umiesz-
czać w przeznaczonych do tego
pojemnikach w Urzędzie Miasta
i Gminy w Szczucinie (ul. Wol-
ności 3) oraz Klubie Seniora w
Szczucinie (ul. Piłsudskiego 7).
Zbiórki zużytych baterii prowa-
dzą również szkoły oraz sklepy
wielkopowierzchniowe.
4) zużyte akumulatory oraz zu-
żyty sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny?
Zużyte akumulatory oraz zu-
żyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny można oddać w
miejscu zakupu nowego
sprzętu.

Referat Rolnictwa
i Ochrony Środowiska UMiG
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23 lutego br. rozpoczął się cykl warszta-
tów plastycznych organizowanych przez
SCKiB w Szczucinie w tarnowskim Biurze
Wystaw Artystycznych. Uczestniczyło w
nich 14 dzieci z gminy Szczucin. Spotka-
nie rozpoczęło się od zwiedzania wy-
stawy „Bardzo różnie i bardzo dobrze” -
Grafiki z kolekcji Zachęty – część II. Na-
stępnie przedstawiono informacje na
temat procesu powstawania grafiki
warsztatowej. W kolejnej części, każdy
mógł spróbować samodzielnie odbić
przygotowaną matrycę. Zajęcia prowa-
dzili: Aleksandra Kubisztal i Miłosz Rei-
ner. Redakcja

Warsztaty dla dzieci
Małe BWA
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Kredyt we frankach szwajcar-
skich są w rzeczywistości kre-
dytami złotówkowymi,  ale
uzależnionymi od kursu franka
szwajcarskiego. Waloryzacja
kredytów do franka jest często
oparta na niedozwolonych
klauzulach umownych, bo-
wiem banki dowolnie decydują
o kursie waluty obcej, co powo-
duje, że samodzielnie kształtują
zadłużenie kredytowe w ode-
rwaniu od warunków rynko-
wych. Wyroki sądowe z
ostatnich lat oraz obowiązujące
przepisy prawa dają wystar-
czającą podstawę aby unieważ-
nić kredyt we frankach
(„odfrankowienia” kredytów)
na koszt banków, a nawet na
unieważnienie całych umów
kredytowych. Celem odfranko-
wania kredytu jest wyłączenie
z umowy kredytowej postano-
wień, na podstawie których do-
konywane jest przeliczenie
jednej waluty na drugą, co po-
woduje uniezależnieniem raty
kredytowej, jego salda i opro-
centowania od ryzyka kurso-
wego. Kredyt staje się
kredytem złotowym.
Rodzaje kredytów walutowych
Kredyt indeksowany do CHF
to kredyt udzielony w walucie
polskiej, którego umowa naka-
zuje przeliczyć na równowar-
tość w walucie obcej, według
kursu zakupu danej waluty sto-
sowanego przez bank w chwili
wypłaty kredytu. Równowar-
tość kredytu wyrażona w walu-
cie obcej stanowi podstawę do
obliczenia wysokości rat kre-
dytu i wysokości zadłużenia.
Raty wyrażona w walucie obcej
były przeliczane na walutę pol-
ską według kursu sprzedaży
stosowanego przez bank w
dniu spłaty.
Przykładowy zapis umowy
może brzmieć następująco:
• Bank udziela Kredytobiorcy
kredytu w kwocie: (…) złotych.
Kredyt jest indeksowany (wa-
loryzowany) do waluty obcej
CHF. Kwota kredytu lub tran-
szy kredytu zostanie określona
według kursu kupna waluty
obcej obowiązującego
w Banku w dniu uruchomienia
kredytu lub transzy kredytu.
• Spłata rat kapitałowo-odset-
kowych dokonywana jest w
złotych, po uprzednim przeli-
czeniu rat według kursu sprze-
daży waluty obcej
obowiązującą w Banku
w dniu spłaty danej raty.
Kredyt denominowany do
CHF to kredyt, którego kwota
jest wyrażona w umowie  w
walucie obcej, ale wypłacony w
złotych polskich, po przelicze-
niu według kursu kupna wa-
luty obcej obowiązującej w

Banku w dniu wypłaty kredytu
lub jego transzy, zgodnie
z tabelą kursów walut Banku.
Wysokość rat kredytowych jest
wyrażona w walucie obcej, a
kredytobiorca dokonuje spłaty
w złotych polskich po przeli-
czeniu według kursu sprze-
daży stosowanego przez bank.
Przykładowy zapis umowy
może brzmieć następująco:
• Bank udziela Kredytobiorcy
na warunkach określonych w
umowie kredytu w kwocie: (…)
CHF, którego kwota będzie
wypłacona Kredytobiorcy w
złotych. Do przeliczenia kre-
dytu na złote, Bank zastosuje
kurs kupna CHF obowiązujący
w Tabeli kursów Banku w dniu
wypłaty kwoty kredytu lub
jego transzy.
• Spłata rat kapitałowo-odset-
kowych dokonywana będzie w
złotych. Kwota obliczona zosta-
nie przy zastosowaniu kursu
sprzedaży waluty obowiązują-
cej w tabeli Banku
w dniu spłaty raty.
Niedozwolone klauzule walo-
ryzacyjne
Umowy często określały wy-
płatę kredytu po przeliczeniu
według kursu zakupu waluty
przez bank, a spłatę według
kursu sprzedaży waluty przez
bank. Nie był to jednak średni
kurs NPB, a samodzielnie, jed-
nostronnie ustalany przez
banki (często bez oparcia o
obiektywne podstawy jego
ustalenia).
UWAGA! Klauzule waloryza-
cyjne stosowane przez banki
stanowią nieuczciwe postano-
wienia umowne i nie wiążą
konsumentów!
Banki miały pokusę do zaniża-
nia kursów przy wypłacie kre-
dytu i jego zawyżania przy
spłacie kredytu – względem
średniego kursu NBP. Udzie-
lony kredyt przeliczony na
CHF (kredyt we frankach) po
niższym niż rynkowy kursie
zakupu waluty powodował, że
kredytobiorca „miał do zapłaty
więcej franków”, bowiem
kwota kredytu w złotych po-
dzielona przez niższy kurs wa-
luty obcej dawała wyższą
kwotę franków do zwrotu. Od-
wrotna sytuacja ma miejsce
przy spłacie kredytu. Kwota
raty kredytowej wyrażona w
CHF pomnożona przez wyższy
niż rynkowy kurs sprzedaży
waluty dawała iloczyn wyższy,
niż należny bankowi w oparciu
o warunki rynkowe. Konsek-
wencją powyższego było doko-
nywanie przez kredytobiorców
nadpłaty przy spłacie każdej
raty kredytowej. Gdyby bo-
wiem stosowane przez banki
kursy walut stanowiły średni

kurs NBP, a nie ustalany przez
nie dowolnie, raty kredytowe
byłyby niższe. Różnica pomię-
dzy kursem kupna a kursem
sprzedaży waluty obcej nazy-
wana jest spreadem.
Jakie mamy prawa?
Kredytobiorcom przysługuje
roszczenie przeciwko bankowi
o uznanie klauzul waloryzacyj-
nych lub denominacyjnych za
nieważne albo bezskuteczne, a
w niektórych sytuacjach żąda-
nie unieważnienia całej umowy
kredytowej z jednoczesnym
zwrotem tego, co strony
umowy wzajemnie sobie
świadczyły (wzajemny zwrot
kwot, które strony zapłaciły na
swoją rzecz).
Kredyt we frankach – Uznanie
klauzul weryfikacyjnych za
niedozwolone
Uznanie klauzul waloryzacyj-
nych za niedozwolone daje
podstawę do “odfrankowania”
(unieważnienie – kredyt we
frankach) kredytu na koszt
banku. Poza zwrotem nienależ-
nie pobranych spreadów walu-
towych, kredyt staje się
kredytem złotowym (bez klau-
zul waloryzacyjnych do CHF).
Bank powinien zwrócić kredy-
tobiorcy bezpodstawnie po-
braną nadpłatę – sumę
pieniężną stanowiącą różnicę
pomiędzy sumą rat wpłaco-
nych, a kwotą należnych spłat
(rat kredytu wyliczonych bez
zastosowania klauzuli indeksa-
cyjnej). Wysokość nadpłaty w
każdym przypadku będzie
różna. Zależy ona do takich
czynników jak: kursu waluty
obcej z dnia zaciągnięcia kre-
dytu, czasu spłacania kredytu,
wysokości udzielonego kre-
dytu.

UWAGA! W ciągu całego
okresu kredytowania nadpłata
kredytobiorcy z tytułu sprea-
dów walutowych może wyno-
sić OD KILKU DO NAWET
KILKUDZIESIĘCIU TYSIĘCY
ZŁOTYCH (w zależności od
wysokości kredytu, okresu
spłaty, kursu waluty).
Banki często stosowały w umo-
wach kredytowych również
niedozwoloną klauzulą dowol-
nej zmiany oprocentowania,
przyznając sobie jednostronne
prawo do zwiększenia opro-
centowania kredytu, bez opar-
cia tego uprawnienia o
obiektywne wskaźniki ryn-
kowe. Skutkowało to, bezpod-
stawnym pobieraniem od
konsumentów zawyżonej
kwoty oprocentowania. Nie-
rzadko bank przy umowach za-
wieranych na kilkanaście lat,
już w pierwszych miesiącach
zwiększał oprocentowania kre-
dytu. Kredytobiorca może do-
magać się w takim przypadku
uznania zapisów umowy za
bezskuteczne i żądać zwrotu
bezpodstawnie pobranej kwoty
z tytułu podwyższonego opro-
centowania kredytu.
Kredyt we frankach – Unie-
ważnienie całej umowy kredy-
towej
Unieważnienie całej umowy
kredytowej skutkuje zwrotem
kwot, które strony wzajemnie
sobie świadczyły. Oznacza to,
że kredytobiorca zobowiązany
jest zwrócić bankowi całą
kwotę udzielonego kredytu,
bank natomiast zobowiązany
będzie zwrócić wszystkie
kwoty wpłacone mu przez kre-
dytobiorcę.
Jak dochodzić swoich praw?
W celu dochodzenia roszcze-

nia, należy wystąpić z pozwem
przeciwko bankowi z żąda-
niem unieważnienia całej
umowy kredytowej albo o za-
płatę wyliczonej sumy z tytułu
dokonanych bezpodstawnie
nadpłat rat.
Kredyt we frankach i termin
dochodzenia roszczeń
Kredytobiorca uprawniony jest
do żądania na drodze sądowej
od banku zwrotu nadpłaty
(spreadów) za okres ostatnich
10 lat (nawet po dokonaniu cał-
kowitej spłaty kredytu). Wyso-
kość należnych rat na
przyszłość będzie obliczana bez
zastosowania niedozwolonych
klauzul indeksacyjnych, co w
rzeczywistości powoduje, że
kredyt we frankach jest unie-
ważniony.

Kancelaria Prawna 
Mentor Group
Obsługa Prawna Firm 
i Klientów Indywidualnych
PRAWO   rodzinne

spadkowe
karne
pracy
administracyjne
odszkodowania
służebność przesyłu
windykacja

Al. Rejtana 27G
35-326 Rzeszów
tel. 790-690-214
Sekretariat
/17/ 86 42 840
Dział windykacji i rozliczeń 
/17/ 717 38 53
Dział Prawny i odszkodowań
/17/ 717 38 55
fax. /17/ 717 38 54
www.mentorgroup.pl
e-mail:
krzysztof.barylak@mentor-
group.pl

Kredyt we frankach jak sobie z nim radzić?
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Dnia 10 marca br. odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo - Wyborcze Klubu LKS
Wisła Szczucin. Ustępujący Za-
rząd na czele z Bartłomiejem
Czyżem podsumował swoją
dwuletnią kadencję, przedsta-
wił raport finansowy, sukcesy
sportowe i organizacyjne. Na-
stępnie w otwartej dyskusji
omawiano problemy klubu na
różnej płaszczyźnie, a tych nie
brakuje. Cieszy fakt, że
wszyscy zgromadzeni stwier-
dzili, że trzeba zintensyfiko-
wać działania i oferowali
pomoc. Tym samym wybrano
nowy Zarząd Klubu, którego
stery ponownie objął Bartło-
miej Czyż. Wiceprezesem zos-
tał Filip Gądek, sekretarzem
Mikołaj Strycharz, skarbni-
kiem Wojciech Sypek, a człon-
kiem zarządu Andrzej
Orszulak. Komisje Rewizyjną
uzupełnili: Jacek Czapla, Hu-
bert Kapel oraz Wojciech Szy-
mański.
Wisła sportowo wkroczyła w
zimowy okres przygotowaw-
czy do ligowej rundy rewanżo-
wej. Seniorzy wznowili
treningi od 10 stycznia, a trener
Jarosław Będkowski zaplano-
wał aż dziewięć meczów spa-
ringowych. Drużyna również
wzięła udział w Halowych

Sezon zimowy na
szczucińskiej hali rozpoczął
14.12.2019 r. XIV Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej Liturgicznej
Służby Ołtarza Dekanatu
Szczucin. Rozgrywki zostały
podzielone na 3 kategorie: mi-
nistranci, lektorzy młodsi i lek-
torzy starsi. Następnym
ważnym wydarzeniem był
Turniej z Mikołajem, który
odbył się 15.12.2019 r, organi-
zatorem był Uczniowski Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy-JUNIS
Szczucin. 4.01.2020 r. odbyła
się Liga Trampkarzy organizo-
wana przez OZPN Żabno. Ko-
lejne wydarzenie to mecze
Ligii Żaków organizowane
przez OZPN Żabno dnia
5.01.2020 r. 
XI Ogólnopolski Turniej w
Badmintonie został zorganizo-
wany w ramach WOŚP

Mistrzostwach Powiatu Dąb-
rowskiego rozgrywanych w
Dąbrowie Tarnowskiej. Kadrę
zespołu udało się prawie w ca-
łości utrzymać z rundy jesien-
nej. Oprócz dwóch wyjątków –
rezerwowego bramkarza Ja-
kuba Szymańskiego, który zos-
tał wypożyczony do MKS
Siemianowiczanki Siemiano-
wice Śląskie oraz Tomasza Fur-
gała, który rozpoczął parcę za
granicą. Jednak w zamian do

składu po półtorarocznej prze-
rwie spowodowanej kontuzją
powrócił Przemysław Krupa, a
w kwietniu z zagranicy ma  też
wrócić do gry Dariusz Kapu-
ściak. Do swoich rozgrywek
przygotowują się również nasze
drużyny młodzieżowe. Obok
systematycznych treningów po-
szczególne zespoły brały udział
w Halowych Ligach pod patro-
natem PPN Żabno, których ry-
walizacja toczyła się w

Szczucinie, Dąbrowie Tarnow-
skiej, Oleśnie czy Mędrzecho-
wie. Trampkarze na 11 drużyn
zajęli piąte miejsce, a Młodziki
na 13 drużyn uplasowali się na
trzeciej lokacie. Ci jeszcze
młodsi grali w zimowej Lidze
Małych Mistrzów oraz uczest-
niczyli w różnych halowych
turniejach.
Ligowa runda wiosenna miała
ruszyć 21-22 marca, ale inaugu-
racja została przesunięta. Polski

Związek Piłki Nożnej posta-
nowił zawiesić rozgrywki
klasy okręgowej oraz
wszystkich kategorii wieko-
wych do dnia 29 marca
włącznie w związku z sy-
tuacją związaną z roz-
przestrzeniającym się
koronawirusem COVID-
19 i zagrożeniem epidemio-
logicznym na terytorium
Polski.

Mikołaj Strycharz

12.01.2020 r., w zawodach
wzięło udział 148 zawodników
z całej Polski. 
14.01.2020 r. rozegrano XII Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Burmistrza Szczucina,
w turnieju tym wzięły udział
reprezentacje 6 szkół podsta-
wowych: dwie z powiatu bu-
skiego, jedna z powiatu

Zimowe wydarzenia sportowo-rekreacyjne w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczucinie

tarnowskiego  i trzy z powiatu
dąbrowskiego. 
18-19.01.2020 r. odbyła się XIII
Edycja Dziecięcego i Młodzie-
żowego Festiwalu „Kolęda
Hej”. Pierwszego dnia miały
miejsce przesłuchania uczest-
ników, natomiast drugiego
odbył się koncert laureatów.  
26.01.2020 r. odbył się X Kon-

cert Noworoczny Orkiestry
Dętej przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie. 
Podczas ferii zimowych na-
szym obiekcie odbywały się
jak co roku zajęcia sportowe
dla uczniów szkół podstawo-
wych. Luty rozpoczął się na
hali od Turnieju Żaków orga-
nizowanego przez OZPN

Żabno. 
18-19.02.2020 r. została roze-
grana Powiatowa Licealiada
Piłki Siatkowej Dziewcząt i
Chłopców, której uczestnikami
byli uczniowie szkół ponad-
podstawowych z powiatu dąb-
rowskiego. 
21.02.2020 r. zostały zorganizo-
wane Gminne Igrzyska Mło-
dzieży w Piłce Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców.

Szczegóły wszystkich wy-
mienionych wydarzeń i galerię
zdjęć znajdziecie Państwo na
stronie internetowej hali spor-
towej oraz na facebooku. Ser-
decznie zapraszamy!

Maciej Sołtys 
Hala Widowiskowo - Sportowa

w Szczucinie

W dniu 22 lutego br.
odbył się IV WOJEWÓDZKI
TURNIEJ W BADMINTONIE
o Puchar Wójta Gminy Pleśna.
Turniej rozgrywany był w hali
sportowej w Pleśnej. Do zawo-
dów zgłosiło się 153 zawodni-
ków i zawodniczek z

województwa małopolskiego.
Pojedynki były bardzo wyrów-
nane. Miejsca na podium zos-
tały wyróżnione pucharami, a
wśród wszystkich zawodni-
ków były losowane nagrody
rzeczowe.
II miejsce Ewelina Bogdan

drużyna skrzatów i żaków na Turnieju Mikołajkowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Wybory Zarządu i przygotowania do ligi

WOJEWÓDZKIE ZAWODY W BADMINTONIE
UMKS Junis Szczucin- katego-
ria młodzik
III  miejsce Emil Ziobro  UMKS
Junis Szczucin- kategoria żak
młodszy

Trenerzy Klubu 
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KĄCIK  KULINARNY

Babka wielkanocna

Składniki:
1 kostka margaryny do pieczenia
22 dag cukru
5 jajek
17 dag mąki
8 dag mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy
Starta skórka i sok z cytryny 
Sposób przygotowania:
Miękką margarynę utrzyj mikse-
rem z cukrem i cukrem wanilio-
wym na puszystą masę.
Stopniowo wbijaj jajka, ciągle mie-

szając. Do ubitej masy dodaj prze-
sianą mąkę, mąkę ziemniaczaną i
proszek do pieczenia, a następnie
wymieszaj. Formę do babek z ko-
minkiem wysmaruj margaryną i
obsyp mąką, a następnie wypełnij
ciastem. Piecz około godziny w 180
st. C.
Źródło: profil facebook: Karolina Cake
Małe i Duże Wypieki

Pieczeń wielkanocna z grzybami i
wędzoną śliwką

Składniki:
0,5 kg mięsa wieprzowego
0,5 kg mięsa wołowego
2 jajka

młodzik młodszy
2 miejsce Julia Warzecha
młodzik 
1 miejsce Ewelina Bogdan
junior młodszy
1 miejsce Emilia Szczęch
Open 
3 miejsce Wiktoria Lubacz
3 miejsce Łukasz Ziobro
Gry podwójne 
3 miejsce Słowik Aleksandra/Emilia Szczęch
2 miejsce Karol Dulak/Bartosz Curzytek
3 miejsce Paweł Podosek/Maciej Baran

Organizatorzy turnieju

12 stycznia 2020 r. odbył się XI
Ogólnopolski  Turniej w Bad-
mintonie. W zawodach wystar-
towało 158 uczestników z całej
Polski. Otwarcia zawodów do-
konała Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej  w Szczucinie Beata
Dzięgiel i v-ce Burmistrz Szczu-
cina Tomasz Bełzowski. Gości-
liśmy v-ce Starostę Powiatu
Dąbrowskiego Krzysztofa
Bryka  oraz  Prezesa UMKS
Junis Szczucin Kamila Bekera.
Gry toczyły się na 12 kortach
badmintonowych /ponad 260
meczy/. Zebrana kwota pod-
czas turnieju to 4.400,31 zło-
tych. Organizatorzy turnieju –
Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie oraz UMKS JUNIS Szczucin
- pragną podziękować tym oso-
bom, które przyczyniły się do
zorganizowania turnieju:
Panu Burmistrzowi Szczucina -
Janowi Sipiorowi za objęcie
patronatem turnieju  i udostęp-
nienie hali widowiskowo-spor-
towej,

Sponsorom: Malinowy Zdrój –
Baseny Mineralne Solec Zdrój,
Centrum Budowlane Mariusz i
Bożena  KMIEĆ, Pan Krzysztof
Bryk, Restauracja Staropolska,
GEO-MONT" KAMIL BEKER,
Firma Handlowa KATPOL,
REDSON, Badminton Player,
Firma Handlowa WODNIK,
PRESTIŻ Anna Czapla, Firma
Handlowo-Usługowa FUR-
GAŁ, Lody tradycyjne
,,DUDEK’’,  Dom Handlowy
Malisz, Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej, Mo-
nika i Piotr Chrabąszcz.

Serdecznie dziękujemy
wszystkim zawodnikom i kibi-
com za udział w turnieju.  Zwy-
cięzcom gratulujemy  i
życzymy sukcesów w kolej-
nych zawodach sportowych! 
Wyniki:
żacy młodsi
3 miejsce Julia Cieśla
3 miejsce Wojciech Trznadel
żacy
3 miejsce Natalia Cieśla

GRALIŚMY już po raz XI w finale WOŚP

Ogłoszenie

Towarzystwo Ratowania Parku
w Szczucinie zaprasza chęt-
nych do spisania wspomnień o
naszych przodkach Szczucinia-
nach. Jeśli macie ciekawe
wspomnienia, wydarzenia do-

tyczące Waszych babć lub
dziadków, napiszcie tekst, do-
łączcie zdjęcia. Chcemy wydać
książkę poświęconą naszym
dawnym mieszkańcom. Do-
chód ze sprzedaży książki
pragniemy przekazać na rewi-
talizację szczucińskiego parku.
Z ewentualnymi pytaniami

można się zwracać do pani
Marii Pietrachowej lub kontak-
tować się poprzez facebooka
(ratujmy zabytkowy park w
Szczucinie). Serdecznie zapra-
szamy do współpracy.

Marek Szymura

Zapraszamy wszystkich, którzy
kochają muzykę i śpiew od
przedszkolaka do emeryta do
wzięcia udziału w VII Festiwalu
Muzycznym im. Marianny Gaw-
lik, który odbędzie się 23 maja
2020 r. w Muzeum Drogow-
nictwa w Szczucinie. 

Regulamin konkursu i karta zgłosze-
nia dostępne na stronie internetowej
Centrum: www.szckibszczucin.pl

Szukasz pracy -
chcesz być nianią,
opiekunką, pomocą
domową lub chcesz
dać pracę, 
a może  chcesz coś
sprzedać lub kupić -
daj ogłoszenie.
Dane ujęte w ogłosze-
niu mogą zawierać je-
dynie treść ogłoszenia
oraz numer kontak-
towy, nie musisz za-
mieszczać adresu, ani
żadnych szczegóło-
wych informacji.
Treść ogłoszeń przyj-
mujemy:
Urząd Miasta i Gminy
Szczucin – Biuro po-
dawcze (Ogłoszenia
do Gazety)
- Samorządowe Cen-
trum Kultury i Biblio-
tek -  Dom Kultury
Biblioteka (Ogłosze-
nia do Gazety)

Ogłoszenia można
również przesyłać za
pośrednictwem po-
czty elektronicznej
na adres: 
gazeta@umigszczu-
cin.pl 
W tytule wiadomości
prosimy dopisać
"ogłoszenia drobne".
W ogłoszeniu muszą
się znaleźć takie infor-
macje jak:

Informacja o możliwości 
zamieszczania ogłoszeń

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
Szczucin do zamieszczania bezpłatnie 

drobnych ogłoszeń. 

- treść – krótki opis
przedmiotu ogłosze-
nia.
- dane kontaktowe –
nr telefonu, adres 
e-mail itp.
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za
treści ujęte 
w ogłoszeniu 
i zastrzega sobie
prawo do nie publiko-
wania ogłoszeń o tre-
ściach niezgodnych z
prawem lub niezgod-
nych z regulaminem
publi- kowania ogło-
szeń w gazecie. Regu-
lamin dostępny
w biurze 
redakcji.
Istnieje również moż-
liwość zamieszczania
artykułów sponsoro-
wanych (powiąza-
nych z działalnością
danej firmy). 
Zachęcamy także do
zamieszczania 
reklam.

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

2 dag suszonych grzybów
15 dag wędzonych śliwek
300 ml wody
1 sos borowikowy
majeranek
pieprz
1 łyżka tłuszczu
Sposób przygotowania:
Grzyby namocz w wodzie na około
20 minut, a następnie odcedź.
Potem zalej je 300 ml wody i zago-
tuj. Zagotowane grzyby odcedź,
posiekaj i wrzuć z powrotem do
grzybowego bulionu. Dodaj sos bo-
rowikowy,  majeranek i pieprz. Po-
łącz oba rodzaje mięsa mielonego z
jajkami i wyrób masę. Śliwki pokrój
w cienkie paski i dodaj do mięsa
wraz z grzybowym sosem. Formę
do pieczenia wysmaruj tłuszczem i
wysyp bułką tartą. Nałóż równo
masę mięsną i posyp bułką tartą.
Piecz w 180 °C przez 45 minut. Pie-
czeń podawaj pokrojoną w plastry.
Źródło: strona internetowa: przepisy pl




