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Oddajemy w ręce mieszkańców Gminy Szczucin bezpłatny kwartalnik informacyjny. 
Zachęcamy do współpracy z redakcją, celem włączenia się w tworzenie  naszej gazety.

Podtrzymując piękne tradycje własnoręcznie robionych ozdób choinkowych i stroików świątecznych, 
SCKiB w Szczucinie zaprosiło uczniów szkół gminy Szczucin do konkursu prac bożonarodzeniowych.

Rozstrzygnięcie już wkrótce! Informacje będą umieszczone na stronie internetowej SCKiB 
oraz fanpage’u instytucji. 
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W tym roku obchody Święta
Niepodległości odbyły się w cie-
niu koronawirusa. W związku z
obostrzeniami związanymi z
epidemią w całym kraju ob-
chody 102. Rocznicy Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości
mają nietypowy przebieg.

102. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

3(18)/ 2020

Podobnie było również w naszej
gminie. Bez przemówień, wy-
stępów oraz licznie zgromadzo-
nych mieszkańców w wyjątkowo
wymownej ciszy władze samo-
rządowe i Orlęta z Lubasza zło-
żyli wiązanki kwiatów oraz
zapalili znicze pod Kwaterą Pa-

mięci Narodowej w Szczucinie
oraz przy Kamieniu Piłsud-
skiego.
Tym skromnym gestem chcie-
liśmy pokazać, że pamiętamy!

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

14 października br. w Sali
Narad Urzędu Miasta i Gminy
Szczucin odbyło się spotkanie z
nauczycielami z Gminy Szczu-
cin. Spotkanie rozpoczął Bur-
mistrz Szczucina Jan Sipior,
który złożył życzenia oraz po-
dziękowania za trud wkładany
w codzienną pracę zwłaszcza w
tym trudnym dla nas wszyst-
kich czasie. Kolejnym punktem

spotkania było wręczenie na-
gród Burmistrza Szczucina za
wybitne osiągnięcia w pracy na
rzecz oświaty.
Wszystkim nauczycielom gra-
tulujemy dotychczasowych
osiągnięć i składam życzenia
pomyślności  w pracy zawodo-
wej i w życiu osobistym.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Dzień Edukacji Narodowej

Stare i zdegradowane chodniki
będące w złym stanie technicz-
nym w znacznym stopniu
utrudniają komfortowe i bez-
pieczne poruszanie się pie-
szych.
Gmina Szczucin nieustannie
prowadzi inwestycje mające na
celu poprawę sytuacji w tym
obszarze. W ostatnim czasie od-
dano do użytku blisko 300 mb
chodników. Wyremontowano
chodniki w Szczucinie przy 
ul. 3 Maja oraz w Brzezówce

Nowe chodniki w Gminie Szczucin
przy ośrodku zdrowia. Nowy
chodnik wykonano także w
Lubaszu przy oddanej nie-
dawno do użytku strefie aktyw-
ności i rekreacji. Wykonanie
tych prac podniesie bezpieczeń-
stwo pieszych oraz poprawi
warunki ruchu.  Inwestycje sfi-
nansowano w ramach fundu-
szu sołeckiego.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

W Lubaszu oddano do
użytku ogólnodostępną strefę ak-
tywności sportowej i rekreacyjnej.
To już trzeci tego typu obiekt uru-
chomiony  w tym roku w naszej
gminie.
Miejsca te tworzone są w celu za-
pewnienia wypoczynku i rekrea-
cji dla mieszkańców. Realizacja
projektu umożliwi osobom w róż-
nym wieku aktywne, różnorodne
i wspólne spędzanie wolnego
czasu. Inwestycja przyczyni się
do poprawy jakości życia miesz-
kańców i ich aktywizacji.
Realizacja ogólnodostępnej strefy
aktywności sportowej i rekreacyj-
nej w Lubaszu była możliwa
dzięki otrzymanemu dofinanso-
waniu z Województwa Małopol-
skiego w ramach programu
"Małopolska infrastruktura rek-
reacyjno-sportowa – MIRS".

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Ogólnodostępna Strefa Aktywności Sportowej
i Rekreacji w Lubaszu

Seniorzy są najbardziej nara-
żoną grupą osób na wszel-
kiego rodzaje kradzieże oraz
oszustwa. Nie daj okazji zło-
dziejowi!
• Nie pokazuj zawarto-
ści portfela. 
• Zachowaj szczególną
ostrożność przy pobieraniu
pieniędzy z bankomatu (nie
pokazuj kwoty oraz nie prze-
liczaj pieniędzy publicznie). 
• Chroń swoje doku-
menty. 

• Nie zabieraj wszyst-
kich dokumentów oraz pie-
niędzy na spacer i innego
rodzaju wyjścia z domu. 
• Nie rozmawiaj z oso-
bami postronnymi na tematy
związane z Twoją sytuacją
osobistą (informacje te mogą
być wykorzystane przy pró-
bie oszustwa lub kradzieży). 
Nasz dom nasza twierdza!
Seniorze! Nie wpuszczaj do
domu każdej osoby podającej
się za pracownika MGOPS

lub innej instytucji.
Masz prawo prosić, aby pra-
cownik pokazał legitymację
służbową lub telefonicznie
sprawdzić cel jego wizyty w
MGOPS lub innej instytucji.
Jeśli nie musisz, to nie prze-
chowuj w domu dużych kwot
pieniędzy, ani wartościowych
przedmiotów, a zwłaszcza w
typowych miejscach.

Zanim otworzysz drzwi!
•  Sprawdź przez wizjer w

drzwiach lub okno, kto Cię
odwiedził.
• Jeśli nie znasz odwiedzają-
cej Cię osoby zapytaj o cel
jego wizyty oraz poproś o
okazanie dowodu tożsamości
lub legitymacji służbowej.
• Uchyl drzwi sprawdź
uważnie okazany dokument,
nie zdejmując łańcuszka za-
bezpieczającego drzwi.
• W przypadku wątpliwości
umów się na inny termin
sprawdzając uprzednio w

danej instytucji wiarygodność
odwiedzającego.
• Jeśli osoba staje się natar-
czywa zadzwoń po Policję
997 i 112 lub zaalarmuj otocz-
nie. Postaraj się zapamiętać
jak najwięcej szczegółów.
• Jeśli musisz kogoś wpuścić,
nie zostawiaj go ani na chwilę
samego w mieszkaniu, po-
proś sąsiada, aby Ci towarzy-
szył.

Robert Rajtar
Kierownik MGOPS 

w Szczucinie

Szanowni Mieszkańcy-Seniorzy!
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie informuje
Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej uruchomiło program
"Wspieraj Seniora", który w okre-
sie pandemii ma pomóc seniorom
w codziennym funkcjonowaniu.
Program jest skierowany do osób
powyżej 70 roku życia. W szcze-
gólnych sytuacjach wsparcie
może być udzielone seniorowi w
wieku poniżej 70 roku życia.  Po-
lega ono na dostarczeniu artyku-
łów podstawowej potrzeby: 
•  artykuły spożywcze,

•  środki higieny osobistej,
•  leki itp.
W jaki sposób zgłosić swoje po-
trzeby? 

KROK 1. 
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
lub 
Seniorzy z terenu Gminy Szczu-
cin mogą dokonywać zgłoszeń na
nr telefoniczne MGOPS Szczucin 
14 64 43 122
14 64 43 123
14 64 43 126
• Zgłoś podczas rozmowy, że
zdecydowałeś się zostać w domu.
Zapisz datę i godzinę kiedy
dzwoniłeś 
• Infolinia działa od ponie-
działku do niedzieli w godzinach
8:00-21:00 
• MGOPS Szczucin działa od po-

niedziałku do piątku  w godzi-
nach od 7:30 do 15:30
• Osoba przyjmująca zgłosze-
nie z Infolinii przekazuje Twoją
prośbę o pomoc do naszego
Ośrodka przez system Central-
nej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2.
• Pracownik MGOPS skontak-
tuje się z Tobą telefonicznie. W
celu weryfikacji podaje datę i
godzinę kiedy dzwoniłeś na in-
folinię. Następnie zweryfikuje
zgłoszenie i ustali w jaki sposób
można Ci pomóc. Poda imię i
nazwisko osoby, która do Cie-
bie przyjdzie oraz datę. 
• Podczas rozmowy telefonicz-
nej, pamiętaj o zapisaniu nu-
meru do MGOPS oraz danych
osoby, która do Ciebie przyj-

Zakończyły się prace związane z
renowacją Pomnika Upamiętnia-
jącego Ofiary II Wojny Światowej
w Szczucinie.
Pomnik - Mogiła ulokowany jest
na cmentarzu Parafialnym  w
Szczucinie i jest miejscem spo-
czynku ok 70 osób, którzy bes-
tialsko zostali wymordowani w
okresie represji wojennych w
1939 roku. 
Zakres wykonanych prac to mię-
dzy innymi: wymiana płyty na-
grobnej betonowej na granitową,
wykonanie nowych kolumn gra-
nitowych znajdujących się na
płycie nagrobnej, zamontowanie
nowych łańcuchów okalających
kolumny, renowacja ogrodzenia
wokół mogiły.
Zadanie współfinansowano z do-
tacji pozyskanej przez Gminę
Szczucin z programu granto-
wego Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Groby i
cmentarze wojenne w kraju”.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Renowacja Mogiły-Pomnika

W Szczucinie wreszcie powstanie
wielofunkcyjny obiekt, miejsce
przyjazne dla literatury, kultury i
różnorodności sztuki. Miesz-
kańcy naszej gminy długo na
niego czekali, ale mamy nadzieję,
że uznają, iż było warto! 
W nowym budynku poza prze-
stronną funkcjonalną i nowo-
czesną biblioteką (na parterze),
znajdą się także sale: widowi-
skowa, dydaktyczna, konferen-
cyjna, pracownie artystyczne i
sportowe oraz KINO! 
Dodatkowym atutem inwestycji
jest znakomita lokalizacja, przy
ulicy Rudnickiego, obok bu-
dynku Szkoły Podstawowej!

Dziękujemy bardzo władzom sa-
morządowym na czele z Panem
Burmistrzem Janem Sipiorem za
determinację w rozwiązaniu tego
palącego problemu braku infra-

struktury kultury w naszej gmi-
nie oraz Panu Posłowi Wiesła-
wowi Krajewskiemu za
wsparcie w pozyskaniu fundu-
szy. 

Z niecierpliwością czekamy na
rozpoczęcie prac! 

Krystyna Szymańska

Literatura i sztuka w nowej siedzibie

dzie. 
• W razie wątpliwości,
zadzwoń do MGOPS na nr
tel. wskazane powyżej. 

KROK 3. 
• Przychodzi do Ciebie osoba,
którą MGOPS wyznaczył do
pomocy. W celu weryfikacji
poda imię i nazwisko oraz
okaże legitymację pracownika
socjalnego. W przypadku po-
mocy w formie zrobienia za-
kupów senior przekazuje
pieniądze pracownikowi
przed dokonaniem zakupów.
Zasady i sposób rozliczania
ustala indywidualnie
MGOPS, podczas pierwszego
kontaktu z Tobą. 
• Pamiętaj o zachowaniu
zasad bezpieczeństwa: noś

maseczkę, zachowuj dystans,
w miarę możliwości używaj
rękawiczek jednorazowych. 

KROK 4. 
• Odbierasz zakupy od
osoby, która Ci pomaga z za-
chowaniem zasad bezpie-
czeństwa: noś maseczkę,
zachowuj dystans, w miarę
możliwości używaj rękawi-
czek jednorazowych. 

PAMIĘTAJ
Za zrobione zakupy płaci se-
nior. Pozostałe usługi są nie-
odpłatne!

Robert Rajtar
Kierownik MGOPS 

w Szczucinie

Z przyjemnością informu-
jemy, że dobiegły końca prace
związane z realizacją inwesty-
cji pn.: „Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z
niezbędną infrastrukturą tech-
niczną na działkach nr ewid.
622/5, 622/6, 622/7, 622/8,
622/9, 622/13, 622/14, 622/15
położonych w mieście Szczu-
cin”
Inwestycję zrealizowano na
podstawie umowy pożyczki
zawartej pomiędzy Woje-

wódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie, a
Gminą Szczucin. 
Całkowity koszt wykonania
zadania to 225 244,84 zł w tym
151 129,00 zł kwota pożyczki.
W ramach planowanych prac-
wybudowano  sieć kanalizacji
sanitarnej o długości 310 m
oraz przebudowano przyłą-
cza kanalizacji sanitarnej do
budynków wielorodzinnych o
numerach 44, 44A, 46, 48, 50, 52. 

Celem realizacji zadania było
zmniejszenie zanieczyszcze-
nia środowiska naturalnego,
zwłaszcza w zakresie  jakości
wód podziemnych oraz po-
prawa warunków życia
mieszkańców poprzez upo-
rządkowanie  odprowadzania
ścieków poprzez ciągi kanali-
zacyjne na oczyszczalnię ście-
ków.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Zakończenie prac związanych z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej
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Program Czyste Powietrze
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom Mieszkańców, Bur-
mistrz Szczucina podpisał
porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie w zakresie wspólnej
realizacji programu „Czyste Po-
wietrze”. Gmina Szczucin jest
pierwszą gminą w powiecie
dąbrowskim, która realizuje za-
dania wynikające z porozumie-
nia.
Czyste Powietrze to komple-
ksowy program, którego celem
jest zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń wprowadzonych do
atmosfery przez domy jednoro-
dzinne. Program skupia się na
wymianie starych pieców i kot-
łów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków
jednorodzinnych by efektywnie
zarządzać energią. Działania te
nie tylko pomogą chronić środo-
wisko, ale dodatkowo zwiększą

domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym.
Realizacja programu przewi-
dziana jest na lata 2018 – 2029
przy czym podpisywanie
umów musi nastąpić do dnia 31
grudnia 2027 r. Zakończenie
wszystkich prac objętych
umową to dzień 30 czerwca
2029 r. Dofinansowaniu podle-
gają przedsięwzięcia zarówno
w trakcie realizacji, jak i zakoń-
czone, pod warunkiem ponie-
sienia pierwszego kosztu
maksymalnie 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku o dofinan-
sowanie.
Program skierowany jest do
osób fizycznych, które są:
• właścicielami/współwłaści-
cielami budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielo-
nego w takim budynku lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą
Program obejmuje dwie grupy
Beneficjentów:

- uprawnionych do podstawo-
wego poziomu dofinansowania
- osoby, których roczny dochód
nie przekracza 100 000 zł;
- uprawnionych do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania
- osoby, których przeciętny
średni miesięczny dochód na
osobę w gospodarstwie domo-
wym wskazany w zaświadcze-
niu wydawanym zgodnie  z art.
411 ust. 10g ustawy – Prawo
ochrony środowiska nie prze-
kracza:
• 1400 zł – w gospodarstwie
wieloosobowym
• 1960 zł – w gospodarstwie
jednoosobowym

W przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej,
roczny przychód beneficjenta z
tytułu prowadzenia pozarolni-
czej działalności gospodarczej za
rok kalendarzowy, za który
ustalony został przeciętny mie-
sięczny dochód, nie przekroczył
trzydziestokrotności kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia za
pracę określonego w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów obowią-
zującym w grudniu roku
poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne dotacje dla po-
szczególnych kategorii kosztów
kwalifikowanych.

Urząd Miejski w Szczucinie
udostępnił w swojej siedzibie
stanowisko komputerowe do
wypełniania wniosków o dofi-
nansowanie. Wypełnianie
wniosków odbywać się będzie
w godzinach pracy Urzędu, w
obecności pracownika Urzędu,
który będzie udzielał wyjaśnień
dotyczących wniosku i zasad
dofinansowania oraz pomagał
w wypełnianiu wniosku. (pok.
nr 19). Prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny pod nu-
merem 14 644 31 19.
Przed złożeniem wniosku o
podwyższone dofinansowanie
wnioskodawca występuje 
o wydanie zaświadczenia do
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szczucinie (pok.
nr 21). Zaświadczenie jest nie-
zbędne, żeby ubiegać się 
o podwyższony poziom dofi-
nansowania w programie. 

Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

W ostatnich miesiącach
wszyscy doświadczamy zja-
wisk, które do tej pory nie
miały miejsca lub były obecne
na znacznie mniejszą skalę.
Wiele osób odczuwa nasilony
lęk o zdrowie fizyczne, jednak
na tym nasze lęki się nie koń-
czą. Warunki pandemii i zwią-
zanych z nią obostrzeń mają
ogromny wpływ na zdrowie
psychiczne, co niestety znaj-
duje potwierdzenie w praktyce
psychologów, psychoterapeu-
tów, psychiatrów i innych spe-
cjalistów. Wiele osób trafia do
gabinetów, bo przestały sobie
radzić. Bardzo często to, co do
tej pory było czynnikiem
ochronnym i swoistą profilak-
tyką w zakresie zdrowia psy-
chicznego, czy nawet
pomagało dawać sobie radę z
trudnościami, w wyniku wpro-
wadzonych ograniczeń nie
może już pełnić takiej roli. Lu-
dzie zostali pozbawieni kon-
taktów z bliskimi, możliwości
wyjazdów w celach rekreacyj-
nych, spotykania się w restau-
racjach, kawiarniach, pójścia
do kina czy teatru, wielu nie
wychodzi już do pracy, bo pra-
cują zdalnie, a dzieci i młodzież
uczą się online. Można by
długo jeszcze wymieniać, a
lista zmian, które zaszły w na-
szym życiu, w porównaniu z
czasem choćby jeszcze sprzed
roku, jest w zasadzie nieskoń-
czona. Coraz więcej osób nie
radzi sobie z lękiem, obawami
o to, co będzie, niepewnością, a
niekiedy już z depresją. Daje
się także zauważyć, że loc-
kdown sprzyja rozwojowi uza-

może dotyczyć również osób
dorosłych, tym bardziej w sy-
tuacji pracy zdalnej. Zwiększa
się też nasilenie kolejnego bar-
dzo groźnego zjawiska– cyber-
przemocy, która szczególnie
destrukcyjnie działa na dzieci i
młodzież. 
Pojawia się pytanie, co w takim
razie można zrobić, żeby choć
trochę zmniejszyć negatywne
skutki obostrzeń?
Przede wszystkim należy sa-
memu zadbać o swoje zdrowie
psychiczne i potraktować to
jako bardzo ważne zadanie,
nawet jeśli przed pandemią nie
mieliśmy w zwyczaju świado-
mie zastanawiać się, co buduje
nasz psychiczny dobrostan.
Nie można zapominać, że bar-
dzo ważna jest profilaktyka i
każdy z nas powinien zatrosz-
czyć się o stan swojej psychiki,
nawet jeśli aktualnie nie od-
czuwa niepokojących sympto-
mów. W obecnej sytuacji może
być to trochę utrudnione, ale
należy zafundować sobie co-
dziennie odpowiednią ilość
ruchu, kontakt z naturą (np.
spacer w lesie), pamiętać też
należy o zdrowym odżywianiu
i koniecznie o kontaktach z in-
nymi ludźmi, choćby przez te-
lefon. Szczególną grupę
stanowią seniorzy, którzy bar-
dziej niż inni doświadczają
skutków izolacji i braku kon-
taktów, ponieważ ze względu
na zwiększone ryzyko zachoro-
wania często nie mogą spoty-
kać się z bliskimi. W związku z
tym cierpią na samotność, tęsk-
nią za dziećmi i wnukami, co
też wpływa na pogorszenie się

W czasie pandemii pomoc można znaleźć w „Arce”
leżnień behawioralnych (np.
od gier komputerowych, po-
rnografii), ale także od substan-
cji psychoaktywnych, głównie
od alkoholu. Ludzie utracili
wiele swoich aktywności, kon-
taktów, bywa, że są zwalniani
z pracy – to sytuacje kryzy-
sowe, w których łatwo o nie-
adaptacyjne regulowanie
emocji poprzez czynności pro-
wadzące do uzależnienia. Nie
da się ukryć, że również dla
dzieci i nastolatków pozosta-
wanie w domu i konieczność
nauki zdalnej jest powodem
znacznego pogorszenia się ich
stanu psychicznego. Młodzi już
od wielu miesięcy bardzo dużo
czasu spędzają przed ekranami
komputerów i smartfonów (wg
badań przeprowadzonych
przez Fundację Edukacji Zdro-
wotnej i Psychoterapii z Pozna-
nia w maju br. było to średnio
9 godzin na dobę), a ten długo-
trwały i interaktywny czas
ekranowy sprawia, że układ
nerwowy ulega rozstrojeniu. U
wielu z nich obserwujemy kło-
poty z pamięcią, nie potrafią się
skupić dłużej na jednej czynno-
ści, mają problemy ze snem i
odżywianiem się, z niczego się
nie cieszą, tracą zainteresowa-
nia, bywają równocześnie apa-
tyczni i pobudzeni, a nawet
agresywni. Niestety w związku
z obecną sytuacją dzieci i mło-
dzieży brakuje też aktywności
fizycznej. To wszystko razem
sprawia, że bardzo często cier-
pią oni na syndrom określany
jako zespół stresu elektronicz-
nego. Należy zaznaczyć, że ze-
spół stresu elektronicznego

ich kondycji psychofizycznej.
Dlatego ważne jest, aby o nich
nie zapominać i na miarę moż-
liwości okazywać im bliskość.
Należy unikać nadmiernego
wystawiania się na ekspozycję
złych przeżyć i emocji. Jeśli na
przykład jakieś informacje wy-
wołują podrażnienie to znak,
że należy się od nich odciąć.
Docierające do nas bodźce,
które odczytujemy jako nowe i
dodatkowo niebezpieczne ak-
tywują tzw. odruch orienta-
cyjny związany z
wydzielaniem się hormonów
stresu i reakcją „walcz lub ucie-
kaj”. Kiedy atakowani jesteśmy
przez zbyt wiele bodźców, bar-
dzo łatwo możemy się znaleźć
w stanie permanentnego
stresu, tak mogą na nas oddzia-
ływać np. docierające zewsząd
wiadomości dotyczące pande-
mii. Dlatego bardzo ważne jest,
aby ograniczyć czas spędzany
w Internecie czy przed telewi-
zorem i wręcz odcinać się od
zalewających nas informacji
oraz rozsądnie je sobie dawko-
wać (np. sprawdzać wiadomo-
ści raz dziennie). W przypadku
dzieci i młodzieży bardzo waż-
nym elementem profilaktyki
zaburzeń związanych z ryzy-
kownym korzystaniem z wyso-
kich technologii jest świadoma
kontrola rodzicielska. Nawet
jeśli z powodu nauki lub pracy
zdalnej musimy wiele godzin
spędzać przed ekranem kom-
putera i smartfona, to dla zdro-
wia warto ograniczać czas
ekranowy dzieciom i sobie
również. W zachowaniu rów-
nowagi psychicznej, czego do-
wodzą badania naukowe,
bardzo pomocne jest również

dbanie o życie duchowe (mod-
litwa i inne praktyki religijne).
I koniecznie nie zapominajmy
o sprawianiu sobie każdego
dnia drobnych przyjemności.
Osoby, które poszukują po-
mocy w związku z przeżywa-
nymi trudnościami i kryzysami
mogą skorzystać z dyżurów
wolontariuszy różnych specjal-
ności w Poradni Specjalistycz-
nej i Telefonie Zaufania
„Arka”, która decyzją ks. bis-
kupa Andrzeja Jeża od lutego
2019 r. prowadzona jest przez
diecezjalną Fundację Auxilium.
Z radością informujemy, że od
listopada br. dzięki inicjatywie
ks. Pawła Szpunara, psycho-
loga i przychylności Probosz-
cza parafii pw. Św. Marii
Magdaleny w Szczucinie, ks.
Zygmunta Warzechy, powstał
Punkt Konsultacyjny „Arki” w
Szczucinie. Można w nim sko-
rzystać z porad i konsultacji
księdza psychologa, psycho-
loga świeckiego, doradcy ro-
dzinnego, pedagoga i
mediatora. Punkt Konsulta-
cyjny zlokalizowany jest przy
kościele w Szczucinie. Porady i
konsultacje specjalistów są bez-
płatne. Należy jednak wcześ-
niej umówić się na wizytę.
Rejestracja wizyt odbywa 
się pod numerem telefonu 
14 692 02 93 od poniedziałku
do piątku w godz. 16.00 – 20.00
Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej
arka.diecezja.tarnow.pl

Agnieszka Szymańska, 
psycholog

Fundacja Auxilium, Tarnów
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3 listopada 2020 r. na terenie
obiektu Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Dąbrowie Tarnowskiej odbyło
oficjalne podpisanie umów o
udzielenie dotacji dla jednostek
OSP z terenu powiatu dąbrow-
skiego.
Z ramienia samorządu powia-
towego umowy podpisali Sta-
rosta Dąbrowski Lesław
Wieczorek oraz Wicestarosta
Krzysztof Bryk natomiast sym-
boliczne czeki z dofinansowa-
niem na ręce przedstawicieli
Ochotniczych Straży Pożarnych
wręczył Członek Zarządu Po-
wiatu Dąbrowskiego Kamil
Kwiatkowski wraz z p.o. Ko-
mendantem Powiatowym Pań-
stwowej Straży Pożarnej w
Dąbrowie Tarnowskiej kpt.
Krzysztofem Romańskim.
Na złożonych 16 wniosków o
dofinansowanie wszystkie zos-
tały rozpatrzone pozytywnie.
Powiat Dąbrowski przekazał na
ten cel blisko 75 000 zł.
W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców wspólnie z Za-
rządem Powiatu podjęliśmy
decyzję o wsparciu finanso-
wym zadań jednostek OSP.

Mam nadzieję, że przekazane
środki finansowe w pełni zo-
staną wykorzystane w celu
podniesienia gotowości bojowej
jednostek, a także uzupełnienia
wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia akcji ratowni-
czych, co przyczyni się do zmi-
nimalizowania skutków
zdarzeń losowych dzięki szyb-
kiej i profesjonalnej interwencji
druhów - mówił Starosta Le-
sław Wieczorek, który wyraził
nadzieję, że takie wsparcie dla
OSP będzie kontynuowane.
Pomysłodawcami tego przed-
sięwzięcia są Członkowie Za-
rządu Andrzej Giza oraz Kamil
Kwiatkowski, który również
jest aktywnie działającym dru-
hem OSP. Zarząd Powiatu jed-
nomyślnie przychylił się do tej
inicjatywy i podjął decyzję o
wsparciu strażaków, a także
opracował zasady ubiegania się
o dotację z budżetu powiatu.
Podczas podpisania umów i
przekazania symbolicznych
czeków p.o. Komendanta Po-
wiatowego Krzysztof Romań-
ski, a także Prezes ZOSP RP dh
Ryszard Pikul podziękowali
przedstawicielom samorządu

powiatowego za pomoc finan-
sową dla jednostek i pogratulo-
wali tej inicjatywy, dzięki której
mogą usprawnić wszelkie akcje
ratownicze i zakupić brakujący
sprzęt.
W tym roku pieniądze otrzy-
mały:
• OSP Brzezówka
• OSP Hubenice-Kozłów

Powiat Dąbrowski przyznał dotacje dla OSP Brzezówka, Zabrnie, Suchy Grunt i Maniów!

• OSP Kanna
• OSP Karsy
• OSP Luszowice
• OSP Maniów
• OSP Olesno
• OSP Radgoszcz
• OSP Smyków
• OSP Suchy Grunt
• OSP Świebodzin
• OSP Szarwark

• OSP Wójcina
• OSP Zabrnie
• OSP Żelazówka
• OSP Żdżary

źródło: 
https://powiatdabrowski.pl

/aktualnosci

Spotkania 
autorskie

Nieco baśni i Afryki 
w Szczucinie dzięki DKK

Dyskusyjne Kluby Książki są ele-
mentem wieloletniego ogólnopol-
skiego programu promocji
czytelnictwa i wsparcia sektora
książki „Tu Czytamy!”, objętego
patronatem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Celem
programu jest wykreowanie
mody na czytanie, poprzez akcen-
towanie przyjemności płynących
z lektury oraz promowanie ak-
tywnego udziału w życiu literac-
kim, np. poprzez spotkania z
ciekawymi ludźmi, interesujące
dyskusje, twórcze wykorzystanie
wiedzy płynącej z książek i litera-
tury. Jego realizacja możliwa jest
dzięki finansowemu wsparciu Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Instytut Książki w ramach pro-
jektu „Autor na Żądanie”, daje
klubowiczom z całej Polski możli-
wość spotkania z autorami czy
krytykami literackimi. Przy szczu-
cińskiej bibliotece działają dwa
Dyskusyjne Kluby Książki, dzięki
którym udało  się pozyskać środki
na organizację dwóch spotkań. 
24 września br. Samorządowe

Centrum Kultury i Bibliotek 
w Szczucinie, gościło Edytę 
Zarębską - bajkopisarkę i ilustra-
torkę książek dla dzieci oraz jej
męża Roberta Zarębskiego - mu-
zyka i kompozytora. Pani Edyta
jest autorką bajek: „Moje ulubione
dobranocki”, „Mój pamiętnik”,
„Zosia i fiołkowy kapelusz”,
„Antek i stara jabłonka”. Dodat-
kowo jest również autorką serii
Klub Kociaków Słodziaków oraz
współautorką „365 bajek na do-
branoc”. Otrzymała wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie 
im. Astrid Lindgren za pracę
„Wiki i ziarenko miłości”. W spot-
kaniu wzięli udział uczniowie
klas II Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie.
Podróżnik, autor, dziennikarz
muzyczny, fotograf? Kim jest,
albo kim czuje się Marcin 
Kydryński, tego mogli dowie-

dzieć się w bezpośrednim kontak-
cie z nim 9 października br.,
uczestnicy drugiego spotkania.
Gość opowiadał o licznych podró-
żach, o  zauroczeniu Afryką, kon-

tynencie pełnym barw, róż-
norodnych kultur, religii 
i klimatów, pięknym, ale
okrutnym. Znaczna część
spotkania była poświęcona
publikacji: „Lizbona. Muzyka
Moich Ulic”, bogato zdobio-
nej zdjęciami autora, opowie-
ści o jednym z
najpiękniejszych miast
świata. Książka ta, stanowi
osobisty opis Lizbony, wra-
żeń i wspomnień autora oraz
jego codziennego życia w
mieście nad Tagiem. W cen-
trum znalazła się najnowsza
książka Marcina Kydryń-
skiego „Dal”, będąca funda-
mentem do wcześniejszej
jego książki „Biel”. Modera-
torem spotkania była Kry-
styna Szymańska – Dyrektor
SCKiB w Szczucinie. 

Po obu spotkaniach była
możliwość zakupienia
książek z pamiątkowym 
wpisem autorów. Przed-
sięwzięcia zorganizowano
przy wsparciu finansowym
Instytutu Książki.
Pamiętajmy, że Dyskusyjne
Kluby Książki adresowane
są do wszystkich, którzy
nie tylko lubią czytać, ale
także rozmawiać o książ-
kach. Klubowiczem może
zostać każdy użytkownik
biblioteki, niezależnie od
wieku, zainteresowań oraz
tego, jak wiele i jak szybko
czyta. Założeniem projektu
jest czerpać przyjemność z
dyskutowania o literaturze,
nie zawsze będąc jej
znawcą, czy krytykiem.

Marta Marchwicka  
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Czas epidemii to czas ograni-
czeń. Więcej musimy przeby-
wać we własnych domach.
Mniej może nas być na naszych
nabożeństwach. Ale życie toczy
się dalej. Nie zatrzymujemy się
także w naszych przygotowa-
niach do Jubileuszu 700 lat Pa-
rafii. Wykonane są podkłady
betonowe w nawach bocznych.
Zabezpieczyliśmy je, aby wyko-
rzystać możliwie maksymalną
powierzchnię dla wiernych, któ-
rzy chcą uczestniczyć w naszych
nabożeństwach. Zbliżają się
święta Bożego Narodzenia.
Wiele osób, oprócz zakupów,
myśli także o duchowym przy-
gotowaniu do tych wyjątko-
wych, tak bardzo rodzinnych
świąt. To właśnie te wyjątkowe
święta, rozpoczynają się w do-
mach, uroczystą wigilią. Za-
dbajmy o ten wyjątkowy
wieczór. Zadbajmy o naszą pol-
ską tradycję z opłatkiem, kolę-
dami. Świeca wigilijnego dzieła
pomocy niech przypomni nam
o naszych bliskich. Nie wszyscy
będą z nami fizycznie, ale prze-
cież, tym razem technika niech
ułatwi nam łącza. W ten sposób
możemy powiększyć nasz wigi-
lijny stół. Nie tylko o to jedno
wolne miejsce. Przygotowania
do tych Świąt są wyjątkowe. 
Nie będzie jednej wielkiej spo-
wiedzi świętej. Przygotujmy się
zatem, korzystając, że kapłani
codziennie od 6.00 lub 16.30
spowiadają. Pomyślmy o tych,
którzy może w ostatniej chwili
przybędą do nas. Dajmy im
możliwość skorzystania ze spo-
wiedzi świętej. Sami skorzys-
tajmy wcześniej. Bo przecież to
święta Bożego Narodzenia, dla-
tego warto przypomnieć sobie
słowa Adama Mickiewicza: 
„Wierzysz, że Bóg zrodził się w
Betlejemskim żłobie? Lecz biada
Ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.

Dlatego też należy pamiętać, by
ten radosny czas nie był tylko
zewnętrznym przeżyciem i pod-
daniem się chwilowemu nastro-
jowi i urokowi świąt. Chrystus
ma się narodzić w każdym z nas
i stać się Zbawcą. Wtedy mo-
żemy powiedzieć, czym tak na-
prawdę jest Boże Narodzenie.
Wtedy inaczej przeżywamy cały
ten okres świąteczny. I ten okres
świąteczny będzie inny niż po-
przednie. W tym roku
duszpasterskim nie będzie tra-
dycyjnej formy wizyty duszpa-
sterskiej, tzw. kolędy. Aby
podtrzymać więź wiernych ze
wspólnotą parafialną, będziemy
zapraszać na Mszę św. do ko-
ścioła rodziny z kolejnych rejo-
nów parafii. Msza Święta będzie
ofiarowana w intencji zaproszo-
nych rodzin, tych obecnych i
tych nieobecnych z rejonu. Po-
rządek tych Mszy świętych bę-
dzie ogłaszany, podobnie jak
był ogłaszany porządek kolędy.
Warto więc pomyśleć i omówić
w swoim rejonie kolędowym
uczestnictwo w takiej Mszy
świętej i zaangażować się w po-
sługę liturgiczną jak: czytania,
modlitwa wiernych czy śpiew
kolęd. Chodzi o bardziej „ro-
dzinny” charakter tych Mszy
świętych. Na zakończenie Mszy
świętej poświęcimy wodę, którą
wierni przyniosą ze sobą, aby
mogli potem korzystać z niej w
swoich domach. Już zaraz po
powrocie do domu należy po-
modlić się o błogosławieństwo
dla domu i rodziny, a poświę-
cona wodą pokropić mieszka-
nie. 
Przez okres świąteczny chcemy
przygotować się do dalszych
prac, które z początkiem No-
wego 2021 roku, mamy zamiar
rozpocząć. Oczywiście na miarę
naszych możliwości. Najpierw
musimy zamknąć finanse 2020

roku. Nie jest dobrze, ale oby
gorzej nie było. Czas Bożego
Narodzenia to czas ludzi dobrej
woli. A jak jest dobra wola, to i
jest nadzieja. A do takich dzia-
łań zachęca nas protokół 
z posiedzenia komisji konser-
watorskiej w dniu 2 grudnia br.,
w którym zaznaczono, że „moż-
liwa jest rekonstrukcja wzoru
estetycznego obecnej posadzki”.
Odwzorowaniem płytek zajmie
się Manufaktura Ceramiczna
Fougasse z Kozenina koło

Opoczna. Wcześniej jednak
trzeba będzie odbić tynki, tak
jak w nawach bocznych, w za-
krystiach, prezbiterium i nawie
głównej. Prace w nawie głównej
planowane są na miesiące wa-
kacyjne, ponieważ w tym termi-
nie będziemy musieli z
nabożeństwami przenieść się do
kaplicy cmentarnej. To ważna
informacja dla planujących uro-
czystość ślubną. Nie rezygnu-
jemy z organizowanego już
tradycyjnie, Festiwalu kolędo-

wego. Przyjmie on w tym roku
formułę online. Warto zapoznać
się z nowym regulaminem i po-
chwalić się swoim talentem. 
A na czas Bożego Narodzenia i
Nowy 2021 Rok przyjmijcie ży-
czenia zdrowia i błogosławień-
stwa Bożego. 

Ks. Zygmunt Warzecha
Proboszcz Parafii Szczucin

Czym żyje parafia?
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To otwarty konkurs dla
dzieci i młodzieży szkol-
nej, którego celem jest za-
chęcenie dzieci do
śpiewania kolęd i pasto-
rałek tych znanych i tych
zapomnianych, w sposób
tradycyjny jak i według
własnej aranżacji. Z po-
wodu epidemii Festiwal
przyjmuje formułę on-
line. Zachowa swój dwu-
etapowy przebieg:
przesłuchania i koncert
laureatów. Jury przesłu-
cha nadesłane nagrania,
oceni i przyzna nagrody
dla poszczególnych kate-
gorii wiekowych. Naj-
lepsi będą przedstawieni
na stronach: Radia RDN
Małopolska, RDN Nowy
Sącz, SCKiB w Szczucinie
oraz Parafii św. Marii
Magdaleny w Szczucinie.
Soliści i zespoły będą oce-
niani przez komisję 
konkursową w następu-
jących    kategoriach wie-
kowych:
1 – kategoria przed-
szkolna 
< dzieci od lat 3 do klasy
„0”>
2 – kategoria szkolna
młodsza 
< dzieci od klasy 1 do
klasy 4 >
3 – kategoria szkolna
starsza 
< od klasy 5 do klasy 8 >
4 – kategoria młodzie-
żowa 
< szkoła średnia >
Każdą szkołę, przed-
szkole lub instytucję
kultury mogą reprezen-

tować soliści lub zespoły
wokalno – instrumen-
talne, albo chóry wielo-
głosowe w danej
kategorii wiekowej. Wy-
konawcy mogą zaprezen-
tować 2 utwory, w tym
obowiązkowo jedną tra-
dycyjną polską kolędę
lub pastorałkę, a ilość
wykonanych zwrotek na-
leży ograniczyć do
trzech. Jury nie będzie
oceniać wykonawców
prezentujących świeckie
piosenki o tematyce zi-
mowej czy noworocznej.

Zgłoszenia przyjmo-
wane będą do 22 stycznia

2021 roku na adres e-
mail: koledahej.szczu-
cin@gmail.com
W tytule wiadomości ko-
niecznie podać kategorię
wiekową, a w zgłoszeniu
należy podać:
imię i nazwisko, klasę
lub wiek, miejscowość,
nazwę Szkoły lub Insty-
tucji, imię i nazwisko in-
struktora, dyrygenta,
tytuł kolędy, pastorałki,
telefon kontaktowy lub
adres e-mailowy.                                               
Do oceny należy przesłać
pliki video:
• Zalecanej rozdzielczo-
ści 1280x720 pikseli, 
maksymalnie 1920x1080
pikseli
• współczynnik proporcji
obrazu: 16:9, pozioma
orientacja obrazu
• format pliku: AVI,
MOV, MP4, WMV
• pliki można wysłać
elektronicznie za pośred-
nictwem: www.wetran-
sfer.com
• każdy utwór powinien
być w osobnym pliku.
Czas nagrania do 5
minut.
• plik wideo musi być
zintegrowany z dźwię-
kiem. Nie można przysy-
łać pliku wideo i pliku
dźwiękowego osobno
• pliki z korektą czy jaką-
kolwiek ingerencją cyf-
rową w nagranie będą
automatycznie dyskwali-
fikowane
• nagranie wideo zosta-
nie przyjęte, jeśli będzie
rozpoczynać się zapowie-
dzią: kategorii wiekowej,
imienia i nazwiska solisty
czy nazwy zespołu, z za-
znaczeniem, że nagranie
zostało przygotowane na
Festiwal „Kolęda hej!”.
Nie można przysyłać
nagrań wideo rejestrowa-
nych wcześniej, archiwal-
nych.        
Ogłoszenie wyników 31
stycznia 2021 roku.
Organizatorzy festiwalu
zastrzegają sobie prawo
do zmiany w regulaminie
i uznają, że każdy uczest-
nik wysyłając zgłoszenie
dobrowolnie oraz świa-
domie wyraża zgodę na

Kolęda Hej!

posługiwanie się przez
Organizatorów Festiwalu
jego wizerunkiem oraz
wykonaniem zarejestro-
wanym wideo podczas
Festiwalu, akceptację Po-
lityki Prywatności w za-
kresie przetwarzania
danych osobowych, a
także wyraża zgodę na
otrzymywanie informacji
w myśl ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świad-
czeniu usług drogą elek-
troniczną.

Serdecznie zapraszamy!

Z okazji nadchodzących Świąt 
składam Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2021 Rok.

Andrzej Urbanik
Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego



29 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbędzie
się 10 stycznia 2021 r. – cel -
„Laryngologia, otolaryngolo-
gia i diagnostyka głowy. Finał
z głową”. Kwestować będzie
60. wolontariuszy z gminy
Szczucin, zarejestrowanych w
Sztabie przy Samorządowym
Centrum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie.
Rozliczenie wolontariuszy na-
stąpi w Domu Kultury w
Szczucinie od godz. 13.00 do
godz. 19.00
Czas jest trudny, ale tym bar-
dziej POMAGAJMY!!!

WOŚP w gminie
Szczucin
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Twoje dziecko nie ma jeszcze
karty bibliotecznej? Zapisz je do
biblioteki, a w prezencie
otrzyma Wyprawkę Czytelni-
czą na dobry czytelniczy start!
Akcja przeznaczona dla dzieci
w wieku 3-6 lat, również tych,
które posiadają już własną
kartę czytelnika.
Są takie wydarzenia i rytuały w
życiu dziecka, które nie tylko
pozostają na długo w pamięci,
ale mają też istotny wpływ na
jego dorosłe życie. Badania wy-
kazują, że dzieci wychowy-
wane pośród książek są
bardziej pewne siebie, mają
większy niż rówieśnicy zasób
słownictwa i dobrze rozwiniętą
wyobraźnię. Pożytki z czytania
mają także konkretny wymiar
materialny: czytające dzieci
osiągają sukcesy i zarabiają
więcej od tych, które nie czy-
tają.
Ważną rolę w kształtowaniu
Małego Czytelnika odgrywa
biblioteka: uczy go samodziel-
ności, podejmowania pierw-
szych własnych wyborów,
rozwija myślenie oraz nawyk
czytania i pogłębiania wiedzy.
Biblioteka to miejsce, gdzie ro-
dzic wspólnie z dzieckiem
może spędzić czas w sposób
twórczy oraz przeżyć nową,
fantastyczną przygodę z wypo-
życzoną książką. A to wszystko
za darmo!
Jednym z tych ważnych do-
świadczeń w dzieciństwie
mogą być pierwsze wizyty w
bibliotece, dlatego Instytut
Książki przygotował praw-
dziwą gratkę dla najmłodszych
miłośników książek i ich rodzi-
ców w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Mała książka –
wielki człowiek”.
Od października 2020 r. w Bib-
liotece Publicznej w Szczucinie
i Filiach Bibliotecznych w Bor-
kach, Brzezówce, Delastowi-

W związku z pandemią i
wprowadzonym stanem za-
grożenia epidemicznego w
kraju, każda osoba fizyczna,
przedsiębiorstwo czy instytu-
cja publiczna jest zmuszona
do wprowadzenia zmian w jej
funkcjonowaniu. Skutkami ta-
kich zmian są także ograni-
czenia w korzystaniu z
zasobów wszystkich biblio-
tek. Podobnie jak na wiosnę,
jesienny wzrost zachorowań
sprawił, że nie było możliwo-
ści udostępniania zbiorów. Co
w tym czasie robiły bibliote-
karki? Wiosną włączyły się w
akcję szycia maseczek i od-
zieży  ochronnej. Jednak to nie
wszystko. Wykonywały także
prace, dzięki którym popra-
wiło się funkcjonowanie pla-
cówki. Porządkowanie
księgozbioru, przygotowywa-
nie spotkań z dziećmi i doro-
słymi w ramach realizacji
założeń DKK, to tylko nie-
które z wykonywanych prac.
Jednak najważniejszym z nich
było dokonanie zakupu ksią-
żek, ich opracowanie i wpro-
wadzenie do systemu
komputerowego. Zgodnie z
założeniami w br. zakupiono
książeki i audiobooki za
ponad 25 tys. zł., prawie 50%
tej kwoty to środki ze-
wnętrzne.
W przyszłym roku szczuciń-
ska biblioteka ma obowiązek
przeprowadzenia skontrum,
czyli inwentaryzacji całego
księgozbioru. W czasie ta-
kiego przedsięwzięcia ko-
niecznym staje się zamknięcie
biblioteki dla czytelników.
Przeprowadzenie skontrum
trwa zwykle 3-4 tygodnie.
Aby uniknąć kolejnego za-
mknięcia głównej biblioteki
jesienne (listopadowe) dni bez
czytelnika, pracownicy biblio-
tek wykorzystali do tego celu.
W czasie skontrum trzeba

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK 
W SZCZUCIŃSKICH BIBLIOTEKACHsprawdzić, czy ilość książek w

księgach inwentarzowych i
bazie komputerowej zgadza
się ze stanem faktycznym.
Część z nich jest u czytelni-
ków, w związku z tym należy
sprawdzić wszystkie karty
czytelnicze (numer na karcie i
inne dane muszą być zgodne
z księgą inwentarzową) oraz
sprawdzić wszystkie książki
na regałach w bibliotece.
Zatem otwieramy każdą
książkę, sprawdzamy czy
dane zgadzają się z zapisem
w inwentarzu, czy książka po-
siada właściwą kartę (zdarza
się, że czytelnicy, zwłaszcza
dzieci mylą lub gubią te karty)
oraz czy nie ma wewnątrz ja-
kichś uszkodzeń (czy nie bra-
kuje stron). Na specjalnych
planszach w tabeli nanosi się
numery wszystkich książek,
które od początku istnienia
biblioteki z różnych przyczyn
zostały wycofane, zaznacza
się numery sprawdzonych
książek, (z półek i od czytelni-
ków). Potem trzeba wszystko
policzyć. Podobną operację
wykonuje się w systemie
komputerowym. W okresie
przeprowadzania inwentary-
zacji księgozbioru nie mo-
żemy przyjmować zwrotów,
ani wypożyczać książek czy-
telnikom. Mam nadzieję, że
ten opis uzmysłowi Państwu
ogrom naszej pracy. Obecnie
biblioteki wznowiły już wy-
pożyczenia. Zgodnie z zalece-
niem Biblioteki Narodowej
zwracane przez czytelników
książki w dalszym ciągu będą
przechodziły kwarantannę,
gdyż książek nie da się zdez-
ynfekować. Pomimo tej kwa-
rantanny pozycji do czytania
nie zabraknie, bo postara-
liśmy się o wiele godnych
uwagi nowości wydawni-
czych.

Marta Marchwicka

BIBLIOTEKI W PANDEMII

cach i Słupcu na dzieci w wieku
3 do 6 lat  czeka wyjątkowy
prezent – Wyprawka Czytelni-
cza. W wyprawce dzieci znajdą
książkę, dostosowaną pod
względem formy i treści do po-
trzeb przedszkolaka i spełnia-
jącą najwyższe standardy w
projektowaniu pięknych i mąd-
rych książek dla najmłodszych,
a także Kartę Małego Czytel-
nika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej
książki z księgozbioru dziecię-
cego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesię-
ciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwier-

dzającym jego czytelnicze zainte-
resowania i drobnymi upomin-
kami.
W wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice – przygotowana dla
nich broszura informacyjna przy-
pomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o roz-
maitych korzyściach wynikają-
cych z częstego odwiedzania
biblioteki. Drodzy rodzice
„otwórzcie” się na książkę, przy-
prowadźcie dziecko do biblioteki
i pomóżcie mu zdobyć DYPLOM
MAŁEGO CZYTELNIKA!
Pierwszy dyplom już wręczony -
Kacperku GRATULUJEMY!!!

Marta Marchwicka



str.93(18)/ 2020

16 listopada w holu Biblioteki
Publicznej w Szczucinie wy-
stawione zostały obrazy auto-
rstwa Stefanii Wójcik.
Autorka ukończyła Pań-
stwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Zamościu i
studia na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie. Jest dyplomowanym nau-
czycielem. We współpracy z
Janowskim Ośrodkiem Kul-
tury organizowała społeczne
warsztaty dla nauczycieli i
uczniów, prowadziła także
zajęcia na Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku, a od 17 lat jest
członkiem Polskiego Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Plasty-
ków. Najczęściej pracuje w
technice olejnej, akwareli, pas-
teli i batiku.
Posiada liczne nagrody i wy-

Wystawa 
„Tak powstawała 

Niepodległa”

W Domu Kultury w Szczucinie od 9 listo-
pada jest prezentowana wystawa, opraco-
wana przez Biuro Programu
„Niepodległa”, poświęcona procesowi 
odzyskiwania przez Polskę niepodległości
oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wy-
stawa „Tak powstawała Niepodległa” po-
myślana jest jako materiał
popularnonaukowy pomocny w uczczeniu
setnej rocznicy niepodległości Polski.

Redakcja

„Jesień z folklorem, czyli muzyka
łączy pokolenia”

4 października 2020 r. odbyła się VII edycja Przeglądu Twórczości Ludo-
wej „Jesień z folklorem czyli muzyka łączy pokolenia” w Oblekoniu.
Wzięła w nim udział także Kapela Ludowa „Wiślanie” z SCKiB w Szczu-
cinie, prezentując się zespołowo i solistycznie. Tegoroczny konkurs przy-
ciągnął wielu wspaniałych artystów, nie tylko z naszego regionu, tym
bardziej cieszymy się z sukcesów naszych reprezentantów. Kapela (w ka-
tegorii zespoły) - zdobyła II miejsce, Danuta Domarecka, zdobyła 
I miejsce w kategorii soliści. Gratulujemy!

Redakcja

różnienia, chętnie bierze
udział w wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych, a jej
prace znajdują się w prywat-
nych kolekcjach miłośników
malarstwa nie tylko w Polsce,
ale również za granicą. Jej ulu-
bione motywy malarskie to
kwiaty i pejzaż, które cieszą
oczy swoją barwą, kształtem,
zapachem i pięknem.
„…Współczesna sztuka szo-
kuje i prowokuje. Dla mnie
jednak wyraźną inspirację sta-
nowi natura i jej wnikliwa ob-
serwacja oraz przełożenie na
własny język malarski. Mia-
łam to szczęście, że wyrosłam
wśród pól i łąk, rozlewisk i to-
poli, gdzie wiosną kwitną
łany kaczeńców, firletek i nie-
zapominajek, latem kąkole i
chabry, maki i rumianki w ko-

biercach dojrzałych zbóż, zaś
jesienią babcine marcinki i na-
miętnie pachnące floksy cie-
szyły wrażliwe oko.
Nostalgicznie wspominam te
czasy… moja twórczość oscy-
luje wokół świata przyrody i
jej piękna. Niech te pozy-
tywne odczucia będą także
udziałem widzów moich ob-
razów” - mówi Stefania Wój-
cik.
Obrazy Stefani Wójcik można
podziwiać w szczucińskiej
bibliotece przez kilka najbliż-
szych tygodni, a także na stro-
nie internetowej SCKiB.
Istnieje także możliwość na-
bycia obrazów – bliższe infor-
macje można uzyskać pod nr
14 643-64-15.

Redakcja

WYSTAWA MALARSTWA STEFANII WÓJCIK
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W grudniu 2020 r. Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy
w Dąbrowicy obchodził jubile-
usz 5. lecia swojej działalności.
Placówka jest dziennym ośrod-
kiem wsparcia, prowadzonym
jako zadanie zlecone przez Sto-
warzyszenie „Otwarte Serce”
Rodziców, Opiekunów i Przyja-
ciół na Rzecz Osób Niepełnos-
prawnych.
Dom rozpoczął swoją działal-
ność 1 grudnia 2015 r. i jak 
dotychczas nieprzerwanie
wspiera osoby niepełnosprawne
intelektualnie oraz osoby z za-
burzeniami i chorobami psy-
chicznymi, które wymagają
opieki i wsparcia społecznego.
Jest to miejsce, w którym doro-
słe osoby niepełnosprawne, w
atmosferze domu rodzinnego,
mogą realizować swoje po-
trzeby, marzenia oraz rozwijać
zainteresowania.
W obecnej chwili Dom otacza
opieką, wsparciem oraz róż-
nymi formami terapii i usług 44

osoby. Są to w zdecydowanej
większości mieszkańcy miasta i
gminy Szczucin, ale także
mieszkańcy gminy Mędrze-
chów, Radgoszcz i Wadowice
Górne.
Celem działań podejmowanych
przez placówkę jest zwiększenie
zaradności i samodzielności
tych osób oraz integracja spo-
łeczna, a także poprawa stanu
psychicznego i fizycznego.
Aby osiągnąć wyznaczone cele
terapeuci codziennie prowadzą
liczne zajęcia z terapii zajęcio-
wej, treningi funkcjonowania w
życiu codziennym, zajęcia edu-
kacyjne, muzyczno-teatralne,
usprawniania ruchowego.
Świadczą usługi z zakresu po-
radnictwa psychologicznego,
socjalnego i zdrowotnego. Po-
nadto organizowanych jest sze-
reg imprez o charakterze
kulturalnym, integracyjnym,
oświatowym, rekreacyjnym i
sportowym. Udało się zrealizo-
wać wiele projektów, których

Pięć lat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy

Już blisko rok, na tere-
nie gminy Szczucin działa ośro-
dek wsparcia dla osób w
podeszłym wieku, Klub Se-
nior+. Zadanie jest współfinan-
sowane ze środków
otrzymanych od Wojewody w
ramach Programu Wielolet-
niego „Senior+” oraz środków
Gminy Szczucin. Prowadzenie
Klubu Senior+ w Gminie Szczu-
cin zostało zlecone Stowarzysze-
niu „Otwarte Serce” Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół na
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych.
Funkcjonujący od stycznia Klub
Senior + w Szczucinie, znajduje
się przy ul. Piłsudskiego 7, i jest
miejscem spotkań mieszkańców
miasta i gminy Szczucin, w
wieku 60+, nieaktywnych zawo-
dowo, którzy są zainteresowani
różnymi formami aktywności i
integracji.
Spotkania w klubie odbywają
się 3 razy w tygodniu po 4 go-
dziny dziennie. Seniorzy mogą

efektem były dodatkowe zajęcia
z muzykoterapii, animalotera-
pii, hortiterapii, a także liczne
wyjazdy spotowo-kulturalno-
rekreacyjne, m.in. do Warszawy,
Zakopanego, Polańczyka, Ochot-
nicy Dolnej, Szczawnicy, Sando-
mierza, Krosna, Ojcowa,
Wieliczki, Krakowa, Często-
chowy, Krynicy, Muszyny.
Również obecnie w dobie pan-
demii, podopieczni placówki
nie pozostają sami. W okresie
zawieszonej działalności stacjo-
narnej, stosowane są różne
formy terapii alternatywnej oraz
metody i techniki porozumie-
wania się na odległość. Pracow-
nicy placówki utrzymują stały
kontakt z wszystkimi uczestni-
kami i ich rodzinami. Codzien-
nie prowadzone są rozmowy
telefoniczne, dotyczące stanu
zdrowia psychicznego i fizycz-
nego oraz sytuacji bytowej.
Udzielane są porady, przekazy-
wane informacje, przypomnie-
nia o terminach wizyt

lekarskich, wsparcie psycholo-
giczne i pedagogiczne. Ofero-
wana jest pomoc w zrobieniu
zakupów, załatwieniu  niezbęd-
nych spraw, co dotyczy zwłasz-
cza osób samotnych. Udzielana
jest pomoc w dojeździe do leka-
rza, czy banku. Podopiecznym
dostarczane są do domów pa-
kiety terapeutyczne, dostoso-
wane indywidualnie do
możliwości i zainteresowań.

Celem zmotywowania do ak-
tywniejszego udziału w zaję-
ciach poza siedzibą placówki,
organizowane są różne kon-
kursy, które cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem, a nawet
angażują całe rodziny.

Maria Bielaszka
Dyrektor ŚDS w Dąbrowicy

korzystać  z szerokiej i komple-
ksowej oferty na rzecz społecz-
nej aktywizacji, w tym zajęć
ruchowych organizowanych na
Hali Sportowej, warsztatów te-
rapii zajęciowej, warsztatów ku-
linarnych. Odbywają się liczne
spotkania ze specjalistami, m.in.
z psychologiem, dietetykiem,
pielęgniarką, ratownikiem me-
dycznym, podologiem, czy
prawnikiem, które pozwalają
osobom starszym poszerzyć
wiedzę w danym zakresie oraz
pomóc rozwiązać problemy.
Innym działaniem są warsztaty
rozwoju osobistego „dbam o
siebie, dobrze wyglądam,
dobrze się czuję, wiem jak się
zachować”, a także zajęcia z no-
winek technologicznych, pod-
czas, których Seniorzy
zdobywają wiedzę jak posługi-
wać się nowym sprzętem elek-
tronicznym, jak obsługiwać
komputer. W ramach zajęć od-
bywają się wspólne wyjazdy do
teatru, kina, na kręgle oraz im-

prezy okolicznościowe i
wspólne biesiadowanie przy
grillu. Seniorzy mają możliwość
uczestniczenia w wycieczkach
krajoznawczo – turystycznych.
Do tej pory zwiedzili m.in za-
bytkowy Sandomierz oraz Ko-
palnię Soli w Bochni. 
Głównym celem Klubu Senior+

jest aktywizacja osób starszych,
przeciwdziałanie  wykluczeniu
poprzez prowadzenie działań
samopomocowych z akcentem
na integrację. Zaproponowane
w klubie zajęcia wpływają na
podtrzymywanie sprawnego
funkcjonowania seniorów w sfe-
rze psychicznej i społecznej, a

Klub Senior + w gminie Szczucin

przede wszystkim przeciw-
działają osamotnieniu.

Maria Bielaszka
Kierownik Klubu Senior + 

w Szczucinie
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podczas IV pielgrzymki do
Polski – Mszy św. na Rynku
Głównym w Krakowie
13.08.1991 r. (przy okazji bea-
tyfikacji Anieli Salawy).
W tym samym roku artystka
skomponowała utwór „Przyj-
mij Panie wolność moją” – me-
dytację słowno – muzyczną
wg zapisków sługi Bożego
Bronisława Markiewicza, zało-
życiela zakonu michalitów –
na chór męski, solistów i or-
gany.

W latach 1983- 85
Irena Pfeiffer opracowała mu-
zykę do modlitw Ojca Św. Jana
Pawła II na różne okresy roku
liturgicznego – na chór i głos z
organami:
a) Modlitwa Roku Świętego
b) Hymn Roku Świętego:
• na Adwent i Boże Narodze-
nie
• na Wielki Post i Wielkanoc
• na Zesłanie Ducha Świętego
• modlitwy na różne okolicz-
ności
• modlitwa o powołania du-
chowe
W 1987 r. – muzyka do mod-
litw Ojca Świętego na Rok Ma-
ryjny.
W 1989 r. – „Droga Krzyżowa
z Ojcem Świętym” na głos, or-
gany, solistę, recytatora i nar-
ratora.
W 1991 r. – „Modlitwy do św.
Józefa” – 4 pieśni dla ss. ber-
nardynek,
- „Modlitwy” w oparciu o
pisma sługi bożej Marii Ko-
lumby – 9 pieśni dla ss. domi-
nikanek,
- „Modlitwy do bł. Józefa Se-
bastiana Pelczara” – 5 pieśni
dla ss. sercanek.
1992 r. – „Akathistos II”, stasis
I i IV. Rozmyślania wg myśli
św. brata Alberta Chmielow-
skiego – 6 pieśni dla ss. serca-
nek
1993 r. – „Błogosławiona
Matko Angelo Truszkowska,
módl się za nami”; inwokacja i
modlitwy matki Angeli – 8
pieśni dla ss. felicjanek.

Na beatyfikację siostry
Faustyny Kowalskiej
(18.04.1993 r.) skomponowała
20 utworów do słów dyktowa-
nych siostrze przez Pana Je-
zusa: „Jezu ufam Tobie”,
„Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego”, „Litania do Miłosierdzia
Bożego”, „Najmiłosierniejsze Serce
Jezusa”, „O Boże mój”, „O Krwi
i Wodo”, „Inwokacja do błogo-
sławionej Faustyny” i inne.

Ostatnie utwory kom-
pozytorki to: „Pasja wg Ewan-
gelii św. Jana” – na chór męski
a capella, dla kleryków księży
michalitów w Krakowie (1993)
oraz „Dziękuję za dobrodziej-
stwo powołania” – modlitwy i
akty strzeliste wg słów św.
Klary – 7 pieśni dla ss. klary-
sek.

Irena Pfeiffer – Henz-
lowa zmarła 6 lipca 1996 r. i
została pochowana na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krako-
wie, w starej części cmentarza,
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„Mała encyklopedia muzyki”
(PWN 1968), str. 792: „Irena
Pfeiffer, ur. 23.IX.1912 r. w
Szczucinie, polska kompozy-
torka i dyrygent, 1946 – 52
uczennica A. Malawskiego i
W. Bierdiajewa w PWSM w
Krakowie, autorka utworów
orkiestrowych fortepiano-
wych, pieśni solowych. Piose-
nek dziecięcych i opracowań
muzyki ludowej”. (O utwo-
rach religijnych, „nie wypa-
dało” wtedy wspominać).
Irena była córką Kazimierza
Pfeiffera i Kazimiery Hajduk
ze Świdrówki. Została
ochrzczona w Szczucinie przez
ks. wikariusza Jana Ligęzę.
Miała 2 młodsze siostry: Janinę
i Marię. Ojciec rodziny pocho-
dził ze Szwajcarii, słynnego
rodu dowódcy gwardii papie-
skiej; blisko Watykanu znaj-
duje się ulica Via Pfeiffer, dla
upamiętnienia tego nazwiska.
W 1920 r. pan Pfeiffer porzucił
rodzinę i przeniósł się do Kra-
kowa, a potem do Rabki.
Matka sama wychowywała
córki. Dzięki swej siostrze
Marii Cyrek, znalazła zatrud-
nienie w fabryce wyrobów
sportowych w Krakowie,
czym zarabiała na utrzymanie.
Irena od dzieciństwa uczyła się
gry na skrzypcach i śpiewała
w chórze szkolnym. W 1931 r.
zdała maturę w Państwowym
Seminarium Nauczycielskim
im. Józefa Joteyki w Krakowie.
Naukę gry na fortepianie po-
bierała w Szkole Muzycznej
im. Wł. Żeleńskiego u Józefiny
Stankiewiczowej i Kazimiery
Treter. W 1934 r. zdała egza-
min w Państwowym Konser-
watorium w Katowicach i
otrzymała prawo nauczania
śpiewu w szkole średniej oraz
dyrygentury. W 1935 r. odbył
się pierwszy publiczny koncert
chóru amatorskiego pod jej
kierunkiem – wykonano wią-
zankę pieśni legionowych na
akademii ku czci J. Piłsud-
skiego.
Pierwszą pracę etatową pod-
jęła w 1937 r. w Zawodowej
Szkole Dokształcającej i w Li-
ceum Sióstr Urszulanek. Już w
następnym roku jej chór zajął I
miejsce na „Zjeździe chórów
gimnazjalnych”.
We wrześniu 1939 r. utworzyła
60. osobowy żeński chór
„Akord”, który podczas wojny
występował m.in. w szpitalach
dla polskich jeńców i osób wy-
siedlonych z okupowanych
ziem. Współpracowała z Feli-
ksem Nowowiejskim, który
skomponował dla jej chóru
„Kolędę góralską”. W styczniu
1942 r. w Teatrze Starym w
Krakowie odbył się koncert
kolęd w wykonaniu
„Akordu”. Po wyzwoleniu, w
1945 r. Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego objął swym
patronatem chór prowadzony

przez Irenę Pfeiffer.
Rok 1946 przyniósł artystce ko-
lejne sukcesy: koncert kolęd w
wykonaniu „Akordu” zyskał
uznanie Jana Maklakiewicza,
Zygmunta Mycielskiego i Ar-
tura Malawskiego. W kwietniu
odbył się koncert chóru „Pol-
ska pieśń ludowa” na 
dziedzińcu Biblioteki Jagiel-
lońskiej.
W tymże roku Irena podjęła

studia na Wydziale Teorii
Kompozycji i Dyrygentury u
Adama Malawskiego i prof.
Waleriana Bierdiajewa w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Krakowie. Po ich
zakończeniu w 1952 r. została
przyjęta do Związku Kompo-
zytorów Polskich.
Od września 1946 r. objęła kie-
rownictwo chóru męskiego
Krakowskiego Towarzystwa
Śpiewaczego „Echo”, (założo-
nego w 1919 r. przez Bolesława
Wallek- Walewskiego) i odnio-
sła z nim liczne sukcesy. Już w
1951 r. zdobyła I miejsce na I
Festiwalu Muzyki Polskiej w
kategorii chórów amatorskich.
3.07.1951 r. w Filharmonii Kra-
kowskiej odbył się koncert dy-
plomowy Ireny Pfeiffer z
dyrygentury i kompozycji; ar-
tystka otrzymała dyplom ka-
pelmistrzowski w klasie prof.
Krzemińskiego i kompozytor-
ski u Artura Malawskiego.
Została pierwszą w Polsce ko-
bietą - dyrygentem orkiestry
symfonicznej. Debiutem kom-
pozytorskim była kantata
„Zew ziemi” do słów Juliusza
Słowackiego.
Od 1955 r. Irena Pfeifer praco-
wała w Państwowym Liceum
Muzycznym im. Fryderyka
Chopina. Prowadziła orkiestrę
symfoniczną i chór żeński
„Akord”, którego była założy-
cielką. Otrzymała propozycję
dyrygenta Zespołu Pieśni i
Tańca „Mazowsze”, lecz jej nie
przyjęła, nie chcąc opuszczać
Krakowa.
W 1959 r. Irena Pfeiffer za-
warła związek małżeński z
wdowcem, Franciszkiem
Henzlem, ale w swej twórczo-
ści zachowywała jednak swoje
rodowe nazwisko. Od 1962 r.
prowadziła chór męski „Bard”;
często na koncertach łączyła
oba te chóry, prowadzone
przez siebie. 29.11.1964 r. w
Filharmonii Krakowskiej
odbył się uroczysty koncert z
okazji 25. lecia chóru „Akord”
i 30. lecia pracy dyrygenckiej
Pani Ireny. 
W 1966 r. orkiestra symfo-
niczna prowadzona przez nią
wyjechała na pierwsze turnee
zagraniczne do Jugosławii.
Wkrótce jednak artystka zre-
zygnowała z twórczości na
rzecz muzyki wokalnej, chó-
ralnej i instrumentalnej dla
dzieci, a zwłaszcza – muzyki
sakralnej, która stała się naj-

Życie i twórczość Ireny Pfeiffer 

ważniejszym dziełem jej twór-
czości kompozytorskiej.
Z chórem „Bard” Irena Pfeiffer
wyjeżdżała do Włoch (1974 r.),
Holandii, Szwajcarii i NRD
(1977 r.). Następnie wyjechała
do Chicago i współpracowała
z zespołem „The Lira Singers”
– skomponowała dla niego
cykl polskich utworów „Pieśni
naszej ziemi”, koncertując z
nimi w USA i Polsce.
Z biegiem czasu muzyka reli-
gijna całkowicie zdominowała
jej twórczość kompozytorską.
Wniosła ona ogromny wkład
w posoborową odnowę mu-
zyki kościelnej, poświęcając
swój talent na usługi Kościoła
Katolickiego. Rozmiłowana w
melodyce śpiewów gregoriań-
skich miała subtelne wyczucie
sakrum w muzyce liturgicznej.
Wyczulona na piękno i szacu-
nek do Boga, oddawała Mu
cześć swoją muzyką. Pierw-
szymi utworami religijnymi,
komponowanymi już od 1945
r., były kolędy i pastorałki – na
chór mieszany. W latach 1960-
1980 skomponowała aż 19
utworów mszalnych na chór
lub głos i organy – oto najważ-
niejsze:
1964 – „I Msza polska na głos i
organy”
1972 – „Msza o błogosławio-
nym Maksymilianie Kolbe”
1976 – „Dwie Msze na I Komu-
nię dziecięcą”
-  „Utwory do rytuału pogrze-
bowego” w języku polskim
- kantata dla kościoła św.
Anieli Merici w Rzymie

Do psalmów, chorałów i pieśni
skomponowała melodie:
1954/55 – „Pieśni Maryjne” –
13 pieśni na głos i organy
1956 – „Miłujmy się wzajem-
nie” – pieśni na głos i organy
1957 – 1969 – „Osiem pieśni
eucharystycznych” – na głos i
organy
1960 – „Przed Twym ołta-
rzem” – pieśni mszalne dla
dzieci
1967 – „Hymn na II tysiącle-
cie”
1971 – „Wezwanie do Maryi –
Królowej Polski”
1975 – „Pozdrowienie Naj-
świętszej Dziewicy” – na głos i

organy

Bardzo aktywnie działała w
Archidiecezjalnej Komisji do
spraw Muzyki Kościelnej; od
tego czasu datuje się wielolet-
nia znajomość i bliskie kon-
takty artystyczne z
kardynałem Karolem Wojtyłą,
później – papieżem Janem
Pawłem II. W 1961 r. skompo-
nowała muzykę do „Kantaty
Królów Polskich” na 500.oso-
bowy chór mieszany, wyko-
nany na Jasnej Górze podczas
Kongresu Maryjnego. Dla mło-
dzieży dominikańskiej w Poz-
naniu napisała zbiorek
„Śpiewajcie psalmy Bogu” i
„Radujcie się w Panu” – w
sumie 30 utworów. W 1979 r.,
w związku z I pielgrzymką do
Polski papieża Jana Pawła II
skomponowała „Hymn o św.
Stanisławie” i „Modlitwę za
Ojca Świętego Jana Pawła II”
do tekstów Marka Skwarnic-
kiego. W tymże roku opraco-
wała muzykę do filmu o św.
Stanisławie pt. „Pater Patriae”,
w reżyserii ks. Wojciecha Sto-
kłosy. W latach 1980/81 stwo-
rzyła „Akathistos Polski” – 61
medytacji o życiu Matki Bożej,
do tekstów Marka Skwarnic-
kiego – na tenor, baryton i chór
a capella. W 1982 – 83 – melo-
die do tryptyku poezji Karola
Wojtyły:
a) „Pieśń o Bogu ukrytym”
(Wybrzeże pełne ciszy),
b) „Magnificat” – hymn na
chór a capella,
c) „Stanisław” poemat na chór
męski a capella i 3 recytatorów,
wykonany przez Capellę Cra-
coviensis pod dyrekcją Stani-
sława Gałońskiego, z
Andrzejem Hiolskim – solistą.
1984 – „Kantata do błogosła-
wionej Urszuli”, do słów s. Te-
resy Ledóchowskiej, na chór
mieszany a capella
1987 – „Suita Maryjna” – na
chór żeński i instrumenty, wy-
konany przez zespół „The Lira
Singers”.
1988 – „Litania polska” do tek-
stu ks. Jana Twardowskiego,
na chór żeński i solistów a ca-
pella; utworem tym dyrygo-
wał w Chicago (zespół The
Lira Singers) – Stefan Stuli-
grosz.
1990 – Refleksja muzyczna nad
poezją Karola Wojtyły:
a) „Szymon z Cyreny”, z po-
ematu „Profile Cyrenejczyka”
– na chór męski a capella i re-
cytatora
b) „Weronika”, z poematu
„Odkupienie szuka Twego
kształtu, by wejść w niepokój
wszystkich ludzi” – na chór a
capella
c) „Nadzieja , która sięga poza
kres”, z poematu „Rozważania
o śmierci przy Bożym Grobie
w wigilię Wielkanocy” – na
chór mieszany a capella i recy-
tatora.
Te trzy tryptyki, dedykowane
Ojcu Świętemu Janowi Pa-
włowi II zostały mu wręczone
przez kompozytorkę osobiście



SZKOLNE ECHA
w grobowcu rodzinnym Henz-
lów (niedaleko pomnika Da-
szyńskiego). Podczas jej
pogrzebu ks. bp Albin Mały-
siak odczytał list od Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, w którym
pisał: „Całe życie poświęciła
muzyce, twórczy talent włą-
czyła w służbę Kościołowi,
troszcząc się o piękno muzyki
sakralnej. Pozostawiła po sobie
pamięć Osoby o wielkim sercu,
które drgało tonami wdzięcz-
ności do Stwórcy”.

W archiwum rodzin-
nym zachowało się 111 listów
otrzymanych od papieża i
kopie 51 listów wysłanych do
niego.

Irena Pfeiffer skompo-
nowała w sumie ponad 1500
utworów muzycznych w tym
ponad 800 – sakralnych. W jej
twórczości wyróżnić można 4
nurty:
- utwory symfoniczne
- chóralne (ponad 900 – świec-
kich [ludowych] i religijnych),
na chór, głosy solowe i organy
- dla dzieci i młodzieży
- religijne (Msze, pieśni, mu-
zyka filmowa, do poezji Karola
Wojtyły, Marka Skwarnickiego
i innych)

Za tę bardzo bogatą
twórczość otrzymała liczne od-
znaczenia i nagrody (indywi-
dualne i zbiorowe – dla
chórów)
1963 r. – Złota Odznaka Hono-
rowa Związku Chórów i Or-
kiestr
1964 r. – Złoty Krzyż Zasługi i
Złota odznaka miasta Kra-
kowa
1965 r. –  Odznaka Tysiąclecia
Państwa Polskiego
1975 r. – Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski
1979 r. – Złota Odznaka Hono-
rowa z Laurem Związku Chó-
rów i Orkiestr
1982 r. – Krzyż Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski
1984 r. – Nagroda im. św. Brata
Alberta za twórczość sakralną
1986 r. – Medal Zasługi dla
Społecznego Ruchu Muzycz-
nego
1988 r. – Złota Oznaka Hono-
rowa z wieńcem laurowym
Związku Chórów i Orkiestr
1988 r. – „PRO ECCLESIA ET
PONTIFICE” (Dla Kościoła i
Papieża) od Papieża Jana
Pawła II

W sumie Irena Pfeiffer otrzy-
mała:
- 10 odznaczeń indywidual-
nych
- 7 nagród
- za kierowanie chórami:

18 razy – I nagroda
3 razy – II nagroda
2 razy – III nagroda
1 raz – IV nagroda

- za twórczość kompozytorską:
1 raz – I nagroda

2 razy – II nagroda
1 raz – III nagroda
6 razy – wyróżnienie

Irena Pfeiffer, wybitna polska
kompozytorka, była osobą bar-

dzo wrażliwą. Chociaż ze
Szczucinem wiązały się jej ra-
czej przykre wspomnienia ro-
dzinne, złożyła wspaniały
hołd ziemi swego dzieciństwa,
komponując dla Borek „Pieśń
Matki Boskiej Fatimskiej” – o
czym tak pięknie pisała do pa-
pieża Jana Pawła II. Przyje-
chała do Szczucina ze swą
siostrą Marią w 1983 r. i osobi-
ście przywiozła ją naszemu
proboszczowi. Pieśń ta wyko-
nywana była w Borkach przez
wiele lat.

Podsumowując bo-
gaty dorobek artystyczny na-
szej rodaczki, należy
stwierdzić, że znalazła się ona
w czołówce twórców muzyki
sakralnej XX w. Oddawała w
ten sposób głęboką cześć Panu
Bogu. Uważała, że „w utwo-
rach śpiewanych nie może być
prostoty, tylko głębia, która
pomaga w modlitwie każ-
demu człowiekowi. Człowiek
musi się modlić pieśnią”.
Starała się, by jej muzyka litur-
giczna była prosta, ale do-
stojna, majestatyczna, godna
Stwórcy. Komponowała z po-
trzeby serca – była to jej wy-
sublimowana forma czci Bogu.
Swoje uzdolnienia ofiarowy-
wała na potrzeby Kościoła po-
soborowego, krzewiąc swymi
utworami idee Soboru Waty-
kańskiego II. Oddana Kościo-
łowi, całą duszą starała się swą
muzyką wyrażać piękno i głę-
bię liturgii mszalnej. Ogrom-
nym szacunkiem darzyła
Papieża Jana Pawła II, prowa-
dziła z nim ożywioną kores-
pondencję. Na jego
zamówienie napisała „Hymn
Roku Świętego”, a z własnej
inicjatywy – muzykę do wielu
jego utworów poetyckich.
Była znakomitą kompozytorką
i dyrygentką, a także pedago-
giem, człowiekiem szlachet-
nym, o głębokich zasadach
moralnych. Cechowała ją
dobroć, wrażliwość na dru-
giego człowieka, ogromne
umiłowanie piękna. Z pewno-
ścią zasługuje na nasz podziw,
szacunek i wdzięczną pamięć.

Posłowie:
Swoje opracowanie

oparłam na pracy magister-
skiej S. Lorety Aliny Biziak
SAPU pt. „Miejsce Ireny Pfeif-
fer w historii muzyki kościel-
nej i jej wkład w świetle
soborowej odnowy muzyki li-
turgicznej” (PAT, Wydział
Historii Kościoła; specjalność –
muzyka kościelna, Kraków
2004)

Dziękuję serdecznie
Pani Barbarze Skuzie, siostrze-
nicy Pani Ireny Pfeiffer za
ogromną życzliwość w na-
szych bezpośrednich kontak-
tach i przekazanie do Muzeum
Drogownictwa w Szczucinie
wielu pamiątek związanych z
naszą rodaczką.

Maria Pietracha
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Akcja Sprzątania Świata 
Pod hasłem „Rezygnuję, Redu-
kuję, Segreguję” odbyła się te-
goroczna akcja „Sprzątanie
Świata”  Wielki finał 27 akcji
miał miejsce w trzeci weekend
września w dniach 18, 19, 20. W
związku z pandemią COVID-
19 tegoroczna akcja „Sprzątania
Świata” niewątpliwie różniła
się od poprzednich z uwagi na
panujące wytyczne co do zgro-
madzeń grupowych, jak i
obostrzenia z tym związane.
Mimo to nie możemy zapom-
nieć o tym, że Ziemia to nasz
wspólny dom, o który powin-
niśmy wszyscy bez wyjątku
dbać. Dlatego też w szkole nau-
czyciele odpowiedzialni za
przeprowadzenie akcji podjęli
szereg działań mających na celu
podnoszenie świadomości eko-
logicznej uczniów. Została
przygotowana gazetka ścienna
na korytarzu szkolnym promu-
jąca akcję, zawierająca m.in. po-
rady w jaki sposób ograniczyć
zużycie plastiku. Zajęcia z wy-
chowawcą we wszystkich kla-
sach zostały poświęcone
zagadnieniu ekologii, recy-
klingu, segregacji śmieci, ozna-
czeniom na pojemnikach z
tworzyw sztucznych. Lekcje te
przeprowadzono z wykorzys-
taniem TIK. Przedstawiono
specjalnie przygotowaną na ten
cel prezentację multimedialną
połączoną z projekcją filmików
edukacyjnych. Uczniowie do-
wiedzieli się o problemach,
jakie powodują plastikowe od-
pady trafiające do oceanów,
jakie produkty są najniebez-
pieczniejsze dla naszego środo-
wiska i w jaki sposób walczyć z
artykułami plastikowymi jed-
nokrotnego użytku. Pogłębili
swoją wiedzę na temat recy-
klingu oraz tego, co zyskujemy
dzięki recyklingowi. 
Prelekcja ekologiczna na temat
SMOG-u 
W dniu 24 września br. ucznio-
wie klas V–VII uczestniczyli w
spotkaniu połączonym z pre-
lekcją z wykorzystaniem TIK
oraz projekcją filmu na temat
szkodliwości SMOGU. Spotka-
nie to poprowadzone było
przez pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Szczucin w ra-
mach program. „Gmina Szczu-
cin - w trosce o czyste
powietrze”. Uczniowie mieli
możliwość pogłębić wiedzę na
temat: przyczyn zanieczyszcze-
nia powietrza,  rodzajów emisji
zanieczyszczeń, smogu, skut-
ków smogu i niskiej emisji i
działań podejmowanych w celu
poprawy jakości powietrza.
Wygrajmy z azbestem – pre-
lekcja 
Uczniowie klasy IV w dniu
25.09.2020 r. oraz uczniowie
klasy VII w dniu 9.10.2020 r.
uczestniczyli w prelekcji eduka-
cyjno - promocyjnej w ramach
projektu „Wygrajmy z azbes-
tem”. Projekt dofinansowany
jest ze środków Skarbu Pań-
stwa - Ministra Rozwoju w ra-

mach Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032. Prelekcję edukacyjną na
temat azbestu z wykorzysta-
niem Technologii Informacyjno
Komunikacyjnych wygłosił
pracownik Urzędu Miasta i
Gminy Szczucin. W trakcie
zajęć przeprowadzono konkurs
z nagrodami dla uczniów. Na-
grodzeni zostali uczniowie
klasy IV: Wiktor Wierzba - I
miejsce, Piotr Cieśla - II miejsce
i Mikołaj Pyzik - III miejsce. 
Dzień Edukacji Narodowej 
Dzień Edukacji Narodowej to
polskie święto oświaty i szkol-
nictwa wyższego ustanowione
27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia
rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej, która zos-
tała utworzona z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Powszechnie
dzień ten nazywany jest Dniem
Nauczyciela. Zaplanowana na
tę okazję i przygotowana w na-
szej szkole uroczysta akademia
pod hasłem „Edukacja jest naj-
potężniejszą bronią jakiej
można użyć, by zmienić świat”
z powodu epidemii została od-

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W ZABRNIU

wołana. 
Obchody Święta Niepodległo-
ści 
102 lata – tyle mięło od powsta-
nia niepodległej, suwerennej
Polski! Dziś w sposób szcze-
gólny cieszymy się wolnością,
celebrując polskie tradycje, kul-
turę, historię i piękno ojczys-
tego języka. To także dzień, w
którym wspominamy poleg-
łych w walce o niezawisłość,
dzięki którym obecnie możemy
się uczyć bez przeszkód z pol-
skich podręczników i czytać li-
teraturę w ojczystym języku.
Tegoroczne święto miało
miejsce w szczególnych oko-
licznościach. Dnia 10 listopada
o godzinie 11.11. przedszkolaki
z wychowawcą w klasie, a
uczniowie klas I - VIII w formie
zdalnej odśpiewali „Mazurka

Dąbrowskiego” uczestnicząc
kolejny już raz w akcji „Szkoła
do Hymnu” zainicjowanej
przez Ministra Edukacji Naro-
dowej. Przedszkolaki uczestni-
czyły również w cyklu zajęć
poświęconym polskim symbo-
lom narodowym. 
„Dzień Pluszowego Misia” 
w Oddziale Przedszkolnym 
25 listopada br. w oddziale
przedszkolnym w Szkole Pod-
stawowej w Zabrniu odbył się
„Dzień Pluszowego Misia”.
Miś jest najlepszym przyjacie-
lem dzieci i ponadczasową za-
bawką ukochaną przez
maluchy. Podczas zajęć przed-
szkolaki opowiadały o swoich
ulubionych maskotkach, które
ze sobą przyniosły oraz poz-
nały historię misia Felutka.
Dzień był pełen zabaw i
uśmiechu. Dzieci poznały pio-
senkę oraz nauczyły się misio-
wego tańca. Wielką atrakcją
były zdjęcia wykonywane
przez Panią Dyrektor, w przy-
gotowanej przez Panią Bar-
barę Czaję fotobudce, gdzie
mogły wcielić się w różne plu-
szowe postacie. W czasie zajęć
przedszkolaki wykonały pracę
plastyczną wyklejając koloro-
wym papierem  pluszowego
misia. Nie zabrakło także po-
częstunku – oczywiście w mi-

siowym kształcie. 
„Andrzejki” w Oddziale
Przedszkolnym 
30 listopada br. w oddziale
przedszkolnym odbyły się
„Andrzejki”. Dzieci poznały w
czasie zajęć historię tego
święta, a także tradycje i zwy-
czaje z nim związane.  Poznały
wiele wróżb, w które dawniej
wierzono i stosowano oraz te,
które są do dziś. Dzieci miały
wielką radość podczas wróże-
nia. Najwięcej emocji dostar-
czyło wróżenie z wosku. Nie
zabrakło oczywiście tańców i
zabaw, w atmosferze wielkiej
radości.                                                                                   

Zespół Redakcyjny 
Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Zabrniu
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Aby zminimalizować
niedogodności wywołane
obostrzeniami w okresie pan-
demii szkoła w Borkach umoż-
liwia spotkania z pedagogiem,
udostępnia księgozbiór biblio-
teki szkolnej i stwarza warunki
do prowadzenia indywidual-
nych zajęć.
Najmłodsze dzieci, mogą cały
czas uczęszczać do przed-
szkola, dzięki czemu rodzice
nie muszą rezygnować z ak-
tywności zawodowej dla za-
pewnienia im opieki. Ponadto
pobyt małego dziecka w przed-
szkolu stwarza starszemu ro-
dzeństwu lepsze warunki do
nauki w domu. Dzięki pomy-
słowości swoich wychowaw-
czyń dzieci zapewne się nie
nudziły. We wrześniu grupa
Biedronek i Motylków wyko-
nała prace pokazowe pod ha-
słem ,,Dary Jesieni”,
wykorzystując zgromadzone
przez siebie żołędzie, kasztany,
jarzębinę  i kolorowe liście,
dzięki którym na parapetach i
szafkach zaroiło się od kaszta-
nowych ludzików i zwierzątek.
Z nostalgią wspominam wy-
prawy do lasu na żołędzie, z
których przy pomocy zapałek  -
i taty - można było wyczarować
żołędziowe stworki. 5 paź-
dziernika w grupie Biedronek
przebiegał pod hasłem ,,Bez-

pieczna droga do domu”. W ra-
mach zajęć dzieci tej grupy 
wykonały wydzierankę ,,syg-
nalizacja świetlna” z koloro-
wego papieru, zaś Motylki
zrobiły makietę ,,Moja miej-
scowość” z uwzględnieniem
znaków drogowych, budyn-
ków i przejść dla pieszych.
Wszystkie dzieci miały okazję
przypomnieć sobie zasady bez-
piecznego przechodzenia przez
pasy i rozpoznawania najważ-
niejszych znaków drogowych. 
Zanim zapadła decyzja doty-
cząca zdalnego nauczania 28
października w szkole odbyła
się uroczystość „Ślubowania”.
Uczniowie klasy I z ogromnym
zapałem przygotowywali się
do tego dnia. Poznawali zasady
zachowania się w klasie i
szkole, zdobywali wiedzę na
temat naszego kraju oraz uczyli
się wierszy i piosenek. W tym
ważnym dniu w pełni świa-
domi swoich praw i obowiąz-
ków złożyli uroczystą
przysięgę. Dyrektor szkoły Bar-
bara Czub  pasowała dzieci na
pełnoprawnych uczniów
szkoły i wręczyła im pamiąt-
kowe dyplomy. Niestety z po-
wodu pogorszenia się sytuacji
epidemicznej rodzice nie mogli
uczestniczyć w tym ważnym
wydarzeniu, ale przygotowali
dla swoich pociech pamiąt-

kowe kuferki z drobnymi upo-
minkami. 
31 października miał miejsce
Dzień Dyni. W tym dniu kró-
lową przedszkola była dynia.
Aby ją uczcić grupa Biedronek
piekła w piekarniku dynie z
rosnącej farbki, wykonanej z
pomieszania mąki, soli i wody.
Do niezwykłego efektu przy-
czyniły się Motylki, wykonując
plastikowe lampiony.
Pluszowy miś jest najlepszym
przyjacielem dzieciństwa, o
czym doskonale wiedzą przed-
szkolaki. ,,Dzieci lubią misie,
misie lubią dzieci” – śpiewał w
czasach mojego dzieciństwa
Miś Uszatek, a refren jego pio-
senki nie stracił aktualności.
Nic dziwnego, że Światowy
Dzień Pluszowego Misia, ma-
jący miejsce 25 listopada, był
uroczyście obchodzony. Z tej
okazji Motylki i Biedronki po-
łączyły swe siły w celu upiecze-
nia czekoladowych muffinek, a
później uczestniczyły w pa-
miątkowej sesji zdjęciowej w
misiowych foto – budkach. 
Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo naszych wychowanków,
uczniowie klasy I przystąpili
do realizacji ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „Aka-
demia Bezpiecznego Pu-
chatka”.
Rozpoczęcie nauki w nowej
szkole i nowym środowisku to
bardzo ważny etap w życiu

dzieci. Wkraczają one w zupeł-
nie nieznany świat, którego do-
piero muszą się nauczyć. To
także czas, w którym stają się
bardziej samodzielne, próbują
nowych rzeczy, a ciekawość
jest motorem ich działań. Dla-
tego tak ważne jest, aby już od
najmłodszych lat uczyć dzieci
zasad bezpieczeństwa i przeka-
zywać wiedzę, która sprawi, że
będą wiedziały, co zrobić w
trudnych sytuacjach. Celem
akcji jest pokazanie dzieciom
jak unikać zagrożeń podczas
codziennych aktywności – na
drodze, w domu, w szkole, ale
również w Internecie. Mamy
nadzieję, że nasi mali ucznio-
wie wyposażeni w tę wiedzę
będą w przyszłości dokonywali
tylko dobrych wyborów.
Wszystkie dzieci edukacji
wczesnoszkolnej przystąpiły
do Międzynarodowego Pro-
jektu Edukacyjnego „Piękna
Nasza Polska Cała”. Zrealizo-
wano już kilka wybranych
zadań, które sprawiły dzieciom
wiele radości, a jednocześnie
kształtowały postawy patrio-
tyczne, uwrażliwiały ich na
piękno, folklor i tradycje Polski
oraz kształtowały tożsamość
narodową. Projekt jest zgodny
z obowiązującą Podstawą pro-
gramową i piątym kierunkiem
polityki oświatowej MEN, i rea-
lizowany od września 2020 r. do
maja 2021r. Najmłodsi ucznio-
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wie naszej szkoły w czasie wy-
konywania zadań:
- zapoznali się z kolejnymi eta-
pami pieczenia chleba, 
- poznali bajki ze „Starego
kina”, 
- wykonali czerwone korale z
jarzębiny, 
- nauczyli się Hymnu Narodo-
wego i zaśpiewali go w czasie
Ślubowania oraz włączając się
do ogólnopolskiej akcji Szkoła
do Hymnu,
- przygotowali kącik oraz
pokaz mody patriotycznej, 
- degustowali warzywa i owoce
z różnych stron świata, a na ko-
niec stworzyli z nich wspaniałe
potrawy w kształcie ludzików
i zwierzątek. 
Już przygotowują się do reali-
zacji kolejnych zadań.

Andrzejki to dzień w roku,
kiedy możemy oderwać się od
codzienności oraz zanurzyć w
sferze wróżb i prawdziwej
magii. Z tej okazji pod koniec
listopada odbyła się zabawa
andrzejkowa online, w której
brały udział klasy I-III. W dniu
imprezy nasze wirtualne klasy
przemieniły się w ,,pokoje
wróżb”. Uczniowie mogli do-
wiedzieć się, co czeka ich w
przyszłości. Katalog przepo-
wiedni był bogaty, każdy mógł
znaleźć dla siebie coś wyjątko-
wego. Uczestnicy andrzejkowej
zabawy online chętnie losowali
imię swojej wielkiej miłości czy
zawodu jaki będą wykonywać
w przyszłości. Nie zabrakło też
tańców przy muzyce. Humory
dopisywały, więc wszyscy
dobrze się bawili. Kto wie, czy
przepowiedziana przyszłość
się nie spełni?

W imieniu Dyrekcji, grona pe-
dagogicznego i całej społeczno-
ści szkolnej składam
najserdeczniejsze życzenia z
okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku wszystkim
czytającym te słowa, a w szcze-
gólności rodzicom, nauczycie-
lom, uczniom, pracownikom
CUW i Urzędu  Gminy Szczu-
cin oraz zespołowi redakcyj-
nemu Gazety Szczucińskiej.    

Ewa Kaczówka

Już od trzech miesięcy wszyscy
– nauczyciele i uczniowie –
tkwimy przed monitorami z
powodu wprowadzenia zdal-
nego nauczania. Nie spotkałam
nikogo, kto byłby z tego faktu
zadowolony, jednak w tym
roku szkolnym praca na odle-
głość wygląda całkiem inaczej
niż poprzednio. Po pierwsze
edukacja dysponuje dobrymi
narzędziami do nauczania w
postaci platform cyfrowych,
umożliwiających znacznie bar-
dziej efektywne i usystematy-
zowane przekazywanie wiedzy.
W przypadku szkoły w Bor-
kach jest to G Suite Google.
Platforma ta umożliwia korzys-
tanie z całej gamy Aplikacji Go-
ogle, dzięki którym uczniowie
nie tylko uczestniczą w zaję-

ciach przed kamerą w Clas-
sroomach, mogą oglądać filmy
instruktażowe, projekty eduka-
cyjne, ale też tworzyć własne
prezentacje, udostępniać mate-
riały na Dysku Google, który
pozwala nauczycielowi na ko-
rygowanie każdego etapu
pracy ucznia. Platforma ułat-
wia prowadzenie lekcji w cie-
kawej i atrakcyjnej dla ucznia
formie, oferuje łatwy dostęp do
zasobów sieciowych oraz  dzie-
lenie się nimi, ale i pozostawia
możliwość prowadzenia lekcji
tradycyjnymi metodami z wy-
korzystaniem podręczników i
zeszytów.
W czym więc problem? Dla-

czego mając do wyboru tyle
form zajęć, czasem bardziej at-
rakcyjnych niż praca z książką,

Blaski i cienie nauki zdalnej wszyscy narzekamy? Otóż
szkoła to nie tylko nauka! O
tym przekonują się dobitnie nie
tylko uczniowie, ale i rodzice.
Szkoła to ognisko życia kultu-
ralnego dla całej okolicy, to
miejsce spotkań młodzieży i z
młodzieżą, to przyjemność pły-
nąca z bezpośredniej rozmowy
z kolegami, a tego najlepsze
platformy nikomu nie zastąpią.
Ograniczenie kontaktów spo-
łecznych źle wpływa na psy-
chikę każdego człowieka, o
czym wiadomo nie od dziś.
Mimo, że uczniowie przeby-
wają pod okiem rodziców, są w
towarzystwie rodzeństwa lub
innych osób z najbliższego
kręgu rodziny, nie muszą
wcześnie wstawać i pędzić na
autobus… odczuwają dyskom-
fort wywołany odizolowaniem
od rówieśników, co sygnalizują

nauczycielom i wychowaw-
com. Być może jest to dla nich
dobry moment, aby docenić
,,nudną” szkołę? Szkołę, która
zapewnia nie tylko edukację,
ale i bezpieczne i inspirujące
spędzanie czasu, a poprzez
przebywanie w grupie kole-
gów, wspólną pracę i zabawę,
uczy zachowań społecznych,
wyposażając tym samym w
wiele umiejętności niezbęd-
nych w dorosłym życiu. Przez
monitor można zdobywać wie-
dzę, ale nie można poczuć
uścisku dłoni, gdy ktoś nas
wita, żegna lub chce nam
dodać otuchy.  Z tym większą
radością, dojrzalsi o nowe do-
świadczenia, bogatsi w reflek-
sje, spotkamy się po tej
przymusowej przerwie w kon-
taktach. 

Ewa Kaczówka
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Wszystkim znane jest powie-
dzenie „pies najlepszym przy-
jacielem człowieka” i nie jest to
tylko pusty slogan – pies to na-
prawdę najlepszy przyjaciel,
który nigdy nie zawodzi i zos-

Wiadomości z ZS-P w Skrzynce 

Pomagamy przytulisku 
„REKSIO”
W połowie września przedsta-
wiciele Samorządu Uczniow-
skiego wraz z opiekunem udali
się do przytuliska dla bezdo-
mnych psów "REKSIO". Po fi-
nale grudniowej akcji „Gramy
do Jednej Miski” szkoła posta-
nowiła mocniej zaangażować
się we współpracę z przytuli-
skiem. Chcielibyśmy, aby jak
najwięcej zwierząt w krótkim
czasie znalazło nowy dom, w
tym celu postanowiliśmy pod-
jąć się utworzenia i współpro-
wadzenia facebook'owego
fanpage'u przytuliska. Na miej-
scu pracowaliśmy wspólnie z
przedstawicielami Stowarzy-
szenia „Zwierzoluby” z Mielca,
mieliśmy także okazję powitać
nowego podopiecznego przy-
tuliska, który podczas naszej
obecności zjawił się na miejscu,
wspólnie wybraliśmy mu też
imię - Chytrusek. Korzystając z
okazji, zachęcamy  wszystkich
do odwiedzenia przytuliska

celem adopcji psiaka, wszyst-
kie, niezależnie od rozmiaru, są
skore do zabaw, potulne i z
pewnością dostarczą nowym
właścicielom wiele radości.
Wycieczka rowerowa
Z końcem września uczniowie
klas 5-8 udali się na wycieczkę
rowerową, połączoną z ogni-
skiem, które odbyło się w leśni-
czówce Koła Łowieckiego
„Dąbrówka”. Wyjazd był
świetną okazją do integracji,
odkrywania środowiska przy-
rodniczego naszych okolic,
upowszechniania wśród
uczniów zasad ochrony środo-
wiska naturalnego, rozwijania
umiejętności korzystania z za-
sobów przyrody, a także upo-
wszechniania zdrowego stylu
życia i aktywności fizycznej.
Organizacji wydarzenia podjął
się Szkolny Samorząd
Uczniowski.
Święto pieczonego ziemniaka
9 października przedszkolaki
oraz uczniowie klas I-IV brali
udział w obchodach Święta Pie-
czonego Ziemniaka. Dzień był
także okazją do symbolicznego
powitania jesieni. Korzystając z
pięknej pogody spędziliśmy go
głównie na zewnątrz, gdzie
rozpaliliśmy duże ognisko,
przygotowaliśmy poczęstunek
i zorganizowaliśmy gry i za-
bawy integrujące dzieci. Dużą
rolę w przygotowaniu wyda-
rzenia odegrali jak zawsze nie-
zawodni Rodzice.
Dzień Edukacji Narodowej
15 października 2020 r. w

szkole odbyły się dwie uroczys-
tości - przyjęcie w poczet
uczniów Pierwszoklasistów
oraz obchody Dnia Edukacji
Narodowej. Obie uroczystości
były uświetnione przez akade-
mie przygotowane przez
uczniów pod opieką Pań - Kry-
styny Dudy i Zofii Krupy.
Miłym akcentem było także
wręczenie przez przedstawi-
cieli Samorządu Uczniow-
skiego nagrody Fair Play w
kategorii uczennica i uczeń,
drogą głosowania wyróżnieni
zostali Izabela Oliwa oraz Krys-
tian Barabasz - serdecznie gra-
tulujemy!
Obchody Święta 
Niepodległości
Niestety w tym roku nie mie-
liśmy możliwości obchodzić
tego ważnego dla nas dnia
wspólnie w szkole, w związku
z czym zaproponowaliśmy na-
szym uczniom udział w akcji
„11 listopada pokaż się z flagą”,
która polegała na wykonaniu

dowolną techniką flagi Polski,
oraz przesłanie swojego zdjęcia
z nią. Przedszkolaki wraz ze
swoimi nauczycielami wzięły
udział w akcji „Niepodległa do
Hymnu 2020”, a uczniowie klas
1-8 wzięli udział w akcji w spo-
sób zdalny.
Zakup książek do Biblioteki
Szkolnej
Ze środków pozyskanych w ra-
mach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa, oraz
przy wkładzie finansowym
Gminy Szczucin udało się za-
kupić kilkadziesiąt nowych
książek, które doposażą
szkolną bibliotekę i poszerzą
ofertę skierowaną do uczniów.
Mamy nadzieję, że przyczyni
się to do propagowania czytel-
nictwa, a co za tym idzie roz-
woju młodych ludzi.  
Wizyta Mikołaja
4 grudnia nasze przedszkole
odwiedził Mikołaj. Jest to jeden
z tych dni, na który szczególnie
najmłodsze dzieci czekają naj-

bardziej. Przedszkolaki już od
tygodnia przygotowywały się
do wizyty szczególnie ważnego
dla nich gościa i na wstępie po-
witały go wierszem oraz pięk-
nie wykonaną piosenką. Nie
zabrakło słodkiego poczęs-
tunku w postaci ciasteczek i
mleka. W zamian za ciepłe
przyjęcie Mikołaj obdarował
wszystkie dzieci prezentami.
Przedszkolaki poprosiły swo-
jego gościa o przekazanie przy-
tulisku „Reksio” karmy dla
psów, którą w ostatnim czasie
zebrały. Uczniowie szkoły pod-
stawowej niestety nie mieli
możliwości w tym roku osobi-
ście spotkać się z Mikołajem, w
związku z czym, dostosowując
się do obecnej sytuacji, Mikołaj
połączył się z każdą klasą zdal-
nie. Dzieci miały niespotykaną
dotąd możliwość porozmawiać
z nim za pośrednictwem kom-
putera. Mikołaj nagrał też film
dla dzieci, które nie mogły się z
nim spotkać ani osobiście, ani
zdalnie.
Prace remontowe w szkole
Miło jest nam poinformować,
że w ostatnim czasie nadal po-
prawie ulega stan naszej bazy
lokalowej. W ostatnich miesią-
cach wymieniony został kocioł
centralnego ogrzewania w bu-
dynku w Radwanie. Starą  i
uszkodzoną  już jednostkę za-
stąpił nowoczesny system 
kotłów kaskadowych gwaran-
tujący wysoką wydajność.

Paweł Duda

taje przy nas na zawsze.
Tym, którzy mają psa, nie
trzeba tego tłumaczyć – to się
po prostu czuje!
Jeśli zastanawiasz się nad przy-
garnięciem pod swój dach

czworonożnego kumpla, za-
chęcamy do odwiedzenia przy-
tuliska „Reksio” w Szczucinie.
Czekają tu na adopcje pieski i
suczki małe i duże, krótko-
włose i długowłose, spokojne i

Tu Znajdziesz Wiernego Przyjaciela
pełne energii, małe szczeniaczki
i dojrzałe osobniki.
Zachęcamy również do odwie-
dzenia strony na Facebooku,
gdzie przytulisko „Reksio”
wraz ze stowarzyszeniem

„Zwierzoluby” z Mielca  pre-
zentuje swoich podopiecznych
szukających domu.
Przyjdź, zakochaj się, adoptuj!

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy 
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Uczniowie ZSP w Słupcu we
wrześniu wzięli udział w kon-
kursie ekologicznym pn.
„Upcycling, czyli moda od
nowa” zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Samorządów
Powiatu Dąbrowskiego. Kon-
kurs był skierowany do
uczniów klas 1-4  oraz 5-8 szkół
podstawowych znajdujących
się na terenie powiatu dąbrow-
skiego. Polegał na zaprojekto-
waniu i wykonaniu
unikatowych ubrań z wyko-
rzystaniem upcyclingowych
materiałów. Celem była za-
chęta, aby jak najszersze grono
uczniów zostało zaznajomione
z tematem segregacji śmieci
oraz  korzyściami ekologicz-
nymi wynikającymi z ponow-
nego wykorzystania odpadów.
Prace, które zostały nagro-
dzone wykonali: 
II miejsce- Julia Kośmider 
( kl. VI)
II miejsce- Nicola Syper ( kl. V)
III miejsce- Bartosz Tąbor 
(kl. III)
wyróżnienie – Zuzanna Kołton
(kl. I)
wyróżnienie- Szymon Klara
(kl. II)
Zwycięzcy zostali zaproszeni
29 września 2020 r. do Centrum
Polonii – Ośrodka Kultury, Tu-
rystyki i Rekreacji w Brniu na
pokaz mody ekologicznej, wy-
stawę pokonkursową oraz
warsztaty na temat ponow-

nego wykorzystania surowców
wtórnych. Otrzymali również
zestawy nagród ekologicznych.
15 października 2020 r. o godz.
9.00 odbyła się w szkole nie-
zwykle ważna uroczystość ślu-
bowania i pasowania uczniów
klasy pierwszej. Przewodni-

czyła jej dyrektor szkoły 
Władysława Wróbel. Pierwszo-
klasiści w obecności nielicznie
zgromadzonych, ze względu
na pandemię, przedstawicieli
rodziców i starszych kolegów
ślubowali, że będą dbać o
dobre imię szkoły, będą szano-
wać innych, a swoją pilną
nauką i dobrym zachowaniem
sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom. Następnie Pani
dyrektor symbolicznym ołów-
kiem dokonała aktu pasowania
i rozdała pamiątkowe dy-
plomy. Rodzice wręczyli
drobne upominki w postaci
słowniczków ortograficznych i

Z życia społeczności szkolnej w Słupcu
słodyczy. Wszystkim pierw-
szoklasistom życzymy wyjąt-
kowych sukcesów i samych
radosnych chwil w naszej
szkole.
Wychowanie do wartości i
kształtowanie postaw patrio-
tycznych to jeden z prioryte-

tów naszych działań
edukacyjno-wychowawczych.
Rok 2020 zmienił szkolną rze-
czywistość i niestety nie mog-
liśmy  w tradycyjny sposób
poprzez uroczystą akademię
obchodzić Święta Odzyskania
Niepodległości. Dlatego też
chętni uczniowie naszej szkoły
nagrali własne wykonanie
hymnu, które zostało odtwo-
rzone 10 listopada o symbolicz-
nej godz. 11:11. Udało się nam
zdalnie wspólnie odśpiewać
Mazurka Dąbrowskiego  i w
ten sposób cała  społeczność
szkolna włączyła się w ogólno-
polską akcję organizowaną

Wychodząc naprzeciw sytuacji
związanej z epidemią, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w
Szczucinie przygotowali Kon-
cert Mikołajkowy w wersji on-
line. Pokaz pracy uczniów pod
kierunkiem Pań Anny Ślęcz-
kowskiej i Ilony Mach został
opracowany  i zamieszczony
na stronie internetowej szkoły.
Dodatkowo pojawiły się tam
dwie prezentacje: fotograficzna
– przygotowana przez Panią
Ewelinę Niewiadomską–Burzec,
oraz plastyczna – przygoto-

wana przez Panią Alicję Adam-
czyk. Zarówno występ
uczniów jak i prezentacje prac
plastycznych i fotograficznych,
to efekt warsztatów  przepro-
wadzonych w ramach realizacji
ZADANIA PUBLICZNEGO
pod tytułem: Edukacja i pro-
mocja zdrowego stylu życia po-
przez zorganizowanie zajęć
artystycznych zwieńczonych
Świętem Rodziny, na które Sto-
warzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Szczucinie po-
zyskało środki w drodze

przez MEN pod hasłem
SZKOŁA DO HYMNU. Rów-
nież pięknym akcentem patrio-
tycznym było wykonanie
hymnu na skrzypcach przez
uczennicę klasy III Julię Ku-
piec.
Dnia 20 listopada obchodzi-
liśmy w szkole Światowy
Dzień Życzliwości i Pozdro-
wień. W niecodziennej sytuacji
w jakiej się znaleźliśmy nasze
życzenia i pozdrowienia do-
tarły do odbiorców dzięki wy-
korzystaniu Internetu. Na
stronie internetowej Linoit
uczniowie i nauczyciele mogli
zamieścić i przeczytać ser-
deczne życzenia. Dodatkowo,
chętni uczniowie przesłali
swoje zdjęcia w ubraniu w ko-
lorze żółtym, który jest kolo-
rem tego święta.
Przedszkole w Słupcu
Pomimo panującej pandemii,
nasze przedszkole aktywnie
uczestniczyło w różnego ro-
dzaju imprezach i uroczysto-
ściach.
„Wszyscy swoje święto mają:
tańczą, skaczą i śpiewają” –
pod takim hasłem 21.09.2020 r.
świętowano Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka. Do
przedszkola zawitały wróżki,
księżniczki, pszczółki oraz su-
perbohaterowie. Ten dzień na
pewno na długo pozostanie w
pamięci.
Kolejnym ważnym dniem był

udział w akcji „Szkoła do
hymnu”, gdzie wspólnie o go-
dzinie 11.11 odśpiewano
wszystkie zwrotki „Mazurka
Dąbrowskiego”.
20 listopada br. przedszkole
obchodziło „Dzień Życzliwo-
ści”. Dzień ten, oprócz charak-
terystycznego koloru żółtego,
obfitował w wiele miłych i
życzliwych momentów. Przy-
pomniane zostały zasady 
savoir vivre - poczynając od
słów: przepraszam, proszę,
dziękuję! Wspólnie ustalono,
że każdy dzień będzie dniem
życzliwości wobec innych.
25 listopada br. obchodziliśmy
Światowy Dzień Pluszowego
Misia - przyjaciela wszystkich
dzieci. To istotne święto w
życiu przedszkolaka. Przecież
każdy z nas, i duży i mały, ma
lub miał przyjaciela, jakim jest
kochany pluszowy miś.
Dzień później  odbyły się An-
drzejki. Przedszkolaki z chęcią
spoglądały w przyszłość, by
sprawdzić co je czeka. To też
doskonały pretekst, by wspól-
nie się pobawić, poczarować,
powróżyć. Porządku pilno-
wało aż czterech policjantów,
byli też strażacy, przepiękne
wróżki! Od starutkiej wróżki
dowiedzieliśmy się, co nas
czeka w niedalekiej przyszło-
ści. Było nawet lanie wosku i
życzenia. Czy wróżby się speł-
nią – przyszłość pokaże. Pewne
jest to, że przyniosły one wiele
radości, były okazją do wspól-
nej zabawy. Ten magiczny
dzień wróżb i czarów bardzo
spodobał się dzieciom, zwłasz-
cza, że tradycyjnie miały rów-
nież krótką zabawę przy
dźwiękach wesołej muzyki.

Danuta Krupa

Koncert Mikołajkowy SP w Szczucinie otwartego konkursu ofert
ogłoszonego przez Urząd
Miasta i Gminy Szczucin.
Niech Koncert Mikołajkowy i
prezentacje prac uczniów będą
namiastką Koncertu Nowo-
rocznego, na którym cyklicz-
nie od 11 lat zaproszeni goście,
rodziny uczniów i pracownicy
szkoły mogli wspólnie spoty-
kać się, by w specjalnie zaaran-
żowanej scenerii podziwiać
występy dzieci.
Gorąco zachęcamy do odwie-
dzenia strony internetowej
szkoły: www.sp-szczucin.pl

Anna Kolano
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laszka oraz Milena Solecka z
klasy 6d.
Celem tego przedsięwzięcia
była poprawa standardu po-
bytu zwierząt w schronisku
oraz wdrażanie dzieci i osób
dorosłych do aktywnego
udziału w zbiórce karmy.
Kilkoro uczniów z naszej
szkoły zostało wolontariu-
szami i dwa razy w tygodniu
wychodzą z psami na spacery,
socjalizują zwierzęta, tworzą
ogłoszenia i szukają domów
dla podopiecznych ze schro-

W związku z obostrze-
niami i zaleceniami od 26 paź-
dziernika 2020 r. uczniowie klas
4 – 8 przeszli w tryb nauki zdal-
nej, a uczniowie klas 1 – 3
nauką zdalną zostali objęci od 9
listopada. Wszyscy pracują z
wykorzystaniem platformy
Zoom. Szkoła wypożyczyła po-
trzebującym uczniom przeka-
zany z Gminy Szczucin sprzęt
wraz z oprogramowaniem w
liczbie 40 komputerów. Z bu-
dżetu szkoły zakupiono rów-
nież dodatkowo 14 laptopów,
które zostały rozdysponowane
wśród uczniów klas 1-3.
Uczniowie, którzy nie mieli
możliwości nauki online w
domu realizują zajęcia w szkole
pod opieką nauczycieli. Stacjo-
narnie pracuje biblioteka, świet-
lica, pedagodzy i psycholog.
Zadania i przedsięwzięcia za-
planowane na rok szkolny
2020/2021 odbywają się zgod-
nie z planem w formie online.
Prezentacje z realizowanych
zadań są dostępne  na stronie
internetowej szkoły.

Odbyły się następujące
wydarzenia:
- Dzień Edukacji Narodowej
razem z uczniami przygoto-
wały Panie Lucyna Rajtar i Do-
rota Dzięgiel.
- Szkolny Dzień Przeciw Prze-
mocy przygotowany został
przez Panią Karolinę Mach.
- Szkolna Drużyna Harcerska
„FENIKS” przeprowadziła
konkurs plastyczno – fotogra-
ficzny pod hasłem „Miejsca pa-
mięci w Naszej Gminie,
Województwie, Kraju”.  Orga-
nizacją konkursu zajęli się opie-
kunowie drużyny Pan Marek
Kupiec i Pani Renata Soko-
łowska. Wyniki konkursu będą
przedstawione w grudniu na
stronie internetowej szkoły.
- W październiku została zorga-
nizowana coroczna zbiórka
karmy dla psów ze schroniska
w Szczucinie. Do akcji włączyli
się Harcerze, Zuchy, Liga
Ochrony Przyrody, Mali Ekolo-
dzy oraz uczniowie z całej
szkoły.
Koordynatorami zbiórki byli
uczniowie klasy 7a: Anna Wró-
bel, Julia Kalita, Adam Bie-

Z życia Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie

lenie. Podczas lekcji dominuje
forma zabawowa, a zajęcia mają
charakter ogólnorozwojowy.
Główne cele na tym etapie nau-
czania skupiają się wokół rozwi-
jania i doskonalenia sprawności
fizycznej wśród uczniów, roz-
wijania i eksponowania zainte-
resowań oraz specyficznych
uzdolnień ruchowych, wdraża-
nia do przestrzegania zasad fair-
play nie tylko w sporcie, ale i w
życiu codziennym. Uczniowie
mają zapewnione zaplecze spor-
towe. Zajęcia odbywają się na
sali gimnastycznej lub hali spor-
towej. Każdy uczeń ma zapew-
niony ciepły posiłek. Mamy
nadzieję, że w najbliższej przy-
szłości usłyszymy o osiągnię-
ciach naszych sportowców.
Życzymy im sukcesów, wy-
trwałości i wielu radości czerpa-
nej ze sportu.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Sukces artystów ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie podczas 
VII Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Klasa sportowa

W Szkole Podstawowej im. A.
Mickiewicza w Szczucinie z ini-
cjatywy Burmistrza Szczucina
od dnia 1.09.2020 r.  funkcjonuje
oddział sportowy. To pierwsza
taka klasa w Gminie Szczucin li-
cząca 21 uczniów. Uczniowie
oprócz realizacji zajęć dydak-
tycznych przewidzianych w ra-
mowym planie nauczania dla
klasy pierwszej  realizują  10 go-
dzin zajęć sportowych. Zajęcia
odbywają się zgodnie z progra-
mem opracowanym i dostoso-
wanym do potrzeb i możliwości
uczniów klas I-III. Program ten
zakłada, że nauka i wychowa-
nie, w tym wychowanie fi-
zyczne, oprócz rozwoju
intelektualnego i fizycznego
mającego przygotować do życia
w społeczności, powinny spra-
wiać uczniom radość i zadowo-

Miło nam poinformować, że po-
mimo panującej ciężkiej sytuacji
zwiazanej z COVID-19, artys-
tom ze Szkoły Podstawowej w
Szczucinie pod kierunkiem Pani
Ilony Mach, udało się zaprezen-
tować podczas VII Świętokrzy-
skiego Konkursu Pieśni i
Piosenki Patriotycznej, który
odbył się  22 października w Eu-
ropejskim Centrum Bajki w Pa-
canowie. Chór Clave de sol
otrzymał II miejsce na konkursie
i przywiózł do szkoły piękną

nagrodę. Na sukces pracowało
52 osoby, jednak z racji pande-
mii mógł  wystąpić kilkuoso-
bowy zespół. Na konkursie
pięknie zaprezentował się rów-
nież 4 – osobowy skład chóru
młodszego Unisono oraz  w ka-
tegorii soliści – Mikołaj Beker.
Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy i życzymy kolejnych suk-
cesów.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

niska.

- W drugim tygodniu paździer-
nika zostały wręczone nagrody
uczniom, którzy systematycz-
nie oszczędzali w SKO w roku
szkolnym 2019/2020. Ucznio-
wie otrzymali wiele wspania-
łych nagród ufundowanych
przez Bank Spółdzielczy w
Szczucinie. Opiekunem SKO
jest Pani Monika Podosek.
- Szkolne Koło PCK zorganizo-
wało „Tydzień zdrowia” opieku-
nami PCK są Panie Anna Dulak
i Iwona Łuszcz.

- W październiku odbyło się
również spotkanie z podróżni-
kiem z Omanu Dariuszem Ro-
checkim. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem
uczniów i odbyło się oczywiście
z zachowaniem procedur reżimu
sanitarnego.
- Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości uczniowie z klas
2d i 4c pod kierunkiem Pań Mo-
niki Podosek i Eweliny Niewia-
domskiej – Burzec przygotowali
akademię online. Duża liczba
uczniów wzięła udział w ogólno-
polskim projekcie „Szkoła do

hymnu”.
- Liga Ochrony Przyrody i Mali
Ekolodzy wraz z opiekunkami
Anną Bełzowską, Dorotą Dzię-
giel, Haliną Bełzowską i Kazi-
mierą Strycharz zaprosili
uczniów do aktywnego udziału
w kolejnej edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu pod hasłem
„Oddaj używany telefon komór-
kowy, pomagając innym – po-
magasz swojej szkole”. Konkurs
polega na zebraniu wśród
uczniów starych, używanych,
niepotrzebnych telefonów ko-
mórkowych bez baterii. Telefony
po ewentualnej naprawie i usu-
nięciu wszelkich danych mogą
trafić do krajów rozwijających się
w Afryce i Azji, telefony będą
mogły jeszcze przez lata służyć
innym dzieciom. Dodatkowo
szkoła może uzyskać atrakcyjne
nagrody.
- 19 listopada Szkolny Samorząd
Uczniowski pod kierunkiem
Pani Elżbiety Stochlińskiej przy-
gotował akademię oraz 
prezentację z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Praw Dziecka.
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KĄCIK  KULINARNY
Spełnienia kulinarne naszych
bibliotekarek

Pierogi ze słodką kapustą i sosem
grzybowym
Składniki na ciasto:
1 łyżka soli
1 łyżka oleju
60 ml ciepłego mleka
1 kg mąki
Składniki na farsz:
główka białej kapusty
jedna cebula
4 łyżki oleju
sól i pieprz do smaku
Składniki na sos grzybowy:
3 dag suszonych grzybów
1 duża cebula
1 łyżka masła
1 łyżka oleju
1,5 łyżki mąki
1/2 szklanki kwaśnej śmietany 18%
sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
Mąkę przesiewamy, dodajemy sól,
olej i ciepłe mleko. Ciasto wyra-
biamy ok. 20 minut, aż będzie gład-
kie, miękkie i elastyczne. 
Kapustę drobno szatkujemy, gotu-
jemy w osolonej wodzie do mięk-
kości, odcedzamy i odciskamy
kapustę z nadmiaru wody. Na pa-
telni rozgrzewamy olej i masło do-
dajemy drobno posiekaną cebulę i
lekko ją szklimy dodajemy kapustę
i podsmażamy. Studzimy farsz,
rozwałkujemy ciasto i lepimy pie-
rogi.
Przygotowujemy sos grzybowy.
Opłukane grzyby moczymy w 1,5
szklanki wody przez całą noc. Go-
tujemy grzyby w tej samej wodzie,
w której się moczyły. Cebulkę pod-
smażamy na maśle i oleju następnie
dodajemy mąkę. Przygotowaną za-
smażkę stopniowo rozrzedzamy
zimnym grzybowym wywarem.
Dodajemy posiekane grzyby, śmie-
tanę i doprawiamy do smaku, za-
gotowujemy. 
Pierogi podajemy polane sosem
grzybowym.

Teresa

Szarlotka
Składniki:
3 szklanki mąki
5 żółtek

1 kostka margaryny (nie z lodówki)
+ do posmarowania brytfanny
½ szklanki cukru
1 cukier wanilinowy
1 olejek cytrynowy cały
2 łyżeczki śmietany
Bułka tarta do posypania  bryt-
fanny i ciasta
2,5-3 kg jabłek 

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki  zarobić na
desce, aż do uzyskania konsystencji
miękkiego ciasta.
Wyrobione ciasto podzielić na dwie
części.
Jabłka obrać ze skórki i podzielić na
ćwiartki bez pestek, pokroić w pla-
sterki. Jedną połówkę ciasta roz-
wałkować do wymiarów
standardowej brytfanny. Ciasto
wyłożyć  na posmarowaną marga-
ryną i posypaną bułką tartą bryt-
fannę, następnie ciasto posypujemy
niewielką ilością bułki tartej i doda-
jemy jabłka na które nakładamy
drugą część rozwałkowanego
ciasta. Wkładamy do nagrzanego
piekarnika i pieczemy w tempera-
turze 1800C przez ok. godzinę.
Po upieczeniu może się okazać że z
jabłek wypłyneło za dużo soku,
więc trzeba odlać z brytfanny,
oczywiście uważać by się nie popa-
rzyć. 

Magdalena 

Świąteczny piernik
Składniki: /porcja na wąską bryt-
fannę
2 jajka
25 dkg cukru kryształu
10 dkg margaryny
40 dkg mąki 
½ słoiczka powidła śliwkowego
2 łyżki kakao
1 łyżka sody oczyszczonej
¼ łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka przyprawy do piernika
1 szklanka mleka
Sposób przygotowania:
Jajka utrzeć z cukrem, tłuszcz roz-
topić i stopniowo dodawać do utar-
tych jajek. Sypkie składniki
wymieszać razem i powoli doda-
wać do utartych jajek, równocześ-
nie dodawać powoli mleko. Na
koniec dodać dżem i wymieszać.
Wylać na posypaną tartą bułką bla-
chę i piec 45 minut. Do ciasta
można dodać orzechy i rodzynki.
Po upieczeniu można przełożyć
marmoladą, polać czekoladą i ude-
korować lub posypać cukrem pud-
rem.

Marta

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

Makowiec
Składniki na ciasto:
½ kg mąki
1 margaryna Palma
12 dkg cukru pudru
5 jajek /2 całe i 3 żółtka
5 dkg drożdży
3 łyżki kwaśnej śmietany
1 cukier waniliowy 
szczypta soli
Margarynę posiekać z mąką i cu-
krem. Drożdże utrzeć ze śmietaną i
jajkami. Zagnieść ciasto. Podzielić
na 3 części.
Składniki na masę makową:
30 dkg maku
10 dkg masła
12,5 dkg cukru
2 żółtka i 2 ubite białka
1 łyżka miodu 
1 łyżka dżemu
Mak sparzyć, przemleć przez ma-
szynkę. Żółtka utrzeć z cukrem,
dodać rozpuszczone masło i miód.
Mak połączyć z utartymi jajkami,
dodać dżem i białko, delikatnie wy-
mieszać. Można do masy makowej
dodać bakalie.
Blachę wysmarować, wyłożyć per-
gaminem. Wyłożyć pierwszą część
ciasta, posmarować masą makową,
następnie drugą część ciasta i masę
makową, na wierzch położyć ostat-
nią warstwę ciasta nakłutą widel-
cem i pozostawić na 12 godzin /na
noc. Piec w temperaturze 1800C
przez 50-60 minut Po upieczeniu
udekorować według uznania.

Marta

Ryba po grecku
Składniki (na 6 porcji):
800 g filetów białej ryby (np. dor-
sza, morszczuka, miruny, mintaja),
mrożonych lub świeżych 
1/2 kg marchewki 
1 duża pietruszka
1 średni seler  
1 duża cebula 
1 mały por (biała część) 
3 szklanki wrzącej wody 
przyprawy: 1 łyżeczka soli, 3 ziela
angielskie, 1 listek laurowy, po 1/2
łyżeczki: pieprzu, słodkiej papryki,
bazylii, oregano 
1 mały słoiczek (100 g) koncentratu
pomidorowego 
olej roślinny do smażenia, np. ry-

żowy, słonecznikowy 
natka pietruszki do
dekoracji 
Sposób przygotowa-
nia: 
Ryby rozmrozić i bar-
dzo dokładnie osuszyć
papierowymi ręczni-
kami. Pokroić na ka-
wałki, posypać solą,
pieprzem, odłożyć.
Marchewkę, piet-
ruszkę i seler obrać i
zetrzeć na jarzynowej
tarce o grubych
oczkach. Przełożyć do
garnka i zalać wrzącą
wodą, posolić. Goto-
wać przez 15 - 20
minut pod uchyloną
pokrywą. Pod koniec
dodać ziele angielskie
i liść laurowy. W cza-
sie gdy warzywa się
gotują można usma-
żyć rybę: obtaczać ją w
mące i smażyć par-
tiami na złoto na roz-
grzanym oleju. 

Odlać trochę wywaru
(około pół szklanki) i roz-
mieszać w nim koncen-
trat pomidorowy. Cebulę
i por pokroić w półpla-
sterki i zeszklić na patelni
na oleju, dodać ugoto-
wane warzywa wraz z
wywarem oraz koncen-
trat, wymieszać i zagoto-
wać. Doprawić do smaku
solą, pieprzem, papryką,
bazylią i  oregano. Go-
rące warzywa położyć na
usmażonej rybie w na-
czyniu szklanym lub ce-
ramicznym. Ostudzić,
przykryć i schłodzić w lo-
dówce. 
Potrawę najlepiej przygo-
tować z wyprzedzeniem,
aby nabrała smaku (np.
dzień wcześniej). Dodat-
kowo zagęszczą się soki z
jarzyn. Przed podaniem
udekorować natką piet-
ruszki. 

Dorota
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24 października 2020 r.
na Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Szczucinie odbyły się
Badmintonowe Mistrzostwa
Małopolski. Organizatorem za-
wodów był Uczniowski Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy
JUNIS w Szczucinie. Współor-
ganizatorzy: Starostwo Powia-
towe w Dąbrowie Tarnowskiej
i Urząd Miasta i Gminy w
Szczucinie. Otwarcia zawo-
dów dokonał Prezes UMKS
JUNIS Kamil Beker powtarza-
jąc za Ministrem Zdrowia, że
badminton jest najbardziej bez-
piecznym sportem - bezpiecz-
nym i ogólnorozwojowym. Jest
to sport bezkontaktowy /bar-
dzo ważne w dobie pandemii/
dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Badminton doskonale
rozwija szybkość myślenia,
szybkość działania oraz inteli-
gencję. Pogratulował zawodni-
kom wybrania właśnie tej
dyscypliny sportu.  

W zawodach wystar-
towały kluby z całej Małopol-
ski: AZS AGH Kraków, MKS
Spartakus Niepołomice, UKS
AB Kraków, UKS Cross To-
mice oraz podopieczni UMKS
JUNIS Szczucin. Zawody od-
były się bez publiczności. 

Wyniki turnieju:   
Gra pojedyncza  dziewcząt - żak
młodszy  
1 Joanna Bulwa UMKS Junis
Szczucin 
2 Julia Bzduła UMKS Junis
Szczucin
3 Amelia Kurczab UMKS Junis
Szczucin

Gra pojedyncza  chłopców -
żak młodszy   
1 Brian Bednarz UMKS Junis
Szczucin
2 Wojciech Fortuna UMKS Junis

Szczucin 
3 Jan Szymański Stefanowicz
UMKS Junis Szczucin
4 Jakub Kostecki UMKS Junis
Szczucin

Gra pojedyncza  dziewcząt -
żak 
1 Nikola Misiaszek UMKS Junis
Szczucin
2 Natasza Putała AZS AGH
Kraków
3 Gabriela Kurczab UMKS Junis
Szczucin

Gra pojedyncza  chłopców -
żak 
1 Karol Konieczny AZS AGH
Kraków
2 Karol Pyrlik MKS Spartakus
Niepołomice
3 Kacper Zadrapa UMKS Junis
Szczucin
3 Michał Jagła MKS Spartakus
Niepołomice

Gra pojedyncza dziewcząt -
młodzik młodszy

1 Nikola Płuchowska UKS AB

Kraków
2 Alicja Rusin AZS AGH
Kraków
3 Oliwia Skrobacz AZS
AGH Kraków
3 Nina Seweryn AZS AGH
Kraków

Gra pojedyncza  chłopców
- młodzik młodszy  
1 Hubert Janczyk MKS
Spartakus Niepołomice
2 Paweł Jagła MKS Sparta-
kus Niepołomice
3 Jakub Ferens MKS Sparta-
kus Niepołomice
4 Patryk Przybyło UMKS
Junis Szczucin

W/w laureaci Bad-
mintonowych Mistrzostw
Małopolski otrzymali na-
grody ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w
Dąbrowie Tarnowskiej; od-
powiednio złote, srebrne i
brązowe medale oraz pa-
miątkowe dyplomy.

D z i ę k u j e m y
wszystkim zawodnikom za
udział w turnieju. Zwycięz-
com gratulujemy, a wszyst-
kim  życzymy sukcesów w
kolejnych zawodach sporto-
wych. 

Trener UMKS JUNIS
w Szczucinie 
Anna Dulak 

68 zawodniczek i zawodników województwa mało-
polskiego wzięło udział w kolejnym turnieju w 
badmintonie zorganizowanym przez UKS Spartakus
Niepołomice z Okazji Dnia Niepodległości. 
Do Niepołomic przyjechali z różnych stron Małopol-
ski najlepsi młodzi zawodnicy, by walczyć o punkty
w rywalizacji sportowej. Mecze były długie, zacięte i
bardzo wyrównane. Często o zwycięstwie decydo-
wały ostatnie akcje spotkań. Były łzy smutku i eks-
plozje wielkiej radości. Zwycięzcy turnieju otrzymali
nagrody rzeczowe i medale.

W turnieju wzięła udział skromna reprezen-
tacja UMKS JUNIS w Szczucinie. Emil Ziobro wywal-
czył III miejsce i brązowy medal, Wojtek Trznadel
zajął V miejsce, a Michał Noga VII.
Gratulujemy zawodnikom walecznej postawy w tur-
nieju.

Anna Dulak

XX Turniej Badmintona 
z Okazji Dnia Niepodległości

Mistrzostwa Małopolski w Badmintonie - Szczucin 2020

Na Hali Widowiskowo-
Sportowej w Szczucinie zostały
rozegrane trzy turnieje o zasięgu
ogólnopolskim “Podkarpacki
Cup 2020” w kategoriach: żak
młodszy, żak, młodzik młodszy,
młodzik i junior młodszy.

Organizatorem turnieju
był Podkarpacki Związek Bad-
mintona, a współorganizatorem
UMKS Junis w Szczucinie. W
turnieju wystąpili zawodnicy z
województw: mazowieckiego,
małopolskiego, lubelskiego, ślą-
skiego, dolnośląskiego, opol-
skiego i podkarpackiego. Dla
zawodników szczucińskiego
klubu JUNIS była to okazja do ry-
walizacji z najlepszymi polskimi
zawodnikami. Turniej był także
promocją  Naszego Miasta i
Gminy Szczucin. Dziękujemy
Panu Burmistrzowi za udostęp-
nienie hali sportowej.  Ekipy
uczestniczące w turnieju zazdro-
ściły nam pięknej, dużej i funkcjo-
nalnej hali, gdzie mieści się 12
kortów - co zdecydowanie skraca
czas trwania turniejów.

Zawody odbywały się z
zachowaniem warunków bezpie-
czeństwa związanego z pande-
mią. Wszyscy na hali nosili
maseczki. Zawodnicy grający
mogli ściągnąć maseczkę tylko
podczas rozgrywania swojego

meczu.
Zawody odbywały się bez
udziału publiczności.
Uczestnicy turnieju przy wejściu
do obiektu oddawali wypełnione
kwestionariusze dotyczące
COVID, a organizatorzy dokony-
wali pomiaru temperatury ciała.  

W walce z najlepszymi
brali udział zawodnicy UMKS
JUNIS; Julia Bzduła, Joanna
Bulwa, Nikola Misiaszek, Kacper
Zadrapa,  Szymon Strzałba, Emil
Ziobro, Wojciech Trznadel, Mi-
chał Noga, Maja Zielińska, Nata-
lia Cieśla i Ewelina Bogdan
którzy wywalczyli:
III  miejsce Nikola Misiaszek
7.11.2020 w kat. żak – gra sin-
glowa
I miejsce Ewelina Bogdan i  Mate-
usz Kacprzak  7.11.2020  kat. ju-
nior młodszy - gra mieszana,
III miejsce Ewelina Bogdan i  Oli-
wia Małecka  7.11.2020  kat. junior
młodszy - gra podwójna,
III miejsce Ewelina Bogdan    
21-22.11.2020 kat. junior młodszy
- gra singlowa
III miejsce Ewelina Bogdan 
12-13.12.2020 kat. junior młodszy
– klasyfikacja ogólna.

Dziękujemy pracowni-
kom Hali Widowiskowo- Sporto-
wej za pomoc w organizacji

turnieju oraz godne przyjęcie
gości zawodów.
Podziwialiśmy wszystkich na-
szych i przyjezdnych zawodni-
ków za piękną sportową walkę
fair-play.

Anna Dulak

Krajowe Turnieje w Badmintonie w Szczucinie 



Wisła wiceliderem 
po rundzie jesiennej!

Półmetek sezonu ligowego 2020/21 już za nami.
Po 17 kolejkach na szczycie tabeli pewnie rozsiadł
się Dunajec Zakliczyn, który wypracował sobie aż
14 punktową przewagę nad naszą Wisłą Szczucin.
Wisłą, która dzięki świetnej drugiej połowie
rundy, przebojem wdrapała się na fotel wicelidera
jesieni! 
Już 1 sierpnia ruszyła ligowa karuzela. Wiślacy za-
częli sezon z dużym niedosytem, ale mimo to
pierwsze pięć meczów można zaliczyć do uda-
nych. Kryzys przyszedł pod koniec sierpnia i we
wrześniu. Tylko jedna wygrana i trzy porażki ze-
pchnęły naszą drużynę w dół tabeli. Jednak paź-
dziernik i listopad to prawdziwe fajerwerki w
wykonaniu naszej Wisły! Siedem spotkań i siedem
zwycięstw mówi samo za siebie. Zawodnicy Jaro-
sława Będkowskiego włączyli wyższy bieg i osta-
tecznie wskoczyli na drugie miejsce. Teraz czeka
nas przerwa zimowa i miejmy nadzieje, że na
wiosnę Wiślacy podtrzymają zwyżkową formę. 
Cieszy również gra naszych juniorów. W wyrów-
nanej II lidze podopieczni Tomasza Zielińskiego
uplasowali się na czwartym miejscu, zaliczając
pięć zwycięstw, dwa remisy i dwie porażki. Jesz-
cze lepiej zaprezentowały się nasze młodziki (12 i
11 latkowie), którzy w swojej lidze rundę zakoń-
czyli na drugim miejscu o włos za rówieśnikami z
Dąbrowy Tarnowskiej. Jednak trener Będkowski
zaznacza, że awans nie jest tutaj najważniejszy,
lecz ogranie i nabieranie doświadczenia. Warto
również dodać, że jeszcze młodsze grupy wie-
kowe w tym roku wzięły udział w rządowym
PROGRAMIE KLUB, dzięki któremu udało się za-
kupić sześć przenośnych i rozkładanych bramek,
znaczniki oraz piłki, co wpłynęło na podniesienie
jakości treningowych.

Mikołaj Strycharz

Tabela V ligi okręgowej grupa Tarnów:

Kadra Wisły w statystykach:

Mecze Wisły:

Przy piłce Radosław Łachut w meczu inauguracyjnym sezonu

Przy piłce Łukasz Łabuz w meczu z LKS Szynwałd


