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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.
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W środę 28 kwietnia br. w
Szczucinie odbyło się spotkanie
rozpoczynające projekt „Kom-
pleksowe unieszkodliwienie
wyrobów azbestowych w gmi-
nach subregionu tarnow-
skiego”. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele 13 gmin

Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów 
azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego
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partnerskich: Bolesław, Borzę-
cin, Ciężkowice, Dąbrowa Tar-
nowska, Dębno, Lisia Góra,
Mędrzechów, Olesno, Rad-
goszcz, Radłów, Szczucin, Za-
kliczyn i Żabno. Gmina
Szczucin jest liderem tego Pro-
jektu.

W ramach głównych działań
projektowych przewiduje się
usunięcie wyrobów azbesto-
wych z terenu gmin partner-
skich. Prace dotyczyć będą
demontażu pokryć dachowych
zawierającch azbest, odbioru,
transportu i utylizacji wyrobów
azbestowych zarówno dacho-
wych jak i pryzmowych.
Głównym celem projektu jest
poprawa warunków sanitar-
nych i ochrona środowiska na-
turalnego poprzez ograniczenie
emisji włókien azbestowych do
powietrza.
Projekt dofinansowany jest w
85% z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
i będzie trwał do końca 2022 r.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

W dniu 25 maja Gminę Szczu-
cin odwiedził z wizytą Woje-
woda Małopolski Łukasz
Kmita. W spotkaniu uczestni-
czyli: Poseł na Sejm RP Wiesław
Krajewski, Burmistrz Szczucina
Jan Sipior, Przewodniczący
Rady Miejskiej Antoni Radłow-
ski, Z-ca Burmistrza Tomasz
Bełzowski, Przedstawiciel Wo-
jewody w Radzie Społecznej
GZOZ w Szczucinie Barbara
Łuszcz i Dyrektor GZOZ w
Szczucinie Aneta Krawczyk .
Wojewoda rozpoczął swoją 
wizytę od spotkania z ratowni-
kami medycznymi stacjonują-
cymi w remizie OSP w
Szczucinie. Następnie strażacy

z OSP Szczucin oprowadzili
Pana Wojewodę po jednostce
prezentując sprzęt jakim dyspo-
nują, była to również okazja do
rozmowy na temat bieżących
problemów i potrzeb. W naszej
Gminie funkcjonuje jeden z
dwóch w powiecie  Punktów
Szczepień Powszechnych, który
również odwiedził Wojewoda.
Podczas wizyty omówiono,
także potrzeby związane z rea-
lizacją inwestycji w gminie
Szczucin m.in. budową nowego
budynku Samorządowego Cen-
trum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Wizyta Wojewody Małopolskiego
w Szczucinie

Burmistrz Szczucina miał przy-
jemność gościć w dniu 8 kwiet-
nia Pana Wojciecha Skrucha
Wiceprzewodniczącego Sej-
miku Województwa Małopol-
skiego. W trakcie spotkania
poruszono tematy współpracy z
Województwem Małopolskim
w sprawie wsparcia istotnych
dla mieszkańców przedsięw-

Wojciech Skruch 
– Wiceprzewodniczący Sejmiku 

zięć i inicjatyw jak: budowa ka-
nalizacji, przedszkola wraz z
oddziałami żłobkowymi, bu-
dowa nowego obiektu SCKiB i
ośrodka zdrowia. Poruszono
również tematy wsparcia dla lo-
kalnych organizacji i stowarzy-
szeń.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Dobiegł końca remont bu-
dynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zabrniu. Prace zostały
wykonane w ramach zadania
„Modernizacja budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w
msc. Zabrnie (działka ewid. nr

Zakończono remont budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zabrniu

302, obręb Zabrnie) umożliwia-
jąca wielofunkcyjne wykorzys-
tanie obiektu stanowiącego
centrum kulturalno-rekreacyjne
miejscowości”.
Inwestycja ta ma na celu pod-
niesienie standardu technicz-

nego budynku, polepszenie wi-
zerunku miejscowości, podnie-
sienie jakości życia lokalnej
społeczności, integrację miesz-
kańców. 
Budynek OSP, w którym mieści
się świetlica będzie służyć rów-
nież organizacji czasu wolnego
dzieci i młodzieży, oraz organi-
zacji imprez okolicznościo-
wych, zebrań wiejskich i
spotkań mieszkańców.
Zadanie współfinansowano ze
środków Unii Europejskiej w
ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Walka o czyste powiet-
rze to w ostatnich latach
jeden z najważniejszych
priorytetów. Dlatego w
Gminie Szczucin na
płycie Rynku został za-
montowany EkoSłupek.
EkoSłupek jest zaawan-
sowanym urządzeniem
do pomiaru i sygnalizo-
wania jakości powietrza
za pomocą koloru
światła. Z rozwiązania
korzysta już kilka gmin
z całej Polski, a w na-
szym powiecie to
pierwsze takie urządze-
nie. 
Urządzenie wyposa-
żone jest w oświetlenie
ledowe, które na pod-
stawie wyników bieżą-
cych pomiarów

stężenia pyłów zawie-
szonych, jak również
innych zanieczyszczeń,
przybiera barwę
zgodną z Polskim Inde-
ksem Jakości Powietrza
- od zielonej przez żółtą,
pomarańczową, czer-
woną, aż po ciemnobor-
dową.
Bieżące dane pomia-
rowe dostępne są po-
przez darmową
aplikację mobilną o na-
zwie EkoSłupek, do-
stępną w sklepie
AppStore lub Google
Play. Za pośrednic-
twem aplikacji można
przeglądać aktualny
poziom zanieczyszczeń.
Umieszczenie Eko-
Słupka na terenie naszej

gminy ma na celu uła-
twienie dostępu do ak-
tualnych informacji o
jakości powietrza oraz
zwiększenie świadomo-
ści społecznej w tym
aspekcie.
Działanie zrealizowane
w ramach projektu zin-
tegrowanego LIFE
”Wdrażanie Programu
ochrony powietrza dla
województwa małopol-
skiego – Małopolska w
zdrowej atmosferze” /
LIFE-IP MALOPOL-
SKA / LIFE14 IPE PL
021.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania 

Funduszy

Czy wiesz, czym oddychasz?
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Program „Czyste powietrze”
Przypominamy, że w Urzędzie
Miasta i Gminy Szczucin,  dzięki
porozumieniu z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
działa PUNKT KONSULTA-
CYJNO - INFORMACYJNY PRO-
GRAMU „Czyste Powietrze”.
Wszystkich chętnych do wymiany
starych pieców i kotłów na paliwo
stałe oraz termomodernizację bu-
dynków jednorodzinnych zapra-
szamy w godzinach pracy urzędu
do pokoju nr 19 (tel:14 644 31 19).
Pracownik urzędu udzieli wszyst-
kich wyjaśnień dotyczących pro-
gramu i zasad dofinansowania
oraz pomoże w wypełnieniu
wniosku. Działania te nie tylko po-
mogą chronić środowisko, ale do-
datkowo zwiększą domowy
budżet, dzięki uzyskanym
oszczędnościom finansowym. Po-
zwolą też dostosować się do wy-
magań uchwały nr XXXII/452/17

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MA-
ŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia
2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopol-
skiego ograniczeń i zakazów w za-
kresie eksploatacji instalacji. Zgodnie
z zapisami wyżej wymienionej
uchwały:
do końca 2022 roku konieczna jest
wymiana kotłów na węgiel lub
drewno, które nie spełniają żadnych
norm emisyjnych, 
do końca 2026 roku trzeba wymienić
kotły, które spełniają podstawowe
wymagania emisyjne, czyli posiadają
klasę 3 lub klasę 4 według normy
PN-EN 303-5:2012.
Kotły spełniające wymagania klasy 5
według normy PN-EN 303-5:2012,
które były eksploatowane przed 1
lipca 2017 roku, mogą być użytko-
wane do końca swojej żywotności.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

2021 r., jest Rokiem Konsty-
tucji 3 Maja, mija bowiem
230 lat od uchwalenia pierw-
szej w Europie i drugiej na
świecie (po konstytucji ame-
rykańskiej z 1787 r.) spisanej
w formie dokumentu
ustawy rządowej regulującej

ustrój prawny Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów.
Uroczystości związane z ob-
chodami 230. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3
Maja po raz kolejny odbyły
się w cieniu epidemii koro-
nawirusa. 

230. Rocznica Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Już po raz trzeci Gminie Szczucin
udało się pozyskać środki na
zakup komputerów wspomagają-
cych zdalne nauczanie dla
uczniów szkół podstawowych.
Środki pozyskano w ramach Pa-
kietu Edukacyjnego Małopolskiej
Tarczy Antykryzysowej. Kwota
dofinansowania  dla Gminy
Szczucin to 74 980,87 zł 
Realizacja projektu pn. „Małopol-
ska Tarcza Antykryzysowa – Pa-
kiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół
i placówek oświatowych” – grant
nr 1 stanowi bezpośrednią odpo-
wiedź na wyzwania dla oświaty w
Małopolsce w zakresie pomocy
uczniom w przejściu z tradycyj-
nego stacjonarnego modelu kształ-
cenia na model zdalnego
nauczania w oparciu o narzędzia
cyfrowe. Celem projektu granto-
wego jest wsparcie realizacji zajęć
dydaktycznych w szkołach pod-
stawowych, ponadpodstawowych
oraz placówkach systemu oświaty

Kolejne komputery dla uczniów naszej gminy Wystawa plenerowa
Od 24 czerwca do 22 lipca br. na szczu-
cińskim Rynku prezentowana jest wy-
stawa plenerowa pn. „Zbrodnia
Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”. 
Wystawa została przygotowana przez
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej w Krako-
wie.
Jest to bogato ilustrowana ekspozycja,
która przedstawia wydarzenia od 1939
roku, wyjaśnia okoliczności zbrodni do-
konanej przez NKWD na polskich więź-
niach w Katyniu, Miednoje, Kalininie
oraz Charkowie.
Fotografie na ekspozycji pochodzą ze
zbiorów: IPN, Narodowego Archiwum
Cyfrowego, Centralnego Archiwum Woj-
skowego, Stowarzyszenia Katyń w
Szczecinie, osób prywatnych oraz do-
meny publicznej.
Zapraszamy do zwiedzenia tej niezwykle
ciekawej ekspozycji przedstawionej w
dwóch wersjach językowych: polskiej i
angielskiej. 

prowadzących kształcenie ogólne
poprzez zakup przez organy pro-
wadzące publiczne i niepubliczne
szkoły podstawowe, ponadpod-
stawowe oraz placówki systemu
oświaty prowadzące kształcenie
ogólne sprzętu komputerowego,
oprogramowania wraz z dostę-
pem do Internetu umożliwiają-
cego zdalne nauczanie.
Przekazywany sprzęt z pewnością
ułatwi naukę zdalną, aczkolwiek
zdajemy sobie sprawę, że nie za-
spokoi to w zupełności wszystkich
potrzeb zgłaszanych przez
uczniów naszych szkół stąd bę-
dziemy pozyskiwać kolejne
środki, tak aby każdy mógł konty-
nuować naukę w tym trudnym
czasie – powiedział podczas prze-
kazywania sprzętu  Tomasz Beł-
zowski z-ca burmistrza Szczucina.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

3 Maja delegacja władz samo-
rządowych gminy Szczucin
złożyła wiązankę kwiatów
przy Kwaterze Pamięci Naro-
dowej w Szczucinie.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy
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Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach nakłada na 
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych,  nieza-
mieszkałych oraz przed-
siębiorców obowiązek
selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Odpady należy segrego-
wać zgodnie z Regulami-
nem utrzymania czystości
i porządku na terenie
gminy Szczucin –
uchwała Nr XIV/111/19
z 26.09.2019 r., (Dz. Urz.
Woj. Mał. z dnia 3 paź-
dziernika 2019 r., poz.
6947).
W szczególności do koszy
na odpady (niesegrego-
wane) zmieszane nie
mogą trafiać odpady z
tworzyw sztucznych, me-
talu, szkła, papieru, bio-
odpady oraz odpady,
które należy dostarczyć
do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) m.in.:
odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki,
igły i strzykawki, chemi-
kalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, odpady teksty-
liów i odzieży, odpady
remontowo-budowlane. 
Niektóre rodzaje odpa-
dów można również
oddać w innych miejs-
cach niż PSZOK:
• w poczekalniach
Ośrodków Zdrowia w
Szczucinie, Brzezówce
oraz  Słupcu wystawione
są kosze na przetermino-
wane leki,
• na terenie Gminy na
parkingach oraz przy bu-
dynkach gminnych w
Szczucinie, Borkach, Dąb-
rowicy, Radwanie,
Słupcu, Suchym Gruncie i
Woli Szczucińskiej rozsta-
wione są kosze na odzież
używaną,
• w szkołach, w holu
Urzędu Miejskiego oraz
w Klubie Seniora zbie-
rane są zużyte baterie,
• zużyte akumulatory
oraz zużyty sprzęt elek-
troniczny i elektryczny
można oddać w miejscu
zakupu nowego sprzętu.

W przypadku stwierdze-
nia, że odpady w pojem-
niku lub worku nie są
posegregowane, przed-
siębiorca odbierający od-
pady naklei na pojemnik

lub worek czerwoną 
nalepkę o treści: „NIE-
PRAWIDŁOWA SEGRE-
GACJA” i zawiadomi o
tym fakcie Burmistrza
Szczucina. Burmistrz
ustali w drodze decyzji,
opłatę podwyższoną za
gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za
miesiąc, w którym nie do-
pełniono obowiązku se-
lektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
w wysokości czterokrot-
ności opłaty za gospoda-
rowanie odpadami
komunalnymi określonej
dla gospodarstwa. 
Nie stosowanie się miesz-
kańców do zasad selek-
tywnej zbiórki odpadów
komunalnych może spo-
wodować nałożenie na
Gminę kar finansowych,
co może w przyszłości
skutkować podwyżką sta-
wek opłat za gospodaro-
wanie  odpadami
komunalnymi. 

Przypominamy miesz-
kańcom, którzy zadekla-
rowali kompostowanie
bioodpadów we własnym
zakresie w przydomo-
wym kompostowniku i w
związku z tym skorzystali
z obniżonej opłaty za gos-
podarowanie odpadami,
że nie mogą wystawiać
bioodpadów do odbioru.
Właściciel nieruchomości,
który złożył w deklaracji
oświadczenie o posiada-
niu kompostownika 
i zagospodarowaniu bio-
odpadów we własnym za-
kresie, a mimo to
wystawia bioodpady do
odbioru, straci ulgę w
opłacie za gospodarowa-
nie odpadami komunal-
nymi.
Ponowne skorzystanie ze
zwolnienia, może nastąpić
nie wcześniej niż po upły-
wie 6 miesięcy i wymaga
złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
Należy również pamiętać,
że kompostowanie po-
winno być prowadzone w
sposób nieuciążliwy dla
właścicieli nieruchomości
sąsiednich.

Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

W ramach kampanii Stop Mani-
pulacji – Nie daj się oszukać i
akcji Stop korona-oszustwom,
Stowarzyszenie MANKO – Głos
Seniora ostrzega przed nieetycz-
nymi praktykami przez spis po-
wszechny.
1 kwietnia 2021 r, wystartował
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań prowa-
dzony przez Główny Urząd Sta-
tystyczny. Spis potrwa do końca
września bieżącego roku. Udział
w spisie jest obowiązkowy zgod-
nie z ustawą o statystyce publicz-
nej. Obowiązkową formą jest
samospis internetowy. Metoda
uzupełniająca to spis przez tele-
fon poprzez infolinię spisową lub
bezpośrednio przy pomocy rach-
mistrza spisowego. Każdy z oby-
wateli musi zezwolić na
udostępnienie części swoich da-
nych osobowych. Problem w
tym, że chęć na ich pozyskanie
mają także osoby działające nie-
zgodnie z prawem, a moment na
oszustwa pod pozorem spisu po-
wszechnego jest doskonały z
punktu widzenia przestępców.
Sytuacja jest o tyle poważna, że
spis powszechny jest i będzie roz-
powszechniany w mediach. To z
kolei ma znaczny wpływ na spa-
dek czujności seniorów i może
okazać się idealną szansą dla
oszustów
W czasie pandemii pomysłowość
oszustów szczególnie nie zna
granic, co ma również bezpośred-
nie przełożenie na kradzieże da-
nych i majątku poprzez spis
powszechny. Od marca 2020 r.
przestępcy dwoją się i troją, aby
wykorzystać lęk, panikę i izolację
seniorów w Polsce. Co chwilę po-
wstają nowe techniki manipula-
cyjne. Przeciwdziała temu
Stowarzyszenie MANKO, które
od 8 lat wydaje Ogólnopolski
Głos Seniora i Ogólnopolską
Kartę Seniora, a także prowadzi

ogólnopolską kampanię eduka-
cyjną Stop Manipulacji – Nie daj
się oszukać. Już w pierwszych
dniach pandemii (marzec 2020)
Głos Seniora zainaugurował
ogólnopolską kampanię spo-
łeczną Solidarni z Seniorami –
Razem Damy Radę! Do tej pory
oszuści wymyślili ponad 30 róż-
nych modyfikacji technik mani-
pulacyjnych. Chcąc uchronić
seniorów przed tymi przestęp-
stwami, Stowarzyszenie
MANKO rozpoczęło w marcu
2020 r, akcję Stop Korona-Oszu-
stwom w ramach realizowanej
kampanii Stop Manipulacji – Nie
daj się oszukać.
Sytuacja jest o tyle poważna, że
spis powszechny jest i będzie roz-
powszechniany w mediach. To z
kolei ma znaczny wpływ na spa-
dek czujności seniorów i może
okazać się idealną szansą dla
oszustów. W ramach kampanii
Stop Manipulacji – Nie daj się
oszukać i akcji Stop Korona-
Oszustwom, Stowarzyszenie
MANKO – Głos Seniora ostrzega
przed nieetycznymi praktykami
przez spis powszechny i przed-
stawia kolejne metody oszustw.

Oszustwa przez spis po-
wszechny – metoda na rachmist-
rza w Internecie
W pierwszej fazie spisu po-
wszechnego, seniorzy są szcze-
gólnie narażeni na oszustwa
poprzez fałszywe strony interne-
towe „umożliwiające” udział w
spisie. Należy uważać na wszyst-
kie komunikaty przychodzące z
niesprawdzonych źródeł, a
wśród nich m.in.: e-maile, SMS-y,
media społecznościowe czy ko-
munikatory. Pod żadnym pozo-
rem nie powinno się klikać w
linki zewnętrzne zawarte w po-
dejrzanych wiadomościach, po-
nieważ mogą one prowadzić do
stron czy aplikacji, które bez pro-

Solidarni z Seniorami - Razem Damy Radę!
Wspierajmy, edukujmy, ostrzegajmy!

blemu przechwycą nasze dane.
Do systemu należy logować się
wyłącznie poprzez autoryzo-
waną stronę www.spis.gov.pl.

Oszustwa przez spis po-
wszechny – metoda na rachmist-
rza przez telefon
W drugim etapie spisu po-
wszechnego, do osób niezapisa-
nych będzie dzwonił
bezpośrednio rachmistrz z
GUSu. W związku, że według
licznych badań tylko 20% senio-
rów korzysta z Internetu, druga
metoda manipulacji może okazać
się jeszcze bardziej skuteczna z
perspektywy oszustów. Osoby te
będą się starały wyłudzać dane
osobowe. Dzwoniący mogą rów-
nież namawiać do kliknięcia w
podejrzane linki lub instalacji
specjalnych aplikacji. Każdy
uczestnik spisu ma prawo zwery-
fikować tożsamość swojego roz-
mówcy. Wystarczy poprosić o
jego imię, nazwisko i numer legi-
tymacji. Można je sprawdzić na
stronie spisu w zakładce
"Sprawdź rachmistrza" lub
dzwoniąc na infolinię spisową na
numer 22 279 99 99. Należy to
zrobić przed udzieleniem jakich-
kolwiek informacji.

Oszustwa przez spis po-
wszechny – metoda na rachmist-
rza w domu
Jeśli sytuacja pandemiczna na to
pozwoli, to nieunikniona będzie
również bezpośrednia wizyta
rachmistrza w domach osób,
które do tej pory nie wzięły
udziału w spisie powszechnym.
Jest to kolejna idealna sytuacja
dla oszustów, którzy mogą pod-
szywać się pod rachmistrza.
Wpuszczenie takiej osoby do
domu może być bardzo nieprzy-
jemne w skutkach dla właściciela
mieszkania, ponieważ kradzież
danych osobowych może okazać
się tylko jednym z naszych zmar-
twień. Przestępcy nie będą mogli
oprzeć się okazji na rabunek ma-
jątku z naszego mieszkania. Na-
leży uważać na wszystkie
podejrzane prośby osoby pod-
szywającej się za rachmistrza.
Rachmistrzowie nie mogą robić
zdjęć naszym dowodom osobis-
tym w celu weryfikacji, prosić o
opłatę za udział w spisie czy pro-
ponować do zalogowania się na
ich urządzeniu do systemu spiso-
wego poprzez bank. Podobnie,
jak w przypadku oszustw przez
telefon, przed podaniem danych
każdego rachmistrza należy zwe-
ryfikować samodzielnie poprzez
zakładkę "Sprawdź rachmistrza"
na stronie spisu lub dzwoniąc na
infolinię spisową pod numerem
22 279 99 99.

Stowarzyszenie 
MANKO-Głos Seniora

Gospodarka odpadami 
komunalnymi – informacja 

o kontrolach
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W dniu 12 maja 2021 r.
został uruchomiony
Punkt Szczepień Po-
wszechnych w Szczuci-
nie. Punkt znajduje się
przy ul. Kościuszki 32 (za
Remizą OSP). W dniu 25
maja punkt odwiedził
Poseł na Sejm RP Wie-
sław Krajewski.
Jednocześnie GZOZ w
Szczucinie informuje, że
z powodu niezgłoszenia

się pacjenta lub nieza-
kwalifikowania go do
szczepienia, w Punkcie
Szczepień Powszechnych
mogą być dostępne do-
datkowe dawki szcze-
pionki Pfizer dla
pacjentów wcześniej nie-
zarejestrowanych.
Zapisy na szczepienia:
- Infolinia 989,
- IKP https://pacjent.ere-
jestracja.ezdrowie.gov.pl

/auth
- rejestracja GZOZ 
Szczucin,

tel. 14 643 61 95,
kom. 607 402 967

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Punkt Szczepień Powszechnych w SzczucinieBociany pod okiem kamery
Od wieków w Polsce mówi się, że bociany są zwias-
tunem wiosny. Przylot na lęgowiska i zajęcie
gniazda to chyba najbardziej wyczekiwany i ko-
mentowany przez ludzi moment w życiu bocianiej
pary. Większość sąsiadów bocianich gniazd rok-
rocznie wyczekuje pojawienia się „swojego boćka”. 
W tym roku, po raz pierwszy w naszej gminie
mamy możliwość dokładniejszego poznania ich
życia. W miejscowości Słupiec na specjalnym wy-
sięgniku w pobliżu bocianiego gniazda została za-
montowana kamera internetowa. Umożliwia ona
całodobową obserwację tych wyjątkowych ptaków.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Liga Ochrony
Przyrody oraz klub Małych Ekologów ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie wraz z opiekanymi: Ha-
liną Bełzowską, Anną Bełzowską, Kazimierą Stry-
charz i Dorotą Dzięgiel.
Podgląd z kamery dostępny jest na
www.szczucin.pl

Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

Tegoroczny rajd rowerowy
odbył się tym razem w słońcu i
w deszczu. Mieszkańcy jednak
nie zawiedli. Ok. 30 osób
wzięło udział w przejeździe ro-
werowym, promując barwy na-
rodowe. Organizatorzy
przygotowali dwie trasy:
pierwsza - ok. 4,5 km dla dzieci
i druga ok. 25 km dla doro-
słych. Na trasie rozdawane
były pamiątkowe widokówki z
miejscowościami przez które
przejeżdżali rowerzyści, a na
mecie wytrwali otrzymali pa-
miątkowe gadżety ufundo-
wane przez Zespół Historii
Drogownictwa GDDKiA w
Szczucinie oraz słodycze zaku-
pione przez SCKiB w Szczuci-
nie. Wszystkim zapaleńcom
rowerowego szaleństwa dzię-
kujemy i zapraszamy na ko-
lejny rajd!

Redakcja

Rowerem dla BIAŁO-CZERWONEJ w święto Flagi Państwowej
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I.J. Paderewski i odzyskanie niepodle-
głości. Muzyka-dyplomacja-polityka

Okres zaborów (1772-1918) był czasem
próby dla narodu polskiego, który
udało się przetrwać dzięki tradycji po-
wstań narodowych, a także za sprawą
troski o rodzimą tradycję, kulturę i re-
ligię katolicką, które były nośnikami
polskości w czasach gdy Rzeczypospo-
lita zniknęła z map Europy i Świata. W
perspektywie procesu odzyskania nie-
podległości wiele miejsca poswięca się
działaniom militarnym i politycznym,
wymieniąjąc w gronie ojców niepodle-
głości m.in. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, polityków Romana
Dmowskiego, Wincentego Witosa, a
także pianistę, dyplonatę i premiera Ig-
nacego Jana Paderewskiego. Mistrz for-
tepianu odegrał niebagatelną rolę w
procesie odzyskania niepodległości ak-
tywnie wspierając polskie akcje chary-
tatywne, gromadzenie środków na
rzecz Armii Polskiej oraz sprawę pol-
skich granic na arenie międzynarodo-
wej. Dołożył także wyjątkową cegiełkę
muzyczną, kultywując tradycje naro-
dowe w swoich kompozycjach i two-
rząc na potrzeby wojska. Podobną rolę
odegrało wielu innych rodzimych
twórców, współpracujących z armią,
jak choćby Karol Szymanowski, Hen-
ryk Melcer-Szczawiński, Józef Koffler,
Zdzisław Birnbaum, czy inni twórcy
wywodzący się z kręgów tzw. Legio-
nów Polskich. 

dr Andrzej Gładysz

Znani i zapomniani od Leszetyckiego

I.J. Paderewski jak każdy adept sztuki
w młodości potrzebował lekcji i arty-
stycznych szlifów u znanych mistrzów

pedagogiki pianistycznej. Takim au-
torytetem był Teodor Leszetycki. Sku-
pił wokół swej osoby wielu pianistów;
m.in. Mieczysław Horszowski, Hen-
ryk Szczawiński-Melcer, Henryk Pa-
chulski, Ignacy Friedmann, Stanisław
Lipski, Józef Śliwiński, a którzy osiąg-
neli sławę jako wirtuozi, bądź pozos-
tali niesłusznie zapomniani. Sam zaś
Leszetycki dzięki swej charyźmie
wpajał szeroko pojętą sztuke mu-
zyczną. Bazował na indywidualnych
predyspozycjach uczniów, przekazy-
wał im umiejętności interpretacyjne i
rozbudzał zamiłowanie do muzyki.
Zatem kształcenie się u tak wyjątko-
wego nauczyciela, jakim był Lesze-
tycki nie tylko torowało drogę na
estrady koncertowe, ale właśnie
dzięki niemu muzycy zostawali do-
skonałymi pedagogami, krytykami i
teoretykami. Paderewski jaki znamie-
nity uczeń okazał się niejako muzy-
czym wieszczem Polaków, który
poprzez działalność pianistyczną,
kompozytorską wykorzystał swą his-
toryczną chwilę jako wybitny polityk. 

dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska

Idiom narodowy i ludowy w kompo-
zycjach

W dość bogatej spóściźnie Paderew-
skiego przeważają dzieła instrumen-
talne: orkiestrowe i kameralne, w
większości na fortepian. Camille
Saint-Saens w szczególny sposób wy-
raził się o talentach młodszego "ko-
legi": To geniusz, który przypadkiem gra
również na fortepianie. 

dr hab. Iwona Sawulska

Ignacy Jan Paderewski in memoriam w 80. rocznicę śmierci
(6.11.1860 – 29.06.1941)

22 czerwca 2021 r. w Dworku I. J. Pa-
derewskiego w Kąśnej Dolnej odbyły
się uroczystości związane z 80. Rocz-
nicą śmierci wybitnego Polaka, pia-
nisty, kompozytora i męża stanu I. J.
Paderewskiego. Organizatorem
przedsięwzięcia było Prywatne Pro-
fesjonalne Konserwatorium Mu-
zyczne II ST. w Tuchowie, Społeczne
Ognisko Muzyczne w Tuchowie oraz
Centrum Paderewskiego w Kąśnej
Dolnej. Dyrektor SCKiB w Szczucinie
Krystyna Szymańska brała udział w
obradach jury Konkursu Wiedzy o
Kompozytorze wraz z prof. Bogumiłą
Gizbert-Studnicką i Barbarą Gładysz-
Wszołek. Częścią obchodów było
także sympozjum. W programie sesji
naukowej przedstawiciele KUL-u
oraz Akademii Muzycznej w Katowi-
cach prezentowali życie i działalność
wybitnego Polaka. Rys historyczny
epoki wraz z politycznymi uwarun-
kowaniami oraz muzyczne fascynacje
przedstawili: dr Andrzej Gładysz, dr
hab. Iwona Sawulska, dr hab. Ag-
nieszka Schulz-Brzyska, dr Elżbieta
Błotnicka-Mazur, dr Kinga Krzy-
mowska-Szacoń. Tajemnicę geniuszu
pianistyki i wirtuozerii I. J. Paderew-
skiego odkrywał wybitny pianista,
juror wielu konkursów międzynaro-
dowych (przewodniczący jury trzech
edycji Konkursu Chopinowskiego)
prof. zw. Andrzej Jasiński. Całość ob-
chodów ukoronował koncert, w pro-
gramie którego znalazły się
kompozycje I. J. Paderewskiego. Ho-
norowy patronat nad uroczystościami
objął Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mi-
rosław Kalinowski. 

Muzyka polskiej emigracji

Zjawisko emigracji, dość wyraźnie w
środowisku kompozytorów polskich
już w XIX wieku, w latach 1900-1945
szczególnie przybrało na sile. Artyści
udawali się za granicę z powodów ar-
tystycznych (aby zapoznać się z naj-
nowszymi trendami stylistycznymi),
a także politycznych, zwłaszcza że był
to czas naznaczony dramatycznymi
wydarzeniami. Walka o niepodle-
głość oraz dwie wojny światowe w
dużym stopniu wpłyneły nie tylko na
decyzję o emigracji, ale też charakter
twórczośći kompozytorskiej, dość
często przyjmującej charakter patrio-
tyczny. 

Kinga Krzymowska-Szacoń

Charakterystyka muzyki fortepiano-
wej i pianistyki I.J. Paderewskiego

Jako znakomity wirtuoz i uznany pia-
nista, Paderewski nad ukłąd ręki za-
pewniający śpiewne legato i sposób
masywnego wydobycia dźwięku, a
także legatowe frazowanie, doskona-
łość techniczną i błyskotliwe wirtuo-
zostwo przedkładał właściwą
interpretację muzyki, rozumienie in-
tencji kompozytora i przekonujące
przekazanie struktury wykonuwa-
nego utworu słuchaczom. Przekazał
też swój romantyczny wzorzec wyko-
nania muzyki Chopina kolejnym po-
koleniom pianistów. Swoją grę
traktował jako służbę wobec słucha-
czy i ich gustom podporządkował
swój koncertowy repertuar. 

prof Andrzej Jasiński

prof Andrzej Jasiński
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KĄCIK HISTORYCZNY

Ksiądz Antoni Kwarta uro-
dził się 29.12.1909 r. we wsi
Boreczek, jako syn Józefa i
Julianny Furman, gmina Sę-
dziszów Małopolski,  pow.
ropczycko-sędziszowski,
woj. podkarpackie. Miał
brata bliźniaka - Tomasza i
siostrę – Ludwikę (ur. 1905
r.). Szkołę średnią ukończył
w Dębicy w 1931 r. Studia
teologiczne podjął w Semi-
narium Duchownym w Tar-
nowie, gdzie przyjął
święcenia kapłańskie w
1936 r., z rąk bpa  F. Lisow-

Ks. ANTONI KWARTA 
- wikariusz parafii Szczucin

/więzień obozów koncentracyjnych 
w Auschwitz i Dachau/

skiego. Pierwszą jego pla-
cówką duszpasterską i zara-
zem ostatnią w Polsce
niepodległej był SZCZUCIN.
Pracował jako wikary, poświę-
cając wiele czasu młodzieży w
ramach akcji katolickiej. 
1939-wybuch II wojny świato-
wej… W grudniu 1940 r. prze-
prowadzono rewizję w
mieszkaniu ks. Kwarty, na
szczęście skończyło się tylko
przesłuchaniem. Jednakże,  w
marcu 1941 r. ks. Kwarta zos-
taje zmuszony do opuszczenia
wikarówki w 24 godz., która

zostaje zajęta przez Niemców.
Znalazł schronienie we wsi
Dąbrowica, stamtąd dojeżdżał
do kościoła, aby odprawiać
mszę św. w Szczucinie. 
Dnia 5.04.1941 r. oddziały SS 
i Gestapo, o godz. 5-tej rano
przeprowadziły akcję odwe-
towo-prewencyjną na rynku
szczucińskim (łapanka na kol-
porterów pism podziemnych
Państwa Polskiego). Areszto-
wano m.in. ks. Kwartę, a także
ks. Mieczysława Kłoczkow-
skiego, za posiadanie radia -
przewieziony do KL Dachau,

gdzie poddawano go pseudome-
dycznym eksperymentom, tam
zmarł w 1942 r. Wśród zatrzyma-
nych były również osoby pełniące
ważne publiczno-administracyjne
stanowiska w Szczucinie, m.in.
kierownik szkoły Stanisław Wyty-
czak, naczelnik poczty Kazimierz
Robak, dyr. majątku Szczucin -
Krzemiński, kier. mleczarni Ale-
ksander Pietracha, zawiadowca
stacji kolejowej Szczucin - Mersin-
ger, dr Tadeusz Śnieżko - lekarz w
Szczucinie (od 1937 r.) oraz przy-
szły lekarz Tadeusz Głód, któ-
remu udało się jednak uciec z
transportu. W sumie ok. 80 osób
zostało wywiezionych 5 ciężarów-
kami w kierunku Tarnowa. 
Ks. Kwarta został początkowo,
osadzony w więzieniu w Tarno-
wie. Przesłuchiwany, wbrew
wszelkim regułom  konwencji ge-
newsko-haskiej…przewieziony
14.04.1942 r. do KL Auschwitz - nr
obozowy 29610, jako polski wię-
zień polityczny (P. Pole). Był za-
trudniony przy budowie
zakładów chemicznych w  podo-
bozie Monowitz oraz przy oczysz-
czaniu stawów nad Sołą w Rajsku.
Następnie w dn. 5.04. 1942 r. prze-
niesiony  do obozu w KL Dachau
(nr więźniarski - 30290). Po wy-
zwoleniu przez wojska amerykań-
skie 29.04.1945 r., ks. Kwarta
pozostaje w Ńiemczech, jako
duszpasterz w różnych obozach
wśród polskich tzw. DP-sów
(Ludzi bez ojczyzny), do roku
1949. Następnie dotarł do Kanady

(Toronto), gdzie, niestety, nie
mógł znaleźć pracy duszpaster-
skiej. Po miesiącu emigrował do
USA (Buffalo) i tam przez wiele
lat posługiwał w polskich para-
fiach. Od lipca 1961 r. obejmuje
polskie parafie w Kanadzie i USA
(organizator polskich chórów i
grup tanecznych, prowadzi dzia-
łalność patriotyczną, „polskie” ob-
chody procesji Bożego Ciała,
prace w polonijnym domu „Orła
Białego”). Pierwszą mszę św. dla
Polonii odprawił dopiero na po-
czątku marca 1967 r. w mieście
Victoria, stolica Kolumbii-Brytyj-
skiej (Kanada), w parafii Serca Je-
zusowego, korzystając z pomocy
społeczeństwa kanadyjskiego.
Jednocześnie pomagał działaczom
- uchodźcom z „Solidarności”.
Zmarł 16.12.1988 r. w Victorii (Ka-
nada), tam pochowany.

Literatura i źródła:
1/ Archiwum Muzeum Państwo-
wego w Oświęcimiu - ks. Antoni
Kwarta, nr 29610.
2/ Zofia Kupiec, opracował Leszek
Kupiec., Kronika wydarzeń wojen-
nych na terenie Szczucina, Szczucin
1990, s. 1-3.
3/ Wiesława Alicja Dziekan,
„STRONY”, Kanada, Victoria, BC,
grudzień 2014, nr 58, „Nasz Pasterz”.
4/ USC - Sędziszów Małopolski, via
Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
5/ I. Rakowski, Józefa Mazur - wspo-
mnienie pośmiertne, Wiadomości
Parafii pw. św. Marii Magdaleny,
Szczucin 1996, nr 7, s. 2
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W kościele parafialnym w
Szczucinie, w głównym wiel-
kim ołtarzu znajduje się
obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem typu Matki Bożej Śnież-
nej z Rzymu. Pochodzi z
pierwszej połowy XVII w.
Zwany przez wiernych
Matką Bożą Szczucińską. Jest
namalowany na płótnie na-
ciągniętym na deskę o wy-
miarach 82 x 120 cm.
Przedstawia Madonnę w
ciemnobłękitnym płaszczu
spiętym klamrą na piersiach
w karmazynowej sukni. Ma-
donna podtrzymuje na
lewym ramieniu Dzieciątko,
też przybrane w karmazy-
nową suknię, a w prawej ręce
dzierży berło królewskie.
Dzieciątko prawą rączką
wskazuje na Matkę, a lewą
podtrzymuje jabłko królew-
skie. Głowy Dzieciątka i Ma-
donny zdobią malowane
korony. Twarze Dzieciątka i
Madonny są pełne wdzięku i
majestatu.
Ten obraz jest fundacją ks.
Adama Miklaszewskiego,
który w roku 1618, po śmierci
ks. Jana Dmosickiego, objął tę
parafię. Jako proboszcz za-
dbał o kościół parafialny.
Swoim wkładem kunsztow-
nie go odnowił. Ale wybudo-
wał też, w znacznej
odległości od kościoła para-
fialnego, „za wsią pod
lasem”, drugi drewniany ko-
ściół. W tym drewnianym
kościele, konsekrowanym 
27 czerwca 1647 r., przez 
Biskupa Sufragana Krakow-
skiego Wojciecha Lipnic-
kiego, znajdowało się pięć
ołtarzy. W ołtarzu głównym
był obraz Najświętszej Maryi
Panny trzymającej Dziecię
Jezus. Dla zachęty kultu
Matki Bożej zostało założone
Bractwo Świętego Szkaplerza
już w 1646 roku. Od tego
czasu, staraniem Ks. Adama
Miklaszewskiego, jego wika-
riuszy oraz całego Bractwa,
rozwijało się nabożeństwo
ku czci Matki Bożej. Obraz
Matki Bożej zasłynął łaskami,
przyciągając do siebie licz-
nych czcicieli. Doznający łask
przynosili wota. W 1664 r. w
czasie wizytacji kanonicznej
biskupa Mikołaja Oborskiego
w protokole powizytacyjnym
odnotowano, że obraz jest
łaskami słynący, a wierni
modląc się przed nim otrzy-
mują łaski i pociechy du-

chowe. O otrzymanych łas-
kach świadczyły wota
umieszczone wokół obrazu
w liczbie osiemdziesięciu,
które w protokole powizyta-
cyjnym w 1711 r. zostały wy-
mienione i opisane.
W 1772 r. za proboszcza
szczucińskiego ks. Andrzeja
Ankwicza, Kanonika Kapi-
tuły Katedralnej w Krakowie,
Ojcowie Jezuici przeprowa-
dzili misje w parafii. W tym
czasie z popadającego w
ruinę kościoła Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
przeniesiono obraz do ko-
ścioła parafialnego i umiesz-
czono go w wielkim ołtarzu.
Opustoszały drewniany ko-
ściół „za wsią pod lasem” po-
padł w ruinę. Legenda
podaje, że obraz nocą przez
trzy razy powracał na dawne
miejsce. Dopiero, gdy odpra-
wiono specjalne nabożeń-
stwo obraz pozostał w
kościele. Po przeniesieniu ob-
razu jego kult stopniowo
podupadał. W 1968 r., w Kra-
kowie, zostały przeprowa-
dzone prace konserwatorskie
obrazu. W ostatnich latach
wznawiane są starania o roz-
wój kultu Matki Boskiej
Szczucińskiej. Dowodem
tego jest skomponowana
pieśń, którą wierni chętnie
śpiewają: "Od wielu wieków
jesteś tu z nami Szczucińska
Pani i kochasz nas…" A
warto podjąć te starania, po-
nieważ mają swoje uzasad-
nienie historyczne. Jesteśmy
bowiem w posiadaniu ob-
razu, który jest bardzo rozpo-
wszechniony w naszej
Ojczyźnie. Wizerunek Matki
Bożej Śnieżnej, promowany
przez polskich biskupów w
początkach XVII wieku jako
odpowiedni dla kościołów
polskich, należał obok 
obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej, do najpopularniej-
szych wizerunków Bogarodzicy,
jaki pojawił się na ziemiach
polskich na przełomie XVI i
XVII wieku. W Polsce obrazy
Matki Bożej Śnieżnej po-
wstały masowo na przełomie
XVI i XVII wieku. Przełomo-
wym momentem w dziejach
obrazu okazało się pozwole-
nie św. Piusa V dane św.
Franciszkowi Borgiaszowi w
czerwcu 1569 r. na skopiowa-
nie obrazu. 
Kilka było powodów, dla
których obraz dotarł nad

Wisłę. Przede wszystkim
świeża pamięć świątobliwej
śmierci św. Stanisława
Kostki, którego św. Franci-
szek Borgiasz przyjmował do
zakonu. Ważnym powodem
była też obecność ks. Piotra
Skargi w Rzymie, gdzie na-
wiązał bliskie więzi przyjaźni
z generałem Borgiaszem. W
1569 r. został przyjęty przez
generała Borgiasza do za-
konu, potem uzupełniał stu-
dia teologiczne i pełnił od
czerwca 1570 r. z woli gene-
rała Borgiasza obowiązki pe-
nitencjarza w Bazylice św.
Piotra.
W początkowej promocji ob-
razów Matki Bożej Śnieżnej
nieocenioną rolę odegrały
Sodalicje Mariańskie, czyli
katolickie stowarzyszenie
osób świeckich, powstałe w
1563 r. w Rzymie, oraz liczne
Bractwa Różańcowe, które
po zwycięstwie pod Lepanto,
czciły w obrazie rzymskim
Maryję „Zwycięską” lub też
„Różańcową”. Sodalicje no-
siły nazwę maryjną i groma-
dziły młodzież wyróżniającą
się pobożnością i dobrymi

wynikami w nauce. Zapra-
wiały nie tylko do osobistej
pobożności, ale kładły silny
nacisk na działalność spo-
łeczno-apostolską. Sodalisi
uświetniali uroczystości ko-
ścielne, w tym głównie ma-
ryjne. Niezależnie od swego
pochodzenia i stanu, uczyli
dzieci katechizmu, pomagali
słabszym kolegom w nauce,
opiekowali się ubogimi i cho-
rymi w szpitalach i przytuł-
kach. Sodalicje posiadały
swoje własne kaplice, a przy-
najmniej ołtarze z obrazami
Matki Bożej, gdzie świecili
lampy, odmawiali swoje
modlitwy, urządzali sodali-
cyjne uroczystości. Obraz
Matki Bożej Śnieżnej należał
do najczęstszych ikon Maryi
w ołtarzach sodalicyjnych,
skąd z czasem przenoszono
je uroczyście do publicznego
kultu w kościołach.
Pierwsze kopie obrazu doko-
nane w Polsce pochodzą z lat
1597-1630. Masowo powsta-
wały po zwycięstwie chocim-
skim w 1621r. i po nazwaniu
Maryi Królową Polski w 1656
r. Jest ich w Polsce ponad

500. Dowodem tak wielkiej
liczby jest choćby małopolska
trasa św. Jakuba Sando-
mierz–Kraków, z kościołami,
w których są wizerunki
Matki Bożej Śnieżnej. Z woli
św. Jana Pawła II, rzymski
wizerunek SalusPopuliRo-
mani, został jednym – obok
krzyża – symboli Świato-
wych Dni Młodzieży i zgod-
nie ze zwyczajem, w każdym
kraju będącym gospodarzem
Dni, symbole te odwiedzają
wcześniej wszystkie parafie.
Także i w Polsce gościliśmy
w parafiach i kościołach
rzymski wizerunek Ma-
donny podczas przygotowań
poprzedzających obcho-
dzone w naszym kraju w
2016 r. Światowe Dni Mło-
dzieży.
Tradycja podaje, że podczas
straszliwej epidemii dżumy
w Rzymie w roku 590, papież
Grzegorz Wielki niósł ten
obraz w uroczystej procesji
błagalnej, prosząc Pana Boga
o ocalenie Miasta. W pew-
nym momencie ujrzał na nie-
bie pięknego anioła, który
chował właśnie karzący
miecz będący znakiem Bo-
żego gniewu. Kiedy ustąpiła
zaraza, wówczas rozwinął
się szczególny kult Matki
Bożej czczonej w tym obra-
zie. Ten kult dotarł i do
nas.Trzeba nam gorąco dzię-
kować Panu Bogu za ten
skarb obrazu Matki Bożej
Szczucińskiej. To nasza
Matka. Matka, która
wszystko rozumie i sercem
ogarnia każdego z nas.
Matka, która zobaczyć dobro
w nas umie i jest z nami w
każdy czas. Dlatego wypada,
abyśmy nie tylko Jej śpiewali:
Matko Szczucińska prosimy
Ciebie, my Twoje dzieci, my
Twój lud. Wypraszaj łaski,
ratuj w nieszczęściach i
pomóż bronić szlachetnych
cnót, ale swoją obecnością
przed tym obrazem i szla-
chetnością swojego życia, po-
twierdzali, że jesteśmy Jej
dziećmi. 

Ks. Zygmunt Warzecha 
Proboszcz Parafii Szczucin

Mały Jubileusz – 250 lat obrazu Matki Bożej Szczucińskiej w wielkim ołtarzu
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Chór Clave de sol ze Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie 28 maja
wyruszył na warsztaty wokalne,
by doskonalić swoje umiejętności
przed konkursem chóralnym w
ECM w Lusławicach i nareszcie
pobyć razem. Warsztaty odby-
wały się w Ośrodku Rekolek-
cyjno-Misyjnym w Piwnicznej
Zdroju. Dyrektor ks. Adam Fijał-
kowski oraz ks. Mariusz wspa-
niale ugościli uczniów w swoim
pięknym ośrodku, gdzie oprócz
intensywnej pracy wokalnej, chó-
rzyści uczestniczyli w ciekawej
prezentacji o misjach w Afryce,
mogli kupić afrykańskie ozdoby,
by wspomóc biedne i głodne
dzieci afrykańskie. Podczas mszy
świętej w kaplicy chór zaprezen-
tował swoje umiejętności. Opie-
kunami chórzystów byli Pani

dyrygent Ilona Mach i Pani Mo-
nika Podosek oraz rodzice Marta
Golonka i Jadwiga Frankowska.

Złote Pasma oraz 
Nagroda Specjalna dla
chórów Unisono oraz

Clave de sol

8 czerwca w Europejskim Cen-
trum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego w Lusławicach, odbył
się Wojewódzki Konkurs Chó-
rów Regionu Małopolskiego.
Chórzyści pod dyrekcją Ilony
Mach wyśpiewali:
- Złote Pasmo - chór Unisono,
- Złote Pasmo - chór Clave de sol,
- Wyróżnienie Specjalne za naj-
lepsze wykonanie utworu z ele-
mentami ruchu,
- oraz Nagroda dla Ilony Mach za

wyróżniającego się dyrygenta.
Emocje, radość i wzruszenie to-
warzyszyły wszystkim obecnym
na konkursie. Chóry wspaniale
się zaprezentowały, co potwier-
dziło jury konkursu: prof dr hab.
Monika Bachowska, prof dr hab.
Jan Jazownik, mgr Danuta Jezio-
rowska. Dziękujmy Panu Wojcie-
chowi Wojnasowi za piękny
akompaniament przy fortepia-
nie.  To wielka radość, ogromna
promocja szkoły i gminy oraz
dowód na to, że nawet trudny
czas nie jest przeszkodą w osią-
ganiu sukcesów. W tym szcze-
gólnym dniu chór wspierali
opiekunowie, Dyrekcja Szkoły
Pani Beata Dzięgiel i Pani Joanna
Ryk, które ufundowały słodką
niespodziankę dla dzieci oraz
Zastępca Burmistrza pan Tomasz
Bełzowski.

Zespół Redakcyjny SP w Szczucinie

Warsztaty wokalne 
chórzystów

Wiejska Akademia 
Rzemiosła w Skrzynce

Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynce rozpoczęło
realizację projektu pn. „Wiejska Akademia Rzemio-
sła” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach pro-
gramu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska
2021. Na realizację zadania udało nam się pozyskać
kwotę 13 tys. zł. Zadanie realizowane będzie od 14
maja do 15 października 2021 r.
Projekt dedykowany jest wszystkim mieszkańcom
wsi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i mło-
dzieży. Głównym celem projektu jest próba integracji.
Wspólne warsztaty rzemieślnicze pomogą w wzmoc-
nieniu lokalnej tożsamości i jednocześnie pobudzą do
wspólnego działania. Podczas zajęć przekazane zo-
staną podstawy rękodzieła, co pozwoli na przygoto-
wanie uczestników do wytwarzania i
popularyzowania tradycyjnego rzemiosła i promo-
wania twórczości ludowej i folkloru wsi. Zostanie
stworzona przestrzeń właściwa do wspólnego spę-
dzania czasu, a także zorganizowany czas wolny dla
dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Elemen-
tami składowymi zdarzenia będzie seria 11 warszta-
tów. Zajęcia z malowania na szkle, ceramiki,
pozłotnictwa, kaligrafii, introligatorstwa, szydełko-
wania czy bukieciarstwa, będą okazją do dalszych
działań w kierunku tworzenia i promowania ręko-
dzieła i tradycji ludowych.
Zaplanowane warsztaty odbędą się pod okiem do-
świadczonych mistrzów rękodzielników.
Jednym z partnerów projektu jest Urząd Miasta i
Gminy w Szczucinie, który udostępni salę gimna-
styczną wraz z potrzebnym wyposażeniem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych miesz-
kańców wsi Skrzynka do uczestnictwa w zajęciach.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Gwarantujemy świetną zabawę!

KGW w Skrzynce

Cały poprzedni rok oraz
początek obecnego był wyjątko-
wym okresem dla wszystkich. Ten
trudny czas, szczególnie dał się we
znaki wszystkim instytucjom kul-
tury, włączając w to również naszą
orkiestrę, prowadzącą amatorską
działalność muzyczną.  
Pomimo tego, w 2020 r. pozyska-
liśmy środki finansowe w postaci
grantów na realizację projektów
muzycznych. Dokonaliśmy za-
kupu nowych instrumentów, do-
posażyliśmy salę prób, a część
środków przeznaczyliśmy na rea-
lizację historycznego i długo wy-
czekiwanego dla nas wydarzenia,
czyli  nagrania  płyty CD. Pierwo-
tnie, planowaliśmy nagrać ją w
ciągu miesiąca, jednak pandemia
zweryfikowała nasze plany. Na-
grania do płyty, które podzielone
zostały na trzy sesje rozpoczęliśmy
w marcu, a zakończyliśmy dopiero
we wrześniu. Po zakończeniu na-
grań, w marcu 2021 r., we współ-
pracy z firmą fonograficzną została
opracowana szata graficzna
okładki płyty, a następnie również
za jej pośrednictwem dokonaliśmy
tłoczenia płyt. Na muzycznym
krążku znajduje się 13 utworów,
które prezentują bogaty repertuar
orkiestry. Wśród nich znalazły się
kompozycje: patriotyczne, kla-
syczne, marszowe, taneczne oraz

Orkiestra Dęta przy OSP nagrała płytę CD
wokalne. Nadmienić należy, że
jeden z utworów – pt. „Szczuciń-
skie Krakowiaki” skomponowany
został specjalnie dla naszej orkies-
try przez płk. Juliana Kwiatkow-
skiego. Płytę można nabyć w
formie „cegiełki”, czyli dobrowol-
nej wpłaty na konto orkiestry. Nie
prowadzimy jej detalicznej sprze-
daży. Numer konta jest umiesz-
czony na Facebook-owym profilu
orkiestry oraz na naszej stronie in-
ternetowej. Życzymy miłych wra-
żeń muzycznych! 
Kolejnym ważnym wydarzeniem
dla orkiestry jest jej zakwalifikowa-
nie do 43. Małopolskiego Festi-
walu Orkiestr ECHO TROMBITY
2021 w Nowym Sączu. Z całej Ma-

łopolski, zostało zakwalifikowa-
nych 30 orkiestr. Finał festiwalu
odbył się pod koniec czerwca.
W drugą sobotę czerwca każdego
roku, ustanowiono Międzynaro-
dowy Dzień Orkiestr - Internatio-
nal Band Day. Idee
zapoczątkowano w 2019 r. i z bie-
giem czasu zatacza coraz szersze
kręgi. W tym roku także nasza or-
kiestra przyłączyła się do wspól-
nego świętowania. Filmik z naszą
grą został umieszczony w miksie
„International Band Day 2021
WORLD MIX” dostępnym w inter-
necie.

Jarosław Dzięgiel



26 maja 2021r., odbyła się inauguracja
działalności Biblioteki Publicznej w
Szczucinie w nowej przestrzeni.
W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie,
Małgorzata Morawiec, Burmistrz Szczu-
cina Jan Sipior, Dyrektor Samorządo-
wego Centrum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie Krystyna Szymańska oraz
pracownicy Centrum.
Pomieszczenia biblioteki przeniesione
zostały na parter dotychczasowej sie-
dziby. Jest to rozwiązanie tymczasowe,
ponieważ trwa właśnie proces przygoto-
wania budowy nowego, wielofunkcyj-
nego obiektu infrastruktury kulturalnej,
w którym poza przestronną i nowo-

Biblioteka Publiczna 
w Szczucinie 

w nowym lokalu
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Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej pt.
„Folklorystyczne perełki”, odbył się
28.05.2021 r., w Domu Kultury w Szczu-
cinie. Jury w składzie: Teresa Burgieł -
nauczyciel, pedagog, wieloletni dyrektor
Szkoły Podstawowej w Szczucinie, Kazi-
mierz Żurek - nauczyciel, muzyk, peda-
gog, wieloletni dyrektor  Gimnazjum w
Szczucinie i Krystyna Szymańska – absol-
went wydziału wokalno - aktorskiego
Akademii Muzycznej, pedagog, dyrektor
SCKiB w Szczucinie po obejrzeniu
wszystkich zespołów i solistów przy-
znało następujace miejsca i wyróżnienia
w poszczególnych grupach wiekowych:

w kategorii zespoły wokalne
I m  Zespół „Biedronki”
- Przedszkole Publiczne w Szczucinie
I m  Zespół „Motylki”
- Przedszkole Publiczne w Szczucinie
II m Zespół „Jagódki” 
-  Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa
Kraina” w  Szczucinie
II m Zespół  „Puchatki”
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa
Kraina” w Szczucinie
II m Zespół „Krasnale” 

- Przedszkole Publiczne w Szczucinie
II m Duet wokalny Kornelia Bednarz
i Kornelia Piekielniak – Przedszkole
Publiczne w Szczucinie
III m Zespół „Krasnoludki” 
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa
Kraina” w Szczucinie
Wyróżnienie: Zespół „Szalone rytmy”
- Przedszkole w Maniowie

w kategorii soliści
I m Kaja Kozaczka 
- Przedszkole Publiczne w Szczucinie
I m Pola Pikul 
- Przedszkole w Skrzynce
II m Alan Topór 
-  Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa
Kraina” w Szczucinie
II m Julia Noga
- Oddział Przedszkolny w Zabrniu
II m Natalia Bielaszka 
-  Przedszkole Publiczne w Szczucinie
II m  Natalia Frąc 
- Oddział Przedszkolny w Zabrniu
III m Wiktoria Makuchowska - Przed-
szkole w Słupcu
Wyróżnienie: Aleksandra Malec 
- Przedszkole w Borkach

„Folklorystyczne perełki”

Wyróżnienie: Bartosz Irla 
- Przedszkole Publiczne w Szczucinie
Wyróżnienie:  Antoni Kuśnierz 
- Przedszkole w Maniowie
Wyróżnienie: Jakub Cieśla 
- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa
Kraina” w Szczucinie.

Wszystkim wręczono pamiątkowe
dyplomy i nagrody ufundowane
przez organizatora. 

Redakcja

czesną biblioteką, znajdą się także
sale: widowiskowa, dydaktyczna,
konferencyjna, pracownie arty-
styczne i sportowe oraz kino.
Otwarcie biblioteki w nowym miej-
scu, było okazją także do zaprezen-
towania wystawy prac Magdaleny
Sary Krawczyk, rodem ze Szczu-

cina. Autorka prac jest absolwentką
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięk-
nych im. A. Grottgera (dyplom z meb-
larstwa artystycznego) oraz
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I
i II stopnia im. I.J. Paderewskiego (dy-
plom z gitary klasycznej) w Tarnowie,
a także absolwentki Akademii Sztuk

Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
na Wydziale Malarstwa.
Wystawę można oglądać do 30 lipca
br., w środy i piątki od godz. 8.00 do
18.00, w pozostałe dni od 8 do 16.
Serdecznie zapraszamy!

Redakcja
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Konkurs 
recytatorski

Tegoroczny Konkurs recytatorski „Po-
etyckie Manewry” z powodu epidemii
przyjął formę online. Każdy recytator
wykonał jeden dowolny utwór poetycki
i fragment prozy Elizy Orzeszkowej.
20 kwietnia br. jury w składzie: Małgo-
rzata Morawiec – Dyrektor Gminnej Bib-
lioteki w Oleśnie, Paweł Chojnowski –
polonista, Dyrektor Dąbrowskiego
Domu Kultury i Krystyna Szymańska –
Dyrektor SCKiB w Szczucinie po przesłu-
chaniu wszystkich recytatorów przy-
znało następujące miejsca i wyróżnienia:
w kategorii kl. I – IV
I m Róża Dudkiewicz SP Szczucin
II m Gabriela Strzałba SP Szczucin
III m Łucja Dzięgiel SP Szczucin
III m Julia Kurnal ZS-P Słupiec
w kategorii kl. V – VIII
I m Gabriela Jędo SP Zabrnie
II m Aleksander Buchaniec SP Szczucin

”Wiosenne kwiaty”, to tytuł konkursu
plastycznego który odbył się
27.04.2021 r. w Domu Kultury w
Szczucinie. Na konkurs wpłynęło 94
prace z sześciu przedszkoli z gminy
Szczucin. Jury w składzie: Krystyna
Lech – plastyk, Dorota Margosiak – z-
ca dyrektora SCKiB w Szczucinie oraz
Lidia Bardan – plastyk, po obejrzeniu
wszystkich prac przyznało następu-
jące miejsca i wyróżnienia: 

I m Maja Lebida 
PP Borki
I m Karol Gaj 
PP Słupiec
I m Kinga Oleś 
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin 
I m Jan Szymański-Stefanowicz 
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin 
I m Maja Meres 
PP Szczucin 
I m Maciej Leśniewski 
PP Szczucin
I m Szymon Sokół 
PP Szczucin 
I m Milena Hoszwa 
PP Szczucin POM

II m Filip Patoń 
PP Borki
II m Michał Orzechowski 
PP Skrzynka
II m Franciszek Orzechowski 
PP Skrzynka
II m Agata Padykuła
PP Słupiec
II m Aleksandra Filipska 
PP Szczucin 
II m Zuzanna Szarek 
PP Szczucin 
II Oliwia Krzyżowska 
PP Szczucin 
II m Natalia Bielaszka 
PP Szczucin
II m Zofia Lechowicz 
PP Szczucin 
II m Maja Bielaszka 
PP Szczucin

II m Marcin Mihilewicz 
PP Szczucin 
II m Marta Szymczyk 
PN „Bajkowa Kraina” 

III m Gabriela Cholewa 
PP Skrzynka
III m Kornelia Kupiec 
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin 
III m Zuzanna Gadomska 
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin 
III m  Stanisław Kijowski 
PP Szczucin
III m Natalia Piernik 
PP Szczucin 
III m Szymon Struzik 
PP Szczucin 
III m Zofia Strycharz 
PP Szczucin 
III m Hanna Pietras 
PP Szczucin 

Wyróżnienia - prace wykonane z
pomocą osoby dorosłej:
Kamila Żurawska 
PP Borki
Dawid Głód 
OP Zabrnie
Dariusz Szymczyk 
PN „Bajkowa Kraina”
Jan Kapel 
PN „Bajkowa Kraina”

Młodzi artyści z pasją
Jan Jędo 
PN „Bajkowa Kraina”
Tymoteusz Ryczek 
PN „Bajkowa Kraina”
Szymon Oleś 
PN „Bajkowa Kraina”
Gabriela Banaś 
PP Szczucin 
Patrycja Łachut 
PP Szczucin 
Karolina Kosidło 
PP Szczucin
Oskar Bzduła 
PP Szczucin
Oliwia Kupiec 
PP Szczucin  
Anna Irla 
PP Szczucin POM 
Bartłomiej Wójcik 
PP Szczucin POM

Jury najwyżej oceniło prace
wykonane samodzielnie przez
dzieci. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, laureaci na-
grody, pozostali uczestnicy
słodkie niespodzianki - ufun-
dowane przez organizatora. 
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Dobiega końca pierwsze
półrocze 2021. Zarówno
rok 2020 jak i obecny jest
bardzo trudny dla kul-
tury i ludzi którzy ją two-
rzą. Z powodu obostrzeń
związanych z pandemią
koronawirusa wiele insty-
tucji kultury zostało za-
mkniętych, a te, które
pozostały otwarte zmu-
szone były ograniczyć
swoją działalność. Były
takie placówki, które
swoją działalność prze-
niosły do przestrzeni wir-
tualnej. Teraz gdy
wszystko się stabilizuje i
zaczyna powoli wracać
do normalności, możemy
podsumować – był to
czas trudny i wyczerpu-
jący dla WSZYSTKICH,
ale też mobilizujący do
działania, do podejmowa-
nia nowych wyzwań,
szukania nowych rozwią-
zań. Dlatego też XXII
Konkurs Recytatorski po-
ezji Marii Kozaczkowej w
br. miał formę on-line i
choć było to z pewnością
utrudnienie zarówno dla
uczestników, nauczycieli
i rodziców, udało się go
zrealizować. W konkursie
swój udział zgłosiło 27
uczniów ze szkół podsta-
wowych gminy Szczucin,
którzy rywalizowali w 3
kategoriach wiekowych.
Wyniki konkursu:
w kategorii klas I – III
I miejsce Gabriela
Strzałba – Szkoła Podsta-
wowa w Szczucinie
II miejsce Emilia Kacz-
marczyk – Szkoła Podsta-
wowa w Szczucinie
III miejsce Nikola Czech –
Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Borkach

III miejsce Bartosz Guła
– Szkoła Podstawowa w
Zabrniu
wyróżnienia:
Kacper Kozaczka –
Szkoła Podstawowa w
Szczucinie
Milena Machaj – Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Skrzynce
Szymon Noga – Szkoła
Podstawowa w Zabrniu 
w kategorii klas IV -VI
I miejsce Julia Kurnal –
Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Słupcu
II miejsce Gabriela Jędo
– Szkoła Podstawowa w
Zabrniu
III miejsce Adrian
Kubek – Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Skrzynce
Wyróżnienie: Patrycja
Podosek – Szkoła Pod-
stawowa w Szczucinie
w kategorii klas VII –
VIII
I miejsce Julia Warzecha
– Szkoła Podstawowa w
Szczucinie
II miejsce Anna Urbanik
– Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Borkach
III miejsce Amelia Ko-
lano – Szkoła Podsta-
wowa w Szczucinie

Recytację oceniało jury
w składzie: Maria Piet-
racha, Monika Kosińska
i Krystyna Szymańska.
Zwycięzcom gratulu-
jemy i życzymy dal-
szych sukcesów,
pozostałych zachęcamy
do obcowania z poezją i
udziału w kolejnych
edycjach konkursu!

Redakcja

XXII Konkurs Recytatorski
poezji Marii Kozaczkowej

III m Zuzanna Skoczylas 
SP Szczucin
Wyróżnienie Mikołaj Beker 
SP Szczucin
Wyróżnienie Łukasz Tobiasz 
SP Szczucin
Wszyscy uczestnicy konkursu

otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a laureaci nagrody ufun-
dowane przez organizatora.

Redakcja
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Przedszkolaki z gminy Szczu-
cin, wzięły udział w konkursie
tanecznym pt. „W krainie
tańca” 13.05.2021 r. w  Domu
Kultury w Szczucinie. Jury w
składzie: Teresa Wilk – długo-
letni nauczyciel przedszkola ar-
tystycznego o kierunku
kultywowania tradycji regional-
nej w Gliwicach, Marina Hry-
horjewa – choreograf, tancerz i
nauczyciel tańca, Dorota Mar-
gosiak – z-ca dyrektora SCKiB
w Szczucinie, po obejrzeniu
wszystkich zespołów przyznało
następujące miejsca i wyróżnie-
nia: 
w kategorii 3 i 4-latki
I m Zespół  „Jagódki” 
PN” Bajkowa Kraina”
II m Zespół „Słoneczka” 

PP Szczucin
w kategorii 5 i 6-latki
I m Zespół „Biedronki” 
PP Szczucin
II m Zespół „Puchatki” 
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin
III m Zespół „Motylki” 
PP Szczucin
III m Zespół „Gwiazdeczki” 
PP Borki
Wyróżnienie Zespół „Krasno-
ludki” PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin
Wyróżnienie Zespół „Krasnale”
PP Szczucin
Wyróżnienie Zespół Taneczny
PP Skrzynka
Wyróżnienie Zespół taneczny
PP Słupiec
Gratulujemy! 
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„W krainie tańca”

8.06.2021 r. w Domu Kultury w
Szczucinie rozstrzygnięto Konkurs
fotograficzny pn. ”Kapliczki i
krzyże przydrożne”. Celem kon-
kursu była popularyzacja sztuki fo-
tograficznej, rozwijanie u
młodzieży umiejętności obserwacji
otoczenia i jej dokumentowania
oraz pokazanie piękna znanych i
zapomnianych miejsc gminy Szczu-
cin związanych z kultem sakral-
nym. W konkursie wzięło udział 13
uczestników ze Szkoły Podstawo-
wej w Szczucinie i Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Słupcu w kat.
klas V-VIII. Jury w składzie: Ale-
ksandra Michalik – fotograf, Pink
Studio Fotografii w Szczucinie, Jan
Gadziała – fotograf i Lidia Bardan –
plastyk SCKiB w Szczucinie, po
obejrzeniu wszystkich prac przy-

znało następujące miejsca:

I m  Aleksandra Kokoszka 
SP Szczucin 
II m Wojciech Sieroń 
ZS-P Słupiec
III m Anna Jasica 
SP Szczucin 
III m Weronika Sekulska 
SP Szczucin 
wyróżnienie Martyna Gnutek 
SP Szczucin 
wyróżnienie Filip Chrabąszcz 
SP Szczucin 
wyróżnienie Martyna Głód 
SP Szczucin 
Nagrodzonym wręczono pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody ufundo-
wane przez organizatora. 

„Strażacki trud”
W Domu Kultury w Szczucinie
20 kwietnia br. rozstrzygnięto
Gminny konkurs plastyczny
pn.”Strażacki trud”. Na kon-
kurs wpłynęło 64 prace ze szkół
podstawowych gminy Szczucin.
Jury w składzie: Mariusz Klimaj
– pracownik Referatu Zarządza-
nia Kryzysowego UMiG Szczu-
cin, Joanna Burgieł – plastyk i
Lidia Bardan – plastyk SCKiB w
Szczucinie, po obejrzeniu
wszystkich prac przyznało na-
stępujące miejsca:

w kategorii klas I – IV
I m Bartosz Tąbor 
ZS-P Słupiec
I m Sebastian Łachut 
SP Szczucin
I m Adam Podosek 
SP Szczucin
II m Fabian Jasiński 
ZS-P Słupiec 

II m Kacper Kozaczka 
SP Szczucin
II m Oliwia Boksa 
SP Szczucin 
II m Filip Boksa 
SP Szczucin 
II m Alan Adamczyk 
SP Szczucin 
III m Piotr Rustowicz 
SP Szczucin
III m Emilia Kaczmarczyk 
SP Szczucin 
III m Wiktoria Dudkiewicz 
SP Szczucin 
III m Szczepan Klara 
ZS-P Słupiec
III m Jakub Zając 
ZS-P Słupiec
wyróżnienie Karol Dudkiewicz
SP Szczucin 
wyróżnienie Igor Kupiec 
SP Szczucin
wyróżnienie Sebastian Sieroń 
ZS-P Borki
wyróżnienie Natalia Głód 
SP Zabrnie

w kategorii klas V – VIII
I m Wojciech Sieroń
ZS-P Słupiec 
I m Kinga Lichwała 
SP Szczucin
II m Karolina  Łachut 
SP Szczucin 
II m Patryk Wilk 
ZS-P Słupiec
III m Zuzanna Szafraniec 
ZS-P Słupiec
III Natalia Chmura 
SP Szczucin 
wyróżnienie Bartosz 
Wójtowicz 
ZS-P Borki

Nagrodzonym zostały wrę-
czone pamiątkowe dyplomy
ufundowane przez organiza-
tora i nagrody ufundowane
przez Zarząd Miejsko-Gmin-
nego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Szczu-
cinie. Laureatom gratulujemy!
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”Kapliczki i krzyże przydrożne”
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W związku z obostrzeniami sani-
tarnymi, tegoroczna edycja FESTI-
WALU im. Marianny Gawilk,
który wpisał się na stałe w kalen-
darz wydarzeń kulturalnych
gminy przyjęła formę zdalną. 
Ocena nadesłanych prezentacji od-
była się 27.05.2021r. w Domu Kul-
tury w Szczucinie. W konkursie
wzięło udział 51 osób z woj. mało-
polskiego, świętokrzyskiego i pod-
karpackiego.
Jury w składzie:
•  Krystyna Szymańska - dyrektor
SCKiB w Szczucinie, muzyk, wie-
loletni dyrektor Ogólnopolskich
festiwali muzycznych - "Tydzień
Talentów", "Bravo Maestro", nau-
czyciel Szkoły Muzycznej w Tu-
chowie, 
•  Marek Fijałkowski - absolwent
Szkoły Muzycznej II st., założyciel
Orkiestry Dętej w Mielcu-Multiin-
strumentalista,
• Maciej Fijałkowski -  absolwent
Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Dyrygent chóru męskiego i mie-
szanego "Melodia" i Mieleckiej Or-
kiestry Dętej, 
chórmistrz Zespołu Pieśni i Tańca
"Rzeszowiacy"
po obejrzeniu wszystkich nagrań
spełniających wymagania regula-
minowe, przyznało następujące
miejsca:

GRAND PRIX  - ZUZANNA  KU-
SIBAB (kat. prezentacje wokalne,
uczniowie szkół podstawowych kl.
I – IV) – Dom Kultury w Przecła-
wiu

PREZENTACJE  WOKALNE: 
1.  Kategoria dziecięca
a)  dzieci przedszkolne
I miejsce
NATALIA BIELASZKA 
Przedszkole Publiczne 
w Szczucinie 
II miejsce
ZUZANNA SKRZYPEK 
Dom Kultury w Przecławiu
II miejsce 
GABRIELA ŚLIWA 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Borowej
III miejsce 
BARTOSZ IRLA  
Przedszkole Publiczne 
w Szczucinie 
wyróżnienie 
Zespół „MOTYLKI” 
Przedszkole Publiczne 
w Szczucinie
wyróżnienie 
Zespół „BIEDRONKI” 
Przedszkole Publiczne 
w Szczucinie

b) uczniowie szkół podstawowych
klas I – IV 
I miejsce 
ZUZANNA KUSIBAB 
Dom Kultury w Przecławiu 

II miejsce 
ANASTAZJA PIEKARZ 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu
III miejsce 
MILENA PROCZEK 
Dom Kultury w Przecławiu 

2. Kategoria młodzieżowa
a) młodzież klas  V – VIII
I miejsce 
MARIA MISIASZEK 
Szkoła Podstawowa w Zabrniu
II miejsce 
JULIA PODRAZA 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu
II miejsce 
Zespół „MŁODZI WADOWIACY”
Samorządowy Ośrodek Kultury  
i Rekreacji Gminy 
Wadowice Górne
III miejsce 
JULIA SIECIŃSKA 
Dom Kultury w Przecławiu

b) młodzież szkół średnich
II miejsce 
Zespół „NEW MARK” Gminny
Ośrodek Kultury w Borowej

PREZENTACJE  INSTRUMEN-
TALNE
3. Kategoria  dziecięca
a) dzieci przedszkolne i uczniowie
szkół podstawowych  klas I – IV
I miejsce 
KAROL SABAJ Samorządowe
Centrum Kultury i Bibliotek  
w Radomyślu Wielkim
II miejsce 
KRZYSZTOF SIEMBAB    
Samorządowe Centrum Kultury 
i Bibliotek w Radomyślu Wielkim
III miejsce 
JULIA KURNAL  Ziempniów
III miejsce 
ZOFIA CHMURA i FAUSTYNA
KUŻDŻAŁ Ognisko Muzyczne
w Radomyślu Wielkim

4.Kategoria młodzieżowa
a) młodzież klas V- VIII szkoły
podstawowej
I miejsce
ŁUCJA DUDKIEWICZ 
Szkoła Podstawowa w Szczucinie
II miejsce 
MIKOŁAJ BEKER Szczucin 
III miejsce 
ADRIAN STRZYŻ 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Borkach
wyróżnienie 
PATRYK GIŻA i KAROL MAR-
GOSIAK Samorządowe Centrum
Kultury i Bibliotek w Radomyślu
Wielkim 

b) młodzież szkół średnich
nie przyznano żadnego miejsca

Nagrody i dyplomy zostaną wrę-
czone na imprezie plenerowej na
Rynku w Szczucinie w dniu 24

lipca 2021r. 

SPONSORZY  FESTIWALU:
•  Rodzina Pani Marianny
Gawlik - fundator  Statuetki
GRAND PRIX Festiwalu 
•  Pink Studio Fotografii i
Reklamy – Aleksandra Mi-
chalik

Maj nazywany jest miesią-
cem maryjnym. W kościo-
łach odprawiane są
nabożeństwa majowe ku
czci Najświętszej Maryi
Panny, a w kaplicach i pod
figurami przydrożnymi
wierni spotykają się aby od-
śpiewać Litanię Loretańską i

pieśni maryjne.
Kultywując ten piękny zwy-
czaj Kapela Ludowa "Wiśla-
nie" odprawiła cykl
Majówek:  
* 4.05.21 -  szczuciński Rynek 
* 11.05.21- kapliczka pw.
Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Łęce Szczucińskiej 

Majówki z Kapelą Ludową „Wiślanie”

VII Festiwal im. Marianny Gawlik

* 18.05.21-  Kaplica Bożego
Miłosierdzia w Szczucinie
* 25.05.21 - Kościół  Para-
fialny  pw. Trójcy Przenajś-
więtszej w Słupcu  
* 31.05.21 - figurka Matki
Bożej Różańcowej w Luba-
szu.

Redakcja

•  Bank Spółdzielczy 
w Szczucinie
•  Firma Handlowo – Usłu-
gowa GEO- MONT – Kamil
Beker
•  Związek Nauczycielstwa
Polskiego – Oddział 
w Szczucinie
•  Księgarnia Pedagogiczna
w Szczucinie – Dagmara

Fortuna
• Firma VIDEO-MUSIC-
MAX w Szczucinie –
Dariusz Świerczek.
Nagrody rzeczowe ufundo-
wał również organizator -
SCKiB w Szczucinie.

Redakcja
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Tegorocznej ogólnopolskiej
kampanii czytelniczej XVIII Ty-
godnia Bibliotek towarzyszyło
hasło ”Znajdziesz mnie w bib-
liotece”, które z lekkością i swo-
bodą otwiera drzwi książnicy
dla wszystkich bez wyjątku, su-
gerując, że każdy znajdzie w
niej coś dla siebie. Dla pracow-
ników szczucińskiej biblioteki,
był to czas szczególny. I choć
nie obfitował on w liczne wyda-
rzania kulturalne, jak w innych
bibliotekach, bibliotekarki
miały „pełne ręce roboty”. Ob-
chody Tygodnia Bibliotek
zbiegły się z przenoszeniem
księgozbioru do nowej, odświe-
żonej, małej, ale przytulnej
przestrzeni bibliotecznej, która

cieszy zarówno pracowników
jak i czytelników. Pomimo
przeprowadzki nie zapomnie-
liśmy o naszych milusińskich.
Bibliotekarki odwiedziły dzieci
w przedszkolach. Czytały
bajki, opowiadały o pracy bib-
liotekarzy, a także o roli biblio-
tek i książek w życiu każdego
człowieka. Podczas spotkań nie
zabrakło wspólnych rozmów,
drobnych upominków i słody-
czy. Dzieci pamiętając o Dniu
Bibliotekarza skierowały do
bibliotekarek słowa podzięko-
wań i życzeń z okazji ich
święta. Spotkaniom towarzy-
szyła miła i przyjazna atmo-
sfera.
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Tydzień Bibliotek’2021

PP Maniów

PN Bajkowa Kraina PP Szczucin

PP Szczucin

PP  Szczucin - POM PN  Ochronka

ZSP Słupiec
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Kolejny rok zakłócony przez
pandemię dla dzieci przed-
szkolnych nie był bynajmniej
czasem straconym. Udało się
zorganizować wiele atrakcyj-
nych wydarzeń stymulujących
rozwój w formie przez dzieci
kochanej najbardziej, czyli w
formie zabawy.

Jednym z tych wyda-
rzeń był Światowy  Dzień
Pszczół, który przypada 20
maja. Z tej okazji w naszym
przedszkolu przeprowadzone
zostało wiele działań, których
celem było budzenie świado-
mości na temat pożyteczności
pszczół, pokonywanie strachu
przed tymi owadami, ale rów-
nież pomoc pszczołom w prze-
trwaniu zimy oraz zagrożeń
wywołanych ekspansją czło-
wieka. Dzieci tego dnia obej-
rzały filmiki edukacyjne takie
jak ,,Z kamerą wśród pszczół"
oraz ,,Bajkę o pszczołach”.
Przeprowadzono w grupach
pogadanki wsparte ilustra-
cjami, m.in. na temat „Jak po-
wstaje miód?” Przedszkolaki
miały okazję spróbować róż-
nych gatunków miodu, poznać
budowę ula, przekonać się, do
czego służą ramki w ulu i po-
czuć zapach prawdziwego,
pszczelego wosku. Ponadto w
każdej grupie dzieci wykony-
wały prace plastyczne płaskie
lub przestrzenne w postaci
pszczoły. Zakończeniem rados-
nego dnia były pamiątkowe
zdjęcia. Korzystając z okazji
składamy serdeczne podzięko-
wania Rodzicom za żółte stroje.

28 maja ulubiony ptak
Polaków i duma naszego kraju
ma swoje święto. Tego dnia ob-
chodzono w przedszkolu
Dzień Bociana. Obliczono, że ¼

bocianów czyli około 45 tysięcy
mieszka właśnie w naszym
kraju. Niestety ich ilość spadła
o 7 tysięcy par lęgowych w sto-
sunku do ostatniego liczenia.
Naukowcy ustalili, że Polska w
ostatnich latach straciła pozycję
lidera, którą utrzymywała od
wielu lat, na rzecz Hiszpanii, w
której zamieszkuje obecnie 48
tysięcy bocianów. Zdaniem or-
nitologów spadek populacji bo-
cianów białych w naszym kraju
wynika przede wszystkim ze
zmian w rolnictwie. Jest to sku-
tek likwidacji łąk i terenów
podmokłych, a w efekcie uby-
tek żerowisk, które pozwoli-
łyby ptakom na zdobycie
pokarmu potrzebnego do wy-
karmienia piskląt.
Z okazji bocianiego święta
przeprowadzono pogadanki  o
tych pięknych ptakach.  W tym
dniu dzieci usłyszały wiele cie-
kawostek, o zagrożeniach i spo-
sobach ochrony gatunku.
Ponadto uczestniczyły w zaba-
wach i grach, rozwiązywały za-
gadki oraz tworzyły bocianią

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkach

piosenkę. Atrakcją były „Bocia-
nie zawody”, w których dzieci
za pomocą pałeczek wrzucały
żabki do stawu. Uwieńczeniem
święta było wykonanie przez
maluchów  bocianów z płat-
ków kosmetycznych i talerzy-
ków papierowych. Mamy
nadzieję, że budzenie świado-
mości ekologicznej już od
przedszkola pomoże nam kie-
dyś odzyskać utraconą pozycję
przyjaznego i najbardziej ko-
chanego przez bociany  kraju.
Dzieci mogą się do tego przy-
czynić chociażby zbierając z
pól i okolicznych łąk sznurki
wykorzystywane przy produk-
cji rolnej. Stanowią one budu-
lec bocianich gniazd i są
realnym  zagrożeniem dla pis-
kląt, gdyż plączą małym bocia-
nom nogi i nie pozwalają
opuścić gniazda w odpowied-
nim czasie - przekonuje
Krzysztof Konieczny, przyrod-
nik z Fundacji Przyrodniczej
„pro Natura”.                                    

Nietypowo w tym
roku obchodzono w naszym
przedszkolu Dzień Mamy i
Taty. 26 maja dzieci przygoto-
wane przez swoje wychowaw-
czynie występowały online dla
rodziców: mówiły wiersze,
śpiewały piosenki oraz tań-
czyły. Na zakończenie przed-
szkolaki razem odśpiewały
zwyczajowe ,,Sto lat”. Film
upamiętniający tę uroczystość
można zobaczyć na serwisie
YouTube. 
Po powrocie do nauki stacjo-
narnej dzieci z najmłodszych
klas szkolnych z dużym zaan-
gażowaniem uczestniczyły w
wyzwaniach edukacyjnych i
realizowanych w szkole pro-
jektach. W ramach realizacji
Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego „Piękna Nasza
Polska Cała” uczniowie klas I –
III  finalizowali kolejne zada-
nia, takie jak: 
„Mam chusteczkę haftowaną”
– zabawa ludowa. Uczniowie
klasy pierwszej poznali za-
bawę ludową ,,Mam chus-
teczkę haftowaną”. W czasie

ficzną. Trzy pierwsze miejsca
zdobyły dziewczęta: I m i tytuł
„Małego Mistrza Ortografii” -
Wiktoria Szczygieł z kl. III, II
m – Julia Trela z kl. III, III m –
Aleksandra Banaś z kl. III.
Laureatkom serdecznie gratu-
lujemy.

Zakończyliśmy cykl
zajęć warsztatowych w ra-
mach programu antynikotyno-
wego pt.: ,,Nie pal przy mnie,
proszę", który był skierowany
do uczniów klas I-III. Program
realizowany był w formie pię-
ciu spotkań warsztatowych, na
których stosowano głównie
metody aktywizujące. Ucznio-
wie uporządkowali i posze-
rzyli wiadomości na temat
zdrowia, uświadomili sobie, że
sami mogą unikać szkodli-
wych dla zdrowia sytuacji,
poznali sposoby zachowań,
gdy inni ludzie palą w ich
obecności papierosy. Dzieci
były chętne do działań, a
dzięki sympatycznej wie-
wiórce Wiki, która towarzy-
szyła im w zajęciach, mogły w
interesujący sposób uzupełnić
informacje i zgłębić tajniki wie-
dzy zdrowotnej.  

Jest wiele dni w roku,
które dzieci szczególnie lubią.
Niewątpliwie 1 czerwca czyli
Dzień Dziecka do nich należy.
Trudno się temu dziwić, skoro
z tej okazji w szkole organizo-
wane są konkursy, zabawy i
pyszne niespodzianki. Rów-
nież w tym roku, pomimo
ograniczeń pandemicznych,
udało się zapewnić dzieciom
dobrą zabawę, chociaż zgod-
nie z wymogami sanitarnymi
w mniejszych grupach. Klasy I
– III rozpoczęły zabawę od
rozgrywek sportowych. Na-
stępnie w swoich oddziałach
dzieci uczestniczyły w grach i
zabawach sportowych, mu-
zycznych i plastycznych. Ob-
chody Dnia Dziecka
zakończyło wspólne wyjście
na lody.

Uczniowie klas I-III
zakończyli udział w jednym z
największych ogólnopolskich
programów edukacyjnych.
Jego celem była proekolo-
giczna edukacja dzieci i zachę-
cenie ich do ochrony przyrody
od najmłodszych lat. W
związku z realizacją wszyst-
kich założeń projektu szkoła
otrzymała certyfikat potwier-
dzający przyznanie tytułu
„Kubusiowi przyjaciele na-
tury”, z którego wszyscy jes-
teśmy bardzo dumni. 
Kończąc życzymy wszystkim
uczniom i nauczycielom
Gminy Szczucin udanego wy-
poczynku wakacyjnego i
szczęśliwego powrotu do
szkoły. 

Ewa Kaczówka

zabawy wykorzystywali hafto-
wane chusteczki wykonane
własnoręcznie przy użyciu
płótna, igły i nici przez trzecio-
klasistów.
„Chodź, pomaluj mój świat” –
plener malarski
Malowanie w plenerze,  to była
prawdziwa frajda dla najmłod-
szych uczniów naszej szkoły, w
której dorośli uczestniczyli w
roli obserwatorów.
„Zabawy i zabawki dzieci z

całego świata” 
Pierwszoklasiści poznali za-
bawę swoich angielskich ró-
wieśników. Podajemy opis
prostej zabawy, który może być
inspiracją dla opiekunów świet-
lic szkolnych czy też rodziców:
dzieci rysują na ziemi trójkąt o
długości 4 kroków, następnie
ustawiają się w każdym z
rogów i rzucają do siebie jedną,
dwie lub trzy piłki, w zależno-
ści od wieku dzieci. Zabawa po-
lega na tym, aby piłka jak
najdłużej nie dotknęła ziemi.
Brzmi prosto, ale w rzeczywis-
tości wygrana w tej zabawie to
nie jest prosta sprawa.
„A ja kocham moje miasto”
Uczniowie klas I – III rysowali
kredą na asfalcie w bezpiecz-
nym otoczeniu szkoły wielką,
zbiorową laurkę dla naszej
miejscowości, na której poja-
wiły się kwiaty i najlepsze ży-
czenia pod adresem ,,małej
ojczyzny”. 
„Kącik Książki Patriotycznej”
W szkole zorganizowano kącik
książek o tematyce patriotycz-
nej. Dzieci w czasie przerw
mogły przeglądać zgroma-
dzone tam książki i czasopisma
oraz  wypożyczyć je do domu.
„Na majowej łące”

Trzecioklasiści wykonali piękne
zielniki. Rośliny zebrali w cza-
sie spacerów na łąkę, do
ogrodu i sadu. Ich prace zazie-
leniły się i zakwitły, aby przy-
pominać o tym, że człowiek jest
częścią środowiska naturalnego
i powinien je chronić.  
„Ze starego – nowe” zadanie
według własnego pomysłu
Drugoklasiści rozmawiali o
ekologii, a następnie wykorzys-
tując surowce wtórne takie jak
plastikowe butelki, opakowa-
nia, zużyte elementy, frag-
menty folii wykonali
pomysłowe zabawki. Teraz już
wiedzą co w praktyce oznacza
słowo recykling. Dzięki wyko-
naniu powyższych zadań pro-
jekt został całkowicie
zrealizowany. 

24 maja br. odbył się
Konkurs Ortograficzny dla
klasy III.  Wzięło w nim udział
12 uczniów. Konkurs promuje
wiedzę z zakresu ortografii i in-
terpunkcji. Uczniowie wykazali
się dużą znajomością zasad pi-
sowni, wykonując ćwiczenia z
różnymi trudnościami oraz roz-
wiązując krzyżówkę ortogra-
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wany w Europie na terenie
Francji i zyskał od razu dużą po-
pularność. Głównym jego celem
jest popularyzowanie wiedzy
matematycznej wśród uczniów.
W szkole konkurs odbył się w
formie stacjonarnej z zachowa-
niem reżimu sanitarnego.
Wszyscy uczestnicy rozwiązy-
wali zadania w 5 kategoriach
wiekowych: Żaczek, Maluch,
Beniamin, Kadet, Junior. Z nie-
cierpliwością czekamy na wy-
niki.
11 maja przy zachowaniu
wszystkich zasad sanitarno –
epidemiologicznych w szkole
został rozegrany indywidualny
turniej tenisa stołowego. Miejs-
cem rozgrywek była sala gimna-
styczna. Turniej był rozegrany
w dwóch kategoriach wieko-
wych, kl. IV – VI i kl. VII- VIII.
Rozgrywki przebiegały w zdro-
wej, sportowej atmosferze na
wysokim poziomie technicz-
nym. Uczniowie, którzy zajęli
miejsca na podium zostali na-
grodzeni pamiątkowymi meda-
lami i dyplomami. Nagrody
zostały wręczone przez dyrekcję
szkoły. Laureatami w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych
zostali:
KL. IV – VI
1. miejsce Piotr Wróbel uczeń kl.
IV
2. miejsce Wojciech Sieroń uczeń
kl. VI
3. miejsce Radosław Węgrzyn
uczeń kl.VI
4. miejsce Marek Dyduła uczeń
kl. VI
KL. VII – VIII
1. miejsce Marcin Kurnal uczeń
kl. VIII
2. miejsce Patryk Pęgiel uczeń
kl.VIII
3. miejsce Agata Klara uczen-
nica kl. VII
4. miejsce Marcin Słowiński
uczeń kl.VII
Po zakończeniu zawodów dla
wszystkich uczestników dla
ochłodzenia emocji i wrażeń
jakie towarzyszyły podczas roz-
grywek czekały pyszne lody.

1 czerwca w  szkole
odbył się Dzień Integracji i
Sportu. Ten dzień był wyjąt-
kowy dla wszystkich uczniów
oraz nauczycieli, ponieważ
wszyscy mogliśmy powrócić do
szkoły po zdalnym nauczaniu.
Na uczniów szkoły czekały at-
rakcje przygotowane przez wy-
chowawców i nauczycieli
wychowania fizycznego. Naj-
większą niespodzianką dla
uczniów były mecze towarzy-
skie z nauczycielami naszej
szkoły. Pomimo starań i zaanga-
żowania nauczycielom nie
udało się dorównać uczniom. W
tym dniu wszystkim dzieciom
oraz nauczycielom uśmiech nie
znikał z twarzy, wszyscy aktyw-

żacki, przypomniały sobie rów-
nież zasady postępowania w sy-
tuacji zagrożenia i utrwaliły
numer alarmowy.

Przedszkole w Słupcu
aktywnie uczestniczyło w kon-
kursach organizowanych przez
Samorządowe Centrum Kultury
i Bibliotek w Szczucinie. 

Jednym z ostatnich
ważnych zdarzeń na terenie
przedszkola był obchodzony 1
czerwca Dzień Dziecka i Dzień
Rodziny w formie uroczystej
akademii przygotowanej dla ro-
dziców dzieci.

Elżbieta Śliska- Chrabąszcz

Od wielu lat w naszej
szkole realizowany jest program
prozdrowotny „Trzymaj
formę”. Dzięki niemu z roku na
rok zwiększa się wśród uczniów
świadomość zdrowego stylu
życia, w tym racjonalnego i zbi-
lansowanego odżywiania się
oraz dbania o kondycję fi-
zyczną. 30 marca w ramach
tegoż programu gościliśmy w
szkole dietetyk mgr Annę
Skowrońską. W związku z sy-
tuacją epidemiczną spotkanie
miało formę telekonferencji. W
spotkaniu wzięli udział ucznio-
wie klas VI – VIII. Pani dietetyk
przekazała ciekawe informacje z
zakresu zbilansowanej diety, ja-
kości i ilości spożywanych posił-
ków, błędów prowadzących do
problemów z nadwagą, a także
faktów i mitów dotyczących
zdrowego odżywiania. Każdy z
uczestników spotkania otrzy-
mał sporo cennych wskazówek,
które ułatwią wprowadzenie
prawidłowych zasad żywienia
do swojego jadłospisu, co z
pewnością wpłynie pozytywnie
na  zdrowie i samopoczucie.

Aby zachęcić dzieci i
młodzież do aktywności fizycz-
nej w dobie pandemii w  szkole
zostały zorganizowane mistrzo-
stwa szkoły online w skokach
na skakance.
Zadaniem dzieci było wykona-
nie jak największej ilości sko-
ków w ciągu 1 minuty.
Mistrzem szkoły został Piotr
Wróbel uczeń kl.  IV
II miejsce zajęła Milena Niziołek
uczennica kl.  VI
III miejsce zdobyła Oliwia Ko-
rzeń uczennica kl.  IV
Wyróżnienie otrzymała Małgo-
rzata Drzazga z kl.  VI.

Dnia 22 kwietnia – 27
uczniów naszej szkoły wzięło
udział w Międzynarodowym
Konkursie KANGUR. Wywodzi
się on z Australii, gdzie został
zainaugurowany w latach
osiemdziesiątych. W 1990 r. zos-
tał po raz pierwszy zorganizo-

Przedszkole w Słupcu
tętni życiem! Ostatni czas obfi-
tował w różnego rodzaju uro-
czystości i święta. 22.04.2021 r.
przedszkolaki obchodziły
"Dzień Ziemi"- niesłychanie
ważne święto dla małego eko-
loga. Dzieci przypomniały sobie
zasady segregacji śmieci i
utrwaliły ważne zasady dbania
o naszą planetę. Właśnie w tym
dniu zastanawiały się, skąd się
biorą motyle, jak sadzić drzewa
i czemu ptaki śpiewają. Przy-
roda to nieodłączny element na-
szego codziennego życia, więc
dbanie o nią jest naszym obo-

wiązkiem. Od najmłodszych lat
powinniśmy uczyć dzieci zasad
recyclingu oraz kształtować w
nich postawę ekologiczną.
Możemy się również pochwalić,
że jako pierwsi w naszej gminie
zaangażowaliśmy się w akcję
przybliżającą temat autyzmu:
"Jesteśmy z Wami - niebieskimi
motylami".

Kolejnym ważnym wy-
darzeniem w życiu naszego
przedszkola, była wizyta straża-
ków z OSP Szczucin. Dzieci od
strażaków otrzymały ogromną
dawkę wiedzy do czego i w jaki
sposób używany jest sprzęt stra-

Z życia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słupcu nie i przyjemnie spędzili czas.
Rodzice przygotowali  przeką-
ski, kiełbaski z grilla i inne pysz-
ności.

Młodzi słupczanie lubią wal-
czyć z bykami
28 maja w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
odbyło się uroczyste podsumo-
wanie XX edycji konkursu
„Mistrz Ortografii Powiatu
Dąbrowskiego 2021”.  Z po-
wodu pandemii tegoroczne
zmagania  odbyły się w formie
testu online. Uczestniczyło w
nich trzydziestu dwóch
uczniów w dwóch grupach wie-
kowych: klasy 4-6 i 7-8. W gro-
nie laureatów znalazł się nasz
uczeń klasy IV Piotr Wróbel,
który zajął II miejsce w swojej
kategorii wiekowej. Warto pod-
kreślić, iż Piotr był najmłod-
szym uczestnikiem konkursu. Z
zawiłościami polskiej ortografii
również  nieźle poradziła sobie
uczennica klasy VII Agata
Klara, która w zorganizowanym
przez PCEiKZ w Szczucinie „VI
Boju o Pióro Starosty” zajęła III
miejsce. Zaś w Ogólnopolskim
Konkursie Orzeł Ortograficzny
czworo uczniów znalazło się w
gronie laureatów. Są to: Kacper
Adamczyk i Piotr Wróbel z kl.
IV, którzy zdobyli odpowiednio
V i VIII miejsce oraz siódmokla-
siści Michał Adamczyk – VII i
Magdalena Mazur – VIII
miejsce.
Gratulujemy wspaniałych wyni-
ków w niełatwej sztuce orografii
i już mamy apetyt na więcej!

Szkoła w Słupcu od
wielu już lat współpracuje z
Kasą Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Dąbrowie Tar-
nowskiej. Jej celem jest promo-
wanie pozytywnych zachowań
związanych z przebywaniem i
zabawą dzieci na terenie gospo-
darstwa rolnego zgodnie z przy-
słowiem „Czego Jaś się nie
nauczy, tego Jan nie będzie
umiał”. Znacznie łatwiej bo-
wiem kształtować właściwe
postawy u dzieci, niż u doro-
słych. Co roku uczniowie z po-
wodzeniem biorą udział w
konkursie plastycznym „Bez-
piecznie na wsi”. Nie inaczej
było i w bieżącym roku szkol-
nym. 14 czerwca poznaliśmy
wyniki XI Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla
dzieci, który w tym roku prze-
biegał pod hasłem „Bezpiecznie
na wsi mamy – od 30 lat z KRUS
wypadkom zapobiegamy”. Jury
wyróżniło prace dwóch
uczniów z naszej szkoły. Są to:
Konrad Grzegorczyk z kl. III
oraz Wojciech Sieroń – uczeń  kl.
VI. 

Danuta Krupa
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• Wszystkie dzieci zbierają elektro-
śmieci
Nasza szkoła przystąpiła do pro-
jektu: “Wszystkie dzieci zbierają
elektrośmieci”. Celem akcji jest pod-
niesienie świadomości ekologicznej
wśród dzieci i młodzieży oraz zwró-
cenie uwagi na prawidłowe gospo-
darowanie odpadami. Jedynym
warunkiem jest mobilizacja do dzia-
łania, porządki domowe i chęci! Ze-
braliśmy 1488 kg zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. W
zamian za przekazany sprzęt  szkoła
otrzymała  bon, który wykorzystano
na zakup sprzętu sportowego. Do
akcji szkolnej mogą przyłączyć się
również firmy i instytucje, które od-
dadzą zużyty sprzęt na rzecz wybra-
nej szkoły. 
• Mamy kolejną płytę CD
Wiktoria Bielaszka, Łucja Dzięgiel i
Mikołaj Beker pod kierunkiem pani
Ilony Mach, znaleźli się w gronie
laureatów Ogólnopolskiego Kon-
kursu Zaśpiewaj i Ty Niepodległej,
którzy w ramach nagrody, nagrali
swoje utwory na płytę CD. Kurato-
rium Oświaty, Wojewoda Małopol-
ski – Łukasz Kmita, przesłali
serdeczne podziękowania i gratula-
cje dla naszej szkoły za udział w tym
pięknym patriotycznym konkursie.
• Program Profilaktyczny - Debata 
W dniu 19 kwietnia 2021 r. przepro-
wadzono dla młodzieży uczącej się
w klasach piątych i szóstych realiza-
cję on-line programu profilaktyki
uniwersalnej Debata. Program Profi-
laktyczny Debata, to program z za-
kresu profilaktyki alkoholowej,
którego celem jest: 
• zmniejszenie tendencji do zacho-
wań alkoholowych generowanych
przez młodzież,
• promowanie postaw trzeźwości i
kształtowanie umiejętności zdro-

Bartłomiej Twaróg – wyróżnienie
• Dzień walki z czerniakiem
W ramach upowszechniania wiedzy
o nowotworze złośliwym skóry,
szkoła w tym roku po raz kolejny
przystąpiła do programu profilak-
tyczno-edukacyjnego „Znamię! Znam
je? – czyli co musisz wiedzieć o czer-
niaku skóry”. Dzięki udziałowi w
programie uczniowie klas 7 zdobyli
podstawową wiedzę na temat charak-
terystycznych cech czerniaka oraz
czynników zwiększających ryzyko
zachorowania na ten nowotwór. Poz-
nali również zasady ochrony przed
czerniakiem, dzięki czemu w przy-
szłości będą mogli się uchronić przed
tą chorobą oraz zachęcić swoich bli-
skich do podjęcia działań profilak-
tycznych.
• Szkolny Konkurs Języka Angiel-
skiego
Dnia 28 maja w szkole uczniowie klas
4-8 przystąpili do konkursu z języka
angielskiego sprawdzającego ich wie-
dzę i umiejętności z tego przedmiotu.
Uczestnicy każdej z klas napisali test
na swoim poziomie językowym. Ar-
kusz testowy składał się z zadań za-
wierających zagadnienia zarówno
gramatyczne jak i leksykalne.
Konkurs cieszył się dużym powodze-
niem, łącznie do konkursu przystą-
piło 73 uczniów ze wszystkich klas
starszych. Konkurs został przeprowa-
dzony z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa związanych z
Covid-19. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział i życzymy suk-
cesów w kolejnych edycjach.
Konkurs został zorganizowany przez
Panią Iwonę Łuszcz, przy współ-
udziale Pań Marty Trznadel, Elżbiety
Stochlińskiej oraz Pana Bogdana
Rausa.
• GÓRA GROSZA
Dnia 31 maja  SSU podsumował akcję

wego stylu życia młodzieży,
•  animowanie i wzmacnianie środo-
wisk abstynenckich w szkole,
• kształtowanie wśród młodzieży
prawidłowych przekonań normatyw-
nych dotyczących środków psycho-
aktywnych,
• uświadamianie natychmiastowych
i odroczonych konsekwencji używa-
nia środków psychoaktywnych,
• kształtowanie trzeźwych obyczajów
poprzez ukazywanie atrakcyjnego
aspektu zdrowego stylu życia. 
W ramach programu zwrócono
uwagę na rozwijanie zainteresowań,
pasji i aktywne spędzanie wolnego
czasu. Młodzież chętnie brała udział
w ćwiczeniach, zadaniach, dzięki któ-
rym miała możliwość nabywania
wiedzy potrzebnej w przyszłości w
dokonywaniu właściwych wyborów
(bycia trzeźwym). Warsztaty po-
uczyły młodzież jak cienka jest gra-
nica między trzeźwym życiem, a
uzależnieniem, ukazały zasłyszane
opinie o faktach i mitach, które zwią-
zane są z używkami. Uczniowie pod-
sumowując zajęcia wydali bardzo
pozytywne opinie i zadeklarowali
chęć udziału w tego typu formach
pracy w grupie rówieśniczej. 
Program profilaktyczny został zreali-
zowany przez firmę Gaudium Pra-
cownię Profilaktyki p. Grzegorza
Tokarczyka. Został sfinansowany ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na
wsparcie działalności profilaktycznej
w szkole.
• Światowy Dzień Ziemi - Akcja
ekologiczna – Poznajemy naszą oko-
licę i promujemy zachowania pro-
ekologiczne.
Corocznie 22 kwietnia obchodzimy
na całym świecie Dzień Ziemi. Z tej
okazji Drużyna Harcerska zaprosiła
wszystkich uczniów szkoły do włą-

czenia się w akcję, której celem było
pokazanie piękna przyrody, poznanie
najbliższej okolicy oraz promowanie
postaw proekologicznych. Pokaza-
liśmy, że dbamy o naszą planetę, a jej
los nie jest nam obojętny. Uczniowie
mogli włączyć się do akcji na dwa
sposoby:
1.  Sfotografować samodzielnie uro-
kliwe miejsca, zjawiska przyrodnicze
znajdujące się na terenie naszej
gminy.
2.  Wykonać zdjęcie promujące zacho-
wania proekologiczne na co dzień.
Z nadesłanych przez uczestników
akcji zdjęć stworzono  e-broszurę po-
kazującą piękno przyrody naszej naj-
bliższej okolicy. Wszyscy uczniowie,
którzy włączyli się w akcję otrzymali
dyplomy i gadżety związane z przy-
rodą.
• Kangur  Matematyczny
Dnia 22 kwietnia odbył się konkurs
„KANGUR MATEMATYCZNY”,
który ze względu na rangę i poziom
cieszył się zawsze dużym zaintereso-
waniem. W tym roku chęć przystąpie-
nia do konkursu zgłosiło 68 uczniów,
a 64 udało się go napisać. Znaczenie
ma fakt, iż konkurs mógł odbyć się
stacjonarnie, oczywiście z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa. Ucznio-
wie z zaangażowaniem podeszli do
rozwiązania zadań konkursowych i
w pełni wykorzystali przeznaczony
czas. 
Najwyższy wynik otrzymali:
Kategoria Żaczek 
Oliwia Kuliś – wynik bardzo dobry-
Róża Dudkiewicz  – wynik bardzo
dobry
Igor Kupiec  – wyróżnienie
Kategoria Beniamin
Łucja Dudkiewicz  – wynik bardzo
dobry
Kamil Pęcak  – wyróżnienie
Kategoria Kadet
Sebastian Pęcak – wyróżnienie

Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie
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sprawnościowe: rzut do kosza, strzał
na bramkę, piłkarski golf i golf rzu-
cany. Celem tego konkursu było
stworzenie uczniom możliwości spę-
dzenia czasu na sportowo oraz wyło-
nienie najsprawniejszych dziewcząt i
chłopców na każdym poziomie klas.
W klasach czwartych kolejność była
następująca:
Dziewczęta: 1) Natalia Gądek 4d, 2)
Nadia Majewska 4a, 3) Julia Dzięgiel
4d
Chłopcy: 1) Szymon Nowakowski 4a,
2) Sebastian Marchwicki 4a, 3) Kacper
Włodarczyk 4d.
Klasy V
Dziewczęta: 1) Aleksandra Łachut 5b,
2) Gabriela Dymon 5b, 3) Aleksandra
Bełzowska 5b 
Chłopcy: 1) Hubert Bzduła  5b, 2)
Franciszek Borowiec  5b, 3) Daniel
Piekielniak  5a
Klasy VI
Dziewczęta: 1) Blanka Misiaszek  6c,
2) Łucja  Dudkiewicz 6c, 3) Daria
Świąder  6c
Chłopcy: 1) Karol Kmiecik 6c, Jakub
Olszowy  6c, 3) Sebastian  Szarek 6c
Klasy VII
Dziewczęta: 1) Emilia Włodarz  7d, 2)
Eliza Sieroń  7b, 3) Kinga Lichwała  7b
Chłopcy: 1) Piotr Łachut  7a, 2) Jakub
Sieczkowski  7b, 3) Jan Borowiec 7b
Klasy VIII
Dziewczęta: 1) Kinga Pacuła  8a, 2)
Martyna Kopońka  8a, 3) Dominika
Filipowicz  8a
Chłopcy: 1) Mateusz Mątwicki  8a, 2)
Mateusz Mikołajczyk 8a, Bartosz Pod-
kówka  8a
Zwycięskie „trójki” otrzymały dy-
plomy i nagrody rzeczowe, które
wręczyła  dyrektor szkoły Beata Dzię-
giel. Dzień Dziecka był dniem inte-
gracji, odnowienia relacji, wspólnoty
i kształtowania właściwych stosun-
ków społecznych.
• Dzień Rodziny
Dzień Rodziny to jedna z najważniej-
szych uroczystości w życiu szkoły. To
wspaniała sposobność do przypo-
mnienia sobie jak ważna jest rodzina
i do podziękowania za obecność naj-
bliższym. To wzruszające święto – w

cję.
• Dzień Dziecka w naszej szkole
Dzień Dziecka w naszej szkole
„DZIEŃ INTEGRACJI”. Dzień 1
czerwca 2021r. poświęcono na reali-
zację zajęć integracyjnych. Każdy wy-
chowawca zorganizował w tym dniu
dla swojej klasy zajęcia integrujące ze-
spół klasowy. Organizowane zajęcia
uwzględniały zasady bezpieczeństwa
dotyczące COVID-19. W dniu 1
czerwca 2021 uczniowie przebywali
w szkole w godzinach 8.00 – 12.30. 
Wybrane zajęcia integracyjne:
- uczniowie klasy 1d o profilu sporto-
wym wybrali się na wycieczkę do
parku trampolin. Wszystkim towa-
rzyszyły duże emocje. Wyjazd był 
sfinansowany przez Szkołę Podsta-
wową w Szczucinie. W drodze po-
wrotnej uczniowie zwiedzili
malowniczą wieś na Powiślu Dąb-
rowskim - Zalipie.
- uczniowie klasy 4b, 4c, 5c, 6a i 6d
wybrali się do kina, aby zobaczyć dis-
neyowską produkcję pt. „Cruella”. Po
kwadransie dwa wesołe autobusy
były już w drodze do kina w Dąbro-
wie Tarnowskiej. Przygody szalonej
projektantki Cruelli i złej Baronessy
na wszystkich zrobiły ogromne wra-
żenie. Oby kolejny Dzień Dziecka był
równie udany.
- uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli
w konkursie sprawnościowym zorga-
nizowanym z okazji Dnia Dziecka.
Nauczyciele wychowania fizycznego
przygotowali dla nich 4 konkurencje

GÓRA GROSZA. Celem akcji jest
pomoc dzieciom, które są w trudnej
sytuacji i z różnych przyczyn nie
mieszkają z rodzicami. Przekazane
środki to: wsparcie materialne, kore-
petycje wyrównujące braki, możli-
wość rozwijania talentu lub
dofinansowanie wychowanków na
progu samodzielności.
Mamy nadzieję, że nasza zbiórka jest
cegiełką, dzięki której los dzieci i ich
rodzin zmienia się na lepsze. W akcji
ze względu na sytuację pandemiczną
mogły wziąć udział klasy I –III. Naj-
młodsi uczniowie szkoły zebrali łącz-
nie 500,05zł. Dziękujemy uczniom,
którzy przy wsparciu swoich rodzi-
ców i wychowawców pomogli
innym, potrzebującym dzieciom.
• Pracowita sobota!
Uczniowie klasy 6a wraz z rodzicami
i wychowawczynią rozpoczęli akcję
sprzątania terenu lasu wokół parafial-
nego cmentarza. Zadanie nie było
łatwe, bowiem ilość śmieci wyrzuco-
nych przez osoby odwiedzające
groby swoich bliskich była zbyt duża,
aby można było stawić jej czoła w
jedno popołudnie. Tą akcją dzieci po-
kazały naszym mieszkańcom, że
sprawa czystego środowiska nie jest
dla nich obojętna. Ich postawa wy-
raża sprzeciw wobec bezmyślnego
wyrzucania śmieci w miejsca, które
nie są do tego przeznaczone. Służba
w celu ochrony środowiska nie jest
wcale wymagająca, może ona przyno-
sić również dobrą zabawę i satysfak-

rodzinach bowiem uczymy się życia,
odpowiedzialności za innych, szcze-
gólnego rodzaju miłości. Bliskie, ser-
deczne relacje z rodziną i krewnymi
to podstawa szczęśliwego funkcjono-
wania każdego z nas. Tegoroczna
uroczystość w wyjątkowej dla
wszystkich sytuacji została zorgani-
zowana przez Internet. Rodzicom,
Babciom, Dziadkom i wszystkim
krewnym uczniowie naszej szkoły de-
dykowali mini koncert i złożyli naj-
piękniejsze życzenia.
• Małopolska w zdrowej atmosferze
W dniach 7 - 8 czerwca  ekodoradcy
spotkali się z uczniami klas pierw-
szych. Zajęcia odbyły się w ramach
projektu LIFE pn.: "Wdrażanie Pro-
gramu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego -
Małopolska w zdrowej atmosferze”.
Podczas zajęć z uczniami:
- rozmawiano o powietrzu: po co jest
nam potrzebne, dlaczego czasem jest
zanieczyszczone, co zanieczyszcza
nasze powietrze, co my możemy zro-
bić, żeby powietrze w naszej okolicy
było czyste, jakie są konsekwencje od-
dychania zanieczyszczonym powiet-
rzem
- uczniowie pracowali na kartach
pracy: rozszyfrowywali tekst o
smogu, rozwiązywali krzyżówkę
- grali w grę "Opowiadanki - ekoma-
nia"
- oglądali i otrzymali komiks "Dymski
kontra dymony".
• Harcerskie porządki na cmentarzu
W czwartkowe popołudnie 10
czerwca odbyła się zbiórka terenowa.
Harcerze z klasy 5c wybrali się na
cmentarz parafialny, aby uporządko-
wać znajdujące się pod ich opieką
opuszczone mogiły oraz groby byłych
nauczycieli szkoły. Korzystając z
pięknej słonecznej pogody harcerze
grabili, plewili chwasty, wynosili li-
ście i śmieci. Akcja ta była szczególnie
wyczekiwana przez uczniów  ponie-
waż z powodu pandemii wspólne
działania i spotkania przez długi czas
były niemożliwe. Harcerze pracowali
sumiennie i z zaangażowaniem. Po
zakończonych porządkach odwiedzili
miejsca pamięci na cmentarzu i zapa-
lili symboliczne znicze, oddając hołd
poległym za Ojczyznę. Wspólna
zbiórka na cmentarzu była również
okazją do chwili refleksji i zadumy
oraz wyrazem szacunku wobec osób,
które odeszły. Opiekę nad grupą peł-
nili Pan Marek Kupiec i Panie Edyta
Cieśla oaz Renata Sokołowska.
Zapraszamy na stronę internetową
naszej szkoły sp-szczucin.pl do obej-
rzenia pięknych prezentacji i zdjęć z
okazji różnych uroczystości.

Zespół Redakcyjny SP w Szczucinie
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Pragniemy podzielić się z Pań-
stwem sukcesami naszych
uczniów, którzy brali udział w
wielu konkursach i zawodach
sportowych oraz aktualno-
ściami z naszej szkoły. 

Uczennica klasy IV - Paulina
Łopata zajęła I miejsce w kon-
kursie literackim pod hasłem
„Nie wystarczy urodzić się
człowiekiem, trzeba jeszcze być
człowiekiem”, który zorgani-
zowany został pod patronatem
Burmistrza Dąbrowy Tarnow-
skiej Krzysztofa Kaczmar-
skiego. Była to VII edycja
konkursu organizowana przez
Szkołę Podstawową w Gruszo-
wie Wielkim, którego celem
było zachęcanie uczniów do
poznania i czerpania z boga-
tego dziedzictwa duchowego
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. 
Uczennica klasy VI - Gabriela
Jędo zajęła II miejsce w XXII
Gminnym Konkursie Recyta-
torskim im. Marii Kozaczkowej
oraz I miejsce w konkursie re-
cytatorskim „Poetyckie ma-
newry”,  zorganizowanym
przez SCKiB w Szczucinie w
180. rocznicę urodzin Elizy
Orzeszkowej.
Z oddziału przedszkolnego:
Julia Noga i Natalia Frąc zajęły

równorzędne II miejsca w kate-
gorii soliści w Gminnym Kon-
kursie Piosenki Dziecięcej pod
tytułem „Folklorystyczne Pe-
rełki”, który odbył się w Domu
Kultury w Szczucinie. 
Kolejną laureatką I miejsca zos-
tała Maria Misiaszek - uczen-
nica klasy VI, która
uczestniczyła w VII Festiwalu
im. Marianny Gawlik w Szczu-
cinie. 
W dniu 11 marca 2021 r. w na-
szej szkole w formie zdalnej z
wykorzystaniem platformy
Teams, odbył się Konkurs Pięk-
nego Czytania. Był on podzie-
lony na dwie kategorie: klas
IV-V oraz klas VI-VIII. Ucznio-
wie czytali fragmenty swoich
ulubionych książek. Wykazali
się piękną dykcją oraz po-
prawną interpretacją prezento-
wanego tekstu. W młodszej
kategorii uczniowie zajęli: I
miejsce ex aequo - Paulina Ło-
pata i Jakub Świąder, II miejsce

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Zabrniu

- Gabriela Łachut, III miejsce -
Kacper Świąder oraz wyróż-
nienia - Wiktor Wierzba i Szy-
mon Sroka. 
W starszej kategorii I miejsce
zajęła Gabriela Jędo, II miejsce
- Magdalena Tomala, równo-
rzędne III miejsce - Maria Mi-
siaszek i Karolina Cieśla oraz
wyróżnienie - Patrycja Wąż.
Mimo pandemii chłopcy z na-
szej szkoły udowodnili, że w
zdrowym ciele zdrowy duch i
zajęli III miejsce w Powiato-
wych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w piłce nożnej chłop-
ców . Społeczność szkolną re-
prezentowali chłopcy z klasy
VII i VIII: Wiktor Jopek, Mate-
usz Łopata, Jakub Guzik, Kac-
per Warias, Mateusz
Gawroński, Mateusz Liwara,
Kamil Skóra i Jakub Bogacz. 
Z okazji Pierwszego Dnia
Wiosny w szkole żegnaliśmy
zimę, a witaliśmy radośnie
wiosnę. Odbył się kolorowy

przemarsz wokół szkoły, w któ-
rym uczniowie zaprezentowali
własnoręcznie wykonane i
pięknie udekorowane wio-
senne kapelusze. Dzień był
pełen uśmiechów oraz radości,
a dodatkowo umiliły go gry i
zabawy.
W kwietniu naszych przed-
szkolaków odwiedziła pani Te-
resa Pater z Biblioteki
Publicznej w Szczucinie i za-
chwyciła ich pięknym czyta-
niem różnych bajek i baśni.
Spotkanie sprawiło, że dzieci
coraz częściej sięgają po książki
i próbują już czytać. 
Z okazji obchodów XVIII Tygo-
dnia Bibliotek, w ramach
współpracy naszej szkoły z Bib-
lioteką Pedagogiczną w Dąbro-
wie Tarnowskiej w maju,
odbyły się Warsztaty Literackie
online dla klas I-III szkoły pod-
stawowej. Uczniowie klas I i II
oglądali „Plastusiowe przy-
gody”, a klasa III „Czary mary
- baśń”. Uczniowie byli zado-
woleni z takiej formy przekazu
bajek i baśni.
Uczniowie klasy VI i VII w dniu
21.04.2021r. wzięli udział w 2
godzinnych zajęciach warszta-
towych online „Debata alkoho-
lowa”. Celem programu było:
– promowanie postawy trzeź-
wości,
– kształtowanie prawidłowych
przekonań normatywnych do-
tyczących picia alkoholu,
uświadamianie szkodliwości
alkoholu na zdrowie i życie
człowieka,
– kształtowanie systemu warto-
ści,
– uświadomienie natychmiasto-
wych i odroczonych konsek-
wencji używania środków
psychoaktywnych,
– wspólne tworzenie opisowej
definicji pojęcia „uzależnienie”,
–  ukazywanie wpływu uzależ-
nienia na zmianę zachowań
człowieka.
Podczas warsztatów uczniowie
pracowali metodami aktyw-
nymi, chętnie brali udział w

ćwiczeniach i zadaniach, dzięki
którym mieli możliwość naby-
wania wiedzy potrzebnej w
przyszłości w dokonywaniu
właściwych wyborów - bycia
trzeźwym. Program jest reko-
mendowany przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i nasta-
wiony przede wszystkim na
opóźnienie inicjacji alkoholowej
wśród nastolatków, co ma ich
chronić przed negatywnymi
konsekwencjami picia alkoholu
i rozwojem innych zachowań
ryzykownych.
18 maja obchodziliśmy 101.
rocznicę urodzin św. Jana
Pawła II - Patrona naszej
szkoły. W Kościele Parafialnym
w Zabrniu uczniowie klas IV-
VII zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny, który przy-
bliżył postać Wielkiego Polaka
- Jego dzieciństwo, młodość,
pierwsze lata kapłaństwa i póź-
niejsze drogi jakimi Pan popro-
wadził Go na Stolicę Piotrową.
Dopełnieniem całości była
Msza Święta odprawiona przez
księdza proboszcza Marka Ło-
patkę. 
Również w maju w klasach 0-III
odbyły się warsztaty przyrod-
nicze pt. „Dokąd tupta nocą jeż
czyli spotkanie z jeżykiem pig-
mejskim”. Prowadzący warsz-
taty przybliżył dzieciom świat
przyrody, opowiedział im o ich
życiu i zwyczajach oraz udo-
wodnił, że jeż pigmejski może
być zwierzątkiem domowym.
Uczniowie mieli niepowta-
rzalną okazję pogłaskania go,
potrzymania na rękach, a nawet
karmienia. Wszyscy dobrze się
bawili podczas wspólnych kon-
kursów i rebusów. 
Pod koniec maja nadeszło ocze-
kiwane przez nas wszystkich
Święto Rodziny. Ze względu na
pandemię i brak możliwości
spotkania w tak dużym gronie
jak w minionych latach, posta-
nowiliśmy za pośrednictwem
strony internetowej przekazać
naszym Rodzicom najpiękniej-
sze słowa podziękowania za ich
miłość i troskę. 24 maja ucznio-
wie klas 0-III zaprezentowali
wiersze, piosenki oraz tańce,
przygotowane pod kierunkiem
swoich wychowawców. Dopeł-
nieniem tego święta były upo-
minki wykonane przez dzieci.

Żaneta Wróbel
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Konkurs plastyczny „Kocham
Cię Polsko”
30.04.2021 r. rozstrzygnięto
szkolny konkurs plastyczny
pt. "Kocham Cię Polsko" w
230. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. 12 maja 2021 r.
odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród. Nagrody laurea-
tom wręczyli dyrektor szkoły
oraz poseł ziemi tarnowskiej
na Sejm RP VIII kadencji  Wie-
sław Krajewski. Lista laurea-
tów:
Krzysztof Panek – I miejsce,
Kacper Ziobro – II miejsce,
Emilia Burzec – III miejsce,
Adrian Kubek – wyróżnienie.
Pozostali uczestnicy konkursu
również otrzymali okoliczno-
ściowe dyplomy i upominki.
Serdecznie gratulujemy nagro-
dzonym i wszystkim, którzy
zdecydowali się wziąć udział
w konkursie. 
Dziękujemy organizatorom
konkursu, Paniom Annie
Dereń, Agnieszce Kogut oraz
Beacie Lasek, za inicjatywę
oraz pozyskanie części nagród.
Szczególne podziękowania
kierujemy do Pana posła Wie-
sława Krajewskiego, który
przywiózł wspaniałe upo-
minki dla autorów najpiękniej-
szych prac oraz osobiście
pogratulował im talentu. Prag-
niemy podkreślić, że to nie
pierwszy raz, kiedy Pan poseł
gości w naszej szkole. Od
wielu lat mamy przyjemność
spotykać się przy różnych
okazjach – okolicznościowych
akademiach oraz uroczysto-
ściach szczególnie ważnych

wykonaniu pracy plastycznej,
turnieju siatkówki, meczu piłki
nożnej, seansach filmowych
oraz szkolnym turnieju wiedzy.

Integracyjna Wycieczka Rowe-
rowa
11 czerwca 2021 r. uczniowie
klas 4-8 udali się na wycieczkę
rowerową, połączoną z ogni-
skiem, które odbyło się w leśni-
czówce Koła Łowieckiego
„Dąbrówka”. Wyjazd był
świetną okazją do integracji, od-
krywania środowiska przyrod-
niczego naszych okolic,
upowszechniania wśród
uczniów zasad ochrony środo-
wiska naturalnego, rozwijania
umiejętności korzystania z zaso-
bów przyrody, a także upo-
wszechniania zdrowego stylu
życia i aktywności fizycznej. Or-
ganizacji wydarzenia podjął się
szkolny Samorząd Uczniowski.
Dziękujemy Wszystkim, którzy
wzięli w nim udział i sprawili,
że ten dzień był wyjątkowy.

Paweł Duda

dla społeczności szkolnej.
Dzięki zaangażowaniu parla-
mentarzysty uczniowie szkoły
już kilkukrotnie mieli okazję
wziąć udział w zwiedzaniu
gmachu Sejmu RP, Pałacu Pre-
zydenckiego oraz innych pięk-
nych miejsc w stolicy. Również
w okresie ciężkim dla szkoły,
jakim niewątpliwie był czas
zdalnego nauczania, Pan poseł
wykazywał zainteresowanie lo-
sami i potrzebami naszej pla-
cówki.

Dzień Dziecka
1 czerwca 2021 r. przedszkola-
ków oraz uczniów klas I-III od-
wiedziły jednostki Policji oraz
Straży Pożarnej. Dzieci miały
namacalną możliwość poznać
pracę policjantów i strażaków,
zapoznać się ze sprzętem, któ-
rym dysponują, zadać pytania,
czy samemu spróbować wyko-
nać niektóre czynności typowe
dla obu zawodów. Uciechy do-
pełniła wizyta budki z lodami. Z
kolei uczniowie klas IV-VIII
mieli możliwość wziąć udział w

Wycieczki szkolne 
w szczucińskiej bibliotece 

i filiach bibliotecznych

Czerwiec jest miesiącem, kiedy to częściej biblioteki odwie-
dzane są przez uczniów i przedszkolaków.  Tak było i w tym
roku. Podczas takich spotkań zawsze jest okazja by zwiedzić
bibliotekę, zapoznać się z księgozbiorem oraz poczuć zapach
książek ...

Sukcesy uczniów i przedszkolaków szkoły 
w Skrzynce
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Gospodynie ze Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy
Grunt polecają:

Wiosenne tortille
Składniki:
2 placki tortilli
serek śmietankowy zwykły
sałata masłowa
szynka konserwowa w plaster-
kach
ogórek zielony
papryka czerwona
Sposób przygotowania:
Placki tortilli posmarować ser-
kiem, ułożyć na sobie tak, by
wydłużyć roladę. Na to położyć
liście sałaty, plasterki szynki
konserwowej, paski papryki
oraz paski ogórka przekrojo-
nego na ćwiartki. Ciasno zwinąć

w rulon /do zawijania można
użyć folii aluminiowej/. Włożyć
na chwilę do lodówki, a następ-
nie kroić po skosie.

Szaszłyki z grilla
Składniki:
1 filet z kurczaka
kilka małych pieczarek
papryka czerwona i żółta
cukinia
cebula
przyprawy (sól, pieprz, delikat,
wegeta, przyprawa do kur-
czaka, olej)
Sposób przygotowania:
Filet z kurczaka pokroić w dużą
kostkę. Przyprawić do smaku.
Pieczarki w całości, cebulę po-
kroić na ćwiartki, paprykę w
dużą kostkę, cukinię pokroić w
plasterki, a następnie przypra-
wić do smaku. Wszystko odsta-
wić na godzinę do
zamarynowania. Nadziewać na
patyczki do szaszłyków na
przemian mięso i warzywa.
Grillować około 20 minut.

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

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

bezpłatnie drobnych ogłoszeń. 

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

Od dnia 13 maja br., rach-
mistrzowie rozpoczęli
prace spisowe na terenie
Gminy Szczucin. Obowią-
zek spisu został wydłu-
żony do 30 września 2021 r.
Aby spisać się bezpiecznie
należy pamiętać, że:
• Rachmistrzowie będą
dzwonić z numeru 22 828
88 88.
• Rachmistrz spisowy ma
oficjalny identyfikator wy-
dany przez Wojewódzkie
Biuro Spisowe zawierający
imię i nazwisko,  numer,
godło, informację o prze-
twarzaniu danych osobo-
wych.
• Jeśli obowiązek spisowy
został już zrealizowany
przez Internet albo po-
przez infolinię spisową
nikt nie będzie dzwonić do
respondentów w tej spra-
wie. Takie kontakty mogą
być próbą wyłudzenia da-
nych.
• Rachmistrz nie zapyta o
zarobki, oszczędności,
cenne przedmioty w
domu, numer konta, PIN
do karty, czy dane logowa-

Zakończył się trwający od 28 kwiet-
nia do 2 czerwca br. ostatni etap
projektu “Sieć na kulturę w podre-
gionie tarnowskim”, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „In-
nowacyjne rozwiązania na rzecz ak-
tywizacji cyfrowej”).
W ramach tego przedsięwzięcia
pracownica SCKiB w Szczucinie
Aneta Paciorek w dniach 25-30
marca br. wzięła udział w szkoleniu
przygotowującym do przeprowa-
dzenia zajęć online dla dzieci i mło-
dzieży w wieku 10- 18 lat. 
Tematyka obejmowała m.in. spo-
soby wyszukiwania niezbędnych
informacji, narzędzia do analizy da-
nych, sposoby tworzenia baz da-
nych z wykorzystaniem arkuszy
kalkulacyjnych, tworzenie wpisów
w Wikipedii i korzystanie z jej zaso-
bów, a także odpowiedź na pytanie:
skąd brać dane do analizy, by nie
popaść w konflikt z prawem. 

Celem projektu było:
• podniesienie kompetencji i kwa-

lifikacji cyfrowych pracowników
gminnych samorządowych instytu-
cji kultury (GSIK) poprzez organiza-
cję szkoleń oraz dostęp do
materiałów edukacyjnych,

• rozwijanie kompetencji cyfro-
wych dzieci i młodzieży poprzez
prowadzenia atrakcyjnych, perspek-
tywicznych zajęć,

• wyposażenie placówek GSIK w
sprzęt niezbędny do organizacji
zajęć i warsztatów.
Po zakończeniu całego cyklu i wery-
fikacji dokumentów przez koordy-
natora SCKiB w Szczucinie otrzyma
laptopy do wykorzystania w dalszej
działalności instytucji.

Redakcja

nia do bankowości interne-
towej. Takie pytania mogą
wskazywać na próbę wy-
łudzenia danych.
• W przypadku uzasad-
nionych wątpliwości co do
wiarygodności i rzetelno-
ści rachmistrza spisowego,
prosimy zaistniały incy-
dent niezwłocznie zgłaszać
na infolinię spisową lub do
właściwego Gminnego
Biura Spisowego w swoim
miejscu zamieszkania.
Tożsamość rachmistrza
może zostać zweryfiko-
wana w następujący spo-
sób:
1. Poprzez specjalnie przy-
gotowaną aplikację do-
stępną na stronie
https://rachmistrz.stat.go
v.pl/
2. Poprzez kontakt z infoli-
nią spisową pod numerem
22 279 99 99 , wybierz 1 –
Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i
Mieszkań,  a następnie 2 –
weryfikacja tożsamości
rachmistrza.
3. Poprzez kontakt z
Gminnym Biurem Spiso-

wym w Szczucinie, ul. Wol-
ności 3, 33-230 Szczucin
(Urząd Miasta i Gminy
Szczucin), pok. 30, tel. 14
644 31 30.

Po weryfikacji rachmistrza
i uzyskaniu pewności, że
dzwoni w celu przeprowa-
dzenia spisu, prosimy mieć
na uwadze, że zgodnie z
ustawą nie można odmó-
wić mu podania danych.
Przypominamy, że wszyst-
kie dane przekazane w spi-
sie są objęte tajemnicą
statystyczną regulowaną
przez ustawę o statystyce
publicznej i służą wyłącz-
nie zbiorczym analizom
statystycznym. Każda
osoba biorąca udział w spi-
sie ma zapewnioną pełną
anonimowość. Osoby wy-
konujące prace spisowe są
zobowiązane do przestrze-
gania tajemnicy statystycz-
nej. Za jej niedotrzymanie
grożą sankcje, w tym kara
pozbawienia wolności. 

Gminny Komisarz 
Spisowy

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

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

Rachmistrzowie terenowi rozpoczęli 
prace spisowe!

Zajęcia informatyczne online 
w Domu Kultury
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SPORT

LKS Wisła Szczucin skupia w swoich
szeregach sześć drużyn młodzieżowo-
dziecięcych. Najmłodsza grupa to tzw.
Skrzaty, 6-7 latkowie i młodsi. Następna
kadra to Żaki 8-9 latkowie. Obie dru-
żyny trenuje Jarosław Będkowski. Tre-
ner Będkowski ma pod opieką również
12-13 latków, tzw. Młodzików. Nato-
miast 10 i 11 latków (Orliki) prowadzi
trener Kacper Nytko. Tych najstarszych
– Trampkarzy (14-15 lat) oraz Juniorów
(16-19 lat) – szkoli trener Tomasz Zieliń-
ski. Wszystkie grupy starają się treno-
wać dwa razy w tygodniu. Ponadto trzy
najstarsze drużyny rozgrywają również

mecze u siebie lub na wyjeździe w
systemie ligowym. Najmłodsi nato-
miast biorą udział w cyklicznych tur-
niejach. Pamiętajmy, że tutaj nie
wynik jest najważniejszy, lecz wdra-
żanie w sport i rozwój. Młodzież
i dzieci mogą w każdej chwili roz-

począć treningi w klubie Wisła
Szczucin, do czego gorąco zachę-
camy. Informacji udzielamy pod ad-
resem 
email: wislaszczucin@gmail.com

Mikołaj Strycharz

SPORTOWY 
DZIEŃ DZIECKA 

W JUNISIE

29 maja  2021 r.  z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Dziecka na Hali Widowiskowo-
Sportowej w Szczucinie odbyły się
Badmintonowe Mistrzostwa Małopolski o Pu-
char Burmistrza Szczucina. Organizatorem za-
wodów był Uczniowski Międzyszkolny Klub
Sportowy JUNIS w Szczucinie. W zawodach
wystartowały kluby z Małopolski: UKS AB
Kraków, UKS Cross Tomice, Badminton Lider
Wieliczka, UKS Pleśna oraz podopieczni na-
szego szczucińskiego klubu JUNIS. Ze
względu na pandemię turniej odbył się bez
udziału  publiczności. 
Oto wyniki naszych zawodników:
Gra pojedyncza  dziewcząt - żak młodszy 
1 miejsce Julia Bzduła
2 miejsce Joanna Bulwa 
3 miejsce Amelia Kurczab 
Gra pojedyncza  chłopców - żak młodszy

4 miejsce  Jakub Kostecki 
5 miejsce Tymek Wieczorek 
Gra pojedyncza  dziewcząt - żak 
1 miejsce Nikola Misiaszek 
Gra pojedyncza  chłopców - żak 
1 miejsce  Kacper Zadrapa 
2 miejsce Emil Ziobro  
3 miejsce Michał Noga 
Gra pojedyncza  chłopców - młodzik młodszy 
1 miejsce  Patryk Przybyło 

Wszyscy laureaci turnieju otrzymali
puchary ufundowane przez  Burmistrza Szczu-
cina Jana Sipiora. 

Dziękujemy zawodnikom za ambitną
sportową walkę i godne reprezentowanie na-
szego klubu oraz Miasta i Gminy Szczucin.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim  ży-
czymy sukcesów w kolejnych zawodach spor-
towych. 

Trener UMKS JUNIS w Szczucinie 
Anna Dulak 

Wisełka Szczucin od najmłodszego...

Kadra Trampkarzy Wisły Szczucin (U14 i 15)

Kadra Orlików Wisły Szczucin (U10 i 11)

Kadra Żaków Wisły Szczucin (U8 i 9)


