
3 maja 2019 r.
uroczystą 
Mszą Św. 

o godz. 11.00
w kościele parafialnym, 

rozpoczną się uroczyste obchody 228.
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. MAJA.

Po mszy św. na szczucińskim Rynku 
dalsza część uroczystości. 
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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.

Zapraszamy na Uroczyste rozpoczęcie obchodów Powiatowego Święta Strażaków, które odbędą się 11 maja br. w Szczucinie. 
W programie: Msza Święta pod przewodnictwem księdza prałata Grzegorza Szewczyka - kustosza 

Bazyliki Św. Floriana w Krakowie, który przekazał relikwie św. Floriana do szczucińskiej parafii, przemarsz z towarzyszeniem
Orkiestry Dętej OSP w Szczucinie do parku miejskiego, festyn rodzinny, atrakcje dla dzieci i Gwiazda Wieczoru:
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Trzysta tysięcy złotych otrzy-
mają w tym roku stowarzysze-
nia działające w gminie
Szczucin. 28 marca 2019 r. w sali
narad  Urzędu Miasta i Gminy
Szczucin Burmistrz Szczucina
Jan Sipior dokonał uroczystego
wręczenia umów. Przyznane
dofinansowania to efekt roz-
strzygnięcia konkursów na rea-
lizację zadań publicznych w
zakresie:
1. Upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu.
2. Ochrony i promocji zdrowia
oraz przeciwdziałanie patolo-
giom społecznym.
3. Rozwijaniu kultury i ochrony
tradycji.

Wsparcie Burmistrza uzyskali:
• w  zakresie zadania "Upo-
wszechnianie kultury fizycznej i
sportu": 
1. Uczniowski Międzyszkolny
Klub Sportowy „JUNIS”, zada-
nie pod tytułem: "Organizacja
czasu wolnego i podniesienie
sprawności psychofizycznej
uczniów szczucińskich szkół
poprzez organizację pozalekcyj-
nych stałych zajęć oraz imprez
rekreacyjnych, sportowych i tu-
rystycznych oraz przygotowa-
nie zawodników do rywalizacji
sportowej". Przyznana kwota
dotacji 30.000,00 zł
2. Stowarzyszenie "Wolontariat
Św. Ojca Pio", zadanie pod tytu-
łem: „Dopóki walczysz jesteś
zwycięzcą". Przyznana kwota
dotacji 1.000,00 zł 
3. Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Brzoza” Brzezówka,
zadanie pod tytułem: "Piłka
nożna w Brzezówce”. Przy-
znana kwota dotacji 41.000,00 zł
4. Stowarzyszenie Ludowy Klub

woju Wsi Suchy Grunt, zada-
nie pod tytułem: "Piknik z
okazji Dnia Dziecka". Przy-
znana kwota dotacji 5.000,00 zł
5. Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w Szczu-
cinie, zadanie pod tytułem:
"Edukacja i promocja zdro-
wego stylu życia poprzez 
zorganizowanie zajęć arty-
stycznych zwieńczonych Świę-
tem Rodziny". Przyznana
kwota dotacji 5.500,00 zł
6. Stowarzyszenie Trzeźwo-
ściowe "Nadzieja", zadanie
pod tytułem: „Edukacja i za-
bawa - rodzina przeciw 
zagrożeniom społecznym".
Przyznana kwota dotacji
6.000,00 zł
7. Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Wsi Wola Szczucińska, za-
danie pod tytułem:
„Uzależnieni od zdrowia”.
Przyznana kwota dotacji
3.500,00 zł.

• w  zakresie  "Rozwijanie kul-
tury i ochrona tradycji":
1. Stowarzyszenie „Orkiestra
Dęta” przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie, zadanie
pod tytułem:  „Radość z mu-
zyki - rozwijanie kultury i
ochrona tradycji w Gminie
Szczucin". Przyznana kwota
dotacji 38.500,00 zł
2. Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół w Borkach
„RAZEM”, zadanie pod tytu-
łem: „Impreza Środowiskowa
IV Patriotyczne Śpiewanie".
Przyznana kwota dotacji
1.500,00 zł.

Referat Promocji i Rozwoju
UMiG Szczucin

Uroczyste wręczenie umów na realizację zadań 
publicznych Gminy Szczucin w 2019 r.
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Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 
w kadencji 2019-2024

Sportowy „Wisła” Szczucin, za-
danie pod tytułem: „Sportowy
Szczucin”. Przyznana kwota do-
tacji 98.000,00 zł
5. Stowarzyszenie Szachowe
„Szach - Mat" w Radomyślu
Wielkim, zadanie pod tytułem:
"Gminna Liga Szachowa o pu-
char Burmistrza Szczucina”.
Przyznana kwota dotacji
1.000,00 zł
6. Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Kłos” Słupiec, zada-
nie pod tytułem: "Upowszech-
nianie kultury fizycznej, sportu
i turystyki”. Przyznana kwota
dotacji 37.000,00 zł
7. Dąbrowski Klub Karate Tet-
sui, zadanie pod tytułem: 
" Upowszechnianie karate shin-
kyokushin na terenie Gminy
Szczucin".  Przyznana kwota
dotacji 12.000,00 zł. 

• w  zakresie  „Ochrona i 
promocja zdrowia oraz 
przeciwdziałanie patologiom
społecznym":
1. Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Dąbrowica, zadanie
pod tytułem: „Poznajemy Mało-
polskę oraz jej tradycje”. Przy-
znana kwota dotacji 7.000,00 zł
2. Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich Diecezji Tarnowskiej
(Oddział w Szczucinie), zadanie
pod tytułem: "Człowiek najlep-
sza inwestycja - promocja zdro-
wego stylu życia i tradycji w
lokalnej społeczności". Przy-
znana kwota dotacji 5.000,00 zł
3. Stowarzyszenie "Wolontariat
Św. Ojca Pio", zadanie pod tytu-
łem: „DUCH UMACNIA NA-
DZIEJĘ - II Nadwiślańskie Dni
Młodych". Przyznana kwota do-
tacji 8.000,00 zł
4. Stowarzyszenie na Rzecz Roz-

Dobiegają końca wybory Soł-
tysów i Rad Sołeckich w 
poszczególnych sołectwach
gminy Szczucin. Od ponad
miesiąca na terenie gminy
odbywały się zebrania wiej-
skie, podczas których miesz-
kańcy wybierali nowych
Sołtysów oraz Rady Sołeckie. 

W zebraniach sołec-
kich brali udział również
przedstawiciele władz samo-
rządowych, jest to dobra
okazja nie tylko do tego, aby
podziękować Sołtysom i
Radom Sołeckim za aktywną
pracę na rzecz swoich miejs-
cowości w poprzedniej ka-
dencji, ale także aby
porozmawiać o problemach i
planowanych inwestycjach.
Sołtysi i Rady Sołeckie w
poszczególnych wioskach:

Borki - Marcin Malec

Brzezówka 
- Krzysztof Kopciński

Dąbrowica - Grażyna Głód

Delastowice 
- Agnieszka Głód

Laskówka Delastowska
- Agnieszka Piekielniak

Lubasz - Krzysztof Bernat

Łęka Szczucińska 
- Anna Łachut

Łęka Żabiecka
- Stanisława Bielaszka

Maniów - Paweł Łabuz

Radwan - Katarzyna Hasiak

Skrzynka - Ryszard Noga

Słupiec- Krzysztof Padykuła 

Suchy Grunt - Marzena Noga

Szczucin Wschód 
- Zofia Kapel 

Szczucin Zachód 
- Andrzej Czub 

Świdrówka - Piotr Bielaszka

Wola Szczucińska 
- Piotr Kica 

Zabrnie - Grzegorz Korbaś 

Załuże - Franciszek Łabuz

Wybranym Sołtysom i Radom
Sołeckim gratulujemy i ży-
czymy dobrej współpracy z
mieszkańcami. Tym, którzy
zakończyli kadencję i nie
zostali wybrani na kolejną
serdecznie dziękujemy za
trud i wysiłek włożony dla
dobra mieszkańców. 

Referat Promocji i Rozwoju
UMiG Szczucin
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2 lutego 2019 roku w Domu
Kultury w Szczucinie odbyła
się uroczystość uczczenia Ju-
bileuszu 50. lecia pożycia mał-
żeńskiego szesnastu par oraz
jednej pary obchodzącej 60-
lecie zawarcia małżeństwa.
Złote Gody obchodzili:
1. Danuta i Edward Bober 
ze Szczucina,
2. Kazimiera i Kazimierz 
Chrabąszcz ze Szczucina,
3. Maria i Józef Drzazga 
ze Słupca,
4. Daniela i Kazimierz Głód 
z Zabrnia,
5. Zofia i Władysław Kalita 
ze Szczucina,
6. Wanda i Augustyn Kupiec 
z Borek,
7. Władysława i Jan Łuszcz 
z Laskówki Delastowskiej,
8. Maria i Stanisław Łuszcz 
ze Szczucina,
9. Czesława i Kazimierz Noga
ze Szczucina,
10. Zofia i Zbigniew 
Nowakowski ze Szczucina,
11. Wiesława i Józef Orszulak 
ze Skrzynki,
12. Bogusława i Roman 
Orszulak ze Szczucina,
13. Michalina i Józef Prymula 
z Łęki Szczucińskiej,

14. Olga i Stefan Sarnik 
ze Słupca,
15. Maria i Leszek Warzecha 
ze Świdrówki,
16. Janina i Edward Ziobro 
z Łęki Żabieckiej.
Natomiast Diamentowe Gody
obchodzili Michalina i Józef 
Łopata  z Delastowic.
Medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie przyznane
przez prezydenta RP An-
drzeja Dudę wręczył Bur-
mistrz Szczucina Jan Sipior.
Burmistrz wraz z kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywil-
nego w Szczucinie Marią
Orwat i zastępcą kierownika
USC Marianem Wadasem,
złożyli złotym oraz diamento-
wym Jubilatom serdeczne
gratulacje i życzenia. Uro-
czystość uświetnił występ Ka-
peli Ludowej „Wiślanie” z
SCKiB Szczucinie i Zespołu
Śpiewaczego „Gospodarze z
Delastowic”.

Maria Orwat
Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Szczucinie

Złote Gody

Zachęcamy do udziału w
Rajdzie rowerowym, którego
celem jest promowanie barw
narodowych, popularyzacja
aktywnej formy spędzania
wolnego czasu, wypoczynku
dla całej rodziny, podkreśle-
nie walorów krajobrazowych
naszej gminy.

Rajd odbędzie się 
2.05.2019 r. o godz.11.00

Start – Rynek w Szczucinie,
zakończenie – Park Miejski, 

ul. Wolności.
Trasa rajdu wynosi ok. 20
km. Zapisy w SCKiB w
Szczucinie do dnia
26.04.2019 r. lub w dniu
rajdu godzinę przed wyjaz-
dem. 

• Rajd ma charakter otwarty
– uczestniczyć w nim mogą
wszyscy chętni posiadający
sprawny rower – zgodnie z
obowiązkowym wyposaże-
niem roweru. 
• Uczestników obowiązują

Rajd  Rowerowy „Biało - Czerwonej” w 10. Rocznicę Odzyskania Praw Miejskich
Szczucin - 2.05.2019 r.

barwy narodowe!  
• Udział w rajdzie jest bez-
płatny.
• Dzieci do lat 10 mogą brać
udział w imprezie jedynie
pod opieką rodzica lub praw-
nego opiekuna. Uczestnicy w
wieku od 10 do 18 lat mogą
być pod opieką osoby doro-
słej lub przedstawić kartę ro-
werową oraz zgodę rodzica
lub opiekuna prawnego.
• Organizator rajdu nie za-
pewnia opieki nad niepełno-
letnimi uczestnikami rajdu.

• Wszyscy uczestnicy są zo-
bowiązani do przestrzegania
przepisów Kodeksu Drogo-
wego oraz poleceń Organiza-
tora i służb porządkowych. 
• W trakcie rajdu uczestni-
ków obowiązuje kulturalne,
sportowe zachowanie oraz
zakaz zaśmiecania trasy
rajdu i spożywania alkoholu.
• Uczestnicy rajdu powinni
zabrać ze sobą: napoje, 
ciepłe okrycie, zabezpiecze-
nie przed deszczem.
• Zaleca się używanie pod-

czas rajdu kasku ochronnego,
dzieci obowiązkowo!
• Na czele rajdu jedzie samo-
chód z napisem PILOT, a na
końcu samochód z napisem
ZAKOŃCZENIE  RAJDU.
• Udział w rajdzie jest rów-
noznaczny z zapoznaniem
się i akceptacją regulaminu
(dostępnego w placówkach i
na stronie internetowej
SCKiB).

Zaplanowano także krótką
trasę (ok. 3 – 5 km) dla
dzieci. Zakończenie trasy
będzie w parku, gdzie na
dzieci czekać będą atrakcje i
zabawy. 

Wszyscy uczestnicy rajdu
otrzymają drobne gadżety
poprawiające bezpieczeń-
stwo i pamiątkowe dy-
plomy.
W parku będzie możliwość
skorzystania z kawiarenki.



18.06.1863, znaleziono przy nim
zegarek srebrny, przekazany p.
Darskiemu w Dąbrowie Tar-
nowskiej
- Wojciech SYMONOWICZ
- ŻELECHOWSKI, adiutant
dowódcy Dunajewskiego,
19.06.1863 po bitwie pod 
Gacami, utonął w Wiśle.

Witold Dobrowolski

Rok 1863. Marzec. Oddziały po-
wstańcze z Królestwa Polskiego
dowodzone przez gen. Mariana
Langiewicza, po bitwach z Ros-
janami pod Miechowem i Gro-
chowiskami wycofują się przez
Wisłę na obszar Galicji. Tutaj
zostają rozbrojone i interno-
wane przez Austriaków.
W czerwcu 1863 roku  na terenie
Powiśla Dąbrowskiego i po-
wiatu mieleckiego tworzone są
nowe formacje ochotników,
które zamierzają  ponownie
przedrzeć się za Wisłę i konty-
nuować walkę z rosyjskim za-
borcą. Dowódcą wyprawy
zostaje gen. Zygmunt Jordan
(część uzbrojenia i koni pocho-
dzi z szeregów Langiewicza).
Dwie grupy powstańców: mjr
Dunajewskiego i mjr Popiela,
ps. Chościakiewicz, przechodzą
Wisłę w okolicach Słupca i Ma-
niowa na wschód od Szczucina,
niestety po krótkiej i nierównej
walce zostają rozbite (bitwy pod

str.4

wiczów-Sajdakowej, wnuczki
powstańca z 1863 r., Józefa Ko-
rasadowicza, kierowane do Pań-
stwa Pietrachów w Szczucinie.
W mogile zbiorowej Powstań-
ców Styczniowych na Cmenta-
rzu Parafialnym w Szczucinie
znajdują się szczątki 10 po-
wstańców: 7 niezidentyfikowa-
nych, 3 pozostali to:
- por. Jakub ZIELIŃSKI, rodem
z Warszawy (?), zmarł z ran w
Kępie Żabieckiej nad Wisłą,

POWSTAŃCY STYCZNIOWI W BOJACH NAD WISŁĄ
Rejon SZCZUCINA 1863 r.
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Gacami i Komorowem, obecnie
- woj. świętokrzyskie). Szcze-
góły tych wydarzeń odnajdu-
jemy, przede wszystkim w
opracowaniu A. Kunisza
„Udział Ziemi Tarnowskiej w
Powstaniu Styczniowym” i w
pracy prof. Kiryka z 1974 r.
„Dąbrowa Tarnowska. Zarys
dziejów miasta i powiatu”.
Przebieg prac organizacyjnych,
skład batalionów oraz działania
wojenne ilustrują „na bieżąco”
notatki zamieszczone w kra-
kowskim „Czasie” i lwowskiej
„Gazecie Narodowej”.
Ciekawym uzupełnieniem
mogą być wspomnienia po-
wstańca z 1863, kpt. Bronisława
Macieszkiewicza, opubliko-
wane w Tygodniku Ilustrowa-
nym „Praca” z roku 1903, w 40.
rocznicę wydarzeń stycznio-
wych. Jest to zbiór 13 opowia-
dań przedstawiających historię
25. letniego oficera z oddziału
mjr Popiela-Chościakiewicza

(Hościakiewicz), który trafił z
Krakowa przez Dębicę na punkt
zborny Chorzelów-Ziempniów
(?).  Jego oddział wyruszył w
kierunku Wisły, przekraczając ją
na wysokości Słupca. Potyczka
pod Ratajami  kończy się dla
młodego powstańca, wyczerpa-
nego przebytym tyfusem, nie-
wolą rosyjską. Więzienia w
Stopnicy, Staszowie, Kielcach i
Radomiu doprowadzają go do
Cytadeli Warszawskiej. Tam, po
blisko rocznej tułaczce otrzy-
muje zwolnienie i szczęśliwie
wraca do Galicji.
Do wyprawy Dunajewskiego
nawiązuje także relacja dra Jana
Bobka, tarnowskiego gimnazja-
listy, zamieszczona w dziele pt.:
„W czterdziestą rocznicę po-
wstania styczniowego” – Lwów
1903.
Pewne szczegóły dotyczące po-
mnika powstańców stycznio-
wych w Szczucinie, przynoszą
listy śp. Aleksandry z Korasado-

przez  instruktora SCKiB Da-
nutę Domarecką. Takie kolędy
jak “Minęły wieki”, czy  “Boscy
posłowie” są przykładem kolęd
patriotycznych. Śpiewano także:
”Judzką krainę”, “Kto był
smutny” i wiele innych.
Kapela kolędowała:
8.01.2019r. w Domu Pomocy
Społecznej w Słupi

Orszak Trzech Króli

KĄCIK HISTORYCZNY

Obchodzone 6 stycznia święto
Objawienia Pańskiego, popu-
larnie zwane świętem Trzech
Króli, jest jednym, z najważniej-
szych świąt w Kościele katolic-
kim. W ostatnich latach
uroczystości Objawienia Pań-
skiego towarzyszy w wielu
miastach Orszak Trzech Króli.
Mimo padającego śniegu i kil-
kustopniowego mrozu ulicami
Szczucina również przemasze-
rował barwny Orszak Trzech
Króli zorganizowany przez
SCKiB w Szczucinie. Tradycyj-
nie uczestnikom orszaku roz-

dane zostały symboliczne ko-
rony, kolorowe balony, śpiew-
niki z kolędami, a także słodkie
upominki dla dzieci. Inicjatywa
zorganizowania ulicznych jase-
łek powstała w szkole „Żagle”
prowadzonej przez Stowarzy-
szenie „Sternik” w Warszawie.
Dziś trudno uwierzyć, że im-
preza zakrojona na tak szeroką
skalę – angażująca dziesiątki ty-
sięcy osób idących w wielo-
barwnych orszakach w wielu
miejscowościach w Polsce i za-
granicą – narodziła się z małego,
szkolnego przedstawienia.

Kapela Ludowa „Wiślanie”,
działająca przy Samorządo-
wym Centrum Kultury i Biblio-
tek w Szczucinie, w styczniu br.
rozpoczęła cykl spotkań pn. „Z
kolędą przez wieś”. Prezento-
wała kolędy i pastorałki już
dziś  nie śpiewane  odtworzone
z przekazów ustnych i ze  sta-
rych kantyczek, zebranych

10.01.2019 r. - wspólne kolędowanie z pensjonariuszami 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy

20.01.2019r. - w Kościele Parafialnym w Zabrniu

22.01.2019r. - w Domu Radosnej Starości w Kupieninie kapela ludowa ”Wiślanie” i zespół śpiewa-
czy „Gospodarze z Delastowic”

26.01.2019r. - kapela ludowa ”Wiślanie” i zespół śpiewaczy „Gospodarze z Delastowic” 
w Delastowicach na spotkaniu kolędowym połączonym z Dniem Babci i Dziadka

26.01.2019r. - w Domu Ludowym w Lubaszu.

Redakcja

Z kolędą przez wieś
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Ludowym w Wójcinie.

W niedzielny wieczór
(24.03.br.), odbyła się prapre-
miera sztuki "Randka w
ciemno". Autorem i reżyserem

„RADOSNY SENIOR”

Samorządowe Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie również w
tym roku nie zapomniało o dzie-
ciach pozostających w czasie ferii
w miejscu zamieszkania. Trady-
cyjnie, jak co roku zajęcia odby-
wały się w szczucińskiej
bibliotece, w punktach bibliotecz-
nych oraz w Domu Kultury. Hasło
tegorocznych ferii brzmiało „Zi-
mowy zawrót głowy”. W progra-
mie były warsztaty plastyczne,
głośne czytanie książek, gry i za-
bawy. Każdy z uczestników z
pewnością znalazł coś dla siebie.
Dzieci bardzo chętnie uczestni-
czyły w zajęciach plastycznych,
podczas których powstało wiele
ciekawych i oryginalnych prac
m.in.: łapacze snów, laurki dla
babć i dziadków, karmniki dla
ptaków, maski karnawałowe,
serca z masy solnej i zakładki do
książek.
Niewątpliwą atrakcją ferii zimo-

wych spędzonych w Szczucinie
był spektakl teatralny “Rajska
Wyspa”, który odbył się 24.01.br.
w Domu Kultury. W przedsta-
wieniu przygotowanym przez
Krakowskie Biuro Promocji Kul-
tury, wystąpiła trójka krakow-
skich aktorów. Tematyką były
zagadnienia związane z ekolo-
gią, smogiem, zanieczyszcze-
niem powietrza, segregacją
odpadów, elektrośmieciami i de-
gradacją środowiska natural-
nego. Spektakl łączył zabawę,
poprzez zaangażowanie wi-
downi do czynnego w nim
udziału oraz wiedzę. Dzieci od-
powiadały na pytania i łamig-
łówki, pomagając bohaterom, co
zapewniło im doskonałą roz-
rywkę z dużym zakresem treści
z dziedziny ochrony środowiska.
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spektaklu jest Monika Kosiń-
ska, grająca główną rolę.
Nasi aktorzy - Seniorzy,
znowu nie zawiedli publicz-
ności dostarczając dużą dozę
dobrego humoru.
W przedstawieniu: oszu-
stwa, przesądy i … stara mi-
łość … zaprawione

dowcipem i temperamentem
bohaterów, w których wcielili
się: Teresa Burgieł, Szczepan
Cieślak, Elżbieta Dudek, Maria
Foder, Janina Gierczyńska, Ewa
Giza, Teresa Giza, Monika Ko-
sińska, Krystyna Lech, Andrzej
Mach, Wiesława Sznajder, Kazi-

miera Świerk, Dorota Żyła i
Hermina Klimaj-Guła. Spektakl
pięknie wpisał się w obchody
Międzynarodowego Dnia
Teatru, który przypadał 27
marca.
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W niedzielny wieczór 20 stycz-
nia br. w Domu Parafialnym
„Kana” odbył się spektakl teat-
ralny. Przedstawienie „Pensjo-
nat pod Brzozą” premierę miało
w ubiegłym roku w ramach rea-
lizowanego przez Szkołę Pod-
stawową w Szczucinie projektu
„Szczucin jest LOWE”. Obecnie
sztuka została nieco odświeżona
przez autorkę - Monikę Kosiń-
ską i pod jej kierunkiem wysta-
wiona przez zespół teatralny
„Radosny Senior”, działający
przy SCKiB w Szczucinie. Spek-
takl spotkał się z życzliwym
przyjęciem przez zgromadzoną
publiczność, wśród której zna-
lazły się władze samorządowe
gminne i powiatowe. Teatr se-
nioralny rozwija się z zaskaku-
jącą prędkością, osiągając pełen
profesjonalizm, co potwierdzają
coraz to nowi widzowie – nie
tylko z naszej gminy.
Z tą samą sztuką zespół teat-
ralny wystąpił w dniu
14.02.2019r., dla kuracjuszy
Wojskowego Szpitala Uzdrowi-
skowo – Rehabilitacyjnego w
Busku Zdroju, zaś 1.03.2019r. w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Oleśnie podczas gminnego
święta i 17.03.2019r. w Domu

Ferie zimowe dla dzieci
„Zimowy zawrót głowy”

27. Finał 
WOŚP za nami

60. wolontariuszy 13.01.br.,
kwestowało w gminie Szczucin,
a na rynku od godz. 15.00 od-
było się „wielkie granie dla
dzieci małych i bez focha na
zakup sprzętu dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych”. Po-
kazy strażackie, konkursy dla
dzieci, występy zespołów lokal-
nych, grochówka z kotła i kieł-
baski z grilla uświetniły ten
wyjątkowy dzień. Wszystko to
dzięki ludziom dobrej woli. W
Sztabie przy SCKiB w Szczuci-
nie rozliczano wolontariuszy od
godz. 13.00 do 19.00. Był też po-
częstunek i gorąca herbata.
Uzbierano 29.035,15 zł - jest to
kwota większa od ubiegłego
roku o 5.873.92 zł. 
Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy na Rynku w
Szczucinie zorganizowała firma
WRH Music Project we współ-
pracy z SCKiB w Szczucinie.
Podczas koncertu  wystąpili: 
Kapela Ludowa „Wiślanie”, ze-
spół „Szybcy Band” w składzie:
Bogdan Mac, Robert Kapel,
Kamil Duda, Arkadiusz Babiec,
Damian Mach, soliści: Anna
Cieciura, Gabriela Nawój, Liwia
Soja, Nikodem Bała i DJ – Sebas-
tian Hoszwa.
Składamy serdeczne podzięko-
wania:
Burmistrzowi Szczucina Janowi
Sipiorowi za objęcie patronatem

wydarzenia, za pomoc w orga-
nizacji Finału WOŚP: Komen-
dzie Powiatowej Policji w
Dąbrowie Tarnowskiej, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Szczu-
cinie i Grupie Inicjatyw
Młodzieżowych ze Szczucina, a
także  Radnemu Powiatu Dąb-
rowskiego Krzysztofowi Kup-
cowi za przekazanie fantów
konkursowych.
Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom i sponsorom! Są to
m.in.: Dom Handlowy „Ma-
lisz”, Krystyna Omiatacz - Su-
permarket, Agnieszka Gajda i
Stanisław Pieróg - Sklep spo-
żywczo-przemysłowy „Sma-
kosz”, Waldemar

Gwoździowski - Hurtownia
„Wisła”, Barbara, Jerzy, Michał
Furgał - Firma Handlowo-
Usługowa „Furgał”, Aleksan-
der Początek - Piekarnia „Złoty
Kłos”, Janina Juszczyk - Prze-
twórnia Mięsa, Bartłomiej 
Ziemian - Firma Handlowo-
Usługowa w Ćwikowie,
Krzysztof Mach - „Info-Druk”,
Barbara Tarczyńska, Restaura-
cja „Sovrana”, Piekarnia Wój-
cik, Sklep Wielobranżowy
Rzeszut, Centrum Budowlane
Kmieć, Pizzeria „Havana” –
Rafał Kulczyk, Dom Weselny
„Astoria” w Wadowicach Gór-
nych.
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Szczucinie, działa również chór
„Unisono” składający się z
młodszych chórzystów, w ra-
mach projektu Akademia Chó-
ralna „Śpiewająca Polska”.
Chór prowadzi Ilona Mach.

Ilona Mach
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Pierwszy Koncert Kolędowy
odbył się w Restauracji Sovrana
- dla nauczycieli emerytowa-
nych. Serdecznie dziękujemy
Pani Krystynie Lech za kolejne
zaproszenie, przemiłą świą-
teczną atmosferę, a Restauracji
za pyszny poczęstunek. 
Na hali sportowej w Szczucinie,
5 stycznia odbył się XII Dzie-
cięcy i Młodzieżowy Festiwal

Kolędowy "Kolęda hej", który
przyciąga talenty muzyczne z
wielu regionów Polski min.:
Ciężkowic, Rzeszowa, Tar-
nowa, Kielc. Uczniowie pod
kierunkiem Ilony Mach, rok-
rocznie bardzo angażują się w
przygotowanie do konkursu,
czego dowodem są sukcesy:
Chór Wesołe Nutki 1 miejsce
kat. 1-3, Zespół Płomień 1
miejsce kat. 4-6, Chór Clave de
sol 1 miejsce kat. 7-8 oraz Na-
groda publiczności. Wielkie
brawa dla ogromnie zaangażo-
wanych dzieci i młodzieży oraz
ich rodziców.

„W drodze do nieba" to tytuł
tegorocznego X Jubileuszowego
Koncertu Noworocznego - zor-
ganizowanego przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Szczucinie,
podczas którego wystąpił chór
„Clave de sol”, chór „Wesołe
Nutki”, Zespół wokalno – in-
strumentalny oraz zespół ta-
neczny „Promenada” pod

dyrekcją Ilony Mach. Część
słowną przygotowała Renata
Domińczak.

GRAND PRIX chór „Clave de
sol” z SCKiB w Szczucinie wy-
walczył na Małopolskich Spot-
kaniach Kolędowych 2 lutego w
Auli „Florianka” Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. Chór
„Clave de sol” pod dyrekcją
Ilony Mach, uzyskał najwyższą
nagrodę. Radość wielka, ponie-
waż konkurs adresowany był
dla uczniów gimnazjalnych
oraz szkół średnich, a poziom
bardzo wysoki. Opiekę meryto-
ryczną nad wydarzeniem spra-

wuje prof. Stanisław Krawczyń-
ski, który jest współorganizato-
rem i pomysłodawcą projektu.
W skład jury wchodzą profeso-
rowie katedry chóralistyki Aka-
demii Muzycznej w Krakowie.
Serdecznie gratulujemy!

Chór „Clave de sol” z SCKiB w
Szczucinie pożegnał cudowny
okres bożonarodzeniowy
oprawą muzyczną Mszy Św. w
naszym wyjątkowo pięknym
kościele pod wezwaniem Św.
Marii Magdaleny w Szczucinie.
Wszystkim artystom dużym i
małym zaangażowanym w roz-
wój artystyczny i promocję na-
szego miasta serdecznie
dziękujemy, gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Szczucin śpiewa
Z inicjatywy rodziców śpiewa-
jących dzieci od dwóch mie-
sięcy przy SCKiB w Szczucinie,
działa mieszany chór „Prima
Volta”, który prowadzony jest
społecznie przez dyrygenta
Ilonę Mach. Ogromne zaintere-
sowanie i zaangażowanie
uczestników, zaowocowało już
pierwszym udanym występem,
podczas Balu Charytatywnego,

zorganizowanego przez Stowa-
rzyszenie - Otwarte Serce, na
zaproszenie Prezesa  Bogdana
Sosina.
Lista uczestników jest wciąż
otwarta, więc czekamy na chęt-
nych, bo „Gdzie słyszysz śpiew
tam idź, tam dobre serca mają…” .
Od stycznia br. przy SCKiB w

Szczucin śpiewa – chóralne koncertowanie

W niedzielne popołudnie, 27
stycznia w hali widowiskowo-
sportowej w Szczucinie, odbył
się już po raz dziewiąty  „Kon-
cert Noworoczny" w wykona-
niu Orkiestry Dętej przy OSP w
Szczucinie. Jak co roku nasi lo-
kalni artyści zaprezentowali
piękne kolędy, utwory muzyki
poważnej i rozrywkowej. W
tym muzycznym spotkaniu
udział wziął Wiesław Krajew-
ski Poseł Na Sejm RP. Uczestni-

czyli również przedstawiciele
samorządu powiatowego i
gminnego. Na koncert przybyli
Lesław Wieczorek Starosta
Dąbrowski, Krzysztof Bryk
Wicestarosta wraz z małżonką,
Krzysztof Kupiec Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu, Jan
Sipior Burmistrz Szczucina, An-
toni Radłowski Przewodni-
czący Rady Miejskiej w
Szczucinie, a także radni samo-
rządu powiatowego i gmin-

To był wspaniały Koncert Noworoczny
nego. Muzycy pod batutą ka-
pelmistrza Jarosława Dzięgla
oraz debiutanta dyrygenta i
kompozytora Oskara Czecho-
wicza zagrali marsze, kolędy i
wiele innych, znanych utwo-
rów. Wypełnioną po brzegi wi-
downię swoimi głosami
zachwycili soliści-wokaliści: Ka-
rolina Mach, Gabriela Sołtys,
Aleksandra Starzec, Wojciech
Łuszcz. Solo na trąbce wykonali
Włodzimierz Racławski i Mi-

chał Maziarz. Koncert popro-
wadził ks. Zygmunt Warzecha
Kapelan Powiatowy Strażaków,
a zarazem proboszcz parafii w
Szczucinie. Na zakończenie
koncertu ks. Zygmunt Warze-
cha, w imieniu Kapituły, wrę-
czył Nagrodę Kryształową dla
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dąbrowicy, którą
odebrała Maria Bielaszka – Dy-
rektor wraz z pracownikami. 
Nie zabrakło podziękowań
skierowanych do licznie przy-
byłych gości. Dziękuję za tak

liczne przybycie. Cieszę się, że
te koncerty cieszą się taką popu-
larnością. Ta pełna sala moty-
wuje i zachęca, aby
kontynuować to przedsięwzię-
cie – mówił Andrzej Urbanik
Prezes Stowarzyszenia, który
wyraził wdzięczność za wspie-
ranie stowarzyszenia “Or-
kiestra Dęta”. 
Koncert zakończył się życze-
niami noworocznymi od
wszystkich członków orkiestry.

Msmo
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Książka towarzyszy dziecku
już od najmłodszych lat
życia i trudno nie docenić
jej bogatego i wszechstron-
nego oddziaływania na roz-
wój w niemalże wszystkich
jego aspektach. Już naj-
młodsze dzieci z zacieka-
wieniem oglądają ilustracje,
rozpoznają w książkach bli-
skie im elementy rzeczy-
wistości. Z tą myślą, by
pogłębiać zainteresowania
czytelnicze najmłodszych,

bibliotekarki systematycznie
odwiedzają dzieci w przed-
szkolach, a przedszkolaki przy-
chodzą do bibliotek.
15 stycznia, bibliotekarka Okta-
wia Wardzała, odwiedziła
przedszkolaków z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Słupcu. 

16 stycznia, przedszkola-
ków z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Borkach
odwiedziła Danuta Walczyk. 
7 lutego, z wizytą do Przed-

Cała Polska czyta dzieciom - odwiedziny w przedszkolach

W przeddzień Dnia Kobiet, w
Restauracji Staropolska w
Szczucinie, odbyło się pierwsze
w tym roku spotkanie w ramach
„Salonu Poezji”. Poezję Mickie-
wicza, Słowackiego i Norwida o
Kobietach czytał Jerzy Pal – tar-
nowski aktor. Słowu towarzy-
szyła muzyka w wykonaniu
duetu gitarowego w składzie
Alicja Kawa i Wojciech Gurgul.
Już dziś zapraszamy mieszkań-
ców na kolejne spotkania z po-
ezją, gdyż po raz kolejny,
projekt złożony przez SCKiB w
Szczucinie w ramach Programu
Operacyjnego MKiDN „Part-
nerstwo dla książki”, został po-
zytywnie rozpatrzony. Dzięki
pozyskanym środkom (21.630 zł.),
będziemy mogli  kontynuować
spotkania, wsłuchując się za-
równo w interpretację poezji, jak

„Salony Poezji” - dotacja z MKiDN 

i w dźwięki muzyki, w wykona-
niu znanych i mniej znanych ak-
torów i muzyków.                                   
Na zaplanowanych na ten rok
spotkaniach wystąpią  gwiazdy
sceny polskiej takie jak: Dorota
Segda, Artur Barciś, Dominika
Markuszewska, czy Artur An-
drus. 

Najbliższy Salon Poezji 
16 maja o godz. 18.00 w Restau-
racji Staropolska. Poezję Ag-
nieszki Osieckiej i Wojciecha
Młynarskiego czytał będzie
Artur Barciś.
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szkola Publicznego nr 1, udały
się biliotekarki Marta March-
wicka i Dorota Margosiak, by
spotkać się z 5. i 6. latkami. Bib-
liotekarki czytały „Wesołe
wierszyki o zwierzętach”, a
także książkę „Leoś strażak”. 
21 lutego, przedszkolaków z
przedszkola w Borkach odwie-
dziła bibliotekarka Danuta
Walczyk.
27 lutego, bibliotekarka Okta-
wia Wardzała odwiedziła
grupę przedszkolaków ze

Słupca. 
8 marca, Bibliotekę Publiczną w
Szczucinie odwiedziły dzieci z
Przedszkola Niepublicznego
"Ochronka". Po zwiedzeniu bib-
lioteki i zapoznaniu się z zasa-
dami jej korzystania wysłuchały
także bajek.

14 marca, bibliotekarka Danuta
Walczyk odwiedziła przedszkola-
ków w Borkach. 
15 marca, na zaproszenie Przed-
szkola Niepublicznego Ochronka
w Szczucinie udała się Bibliote-
karka Danuta Walczyk. 
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Młodzi dla Karola

W Domu Parafialnym KANA
1 marca, odbył się koncert
charytatywny "Młodzi dla Ka-
rola" zorganizowany przez
Fundację Impuls Rozwoju,
przy współpracy z SCKiB w
Szczucinie.
Karol Kseń to dziewiętnasto-
letni uczeń technikum z Dąb-
rowy Tarnowskiej, który w
minione wakacje uległ cięż-
kiemu wypadkowi samocho-
dowemu. Tragedia ta
spowodowała, że chłopiec nie
może normalnie funkcjono-
wać – jest w śpiączce. Mimo,
że lekarze nie widzieli szans
na jego uratowanie, to jednak
udało się mu pomóc. Teraz
Karol wymaga długiej i kosz-
townej rehabilitacji oraz tera-
pii, która pomoże mu
funkcjonować samodzielnie i
wrócić do zdrowia.
Wraz z Fundacją Impuls Roz-
woju chcemy podziękować
wszystkim, którzy przyczynili
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się do realizacji tego przed-
sięwzięcia: artystom, sponso-
rom, wolontariuszom, ekipie
odpowiedzialnej za nagłośnie-
nie i wszystkim, którzy wzięli
udział w wydarzeniu.
Dla Karola wystąpili:
Blues&Swing, Coca Rats
Quintet, Zuzanna Lorenc i Do-
minik Fitrzyk, Izabela Łapa i
Nikodem Bała.
Dziękujemy za zaangażowa-
nie i obecność na koncercie

tym, którzy nie są obojętni na
krzywdę drugiego człowieka! 
Dzięki Państwa hojności i
dobrym sercom na wsparcie
leczenia i rehabilitację Karola
Ksenia możemy przekazać
kwotę - 2322,34 zł, za co ser-
decznie dziękujemy! 
Dziś pomagamy innym, jutro
sami możemy potrzebować
pomocy!
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Recital „Trzy miłości”
Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Szczucinie
wraz z Fundacją Impuls
Rozwoju, 27 grudnia 2018
roku w Restauracji Staropol-
skiej, zorganizowało koncert
„Trzy miłości”.

Koncert odbył się w
wyjątkowym okresie między
Świętami Bożego Narodze-
nia, a przywitaniem No-
wego Roku. To czas, który
dla większości z nas, jest
zwykle pełny zadumy i re-

fleksji, a repertuar, który za-
prezentowali duet Szpetni i
towarzyszący im muzycy,
wpisał się w niego dosko-
nale. Młodzi artyści wyko-
nali znane i lubiane utwory
Bułata Okudżawy, Ag-
nieszki Osieckiej i Wojciecha
Młynarskiego. Tym samym
zapewnili słuchaczom wie-
czór pełen refleksji i nostal-
gii. 

Koncert miał cha-
rakter charytatywny, zebrane

datki przekazane zostały
Fundacji Impuls Rozwoju.
Głównym celem Fundacji
jest wspieranie młodzieży w
rozwoju i działanie na rzecz
kultury i nauki.

Miło było nam go-
ścić duet Szpetnych – Da-
wida Mika i Filipa Kota, a
także Kornela Uriasza i Szy-
mona Michonia, jak również
wolontariuszy wspierają-
cych wydarzenia organizo-
wane przez Fundację. 
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rzadko mieszkając pod jednym
dachem z wrogiem? A jak hero-
iczne decyzje musiały podejmo-
wać te, które decydowały się na
aktywną walkę z okupantem?
Wciąż za mało się o tym mówi,
skupiając uwagę społeczeństwa na
tym, co działo się na froncie, na
bitwach i powstaniach, wielkich wy-
granych i porażkach. Kristin Han-
nah kieruje jednak nasz wzrok w
inną stronę. Na zwykłe rodziny i
ich domy, ich dylematy i ich
walkę. W „Słowiku” znajdziemy
dosłownie wszystkie odcienie
wojny. Ładunek emocjonalny,
który ma w sobie „Słowik” jest
ogromny, także dlatego, że w całej
tej historii (w całej tej wojnie,
chciałoby się powiedzieć) jest jesz-
cze miejsce na miłość. Miłość,
którą wojna też w pewien sposób
poddaje próbie, weryfikuje.
*   27 marca dyskutowano nad
książką “Francuskie zlecenie”
Anny J. Szepelak, polecaną przez
DDK.                                                                                             

Redakcja

Od 2018r., przy Bibliotece Publicz-
nej w Szczucinie działają dwa
Dyskusyjne Kluby Książek. Za-
równo dorośli jak i dzieci spoty-
kają się raz w miesiącu, by
rozmawiać o przeczytanych książ-
kach.                                                                                                
*    Spotkania dziecięcego Dysku-
syjnego Klubu Książki odbyły się
11 lutego i 11 marca 2019 r., w
świetlicy Szkoły Podstawowej w
Szczucinie. 
*  Spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych odbyło się
28 lutego i 27 marca w Bibliotece
Publicznej w Szczucinie. Dyskuto-
wano o książce Kristin Hannah
„Słowik”. Jest to powieść, oparta
na prawdziwych wydarzeniach z
życia Andrei de Jongh, belgijskiej
bojowniczki ruchu oporu, która
pomagała w stworzeniu jednej z
pierwszych dróg, dla aliantów
uciekających z okupowanej przez
hitlerowców Francji. Ta książka, 
to powieść o wojnie kobiet. 
Jak wyglądała z ich 
perspektywy? Czego doświad-
czały kobiety, które, jak Vianne, 
czekały w domach na powrót swo-
ich zmobilizowanych mężów, nie

Dyskusyjne Kluby Książek
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Nasz oddział Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich włączył się aktyw-
nie w prace V Synodu Diecezji Tar-
nowskiej, trzy osoby spośród nas
wchodzą w skład parafialnego ze-
społu synodalnego i wnoszą cenne
uwagi na temat opracowywanych w
tym roku zagadnień związanych z ak-
tualnymi problemami rodziny.
8 XII 2018 r. odbyła się u nas konfe-
rencja dla wszystkich oddziałów z na-
szej diecezji, koncentrująca się wokół
tematu „Papież Franciszek o rodzi-
nie”. Zebrani uczestnicy z troską wy-

Zmartwychwstanie jest najwięk-
szą tajemnicą wiary chrześcijań-
skiej. „Jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest
nasze nauczanie, próżna jest także
nasza wiara” pisał św. Paweł w 1
Liście do Koryntian. Pismo św. nie
podaje nam opisu zmartwych-
wstania, ale podaje świadectwa
tych, którzy Zmartwychwstałego
spotkali. Jedną z nich jest Maria
Magdalena, która wcześnie rano
poszła do grobu, bo niosła ją tam
miłość do Tego, który zmienił jej
życie i nadał mu nowy sens. Ona
to jest pierwszą zwiastunką pus-
tego grobu. Miłość nie pozwalała
siedzieć jej w ukryciu, więc biegła
tam gdzie złożono jej Pana 
i Mistrza. Jej gorliwość zostaje 
wynagrodzona spotkaniem ze
Zmartwychwstałym. Maria Mag-
dalena, św. Jan, św. Piotr, św. To-
masz, Kleofas i wielu innych stają
się kolejnymi świadkami tej tajem-
nicy i z radością głoszą tę prawdę.
Ale to zadanie dla każdego z nas,
jako, że przez sakrament chrztu
świętego zanurzyliśmy się w
Chrystusa. Dlatego Ojciec Święty
Franciszek zachęca: „Radość
Ewangelii napełnia serca oraz całe
życie tych, którzy spotykają się z
Jezusem. Ci, którzy pozwalają,
żeby ich zbawił, zostają wyzwo-
leni od grzechu, smutku, od we-
wnętrznej pustki, od izolacji”.
Dlatego zwraca się do ludzi mło-
dych i nie tylko: „Sądzimy, że
abyśmy byli szczęśliwi, potrzebu-

jemy dobrej kanapy. Kanapy,
która pomoże nam żyć wygodnie,
spokojnie, całkiem bezpiecznie.
Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć
trochę odwagi, trzeba zdecydo-
wać się na zamianę kanapy na
parę butów, które pomogą ci cho-
dzić po drogach, o jakich ci się
nigdy nie śniło ani nawet o jakich
nie pomyślałeś; po drogach, które
mogą otworzyć nowe horyzonty,
nadających się do zarażania rado-
ścią, tą radością, która rodzi się z
miłości Boga, radością, która po-
zostawia w twoim sercu każdy
gest, każdą postawę miłosier-
dzia".Bądźmy więc ludźmi wiel-
kanocnej radości. Niech nam w
tym pomogą Rekolekcje para-
fialne. Oto ich program: 

Piątek 12 kwietnia 2019
Radwan, 16.00 – Msza Święta 
z kazaniem i Droga Krzyżowa
Dąbrowica, 17.00 – Msza Święta 
z kazaniem i Droga Krzyżowa
Kościół Parafialny
17.30 – Droga Krzyżowa 
18.00 – Msza święta z nauką na
rozpoczęcie rekolekcji

Sobota 13 kwietnia 2019
Kościół Parafialny
6.30 – Msza Święta z nauką sta-
nową dla małżonków i rodziców
18.00 – Msza Święta z nauką reko-
lekcyjną
19.00 – Nauka stanowa 
dla małżonków i rodziców
Dzień Chorych:
9.30 – Spowiedź
10.00 – Msza święta z kazaniem,

powiadali się o problemach związa-
nych z niewłaściwym traktowaniem
społecznych i prawnych fundamen-
tów rodziny:
- deprecjonowaniem przez wiele pań-
stw (również Unii Europejskiej jako
całości) roli i funkcji małżeństwa,
- podważaniem naturalnego (nie
tylko Bożego) porządku małżeństwa,
jako związku kobiety i mężczyzny,
- lekceważeniu istoty małżeństwa –
prokreacji i ciągłości pokoleń z ich du-
chowym bogactwem,
- instrumentalnym traktowaniu

11.00 – wyjazd do domów
Radwan 
16.00 – Msza Święta z nauką 
rekolekcyjną
Dąbrowica   
17.00 – Msza Święta z nauką 
rekolekcyjną

Niedziela 14 kwietnia 2019
Kościół Parafialny
7.00 – Msza Święta z nauką 
rekolekcyjną
9.00 – Msza Święta z nauką 
rekolekcyjną 
11.00 – Msza Święta z nauką 
rekolekcyjną
12.30 – Msza Święta z nauką 
rekolekcyjną 
16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem

pasyjnym
17.00 – Msza Święta 
17.30 – Nauka dla Rodziców
Dąbrowica, 10.00 –  Msza Święta 
z nauką rekolekcyjną i Gorzkie Żale
Radwan, 14.00– Msza Święta 
z nauką rekolekcyjną i Gorzkie Żale 
Wielki Poniedziałek 15 kwietnia 2019
Kościół Parafialny
6.30 – Msza Święta z nauką 
rekolekcyjną
17.30 – Cząstka Różańca świętego
18.00 – Msza Święta z nauką 
rekolekcyjną
Radwan, 16.00 – Msza Święta 
z nauką rekolekcyjną
Dąbrowica,   17.00 – Msza Święta 
z nauką rekolekcyjną

Wielki Wtorek 16 kwietnia 2019
Kościół Parafialny
6.30 – Msza Święta i zakończenie 
rekolekcji
17.30 – Koronka do Bożego 
Miłosierdzia
18.00 – Msza Święta i zakończenie 
rekolekcji
Radwan, 16.00 – Msza Święta 
i zakończenie rekolekcji
Dąbrowica, 17.00 – Msza Święta 
zakończenie rekolekcji

Wielka Środa 17 kwietnia 2019
Dzień Spowiedzi od godz. 8.00 do
18.00

Zamiast wielkanocnych życzeń
rada Ks. Jana Twardowskiego: „Za-
cznij od Zmartwychwstania, od pus-
tego grobu, od słońca. Ewangelie
czyta się jak hebrajskie litery –  od
końca”. Duchu święty, przyjdź, pro-
simy, Twojej łaski nam trzeba! 

Ks. Proboszcz

dzieci, które stają się pierwszą i naj-
większą ofiarą tych wynaturzeń.
Stąd generalny wniosek: ratujmy ro-
dziny, bo tylko wtedy możemy być
pewni prawidłowego rozwoju i przy-
szłości całej ludzkości.

Na terenie naszej miejscowości
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, jak
powszechnie wiadomo, organizuje i
pomaga w przeprowadzaniu wielu
cennych przedsięwzięć:
- kilka razy w roku przywozimy i roz-
dajemy żywność dla ponad 1500 osób z
całej gminy, przy wydatnej pomocy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej,
- wspólnie z Krucjatą Wyzwolenia
Człowieka już kolejny raz zorganizo-
waliśmy w KANIE „Sylwester Bezalko-
holowy”, który jednak – trzeba
stwierdzić ze smutkiem – cieszy się
większą popularnością poza Szczuci-
nem niż wśród naszych mieszkańców.
A szkoda, bo zabawa jest świetna. Gra
trio orkiestrowe Romana Rzeszutko z
Lisiej Góry, jedzenie doskonałe, a o pół-
nocy – co warte podkreślenia – uczest-
nicy idą do kościoła parafialnego, aby z

„Bo jak śmierć potężna jest miłość”. 
To słowa z księgi Starego Testamentu, Pieśni nad Pieśniami. A jednak Miłość okazała się większa od śmierci, gdy Jezus prawdziwy Bóg i człowiek
pokonał śmierć i wyszedł z grobu. Tak było owego poranka pierwszego dnia po szabacie, który opisują wszystkie cztery Ewangelie. 

Bogiem przywitać nowy rok,
- od początku istnienia w naszej parafii
festiwalu „Kolęda Hej!” pomagamy księ-
dzu proboszczowi w przygotowaniu i
prowadzeniu tej pięknej imprezy, która
już na trwałe zapisała się w naszej dzia-
łalności, a swym zasięgiem przekroczyła
granice województwa małopolskiego.

Jak co roku, również i w tym,
planujemy wycieczkę zagraniczną dla
naszych członków, osób zaprzyjaźnio-
nych, a dzięki dofinansowaniu z Urzędu
Miasta i Gminy – bezpłatnie dla dzieci z
rodzin niezamożnych i ich bliskich. Wy-
bieramy się na Węgry: do Budapesztu,
Szentendre i Esztergomu. Każdy nasz
wyjazd jest bardzo udany i mile wspomi-
nany.

Przy tej okazji chcielibyśmy po-
dziękować władzom lokalnym, różnym
instytucjom i osobom prywatnym za
życzliwe poparcie, dofinansowywanie
naszych działań, w miarę swoich możli-
wości. Czujemy się potrzebni w tym śro-
dowisku i docenieni przez
społeczeństwo, co dodaje nam chęci do
pracy i pokonywania pewnych trudno-
ści, za co wszystkim serdecznie dzięku-
jemy.

Sekretarz Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Maria Pietracha

„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”
Św. Jan Paweł II
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„Taneczny Top”, pod takim
tytułem odbył się 27.03.br, w
Domu Kultury w Szczucinie,
Gminny konkurs taneczny dla
szkół. Jury w składzie: Marina
Hryhorjewa – choreograf, tan-
cerz, nauczyciel tańca, To-
masz Pyzik – absolwent AWF
specjalista rytmika i taniec,
Krystyna Szymańska –
muzyk, dyrektor SCKiB w
Szczucinie, po obejrzeniu
wszystkich tańców przyznało
następujące miejsca: w kate-
gorii klas I-III, I m Zespół ta-
neczny z SP w Zabrniu, I m
solistka Laura Aksamit z ZS-P
w Skrzynce,  II m Zespół  z
ZS-P w Borkach,  III m  Zespół
„Aniołki” z ZS-P w Słupcu, w
kategorii klas IV –VI,  I m  Ze-

spół  „Promenada” ze SP w
Szczucinie,  II m Zespół „Nine
Friends” ze SP w Zabrniu,
wyróżnienie: solistka  Magda-
lena Tomala ze SP w Zabrniu,
w kategorii klas VII, VIII i
klasy gimnazjalne, I m duet
taneczny Zofia Jarosz i Joanna
Gorczyca ze SP w Szczucinie,
I m  solistka Zofia Jarosz, II m
Zespół  ”Angels” ze SP w
Szczucinie, III m Zespół „Bad
Girls” z ZS-P w Słupcu, wy-
różnienia: Zespół „Greate
Five” i solistka Martyna Urba-
nik z ZS-P w Borkach.
Wszystkim wręczono pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody
ufundowane przez organiza-
tora.

Redakcja

14.03.2019r., w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym
w Skrzynce, odbył się XXI
Gminny Konkurs im. Marii
Kozaczkowej. Organizato-
rami konkursu byli: Samorzą-
dowe Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie i Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w
Skrzynce. W tym roku przy-
pada 35. rocznica nadania
imienia Marii Kozaczkowej
dąbrowskiej bibliotece oraz
80. rocznica wybuchu II
Wojny Światowej. Z tej okazji

obok twórczości „Maryli znad
Wisły”, recytatorzy przedsta-
wili utwory polskich poetów
współczesnych nawiązujące
swoją tematyką do czasu
wojny i okupacji. Do gmin-
nych eliminacji konkursu
przystąpiło 26 uczniów szkół
z gminy Szczucin, których re-
cytację oceniało jury w skła-
dzie: Maria Pietracha, Monika
Kosińska i Dorota Margosiak.
Po wysłuchaniu wszystkich
recytacji, laureatami konkursu
zostali: 

XXI Konkurs poezji Marii Kozaczkowej

Konkurs taneczny

w kat. klas I-III  
I m Wiktoria Bielaszka 
SP w Szczucin 
II m Patrycja Podosek 
SP Szczucin
II m Igor Stochliński 
SP w Szczucin
III m Klaudia Gawrońska 
ZS-P Skrzynka
III m Karol Kusiak 
SP Zabrnie

w kat. klas IV-VII
I m  Dominika Wilk
ZS-P Słupiec
II m Gabriela Jędo SP Zabrnie
II m Izabela Ślęczkowska 

ZS-P Borki
III m Oliwia Kostecka 
SP Szczucin
III m Aleksandra Rustowicz 
SP Szczucin
wyróżnienie Michał Jaje 
ZS-P Skrzynka

w kat. klas VII-VIII 
i klas gimnazjalnych 
I m Anna Stochlińska 
ZS-P Borki
II m Katarzyna Pustuła 
SP Szczucin
III m Przemysław Panek 
ZS-P Skrzynka

Zwycięzcy otrzymali nagrody
książkowe ufundowane przez
SCKiB w Szczucinie, a wszyscy
uczestnicy pamiątkowe dy-
plomy.
Laureaci konkursu, 19.03.br.,
reprezentowali gminę Szczucin
w eliminacjach powiatowych w
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Dąbrowie Tarnowskiej,
gdzie w swoich  kategoriach
zostali wyróżnienie: Wiktoria
Bielaszka zajęła II m., Dominika
Wilk otrzymała wyróżnienie, a
Anna Stochlińska została lau-
reatką wśród gimnazjalistów.
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Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Szczucinie,
aby upamiętnić  postać  Ma-
rianny  Gawlik  –  nauczy-
cielki  i  animatorki  działań
umuzykalniających wśród
dzieci i młodzieży organi-
zuje konkurs, którego celem
jest:
·    propagowanie kultury
muzycznej i śpiewu,
·    rozwijanie zdolności mu-
zycznych,
·    wsparcie amatorskiego
ruchu muzycznego,

·    kształtowanie kultury sce-
nicznej,
·    wyłonienie utalentowa-
nych dzieci oraz zachęcenie
ich do pracy artystycznej,
·    zachęcenie do rodzinnego
muzykowania,
·    promocja młodych wyko-
nawców biorących udział w
konkursie. 

W konkursie przewidziane
są nagrody rzeczowe oraz
dyplomy dla laureatów. Jury
ma prawo nie przyznać

miejsca. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymają dy-
plomy uczestnictwa. Istnieje
także możliwość przyznania
nagród pozaregulamino-
wych, ufundowanych przez
sponsorów.

Jury przyznaje także na-
grodę GRAND PRIX – Statu-
etka im. Marianny Gawlik.

W dniu 24 maja o godz. 12.00
odbędą się przesłuchania
uczestników. Wręczenie na-

Gminne Konkursy Recytatorskie

VI Festiwal im. Marianny Gawlik 
ZAPRASZAMY  DO KONKURSU MUZYCZNEGO

W ramach Współzawodnictwa
Kulturalnego Szkół i Przedszkoli
za rok szkolny 2018/2019 odbyły
się w Domu Kultury w Szczuci-
nie gminne konkursy recytator-
skie: dla przedszkolaków pn.
„Świat Koziołka Matołka” -
20.02.2019r., zaś dla uczniów
szkół podstawowych 27.02.2019r.
pn. „Magia słowa”. Jury w skła-
dzie: Czesława Noga – polo-
nistka, były dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szczucinie, Mo-
nika Kosińska – polonistka, były
dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Szczucinie i
Krystyna Szymańska - dyrektor
SCKiB w Szczucinie – absolwent
wydziału wokalno – aktorskiego
Akademii Muzycznej, po prze-
słuchaniu wszystkich recytato-
rów przyznało następujące
miejsca i wyróżnienia:

„Świat Koziołka Matołka”
w kategori 3 i 4 lat
I m Matylda Stochlińska - PN
„Bajkowa Kraina” w Szczucinie

I m Patrycja Jędo 
- PN ”Ochronka” w Szczucinie
II m Jakub  Cieśla - PN „Bajkowa
Kraina” w Szczucinie
III m Wiktoria Makuchowska 
- Przedszkole w Słupcu
III m Kinga Taraska 
- PN „Ochronka” w Szczucinie

w kategorii 5 lat
I m Hanna Ryńska - PN 
„Bajkowa Kraina” w Szczucinie

II m Adam Witaszek 
– PP w Szczucinie
III m Liliana Grzesiak 
– PP w Szczucinie
Wyróżnienie: Magdalena Tąbor 
– Przedszkole w Słupcu
Wyróżnienie: Lena Kowal  
- Przedszkole w Borkach

w kategorii 6 lat
I m Wiktoria Ziobro – PN 
„Bajkowa Kraina” w Szczucinie
I m Milena Machaj -  Przedszkole
w Skrzynce

I m Emilia Kaczmarczyk – Przed-
szkole w Maniowie
II m Szymon Klara - Przedszkole
w Słupcu
II m Kacper Kozaczka 
-  PP w Szczucinie
II m  Bartosz Kularz 
- Przedszkole w Borkach
III m Róża Dudkiewicz 
- PN „Ochronka” w Szczucinie
III m Julia Podosek 
- PN „Ochronka” w Szczucinie
III m Joanna Bulwa 
- PP w Szczucinie
Wyróżnienie: Natalia Głód 
-  OP w Zabrniu
Wyróżnienie: Ilona Banaś 
- PP w Szczucinie
Wyróżnienie: Natalia Giera 
- PP w Szczucinie

„Magia Słowa”
w kategorii klas I-III
I m   Łucja Dzięgiel
SP w Szczucinie

I m    Adrian Kubek
ZS-P w Skrzynce
II m   Krzysztof Pachołek
SP w Szczucinie
II m   Szymon Sroka
SP w Zabrniu
III m Patrycja Podosek  
SP w Szczucinie
Wyróżnienie: Bartosz Wójtowicz
ZS-P w Borkach

w kategorii klas IV – VI
I m Julia Warzecha
SP w Szczucinie

I m Emilia Szczygieł
SP w Szczucinie
II m Oliwia Kostecka
SP w Szczucinie
II m Gabriela Jędo
SP w Zabrniu
III m Nicola Kapinos
ZS-P w Borkach

w kategorii klas VII VIII i klasy
gimnazjalne
I m  Anna Stochlińska
ZS-P w Borkach

I m Adrian Syper
ZS-P w Słupcu
II m Emilia Szczęch
SP w Szczucinie
III m Piotr Furgał
SP w Zabrniu
Wszystkim uczestnikom wrę-
czono pamiątkowe dyplomy, a
zwycięzcom, także nagrody
ufundowane przez organizatora. 
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Nowa oferta
biblioteczna! -
Academika -

cyfrowa 
wypożyczalnia

zasobów 
naukowych

Od marca br., Biblioteka Pub-
liczna w Szczucinie, zapewnia
czytelnikom bezpłatny dostęp
do ponad 2.795.555 publikacji
naukowych i czasopism 
w wersji elektronicznej.
Wszystko dzięki systemowi
Academica, który jest cyfrową
wypożyczalnią między biblio-
teczną, tworzoną i systema-
tycznie uzupełnianą przez
Bibliotekę Narodową. Każdy
zainteresowany winien
przyjść do BIBLIOTEKI i
utworzyć konto użytkownika,
dzięki czemu uzyska dostęp
do wszystkich publikacji za-
wartych w systemie Acade-
mica.

Academica to najwięk-
sza w Polsce bezpłatna, pełno
tekstowa baza online polskich
publikacji naukowych (ksią-
żek i czasopism), ze wszyst-
kich dziedzin wiedzy.
Aktualnie udostępnia prawie
2 795 555 dokumentów: arty-
kułów, monografii, podręcz-
ników i skryptów. Inteli-
gentny system ograniczania
wyników wyszukiwania i ich
wizualizacji, nieograniczony
dostęp do publikacji niechro-
nionych prawem autorskim
lub udostępnianych w mo-
delu Open Access, możliwość
rezerwacji publikacji chronio-
nej prawem autorskim w bib-
liotece należącej do systemu
Academica, możliwość two-
rzenia notatek, importu 
danych bibliograficznych, za-
pamiętywania kwerend. Dys-
ponuje dwoma rodzajami
dostępu: nieograniczonym –
publikacje oznaczone zieloną
kropką są dostępne dla każ-
dego użytkownika internetu
bez żadnych ograniczeń z
każdego urządzenia oraz
ograniczonym – publikacje są
dostępne tylko na wyznaczo-
nych terminalach w bibliote-
kach należących do systemu
Academica. Taki właśnie ter-
minal od marca znajduje się 
w szczucińskiej bibliotece.
Warto zapamiętać i skorzys-
tać.
Więcej informacji na stronie:
www.academica.edu.pl
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Festyn 
rodzinny
„Dzieci -
mamom”

W szczucińskim
parku tradycyjnie

już, bo po raz
czwarty, 

26 maja z okazji
Dnia Matki i Dnia
Dziecka odbędzie

się festyn rodzinny.
Część artystyczną
wypełnią występy

dzieci z przedszkoli z
gminy Szczucin oraz
laureaci gminnych

konkursów organizo-
wanych przez SCKiB,

a także tancerze 
Studia Tańca

"DANCE ART" 
Mariny Hryhorjewy. 

Na zakończenie –
wspólna ZUMBA! 

Dla dzieci przygoto-
wano wiele atrakcji:
dmuchane zjeżdżal-

nie, malowanie 
twarzy, konkursy,

warsztaty plastyczne. 
Festyn będzie 

realizowany przy 
wsparciu Sołectwa
Szczucin Wschód 

i Szczucin Zachód.
Serdecznie 

zapraszamy!

gród i dyplomów odbędzie
się po zakończeniu przesłu-
chań. Zdobywca GRAND
PRIX występuje jako lau-
reat na zakończenie festi-
walu. 

Regulamin konkursu i
karta zgłoszenia dostępne
są na stronie: www.sckibsz-
czucin.pl oraz w siedzibie
Centrum.

Redakcja



W ZS-P w Słupcu uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka
odbyła się 31 stycznia. Zapro-
szeni goście  licznie przybyli w
mury szkoły, gdzie wypatry-
wały ich podekscytowane
oczy wnucząt. Uroczystość
rozpoczęła dyrektor szkoły
Władysława Wróbel, która ser-
decznie przywitała przyby-
łych gości. Życzyła wszystkim
Babciom oraz Dziadkom sa-
mych pięknych chwil w życiu
i tego, aby zawsze byli dumni
ze swych wnuków. Najważ-
niejszą częścią uroczystości
były występy naszych
uczniów. Najstarsi przedsta-
wili montaż słowno – mu-
zyczny związany z osobą
patrona szkoły. Młodsze dzieci
wzruszyły gości piosenkami
patriotycznymi oraz krako-
wiakiem zatańczonym z
wielką energią i zaangażowa-
niem. Natomiast najmłodsi ar-
tyści wcielili się w postacie
babć i dziadków i z przejęciem

31 stycznia w ZS-P w
Skrzynce, babcie i dziadkowie
mieli okazję podziwiać wy-
stępy swoich wnuków – za-
równo przedszkolaków jak i
uczniów. Jednego dnia odbyły
się występy w obydwu siedzi-
bach.
31 stycznia w ZS-P w Borkach
odbyła się impreza środowi-
skowa z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Licznie przybyli se-
niorzy. Obejrzeli przygoto-
wany przez uczniów program
artystyczny, który składał się z
piosenek i wierszyków. W
drugiej, bardziej refleksyjnej
części wieczoru, goście wysłu-
chali kolęd w wykonaniu
uczniów przygotowanych
przez Barbarę Czaję. Następ-
nie odśpiewano ,,Sto lat…” i
wręczono gościom upominki
w postaci serduszek. Spotka-
nie zakończyło się poczęstun-
kiem i rozmowami przy
wspólnym stole. 

W Przedszkolu Publicznym
w Maniowie 22 stycznia 2019
roku odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Przedszkolaki wy-
stąpiły z przedstawieniem ja-
sełkowym, a także krótkim
skeczem pt. „Stołek i rosołek”.
Podczas wspólnego śpiewa-
nia, przedszkolaki podaro-
wały swoim dziadkom
samodzielne stworzone upo-
minki. Następnie zaprosiły na
skromny poczęstunek i
wspólną zabawę choinkową,
którą poprowadził DJ Miluś. 

Dnia 4.02.2019 r. w Szkole
Podstawowej w Zabrniu od-
była się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Zapro-
szeni goście przybyli bardzo
licznie. Uczniowie klas I-III i
dzieci z oddziału przedszkol-
nego przedstawiły program
artystyczny. Wnukowie dzię-
kowali wszystkim Babciom i
Dziadkom za ich bezgraniczną
miłość, dobroć i ciepło życząc
dużo, dużo zdrowia oraz dłu-
gich lat życia. Część arty-
styczna zakończyła się
wręczeniem Babciom i Dziad-
kom laurek samodzielnie wy-
konanych przez wnuków.
Uroczystość uwieńczył słodki
poczęstunek przygotowany
przez zawsze zaangażowane
mamy.

Dzień Babci i Dziadka w
Przedszkolu Publicznym nr 1
w Szczucinie 7-11 stycznia
2019 r.
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DZIEN BABCI I DZIADKA W GMINIE SZCZUCIN 

odtwarzali swoje role, czym
serdecznie rozbawili senio-
rów. Wszyscy dziadkowie z
dumą patrzyli na swoje wnu-
częta, które włożyły wiele wy-
siłku w to, aby jak najlepiej
wyrazić swoją miłość i szacu-
nek oraz podziękować dziad-
kom za cierpliwość,
zrozumienie i opiekę, a
przede wszystkim za czas,
który zawsze mają dla swoich
wnuków. Spotkanie zakoń-
czono słodkim poczęstun-
kiem,  przygotowanym przez
rodziców i miłą rozmową. To
był niezwykły dzień nie tylko
dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla ich Babć i Dziadków.
Dzień, w którym gościło wiele
uśmiechów, wzruszeń i rado-
ści. Dziękujemy wszystkim
babciom i dziadkom za ich
bezgraniczną miłość, dobroć,
ciepło i jeszcze raz życzymy
dużo zdrowia oraz długich lat
życia.

ZS-P Skrzynka

Maniów

Zabrnie

Szczucin „Bajkowa Kraina”

Borki

PP Szczucin

Słupiec

Dzień Babci i Dziadka w Niepublicznym Przedszkolu 
„Bajkowa Kraina”.
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We wtorek 19 marca w każdej gru-
pie odbyły się zajęcia języka migo-
wego prowadzone przez Paulinę
Ziębę - trenera - wykładowcę języka
migowego. Podczas zajęć dzieci do-
wiedziały się co to jest język mi-
gowy, z czego się składa, kim jest
osoba głucha i jak się do niej zwra-
cać. Przedszkolaki z zaciekawieniem
uczyły się znaków i poznawały ich
treść.
21 marca do naszego przedszkola
przybyło Mobilne Oceanarium,
które zabrało naszych przedszkola-
ków w niezwykłą podwodną po-
dróż. W specjalnej kopule
ustawionej w jednej z sal przed-
szkolnych, wyświetlona została pre-
zentacja 3D. Przedszkolaki mogły
odnieść wrażenie, że przebywają na
dnie oceanu. A to wszystko za
sprawą pływających wokół egzo-
tycznych ryb. Dzieci zobaczyły także
wiele fascynujących mieszkańców
raf koralowych, takich jak żółwie
morskie, płaszczki, ośmiornice, del-
finy, rekiny i wiele innych. Na ko-
niec spotkania przedszkolaki mogły
obejrzeć i dotknąć piękne okazy
muszli morskich. Ta inspirująca po-
dróż w głąb oceanu była dla dzieci
źródłem wielu pozytywnych emocji
i wrażeń.
Do nadejścia wiosny przedszkolaki
przygotowywały się dużo wcześniej.
Spragnione ciepła i zieleni, dzieci z
dużym zaangażowaniem uczyły się
piosenek i wierszyków a z rodzicami
przygotowywały wiosenne gaiki.
Dnia 22 marca odbyła się wiosenna
parada. Kolorowy korowód udał się
na spacer do Rynku, by powitać
wiosnę.

Przed przedszkolakami ko-
lejne dni pełne nowych wyzwań,
zabaw i odkryć…

Bogumiła Szadzińska-Wydro

Dzień 20 lutego pozostanie na
długo w pamięci dzieci 3. letnich i
ich rodziców. Tego właśnie dnia
odbyła się ważna uroczystość "Pa-
sowanie na Przedszkolaka". W uro-
czystości brali udział rodzice oraz
Pani Dyrektor. Uroczystość rozpo-
częła się od powitania gości i
przedstawienia krótkiej części arty-
stycznej, w której maluszki zapre-
zentowały swoje umiejętności. Po
części artystycznej dzieci złożyły
ślubowanie, a Pani Dyrektor Alicja
Sołtys dokonała uroczystego paso-
wania każdego dziecka na przed-
szkolaka. Na pamiątkę tego
ważnego dnia każdy przedszkolak
otrzymał dyplom oraz słodki upo-
minek. 

Z życia Przedszkola Publicznego nr 1 w Szczucinie
W naszym przedszkolu nawet codzienność nie jest nudna.

Ostatnie tygodnie również obfitowały w ciekawe spotkania i wydarzenia…
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W dniu 13.02.2019 r. gościliśmy w
przedszkolu górnika Kopalni Gazu
Ziemnego w Tarnowie. Pan Marcin
przybył do nas w galowym stroju, a
na jego czapce, która poprawnie na-
zywa się czako, lśnił biały pióro-
pusz. Górnik wyjaśnił dzieciom,
jakie znaczenie mają kolory pióropu-
szy. Przedszkolaki chętnie słuchały
jak wygląda ropa naftowa, jak wy-
dobywa się gaz i węgiel oraz jak bar-
dzo potrzebny jest on w codziennym
życiu. Nasz gość objaśnił również, że
ogrzewanie domów gazem zapo-
biega powstawaniu smogu. Na za-
kończenie spotkania przeczytał
dzieciom legendę pt. "Rozgniewany
węgielek". Podczas spotkania dzieci
dowiedziały się, jak ciężka i niebez-
pieczna jest praca górnika.

„Bajkowa Kraina”
Niepubliczne Przedszkole
„Bajkowa Kraina”, jako
jedno z  trzech placówek
przedszkolnych na terenie
gminy Szczucin realizuje
projekt dofinansowany ze
środków Programu Fundu-
szu Inicjatyw Obywatel-
skich: „Mali obywatele w
społeczności, regionie i oj-
czyźnie”. Przedszkolaki
dzięki temu projektowi po-
szerzają swoją wiedzę z za-
kresu historii i przyrody
oraz uczestniczą w wyda-
rzeniach artystycznych,
warsztatach: teatralnych,
muzycznych, tanecznych i
wokalnych. W ramach tego
programu dzieci brały
udział w igrzyskach sporto-
wych na stoku i czekają na
nie jeszcze letnie rywaliza-
cje międzyprzedszkolne

Nasze przedszkole  od
września uczestniczy w
projekcie ,,Mali obywa-
tele w społeczności, re-
gionie i ojczyźnie”.
Dzięki projektowi mog-
liśmy wziąć udział w Zi-
mowych Igrzyskach,
które odbyły się w
miejscowości Konary.
Podczas igrzysk przed-
szkolaki brały udział  w
licznych konkurencjach,
m.in. zjazd rodzinny na
sankach, zjazd ze stoku
na nartach, zjazd na nar-
tach slalomem. Na za-
kończenie zwycięzcy
otrzymali symboliczne
medale i upominki. 
27 lutego w naszym

przedszkolu odbyło się
kolejne przedstawienie
z cyklu - ,,Rodzice dzie-
ciom”. Koło teatralne
prowadzone przez
panią Aleksandrę i ro-
dziców wystawiło dla
przedszkolaków teat-
rzyk pt. ,,Smok wawel-
ski”. Radości i śmiechu
było co niemiara.
Aranżacja słowno-mu-
zyczna po raz kolejny
została przez nasze po-
ciechy przyjęta z wiel-
kim entuzjazmem i
nagrodzona wielkimi
brawami. 

Aleksandra Sikora 

Z życia Przedszkola Publicznego 
w Maniowie

oraz dwie wycieczki.
Dzięki udziałowi w tym
przedsięwzięciu, przed-
szkole wzbogaciło się o
nowe pomoce dydak-
tyczne, ale przede wszyst-

kim podopieczni rozwijają
swoje kontakty z cieka-
wymi ludźmi, doświad-
czalnie poznają historię,
tradycje ludowe, a także
upamiętniają ważne dla na-

szej państwowości rocz-
nice. Przez cały rok szkolny
podejmujemy wiele starań
edukacyjnych i wycho-
wawczych, które przyno-
szą nam wielką satysfakcję,

a naszym podopiecznym dają szansę peł-
nego rozwoju.
Nasze działania można zobaczyć pod nastę-
pującym adresem: 
https://www.facebook.com/maliobywatele/
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Wieczór kolęd
Kolędy stanowią cenny

skarb w naszym dziedzictwie
kulturowym. W okresie Świąt
Bożego Narodzenia radują
serca Polaków, pogłębiają więź
rodzinną i narodową. Wytwa-
rzają nastrój bliskości i serdecz-
ności. Dlatego też kolejny już
raz w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Zabrniu miało
miejsce wyjątkowe spotkanie,
pełne ciepła i wzruszeń - „Wie-
czór kolęd”. W niedzielę 20
stycznia 2019r. wspólnemu ko-
lędowaniu przyświecało hasło
„I my czekamy na Ciebie
Pana”. Na uroczystość przy-
byli: Wicestarosta Powiatu
Dąbrowskiego Krzysztof Bryk,
Burmistrz Szczucina Jan Si-
piora, Proboszcz parafii Za-
brnie ks. Marek Łopatka, radni,
sołtysi, nauczyciele i pracow-
nicy szkoły oraz mieszkańcy
miejscowości z obwodu szkoły. 
Recytacja wierszy bożonaro-
dzeniowych znanych polskich
poetów, śpiew tradycyjnych
kolęd, jak i mniej znanych pas-
torałek wprowadziły wszyst-
kich w magiczny nastrój oraz
szczególną atmosferę Świąt Bo-
żego Narodzenia. Program
słowno – muzyczny połączony
ze wspólnym śpiewem kolęd
przygotowali uczniowie pod
kierunkiem Pań Teresy Piekiel-
niak i Katarzyny Majewskiej.
Wystąpił także chór szkolny,
którego opiekunem jest Pani

Barbara Czaja. Imprezę uświet-
niła gra zespołu w składzie: Ja-
rosław Dzięgiel, Andrzej Jędo,
Marek Płaczek, Paweł Łabuz i
Mariusz Jędo. Całość dopełniła
prezentacja multimedialna
przygotowana przez Marlenę
Cieślak. W organizację koncertu
włączyli się rodzice, którzy po-
mogli w przygotowaniu deko-
racji i upiekli smaczne
świąteczne ciasta oraz serwo-
wali kawę i herbatę.
Na wspólne kolędowanie, przy-
szło bardzo liczne grono miesz-
kańców. Swoją obecnością
zaszczycili nie tylko starsi, ale i
dzieci, które miały okazję uczyć
się od nich pielęgnowania pięk-
nych polskich tradycji.

Aktywny wypoczynek zimowy
* W lutym w ramach projektu
„Mali obywatele w społeczno-
ści, regionie i ojczyźnie” dzieci z
oddziału przedszkolnego w Za-
brniu wzięły udział w zimo-
wych igrzyskach sportowych,
które miały miejsce w Konarach.
W zimowych zabawach sporto-
wych rywalizowały dzieci z
przedszkoli: Koniemłoty, Zbo-
rów i Zabrnie. Wszyscy mieli
możliwość wypożyczenia
sprzętu: nart, sanek i jabłuszek.
Pod okiem instruktora dzieci
uczyły się technik jazdy na nar-
tach. W konkurencjach, które się
odbywały dzieci otrzymały me-
dale.
* Podczas ferii zimowych chętni

uczniowie klas III-VIII mieli
okazję nauczyć się jazdy na
nartach. Z pomocą instrukto-
rów ze szkoły narciarskiej przy
stacji Laskowa-Kamionna
uczniowie poznawali technikę
jazdy na nartach. Dzieci wzięły
udział w 3 wyjazdach, odby-
wając łącznie 15 godzin nauki
jazdy na stoku. 
* W ramach aktywnego wypo-
czynku zimowego już dwu-
krotnie został zorganizowany
wyjazd na łyżwy do Dębicy. W
wyjeździe tym wzięli udział
chętni uczniowie naszej szkoły
pod opieką nauczycieli. 

„Dobrze Cię widzieć”
„Dobrze Cię widzieć” – to
hasło wielkiej kampanii spo-
łecznej, której celem jest
ochrona, przede wszystkim
dzieci, przed wypadkami na
drogach.  Jest ona współfinan-
sowana przez Fundusz 
Sprawiedliwości, którego dys-
ponentem jest Minister Spra-
wiedliwości. W ramach tej akcji
dyrektor szkoły Genowefa
Dzięgiel podczas apelu przy-
pomniała uczniom zasady bez-
piecznego zachowania się na
drodze: w drodze do i ze
szkoły, podczas jazdy rowerem
czy też podczas spaceru. Bez
względu na to, w jaki sposób
dziecko porusza się po drodze
- jako pieszy, rowerzysta czy
pasażer - powinno być wi-
doczne dla pozostałych uczest-

ników ruchu.  Wszystkim
uczniom zostały wręczone ka-
mizelki odblaskowe otrzymane
z Funduszu Sprawiedliwości.

Pamięć o żołnierzach 
wyklętych
Dnia 4 marca 2019r. z okazji
Narodowego Dnia Pamięci o
Żołnierzach Wyklętych, nau-
czycielka historii - Pani Żaneta
Wróbel przygotowała dla
uczniów klas starszych prezen-
tację multimedialną, w której
przedstawiła żołnierzy pol-
skiego powojennego podziemia
niepodległościowego i antyko-
munistycznego, którzy stawiali
opór sowietyzacji Polski i pod-
porządkowaniu jej ZSRR.
Uczniowie oraz nauczyciele z
zainteresowaniem uczestni-
czyli w tej interesującej prezen-
tacji połączonej z projekcją
tematycznego filmu.
Sukcesy w zawodach sporto-

wych
* Dnia 1 lutego 2019r. na sali
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie rozegrane
zostały Gminne Igrzyska Dzieci
w piłce siatkowej. Do rywaliza-
cji przystąpiły 2 zespoły dziew-
cząt oraz 3 drużyny chłopców
ze szkół podstawowych w
Słupcu, Szczucinie i Zabrniu.
Mistrzami Gminy zostali
chłopcy z Zabrnia w składzie:
Jakub Bogacz, Michał Głód,
Mateusz Gawroński,  Kamil
Skóra, Mateusz Liwara,  Kacper
Warias,  Jakub Głód, Jakub
Guzik,  Mateusz Łopata,  Prze-
mysław Sroka. Drużyna chłop-
ców wzięła udział w
Powiatowych Igrzyskach
Dzieci zajmując II miejsce.

Zespół Redakcyjny
Szkoły Podstawowe w Zabrniu

Przegląd wydarzeń

W grudniu podsumowana zos-
tała akcja IPN dla pierwszokla-
sistów pod hasłem  „Mój
pierwszy zeszyt”. Z okazji stu-
lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości Instytut Pamięci
Narodowej przygotował dla
wszystkich pierwszoklasistów
w całym kraju specjalny pre-
zent – ołówki i zeszyty z wize-
runkami sześciu Ojców
Niepodległości: Józefa Piłsud-
skiego, Ignacego Paderew-
skiego, Romana Dmowskiego,
Wincentego Witosa, Ignacego
Daszyńskiego i Wojciecha Kor-
fantego. 
1 marca to Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Rocznica ta,  jest wyrazem
hołdu dla żołnierzy działają-
cych w konspiracji po zakoń-
czeniu II Wojny Światowej, ma
ona upamiętniać ich męstwo i
niezłomną postawę patrio-
tyczną. Powojenna konspiracja
niepodległościowa była  formą
zorganizowanego oporu społe-
czeństwa polskiego wobec 
narzuconej władzy komunis-
tycznej. Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych uczciliśmy

akademią przygotowaną przez
Marię Mółkę wraz z uczniami
klas gimnazjalnych, którzy po-
przez montaż słowno – mu-
zyczny oraz okolicznościową
wystawkę na szkolnym koryta-
rzu oddali cześć zapomnianym
na długie lata bohaterom. 
Dzień Kobiet obchodziliśmy w
radosnych nastrojach wywoła-
nych życzeniami, kwiatami i
słodkościami dla pań oraz pio-
senkami i kabaretowymi wystę-
pami uczniów, którzy pod
opieką Bernadety Koniecznej i
Barbary Czai dołożyli wszelkich
starań, aby tego dnia uśmiech
zagościł na naszych twarzach.
Taniec z ,,Jeziora łabędziego” w
wykonaniu chłopców z klasy
VII i VIII ubranych w urocze
różowe krynolinki wywołał
burzę oklasków. Sam twórca ba-
letu Piotr Czajkowski byłby za-
skoczony entuzjastyczną reakcją
publiczności, która domagała
się bisu. 
15 marca uczniowie klas VI, VII
i VIII obejrzeli spektakl teatralny
,,Balladyna” w teatrze im. Lud-
wika Solskiego w Tarnowie. 

Szkolny Sport

Tradycyjnie na zakończenie
sukcesy sportowe będące owo-
cem współpracy uczniów i tre-
nerskiego tandemu w osobach
Bernadety i Marka Koniecz-
nych:
- Mistrzostwa Gminy w piłce
nożnej halowej kl. VI i młodsi:
dziewczęta zajęły 1 miejsce,
chłopcy miejsce 4, zaś w kate-
gorii klas gimnazjalnych oraz
kl. VII i VIII SP chłopcy zajęli 1
miejsce, kwalifikując się na
etap powiatowy.
- Mistrzostwa Gminy w tenisie
stołowym w kategorii klas gim-
nazjalnych oraz kl. VII i VIII SP:
Anna Stochlińska (kl. III A
gim.) i Natalia Jarosz (VIII)
zdobyły miejsce 2, a Adam
Szlązak (kl. III B gim.) i Michał
Urbański (kl. VIII SP) uplaso-
wali się na miejscu 3. w grach
zespołowych.
- Gminne Igrzyska Dzieci w te-
nisie stołowym: Paulina
Ćwięka zajęła miejsce I, a An-
gelika Łachut miejsce III. W
grach drużynowych I miejsce
zdobyły Paulina Ćwięka i
Kinga Zawalska, II miejsce An-
gelika Łachut i Amelia Słowik.
Jak co roku organizatorem tych
zawodów była nasza szkoła.
- Mistrzostwa Powiatu w Bad-

Z życia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borkach mintonie: Aleksandra Słowik
(kl. VIII) i Klaudia Stolarska (kl.
VIII) zajęły 2 miejsce, Adam
Szlązak (kl. III B gim.) i Jakub
Balicki (kl. III B gim.) wywal-
czyli miejsce 2, Angelika Ła-
chut (kl. V SP) i Amelia Słowik
(kl. V SP.) zajęły 3 lokatę.
- Mistrzostwa Powiatu w piłce
nożnej halowej: dziewczęta SP
kl. VI i młodsi, zajęły miejsce 4.
W kategorii klas gimnazjalnych
chłopcy zajęli również 4
miejsce.
- Mistrzostwa Powiatu w teni-
sie stołowym dziewcząt: Anna
Stochlińska i Natalia Jarosz
zdobyły miejsce 5
- Gminne Igrzyska Dzieci w
siatkówce: dziewczęta zajęły II

miejsce, a chłopcy miejsce III.  
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w
siatkówce: dziewczęta III
miejsce.
- Gminne Igrzyska Młodzieży
w siatkówce, które odbyły się 4
marca br. w Hali Sportowej w
Szczucinie przyniosły sukces
chłopcom, którzy zdobyli I
miejsce i dziewczętom – zdo-
bywczyniom II lokaty.
- Powiatowe Igrzyska Mło-
dzieży w siatkówce, które od-
były się w MGOSiR w
Dąbrowie Tarnowskiej: dziew-
częta wywalczyły II miejsce po-
dobnie jak chłopcy.

Ewa Kaczówka
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14 marca 2019 r. po raz pierwszy
progi Szkoły Podstawowej w
Szczucinie przekroczyli przyszli
pierwszoklasiści wraz ze swymi
rodzicami. 
,,Dzień Otwarty” rozpoczął się
na holu II piętra. Dyrektor
szkoły Beata Dzięgiel powitała
przybyłych oraz przedstawiła
ofertę szkoły wraz z rozporzą-
dzeniami dotyczącymi realizacji
obowiązku szkolnego i rekruta-
cji uczniów do klasy pierwszej.
Przedstawicielka Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w
Dąbrowie Tarnowskiej  Karo-
lina Lewandowska zapoznała
rodziców sześciolatków z wy-
maganiami dotyczącymi dojrza-
łości szkolnej.

Zaproszeni goście obejrzeli
część artystyczną przygotowaną
przez obecnych pierwszoklasis-
tów oraz uczniów klasy III B
wraz z wychowawcami. Peda-
gog szkoły Anna  Ślęczkowska
zachęciła sześciolatków do
wspólnej zabawy integracyjnej.
Następnie cztery korowody wy-

ruszyły krokiem tanecznym na
zwiedzanie szkolnych sal lekcyj-
nych, w których czekały atrak-
cyjne niespodzianki. Były nimi
różnorodne klocki, puzzle, ukła-
danki, instrumenty muzyczne,
wideoklipy z ulubionymi przez
przedszkolaków piosenkami,
gry dydaktyczne prezentowane

Szkolny Dzień 
Przeciw Przemocy

18 marca, jak co roku w Szkole
Podstawowej w Szczucinie ob-
chodziliśmy SZKOLNY DZIEŃ
PRZECIW PRZEMOCY. Celem
takiego bloku tematycznego jest
przeciwdziałanie przemocy w
szkole przez zwiększenie świa-
domości problemu, a także
zmiana postaw uczniów. Zło
dobrem zwyciężaj -  takie hasło
przyświecało tegorocznym ob-
chodom.
Najważniejszym punktem pro-
gramu było spotkanie uczniów
klas IV - VIII oraz oddziałów
gimnazjalnych i wspólne obej-
rzenie inscenizacji przygotowa-
nej przez klasę IV d pod
kierunkiem pani Bożeny Stal-
Zajdy. We wstępie nasi czwarto-
klasiści wyjaśnili, kiedy mamy
do czynienia z agresją i jak jej

zapobiegać. Następnie w świet-
nie odegranej scence pokazują-
cej dzień z życia Michała
ukazali zjawisko agresji. Głów-
nym przesłaniem przedstawie-
nia było zwrócenie uwagi na
potrzebę bezpieczeństwa oraz
szkodliwość zachowań agre-
sywnych, a także rozwijanie
zdolności empatycznych.
Podobne spotkanie odbyli
uczniowie klas I-III, którzy obej-
rzeli program przygotowany
przez uczniów klasy III a, pod
kierunkiem pani Anny Bie-
laszki. W dalszej kolejności
uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach wychowawczych, w któ-
rych omawiali  zjawisko
przemocy. Swoją wiedzę na ten
temat uzupełniali czytając ga-
zetki przygotowane na koryta-
rzach szkolnych.

A. Ślęczkowska 

Celem działalności świetlicy
szkolnej jest przede wszystkim
zapewnienie opieki uczniom
przed zajęciami lekcyjnymi i po
ich zakończeniu. Spędzanie
czasu w świetlicy sprzyja
wszechstronnemu rozwojowi
dzieci, a zajęcia wzbogacają ich
wiadomości ogólne, rozwijają
umiejętności manualne oraz wy-
chowują. Dla realizacji tych
celów ważny jest dobór odpo-

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Szczucinie

na tablicy interaktywnej, sprzęt
sportowy ,,Radosnej szkoły”,
zabawki, baloniki, kolorowe
kredy do rysowania po tablicy.
Radości było wiele. Wielu
przedszkolaków już tego dnia
zapragnęło rozpocząć przygodę
ze szkołą.

Na zakończenie pobytu w
szkole rodzice zapoznali się z
podręcznikami, a przyszli
uczniowie otrzymali podarunki
przygotowane przez pracowni-
ków świetlicy.

Z. Sikora  

wiednich metod ich prowadze-
nia. Zajęcia w naszej świetlicy
są prowadzone według tema-
tów zaplanowanych na po-
szczególne tygodnie. Dotyczą
one najbliższego otoczenia
dzieci - rodziny, szkoły, kole-
gów, obejmują wiadomości o
miejscu zamieszkania, Ojczy-
źnie, miejscu Polski w Europie i
świecie. Rozwijają zaintereso-
wania przyrodnicze i kultu-

ralne. Uwzględniona jest także
tematyka nawiązująca do dni
uroczystych i świątecznych. Za-
bawa jest obok nauki podsta-
wową formą aktywności dzieci.
Dlatego też uczniowie uczęsz-
czający do świetlicy mają czas
na dowolne zabawy, zgodnie ze
swoimi upodobaniami. Zajęcia
świetlicowe wyrabiają: spostrze-
gawczość, pamięć, ćwiczą umie-
jętności logicznego myślenia,
wypowiadania się, pobudzają
fantazję i wyobraźnię, a także
wyrabiają wrażliwość este-
tyczną i muzyczną. Zapew-
niamy również warunki do
nauki własnej.
Witając Nowy Rok 2019 ucznio-
wie rysowali zegary według
własnego pomysłu. Nie mogło
również zabraknąć kolorowa-
nek przedstawiających Trzech
Króli. Styczeń to miesiąc zabaw
karnawałowych, więc ucznio-
wie wykonywali maski i balony
karnawałowe, korony oraz pro-
jektowali stroje karnawałowe.
W styczniu realizowaliśmy ty-
dzień tematyczny „Zima wokół
nas”. W związku z tym czyta-
liśmy różne wiersze i opowiada-
nia o zimie, rozwiązywaliśmy
zagadki oraz wykonywaliśmy
zimowe prace różnymi techni-
kami. W świetlicy szkolnej 
realizowany jest „Projekt czytel-
niczy”. W ramach projektu
odbył się konkurs plastyczny
dla uczniów klas I –III uczęsz-
czających do świetlicy pt. „Pro-
jekt okładki książki”. Odbyło się
także spotkanie z bibliotekarką
panią Alicją Kupiec. Na zaję-
ciach świetlicowych uczniowie
poznali różne encyklopedie, w
których szukali ciekawych in-
formacji. W styczniu dokonano
podsumowania za I semestr,
więc nie mogło zabraknąć dy-
plomów i drobnych upomin-
ków dla najaktywniejszych
uczniów w świetlicy.
W pierwszym tygodniu lutego
poznaliśmy zasady bezpiecz-
nego Internetu, rozmawialiśmy

o ulubionych grach komputero-
wych, oglądaliśmy filmy eduka-
cyjne oraz wykonywaliśmy
prace plastyczne. Dla chętnych
uczniów odbył się konkurs pla-
styczny. W ramach „Projektu
czytelniczego” świetlicę odwie-
dziły panie z Biblioteki Publicz-
nej. Zostały przeprowadzone
warsztaty pt, „Wyruszamy z
Wandą Chotomską do krainy
fantazji”. Na warsztatach
uczniowie zostali zapoznani z
postacią i utworami autorki.
Wykonywali również prace pla-
styczne do poznanych utworów
i samodzielnie czytali wiersze,
opowiadania i legendy W. Cho-
tomskiej. W tygodniu tematycz-
nym związanym z
Walentynkami wykonano ga-
zetkę tematyczną oraz walen-
tynkowe serduszka i kartki. 19
lutego w świetlicy odbył się
szkolny konkurs recytatorski
pn. „Magia słowa” w kategorii
klas I – III. Do eliminacji gmin-
nych wybrano: Łucję Dzięgiel
kl. I c, Patrycję Podosek kl. III b,
Krzysztofa Pachołka kl. II a, Li-
lianę Morawiec kl. III c, Julię
Dzięgiel kl. II d i Wiktorię Bie-
laszkę kl. II c. 
W lutym rozmawialiśmy o róż-
nych wynalazkach, więc nie
mogło zabraknąć prac pla-
styczno – technicznych związa-
nych z tym zagadnieniem.
W pierwszym tygodniu marca
wykonywaliśmy laurki okolicz-

nościowe, portrety ulubionych
kobiet oraz kompozycje kwia-
towe z papieru i bibuły. W
związku ze zbliżającą się
wiosną następny tydzień tema-
tyczny związany był z powro-
tem ptaków. Wykonywaliśmy
prace plastyczne przedstawia-
jące różne ptaki oraz czytaliśmy
opowiadania związane z pta-
kami.
11 marca w świetlicy odbył się
szkolny konkurs recytatorski
im. Marii Kozaczkowej dla
uczniów klas I – III. Naszą
szkołę w gminnym konkursie
reprezentowali: Wiktoria Bie-
laszka kl. 2c, Patrycja Podosek
kl. 3b, Igor Stochliński kl. 2a,
Wiktoria Giza kl. 2d i Julia Cie-
śla kl. 1c. Często na zajęciach
świetlicowych starsi uczniowie
czytają młodszym uczniom
opowiadania i różne utwory
związane z tygodniami tema-
tycznymi.
W ramach projektu „Doradz-
two zawodowe”, prowadzone
są warsztaty florystyczne dla
uczniów. Na zajęciach dzieci
uczą się wykonywać różne
kwiaty z bibuły i krepiny.
Uczniowie chętnie biorą w nich
udział.

Alicja Adamczyk
i Lucyna Liguz

Z życia świetlicy szkolnej 
przy Szkole Podstawowej w Szczucinie
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Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Skrzynce

ZBIÓRKA KARMY

Na przełomie listopada i grud-
nia uczniowie naszej szkoły
przeprowadzili akcję zbiórki
karmy dla psów w przytulisku
działającym na terenie gminy
Szczucin. Udało nam się zebrać
90 kg pożywienia dla psiaków o
łącznej wartości ok 1200 PLN!!!
Wszystkim uczniom oraz ich ro-
dzicom, a także nauczycielom,
którzy zdecydowali się pomóc
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Przekazanie karmy w obecności
dyrektora p. Janusza Guły, opie-
kuna akcji p. Pawła Dudy oraz
przedstawicieli samorządu
uczniowskiego nastąpiło jeszcze
przed świętami - 19 grudnia, tak
aby zwierzaki miały poczucie
tego, że Mikołaj o nich nie za-
pomniał. Warto wspomnieć, że
pomysł przeprowadzenia
zbiórki został zaczerpnięty z
przedsięwzięcia kibiców Wisły
Kraków - Gramy do Jednej
Miski, w które to nasza szkoła
również miała swój wkład. Jed-
nocześnie mamy nadzieję, że
idea ta, stanie się coroczną tra-
dycją mającą na celu nie tylko
symboliczną (póki co) pomoc
naszym czworonożnym przyja-
ciołom, ale również uświada-
mianie uczniom, że nie możemy
być obojętni na los zwierząt.

FERIE ZIMOWE

Czas ferii zimowych to czas od-
poczynku od zajęć szkolnych, a
zimowa aura sprzyja różnym
formom rozrywki. Niektórzy z
naszych uczniów postanowili
aktywnie spędzić wolne chwile

biorąc udział w wyjazdach na
narty organizowanych przez
Centrum Usług Wspólnych w
Szczucinie dla uczniów szkół
podstawowych gminy Szczucin.
Dzieci wzięły udział w 3 wyjaz-
dach, gdzie pod okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów na
stacji narciarskiej Laskowa-Ski
nabywali umiejętności oraz do-
skonalili technikę jazdy na nar-
tach, odbywając po 15 godzin
nauki jazdy na stoku.
W ramach wyjazdów dzieciom
zapewniono: transport na stok
narciarski, wypożyczenie kom-
pletu sprzętu narciarskiego, 15
godzin zajęć z instruktorem w
maksymalnie 12. osobowych
grupach, karnety na stok nar-
ciarski i ubezpieczenie NNW.
Warto wspomnieć, że koszt
udziału jaki ponosił rodzic wy-
syłając pociechę na narty wy-
niósł jedynie 120 zł. Reszta – ok.
400 zł na ucznia to kwota dofi-
nansowana z budżetu Miasta i
Gminy Szczucin.

BAL KARNAWAŁOWY

10 stycznia 2019 r. w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w
Skrzynce odbył się „Bal karna-
wałowy”. Zarówno dla dzieci
przedszkolnych jak i dla

Szkoła to ważne miejsce dla każ-
dego dziecka, bo przebywa w
niej kilka godzin dziennie, dla-
tego słusznie szkołę często na-
zywa się drugim domem.
Wszyscy wiemy, że obok kształ-
cenia na typowych zajęciach
lekcyjnych, równie ważnym za-
daniem szkoły jest wychowanie,
rozwijanie zainteresowań, akty-
wizowanie młodego człowieka.
Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie te ważne aspekty w sposób
szczególny uwzględnia w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Każdy
człowiek jest do czegoś uzdol-
niony, ale te zdolności trzeba
odkryć i zainspirować młodego
człowieka do aktywności.
Nasza szkoła stwarza uczniom
warunki do aktywności inspiru-
jąc do udziału w licznych kon-
kursach i osiągania  sukcesów.
Ze strony nauczycieli otrzymują
wsparcie i pozytywną motywa-
cję. Łącznie w I półroczu w
przedmiotowych konkursach

uczniów klas I-III, były to bar-
dzo miłe chwile. Niestety z
uwagi na panujące wśród dzieci
w ostatnim czasie choroby, do
przedszkola przyszło zaledwie
połowę dzieci. Tego dnia już od
rana pojawiały się u nas kolo-
rowe postacie. Dzieci przebrane
były za bohaterów znanych
bajek, w salach przedszkolnych
można było spotkać wróżki,
królewny, piratów, strażaków,
Spider-Mana ...nie sposób zli-
czyć i wymienić wszystkich. Na
tą wyjątkową okazję zaprosi-
liśmy do prowadzenia balu
Panią Marzenkę, która swoją
muzyką zachęcała wszystkich
do tańca. Dzieci świetnie spę-
dzały czas uczestnicząc wspól-
nie ze swoimi paniami w
zabawach. Dziękujemy rodzi-
com za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych balowych
strojów oraz słodkiego poczęs-
tunku.

TEATRZYK W SZKOLE

1 lutego 2019r. przedszkolaków
i uczniów klas I-III odwiedził
teatr Lalek ,,Bajka” ze spekta-
klem ,,Wielkie sprawy małej
żaby”. Dzieci z wielkim zacieka-
wieniem śledziły przygody bo-
haterów: żabki, krokodyla,
smoka Zygmunta, smoka Anto-
niego i smoka Wincentego oraz
Makrauhenia, Agatki, kury i
Lekkoducha. Celem sztuki było
kształtowanie wśród dzieci
postaw właściwego stosunku
do przyrody, umiejętności życia
w przyjaźni a także tolerancji
wobec odmiennych osobowości
i wyglądu. Teatrzyk wszystkim
bardzo się podobał!

BEZPIECZEŃSTWO NA WSI

Z początkiem marca naszych
uczniów i przedszkolaków od-
wiedził przedstawiciel KRUS,
który jak co roku przestrzegał
przed zagrożeniami związa-
nymi z pracami rolniczymi. W
związku ze zbliżającym się
okresem wzmożonej aktywno-
ści w rolnictwie prosił dzieci o
to, aby zachowywały ostroż-
ność pomagając rodzicom. Za-
chęcił także do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym po-
święconemu tematyce zagrożeń
w gospodarstwie. 

KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 14 marca 2019r. w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w
Skrzynce odbył się XXI
GMINNY KONKURS RECY-
TATORSKI IM. M. KOZACZ-
KOWEJ. Mieliśmy zaszczyt
gościć panie: Marię Pietracha,
Monikę Kosińską oraz Dorotę
Margosiak.

DNI  OTWARTE

21 marca 2019 r. odbyły się dni
otwarte przedszkola w
Skrzynce połączone z obcho-
dami pierwszego dnia wiosny.

Panie przygotowały szereg at-
rakcji zarówno dla naszych
podopiecznych jak i dzieci,
które chciały zobaczyć co-
dzienne życie naszych przed-
szkolaków. Tradycyjnie
przywitaliśmy wiosnę, a na-
stępnie goście mieli możliwość
zobaczenia przedszkola „od
kuchni”, a także wziąć udział w
ciekawych zajęciach. Wszyst-
kim rodzicom, którzy zdecydo-
wali się przyjść i skorzystać z
naszego zaproszenia serdecznie
dziękujemy. 

Paweł Duda

kuratoryjnych brało udział 184
uczniów, w pozaszkolnych kon-
kursach wiedzy i umiejętności
93, w konkursach plastycznych
290, konkursach muzycznych
99, w zawodach sportowych 232
zawodników, w konkursach
szkolnych 99 uczniów.  Oto wy-
brane osiągnięcia naszych
uczniów z ostatnich tygodni:
- Łukasz Stojek z kl. 3b gimnaz-
jum - Laureat Regionalnego
Konkursu Czytelniczego - czy-
tam, znam, rozumiem,
- Łukasz Stojek z kl. 3b gimnaz-
jum - finalista kuratoryjnego
konkursu przedmiotowego z
biologii,
- VII Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny ,,Dzieckiem być…
Płonie ognisko i szumią knieje…
”:
- Oliwia Boksa kl. 2c - 3 miejsce
- Magdalena Grzesiak kl. 5c wy-
różnienie
- Zuzanna Misiaszek kl. 3b - wy-
różnienie 

- Ortograficzny Bój o Złote Pióro
Starosty Powiatu Dąbrow-
skiego:
- Julia Rajtar kl. 8a - 3 miejsce,
- Tematyczny Konkurs Informa-
tyczny „Od algorytmu do pro-
gramu”- do etapu powiatowego
zakwalifikowało się trzech
uczniów: Karol Bielaszka kl. 8b,
Jakub Podosek kl. 8c i Sebastian
Walas kl. 8c. 
- Weronika Karaś kl. 3b gimnaz-
jum oraz Kacper Beker kl. 3c
gimnazjum zajmując ex aequo I
miejsce zostali laureatami Po-
wiatowego Konkursu Języka
Niemieckiego
- Swój największy sukces od-
niósł nasz najmłodszy tenisista
stołowy Hubert Bzduła z kl. 3b.
W rozegranym w Krakowie
Grand Prix Małopolskiego To-
warzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej wywalczył  IV
miejsce.
- Powiatowe Igrzyska Dzieci w
piłce siatkowej chłopców- rewe-

lacyjnie spisali się w nich nasi
szkolni siatkarze, którzy  zostali
mistrzami powiatu dąbrow-
skiego.
Kolejną formą aktywizacji
uczniów są wycieczki, które
dają możliwość dodatkowych
przeżyć, integracji z rówieśni-
kami, konfrontacji informacji
podręcznikowych z  rzeczywis-
tością. To niezwykle skuteczna
forma kształtowania osobowo-
ści młodego człowieka. Dlatego
przynajmniej jeden raz w roku
każda klasa bierze udział w wy-
cieczkach szkolnych. Dodatko-
wym uzupełnieniem są
wyjazdy do teatru, kina czy na
lodowisko, gdzie młodzi szlifują
swoje umiejętności łyżwiarskie.
Nie mniej istotny jest wolonta-
riat. Działanie na rzecz innych,
solidarność międzyludzka to
dobry sposób edukacji społecz-
nej. Tego wszystkiego ucznio-
wie nie mogą nauczyć się z
książek. W naszej szkole doce-
nia  się taką formę aktywizowa-
nia uczniów. Przykładami są
chociażby udział w WOŚP, Szla-
chetnej Paczce, sprzątanie

cmentarza, stroiki świąteczne
dla nauczycieli emerytowanych,
czytanie baśni i bajek w przed-
szkolu, współpraca ze Środowi-
skowym Domem Samopomocy
w Dąbrowicy. Jedną z form wo-
lontariatu jest również zwykła
pomoc koleżeńska w nauce, z
której korzysta wielu uczniów.
Zadaniem szkoły jest dbanie o
wszechstronny rozwój dziecka
poprzez rozwijanie zaintereso-
wań. Dobrym polem do realiza-
cji tego zadania są zajęcia
pozalekcyjne. Łącznie w róż-
nego typu zajęciach pozalekcyj-
nych i kółkach zainteresowań
zaangażowanych jest aż 574
uczniów, co potwierdza atrak-
cyjność tych zajęć.
Nasza szkoła jest otwarta na
propozycje, bo chcemy ciągle
doskonalić formy pracy,
uwzględniać oczekiwania śro-
dowiska lokalnego. Wszystkich
rodziców zapraszamy do dys-
kusji i współpracy.

A. Kupiec
i W. Zamora 

Szkoła Podstawowa w Szczucinie
Uczy - wychowuje – rozwija zainteresowania- aktywizuje uczniów
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wym postępowaniem i rzetelną
nauką pracować na dobre imię
szkoły, naszej społeczności i na-
szej ojczyzny”.

Po okolicznościowych przemó-
wieniach, które wygłosili: Poseł
na Sejm RP Wiesław Krajewski,
Dyrektor Kuratorium Oświaty
w Krakowie Artur Puciłowski,
Wicestarosta Powiatu Dąbrow-
skiego Krzysztof Bryk, Bur-
mistrz Szczucina Jan Sipior,
Prezes Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Krakowie
Kazimierz Koprowski, Dyrektor
Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Dąbrowie Tarnow-
skiej Bogumiła Molak, wszyscy
obecni na uroczystości mieli
okazję obejrzeć program arty-
styczny. Uczniowie naszej
szkoły pod kierunkiem Pań Mo-
niki Piaseckiej i Barbary Czai za-
prezentowali biografię
Stanisława Klimczaka oraz war-
tości, którym był wierny przez
całe swoje życie.
Na zakończenie uroczystości
głos zabrała pani Anna Łabuz,
po czym pani Dyrektor zaprosiła
wszystkich uczestników na po-
częstunek oraz zwiedzanie wy-
remontowanej szkoły. Goście
mogli podziwiać nie tylko no-
woczesne klasopracownie, eks-
pozycję rękodzieła ludowego
przygotowaną przez panie z
Koła Tradycji Ludowej, ale rów-
nież wystawę prac laureatów
szkolnych konkursów – Literac-

8 stycznia 2019 roku zapisał się
jako jeden z najważniejszych i
najbardziej uroczystych w histo-
rii naszej placówki. Właśnie
wtedy nastąpiło przekazanie po-
święconego sztandaru społecz-
ności szkolnej. Radość z okazji
tak wyjątkowego wydarzenia
dzielili wspólnie z nami licznie
zgromadzeni szacowni Goście:
Poseł na Sejm RP Wiesław Kra-
jewski, Dyrektor Kuratorium
Oświaty w Krakowie Delegatura
w Tarnowie Artur Puciłowski,
Wicestarosta Powiatu Dąbrow-
skiego Krzysztof Bryk, Wice-
przewodniczący Powiatu
Dąbrowskiego Krzysztof Ku-
piec, Burmistrz Szczucina Jan Si-
pior, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczucinie Antoni
Radłowski, Prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie Kazimierz Koprow-
ski, ks. Prałat Zygmunt 
Warzecha - dziekan Dekanatu
Szczucin, ks. Ryszard Kapałka –
proboszcz parafii Słupiec, ks.
Józef Jeziorek – proboszcz para-
fii Borki, ks. Marek Kula – pro-
boszcz parafii Delastowice,
Dyrektor Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Dąb-
rowie Tarnowskiej Bogusława
Molak, dyrektorzy instytucji i
placówek oświatowych oraz
radni i sołtysi, przedstawiciele
Ośrodka Zdrowia w Słupcu le-
karz Katarzyna Micek oraz pani
Lucyna Sołtys, Prezes Zarządu
OSP w Słupcu Zbigniew Zaliń-
ski, członkinie Koła Tradycji Lu-
dowej w Słupcu: Maria Pietras,
Józefa Chropacz, dyrektorzy za-
przyjaźnionych szkół, przedsię-
biorcy, rodzice, nauczyciele,
pracownicy szkoły oraz gość
szczególny pani Anna Łabuz –
córka patrona szkoły Stanisława

Klimczaka. Obchody rozpoczęły
się mszą świętą w kościele para-
fialnym pw. Trójcy Przenajś-
więtszej w Słupcu. Po
zakończonej homilii pani Marta
Adamczyk w imieniu Dyrek-
tora, Rady Pedagogicznej,
Uczniów i Rodziców poprosiła
Księdza Prałata Zygmunta Wa-
rzechę o poświęcenie i pobłogo-
sławienie sztandaru oraz
modlitwę, aby uczniowie w
swoim życiu czcili wartości, ja-
kimi dla każdego człowieka są
Bóg, Honor, Ojczyzna i podążali
drogą wiary, prawdy, miłości i
sprawiedliwości. Po zakończo-
nej Eucharystii w kierunku
szkoły wyruszył orszak w nastę-
pującym porządku Poczet
Sztandarowy Rodziców, Poczet
OSP Słupiec, zaproszeni goście i
Dyrektor szkoły, uczniowie z
wychowawcami. Oficjalną część
uroczystości rozpoczęto od od-
śpiewania Hymnu Państwo-
wego. Następnie pani Dyrektor
szkoły Władysława Wróbel po-
witała gości i przybliżyła zebra-
nym sylwetkę patrona szkoły
Stanisława Klimczaka. Kolejnym
punktem uroczystej ceremonii
było przekazanie przez przed-
stawicieli Rady Rodziców, panią
Martę Adamczyk, panią Dorotę
Woźniak oraz pana Krzysztofa
Sołtysa, poświęconego sztan-
daru dyrektorowi szkoły, a na-
stępnie Szkolnemu Pocztowi
Sztandarowemu Uczniów, w
skład którego weszli Wiktoria
Czupska, Karolina Zalińska i Se-
weryn Kośmider.
Następnie przewodniczący po-
szczególnych klas ślubowali:
„My uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Klim-
czaka w Słupcu, przyjmując ten
sztandar, przyrzekamy otaczać
go czcią i dbać o to, by właści-

kiego Konkursu „Słupiec moja
mała ojczyzna” oraz Konkursu
Plastycznego „Nasz Patron”.

Szkoła Podstawowa w Słupcu
od września do grudnia 2018 r.
realizowała projekt edukacyjny
„Piękna nasza Polska cała”. W
projekt zaangażowane były kl. I-
III wraz z wychowawcami.
Zrealizowano 12 zadań, które
sprawiły uczniom wiele radości
i pogłębiły ich wiedzę o Polsce.
W wykonaniu projektu poma-
gali również rodzice. A oto nie-
które z zadań, które
zrealizowano:
• Nauka, osłuchanie się i
zaśpiewanie hymnu Polski –
Mazurka Dąbrowskiego, włą-
czenie się w akcję  „Bicie re-
kordu dla Niepodległej,
• Nauka piosenek o tema-
tyce patriotycznej „Jestem Polką
i Polakiem”, „Co to jest niepo-
dległość” oraz tańca regional-
nego – krakowiaka,
• Zorganizowanie kącika
„Piękna nasza Polska cała”,
• „Według przepisu
Babci lub Dziadka”, wykorzys-
tując to zadanie dzieci wraz z
nauczycielami przygotowały
barszcz biały z kiełbasą i jajkiem
według przepisu babci Marysi.
Z apetytem degustowały samo-
dzielnie przygotowaną potrawę,
• „Dzień Mody Patrio-
tycznej”, uczestnicy pokazu
ubrali się w stroje biało-czer-
wone lub ludowe. Z dumą pre-
zentowali biało-czerwone

kotyliony,
• „Szlakiem historii”,
wspólnie zorganizowano wy-
cieczkę do Zalipia,  
• Turniej wiedzy patrio-
tycznej pt. „Kocham cię, Polsko”
/uczniowie zostali podzieleni
na 3 grupy. Podczas konkursu
wykazali się dużą wiedzą o Pol-
sce, legendach, melodiach pat-
riotycznych, sławnych Polakach
i symbolach narodowych/.

W 2011 roku 1 marca został
ustanowiony dniem poświęco-
nym żołnierzom zbrojnego pod-
ziemia antykomunistycznego. 1
marca w całej Polsce odbywały
się uroczystości związane z Na-
rodowym Dniem  Żołnierzy
Wyklętych. Nasza szkoła rów-
nież przyłączyła się do ogólno-
polskiej akcji. Panie Lucyna
Szot, Ewa Dadej oraz Barbara
Czaja przygotowały uroczysty
apel poświęcony pamięci "Żoł-
nierzy Wyklętych". Uczniowie
mieli okazję pogłębić swoją wie-
dzę historyczną, a także  poznać
losy zamordowanych polskich
oficerów. 

Sukcesy sportowe 
W zorganizowanych 1 lutego w
Szczucinie Gminnych Igrzys-
kach Młodzieży Szkolnej w mini
piłce siatkowej drużyna dziew-
cząt z naszej szkoły zajęła 1
miejsce. Skład drużyny: Klaudia
Adamczyk, Karolina Pietras,
Zuzanna Klara, Amelia Jasińska,
Magdalena Mazur, Aleksandra
Zuba, Milena Niziołek, Joanna
Łukomska, Małgorzata
Drzazga. Dziewczęta tydzień
później, w powiecie uplasowały
się na drugim stopniu podium.
Naszej wspaniałej drużynie oraz
pani Grażynie Dudzie serdecz-
nie gratulujemy! 

Danuta Krupa

5 lutego 2019 r. w Hali
Widowiskowo-Sportowej w
Szczucinie rozegrano XI Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza Szczucina. W
turnieju wzięły udział reprezen-
tacje 5 szkół podstawowych:
o 1 z powiatu buskiego: Szkoła
Podstawowa w Stopnicy (opie-
kun p. Mariusz Sztorc)
o 1 z powiatu tarnowskiego:
Szkoła Podstawowa w Żabnie
(opiekun p. Marcin Węgiel)
o 3 z powiatu dąbrowskiego:
Szkoła Podstawowa w Oleśnie
(opiekun p. Mariusz Kądzie-
lawa), Szkoła Podstawowa Nr 2
w Dąbrowie Tarnowskiej (opie-
kun p. Zbigniew Soja) i Szkoła
Podstawowa w Szczucinie
(opiekun p. Wojciech Krukow-
ski).
Otwarcie turnieju przeprowa-

dzono zgodnie z ceremoniałem
sportowym. Po uroczystym
marszu „na wejście” drużyny i
ich opiekunów powitała dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w
Szczucinie Beata Dzięgiel. Ofi-
cjalnego otwarcia zawodów do-
konał Burmistrz Szczucina Jan
Sipior.
Turniej przeprowadzono syste-

XI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA SZCZUCINA
Szczucin - 05.02.2019 r.

mem „każdy z każdym” Zano-
towano następujące wyniki po-
między poszczególnymi
zespołami:
• SP Szczucin - SP Stopnica 2-1
• SP Żabno - SP Nr 2 DT 6-2
• SP Olesno - SP Stopnica 1-0
• SP Szczucin - SP Nr 2 DT 6-1
• SP Żabno - SP Stopnica 3-0
• SP Szczucin - SP Olesno 4-0

• SP Stopnica – SP Nr 2 DT 7-0
• SP Żabno - SP Olesno 2-0
• SP Olesno – SP Nr 2 DT 2-1
• SP Szczucin - SP Żabno 0-1
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. SP Żabno                8 pkt
2. SP Szczucin            6 pkt
3. SP Olesno               4 pkt
4. SP Stopnica            2 pkt
5. SP Nr 2 DT             0 pkt

Skład zwycięskiej drużyny
SP Żabno: Bartłomiej Romański,
Jakub Nita, Dawid Grabka, Szy-
mon Spinda, Hubert Król, Mi-
kołaj Jurek i Kacper Bąkowski.
Puchary, medale i dyplomy
zwycięzcom wręczył Burmistrz
Szczucina Jan Sipior.

Stanisław Dąbroś,
organizator turnieju

Z życia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Słupcu
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W dniach 9-10.02.2019r  odbył
się V TURNIEJ BADMIN-
TONA O PUCHAR WÓJTA
GMINY PLEŚNA. Ponad 100
zawodników wzięło udział ,w
rozgrywanym w Pleśnej
Otwartym Turnieju Badmin-
tona. Nasi zawodnicy rozgry-
wali mecze do dwóch
wygranych setów.  Klub
UMKS Junis Szczucin repre-
zentowali : Aleksandra Słowik,
Ewelina Bogdan, Julia Warze-
cha, Grzegorz Gorzkowicz,
Patryk Przybyło, Maja Zieliń-
ska, Krzysztof Bystroń, Szy-
mon Strzałba. Każdy z
zawodników pokazał się z jak
najlepszej strony. Po ciężkich
meczach podium zdobyli :
I miejsce Ewelina Bogdan
III miejsce Maja Zielińska 
III miejsce Julia Warzecha
III miejsce Aleksandra Słowik 

Dnia 24 marca 2019r  zawod-
nicy  Junisa walczyli w Krako-
wie. Zawody odbyły się na hali
sportowej  Fame Sport w Kra-
kowie- Grand Prix. W zawo-
dach wystartowało 198
zawodników z województwa

Osiągnięcia sportowe
UMKS JUNIS Szczucin

KĄCIK  KULINARNY
Przepisy Pani Jasi

Babka migdałowa

Składniki:
4 jajka
1 kostka masła
10 dag migdałów
½ szklanki cukru kryształu
1 szklanka mąki
2 łyżki mąki kartoflanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
olejek migdałowy
1 łyżka  soku z cytryny
Sposób przygotowania:
Masło utrzeć z cukrem i żółtkami, do powstałej
masy należy dodać: zmielone migdały, sok z
cytryny, olejek, przesianą mąkę. Na koniec
dodać ubitą pianę z białek, delikatnie wymie-
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szać i wylać do formy o średnicy 24 cm. Piec w tem-
peraturze 160° przez ok. 40 min. Wystudzone ciasto
posypać cukrem pudrem.

Śledzik z buraczkami i jajkiem

Składniki:
3 buraki średniej wielkości
2 ogórki kiszone
1 jabłko
1 cebula mała
4 ząbki czosnku
pęczek koperku
1 łyżka jogurtu greckiego
1 łyżka majonezu
6 płatów śledzi w oleju
3 jajka na twardo
sól i pieprz
Sposób przygotowania:
Buraczki ugotować, obrać i zetrzeć na  tarce na gru-
bych oczkach. Jabłko, cebulę i ogórki pokroić w kos-
tkę i wymieszać z burakami, doprawić czosnkiem,
solą i pieprzem. Majonez, jogurt, ½ pęczku posie-
kanego koperku dodać do sałatki i wymieszać. Jajka
obrać i pokroić na  ćwiartki, śledzie pokroić na 3 cm
paski – układać naprzemiennie na talerzu: śledź i
jajko, a  w środek nałożyć sałatkę  posypaną pozos-
tałym koperkiem.

Smacznego!

małopolskiego.
I miejsce Oliwia  Kostecka 
III miejsce Aleksandra Słowik 
III miejsce Bogdan Ewelina 
W dniach 30-31.03.2019r. od-
były się Mistrzostwa Małopol-
ski w Badmintonie w
Niepołomicach. W zawodach
wystartowało 133 zawodników
z województwa małopol-
skiego,16 kategorii wiekowych,
prawie 250 rozegranych poje-
dynków. Zawodnicy UMKS
JUNIS Szczucin pokazali się z
bardzo dobrej strony zajmując
czołowe miejsca w swoich  ka-
tegoriach wiekowych.
I miejsce Kacper Jarosz 
II miejsce Julia Warzecha  
III miejsce Krzysztof Bystroń 
III miejsce Julia Zielińska 
III miejsce Aleksandra Sło-
wik/Emilia Szczęch - gra po-
dwójna
III miejsce Ewelina
Bogdan/Weronika Kapała –
gra podwójna
IV miejsce Maja Zielińska 
V miejsce Mateusz Bełzowski 
V miejsce Kacper Zadrapa 
IX miejsce Szymon Strzałba 

Trenerzy Klubu

UMKS Junis Szczucin
Żak - dziewczynki
1. Anna Bobowski
2. Nikola Płuchowska 
3. Natalia Cieśla 
UMKS Junis Szczucin
3. Magdalenia Kania
Żak - chłopcy
1. Bartłomiej Czogała
2. Mateusz Michalik
3. Patryk Przybyło 
UMKS Junis Szczucin
3. Jakub Ferens
Młodzik młodszy - dziewczynki
1. Ewa Bartłomiejczuk
2. Dominika Bartłomiejczuk
3. Oliwia Krystek
3. Aleksandra Kurkiewicz 
Młodzik młodszy - chłopcy
1. Mateusz Kukla
2. Jakub Puzio
3. Sławomir Czech
3. Kacper Pawłowski
Młodzik - dziewczyny
1. Ewelina Bogdan 
UMKS Junis Szczucin
2. Izabela Kula 
3. Natalia Chlebicka
3. Emilia Wójtowicz
Młodzik - chłopcy
1. Mateusz Kacprzak
2. Sebastian Walas 
UMKS Junis Szczucin
3. Patryk Czogała
3. Maciej Nawrocki
Junior młodszy - dziewczyny
1. Emilia Skrzek
2. Kinga Kura
3. Emilia Szczęch 
UMKS Junis Szczucin
3. Aleksandra Słowik 
UMKS Junis Szczucin
Junior młodszy - chłopcy
1. Paweł Mucha
2. Kacper Jarosz 
UMKS Junis Szczucin
3. Michał Tokarz
3. Mikołaj Wacław
SK do 40 lat 
1. Dominika Guzik 
Płuchowska
2. Monika Kania
3. Anna Korbaś
3. Marta Tomaszewska
SM do 40 lat
1. Zbigniew Jasiulewicz
2. Bartosz Wata
3. Bartłomiej Kośmider 
3. Dawid Maron
SK 40+
1. Anna Walasek
2. Barbara Franecka-Sudoł
3. Beata Sorys

13 stycznia 2019 r. odbył się 
X  Jubileuszowy Ogólnopolski
Turniej w Badmintonie. W za-
wodach wystartowało 231
uczestników z całej Polski.
Otwarcia zawodów dokonała
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Szczucinie Beata Dzięgiel 
i Burmistrz Szczucina Jan 
Sipior. Gościliśmy v-ce Sta-
rostę Powiatu Dąbrowskiego
Krzysztofa Bryka oraz Prezesa
UMKS Junis Szczucin Kamila
Bekera. Gry toczyły się na 12
kortach badmintonowych, ro-
zegrano ponad 370 meczy.
Zebrana kwota podczas tur-
nieju to 4.305,90 złotych. Orga-
nizatorzy turnieju – Szkoła
Podstawowa w Szczucinie
oraz UMKS JUNIS Szczucin -
pragną podziękować tym oso-
bom, które przyczyniły się do
jego zorganizowania: Panu
Burmistrzowi Szczucina - 
Janowi Sipiorowi za objęcie
patronatem i udostępnienie
hali widowiskowo-sportowej,
sponsorom: Malinowy Zdrój -
Baseny Mineralne Solec Zdrój,
Centrum Budowlane Mariusz
i Bożena KMIEĆ, Krzysztof
Bryk, Restauracja ,,Sovrana’’
GEO-MONT KAMIL BEKER,
FH KATPOL, REDSON, Bad-
minton Player, F.H. WOD-
NIK, PRESTIŻ Anna Czapla,
Firma Handlowo-Usługowa
FURGAŁ, PIZZA Havana,
Piotr Chrabąszcz, Starostwo
Powiatowe w Dąbrowie Tar-
nowskiej. 
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim zawodnikom i kibicom za
udział w turnieju.  Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy
sukcesów w kolejnych zawo-
dach sportowych.
Wyniki:
Dzieci - dziewczynki
1. Oliwia Czogała
2. Nikola Misiaszek 
UMKS Junis Szczucin
3. Donata Biskup 
UMKS Junis Szczucin
3. Julia Cieśla 
UMKS Junis Szczucin
Dzieci - chłopcy
1. Nikodem Kula 
2. Kacper Knapczyk 
UMKS Junis Szczucin
3. Wojciech Trznadel 
UMKS Junis Szczucin
3. Emil Ziobro 

SM40+
1. Robert Borszcz
2. Jacek Łachut 
3. Zdzisław Kula
3. Grzegorz Nowakowski 
DK open
1. Jessica Orzechowicz/
Emilia Skrzek
2. Mariola Jurusik/Monika Kania
3. Anna Walasek/
Natalia Chlebicka
3. Wiktoria Frąs/
Weronika Kapała
DM open
1. Piotr Tomaszewszki/
Bartosz Wata
2. Robert Borszcz/Bartosz 
Curzytek
3. Bartłomiej Kośmider/
Karol Szymura 
3. Szymon Kukier/Dawid Maron
MX open
1. Zbigniew Jasiulewicz/
Dominika Guzik Płuchowska
2. Wojciech Lurzyński/
Marta Tomaszewska
3. Andrzej Nowiński/
Anna Korbaś
3. Krzysztof Orzechowicz/
Jessica Orzechowicz
GRATULACJE 

Organizator zawodów

X Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej WOŚP 
w Badmintonie - Szczucin 2019



SPORT
Trwa ligowy sezon 2018/19 w
klasie okręgowej. Półmetek
tych rozgrywek Wisła zakoń-
czyła na 8 miejscu w tabeli,
gromadząc 24 punkty (7 zwy-
cięstw, 3 remisy i 5 porażek).
Na czele usadowiła się Wola-
nia Wola Rzędzińska, która
jeszcze przed startem sezonu
była wskazywana na najwięk-
szego faworyta w wyścigu o
awans. Niemniej jednak, po
piętach liderowi depczą też
inne drużyny. Wiślakom
trudno będzie wskoczyć na
sam czubek tabeli, ale powin-
niśmy doceniać każde kolejne
zwycięstwo, każdy kolejny
komplet punktów w tej szcze-
gólnie mocnej okręgówce. Na
dodatek przypomnijmy, że
Wisła zwyciężyła w pucharo-
wych rozgrywkach i w maju
będzie miała okazję gry na ko-
lejnym etapie.
Ligowa runda wiosenna ru-
szyła 16-17 marca. Wiślacy
przygotowywali się do niej
przez dwa miesiące, trenując
trzy razy w tygodniu – zajęcia
na hali, biegowe w terenie, a
później na orliku i stadionie.
Podopieczni Jarosława Będ-
kowskiego rozegrali również
serie meczów sparingowych z
różnymi rywalami. W kadrze
przed rozpoczęciem rundy do-
szło do pewnych roszad. Dru-
żynę opuścił Kamil Furgał,
który został wypożyczony do
Brzozy Brzezówki. W tym

16 lutego 2019 roku w
Hali Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu
odbył się Turniej Kwalifika-
cyjny do Mistrzostw Europy
U-21 i Mistrzostw Świata Open
oraz Turniej Karate Kyokushin
U-18. Zawody zostały zorgani-
zowane przez Wojnicki Klub
Sportowy Kyokushin Karate. 
Sędzią głównym zawodów był
Sensei Wojciech Radziewicz (4
dan). Karatecy startowali w
dwóch konkurencjach: kata i
kumite. Wyjątkowym pun-
ktem zawodów był pokaz wy-
konywany przez sensei,
wychowanków ś.p. Shihana
Wiesława Gwizda.
W kwalifikacjach wzięło udział
46 zawodników z 19 ośrodków
z całej Polski. Agnieszka Ząbek
mieszkanka gminy Szczucin
otrzymała powołanie do kadry
w dwóch kategoriach: kata i
kumite. Agnieszka w czerwcu
2019 roku będzie reprezento-
wać Polskę na Mistrzostwach
Europy w Pradze.
Swoją przygodę z karate Ag-
nieszka rozpoczęła w 2006
roku. Do przyjścia na trening
nakłoniła ją koleżanka, która
już wcześniej ćwiczyła, jednak
początkowo – jak mówi Ag-
nieszka – nie było to nic ,,na

samym kierunku poszedł rów-
nież Sebastian Bednarz. Z wy-
pożyczenia do Radomyślanki
Radomyśl Wielki wrócił z kolei
Tomasz Sosin. Skład udało się
uzupełnić Wojciechem Liza-
kiem, który przyszedł z LUKS
Zalipia. To 26-letni zawodnik
grający w ofensywie. Niewy-
kluczone, że w kwietniu do
kadry dołączy jeszcze jeden za-
wodnik. Wszystkie informacje
na bieżąco staramy się poda-
wać na naszej oficjalnej stronie
www.wislaszczucin.pl. Tam
również powiadamiamy o me-
czach Wisły i zachęcamy go-
rąco do kibicowania naszej
drużynie na Witosa 5.
Wisła Szczucin to nie tylko se-
niorzy. W klubie funkcjonuje
jeszcze pięć młodszych katego-
rii wiekowych. W sumie ponad
100 zawodników prowadzo-
nych przez trenerów: Tomasza
Zielińskiego, Jarosława Będ-
kowskiego i Kacpra Nytko. Na

szczególną uwagę zasługuje
sukces trampkarzy (15. i 14.
latkowie) oraz młodzików (13.
latki i młodsi). Obie drużyny,
które swoje ligi rozgrywają
systemem jednorundowym,
wygrały swoje rozgrywki i
uzyskały awans na wyższy
szczebel. Na dodatek młodziki
w zimie wygrały ligę halową, a
trampkarze byli na drugim
miejscu.
A co nowego na stadionie?
Dzięki organizacji i determina-
cji Zarządu, stadion przy Wi-
tosa doczekał się swoich
upragnionych, profesjonal-
nych budek dla rezerwowych.
W tym miejscu należy podzię-
kować lokalnym firmom: fir-
mie „Skozi” za wykonanie
podbudowy oraz firmie „Das-
hek” za wykonanie budek. Na
podziękowania zasługują
także kibice, dzięki którym
udało się zgromadzić część
kwoty na realizację projektu.

Utwierdza nas to w przekona-
niu, że jesteśmy silni jako spo-
łeczność lokalna i wspólnie
możemy więcej! Budki speł-
niają wymogi wyższej ligi,
wobec tego powinniśmy jesz-
cze mocniej kibicować naszym
reprezentantom, by móc zaist-
nieć na szerszej arenie. Aby zo-

baczyć, co udało się nam osiąg-
nąć wspólną pracą, serdecznie
zapraszamy na mecze przy
Witosa.
Terminarz seniorów Wisły
Szczucin rundy wiosennej se-
zonu 2018/19 przedstawia się
następująco:

dłuższą metę". 
Treningi prowadził śp. shihan
Wiesław Gwizd i tak na-
prawdę dzięki niemu chciałam
w to iść dalej. Shihan jako
pierwszy dostrzegł we mnie
potencjał i zaczął mnie zabie-
rać na turnieje karate – wspo-
mina Agnieszka. 
Początkowo nie odnosiła ża-
dnych sukcesów, wręcz prze-
ciwnie. Czasem udało się ,,coś
zdobyć,, ale bez rewelacji.
Przełomowym momentem jej
kariery sportowej było zakwa-
lifikowanie się do Mistrzostw
Europy Karate Shinkyokushin
w 2012. Zajęła wtedy 4 miejsce
i zaraz po tym wydarzeniu po-
jawiły się pierwsze podia na
ogólnopolskich turniejach ka-
rate. Niestety w 2015 roku pod-
czas walki na turnieju Austria
Open w Wiedniu zerwała wię-
zadła w kolanie i straciła
formę. Przez prawie rok nie
ćwiczyła wcale, jednak cały
czas myślała o powrocie do tre-
ningów. Odzyskanie sprawno-
ści po dwóch operacjach zajęło
jej dużo czasu. O startowaniu
w zawodach nie było mowy,
ponieważ bała się, że mogłaby
znowu uszkodzić kolano.
Z czasem zaczęła startować w
konkurencji kata, gdyż jest ona

bezkontaktowa, to znaczy zawodnicy
przedstawiają jedynie schemat okre-
ślonych technik.
W tej kategorii zdobyła 3 miejsce na
kwalifikacjach do Mistrzostw Europy
w 2017 roku i została zawodniczką re-
zerwową. Z czasem się przełamała i
zaczęła startować w kumite czyli w
walkach. Pierwszy medal po przerwie
zdobyła w Opolu zajmując 2 miejsce,
później w Skarżysku Kamiennej 3
miejsce oraz w Rzeszowie 3 miejsce na
międzynarodowym turnieju Carpat-
hia Cup. 
Aktualnie Agnieszka Ząbek posiada
brązowy pas, 1 kyu i jest to ostatni sto-
pień szkoleniowy przed czarnym
pasem. Kolejny stopień planuje zdo-
być na międzynarodowym obozie w
2020 roku.
Jak sama mówi - „egzamin na czarny
pas jest bardzo wymagającym egzami-
nem i wymaga zdecydowanie więcej
pracy niż przygotowania do Mist-
rzostw Europy. Mimo wszystko jes-
tem niezwykle dumna, że mogę
reprezentować nasz kraj na arenie mię-
dzynarodowej i będę dążyć do tego by
uzyskać jak najlepszy wynik”. 
Gratulujemy Agnieszce powołania do
kadry i trzymamy kciuki za jak najlep-
sze wyniki na Mistrzostwach Europy i
zdobycie wymarzonego czarnego
pasa.

Agnieszka Ząbek w Kadrze Polski Karate SHINKYOKUSHIN

Bartłomiej Czyż


