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DO ZADAŃ PUNKTU NA-
LEŻY W SZCZEGÓLNO-
ŚCI:
• Prowadzenie działalności
informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień  i
przeciwdziałania przemocy. 
• Udzielanie osobom i rodzi-
nom konsultacji oraz porad
terapeutycznych, socjalnych
i profilaktycznych w spra-
wach uzależnień i przemocy. 
• Motywowanie osób współ-
uzależnionych do ewentual-
nego podjęcia psychoterapii
w zakładach lecznictwa od-
wykowego. 
• Wspomaganie osób piją-
cych ryzykownie i szkodli-
wie w podjęciu decyzji w
sprawie zmiany szkodli-
wego wzoru picia. 
• Motywowanie osób uza-
leżnionych od alkoholu do
podjęcia leczenia odwyko-
wego oraz psychoterapii w
zakładach lecznictwa odwy-
kowego. 
• Udzielanie wsparcia oso-
bom po zakończonej psycho-
terapii poprzez rozmowy
podtrzymujące lub udział w
grupach wsparcia. 
• Inicjowanie interwencji w
przypadku rozpoznania zja-
wiska przemocy w rodzinie
poprzez udzielanie stosow-
nego wsparcia i informacji o
możliwościach uzyskania
pomocy i powstrzymania
przemocy. 
• Gromadzenie aktualnych
informacji o miejscach po-
mocy oraz kompetencjach
służb i instytucji z terenu
gminy, zajmujących się sys-
temową pomocą dla rodzin. 
• Współdziałanie z innymi
podmiotami zajmującymi się
rozwiązywaniem proble-
mów uzależnień oraz prze-
ciwdziałania przemocy w
rodzinie. 

W ramach realizacji zadań z
zakresu przeciwdziałania al-
koholizmowi i narkomanii w
Gminie Szczucin działa
Gminny Punkt Konsulta-
cyjny  w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Szczucin
przy ul. Wolności 3, tel. 14
644 31 34 
Do punktu mogą się zgła-
szać lub być kierowane
osoby z problemem uzależ-
nienia, jak również rodziny,
w których występuje proble-
mem uzależnienia. Jest to
miejsce, gdzie osoba lub ro-
dzina może uzyskać wspar-
cie oraz informacje na temat
różnych form pomocy jej
przysługujących.
Zakres działalności Punktu
obejmuje przede wszystkim
bezpłatne udzielanie porad i
konsultacji indywidualnych,
grupowych, informowanie o
specjalistycznych ośrodkach
leczenia osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz
pomoc w ustaleniu rozpo-
częcia terapii, udzielanie
wsparcia po zakończeniu te-
rapii, udzielanie pomocy 
terapeutycznej i psycholo-
gicznej osobom w kryzysie
emocjonalnym.
DYŻURY 
Terapeuta Uzależnień:
1. i 3. sobota każdego mie-

siąca od godz. 9:00 – 12:00
Psycholog: 

2 x w miesiącu  (wizyta po
wcześniejszym umówieniu
w Punkcie Konsultacyjnym -
tel: 14 644 31 34)
Psychoterapeuta: 

1x w miesiącu (wizyta  po
wcześniejszym umówieniu
w  Punkcie Konsultacyjnym
- tel: 14 644 31 34)

Grupa Wsparcia: 
Wtorek – godz. 18:00 –  20:00

Janusz  Guła

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY 
W SZCZUCINIE

Samorząd Gminy Szczucin bardzo odpowie-
dzialnie podchodzi do kwestii ochrony śro-
dowiska, dlatego inwestycja w ekologiczne
paliwo jest szalenie ważna. Ma to bardzo
duże znaczenie nie tylko z punktu widzenia
samorządu, ale także mieszkańców. Aktual-
nie trwają prace przy budowie gazociągu w
Brzezówce.

Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy

Brzezówka - budowa
gazociągu

UWAGA 
termin na złożenie 

deklaracji dotyczących 
źródeł ciepła i źródeł 

spalania paliw do CEEB
mija 30 czerwca 2022 roku

Co to jest Centralna Ewi-
dencja Emisyjności Budyn-
ków (CEEB)?
CEEB to system informacji o
źródłach ogrzewania budyn-
ków w Polsce. Zebrane 
informacje pozwolą dostoso-
wać działania nakierowane
na walkę ze smogiem. Doce-
lowo w systemie pojawią się
informacje na temat wszyst-
kich programów finansowa-
nia wymiany pieców.
Możliwe będzie także zamó-
wienie przeglądu kominiar-
skiego.

Czy musimy składać dekla-
rację do CEEB?
Tak, od 1 lipca 2021 r. właści-
ciel lub zarządca budynku
ma obowiązek przekazać in-
formację o sposobie ogrze-
wania budynków które
posiada. Dotyczy to domów
mieszkalnych (zamieszka-
łych i niezamieszkałych), bu-
dynków gospodarczych i
lokali usługowych.
Do kiedy mamy  czas?
Termin na złożenie deklara-
cji dla istniejących budyn-
ków mija 30 czerwca 2022
roku. Dla nowych budyn-
ków oraz tych, w których
dokonano zmiany sposobu
ogrzewania, deklarację na-
leży złożyć w ciągu 14 dni
od pierwszego uruchomie-
nia źródła ciepła.

Jakie źródła ciepła muszą
zostać zgłoszone?
Zgłoszeniu podlegają m.in.:
- kotły na paliwo stałe (wę-
giel/drewno),
- kominki, kozy, piece kaf-
lowe, kuchnie węglowe,
- kotły i kominki gazowe,
- kotły olejowe,
- pompy ciepła, 
- ogrzewanie elektryczne,
bojlery elektryczne, 
- kolektory słoneczne do cie-
płej wody użytkowej lub z
funkcją wspomagania ogrze-
wania. 
NIE ZGŁASZAMY: paneli
fotowoltaicznych i klimaty-
zatorów.
Jak złożyć deklarację
CEEB?
Deklarację można złożyć w
formie elektronicznej 

poprzez stronę https://ceeb.gov.pl
(konieczne jest posiadanie
profilu zaufanego, e-do-
wodu lub podpisu kwalifi-
kowanego) lub w formie
papierowej w Urzędzie
Miasta i Gminy Szczucin
(pocztą lub osobiście).
Więcej informacji
Informacje o CEEB dostępne
są na stronie internetowej
Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego www.gunb.gov.pl
oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy
Szczucin w zakładce: Dekla-
racja CEEB - źródła ciepła i
spalania paliw.

Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

Nowoczesne centrum kultury z
dużą przestrzenią biblioteczną,
a także pomieszczeniami do
prowadzenia zajęć artystycz-
nych zostanie wybudowane do
końca 2022 r.
Postęp prac na terenie budowy
jest coraz bardziej widoczny i
przebiega zgodnie z przyjętym
harmonogramem. Poza salą ki-

Trwa budowa nowej siedziby Centrum Kultury
i Bibliotek w Szczucinie

nową, w nowym gmachu za-
projektowano również sale z
myślą o różnego rodzaju zaję-
ciach, m.in.: muzycznych, wo-
kalnych czy  malarskich.
Nowe centrum kultury to no-
woczesna przestrzeń z której
będą mogli korzystać  wszyscy,
a w szczególności dzieci i mło-
dzież.

Inwestycja jest dofinansowana
ze środków Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w
kwocie 4.500.000 zł. Całkowity
koszt inwestycji to 10.200.000 zł.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy
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Naród bez dziejów, bez historii,
bez przeszłości, staje się
wkrótce narodem bez ziemi, na-
rodem bezdomnym, bez przy-
szłości. Naród, który nie wierzy
w wielkość, i nie chce ludzi
wielkich, kończy się.”

Prymas Stefan Wyszyński 

14 lutego 1942 r. Naczelny
Wódz gen. Władysław Sikorski
wydał rozkaz o przekształceniu
Związku Walki Zbrojnej w
Armię Krajową. Pierwszym do-
wódcą AK został komendant
główny ZWZ gen. Stefan Ro-
wecki „Grot”. Decyzja o po-
wstaniu AK była podyktowana

80. rocznica powstania
Armii Krajowej

1(23)/ 2022

koniecznością scalenia polskich
konspiracyjnych oddziałów
zbrojnych i podporządkowania
ich rządowi RP w Londynie.
Utworzona przed 80 laty AK
jest uważana za największe i
najlepiej zorganizowane pod-
ziemne wojsko działające w
okupowanej Europie.
W niedzielę 27 lutego br. w
Szczucinie odbyły się uroczyste
obchody 80. rocznicy powstania
Armii Krajowej.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą w Kościele Para-
fialnym w Szczucinie w intencji
żołnierzy Armii Krajowej oraz

pokoju na świecie. Następnie
uczestnicy uroczystości wysłu-
chali  koncertu pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu chórów:
Clave de sol i UNISONO ze
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie pod dyrekcją Pani Ilony
Mach. Po części artystycznej
odbył się wykład dr Marka Ja-
chyma na temat działań AK na
Powiślu Dąbrowskim.
Kolejnym punktem uroczysto-
ści był przemarsz pod Kwaterę
Pamięci Narodowej,  gdzie
przedstawiciele władz powiato-
wych, gminnych, jak również
szkół i organizacji złożyli wią-
zanki kwiatów. Następnie
wszyscy uczestnicy zostali za-
proszeni do budynku „Kana”
na wystawę „Historia Armii

Krajowej” oraz na ciepłą gro-
chówkę.
Organizatorami uroczystości
byli Klub Historyczny im.
Armii Krajowej przy Szkole
Podstawowej w Szczucinie pod

Zakończyły się prace w ramach
zadania „Rozbudowa z przebu-
dową budynku Środowisko-
wego Domu Samopomocy na
działce nr 813 w miejscowości
Dąbrowica”.
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Dąbrowicy jest dzien-
nym ośrodkiem wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi. Jego celem jest nie tylko
poprawa stanu psychicznego,
ale także fizycznego podopiecz-
nych.
W ramach inwestycji dobudo-
wano do istniejącego budynku
dodatkowe pomieszczenie,
które jest przeznaczone na sale

Sala rehabilitacyjna w ŚDS w Dąbrowicy

kierunkiem Bożeny Mazur i
Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie. Honorowy patronat pełnił
Instytut Pamięci Narodowej od-
dział w Krakowie.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

do rehabilitacji i ćwiczeń.
Dzięki temu podopieczni zys-
kali miejsce, gdzie będą mogli
poprawiać swoją kondycje i
sprawność ruchową.
Dzięki nowej, przestronnej sali

zajęcia rehabilitacyjne będą od-
bywały się w lepszych warun-
kach, dając komfort zarówno
opiekunom jak i podopiecz-
nym.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Rozpoczęły się prace zwią-
zane z realizacją zadania pod
nazwą: „Rozbudowa i prze-
budowa Placu Targowego w
Szczucinie”. Inwestycja zna-
cząco poprawi warunki osób
sprzedających, jak i robią-
cych zakupy i odwiedzają-
cych targ.
W remontowanej części
placu targowego niewątpli-
wie dużym problemem,
zwłaszcza w okresie inten-
sywnych opadów deszczu,
był brak odpowiednio
utwardzonego terenu oraz
brak odprowadzenia wód
opadowych i roztopowych.
W ramach realizowanej in-

Rozbudowa Placu Targowego 
w Szczucinie rozpoczęta

westycji zaplanowano wykona-
nie utwardzonych alejek i dróg
dojazdowych jak również wy-
konanie kanalizacji opadowej,
wzięto pod uwagę także po-
prawę estetyki tego miejsca i
zaplanowano utworzenie tere-
nów zielonych.
Inwestycja realizowana jest 
z udziałem środków 
finansowych pochodzących 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mało-
polskiego Na Lata 2014-2020,
Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej, Działanie 11.2 Od-
nowa obszarów wiejskich.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Zajęcia edukacyjne w bibliotece
Od marca br., w Bibliotece Publicznej w Szczucinie, rozpoczęły się zajęcia edukacyjne z
Photonem, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eks-
perymenty wprowadził dzieci w świat nowych technologii.Tego typu lekcje są okazją
do rozwijania kreatywności, zdolności logicznego myślenia i pracy w grupie. Zajęcia
obejmują cykl czterech spotkań, w których uczestniczy czteroosobowa grupa dzieci.
Spotkania rozplanowane są do końca czerwca, następny nabór zostanie ogłoszony w
sierpniu. 

Redakcja
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Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego
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Od kilkunastu lat szczuciń-
ska orkiestra dęta rozpoczy-
nała kolejny rok działalności
Koncertem Noworocznym,
który gromadził liczne grono
sympatyków muzyki ze
Szczucina i okolic. Tego-
roczny koncert noworoczny
orkiestry miał wyjątkową
formułę, ze względu na wy-
stąpienie kolejnej fali zaka-

żeń COVID – 19. W sobotę 29
stycznia, w sali prób orkiestry,
bez udziału publiczności za-
graliśmy koncert, który był re-
jestrowany audiowizualnie.
Pandemia niestety nie oszczę-
dziła również muzyków 
orkiestry.  Graliśmy w „okro-
jonym” składzie, co daje się
zauważyć na naszym nagra-
niu. Pomimo tych trudności

Koncert Noworoczny 2022

W książce pt. „Czarnoksiężnik”
autor opisuje tradycję jednego
z bawarskich miast, w którym
od 1663 roku odbywają się co-
rocznie misteria paschalne. To
wyraz wdzięczności mieszkań-
ców za uratowanie miasta od
zagłady – cholery. Specjalna
grupa ludzi przygotowywana
jest przez rekolekcje, do przed-
stawienia tego, co działo się w
Jerozolimie za czasów Jezusa
Chrystusa. Ale jest tam też i
drugi wątek. Jeden z mieszkań-
ców, posiada dość dziwny
obraz. Obraz przedstawia
scenę sądu Piłata, który ukazu-
jąc Jezusa tłumowi mówi: „Oto
człowiek”. Właściciel obrazu
wpatrując się, dokonał niezwy-
kłego odkrycia. Na tym obrazie
poznał siebie, jak pluje na Je-
zusa. Zdumiony tym odkry-
ciem zaprosił swego
przyjaciela. Pokazując mu
obraz, usłyszał najpierw po-
chwałę malarza, techniki, kolo-
rytu. W pewnym momencie
przyjaciel zamilkł. Zapytany:
„co się stało?” usłyszał odpo-
wiedź: „bo widzisz ja tu stoję i
podnoszę kamień, aby rzucić
nim w Jezusa”. Niedowierzając
tym odkryciom, obydwaj za-
prosili służącego. Gdy stanął
przed obrazem, był nim za-
chwycony. Po chwili oglądania
wyraźnie zmienił się wyraz
jego twarzy. Na pytanie „co się
stało?” niemal krzykiem odpo-
wiada: „Ależ to niemożliwe. Ja
tam nie mogłem być, a ja tu
stoję i krzyczę na Pana Jezusa.
To nie jest prawda”. A jednak
to jest prawda. To tylko opo-
wieść, ale to piękne literackie
potwierdzenie tego, co powie-

dział Jezus: „Cokolwiek uczy-
niliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, to Mnie
uczyniliście”.  Dzisiejsze media
dostarczają nam wystarczającą
ilość informacji o cierpiącym
Chrystusie. Obrazy z Ukrainy
nie budzą żadnych wątpliwo-
ści, że cierpienia są ogromne.
W mieście Browary koło Ki-
jowa pracują Siostry Nazare-
tanki. Z przełożoną regionalną
Nazaretanek na Ukrainie, Sios-
trą Beatą Wilk, został przepro-
wadzony wywiad. Zapytana o
sytuację w tym rejonie, odpo-
wiedziała, że nie chce mówić o
okropnościach wojny, bo to jest
na bieżąco przekazywane
przez media. Jak podkreśliła,
nikt nie ma wątpliwości, że
wojna jest okrutna. Ale chce
powiedzieć o tym, co pomimo
strachu i śmierci daje nadzieję,
daje namiastki radości. Właśnie
przez wojnę wiele osób znaj-
duje drogę do Boga. W czasie
alarmu i nalotów przybiegają z
pobliskich domów, do pod-
ziemi kościoła ludzie, którzy
nigdy nie mieli nic wspólnego
z Panem Bogiem. I tu patrząc
na modlących się widzą, że
strach, który z natury niszczy i

zabija człowieka, można prze-
żyć inaczej, z wiarą. Dlatego
mówiąc o pomocy uchodźcom
wojennym zaapelowała, że
także bardzo ważnym jest, aby
uciekinierzy wojenni, tak boleś-
nie doświadczeni przez wojnę,
otrzymali tu na naszej polskiej,
katolickiej ziemi, nie tylko dach
nad głową i pomoc materialną,
ale także mogli spotkać Boga
żyjącego w nas. Bo być może,
że spełnia się ukraińskie powie-
dzenie: „Dopóki piorun nie
trzaśnie, nie przeżegnasz się”.
A na pewno spełnia się to, co
zapisała Św. Siostra Faustyna
w Dzienniczku: „Cierpienie jest
skarbem największym na ziemi
– oczyszcza duszę. W cierpie-
niu poznajemy, kto jest dla nas
prawdziwym przyjacielem.
Prawdziwą miłość mierzy się
termometrem cierpień”. A nas
Polaków zobowiązują słowa Je-
zusa wypowiedziane do Sios-
try Faustyny w maju 1938 roku,
a więc niedługo przed wybu-
chem II wojny światowej, w
czasie modlitwy za Ojczyznę:
„Polskę szczególnie umiłowa-
łem, a jeżeli posłuszna będzie
woli Mojej, wywyższę ją w po-
tędze i świętości”. Na pewno
nie przypuszczaliśmy, że właś-
nie w takich okolicznościach
przyjdzie nam przeżywać ko-
lejny Wielki Post naszego życia.
Pewno nie było to w naszych
planach, że w tym cierpieniu
Jezusa, naszego Zbawiciela i w
tym cierpieniu naszych bliź-
nich przyjdzie nam pomagać.
Najpierw naszą modlitwą. Ona
jest potrzebna przede wszyst-
kim nam, abyśmy sami byli
pełni miłości, bo nie można dać

tego, czego się nie ma, nie po-
siada. To oczywiste. Mamy moż-
liwość poświęcenia czasu na
modlitwę choćby dlatego, że jest
więcej nabożeństw: Droga Krzy-
żowa, Gorzkie Żale. Czas epide-
mii uświadomił nam potrzebę
większej troski o dystans, o czys-
tość, o dezynfekcję. To troska o
nasze zdrowie ciała. Zadbaliśmy
o to, aby nie rozprzestrzeniać
epidemii. Można powiedzieć:
zdaliśmy egzamin. Teraz przy-
chodzi czas na nasze serca, na
nasze dusze. O czystość i bezpie-
czeństwo duszy troszczymy się
sakramentem pokuty. Być może
zapomnieliśmy o przykazaniach
kościelnych, które wyraźnie
przypominają, że przynajmniej
raz w roku należy przystąpić do
sakramentu pokuty i przynaj-
mniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym, przyjąć Komu-
nię Świętą. Okres wielkanocnej
Komunii świętej rozpoczął się
już w Środę Popielcową, a za-
kończy się w Niedzielę Trójcy
Przenajświętszej. To prawie 100
dni. Warto o tym sobie przypo-
mnieć. Historia epidemii, a teraz
wojny, jeszcze raz przypomina,
że tu na ziemi kruche jest nasze
życie, i bardzo kruche jest nasze
szczęście. I warto też przypo-
mnieć sobie nasze polskie przy-
słowie: „Z jakim przystajesz,
takim się stajesz”. I trzeba sobie
przypomnieć słowa Pana Jezusa
wypowiedziane do Siostry
Faustyny: „Nie znajdzie ludz-
kość uspokojenia, dopokąd się
nie zwróci z ufnością do Miło-
sierdzia Mojego. Te dwa pro-
mienie oznaczają Krew i Wodę:
- blady promień oznacza wodę,
która usprawiedliwia dusze; -

czerwony promień oznacza
Krew, która jest życiem duszy.
Te dwa promienie wyszły z
wnętrzności Miłosierdzia Mo-
jego wówczas, kiedy konające
Serce Moje zostało włócznią
otwarte na krzyżu. Te promie-
nie osłaniają dusze przed za-
gniewaniem Ojca Mojego.
Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć
będzie, bo nie dosięgnie go
sprawiedliwa ręka Boga”. Dla-
tego i dla nas aktualne jest po-
uczenie Jezusa skierowane do
Siostry Faustyny: „córko Moja,
nie opuszczaj Komunii świętej,
chyba wtenczas, kiedy wiesz
dobrze, że upadłaś ciężko, poza
tym niech cię nie powstrzy-
mują żadne wątpliwości w łą-
czeniu się ze Mną w Mojej
tajemnicy miłości. Drobne
twoje usterki znikają w Mojej
miłości, jak źdźbło słomy rzu-
cone na wielki żar. Wiedz o
tym, że zasmucasz Mnie bar-
dzo, kiedy Mnie opuszczasz w
Komunii świętej”. Skorzys-
tajmy z refleksji w czasie Wiel-
kiego Postu. Nabierzmy ducha
chwilami modlitwy. Skorzys-
tajmy z możliwości przystąpie-
nia do sakramentu pokuty.
Odpowiedzmy na zaproszenie
do Komunii świętej. Bo od każ-
dego z nas zależy, czy wypro-
simy miłosierdzie dla nas i
świata całego. Dajmy z siebie
wszystko, abyśmy w pokoju
życzyli sobie Wesołego Alle-
luja.

ks. Zygmunt Warzecha
Proboszcz 

Parafii  Szczucin

zdecydowaliśmy, na przekór epi-
demii, zagrać koncert w formie on-
line, aby czas spędzony na
przygotowanie muzycznych wra-
żeń nie pozostał bezowocny. W re-
pertuarze znalazły się utwory z
różnych gatunków. Wśród pre-
zentowanych były: rozrywkowe,
bożonarodzeniowe oraz muzyka
filmowa i popularna. Nasi wokali-
ści Karolina Mach, Gabriela Sołtys,

Mikołaj Beker, Piotr Furgał oraz
Karol Łuszcz występujący z or-
kiestrą, którą dyrygował Jarosław
Dzięgiel, dostarczyli wiele przy-
jemnych i radosnych wrażeń. Te-
goroczny koncert można oglądać
na serwisie YOU TUBE. Zachę-
camy  do oglądnięcia. Oprócz mu-
zycznych dokonań na filmiku
można znaleźć dużo treści związa-
nej z historią orkiestry oraz jej bie-

żącą działalnością. W 2022 r.
obchodzić będziemy jubi-
leusz 25. lecia reaktywacji
działalności orkiestry,
który planowany jest na
niedzielę 19 czerwca. Już
dzisiaj wszystkich zapra-
szamy i zapewniamy że bę-
dzie to bardzo ciekawe i
atrakcyjne wydarzenie
związane ze srebrnym jubi-
leuszem orkiestry. Każda
działalność wymaga nakła-
dów finansowych. Od ze-
szłego roku wszyscy
podatnicy którzy chcieliby
wesprzeć naszą działalność
w ramach 1 %  mają taką
możliwość, wpisując w roz-
liczeniu podatkowym PIT:
Orkiestra Dęta Szczucin
10138,   KRS 0000270261.                                                                             

Andrzej Urbanik 
Prezes Stowarzyszenia

Orkiestra Dęta
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cjonowała na szczeblu wojewódzkim i
powiatowym. 

Walka z okupantem niemiec-
kim, a potem i sowieckim, była podsta-
wową formą działalności polskiego
podziemia. Początkowo była to Służba
Zwycięstwu Polski (SZP) - powołana
we wrześniu 1939 r. Decyzją rządu emi-
gracyjnego w Paryżu z listopada 1939
r. powołano do życia Związek Walki
Zbrojnej (ZWZ), jako część Sił Zbroj-
nych RP. 
14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Pol-
skich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Si-
korski  rozkazem skierowanym do
Komendanta Głównego ZWZ, gen. Ste-
fana Roweckiego rozkazał:  Znoszę dla
użytku zewnętrznego nazwę ZWZ -
wszyscy żołnierze w czynnej służbie
wojskowej w Kraju stanowią „Armię
Krajową”.

Skąd ta zmiana nazwy? Po
pierwsze, był to akt polityczny – poka-
zujący, że w okupowanej Polsce są
przygotowywane kadry w celu wystą-
pienia przeciw okupantowi w najbar-
dziej sprzyjającym momencie wojny.
Po drugie, był to akt symboliczny; prze-
mianowanie ZWZ na AK ukazywało,
że istnieją następujące części Polskich
Sił Zbrojnych: Armia Polska na Zacho-
dzie i Armia Krajowa w okupowanym
kraju. Kolejnym powodem zmiany
nazwy był proces scalenia wszystkich
konspiracyjnych sił zbrojnych w Polsce.

Aby podkreślić apolityczność
wojskowej organizacji, przestała ona
być Związkiem, a stała się Armią Kra-
jową, częścią Polskich Sił Zbrojnych. To
posunięcie przyniosło sukces. Stan li-
czebny zaprzysiężonych w 1944 r. wy-
nosił ponad 350  tysięcy  żołnierzy.
AK-cy czuli się bardziej żołnierzami niż
członkami konspiracyjnej organizacji.
Nazwa ta nadal jednoczyła żołnierzy
nawet po rozwiązaniu Armii Krajowej. 
Armia Krajowa  w powiecie dąbrow-
skim

Jak już wspomniałem od po-
czątku okupacji budowano strukturę
terenową sił zbrojnych Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Okręgi, które od-
powiadały w zasadzie przedwojennym
województwom, dzieliły się na inspek-
toraty  i obwody (powiaty) rejony i pla-
cówki (szczebel gminy). Placówki
dzieliły się na plutony, które składały
się przeważnie z 3 drużyn. Na czele ob-
szarów, okręgów, obwodów i placó-
wek stali komendanci.

Obwód Dąbrowa Tarnowska
(kryptonim „Drewniaki” i „Drukar-
nia”) oraz obwody brzeski (kryptonim
„Buty”, „Batuta”) i tarnowski (krypto-
nim „Tandeta”, „Tartak”) wchodziły w
skład Inspektoratu Tarnów (kryptonim
„Traktor”, „Tama”), który organizacyj-
nie podlegał Okręgowi Kraków.

Obwód Dąbrowa Tarnowska
ps. „Drewniaki” składał się z siedmiu
placówek: 
1. placówka  – Dąbrowa Tarnowska-
Radgoszcz; kryptonim „Dzięcioł”, „Da-
nuta”
2. placówka  – Gręboszów; kryptonim
„Głuszec”, „Genia”, „Genowefa”

3. placówka  – Mędrzechów-Bolesław;
kryptonim „Marta”, „Malwina”,
4. placówka  – Radłów- kryptonim
„Roma”, „Regina”, „Rozalia”; „Re-
nata”
5. placówka  – Szczucin – kryptonim
„Szpak”, „Stefa”, „Stanisława”
6. placówka  – Wietrzychowice - kryp-
tonim „Wrona”, „Wacława”,
7. placówka  – Żabno-Otfinów – kryp-
tonim „Zięba”, „Zofia”

W obwodzie dąbrowskim
udało się utworzyć 25 plutonów, w
każdym było po 3 drużyny – średnio
po 15 żołnierzy. Ilość osób w plutonie
odpowiadała normom przewidzia-
nym dla tej wojskowej formacji w
okresie międzywojennym - wynosiła
około 50 - 60 żołnierzy.

Poszczególne plutony otrzy-
mały określony numer. Placówka w
Szczucinie otrzymała numery po-
szczególnych plutonów: 305, 305a,
306, 307, 308, 340, 341.

Kpt. Władysław Kabat ps.
„Brzechwa” - dowódca obwodu Dąb-
rowa Tarnowska pisał:
„W każdej gminie na terenie powiatu
już w kwietniu 1940 r działała Ko-
menda Placówki ZWZ, przy której
pracował samodzielnie czynnik poli-
tyczny w osobie powołanego uprzed-
nio przez mnie męża zaufania
(podkreślił M. J.) Sieć mężów zaufania
tworzyli najbardziej wpływowi i
ruchliwi działacze „Wici” i Stron-
nictwa Ludowego. Oni to właśnie de-
cydowali o kadrach powołanych w
kwietniu i maju komend placówek
ZWZ”.

Na terenie gminy Szczucin
takim mężem zaufania został Franci-
szek Kapel ps. „Wyżeł”, mieszkaniec
Woli Szczucińskiej, który od młodych
lat, razem ze Stanisławem Klimcza-
kiem był aktywnym członkiem ruchu
ludowego.

O jego zaangażowaniu w
działalność konspiracyjną może
świadczyć opinia, którą w 1952 r. spo-
rządził informator Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Dąbrowie Tarnowskiej: „Jeśli cho-
dzi o Kapla Franciszka zam. Wola
Szczucińska to uważam, że gdyby na
terenie gminy Szczucin było organizo-
wane podziemie to tylko on mógłby
być tego organizatorem”(materiały
IPN –Kraków). 

Do organizacji wprowadzano
„chłopaków”, którzy mieli  doświad-
czenie wojskowe.  Złożyli w II RP
przysięgę,  która kończyła się  sło-
wami: „za sprawę Ojczyzny mej wal-
czyć do ostatniego tchu w piersiach i
w ogóle tak postępować, abym mógł
żyć i umierać jak prawy Żołnierz Pol-
ski. Tak mi dopomóż Bóg i Święta
Syna jego Męka, Amen".

Aleksandra Pietrzykowa w
publikacji (wyd. 1984 r.) poświęconej
ruchowi oporu w regionie tarnow-
skim opisując genezę działalności na
terenie naszej gminy stwierdziła: „W
działalności konspiracyjnej wyróż-
niała się placówka w Szczucinie. Jej

Placówka AK „Stanisława” (zarys działalności - cz.1)
9 maja 2012 r.  w  Domu Parafialnym
„KANA” odbyła się uroczystość po-
święcona obchodom I rocznicy powo-
łania Klubu Historycznego im. Armii
Krajowej w Gimnazjum im. Bohate-
rów Września w Szczucinie oraz inau-
guracji tegoż Klubu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny
w Szczucinie. 
Na uroczystość przybył Pan płk Zdzi-
sław Baszak - honorowy Prezes
Okręgu Tarnów Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
(ŚZŻAK). To właśnie z inicjatywy
pułkownika (obecnie generała) w
szczucińskich szkołach powstały
Kluby Historyczne im. Armii Krajo-
wej, którym pułkownik przekazał
sztandary ŚZŻAK ze Szczucina i De-
lastowic. Owe sztandary uświetniają
lokalne uroczystości państwowe i sa-
morządowe. 

Po zakończeniu spotkania
odbyłem rozmowę z płk Baszakiem,
w której stwierdził, że główny udział
w tworzeniu struktur Polskiego Pań-
stwa Podziemnego na Ziemi Szczu-
cińskiej odegrali miejscowi ludowcy. 

Szczucińscy ludowcy w II RP
na naszym terenie mieli rozbudowane
struktury oraz zaangażowanych dzia-
łaczy. W naszej gminie szczególnie
wybił się Stanisław Klimczak ze
Słupca. W nadwiślańskiej wiosce do-
łączył do ruchu  ludowego,  któremu
został wierny aż do śmierci. Jego ak-
tywna postawa została doceniona i w
1935 r. na zjeździe Stronnictwa Ludo-
wego został wybrany na stanowisko
wiceprezesa, a następnie prezesa  w
Dąbrowie Tarnowskiej. W 1941 r. po-
wołany został na stanowisko Powia-
towego Delegata Rządu, czyli
konspiracyjnego starostę dąbrow-
skiego. Wtedy posługiwał się pseudo-
nimem „Żelazny” oraz „Ułan”. To
„Żelazny” decydował o akcjach zbroj-
nych i sabotażowych wykonywanych
przez podziemie. Aktywnie wspierał
tajne nauczanie oraz wydawanie
prasy konspiracyjnej. „Żelazny” za-
płacił wysoką cenę  za swoją działal-
ność. Jego syn i żona zostali
zamordowani przez okupanta.

Młodszemu czytelnikowi
warto przypomnieć kilka faktów do-
tyczących Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, w którym Stanisław
Klimczak sprawował funkcje okupa-
cyjnego starosty w powiecie. 

Otóż po wrześniu 1939 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie (zwany rządem londyń-
skim) sprawował funkcje władzy pań-
stwowej na terytorium okupowanej
Polski poprzez Delegaturę Rządu
Rzeczypospolitej na Kraj, której  od-
dano sprawy polityczne, wojskowe  i
zagadnienia administracji cywilnej.
Struktury i działalność administracji
musiały zostać dostosowane do wa-
runków konspiracji. Delegaturze rzą-
dowej podporządkowano
departamenty będące odpowiedni-
kiem ministerstw. Stworzona została
administracja podziemna, która funk-

współorganizatorem był F. Kapel ps.
„Wyżeł”, który swoją działalność roz-
począł od akcji propagandowej i gro-
madzenia broni. W roku 1941
dowództwo placówki objął kpt. Fran-
ciszek Wiatr ps. Duch”. 
W końcowej fazie wojny (grudzień
1944 r.) kpt. Franciszek Wiatr został
mianowany dowódcą obwodu w
Dąbrowie Tarnowskiej. 

Placówka w Szczucinie po-
czątkowo miała pseudonimy: „Stefa”,
„Szpak”,  a od 1943 r. „Stanisława”. 

Na podstawie rękopisu spo-
rządzonego przez kpt. Franciszka
Wiatra, przedstawię skład osobowy
placówki AK „Stanisława”. Oryginał
pisma znajduje się w tekach ppłka
Stefana Musiałka-Łowickiego, które
są dostępne w Archiwum Państwo-
wym w Tarnowie. Ppłk Stefan Musia-
łek-Łowicki w czasie okupacji
hitlerowskiej był inspektorem Inspek-
toratu AK Tarnów, kawaler Orderu
Virtuti Militari. Po wojnie wielu AK-
ców przesłało do swojego dowódcy
materiały o działalności placówek AK
z Ziemi  Tarnowskiej. 
Skład Placówki AK „ Stanisława”:
Dowódca placówki – kpt. Wiatr Fran-
ciszek ps. „Duch”
I Zastępca dowódcy – kpt. Kijak Józef
ps. „Budrys”
II Zastępca dowódcy – st. sierż. Dzię-
giel Franciszek ps. „Zygzak”
I Adiutant – sierż. Zygmunt Franci-
szek ps. „Piła”
II Adiutant plut. Orszulak Jan ps.
„Wydra”
Referent wywiadu – plut. Kapel Fran-
ciszek ps. „Wyżeł”; „Rygielski”
Zastępca referenta wywiadu – plut.
Witaszek Wojciech ps. „Grab”
Łącznik - strzel. Grabowski Jerzy syn
kpt. ps. „Szczupak”
Służba Ochrony Powstania
Dowódca druż. sierż. Mazur Stani-
sław ps. „Żbik”
Zastępca dowódcy – plut. Giera Feliks
ps. „Ryś”
Pomocnicza Służba Kobiet
Dowódca – żona kpt. art. Grabowska
Zofia ps. „Jolanta”
Zastępca – żona ogn. art. Głód Irena
„Rezeda”
Obsada plutonów i drużyn:
Dowódca I plutonu – ppor. Szmist Jan
ps. „Bokser”
Zastępca dowódcy – plut. Jabłoński
Jerzy ps. „Karaś”
Dowódca 1 drużyny – kpr. Wolak
Marcin ps. „Sosna”
Dowódca 2 drużyny – kpr. Osika An-
toni ps. „Wałek”
Dowódca 3 drużyny – kpr. Obara Bro-
nisław ps. „Żyła”
Dowódca II plutonu – plut. Rżany
Władysław ps. „Żelazny”
Zastępca dowódcy –  plut. Klimczak
Jan ps. „Mocny”
Dowódca 4 drużyny – kpr. Klimas
Stefan ps. „Orzeł”
Dowódca 5 drużyny – kpr. Kapel
Władysław ps. „Gazda”
Dowódca 6 drużyny – kpr. Lech Jan
ps. „Rudek”
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Dowódca III plutonu – sierż. Dzięgiel
Jan ps. „Skała”
Zastępca dowódcy – plut. Dudek Józef
ps. „Śmiały”
Dowódca 7 drużyny – kpr. Duda Wła-
dysław ps. „Sarna”
Dowódca 8 drużyny – kpr. Jasiak Zyg-
munt ps. „Wałek”
Dowódca 9 drużyny – kpr. Żuchowicz
Kazimierz ps. „Jastrząb”

Zanim przejdę do omówienia
działalności Placówki AK „Stanisława”
wspomnę o Batalionach Chłopskich.
Jest to  temat na osobny artykuł. Józef
Kozioł, działacz ludowy z Delastowic,
ocenił współpracę  na Ziemi Nadwi-
ślańskiej między AK  i BCH wymow-
nie: „tu ruch ludowy w Gminie
Szczucin żył w przyjaźni z ruchem
AK”.

Walka  z okupantem
Na terenie gminy zaprzysię-

żeni żołnierze Polskiego Państwa Pod-
ziemnego przebywali w swoich
domach, by w razie potrzeby, na roz-
kaz, tworzyć oddziały dywersyjne,
które miały wykonać określone zada-
nie.  Przypadki dywersji zbrojnej były
u  nas nieliczne. W gminie Szczucin
często miejscowa konspiracja sabotaż
prowadziła przy współpracy z pla-
cówką „Malwina”. Prowadzona walka
musiała być dostosowana do realnych
możliwości lokalnej konspiracji oraz
nie mogła prowokować odwetu ze
strony okupanta. Zapewne pamięć o 12
września 1939 r. oraz o 5 kwietnia 1941
r. ową działalność hamowała. Po dru-
gie przywódcy (Stanisław Klimczak,
Franciszek Kapel) poznali skutki dzia-
łalności konspiracyjnej. W czasie oku-
pacji musieli się ukrywać, a ich bliscy
przeżyli niejedną tragedię. Kolejnym
problemem było posiadanie odpowied-
niej ilości broni i amunicji. Arsenał pla-
cówki „Stanisława” nie był
imponujący. 

Jedną z pierwszych odnotowa-
nych akcji na terenie obwodu dąbrow-
skiego należy wymienić sabotaż w
Szczucinie, dokonany w marcu 1941 r.
Niemcy, którzy  przygotowywali się do
wojny ze Związkiem Radzieckim przy-
wozili tutaj  w częściach  baraki, w któ-
rych miało stacjonować wojsko. Na
stację kolejową do Szczucina przysłano
kilka wagonów z płytami do montażu
baraków. Płyty zostały niedbale zło-
żone na placu stacji.

Opis akcji przedstawię za ma-
szynopisem pracy Powiat Dąbrowa
Tarnowska w czasie okupacji hitlerow-
skiej od 1939 do 1945 roku, która zos-
tała opracowana przez Tadeusza
Babiarza w 1975 r. na zlecenie Komisji
Historycznej Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację. Monografia jest
dostępna w Archiwum Narodowym
Oddział w Tarnowie. M i e j s c o w y
ruch oporu podjął decyzję o ich podpa-
leniu. Akcję przeprowadzili: Franciszek
Kapel, st. sierżant P. Topór, Wojciech
Cieślak z Łęki Szczucińskiej. W mono-
grafii czytamy: „W nocy przygotowali
flaszkę benzyny, próchna ze starej
wierzby oraz prochu wydobytego z
naboi karabinowych. Noc nie była

ciemna, ale wartownika nie było. Pró-
chno wcześniej podpalone mieli w
puszce blaszanej, którą położyli na
cegle tuż  przy płycie barakowej na
którą nasypali dość dużą nitkę prochu
dobiegającą do butelki z benzyną za-
korkowanej szmatką nasyconą świeżą
benzyną”. Pożar został szybko uga-
szony przez wojsko.  

Niemcy po tej akcji wydali po-
lecenie sołtysom okolicznych wsi, by
wyznaczyli zakładników na wypadek,
gdyby miała powtórzyć się jakakolwiek
kolejna akcja sabotażowa. W dniu 27
marca 1941 r. nastąpiło ich aresztowa-
nie, a w razie powtórzenia akcji mieli
być publicznie rozstrzelani. Areszto-
wani przetrzymywani byli w budynku
gospodarczym, w podwórzu szczuciń-
skiej kamienicy, obok ówczesnej sie-
dziby gminy. Spichlerz nie był
ogrzewany, pozbawiony był też możli-
wości mycia się. Osoby zatrzymane
były niedożywione, bez możliwości
kontaktu z osobami zewnątrz, pod
stałą wartą Niemców. W dzień zmu-
szeni byli oni do wykonywania prac,
które odbywały się również pod ścisłą
kontrolą i nadzorem Niemców. Dzięki
staraniom ówczesnego wójta zostali
szczęśliwie uwolnieni w dniu 23 kwiet-
nia 1941 r.
Akcja na mleczarnię 

Jan Orszulak, adiutant pla-
cówki „Stanisława” o akcji na mleczar-
nię pisał: Akcje dywersyjna na
mleczarnię w Szczucinie wykonał
„Dymus” Wojciech Dynak ze Smęgo-
rzowa, zastępca dowódcy plutonu 307,
pod nadzorem dowódcy plutonu
„Skaly” Marcina Dzięgla z Radwana.
Miał on chłopców ze Smęgorzowa,
Brzezówki i Skrzynki. (…) Maszynę do
pisania, skonfiskowaną w mleczarni,
dostarczył do mnie (osobiście z patro-
lem) „Dymus”. W akcji tej brało udział
trzech żołnierzy z drugiej strony Wisły
(stopnickie). Następnego dnia przepro-
wadzono bezskuteczne poszukiwania,
a Niemcy byli przekonani, że akcja zos-
tała przeprowadzona przez „Jędru-
siów”. Dlatego wobec mieszkańców
Szczucina nie dokonano żadnych dzia-
łań odwetowych. Sami zaś szczucinia-
nie twierdzili, że w akcji na mleczarnię
brała udział znaczna grupa  żołnierzy
na koniach, która przybyła zza Wisły.

Pod koniec lipca 1944 r., w
czasie którym żołnierze AK dokonali
napadu na Monopol Tytoniowy w
Szczucinie, zabrano pieniądze, z któ-
rych 50 000 wysłano do komendy ob-
wodu w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Nie wszystkie akcje kończyły
się szczęśliwie.  W lipcu 1944 r.  wie-
czorem,  grupa uderzeniowa z pla-
cówki Malwina: „Malik” – dowódca,
„Ebro” i „Leśniak” udała się do Delas-
towic w celu zabezpieczenia mąki dla
oddziału znajdującego się na terenie
placówki „Malwina”. W Szczucinie
mieli pozyskać drożdże.  W tym cza-
sie w miasteczku w związku z rozwi-
jającą się ofensywą radziecką
przebywały duże ilości frontowego
wojska. Dowódca patrolu zdecydo-
wał się na dodatkową akcję w domu
znajdującym się w centrum Szczu-
cina. Nieodpowiednie zabezpieczenie
akcji spowodowało, że właściciel
domu zdążył powiadomić żandar-
mów. „Malik” oraz ranny „Leśniak”
widząc, że przewaga Niemców jest
zbyt duża opuścili miasteczko.  W nie-
równej, krótkiej  walce poległ Misia-
szek Czesław ps. „Ebro”, pochowany
na cmentarzu parafialnym w Szczuci-
nie.

Jędrusie 
Wydarzeniem, które pozos-

tało w pamięci mieszkańców Szczu-
cina była  czerwcowa noc 1944 r.
Wtedy z terenu województwa kielec-
kiego uderzył oddział „Jędrusiów”,
który  wcześniej rozpoznał teren
ataku. 
Grupa „majątkowa” rozbijała ma-
szyny oraz niszczyła dokumenty w
miejscowej gorzelni.  Z magazynów
zabrano  materiały (cukier, spirytus),
umieszczono na wozach i przewie-
ziono na drugi brzeg Wisły. W czasie
wywożenia ładunku doszło do wy-
miany ognia z Niemcami, którzy jed-
nak nie przejawiali chęci do dłuższej
walki.

Eugeniusz Dąbrowski  w
książce Szlakiem „Jędrusiów” o tej
akcji pisał:  „W mieście krążyły nasze
patrole, a jeden z nich otrzymał zada-
nie specjalne, polegające na nałożeniu
kontrybucji na Polaków współpracu-
jących z okupantem i zajmujących od-
powiedzialne stanowiska  w aparacie
administracyjnym i handlowym. Wy-
wiad przekazał nam ich adresy i w
czasie akcji odwiedziliśmy ich i zmu-
siliśmy do przekazania większej go-
tówki na rzecz polskiej partyzantki.
Przy tej okazji otrzymali też „lekcję
wychowania obywatelskiego”.

Marek Jachym
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Podczas tegorocznych ferii zi-
mowych (10-21.01.2022 r.)
aura nie sprzyjała zabawie na
śniegu, za to ciekawą alterna-
tywą dla dzieci na spędzanie
czasu wolnego była oferta
zajęć w Samorządowym Cen-
trum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie. W pierwszy ty-
dzień ferii zajęcia odbywały
się w Bibliotece Publicznej.
Rozpoczęto je książką Grze-
gorza Kasdepke „Przygody
Detektywa Pozytywki”, która
towarzyszyła przez kolejne
dni. Zabawę w bibliotece zdo-
minowały roboty edukacyjne
– nowy nabytek placówki, za-
kupiony w ramach programu
„Kraszewski. Komputery dla

30.01.2022 r. odbył się Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Co roku od 30 lat
zbierane są środki na wspar-
cie ochrony zdrowia. W tym
roku zebrane fundusze służą
zapewnieniu najwyższych
standardów diagnostyki i le-
czenia wzroku u dzieci, co po-
zwoli na stwierdzenie
ewentualnych nieprawidło-
wości i podjęcia szybkiego le-
czenia. Dzięki zbiórce w wielu
placówkach pojawi się nowo-
czesny sprzęt: argiografy - do
leczenia siatkówczaka, oftal-
moskopy do badania dna oka,
lampy szczelinowe, tono-
metry, urządzenia OCT i
wiele innych.
Finał WOŚP to zawsze moc
dźwięków, kolorowych świa-
teł, wielkich serc i pozytyw-
nych emocji! Niestety
tegoroczna pogoda, jak i sy-
tuacja epidemiologiczna nie
rozpieszczała. Pomimo tego
dobre serca rozjaśniały, roz-
świetlały aurę i dodawały
wiary, że razem możemy więcej ! 
Za pośrednictwem 60. wolon-
tariuszy w Gminie Szczucin
udało się zebrać sporą sumę
pieniędzy. Sztab przy Samo-
rządowym Centrum Kultury i

Ferie zimowe w SCKiB w Szczucinie 

Bibliotek w Szczucinie po go-
dzinie 19 zakończył liczenie
pieniędzy zebranych podczas
jubileuszowego 30. Finału
WOŚP. Uzbierano 22,029,77 zł.
Najwięcej uzbierali: Martyna
Chrabąszcz – 1164,10 zł, Pau-
lina Ślęczkowska – 919,88 zł i
Krzysztof Bystroń – 853,21 zł.
Po raz kolejny mieszkańcy
gminy Szczucin udowodnili,
że mają ogromne serca! 

Organizatorzy 30. Finału
WOŚP oraz Sztab SCKiB w
Szczucinie
dziękują Wolontariuszom i
ich opiekunom, za pełną po-
świecenia pracę na rzecz
WOŚP.  Serdecznie dzięku-
jemy też Wszystkim Darczyń-

com, a byli to: 
Bank Spółdzielczy 
w Szczucinie,
Firma Handlowo-Usługowa
„FURGAŁ” Barbara, Michał
Furgał,
Dom Handlowy MALISZ
F.H. „Twój dom i ogród”, 
Firma Handlowo-Usługowa
Bartłomiej Ziemian,
Firma Handlowo-Usługowa
„WISŁA” Waldemar Gwoź-
dziowski,
Przetwórnia Mięsa – Janina
Juszczyk,
Agencja INFO-DRUK –
Krzysztof Mach.
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30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

bibliotek 2021”. Na zajęciach
dzieci poznawały podstawy
kodowania. Do tego celu po-
służyła specjalnie  przygoto-
wana przez bibliotekarkę
Oktawię gra planszowa. Po-
zwoliła ona w formie zabawy
prowadzić rywalizację, dzięki
czemu dzieci mogły rozwią-
zywać zawarte w grze zada-
nia z zapałem i w skupieniu
przechodzić kolejne poziomy
gry, śledzić sukcesy swojej
pracy i poznawać tajniki pod-
staw programowania. Zajęcia
w bibliotece to także wiele in-
nych atrakcji. Każdy dzień
przynosił nowe wyzwania.
Dzieci piekły ciasteczka, ro-
biły maski karnawałowe, pa-

miętały także o zbliżającym
się Dniu Babci i Dziadka, były
gry planszowe i kalambury,
dokarmiały ptaki. Pod nadzo-
rem zaprzyjaźnionej z biblio-
teką czytelniczki Pani Jadwigi,
wykonały laurki, które z pew-
nością trafiły do ukochanych
dziadków. Zajęcia zwieńczyła
pizza.

Drugi tydzień ferii odbył się
w Domu Kultury. Dzieci za-
angażowały się w liczne zaję-
cia sportowe, umysłowe,
artystyczne i kulinarne.  Naj-
większą radość sprawiały
uczestnikom zabawy ru-
chowe, zwłaszcza gra w
„Szczura” oraz „Pająka i
Muchy”. Była też okazja do

prezentacji swoich talentów
artystycznych wykonując in-
dywidualne i grupowe prace
plastyczne o tematyce zimo-
wej „Zabawy na Śniegu”,
„Pani i Pan Bałwan”. Z okazji
zbliżającego się dnia św. Wa-
lentego dzieci wykonywały
kartki walentynkowe. Cieka-
wym doświadczeniem dla
uczestników było robienie
zdobionych szkatułek na
swoje małe skarby. Gościem
zajęć była także Pani Ewelina
Ryńska – Ekodoradca z
Urzędu Miasta i Gminy
Szczucin,  która przekazała
dzieciom cenne informacje, w
jaki sposób od najmłodszych
lat dbać o czyste powietrze i
środowisko! Podarowała
także książeczki edukacyjne
związane z ekologią. Ferie w
Domu Kultury zakończyły się
na słodko - wypiekanymi
pachnącymi goframi, a przy-
słowiową „wisienką na tor-
cie” był „Bal Karnawałowy”,
na którym dzieci prezento-
wały piękne stroje swoich
ulubionych bohaterów. Ser-
decznie dziękujemy za przy-
bycie i mile spędzony czas! 
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poMOC 
rozpoczyna swoją 

działalność
W styczniu br., rozpoczęło swoją
działalność Stowarzyszenie poMOC.
Jego celem jest prowadzenie działal-
ności artystycznej, edukacyjnej, pro-
mocyjnej, rekreacyjnej, sportowej,
prospołecznej i prozdrowotnej.
Zwłaszcza w zakresie inicjowania,
prowadzenia, wspierania i pomocy w
przedsięwzięciach organizowanych
na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów
oraz osób niepełnosprawnych, a
także będących w trudnej sytuacji ży-
ciowej oraz osób aktywnych zawodo-
wych. Stowarzyszenie jest
organizacją otwartą, a jego członkiem
może zostać każdy komu bliskie są
jego cele. Dzięki wsparciu finanso-
wemu z Gminy Szczucin już w lipcu
zostaną zorganizowane warsztaty
tańca hip hop, dla dzieci i młodzieży
w wieku 7-16 lat z terenu gminy
Szczucin.
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30 kwietnia br., przypada 40. rocznica
śmierci poetki Marii Kozaczkowej, a jej
poezja wciąż rozbrzmiewa podczas
konkursów recytatorskich na Powiślu
Dąbrowskim. 24 marca w Domu Kul-
tury odbył się już XXIII Gminny Kon-
kurs Recytatorski poezji Marii
Kozaczkowej organizowany przez Sa-
morządowe Centrum Kultury i Biblio-
tek w Szczucinie. W maju br., przypada
także 180. Rocznica urodzin Marii Ko-
nopnickiej patronki Roku 2022. Dlatego
też uczestnicy Konkursu przygotowu-
jąc się do niego zobowiązani byli do
przygotowania utworu zarówno Marii
Kozaczkowej i Marii Konopnickiej. Ko-
misja konkursowa w składzie: 
Maria Pietracha - córka Marii Kozacz-
kowej, 
Paweł Chojnowski - dyrektor Dąbrow-
skiego Domu Kultury
Krystyna Szymańska - dyrektor SCKiB
w Szczucinie, po wysłuchaniu 28 recy-
tacji w 2 kategoriach wiekowych posta-
nowiła przyznać następujące miejsca: 

Recytatorzy w Szczucinie

w kategorii klas I – IV
I m Izabela Sieroń SP Szczucin 
II m Róża Dudkiewicz SP Szczucin
II m Kacper Kozaczka SP Szczucin
III m Patrycja Jędo SP Zabrnie
wyróżnienie Szymon Koczwański 
ZS-P Borki
wyróżnienie Inga Kapel SP Szczucin

w kategorii klas V – VIII
I m Mikołaj Beker SP Szczucin
II m Julia Warzecha SP Szczucin
III m Gabriela Jędo SP Zabrnie
III m Julia Kurnal  ZS-P Słupiec
wyróżnienie Anna Kozaczka 
SP Zabrnie

Laureaci konkursu otrzymali nagrody
książkowe ufundowane przez organi-
zatora. Wszyscy uczestnicy otrzymali
także pamiątkowe dyplomy. 
Jury postanowiło także, że w konkursie
powiatowym organizowanym przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbro-
wie Tarnowskiej 29 kwietnia, gminę
Szczucin reprezentować będą: Izabela
Sieroń, Julia Kurnal oraz Mikołaj Beker. 
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Dyskusyjny Klub Książki to
wspólny projekt Instytutu
Książki i Bibliotek Wojewódz-
kich. Adresowany jest przede
wszystkim do czytelników ko-
rzystających z bibliotek pub-
licznych. Pomysł został oparty
na założeniu, że potrzebne są
miejsca, w których można roz-
mawiać o czytanych książkach,
wymieniać się spostrzeże-
niami, dzielić refleksjami, dys-
kutować o literaturze,
pisarzach, poetach, nowościach
wydawniczych oraz gatunkach
literackich.
„Skradziona kołysanka”
Anny Stryjewskiej, to pozycja,
którą podczas lutowego spot-
kania omawiali członkowie
DKK dla dorosłych. Jest to opo-
wieść o sile wybaczania i go-
dzeniu się z przeszłością. W
perfekcyjny sposób autorka
przeplata historię dawnej
świetności życia Barbary, z jej
kompletnym upadkiem, gdy
znalazła się na samym dnie po
stracie dziecka. Zastosowała
dwa plany czasowe, które po-
zwalają spojrzeć na historię
Barbary z dwóch różnych per-
spektyw. Pokazuje naprze-
miennie, doskonały obraz
życia gwiazdy i złamanego

przez los człowieka. Ten kon-
trast, wstrząsa czytelnikiem do
głębi. Z jednej strony piękna i
szczęśliwa gwiazda u szczytu
sławy, a z drugiej zdegenero-
wana kobieta, zniszczona
przez alkohol. "Skradziona ko-
łysanka" jest opowieścią o tym,
jak na nowo odnaleźć siebie. 
Podczas marcowego spotkania
omawiana była książka pt.
"Stracony list" – Cantor Jillian.
Jest to piękna wzruszająca opo-
wieść o miłości i rodzinie w
czasach wojny. "Stracony list"
opowiada o losach austriac-
kiego grawera, który projekto-
wał znaczki dla Trzeciej
Rzeszy. Zakochany w Ży-
dówce, myślał tylko o tym, by
ocalić ukochaną. Jillian Cantor
napisała powieść, której akcja
dzieje się w latach 30. w Austrii
oraz na przełomie lat 80. i 90. w
Stanach Zjednoczonych. Dwie
płaszczyzny czasowe ładnie się
przeplatają, autorka robi to z
wyczuciem i delikatnością. Z
tej powieści płynie nostalgia,
trudne decyzje, zmiany, które
trzeba zaakceptować.
Członkowie Dyskusyjnego
Klubu Książki dla dzieci spoty-
kają się cyklicznie w trzeci pią-
tek każdego miesiąca w

Spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i dzieci
świetlicy Szkoły Podstawowej
w Szczucinie. W lutym oma-
wiano książkę Ludwiga Hel-
lmanna „Opowieści o małej
Jabłoni”. Jest to historia o
upływie czasu i jego wpływie
na przyrodę, o przyjaźni, o po-
maganiu sobie nawzajem,
wzajemnej zależności - co jest
w przyrodzie bardzo istotnym
czynnikiem. Książka dotyka
również tematu przyjaźni i
wzajemnej pomocy. Jabłonka
rośnie w sąsiedztwie klonu i
krzewu dzikiej róży, z którymi
szybko się zaprzyjaźnia, a któ-
rzy z uwagi na większe ży-
ciowe doświadczenie służą jej
zawsze radą i pomocą w wy-
jaśnianiu wszystkich frapują-
cych ją zagadek. Kolejną
omawianą książką były „Opo-
wieści o tym, co w życiu
ważne” Marka Michalaka. Jest
to urokliwa i mądra książka
dla dzieci i dorosłych, lektura
dla wszystkich, którzy widzą
świat nie tylko w perspektywie
faktów i zdarzeń, ale także
wartości, norm i ustawicznych
pytań.
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Izabela Sieroń 

Mikołaj Beker 
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Kapela Ludowa Wiśla-
nie przygotowała pro-
gram edukacyjny
przedstawiający folklor
naszego regionu. Pre-
zentacja strojów ludo-
wych, pieśni i
obyczajów to elementy
barwnego spotkania,

„Przedszkolaki
śpiewają”

Pod tym hasłem 24. lutego br. naj-
młodsi rywalizowali w Domu Kul-
tury w Szczucinie. W wydarzeniu
udział wzięło 20. solistów i 11. zespo-
łów. Z tego grona jury w składzie:
Krystyna Szymańska – absolwent
wydziału wokalno-aktorskiego Aka-
demii Muzycznej, pedagog, dyrektor
SCKiB w Szczucinie, Teresa Burgieł –
nauczyciel pedagog, wieloletni dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Szczu-
cinie i Kazimierz Żurek – nauczyciel,
muzyk, pedagog i wieloletni dyrektor
Gimnazjum w Szczucinie wyłoniło
laureatów:

SOLIŚCI:
3-4. latki
I m Lena Pezdek – PN „Bajkowa
Kraina”

Z folklorem u najmłodszych

które jest prezentowane
najmłodszym mieszkań-
com gminy. Występy
odbyły się już w Ze-
spole Szkolno-Przed-
szkolnym w Borkach, w
Przedszkolu w Manio-
wie oraz w Domu Kul-
tury – dla uczniów klas

II m Maria Taraska – OP Zabrnie
II m Milena Dudek – PP Radwan
III m Maja Lebida – PP Borki
III m Hanna Fecko – PP Borki

5. latki
I m Katarzyna Chrabąszcz – PP Słu-
piec
I m Kornelia Chrabąszcz – PP Ma-
niów
I m Hanna Rustowicz – PN
„Ochronka”
II m Aleksandra Malec – PP Borki
II m Zofia Mietelska – PN „Bajkowa
Kraina”
III m Antoni Dudek – PP Radwan

6. latki
I m Daria Gromny – OP Zabrnie
I m Kaja Kozaczka – PP Szczucin
I m Bartosz Irla – PP Szczucin
II m Roksana Bator – PP Radwan
II m Hanna Kupiec – PP Maniów
II m Nadia Zimoń PN „Ochronka”
III m Jagoda Jachym – PP Słupiec

III m Alan Topór – PN „Bajkowa
Kraina”

ZESPOŁY:
4-5. latki
I m „Perełki” – PP Szczucin
II m „Sówki” – PN „Bajkowa Kraina”
III m „Jagódki” – OP Zabrnie
III m Jagódki” PN „Bajkowa Kraina”

5-6. latki
I m „Biedronki” – PP Szczucin
II m „Serduszka” – PN „Ochronka”
III m Zespół Wokalny – PP Maniów
Wyróżnienie „Słoneczka” – PP Rad-
wan

6. latki
I m „Motylki” – PP Szczucin
I m  „Krasnoludki” – PN „Bajkowa
Kraina”
II m Duet Nikola Stochlińska i Jakub
Banaś – PP Borki

Redakcja

Samorządowe Cen-
trum Kultury i Biblio-
tek w Szczucinie, jak
co roku podjęło stara-
nia o pozyskanie
d o f i n a n s o w a n i a 
działalności. 
W dotychczasowych
rozstrzygnięciach do-
finansowanie otrzy-
mało na zadanie 
pn. „Kalejdoskop lite-
racki”.
Projekt realizowany
będzie w ramach Pro-
gramu Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa
Narodowego „Part-
nerstwo dla książki
2022”, a jego benefi-
cjentem jest głównie
młodzież. Głównym
celem zadania jest
wspieranie wartościo-
wych form promocji
książki i czytelnictwa
oraz rozszerzenie za-
kresu usług biblioteki
i dostosowanie ich do
potrzeb czytelników,
zwłaszcza młodych.
Ważne jest także
wzmocnienie funkcji
biblioteki jako
ośrodka animującego
kulturę i aktywizują-

cego społeczność 
lokalną. Znając po-
trzebę naszych od-
biorców, chcemy
zaproponować im 
działania popularyza-
torskie i pokazać, że
nawyk czytania może
być dobrym sposo-
bem na pożyteczne
spędzanie wolnego
czasu, a także alterna-
tywą dla nadmier-
nego korzystania z
urządzeń elektronicz-
nych. W ramach pro-
jektu odbędą się
warsztaty eduka-
cyjne, konkurs i lekcje
literackie oraz spotka-
nia z ludźmi „świata
kultury”. Tematem
przewodnim przed-
sięwzięcia będzie
książka i wszystko co
składa się na jej po-
wstanie, a także
słowo mówione.
Chcemy wzbudzić w
odbiorcach sympatię
do literackiego świata
– biblioteki i zachęcić,
by stał się on im
szczególnie bliski.

Redakcja

Wsparcie finansowe 
na działalność kulturalną 

pierwszych Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie. W
planach są kolejne prezen-
tacje i dalsza promocja
muzyki i zwyczajów na-
szych przodków. 

Redakcja
SPSzczucin

SPSzczucinZS-P BorkiPP Maniów
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• Zakończenie Okresu Bożona-
rodzeniowego
30 stycznia 2022 r., po raz ostatni
zabrzmiały kolędy w kościo-
łach. Na zakończenie pięknego
okresu Bożonarodzeniowego,
chór Clave de sol pod dyrekcją
Ilony Mach, ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie, uświetnił
swoim śpiewem - liturgię Mszy
Świętej w Kościele Parafialnym
w Szczucinie. Św. August po-
wiedział, że „kto śpiewa dwa
razy się modli”, dlatego serdecz-
nie dziękujemy ks. probosz-
czowi Zygmuntowi Warzecha
za możliwość wspólnej mod-
litwy, dobre słowo i wsparcie.

• Sukces w Ogólnopolskim
Festiwalu  Kolędowym – Ko-
lęda Hej
Dwa chóry ze Szkoły Podstawo-
wej w Szczucinie – młodszy
Unisono oraz starszy Clave de

sol pod dyrekcją Ilony Mach -
zdobyły:
1 miejsca w XV Dziecięcym i
Młodzieżowym Festiwalu Kolę-
dowym – Kolęda hej 2022. Po-
mimo pandemii w konkursie
zaprezentowało się ponad 100
wykonawców – m.in.: z Tar-
nowa, Brzeska, Pilzna, Lublina,
Szczecina i wiele innych miast z
całej Polski. Konkurs odbył się
w formie online. Chórzyści po-
mimo trudnej sytuacji związa-
nej z pandemią i nauką zdalną,
pięknie pracowali na sukces, an-
gażując się w  przygotowanie
do konkursu.

Ilona Mach

• Młodzieżowa Drużyna Poża-
rnicza w naszej szkole
W dniu 25.02.2022 r. w remizie
OSP Szczucin miało miejsce
pierwsze zebranie organiza-
cyjne Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej. Powstała ona, aby
promować bezpieczeństwo po-
żarowe, a także działalność w
strefie kulturalnej i oświatowej.
Uczniowie naszej szkoły wyka-
zali duże zainteresowanie tą 
alternatywną formą dodatko-
wych zajęć o czym świadczy

wysoka frekwencja na spotka-
niu. Swój udział w MDP zade-
klarowało 42 uczniów z klas 6 
i 7. W spotkaniu uczestniczył
prezes jednostki Krzysztof Ki-
jowski wraz z naczelnikiem Da-
riuszem Wroną. Spotkanie
przeprowadził przedstawiciel
Urzędu Miasta i Gminy Szczu-
cin Mariusz Klimaj oraz panie
nauczycielki: Bożena Stal-Zajda
i Anna Jaje.
W trakcie spotkania młodzież
chętnie zadawała pytania doty-
czące służby wewnętrznej stra-
żaków, przez co pogłębiła swoją
wiedzę. Uczniowie zostali za-
znajomieni ze sprzętem wyko-
rzystywanym przy pożarach i
wypadkach. Na zakończenie
mieli możliwość zrobienia sobie
pamiątkowego zdjęcia przy
wozie strażackim. Spotkanie
było bardzo udane, daje na-
dzieję, że MDP w Szczucinie bę-
dzie prężnie działać służąc
lokalnej społeczności.

• Dzień Bezpiecznego 
Internetu
W ramach obchodów Dnia Bez-
piecznego Internetu szkoła
przygotowała akcje promujące
ten dzień. Ze względu na naukę
zdalną klas starszych wszystkie
działanie zostały przeprowa-
dzone od 8 do 25 lutego.
We wszystkich klasach trzecich
pedagog szkolny przeprowadził
lekcje i pogadanki na temat za-
grożeń w sieci. Rozmawiano, jak
należy zachowywać się w Inter-
necie, jak korzystać z niego mą-
drze, tak by nie wpaść w
internetowe tarapaty.
Dla uczniów klas starszych psy-
cholog szkolny przygotował
prezentację, dzięki której
uczniowie dowiedzieli się, z ja-
kimi zagrożeniami mogą spot-
kać się w sieci, poznali zasady,
którymi należy się kierować
podczas surfowania w Interne-
cie, gdzie i u kogo mogą uzys-
kać pomoc w razie
niebezpieczeństwa. Wycho-
wawcy klas przeprowadzili po-
gadankę dla uczniów na temat
bezpieczeństwa w Internecie

Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Razem dla Ukrainy

Cały czas w naszej gminie organizowane są zbiórki darów dla
Ukraińców  uciekających przed wojną i dla tych, którzy już na te-
renie naszej gminy mieszkają. Zbiórki organizowane są w remizie
OSP Szczucin. Na Facebooku Gminy Szczucin oraz OSP Szczucin
na bieżąco informujemy o rzeczach, które są w danym momencie
najbardziej potrzebne. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory
zaangażowali się w pomoc.
Bądźmy solidarni z Ukrainą!

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

oraz prawnych konsekwencji
niewłaściwego korzystania z In-
ternetu. Dodatkowo w szkole
przygotowano tematyczne ga-
zetki na holu korytarza szkol-
nego, dotyczące bezpieczeństwa
i zagrożeń płynących z sieci oraz
uzależnienia od telefonów ko-
mórkowych. Uczniowie wyko-
nali plakaty, prace plastyczne
związane z bezpieczeństwem
dzieci online. Prace uczniów
zostały zaprezentowane na wy-
stawie szkolnej.
Dnia 21 lutego 41 uczniów klas
III-VIII przystąpiło do konkursu
wiedzy teoretycznej dotyczącej
Bezpiecznego Internetu. Ucznio-
wie wykazali się wiedzą i umie-
jętnościami zachowania się w
cyberprzestrzeni. Patronat nad
konkursem objęła Komenda Po-
wiatowa Policji w Dąbrowie
Tarnowskiej. W dniu 25 lutego
zostały wręczone nagrody dla
zwycięzców, ufundowane przez
Komendę Powiatową Policji.
Nagrody wręczyła Dyrektor
Szkoły Beata Dzięgiel oraz asp.
Łukasz Liguz dzielnicowy Ko-
misariatu Policji w Szczucinie.

• Udział w konkursie ,,Bez-
piecznie w wirtualnym 
świecie”
W ramach współpracy biblioteki
szkolnej z Biblioteką Pedago-
giczną w Tarnowie uczniowie
bardzo licznie wzięli udział w
konkursie zorganizowanym
przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Tarnowie - ,,Bezpiecznie w
wirtualnym świecie”. Ucznio-
wie klas I-IV mieli za zadanie
wykonać dwustronną zakładkę
do książki nawiązującą do hasła
konkursu. Natomiast zadaniem
uczestników z klas V-VIII było
wykonanie internetowego
mema również związanego z te-
matyką konkursu. Twórczość i
pomysłowość naszych  dzieci
była bardzo duża, co zostało do-
cenione przez organizatorów,
bowiem trzy uczennice zostały
laureatkami konkursu w kate-
gorii- zakładka do książki.

Szkolny Zespół Redakcyjny

W soboty w Domu Kultury w Szczucinie odbywają się zajęcia ar-
tystyczne połączone z nauką języka angielskiego prowadzone
przez Olgę Kołodkę z Ukrainy. Zabawy plastyczne, ruchowe, mu-
zyczne są okazją do nauki i utrwalania języka angielskiego. 
Zapraszamy! 



Mimo, że styczeń jest zimo-
wym miesiącem pełnym chłod-
nych dni, są takie dwa dni
jedyne w roku, kiedy każdemu
wnukowi robi się cieplej na
sercu. W tych dniach obcho-
dzimy Dzień Babci i Dziadzia.
Uczniowie klas I – III oraz
dzieci z naszego przedszkola
już od początku stycznia przy-
gotowywali się do występu,
który odbył się 14 stycznia 2022 r.
Mali artyści w galowych stro-
jach z ogromną radością i sku-
pieniem przedstawiły swój
program artystyczny. Całe
przedstawienie babcie i dzia-
dziowie mogli zobaczyć na
stronie internetowej szkoły. 
14 lutego uczniowie klas I-IV
obchodzili Walentynki, czyli
święto zakochanych. Na kory-
tarzach dominował kolor czer-
wony, a uczniowie zostali
obdarowani słodkościami w
kształcie serduszek. Jest to
dzień, który ma nam przypo-
mnieć o mocy jaką daje miłość.
W tym dniu okazujemy sympa-
tię rodzinie, przyjaciołom oraz
osobom, z którymi pracujemy.
Dla najmłodszych w szkole ten
dzień stanowi symbol przy-
jaźni, relacji międzyludzkich i
radości ze wspólnego przeby-
wania. Dzieci z oddziału
przedszkolnego uczestniczyły

w zabawach i pląsach tanecz-
nych. Wykonały też piękne ser-
duszka, które zabrały do
domu, aby obdarować nimi
swoich najbliższych. 
8 marca - Dzień Kobiet. Przed-
szkolaki i uczniowie obdaro-
wali swoje koleżanki i
wszystkie panie pięknymi
kwiatami i słodyczami.
Chłopcy starali się, aby ten
dzień uczynić wyjątkowo
miłym i sympatycznym.
Nasza szkoła,  jak co roku bar-
dzo angażuje się w pomoc po-
trzebującym. Wzięliśmy udział
w Ogólnopolskiej akcji charyta-
tywnej z okazji trzydziestego fi-
nału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, która w
tym roku odbywała się pod ha-
słem ,,Przejrzyj na oczy" . Finał
WOŚP zagrał w niedzielę trzy-
dziestego stycznia 2022 roku
dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostyki i le-
czenia wzroku u dzieci. Mimo
niesprzyjającej pogody nasze
wolontariuszki z klasy VIII: Ka-
rolina Cieśla, Patrycja Sroka,
Anna Kozaczka i Amelia Le-
chowicz, kwestowały wy-
trwale. Uczennicom udało się
zebrać kwotę w wysokości
1430,91 zł. Opiekunem akcji
była pani Małgorzata Sejdor.
Szkoła w Zabrniu kolejny już
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Człowiek tyle jest wart, ile
może dać drugiemu człowie-
kowi” – św. Jan Paweł II
Ta myśl Jana Pawła II przy-
świeca uczniom słupieckiej
szkoły, która po raz kolejny dała
wyraz swojej bezinteresowności
w pomaganiu tym, którzy są w
trudnej sytuacji życiowej. 
30 stycznia  wolontariusze z na-
szej szkoły kwestowali dla Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. A. Zuba, M. Mazur i A.
Jasińska uczestniczyły w zbiórce
na zakup najnowocześniejszego
sprzętu do diagnozowania i ra-
towania wzroku najmłodszych.
W tym roku WOŚP grała pod
hasłem: „Przejrzyj na oczy”.
Dzięki hojnym mieszkańcom
Słupca udało im się zebrać
kwotę – 1849,78 zł. 
Uczniowie ZSP w Słupcu włą-
czyli się już po raz kolejny w
XXII edycję akcji  Góra Grosza,
której celem jest zebranie fundu-
szy na pomoc dzieciom wycho-
wującym się poza własną
rodziną. 28 lutego 2022 r., kieru-
jąc się potrzebą serca, organiza-
cje naszej szkoły: Samorząd
Uczniowski i Szkolne Koło Wo-
lontariatu, postanowiły ogłosić
zbiórkę darów, które zostały
przekazane mieszkańcom
Ukrainy ogarniętej wojną. W
ciągu dwóch dni cała społecz-
ność szkolna odpowiedziała na

apel gromadząc wiele artyku-
łów pierwszej potrzeby.
Zebrane dary przekazaliśmy
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Słupcu, która zajęła się dalszym
transportem do potrzebujących.
W geście solidarności z naro-
dem ukraińskim uczniowie wy-
konali wiele rekwizytów w
kolorach niebiesko-żółtych oraz
założyli stroje w takich  bar-
wach.
21 lutego obchodzony jest Dzień
Języka Ojczystego, w obchody
którego włączyli się również
uczniowie  naszej szkoły.  Pod-
czas swoich zajęć poznawali taj-
niki wiedzy o języku polskim.
Podjęli się też wielu zadań, w
celu pokazania, że językiem pol-
skim można się nieźle bawić.
Wykazali się niemałą kreatyw-
nością, wykonując ciekawe 
plakaty popularyzujące pol-
szczyznę, które zostały umiesz-
czone na szkolnym korytarzu.
Ponieważ zaplanowanych dzia-
łań, było wiele, w kolejnym dniu
szkoła zamieniła się w wielo-
barwną galerię postaci z baśni,
bajek i powieści. Uczniowie
przybyli przebrani za ulubio-
nych bohaterów literackich.
Zwieńczeniem obchodów był
Szkolny Konkurs o Tytuł Mist-
rza Ortografii. Z ortograficz-
nymi zawiłościami zmierzyło
się 19 uczniów z klas V-VIII.

Szkolne wieści ze Szkoły Podstawowej w Zabrniu 
raz przystąpiła do Ogólnopol-
skiej akcji ,,Góra grosza".
Uczniowie i tym razem okazali
swoje wielkie serca wiedząc, że
zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na Domy
Dziecka. 
Z inicjatywy nauczycieli oraz
uczniów zorganizowana zos-
tała zbiórka artykułów dla
zwierząt z ,,Przytuliska Reksio"
w Szczucinie. Kontynuując ze-
szłoroczną akcję ,,Dokarmianie
ptaków zimą", nasi uczniowie
przez okres od listopada do
marca systematycznie dokar-
miali ptaki nasypując im karmę
do rozwieszonych karmników.
Bardzo ważnym przedsięwzię-
ciem dla nas była zainicjowana
akcja pod nazwą ,,Kiedy poma-
gamy innym pomagamy sobie,
a szczęście w oczach dzieci to
największa zapłata". Dzięki za-
angażowaniu uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli oraz
pracowników szkoły w krótkim
czasie udało się zebrać pienią-
dze, za które zostały zakupione
słodkości oraz bon upomin-
kowy  na zakup potrzebnych
artykułów szkolnych, papierni-
czych i plastycznych. Razem z
opłatkami i życzeniami świą-
tecznymi dary te zostały prze-
kazane wychowankom z Domu
Dziecka w Dąbrowie Tarnow-
skiej.
24 lutego 2022 r. to dzień, który
zmienił bieg historii Europy
oraz całego świata. Tego dnia
Federacja Rosyjska zaatakowała
zbrojnie Ukrainę. Wszyscy po-
czuliśmy, że musimy pomóc
naszym sąsiadom. Kolejny już
raz społeczność szkolna poka-
zała, że ma wielkie serce z
ogromnym zaangażowaniem
wsparła zbiórkę darów dla po-
trzebujących z Ukrainy w ra-
mach akcji charytatywnej
,,Pomoc dla Ukrainy" organizo-
wanej przez Orlęta Lubasz Jed-
nostka Strzelecka JS2083 w
Dąbrowie Tarnowskiej.
Uczniowie z naszej szkoły i
przedszkola chętnie biorą
udział w różnego rodzaju kon-
kursach i turniejach, często od-
nosząc sukcesy. 
4 marca 2022 r. na hali sporto-
wej w Szczucinie rozegrano
Mistrzostwa Gminy Szczucin w
piłce siatkowej Chłopców. Re-
prezentacja szkoły w składzie:
Jakub Guzik, Wiktor Jopek, Ma-
teusz Łopata, Jakub Padykuła,
Przemysław Sroka, Adrian
Dulak, Filip Frąc, Michał Furgał
i Hubert Korbaś, zajęła II
miejsce uzyskując awans do
Mistrzostw Powiatu.

Żaneta Wróbel

Co w słupieckiej szkole piszczy?

SZKOLNE ECHA
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Rejonowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Tenisie Stołowym
Reprezentacja drużynowa w
tenisie stołowym chłopców w
składzie: Tomasz Jaje oraz
Kamil Kułaga wywalczyła III
miejsce.
Gminne Igrzyska Dzieci 
i Młodzieży w tenisie 
stołowym indywidualnym 
i drużynowym
Nasi uczniowie zajęli wszyst-
kie możliwe, najwyższe lokaty.
Indywidualnie:
1 miejsce - Tomasz Jaje kl. 8, 
2 miejsce - Krystian Barabasz kl. 7,
3 miejsce - Krystian Bober kl. 8.
Drużynowo zajęliśmy 
1 i 2 miejsce 
Gminne Mistrzostwa w Piłce
Siatkowej 
Reprezentacja ZS-P Radwan
chłopców zajęła 1 miejsce.

AKCJE CHARYTATYWNE:
Finał Akcji Gramy do Jednej
Miski
12 stycznia 2022 r. w ramach IV
już edycji akcji Gramy Do Jed-
nej Miski przekazaliśmy przy-
tulisku Reksio w Szczucinie 300
kg karmy. Dziękujemy
WSZYSTKIM, którzy wspólnie
z nami zagrali do jednej miski.
Jesteście niesamowici! 
Partnerami IV edycji akcji zos-
tali:
1. Nauczyciele, Rodzice oraz
Uczniowie Naszego Przed-
szkola i Szkoły w Radwanie,
2. Nauczyciele, Rodzice oraz
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Zabrniu,
3. Związek Nauczycielstwa
Polskiego oddział Szczucin,
4. Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Wsi Wola Szczucińska,
5. Kancelaria Adwokacka; Ad-
wokat Robert Bielaszka,
6. Asystent w Zakładzie Prawa
Cywilnego i Handlowego w
Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Łukasz Mroczyński-Szmaj,

7. Orlęta Lubasz,
8. Szkolne Centrum Wolonta-
riatu przy I LO w Tarnowie
9. Prestige Garage, Grzegorz
Sznajder,
Dziękujemy Wszystkim 
i każdemu z osobna za zaanga-
żowanie! Jednocześnie zachę-
camy do adopcji psiaków z
Przytuliska Reksio Na ten mo-
ment na właścicieli czeka
ponad trzydzieści przemiłych
zwierzaków.
WOŚP
Niezmiernie miło jest nam po-
informować, że wzorem lat po-
przednich nasi uczniowie
wzięli udział w 30. finale
WOŚP pod hasłem "Przejrzyj
na oczy". Serdecznie dzięku-
jemy Oliwii, Oli, Julii, Natalii,
Tomkowi, Kubie, Krystianowi
(kl. VIII) oraz Jackowi (kl. VII),
którzy zebrali łącznie kwotę
2680,12 zł. Jesteśmy z Was
dumni! Dziękujemy również
opiekunowi akcji w naszej
szkole - pani Zofii Krupie. 

Sukcesy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanie
POMAGAMY UKRAINIE
Na zaproszenie Orląt z Luba-
sza przystąpiliśmy do zbiórki
artykułów mających na celu
pomoc Ukrainie. Tak prezen-
tują się jej efekty. Serdecznie
dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym osobom – dzieciom,
rodzicom, nauczycielom i
wszystkim pracownikom
szkoły. Pamiętajcie – dobro
wraca. Z całych sił przekazu-
jemy też mnóstwo pozytywnej
energii wszystkim obywatelom
i mieszkańcom Ukrainy.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Wyjazd na BIAŁĄ SZKOŁĘ
W marcu uczniowie mieli
szansę wziąć udział w wyjeź-
dzie na Białą Szkołę, gdzie
w ciągu 4 dni mogli uczyć się, i
doskonalić technikę jazdy na
nartach, spędzić czas w gronie
przyjaciół oraz zwiedzić Zako-
pane i okolice.

Paweł Duda

Tytuł Mistrza Ortografii ZSP w
Słupcu 2022 zdobył uczeń kl. V
Piotr Wróbel. Wicemistrzem
została uczennica kl. VIII Mag-
dalena Mazur, zaś trzecie
miejsce wywalczyła uczennica
kl. VII Milena Niziołek.
1 marca obchodzony jest Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Żołnierze Wyklęci
często zwani Żołnierzami Nie-
złomnymi w ramach ruchu
partyzanckiego stawiali opór
sowietyzacji Polski i podpo-
rządkowaniu jej ZSRR. Toczyli
walkę ze służbami bezpieczeń-
stwa ZSRR i podporządkowa-
nymi im służbami w Polsce. W
tym roku szkolnym upamiętni-
liśmy ten dzień uroczystym
apelem przygotowanym przez
uczniów kl. VIII.  Żołnierze
Wyklęci zapłacili najwyższą
cenę byśmy mogli żyć, uczyć
się i pracować w wolnej, demo-
kratycznej Ojczyźnie.
1 marca uczniowie ZSP w
Słupcu  uczestniczyli w Gmin-
nych Igrzyskach Dzieci i Mło-
dzieży w Tenisie Stołowym
Indywidualnym i Drużyno-
wym.  W kategorii dzieci: II
miejsce zajęła Wiktoria Klara,
III miejsce – Julia Kurnal, III
miejsce – Piotr Wróbel. W kate-
gorii młodzieżowj II miejsce
wywalczyła Agata Klara. II
miejsca zdobyły również dru-
żyny dziewcząt: Agata Klara i
Joanna Łukomska oraz dru-
żyna chłopców: Wojciech Sie-
roń i Piotr Wróbel.
8.03.2022 na Hali Sportowej w
Szczucinie, odbyły się Gminne
Igrzyska w Piłce Siatkowej
Dziewcząt. Reprezentacja ZS-P
Słupiec stanęła na najwyższym
podium. Wielkie gratulacje!
Kalendarz w Przedszkolu Pub-
licznym w Słupcu obfituje w
różnego rodzaju uroczystości.
Są to imprezy, które na stałe

wpisały się w nasze przed-
szkolne życie, jak również
święta nietypowe, które w tym
roku celebrowaliśmy po raz
pierwszy. 2 lutego obchodzi-
liśmy Dzień Pozytywnego My-
ślenia. To dzień, gdzie w
szczególny sposób podkre-
ślamy, że każdy powód do ra-
dości jest dobry i warto cieszyć
się z małych rzeczy. Kilka dni
później, wspólnie nagraliśmy
przedstawienie dla naszych
Babć i Dziadków. W taki spo-
sób mogliśmy podziękować
swoim babciom i dziadkom za
poświęcony czas, wspólne za-
bawy, spacery, za dobre rady i
pomoc w trudnych chwilach.
W walentynki własnoręcznie
wykonaną laurką  obdarowy-
waliśmy tych, których ko-
chamy lub cenimy jako swoich
przyjaciół. 17 lutego zajęcia i
zabawy w przedszkolu zdomi-
nowała tematyka związana z
obchodami Światowego Dnia
Kota. Przedszkolaki w tym
dniu uczestniczyły w różno-
rodnych „kocich zabawach”. 
26 lutego przypada Dzień Di-
nozaura. Z  tej okazji pozna-
liśmy historię dinozaurów.
Dzieci z wielkim zainteresowa-
niem oglądały ilustracje i słu-
chały ciekawostek o
dinozaurach. Przedszkolaki
dowiedziały się czym zajmuje
się paleontolog oraz zorganizo-
wały wystawę prehistorycz-
nych zwierząt. Nie
zapomnieliśmy o Dniu Kobiet.
Małe i większe kobietki zostały
obdarowane życzeniami, kwia-
tami oraz certyfikatem 
Wspaniałej Dziewczynki.
Przedszkole również w ak-
tywny sposób zaangażowało
się w pomoc naszym ukraiń-
skim sąsiadom.

Danuta Krupa
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Przełom lutego i marca zasko-
czył nas wstrząsającymi infor-
macjami o wojnie w
sąsiadującej z nami Ukrainie.
Już w pierwszych dniach agre-
sji nasza szkoła przyłączyła się
do akcji ,,Pomoc dla Ukrainy”.
Serdecznie dziękujemy
uczniom, przedszkolakom, ro-
dzicom, nauczycielom, pra-
cownikom oraz wszystkim,
którzy włączyli się w akcję 
charytatywną. W dniach 
2-4.03.2022 r. siłami całej spo-
łeczności szkolno-przedszkol-
nej udało się zebrać bardzo
dużą ilość artykułów spożyw-
czych, wody, środków che-
micznych, higienicznych,
opatrunkowych, które włas-
nym środkiem transportu prze-
kazaliśmy organizatorowi –
Orlęta Lubasz Jednostka Strze-
lecka JS 2083 w Dąbrowie Tar-
nowskiej. Nie tylko pomoc
uchodźcom wojennym była
przedmiotem działalności
szkolnego koła wolontariatu
,,Pomocna dłoń”. Prowadziło
ono również zbiórkę plastiko-
wych nakrętek na kosztowną
terapię enzymatyczną dla Na-
tanka O., małego mieszkańca
naszej gminy. Ponadto ucznio-
wie od lat kontynuują zbiórkę
drobnych monet na rodzinne
domy dziecka w ramach akcji
,,Góra grosza”. W tym roku
udało się zebrać 11 kilogramów
monet. Ponadto jak co roku
wolontariusze w dziewięcio-
osobowym składzie kwesto-
wali podczas finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
na rzecz dziecięcych oddziałów
okulistycznych, czym dali
dowód empatii i zrozumienia
cudzych potrzeb. Jest to wspa-
niałym przykładem naszych
sukcesów wychowawczych,
wszak wrażliwość i właściwa

postawa w obliczu ludzkiego
cierpienia są jednym z nad-
rzędnych  celów wychowania.
Dzięki darczyńcom i wolonta-
riuszom zebrano kwotę 2457 zł,
która została przekazana do
sztabu WOŚP. 
W bieżącym roku biblioteka
szkolna realizuje zadania w
związku z otrzymaniem dofi-
nansowania w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju
Czytelnictwa PRIORYTET 3 na
lata 2021-25. W związku z tym
odbyło się szereg akcji promu-
jących czytelnictwo i konkur-
sów czytelniczych związanych
z konkretną lekturą lub twór-
czością  pisarzy. Dzieci ukła-
dały bajki, rysowały
ulubionych bohaterów literac-
kich, uczestniczyły w wysta-
wach książek, odwiedzały filię
biblioteki publicznej, prezento-
wały swoje umiejętności w
konkursie pięknego czytania,
śpiewały piosenki popularyzu-
jące czytelnictwo, a przede
wszystkim wypożyczały i z
dużym zainteresowaniem czy-
tały książki zakupione dzięki
funduszom pozyskanym z pro-
jektu. Na półkach pojawiły się
nowe tytuły w pięknych, kolo-
rowych szatach graficznych,
która przyciąga i zachęca dzieci
do czytania. Ponadto biblioteka
wzbogaciły się o 5 nowych re-
gałów. 
Tegoroczne ,,Patriotyczne śpie-
wanie” poświęcone sylwetce
wybitnego Polaka bł. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego,
którego historia nazwała Pry-
masem Tysiąclecia, z powodu
obostrzeń wywołanych pande-
mią odbyło się on–line. Skła-
dało się ono z przedstawienia
teatralnego oraz piosenek pat-
riotycznych i tańców przygoto-
wanych przez panią Barbarę

Czaję.  Zapraszamy do obejrze-
nia  tego wydarzenia na stronie
internetowej szkoły. 

Aktywność sportowa uczniów
utrzymuje się cały czas na wy-
sokim poziomie. Uczestniczyli
oni w Mistrzostwach Gminy w
tenisie stołowym. Zawody od-
były się 1.03. 2022 r. w naszej
szkole. W kategorii dziewcząt
klas I-VI, I miejsce zajęła Oliwia
Frąc, IV miejsce –  Bernadetta
Matuszczak, V miejsce – Ame-
lia Czapla. W grze drużynowej
I miejsce zajęły – Oliwia Frąc,
Bernadetta Matuszczak. W ka-
tegorii chłopców klas I-VI, 
II miejsce zajął Szymon Adam-
czyk, V miejsce – Igor Gwiz-
dak, VI miejsce – Kamil
Zawalski. W grze drużynowej
Szymon Adamczyk i Igor
Gwizdak zajęli miejsce III. W
kategorii klas VII-VIII wśród
dziewcząt Kinga Zawalska za-
jęła miejsce I, Angelika Łachut
miejsce III, Amelia Słowik
miejsce IV, Aleksandra Kubat
miejsce V, Amelia Świątek
miejsce VI. W grze drużynowej
- I miejsce zajęły - Kinga Zawal-
ska, Angelika Łachut. Wśród
chłopców klas VII-VIII w grze
drużynowej - III miejsce zajęli
Michał Szymura i Daniel
Mucha. Uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli również w
Mistrzostwach Gminy w siat-
kówce. Dziewczęta klas 
VII-VIII zajęły miejsce III,
chłopcy klas VII-VIII miejsce IV. 
Mimo obostrzeń  związanych z
pandemią staramy się zapew-
nić i przedszkolakom, i star-
szym uczniom spokojne,
beztroskie dzieciństwo. Za-
bawa choinkowa, Walentynki,
Dzień Kobiet, Dzień Matema-
tyki, konkursy  i inne imprezy
okolicznościowe sprawiają, że

Wiosenne wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach Nie tylko bajki na
dobranoc: co daje
czytanie książek

dzieciom?

Każdy rodzic wie, że odpowied-
nia książka potrafi zdziałać cuda
przy usypianiu małego urwisa.
Nikt też nie wątpi w edukacyjny
walor czytania dzieciom na głos.
Ale okazuje się, że kryje się za
nim dużo więcej! Korzyści dla
najmłodszych czytelników wy-
kraczają poza szkolne mury i
przejawiają się w bardzo różnych
dziedzinach życia.
• Silniejsze więzi - wspólne czy-
tanie, to dla wielu rodzin bez-
cenny moment zatrzymania się
w wirze codziennych obowiąz-
ków i skupienia się na tu i teraz.
Szczególnie zapracowani rodzice
traktują te chwile jako okazję do
pokazania dzieciom, że są
ważne, bezpieczne i zasługują na
ich niepodzielną uwagę.
• Wyciszenie - twoja latorośl
biega, skacze i pozostaje w ciąg-
łym ruchu, starasz się więc za-
pewnić jej możliwość
spożytkowania pokładów ener-
gii (najlepiej na świeżym powiet-
rzu). Jednak zdarza się, że dla
równowagi wszyscy potrzebuje-
cie odrobiny spokoju. Wtedy
właśnie z pomocą przychodzą
książki, które pozwalają utrzy-
mać w ryzach nawet najwięk-
szych rozrabiaków.
• Rozwiązywanie konfliktów -
bohaterowie książeczek dla
dzieci często muszą mierzyć się z
codziennymi problemami i kon-
fliktami. Za pośrednictwem ich
przygód twoja pociecha pod-
świadomie uczy się, jak radzić
sobie w trudnych sytuacjach i na-
biera wiary we własne siły i kom-
petencje.
• Empatia - fikcyjne opowieści
pozwalają też wejść w cudze
buty i zmierzyć się z odmiennym
punktem widzenia. Mali czytel-
nicy stykają się w nich z różnymi
trudnościami, okolicznościami i
postaciami, których nie znają z
codziennego życia. Stawianie się
w sytuacji książkowych bohate-
rów rozwija wrażliwość malu-
chów na uczucia innych. W ten
sposób dzieci uczą się empatii,
która, jako niezwykle ważna
kompetencja społeczna, przydaje
się w całym dorosłym życiu.
Upewnij się, że czytasz tekst na
tyle powoli i wyraźnie, by twoje
dziecko mogło go śledzić bez
wysiłku. Dzięki temu nie straci
ono wątku opowieści, a zarazem
będzie mieć więcej czasu na za-
pamiętanie nowo poznanych
słów i zwrotów.

Redakcja

szkolne życie jest pełne nie
tylko nauki, ale i twórczej za-
bawy.  I tak z okazji Dnia Nie-
dźwiedzia dzieci przedszkolne
poznawały zwyczaje i przy-
smaki niedźwiedzi polarnych.
Dzień Dinozaura wprowadził
ich w prehistoryczny świat i
przybliżył życie tych wyjątko-
wych gadów. Przedszkolaki
dowiedziały się m.in. jak wy-
glądały, czym się żywiły oraz
w jaki sposób prawdopodobnie
wyginęły dinozaury. Podczas
zajęć dzieci chętnie porówny-
wały wygląd gadów, określały
ich wielkość, segregowały je
według określonej cechy. Nie
zabrakło ciekawych zabaw ru-
chowych, jednak największe
zainteresowanie wzbudziły za-
jęcia plastyczne polegające na
malowaniu na folii. 
Dużym sukcesem był udział
ucznia klasy VIII Karola Bedna-
rza w kuratoryjnym konkursie
przedmiotowym z fizyki, a
więc z przedmiotu trudnego i
wymagającego nie tylko dużej
wiedzy teoretycznej, ale i
sprawnego jej zastosowania.
Karol zakwalifikował się do
etapu wojewódzkiego, który
odbył się na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, zdobywając tym
samym tytuł finalisty. Tylko 7
punktów dzieliło go od po-
dium laureata. Karol otrzymał
zaproszenie do udziału w obo-
zie naukowym od koła astrono-
micznego przy UJ. Mamy
nadzieję, że z niego skorzysta,
aby rozwijać swój potencjał in-
telektualny. Karolowi oraz pani
Renacie Rzepeckiej-Lis, która
go do konkursu przygotowy-
wała,  serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów. 

Ewa Kaczówka
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Wiosna dostarcza wielu
okazji do tego, aby urządzać
imprezy czytelnicze. To także
czas życzeń pod adresem
ludzi związanych zawodowo
z literaturą i bibliotekami,
gdyż w marcu obchodzimy
Międzynarodowy Dzień 
Pisarza i Światowy Dzień 
Poezji, w kwietniu Między-
narodowy Dzień Książki dla
Dzieci, niedługo po nim Mię-
dzynarodowy Dzień Książki
i Praw Autorskich, w maju
mamy Dzień Bibliotekarzy i
Bibliotek, a zaraz na po-
czątku czerwca Ogólnopolski
Tydzień Czytania Dzieciom
oraz Święto Uwalniania Ksią-
żek czyli tzw. boockrossingu
trwające cały miesiąc. Ileż
okazji do świętowania dla
nas, bibliotekarzy, ale i dla
czytelników, a przecież wy-
mieniłam tylko te, które ob-
chodzone są wiosną i na
początku lata. 
Od lat jestem bibliotekarką.
Bibliotekarką z wyboru, nie z
konieczności życiowej. Ko-
cham książki. Szelest prze-
wracanych kartek to zaraz po
śmiechu mojego syna najmil-
szy dźwięk dla mego ucha.
Niech się schowają dzwonki
powiadomień, a nawet ulu-
biona muzyka. Dawno temu,
tuż po tym, jak przejęłam
prowadzenie biblioteki
szkolnej w Borkach, w czaso-
piśmie ,,Biblioteka w szkole”
przeczytałam artykuł, w któ-
rym cytowano badania nau-
kowe wykazujące, że zawód
bibliotekarza jest jednym z
najbardziej stresujących za-
wodów świata obok dzienni-
karza i lekarza. Jak to?!
Przecież dlatego zdobyłam
kwalifikacje do pracy w bib-
liotece, żeby się nie streso-
wać, mieć ciszę, być z dala od
zgiełku świata i jego pędu do
sukcesu, nawet kosztem in-
nych…! A tymczasem tu mi
piszą, że czeka mnie stres i
frustracja… Lata przepraco-
wane w bibliotece potwier-
dziły, że sporo w tym racji.
Po pierwsze dlatego, że
grono czytających topnieje z
każdą dekadą. A skoro jest
coraz mniej czytelników, to i
nasz zawód traci na prestiżu.
Czyżbyśmy stawali się nie-
potrzebni?  Nie wierzę.
Ostatnie oficjalne dane po-
chodzące z 2020 roku, opub-
likowane przez Biblioteką
Narodową, wskazują tenden-
cję wzrostową, chociaż nie
jest ona spektakularna, a
więc nie wpadajmy w zbytni
optymizm. Czas pandemii i
reżimu sanitarnego, które
zniechęciły czytelników do
książki w materialnej postaci

na rzecz wersji cyfrowej,  nie
pozwalają na nadmierne sa-
mozadowolenie, aczkolwiek
wyraźnie dostrzega się świa-
tełko w tunelu, gdyż  można
„odnotować trwałe zatrzy-
manie spadku czytelnictwa, a
nawet niewielki wzrost de-
klaracji czytelniczych” - jak
napisano w raporcie BN.
„Jest to w pewnej mierze
wynik dobrej koniunktury,
która pozwoliła na wzmo-
żone zakupy nowości książ-
kowych, ale również
podsycania zainteresowań
czytelniczych przez ekraniza-
cje, czy gry komputerowe”.
A więc chwała komputerom
i ich cyberpotencjałowi. Oso-
biście, na własnym szkolnym
poletku widzę bardzo ścisłą
zależność między jakością
oferty książkowej, a częstotli-
wością jej wypożyczania.
Krótko mówiąc: im nowsza,
bardziej kolorowa i bardziej
pomysłowo wydana książka,
tym więcej dzieci po nią
sięga. Tutaj wielu bibliote-
kom przyszedł z pomocą Na-
rodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa ,,PRIORYTET
3”, do którego biblioteka
szkolna w Borkach przystą-
piła po raz drugi. Widać
efekty – po niektóre tytuły
jest kolejka. Co prawda ten
projekt, to zaledwie jedna ja-
skółka, która nie czyni
wiosny, ale może rozwiać
czarne myśli nad przyszło-
ścią bibliotek, które przecież
nie są zakładami produkcyj-
nymi i same nie wygenerują
dochodu na zakup nowych
książek. Po wielu latach, za-
niedbań państwo najwyraź-
niej zrozumiało, że bez
światłych, mądrych obywa-
teli nie może się obejść, a
źródła rzetelnej wiedzy -
czyli przede wszystkim bib-
lioteki -  trzeba zasilać, aby
się nie wyczerpały.  

Książki… zapis
myśli, mentalne mapy całych
cywilizacji i milionów ludz-
kich istnień. Wielowątkowa,
barwna historia naszych
zmagań, porażek i zwy-
cięstw. Kopalnia wiedzy, in-
spiracji i wzruszeń.
Ponadczasowy ,,batyskaf”
dający możliwość podróżo-
wania po głębinach cudzej i
własnej świadomości. Wielo-
głosowy dialog między po-
koleniami, kulturami i
rasami. Jak ich nie kochać?
Jak ich nie czytać zwłaszcza
teraz, gdy z każdego serwisu
informacyjnego wylewa się
krwawa fala przemocy i
zbrodni, atakując nasze umy-
sły i budząc niepokój o losy
kraju i naszych dzieci…

Jako czytelniczka
Biblioteki Publicznej w
Szczucinie, ale i koleżanka po
fachu -  chciałabym serdecz-
nie podziękować wszystkim
paniom Bibliotekarkom za
ich profesjonalizm, życzli-
wość i wielokrotną pomoc
oraz współpracę przy organi-
zacji akcji promujących czy-
telnictwo, ale i podsuwanie
mi nowości wydawniczych.
Was wszystkie i siebie samą
polecam opiece świętego
Hieronima – patrona biblio-
tekarzy. Pomyślałam o na-
szym patronie i mimowolnie
wyświetliła mi się w głowie
scena z ekranizacji ,,Imienia
róży” Umberto Eco. Główny
bohater powiesci\filmu, Wil-
helm z Baskerville, wynosi
pod habitem z płonącej bib-
lioteki cenne manuskrypty,
które padły ofiarą chorych
ambicji diabolicznego brata
Jorge. Wilhelm jest skrajnie
wyczerpany walką z siłami
Zła, poparzony, ledwie
uszedł z życiem, ale płacze
dlatego, że tylko tyle książek
uratował przed spłonięciem.
Z okazji naszego wspólnego
święta oraz Świąt Wielkanoc-
nych życzę przede wszyst-
kim pokoju i spokoju.
Obyśmy nigdy nie musiały
ratować z pożogi bibliotecz-
nych zbiorów. Oby czytel-
nicy chętnie przychodzili
również po tomiki z poezją,
nie po same horrory. A
zresztą… niech przychodzą,
po co tylko zechcą, to w
końcu ich wybór, byle czy-
tali. Niech czasem pomijają
newsy na portalach społecz-
nościowych na rzecz następ-
nego rozdziału. To od nich –
Czytelników - zależy, czy
świat będzie lepszy, czy bę-
dzie mniej wojen, bo rasowy
pochłaniacz książek woli ła-
godnie dryfować po morzu
słów,  zanurzać się w falach
literatury, zamiast parać się
podbojami i aneksją. Czy jed-
nak – my, Bibliotekarze - jes-
teśmy światu potrzebni?
Osobiście nigdy w to nie wąt-
piłam. Statystyki i wykresy
nie do końca  sprawdzą się
jako miernik sukcesów w na-
szym zawodzie, gdyż dzia-
łamy w obszarze ludzkiej
świadomości, który wymyka
się narzędziom naukowym, a
z którego każdy człowiek
zdaje egzamin codziennie, na
każdym kroku i do końca
życia. Chociaż, nawet wy-
kresy z ostatnich lat wyka-
zują, że nasza praca nie idzie
na marne.
A zatem, cytując klasyków:
róbmy swoje! 

Ewa Kaczówka

Organizator:
Samorządowe Cen-
trum Kultury i Biblio-
tek w Szczucinie

Cel Konkursu:
- u p a m i ę t n i a n i e
postaci  Marianny
Gawlik  –  nauczycielki
i  animatorki  działań
umuzykalniających
wśród dzieci i mło-
dzieży,
- propagowanie kul-
tury muzycznej,
- rozwijanie zdolności
muzycznych,
- rozwijanie pamięci
muzycznej,
- wsparcie amator-
skiego ruchu muzycz-
nego,
- kształtowanie kul-
tury scenicznej,
- wspieranie i zachęca-
nie do rodzinnego mu-
zykowania,
- stworzenie osobom
piszącym teksty, śpie-
wającym i komponują-
cym możliwości

szerszej prezentacji
swojej twórczości,
- promocja młodych
wykonawców biorą-
cych udział w konkur-
sie,
- promowanie uczci-
wego współzawod-
nictwa.

Termin Konkursu:
21 maja 2022 r.   
godz. 10.00

Miejsce:
Muzeum Drogow-
nictwa w Szczucinie

Zasady Konkursu:
1. Konkurs adreso-
wany jest do solistów
oraz zespołów, woka-
listów i instrumentalis-
tów z terenu
województw: mało-
polskiego, świętokrzy-
skiego i
podkarpackiego.  Do-
puszcza się udział
osób innej narodowo-
ści przebywających
czasowo na terenie
Polski.
Organizator przewi-
duje podział uczestni-
ków konkursu na
następujące kategorie
(o zakwalifikowaniu
do kategorii wiekowej
decyduje wiek więk-
szości członków ze-
społu):

Prezentacje wokalne:
1)   Kategoria dziecięca: 
a)   dzieci przedszkolne, 
b uczniowie szkół pod-
stawowych klas I - IV 

2) Kategoria młodzie-
żowa:
a)  młodzież klas V - VIII
szkoły podstawowej, 
b)  młodzież szkół śred-
nich  

Prezentacje instrumen-
talne: 
3)   Kategoria dziecięca: 
a)   dzieci przedszkolne
i uczniowie szkół pod-
stawowych klas I - IV 

4) Kategoria młodzie-
żowa:
a)  młodzież klas V - VIII
szkoły podstawowej, 
b)  młodzież szkół śred-
nich 

2.  Uczestnicy prezentują
maksymalnie 2 utwory,
łączny czas prezentacji
nie może przekroczyć 6
minut.

3. Laureat Grand Prix z
poprzedniego Festiwalu
nie może brać udziału w
konkursie w roku bieżą-
cym.

4.  Konkurs ocenia Jury
powołane przez Organi-
zatora. Decyzje Jury są
ostateczne.

5.  Kryteria oceny:
• dobór repertuaru
•  predyspozycje mu-
zyczne uczestnika,
• stopień trudności pre-
zentowanego utworu,
• umiejętności tech-
niczne i poprawność
wykonania,
• pamięciowe opanowa-
nie programu,
• osobowość arty-
styczna
•  emisja głosu,
•  dykcja,
•  ogólny wyraz arty-
styczny.

6.  W konkursie są prze-
widziane nagrody oraz
dyplomy dla laureatów. 

Jury ma prawo nie
przyznać miejsca.
Jury przyznaje także na-
grodę GRAND PRIX –
Statuetka im. Marianny
Gawlik.

7. Wyniki konkursu
będą opublikowane na
stronie www.sckibsz-
czucin.pl i facebooko-
wym profilu Centrum.
Koncert laureatów (je-
żeli nie będzie ograni-
czeń wynikających z
rozporządzeń rządo-
wych), odbędzie się na
Festynie letnim –
Rynek w Szczucinie –
10.07.2022 r.

8. Wszyscy Uczestnicy
zgłaszający się do
Konkursu zobowią-
zani są

ZŁOŻYĆ  OSOBIŚCIE
W  SIEDZIBIE  
ORGANIZATORA
BĄDŹ  PRZESŁAĆ
NA  ADRES: 
festiwal.gawlik@
gmail.com - do dnia 
16 maja 2022 r.:

- W Y P E Ł N I O N Ą
KARTĘ  ZGŁOSZE-
NIA (do pobrania 
na stronie: www.
sckibszczucin.pl)
-  P O D K Ł A D Y
M U Z Y C Z N E
N A   N O Ś N I -
K A C H  E L E K -
T R O N I C Z N Y C H   

9. Brak kompletnych
informacji w karcie
zgłoszenia skutkuje
odrzuceniem.

10.  Przystąpienie do
Konkursu oznacza ak-
ceptację niniejszego
Regulaminu i zobo-
wiązanie się do jego
przestrzegania.

11. Uczestnik Kon-
kursu wyraża zgodę
na przetwarzanie swo-
ich danych osobowych
w celu realizacji Kon-
kursu zgodnie z
ustawą o ochronie da-
nych osobowych.

12. We wszystkich
sprawach nieuregulo-
wanych niniejszym
Regulaminem decyzje
podejmuje Organiza-
tor.

VIII Festiwal im. Marianny Gawlik 
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

O czytelnictwie słów kilka
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Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r.
można ubiegać się w ARiMR o
wsparcie finansowe na rozpoczę-
cie działalności pozarolniczej.
Pomoc ma charakter bezzwrotnej
premii, a jej wysokość zależy od
liczby nowo utworzonych miejsc
pracy. Zasady obowiązujące w te-
gorocznym naborze różnią się od
tych z lat wcześniejszych.
O przyznanie dofinansowania
mogą starać się rolnicy, którzy
chcą rozpocząć prowadzenie dzia-
łalności pozarolniczej. Pomoc
mogą otrzymać również osoby,
które prowadzą już działalność
pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o
nowy rodzaj usług znajdujących
się w wykazie rodzajów działal-
ności objętych wsparciem. Co is-
totne, wszyscy powinni być
ubezpieczeni w KRUS-ie w peł-
nym zakresie, nieprzerwanie
przez co najmniej 12 miesięcy
przed złożeniem wniosku o przy-
znanie pomocy. W tym naborze,
po raz pierwszy, o premie na roz-
poczęcie działalności pozarolni-
czej mogą ubiegać się osoby,
którym nie zostały przyznane
płatności obszarowe. Dopusz-
czony został także udział osób,
które skorzystały z pomocy doty-
czącej różnicowania działalności

W trwającym od 15 lutego nabo-
rze hodowcy loch i prosiąt, któ-
rych gospodarstwa zagrożone są
utratą płynności finansowej w
związku z ograniczeniami na
rynku rolnym spowodowanymi
epidemią COVID-19, złożyli do
ARiMR blisko 2 tys. wniosków o
pomoc. Starają się o wsparcie w
wysokości prawie 74 mln zł. Po-
łowa złożonych wniosków po-
chodzi od rolników z woj.
kujawsko-pomorskiego i wielko-
polskiego. Termin na ubieganie
się o pomoc upływa 29 kwietnia. 
Dofinansowanie przysługuje
właścicielom mikro, małych lub
średnich przedsiębiorstw, którzy
na dzień 15 listopada 2021 r. pro-
wadzili utrzymujące świnie gos-
podarstwo, a w okresie od 15
listopada 2021 r. do 31 marca
2022 r. urodziło się lub urodzi w
nim minimum 10 prosiąt. Ozna-
kowanie tych zwierząt musi być

zgłoszone do ARiMR do 15 kwiet-
nia 2022 r. 
Wysokość wsparcia wynosi 1000
zł za każde 10 prosiąt – jednak do
500 tys. zł dla jednego producenta
trzody chlewnej. Może on złożyć
więcej niż jeden wniosek doty-
czący świń urodzonych od 
15 listopada 2021 r. do 31 marca
2022 r., przy czym o pomoc do
danej sztuki można się ubiegać
tylko jeden raz.
Wnioski przyjmują biura powia-
towe ARiMR. Dokumenty można
złożyć osobiście, przesłać za po-
średnictwem elektronicznej
skrzynki podawczej ePUAP lub
nadać przesyłką rejestrowaną w
placówce Poczty Polskiej. O termi-
nowości decyduje data wpływu
do placówki Agencji.

Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

w kierunku nierolniczym w po-
przednim okresie programowania
czyli w latach 2007-2013.
Wysokość wsparcia wynosi 150
tys. zł, jeżeli w biznesplanie prze-
widziane zostało utworzenie jed-
nego miejsca pracy, przy dwóch
stanowiskach premia wzrasta do
200 tys. zł, a przy trzech do 250
tys. zł. Środki są wypłacane w
dwóch ratach. Co najmniej 70 %
otrzymanego dofinansowania
musi być wydane na inwestycje w
środki trwałe, np. zakup nowych
maszyn i urządzeń czy środków
transportu. Pozostałe 30 % można
przeznaczyć na wydatki bieżące
np. płace, ubezpieczenia.
Wnioski przyjmowane będą przez
oddziały regionalne Agencji do 28
kwietnia 2022 r. Dokumenty
można dostarczać osobiście, prze-
kazywać za pośrednictwem plat-
formy ePUAP lub wysyłać
rejestrowaną przesyłką pocztową
nadaną w placówce Poczty Pol-
skiej.
Więcej informacji znajduje się na
stronie:
https://www.gov.pl/web/arimr

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Czerwony pojemnik w kształ-
cie serca przeznaczony do zbie-
rania plastikowych zakrętek
został umieszczony przy Ko-
ściele Parafialnym w Zabrniu.
To już trzeci taki pojemnik w
naszej gminie. Przypomnijmy,
pierwszy został umieszczony
przy Szkole Podstawowej w
Szczucinie, drugi na parkingu
obok kościoła przy ul. Wolno-
ści.

Kolejne serce w Naszej Gminie
Dzięki tym pojemnikom nie
tylko dbamy o czystość środo-
wiska segregując odpady, ale
przede wszystkim pomagamy
potrzebującym.
Pojemniki przeznaczone są na
wszelkie plastikowe zakrętki,
bez względu na kształt czy
kolor. Mogą to być zakrętki po
napojach, kawie, mleku czy jo-
gurtach, zakrętki po chemii gos-
podarczej, szamponach.

Zachęcamy wszystkich do
uczestnictwa w tej wspaniałej
inicjatywie. Pamiętajmy, że wy-
pełniając serce zakrętkami wy-
pełniamy radością i nadzieją
wiele serc, które oczekują po-
mocy. 
Liczy się każda zakrętka!

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Pomoc dla utrzymujących lochy 
i prosięta – blisko 2 tys. 

wniosków trafiło do ARiMR
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W tym roku „Ferie z Bad-
mintonem 2022”  były  zorganizo-
wane głównie dla zawodników
UMKS JUNIS w Szczucinie. W zaję-
ciach uczestniczyły 32 osoby. Co-
dziennie obozowicze brali udział w
badmintonowych treningach na Hali
Widowiskowo-Sportowej. Trenowali
technikę ataku i obrony oraz podno-
sili swoją sprawność oraz wydolność
sportową. 
Po treningach codziennie były zorga-
nizowane wyjazdy m.in. na basen w
Połańcu i Staszowie, do Flyparku w
Mielcu i Tarnowie oraz do kina w
Dąbrowie Tarnowskiej. W trakcie
obozu odbył się Klubowy Turniej
Badmintonowy, w którym dzielnie
walczono o prymat w klubie oraz
kwalifikacje do reprezentacji klubu.
Na zakończenie ferii na stoku nar-

Ferie na sportowo 2022
ciarskim w Jurasówce dzieci korzys-
tały z uroków zimy. Byliśmy mile za-
skoczeni postępem naszych
podopiecznych w nauce jazdy na nar-
tach. W drodze powrotnej dodat-
kowa atrakcja, wizyta w Restautacji
McDonald by ugasić pragnienie i za-
spokoić głód.
Dzięki sponsorom udało się zrealizo-
wać bogaty program sportowy i rek-
reacyjny. Dziękujemy Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Szczucinie,
która pokryła koszty transportu oraz
Burmistrzowi Szczucina za udostęp-
nienie bezpłatnie Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Szczucinie.

Organizatorzy: 
Anna Dulak 

i Kazimierz Żurek

Dnia 24.03.2022 r. odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze klubu LKS
Wisła Szczucin, na którym za-
kończyła się kadencja Zarządu
Klubu na czele z prezesem
Bartłomiejem Czyżem, który
przez aż trzy kadencje (6 lat)

sprawował tę funkcje. 
Należą mu się duże podzięko-
wania za wkład jego pracy na
rzecz naszej piłkarskiej spo-
łeczności. Następnie wybrano
nowy Zarząd Klubu w skład
którego weszli: Mikołaj Stry-
charz – prezes, Filip Gądek –

wiceprezes, Jagoda Głodek-
Soja – sekretarz, Andrzej Or-
szulak – skarbnik oraz trzech
członków: Michał Chmura,
Jakub Kaczkowski i Michał
Syroka. Na zebraniu podsu-
mowano dwa lata działań po-
przedniego zarządu oraz

dyskutowano nad dalszą dzia-
łalnością klubu. Zebrani zgo-
dzili się, że najważniejszą i
pilną potrzebą jest poprawa
warunków infrastruktury klu-
bowej, która od dawna prosi
się o gruntowny remont.
Obecny na zebraniu Burmistrz
Szczucina Jan Sipior przedsta-
wił perspektywy w tej kwestii,
które miejmy nadzieje w nie-
dalekiej przyszłości zostaną
zrealizowane.
Dnia 9.03.2022 r. wznowiono
ligowe rozgrywki klasy okrę-
gowej. Z kadry Wisły odeszło
kilku znaczących zawodni-
ków, a klub postawił na swoją
młodzież, która potrzebuje
czasu by okrzepnąć. Zadanie
przed nimi, to utrzymanie się
na poziomie V ligi, co nie bę-

dzie takie łatwe. Wierzymy
jednak, że to się uda i zapra-
szamy wszystkich do kibico-
wania na stadion przy 
ul.    Witosa. Swoje rozgrywki
wznowiły również nasze dru-
żyny młodzieżowo-dziecięce,
których było w sumie sześć, a
teraz klub chcąc wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom stworzył
kolejną grupę. Co cieszy, jak i
również stawia zarząd przed
kolejnym wyzwaniem finanso-
wym. Liczymy jednak na
pomoc i wyrozumiałość na-
szych sympatyków – szcze-
góły poniżej.

Mikołaj Strycharz

Wesprzyj swój lokalny klub! 

Gramy do jednej bramki – roz-
wój i sport od najmłodszego!
(około 120 dzieci i młodzieży).
Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Szczucin
61 9464 0001 2001 0000 0840
0001
W tytule: DAROWIZNA

Dziękujemy!

„Wisła” z nowym zarządem

Wisła Szczucin, runda wiosenna 2022. 
Górny rz. od lewej: M. Strycharz (prezes), A. Szymura, A. Radłowski, J. Klara, A. Gmyr, M. Chrabąszcz, B. Chrabąszcz, G. Irla, F. Gądek, D. Giza, D. Kupiec,
M. Żuchowicz, A. Koza (trener), J. Kaczkowski.
Dolny rząd od lewej: G. Chrabąszcz, M. Krawczyk, R. Łachut, D. Kapuściak, B. Wróbel, M.Bzduła, R. Strycharz, K.Frąc.
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Znakomite wyniki ,,Junisa” na
Krajowym Turnieju w Żyrakowie
w dniu 5 marca 2022 r. Po raz ko-
lejny nie mogło zabraknąć na po-
dium naszych zawodniczek:
I miejsce Nikola Misiaszek w kate-
gorii żak

Złoto w Turnieju Nadziei Olimpijskich

W dniach 5-6.02.2022 r. odbył się w Bieruniu SBL GRAND PRIX oraz Kra-
jowy Turniej Młodzika Młodszego w tym dniu zagrały zawodniczki Amelia
Wiślicka i Nikola Misiaszek. W dniu 6.02.2022r odbył się Krajowy Turniej
Nadziei Olimpijskich U11 w kategorii – żak. Nikola Misiaszek wywalczyła
złoty medal pokonując wszystkie swoje rywalki z całej Polski.

I miejsce Nikola Misiaszek w katego-
rii młodzik młodszy
III miejsce Maja Zielińska w kategorii
młodzik młodszy
II miejsce Maja Zielińska/Nikola Mi-
siaszek – gra podwójna

Anna Dulak

4 medale na Krajowym Turnieju 
w Badmintonie

W dniu 18 marca  odbył się WOJE-
WÓDZKI TURNIEJ W BADMIN-
TONIE o ,,Puchar Wójta Gminy
Pleśna”. Kilkadziesiąt osób z całego
województwa małopolskiego wal-
czyło o medale. Tym razem wystar-
towała grupa najmłodszych
naszych  zawodników. Doskonale
spisali się  grając w swojej kategorii
wiekowej. 

KĄCIK  KULINARNY
Gospodynie ze Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt
polecają:
Babka ajerkoniakowa

Składniki:
10 dag mąki ziemniaczanej
15 dag mąki pszennej
5 jajek
25 dag cukru pudru
2 cukry wanilinowe
1 szklanka oleju
1 szklanka ajerkoniaku
1 łyżka proszku do pieczenia
cukier puder do posypania ciasta lub
polewa czekoladowa
masło i bułka tarta do przygotowania
formy
Sposób przygotowania:
Jajka utrzeć z cukrem pudrem i cu-
krem wanilinowym. Ucierając powoli
wlewać olej, a potem ajerkoniak. Na-
stępnie połączyć obie mąki z pro-
szkiem do pieczenia i wymieszać z
masą. Formę posmarować masłem i
posypać bułką tartą, wypełnić cias-
tem. Ciasto wstawić do piekarnika
rozgrzanego do 175°C. Piec około 
1 godziny. Kiedy już ciasto ostygnie,
posypać cukrem pudrem lub udeko-
rować polewą – według uznania.

Mięsna rolada

Składniki:
1 kg mielonej szynki wieprzowej lub
łopatki
3 ząbki czosnku
1 jajko
1 łyżeczka tymianku
1 łyżeczka lubczyku
sól, pieprz do smaku
ok. 15 cienkich plastrów wędzonego
boczku
Nadzienie:
1 mała marchewka
1 mała pietruszka
¼ średniego selera
½ małego pora
1/4 średniej główki kapusty
150 g kiełbasy lub boczku
100 g pieczarek

1 łyżka koncentratu pomidorowego
1 mały kremowy serek topiony
1 jajko
sól, pieprz
oregano, papryka
1 łyżka oleju

Sposób przygotowania:
Nadzienie:
Marchewkę, pietruszkę, seler kroimy
w drobną kostkę i smażymy na łyżce
oleju. Gdy warzywa troszkę
zmiękną dodajemy pokrojony w pół-
plasterki por, poszatkowaną ka-
pustę, plastry pieczarek i kiełbasy.
Dodajemy również przyprawy - wg
własnego smaku i nadal dusimy.
Gdy jarzyny będą już miękkie doda-
jemy koncentrat pomidorowy, stu-
dzimy i dodajemy jajko oraz serek
topiony. Farsz włożyć na godzinę do
lodówki.
Rolada:
Mięso łączymy z przeciśniętym
przez praskę czosnkiem, jajkiem
oraz przyprawami. Wykładamy na
arkusz folii spożywczej, przykła-
damy drugim arkuszem i wałku-
jemy na prostokąt o wymiarach ok
25-30 cm. Na mięso wykładamy
przygotowany wcześniej farsz. Roz-
smarowujemy delikatnie nożem po
całości, pozostawiając z jednego
dłuższego boku ok 3 cm pasek. Przy
pomocy folii zaczynamy zwijanie ro-
lady - począwszy od tej strony gdzie
farsz jest na równi z mięsem. Sta-
ramy się mocno ściskać, ale nie na
tyle, by cała zawartość chciała uciec.
Gotową roladę owijamy plastrami
boczku, przekładamy delikatnie na
brytfannę i pieczemy w 1700C przez
ok 1 godzinę i 15 minut. Studzimy
całkowicie i dopiero wtedy kroimy
w plastry.

Faszerowane jajka z tuńczykiem

10 ugotowanych na twardo jajek
obieramy, kroimy wzdłuż i wyjmu-
jemy żółtka. Miksujemy je w blende-
rze z puszką tuńczyka w oleju i 2
łyżkami majonezu. Doprawiamy do
smaku solą, pieprzem i słodką pap-
ryką. Dodajemy łyżkę kaparów, mie-
szamy i nakładamy do białek. Jeśli
nie lubimy kaparów, możemy za-
mienić je na drobno pokrojone su-
szone pomidory w oleju. Jajka
faszerowane dekorujemy rzeżuchą
lub szczypiorkiem.

Wojewódzki  Turniej  w  Badmintonie
Wśród chłopców III miejsce zdobył
Tymoteusz Wieczorek i Jakub Kos-
tecki, natomiast wśród dziewczynek
brązowy medal wywalczyła Julia
Bzduła. Pojedynki były bardzo wy-
równane. Miejsca na podium zostały
wyróżnione pucharami oraz nagro-
dami rzeczowymi.

Anna Dulak




