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Aktorka ze Szczucina
Kasia Gołąb w Salonach Poezji
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Chór Clave de sol z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie 
pod dyrekcją Ilony Mach ma swoją PŁYTĘ str. 11
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23 września br. w Urzędzie
Miasta i Gminy Szczucin wice-
wojewoda małopolski Zbig-
niew Starzec wręczył
burmistrzowi Szczucina  sym-
boliczny czek potwierdzający
dofinansowanie zadań w ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Czek przekazany
przez wicewojewodę opiewa na
niemal 3 miliony zł i jest 
to najwyższe dofinansowanie 
w powiecie dąbrowskim. Dofi-
nansowanie jest na poziomie
80% inwestycji. Dzięki tej dota-
cji zostaną wyremontowane
ulice  Targowa oraz Batalionów
Chłopskich w Szczucinie. W
spotkaniu udział wzięli m.in.
Poseł na Sejm RP Wiesław Kra-
jewski, wicestarosta Powiatu
Dąbrowskiego Krzysztof Bryk,
z-ca Burmistrza Tomasz Beł-
zowski, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczucinie Antoni

Dotacja na remonty dróg 
w Szczucinie
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swoim wystąpieniu pogratulo-
wał nagrodzonym, podkreśla-
jąc, że stypendium otrzymują
uczniowie wyróżniający się w
nauce, angażujący się w działal-

Przyznano stypendia burmistrza

Klub Seniora w Szczucinie

Radłowski, radny powiatowy
Andrzej Urbanik oraz dyrekto-
rzy i kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych Urzędu Miasta i
Gminy Szczucin.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Gmina Szczucin skorzystała z
możliwości jakie daje Wieloletni
Program Senior Plus urucho-
miony przez resort rodziny,
pracy i polityki społecznej. Pro-
gram ten skierowany jest  do sa-
morządów chcących tworzyć
na swoim terenie domy dzien-

nego pobytu lub kluby dla se-
niorów.
W listopadzie zakończyły się
prace remontowe w ramach za-
dania „Adaptacja pomieszczeń
na Klub „Senior +” w budynku
gminnym położonym przy ul.
Piłsudskiego 7 w Szczucinie”.

Aktualnie trwają prace zwią-
zane z doposażeniem klubu w
meble i niezbędny sprzęt. 
Klub Seniora będzie miejscem
wsparcia dla ludzi starszych,
którzy po zakończonej pracy
zawodowej przeszli na emery-
turę lub rentę.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Powiatowe Obchody 80. Rocznicy
Wydarzeń Wrześniowych 

w Szczucinie
22 września br. w Szczucinie
odbyły się Powiatowe Obchody
80. Rocznicy Wydarzeń Wrześ-
niowych.
Uroczystości upamiętniające
tragiczne wydarzenia z czasów
II Wojny Światowej rozpoczęto
Mszą Św. za Ojczyznę w ko-
ściele parafialnym pw. Św.
Marii Magdaleny w Szczucinie.
Po Mszy Św. uczestnicy wraz z
delegacjami pocztów sztandaro-
wych przemaszerowali pod
Kwaterę Pamięci Narodowej,
gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości, w której udział
wzięli m.in. przedstawiciele Se-
natu i Sejmu, przedstawiciele
gmin i powiatu dąbrowskiego,
kombatanci, organizacje spo-
łeczne i polityczne, zakłady
pracy, przedstawiciele oświaty i
kultury oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy. 
Przemówienie okolicznościowe
wygłosili: Burmistrz Szczucina
Jan Sipior, Starosta Dąbrowski
Lesław Wieczorek, Senator RP
Kazimierz Wiatr, Posłowie na
Sejm Urszula Augustyn i Wie-
sław Krajewski. Pani Maria Piet-
racha odczytała wspomnienia
Stefana Wrzosowskiego jed-
nego z trzech żołnierzy, którzy
uratowali się z zajętej, a następ-
nie spalonej przez Niemców
szkoły w Szczucinie w dniu 12
września 1939 roku. Podczas
uroczystości dokonano odzna-
czenia kap. Kazimierza Burzca
odznaką „Kolumbowie rocznik
20”.
Złożono wieńce i wiązanki
kwiatów przed Kwaterą Pa-
mięci Narodowej przez licznie

We wtorek 12 listopada Bur-
mistrz Szczucina Jan Sipior wrę-
czył stypendia najzdolniejszym
uczniom i studentom z terenu
gminy Szczucin. Burmistrz w

ność społeczną i biorący
udział w projektach poza-
szkolnych. Swoje podzięko-
wania i gratulacje Burmistrz
skierował  także do nauczy-
cieli i rodziców stypendys-
tów.
Stypendia zostały przyznane
w trzech kategoriach:
- stypendium naukowe otrzy-
mało 10 osób
- stypendium  sportowe
otrzymało 9 osób 
- stypendium artystyczne
otrzymało 18 osób
Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

przybyłe delegacje urzędów, in-
stytucji, placówek oświato-
wych, stowarzyszeń oraz
organizacji społecznych i poli-
tycznych z powiatu dąbrow-
skiego.
Z ogromną sympatią uczestni-
ków obchodów, spotkały się 
delegacje z przedszkoli, wzru-
szający był widok najmłodszych
członków uroczystości oddają-
cych hołd poległym.
Część artystyczną przygotowali
uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Szczucinie pod kierun-
kiem Pań: Barbary Musiał i
Edyty Nowak. Całość uświetnił
występ chórów z SCKiB w
Szczucinie "Clave de sol" i
"Prima Volta" pod dyrekcją
Ilony Mach oraz Orkiestra Dęta
OSP Szczucin pod batutą Jaro-
sława Dzięgla. Dowódcą uro-
czystości był Komendant
Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w
Szczucinie druh Piotr Sabaj.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Kolejne wyróżnienie dla OSP Szczucin

W niedzielę 6 października w
sali koncertowej Europejskiego
Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w Lusławicach
spotkali się przedstawiciele
Ochotniczych Straży Pożarnych
z całej Małopolski. Wydarze-
niem, które przyciągnęło dru-
hów do kulturalnej stolicy
gminy Zakliczyn, była Małopol-
ska Gala Strażacka, zorganizo-
wana przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Oddział Woje-
wódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP woj. mało-

polskiego, a także Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krako-
wie. 
Podczas gali dh. Bogdan Wrona
z OSP Szczucin został wyróż-
niony w kategorii Powiatowej -
Najpopularniejszy Strażak
Roku. Druh Bogdan zajął w tej
kategorii I miejsce. 
Gratulujemy i cieszymy się z ko-
lejnego w ostatnim czasie wy-
różnienia dla naszej jednostki.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Strażacy z OSP Szczucin mają
powody do dumy i radości.
Jednostka OSP Szczucin otrzy-
mała tytuł najprężniej działają-
cej jednostki OSP powiatu
dąbrowskiego. W dniu 4 paź-
dziernika w Brniu odbyła się
gala rozstrzygającą plebiscyt. 
Konkurs organizowany jest
przez Stowarzyszenie Samo-

rządów Powiatu Dąbrow-
skiego w ramach projektu, pn.
„Aktywny Powiat – Aktywny
Senior”, realizowanego przy
wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.
Nasza jednostka zajęła pierw-
sze miejsce i zdobyła pamiąt-
kowy dyplom oraz ręcznie
rzeźbioną statuetkę „Złoty Dąb

OSP Szczucin - Najprężniej Działająca Jednostka

Nowy samochód dla OSP Laskówka Delastowska
Druhowie z jednostki OSP w
Laskówce Delastowskiej otrzy-
mali nowy wóz strażacki.
Zakup nowego pojazdu, war-
tego 68 tys. zł, został sfinanso-
wany ze środków gminy
Szczucin (38 tys.) oraz woje-
wództwa małopolskiego w ra-
mach programu „Bezpieczna
Małopolska 2019” (30 tys.). 
Bezpieczna Małopolska 2019 -
to konkurs, w ramach którego
gminy otrzymują pomoc finan-
sową na zapewnienie gotowo-
ści bojowej jednostkom
Ochotniczych Straży Poża-
rnych z terenu województwa

małopolskiego. Środki te po-
zwalają zakupić sprzęt i umun-
durowanie niezbędne do
funkcjonowania jednostek
OSP.
29 października 2019 r. o godz.
12.00 przed remizą strażacką w
Laskówce Delastowskiej miało
miejsce uroczyste przekazanie
samochodu strażackiego. 
Otwarcia uroczystości oraz ce-
remonię przekazania kluczy-
ków dokonał z-ca Burmistrza
Szczucina Tomasz Bełzowski.
W uroczystości pojazdu udział
wzięli zaproszeni goście, w
tym m.in. Zastępca Komen-

danta Powiatowego Straży Po-
żarnej w Dąbrowie Tarnow-
skiej kpt. Krzysztof Romański,
Prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP w Dąbrowie Tarnow-
skiej Ryszard Pikul, Prezes OSP
Szczucin – Krzysztof Kijowski,
Komendant Miejsko – Gmin-
nego ZOSP RP w Szczucinie
Piotr Sabaj, Radny Powiatowy
Andrzej Urbanik oraz druho-
wie z jednostek OSP z terenu
Gminy Szczucin.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

W Gminie Szczucin do użytku
został oddany kolejny plac
zabaw. Nowy obiekt rekrea-
cyjny zlokalizowany jest w
miejscowości Lubasz Zalesie.
Będzie służył popularyzacji
aktywnych form wypoczynku
i będzie miejscem spędzania
wolnego czasu szczególnie dla
dzieci. 

Do dyspozycji najmłodszych
mieszkańców są:
• karuzela 
• huśtawka 
• huśtawka dwuosobowa 
• zestaw sprawnościowy
• zjeżdżalnia

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Nowy plac zabaw

Powiatu Dąbrowskiego 2019”.
Jednostka OSP Szczucin otrzy-
mała 177 głosów od internau-
tów. Dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w gło-
sowanie.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

W niedzielę 20 października na
Placu Targowym w Szczucinie
Automobilklub Tarnowski oraz
AutoMotoKlub Tarnowski zor-
ganizowali III finałową rundę
Kręciołka o Puchar Burmistrza
Szczucina. „Kręciołek Samocho-
dowy” jest imprezą sportową o
charakterze otwartym dla kie-
rowców nie posiadających ża-
dnych licencji sportów
samochodowych, legitymują-
cych się aktualnym pozwole-
niem na prowadzenie
samochodu. 

Głównym założeniem imprezy
jest promocja aktywnych form
spędzania czasu młodzieży i do-
rosłych.
Nowością w tej rundzie była
klasa pojazdów zabytkowych.
Uroczystego wręczenia pucha-
rów dokonał z-ca Burmistrza
Szczucina Tomasz Bełzowski.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Kręciołek o Puchar Burmistrza
Szczucina



Szczucinie, zginął tragicznie w
rocznicę śmierci żony (2006 r.) -
dzieci: lekarze,  Leszek i Gra-
żyna, zam. JUREK. Radny
Gminy Szczucin w latach 2002-
2006.
- lek. med. Tadeusz GŁÓD
(1924-2010), w latach 1945-1950
student AM w Krakowie, dyr. i
ordynator uzdrowiska Żegies-
tów-Zdrój, od 1956 do 1978 r. w
Ośrodku Zdrowia w Szczucinie,
pracował także w Izbie Porodo-
wej (oddelegowany jednocześ-
nie, jako lekarz zakładowy do
fabryki Eternit w Szczucinie-
pierwszy wykonywujący zdję-
cia rtg.) Z małżeństwa z  Lidią
Mamulską-3 synów.
- lek. med. Bolesław DOBRO-
WOLSKI, pediatra, (1930-2017),
po ukończeniu 2-letniej Pań-
stwowej Szkoły Felczerskiej w
Tarnowie, studia med. w AM w
Szczecinie zakończone w AM  w
Krakowie-dyplom lekarza
(1962), początkowo praca w
Przychodni Kolejowej przy ul.
Kościuszki, kierownik Ośrodka
Zdrowia w Szczucinie, jedno-
cześnie-prywatna praktyka le-
karska. Żona-Teresa Glanz,
felczer med. (3 dzieci).

Witold Dobrowolski

- lek. med. Jakub GITZELT, chi-
rurg, ok. 1870-1872
-  lek. med. FREINGOLD,  ok.
1877
- lek. med. Zelman SPRING
- dr Karol LIS RUDNICKI, ur.
1857 Jakubkowice  (par. Łoso-
sina Górna ), s. Stanisława, orga-
nisty i nauczyciela tamże i
Katarzyny  z d. Migacz.  Miał 5-
ro rodzeństwa (3 siostry i 2
braci, w tym jeden, Andrzej zos-
tał księdzem). W latach 1876-
1882 student Wydziału
Lekarskiego AM  w Krakowie.
Od 1883 r. praktyka lekarska w
Szczucinie (pracował równo-
cześnie w Smęgorzowie i Paca-
nowie). Burmistrz Szczucina w
latach 1883-1913. Zastąpił na
tym stanowisku Walentego
Poducha.  Radca  dworu cesar-
skiego. W 1885 inicjator  założe-
nia Straży Pożarnej w
Szczucinie. Dr Rudnicki był 2.
krotnie żonaty, 1. Kamila Jab-
łocka, ur. 1903 r., po raz drugi ze
Stanisławą Eisenbach z Kra-
kowa-Prokocimia. Zmarł w
1913 r. na skutek powikłań
płucno-grypowych spowodo-
wanych nieszczęśliwym wy-
padkiem podczas przeprawy
przez Wisłę w drodze do cho-
rego pacjenta. Został pocho-
wany początkowo w Szczucinie,
następnie wraz ze swoimi naj-
bliższymi spoczął na Cmentarzu
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wym w 1958 r.), mieszkał u p.
Nogów, przełom lat 60/70. Oj-
ciec Antoniny Krzysztoń – zna-
nej pieśniarki, kompozytorki i
autorki tekstów.
- lek. med. Mieczysław SIU-
DZIŃSKI (1931-2016) z Dąb-
rowy Tarnowskiej (mieszkał u
p. Nogów w Szczucinie),  spe-
cjalista chorób wew., Prezes
Związku Dąbrowiaków (organi-
zował kwesty na odnowę  za-
bytkowych nagrobków i
pomników na Cmentarzu Para-
fialnym w Dąbrowie Tarnow-
skiej), prace w Radzie Miasta i
Gminy. Żona-Regina Cieśli-
kowska. Kierownik ośrodka w
Słupcu.
- lek. med. Leszek OŻÓG, kie-
rownik Ośrodka Zdrowia w

W służbie medycznej społeczności Szczucina
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Rakowickim w Krakowie-sektor
XIII a (w metryce zgonu zapi-
sano-nervorum resolutiones
cordia- paraliż serca, czyli może
dzisiaj-niewydolność sercowo-
płucna). W kościele parafialnym
Szczucina, tuż przy ołtarzu
głównym, znajduję się tablica
upamiętniająca dr-a Rudnic-
kiego. Jego imieniem nazwano
także jedną z ulic miasta, pro-
wadzącą do Rynku.
Okres międzywojenny:
- lek. med. Władysław MAR-
KOWICZ
- lek. med. Herz FROM

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ, ul. Piłsud-
skiego 15 (pierwszy „ośrodek
zdrowia” mieścił się w domu p.
Nogów, na styku Rynku i ul.
Radomyślskiej), otwarcie nowej
placówki, początek lat 70.,
obecna dyr, GZOZ w Szczuci-
nie- Aneta KRAWCZYK

Po 1945 roku:
- lek. med. FALENTA, gineko-
log (mieszkał u p. Pikula), ko-
niec lat 60., pracował w
Szczucinie ok. 4 lat. 
- lek. med. Jerzy KRZYSZTOŃ,
(zginął w wypadku motocyklo-

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Szczucinie

KĄCIK HISTORYCZNY

Gmina Szczucin jest partne-
rem projektu "LIFE - Wdra-
żanie Programu ochrony
powietrza dla wojewódz-
twa małopolskiego - Mało-
polska w zdrowej
atmosferze". Celem pro-
jektu jest między innymi
podnoszenie świadomości
ekologicznej wśród miesz-
kańców gminy. Ekodoradca
systematycznie odwiedza
przedszkola, starając się od
najmłodszych lat uwrażli-
wiać dzieci na problemy
ochrony środowiska. Zaję-
cia prowadzone w formie
zabaw i ćwiczeń mają na
celu tworzenie dobrych na-

wyków w trosce o środowi-
sko. W ramach projektu
LIFE uczniowie starszych
klas Szkoły Podstawowej w
Szczucinie obejrzeli spek-
takl „Najważniejsza lekcja”,
który poruszał ważne
kwestie ograniczania niskiej
emisji. W ramach zajęć eko-
logiczno – sportowych
każdy z uczniów klas I-III
miał do wykonania 4 zada-
nia. Na część ekologiczną
składały się: ćwiczenia w
segregacji odpadów oraz
ekologiczne koło fortuny z
pytaniami dotyczącymi
ochrony środowiska. Część
sportowa zrealizowana z

udziałem zaproszonego
stowarzyszenia „Po Zdro-
wie” obejmowała 2 konku-
rencje: „bieg po pantofle” z
oraz „podłoga to lawa”.

Czyste powietrze to
sprawa nas wszystkich,
dlatego też Burmistrz
Szczucina przypomina o
bezwzględnym ustawo-
wym zakazie spalania od-
padów w domowych
kotłach. Szkodliwość sub-
stancji powstających w
wyniku spalania odpadów
jest szczególnie duża, po-
nieważ są one emitowane z
tzw. źródeł niskiej emisji
co powoduje lokalny
wzrost ilości substancji
trujących w powietrzu.
Spalając odpady w domo-
wych kotłach narażamy
przede wszystkim swoje
zdrowie, dodatkowo nisz-
czymy zdrowie innych,
mieszkających w sąsiedz-
twie osób.

Ewelina Ryńska
Ekodoradca UMiG Szczucin

Dr Karol Rudnicki (1857-1913) Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Tablica pamiątkowa wmurowana
w ścianę Kościoła Parafialnego
w Szczucinie na cześć Burmist-

rza Rudnickiego

Czyste powietrze - wspólna sprawa

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczucinie uprzejmie informuje,
że:

• od dnia 25 listopada 2019 r. został
wprowadzony Numeryczny    System
Kolejkowy. 
Pacjenci zapisywani są na określoną
godzinę,
• od sierpnia 2019 r. w Ośrodkach
Zdrowia w Szczucinie i Słupcu przyj-
muje lek. Tomasz Urbaniak,

• od listopada 2019 r. pracują w GZOZ
nowi pediatrzy: 
lek. Ewelina Cieśla
i lek. Maciej Kaczówka,
• jest możliwość wykonania testów
CRP (wykrywające stany zapalne w
organizmie) i testów na grypę.
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia

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

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2020 Rok.

życzą 
Dyrektor oraz Pracownicy Gminnego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Rozpoczęliśmy nowy rok li-
turgiczny pod hasłem:
Wielka tajemnica wiary. Dla
człowieka myślącego, wielką
i niepojętą tajemnicą jest, że
Wszechmocny Bóg, Pan
świata całego, dla grzesznego
człowieka narodził się w Bet-
lejemskiej stajni. Dla zdro-
wego rozsądku, pozostaje
tajemnicą, że ten moment
przyjścia na świat, nie odbył
się jeden jedyny raz, aby
świadkami byli tylko pas-
tuszkowie czy Mędrcy ze
Wschodu. Powodem do za-
dumy i zdziwienia jest, że
Kościół żyje dzięki Eucharys-
tii i na różne sposoby do-
świadcza z radością, że
nieustannie urzeczywistnia
się obietnica: «A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata». I
wielką tajemnicą pozostaje ta
prawda, że w konsekrowa-
nym chlebie i winie można
rozpoznać Boskiego Węd-
rowca, który kiedyś stanął
obok dwóch uczniów z

Emaus, ażeby otworzyć im
oczy na światło, a serce na
nadzieję. I wielką tajemnicą
jest człowiek klękający, gdy
ministrant zadzwoni na pod-
niesienie. I jakże wielką ta-
jemnicą jest łza w oku
dorosłego mężczyzny przy
łamaniu się opłatkiem. I ta-
jemnica pozostaje, że nawet
wtedy, gdy wokół grały kara-
biny, a rytm walki wyzna-
czały wybuchy, wśród nocnej
ciszy rozlegał się głos: „Bóg
się rodzi moc truchleje”. Bo
ta tajemnica dodaje nam
skrzydeł i sprawia, że chce
się żyć. Abyśmy mieli możli-
wość radosnego przeżywa-
nia świąt, w poniedziałek 23
grudnia od godziny 8.00 do
18.00 będzie okazja do spo-
wiedzi świętej. Tylko z Bożą
łaską Święta są Bożym Naro-
dzeniem. Tylko z Bożą łaską
biały obrus, sianko, zapalona
świeca, czytanie Pisma Świę-
tego i łamanie się opłatkiem
mają sens i dają autentyczną
radość. Bo tylko wtedy, tak

jak pisał Jan Kasprowicz: 

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota - 

Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.   

A oznaką tej prawdziwej ra-
dości z Bożego Narodzenia
jest śpiewanie kolęd. Niech
zatem Święta Bożego Naro-
dzenia będą okazją do ro-
dzinnego kolędowania. Przy
nowych organach, nie po-
winno zabraknąć tchu, do
kolędowania w naszym pa-
rafialnym kościele. Nie za-
braknie też okazji do
kolędowania z naszą Orkies-
trą. Takie kolędowanie zapla-
nowane jest na Niedzielę 29
grudnia, gdy wraz z Księ-
dzem Biskupem Leszkiem
Leszkiewiczem, przeżywać

będziemy wizytacje kano-
niczną. Ta Niedziela będzie
także okazją do złożenia ży-
czeń srebrnym i złotym Ju-
bilatom małżeńskim, na
Mszy świętej o 12.30. Są także
ambitne plany na Nowy 2020
rok. 6 stycznia, choć nie bę-
dzie specjalnego Orszaku
Trzech Króli, to jednak na
Mszę świętą o godzinie 11.00
zapraszamy z koronami
wszystkie królewny i króle-
wiczów. W dniach 18 i 19
stycznia, odbywać się będzie
kolejny Dziecięcy i Młodzie-
żowy Festiwal Kolędowy

„KOLĘDA HEJ!”. W Nie-
dzielę 26 stycznia, czeka nas
Jubileuszowy Koncert No-
woroczny. 
A zatem: 

Jezusa narodzonego wszyscy
witajmy,

Jemu po kolędzie dary wzajem
oddajmy.

Oddajmy wesoło, skłaniajmy
swe czoło,

Skłaniajmy swe czoło Panu
naszemu.

Ks. Zygmunt Warzecha
Proboszcz Parafii Szczucin

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku 

wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę składa

mieszkańcom Gminy Szczucin

Andrzej Urbanik 
Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego

Wielka Tajemnica
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Sołtys oraz Aleksandra Starzec
oraz wokaliści Mikołaj Beker i
Jakub Bukała otrzymali zasłu-
żenie gromkie brawa. Koncert
poprowadził ks. Zygmunt Wa-
rzecha proboszcz parafii w
Szczucinie. Dostrzegając pod-
niosłość wydarzenia na koncert
przybyli: Jan Sipior Burmistrz
Szczucina z małżonką, Antoni
Radłowski Przewodniczący
Rady Miejskiej w Szczucinie,
Lesław Wieczorek Starosta
Dąbrowski wraz z małżonką,
Krzysztof Bryk Wicestarosta
wraz z małżonką, Krzysztof
Kupiec Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu, Maria Sztorc
skarbnik powiatu, Anna Mikos
sekretarz powiatu, a także radni
samorządu powiatowego i
gminnego. Gośćmi szczegól-
nymi wydarzenia była delega-
cja z miasta Roding w
Niemczech na czele z Franzem
Reichold burmistrzem miasta
Roding. Szczucińska orkiestra

Pod takim tytułem 10 listopada
br, w hali widowiskowo-spor-
towej w Szczucinie, Orkiestra
Dęta przy Ochotniczej Straży
Pożarnej, zagrała Koncert Pat-
riotyczny nawiązujący do tej
pięknej rocznicy. Licznie przy-
była publiczność mogła wysłu-
chać dwudziestu utworów
muzycznych opisujących histo-
rię walki naszego narodu o nie-
podległość. Temat walk o
niepodległość ojczyzny, często
występuje w twórczości auto-
rów tamtego okresu. Wyko-
rzystując ten bogaty
artystycznie okres życia na-
szego narodu, orkiestra pod
kierunkiem kapelmistrza Jaro-
sława Dzięgla, przygotowała
zagrany na wysokim poziomie
koncert, dając wiele przyjemno-
ści licznie zgromadzonej pub-
liczności. Widzowie z
entuzjazmem wysłuchali or-
kiestry, a występujące woka-
listki Karolina Mach, Gabriela

„Niepodległość w Twórczości Muzycznej – 101. Rocznica Odzyskania Niepodległości”

dęta w 2013 r. gościła w tym
niemieckim mieście, biorąc
udział w uroczystościach jubi-
leuszowych. 
Koncert został zorganizowany

staraniem Stowarzyszenia Or-
kiestra Dęta przy OSP w Szczu-
cinie, przy wsparciu
finansowym Województwa
Małopolskiego w ramach pro-

jektu Mecenat Małopolski.

Andrzej Urbanik
Prezes Stowarzyszenia 

Orkiestra Dęta przy OSP 
w Szczucinie

W Gminie Szczucin obchody
101. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę, roz-
poczęły się uroczystą mszą
świętą w Kościele parafialnym
pw. Św. Marii Magdaleny w
Szczucinie. Po mszy przedsta-
wiciele władz samorządowych,
organizacji społecznych, poczty
sztandarowe oraz licznie zgro-
madzeni mieszkańcy, w asyście
Orkiestry Dętej przy OSP w
Szczucinie pod batutą Jaro-
sława Dzięgla, przemaszero-
wali pod Kwaterę Pamięci
Narodowej. Drugą część rozpo-
częło  wspólne odśpiewanie
Mazurka Dąbrowskiego w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Nie-
podległa do Hymnu”. Po

odśpiewaniu hymnu wszyst-
kich zgromadzonych powitał
Burmistrz Szczucina Jan Sipior.
Następnie delegacje złożyły
wiązanki kwiatów i znicze. Ko-
lejnym punktem obchodów
była część artystyczna przygo-
towana przez uczniów z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego
w Borkach pod kierunkiem
Pań: Barbary Czai, Agnieszki
Żurek i Elżbiety Starzec.
W uroczystości wzięły udział
poczty sztandarowe:
- OSP w Laskówce Delastow-
skiej, Słupcu, Szczucinie, Brze-
zówce, Zabrniu i Maniowie,
-  Zarząd Gminny PSL w Szczu-
cinie,
- Klub historyczny im. Armii

Krajowej przy SP w Szczucinie,
- Szkoła Podstawowa w Szczu-
cinie,
- Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Skrzynce i Słupcu,
- LKS „Wisła” Szczucin.

Wiązanki złożyli:
- Jan Sipior Burmistrz Szczu-
cina, Antoni Radłowski prze-
wodniczący Rady Miejskiej
oraz Tomasz Bełzowski z-ca
Burmistrza, 
- Podinsp. Bogumił Jedynak -
Komendant Komisariatu Policji
w Szczucinie,
- Krzysztof Domański z-a ko-
mendanta powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w
Dąbrowie Tarnowskiej oraz
brygadier Mariusz Klimaj do-
wódca jednostki ratowniczo –

gaśniczej,
- współpracownicy w imieniu
Norberta Kaczmarczyka posła
na Sejm RP,
- Piotr Bielaszka zastępca kie-
rownika ARiMR w Dąbrowie
Tarnowskiej,
- Sołectwo Szczucin Wschód 
i Zachód,
- Prezes Zarządu Gminnego
PSL w Szczucinie,
- Rada Seniorów Gminy Szczu-
cin,
- Urząd Pocztowy w Szczucinie,
- Aneta Krawczyk - dyrektor
GZOZ wraz z pracownikami,
- Przedstawiciele Banku Spół-
dzielczego w Szczucinie,
- Centrum Usług Wspólnych 
w Szczucinie,
- Zakład Usług Komunalnych 
w Szczucinie,

- Zarząd Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego 
w Szczucinie,
- Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich,
- Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Dąbrowicy,
- Grupa Inicjatyw Młodzieżo-
wych,
- Harcerze Szkoły Podstawowej
w Szczucinie,
- Samorząd Uczniowski SP 
w Szczucinie,
- Uczniowie SP w Zabrniu,
- Delegacje ZS-P w Słupcu,
Skrzynce, Borkach,
- Delegacje PP w Maniowie 
i Szczucinie,
- Znicz złożyły Orlęta Lubasz.

Obchody Święta Niepodległości
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W tegorocznym wydarzeniu III
Nocne Zwiedzanie Muzeum
Drogownictwa w Szczucinie,
chcieliśmy przybliżyć pracę i
tradycje drogowe oraz historię
administracji drogowej w
związku z jubileuszem 200.
lecia.
Nasze spotkanie z historią przy-
gotowane było dla wszystkich
grup wiekowych i zawodo-
wych. Zorganizowaliśmy też
spotkanie z historią motoryzacji,
której wymagania w dużej mie-
rze napędzają postęp w dro-
gownictwie.
W sobotę 29 czerwca naszymi
gośćmi byli motocykliści z
Klubu Motocyklowego Knight
Riders LEMC Chapter Tarnów i
Grupy Motocyklowej Powiśle,
zaś w niedzielę 30 czerwca go-
ścili członkowie Automobil-
klubu z Tarnowa ze swoimi
zabytkowymi pojazdami.
Wydarzenie to przyciągnęło
wielu uczestników, nie tylko lo-
kalnych, ale z różnych części

28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbędzie
się 12 stycznia 2020 r., a
zebrane środki pieniężne prze-
znaczone zostaną „dla 
zapewnienia najwyższych
standardów diagnostycznych i
leczniczych w dziecięcej me-
dycynie zabiegowej”. Kwesto-
wać będzie 60. wolontariuszy
z gminy Szczucin, zarejestro-
wanych w Sztabie przy SCKiB
w Szczucinie. 
Prosimy o wsparcie i jak co
roku, liczymy na Państwa hoj-
ność i dobre serce! 

Polski, w sumie ponad 1600
osób. W gościnnej atmosferze
można było poznać osobistości i
wydarzenia składające się na
historię polskiego drogow-
nictwa. Dopisała pogoda, która
pozwoliła na spędzenie czasu
rodzinnie i rozwiązywanie
zadań podczas gry terenowej.
Nowopowstałe ekspozycje pre-
zentowały wnętrze domu dróż-
nika, pozwalały znaleźć się „na
dywaniku” u dyrektora w gabi-
necie z lat 50. XX w., zdobyć
sprawność młodego konstruk-
tora, popracować tarankiem,
budować drogę zabawkowymi
sprzętami drogowymi lub
usiąść za kierownicą ciągnika,
walca oraz motocykla czy samo-
chodu. Zbudowało to niesamo-
witą atmosferę, wciągającą w
zabawę spędzających w mu-
zeum czas ludzi. Przygotowana
formuła samo oprowadzania po
ekspozycji dała swobodę oraz
ograniczoną do godziny 23.00
możliwość obcowania z zabyt-

kami techniki, historią admini-
stracji.
Chcielibyśmy podziękować
wszystkim uczestnikom, że od-
powiedzieli na nasze zaprosze-
nie. W organizację tego
przedsięwzięcia zaangażowało
się wiele osób. Ten niebagatelny
efekt pomogli uzyskać: Henryk
Guzy, Filip Marciniec, Sylwia
Sroka, Mariola Smolorz, Mate-
usz Kolano, Marceli Bochenek,
Łukasz Węgiel, Paweł Omia-
tacz, Burmistrz Szczucina Jan Si-
pior, Tarnowskie Towarzystwo
Fotograficzne, Pracowania
Sztuk Wizualnych Tarnow-
skiego Centrum Kultury -
otwARTta pracownia fotogra-
ficzna oraz pracownicy mu-
zeum ze swoimi rodzinami.
Ważną rolę odegrały media,
które nasze zaproszenie przeka-
zały i spopularyzowały. 
Każda edycja tego wydarzenia
jest niepowtarzalna, poświę-
cona innej części historii dro-
gownictwa. Czym zaskoczy nas

Zespół Historii Drogownictwa
w przyszłym roku? Dowiemy
się w ostatni weekend czerwca
2020 r.

Katarzyna Bochenek Kolano
GDDKiA ZHD

Źródło: Portal samorzą-
dowy Gminy Szczucin, do-
stęp pod adresem:
http://www.szczucin.pl/p
ods-innego-posumowania-
2019.html 

Podsumowanie nocnego zwiedzania Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

Wesprzyj Wielką 
Orkiestrę

90. lecie urodzin to-
ruńskiego artysty Wła-
dysława Kozioła stało
się okazją do zorgani-
zowania jubileuszowej
wystawy. W galerii
Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków w
Toruniu wyekspono-
wano prace pocho-
dzące z wczesnego
okresu twórczości,
nawet z czasów stu-
denckich oraz najnow-
sze. Władysław Kozioł,

mistrz witrażow-
nictwa i znakomity
malarz, z Toruniem
jest związany od lat
50. ubiegłego wieku.
Twórczość Kozioła
była prezentowana na
wielu wystawach in-
dywidualnych i zbio-
rowych, ale po raz
pierwszy toruński
twórca pokazał szero-
kie spektrum swojego
przeogromnego do-
robku. 

Program TV Toruń 
dostępny jest w sie-
ciach kablowych TVK 
Toruń i Multimedia
Polska oraz na
www.toruntv.net
W programie relacja z
wystawy oraz roz-
mowa z Jubilatem.

Źródło: „Nowości”
- gazeta toruńska

Władysław Kozioł - pochodzący ze Szczucina 
- mistrz malarstwa i witrażu



str.8

Zespół śpiewaczy „Gospoda-
rze z Delastowic” 27.11. br.
wystąpił w Domu Radosnej
Starości w Kupieninie. Pio-
senki ludowe śpiewane przez
zespół przy akompaniamencie
Ryszarda Liguza dały dużo ra-
dości Pensjonariuszom i za-
chęciły do wspólnego
śpiewania i zabawy. Zespół
prowadzi instruktor SCKiB
Danuta Domarecka. 

Redakcja

4(15) / 2019

Andrzejki

W czwartkowy wieczór 28. lis-
topada w siedzibie Samorządo-
wego Centrum Kultury i
Bibliotek, odbyły się Andrzejki
dla Seniorów z gminy Szczucin,

Radosny Wieczór Andrzejkowy

Pierwsza pomoc

Seniorzy z gminy Szczucin
mieli okazję do odświeżenia
swoich wiadomości na temat
pierwszej pomocy. Pan Kazi-
mierz Gwizd razem z Krzyszto-
fem Gwizdem 7.11 br.
przeprowadzili szkolenie obej-
mujące podstawową wiedzę z
zakresu pomocy przedmedycz-
nej, resuscytacji i  posługiwania
się defibrylatorem.

Redakcja

W dniu 8.11.2019 r. w Powia-
towym Centrum Edukacji i
Kompetencji Zawodowych w
Szczucinie,  Stowarzyszenie
Centrum Pomocy Auxilium
przeprowadziło prelekcje i
warsztaty o tematyce doty-
czącej ochrony praw konsu-
mentów. Spotkanie odbyło
się w ramach realizacji zada-
nia publicznego Wojewódz-
twa Małopolskiego w
obszarze działalności na rzecz
dzieci,  młodzieży i seniorów,
ze szczególnym uwzględnie-

którzy angażowali się w przed-
sięwzięcia organizowane przez
instytucję. Spotkaniu towarzy-
szyła muzyka na żywo, były
rozmowy, tańce i dobry poczęs-
tunek.

Redakcja

niem ich praw konsumenckich.
Organizatorem spotkania było
Samorządowe Centrum Kul-

tury i Bibliotek w Szczucinie.

Redakcja

Szkolenie w zakresie świadomych zakupów
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Podsumowano pierwszy etap kon-
kursu kreatywnego dla młodzieży
pt.: „Młody kierowca”, zorganizo-
wanego przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie. Laureaci zebrali się 23
października w Starostwie Powia-
towym w Dąbrowie Tarnowskiej,
gdzie Krzysztof Bryk - wicesta-
rosta Powiatu Dąbrowskiego i
Krystyna Szymańska – dyrektor
SCKiB w Szczucinie, wręczyli pa-
miątkowe dyplomy i nagrody
ufundowane przez Starostwo Po-
wiatowe i Samorządowe Centrum
Kultury i Bibliotek w Szczucinie.
Nagrodzone prace przesłano do

29.10.br., w Domu Kultury w
Szczucinie, został rozstrzyg-
nięty X Jubileuszowy
Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny o Pióro Burmistrza
Szczucina. Jego celem jest po-
szerzenie wiedzy zdobytej w
szkole oraz kształtowanie na-
wyku prawidłowego stoso-
wania zasad pisowni w
języku polskim. Do tegorocz-
nych gminnych zmagań orto-
graficznych przystąpiło 17.
uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Szczucinie i Zabrniu, z
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Borkach, Skrzynce i
Słupcu  oraz z Powiatowego
Centrum Edukacji i Kompe-
tencji Zawodowych w Szczu-
cinie. Młodzież do Konkursu
została wyłoniona w wyniku
eliminacji szkolnych, bądź też
wskazana przez nauczycieli
języka polskiego. Tekst dyk-
tanda jubileuszowego opraco-

wała Monika Kosińska. Po
bardzo dokładnym spraw-
dzeniu prac jury w składzie:
Monika Kosińska, Laura To-
karczyk oraz Krystyna Szy-
mańska, pióro burmistrza
przyznało Tomaszowi Mar-
szałkowi uczniowi PCEiKZ w
Szczucinie, II miejsce otrzy-
mała Eliza Szczepaniak z
PCEiKZ w Szczucinie, a III
miejsce zdobyła Julia Babiec z
ZS-P w Słupcu. Laureatom

wręczono dyplomy i nagrody
ufundowane przez Burmist-
rza Szczucina Jana Sipiora  i
organizatora. Pozostali
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody po-
cieszenia.
I tak kolejne spotkanie miłoś-
ników polskiej ortografii
przechodzi do historii. Zwy-
cięzcom gratulujemy i zapra-
szamy za rok.

Redakcja

Pióro Burmistrza dla Tomasza Marszałka

Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół
Podstawowych z Gminy Szczucin
17. października br. zebrali się w
Samorządowym Centrum Kultury
i Bibliotek  na uroczystości ogło-
szenia wyników rywalizacji kultu-
ralnej za rok 2018/19.  
Po powitaniu zebranych przez
Krystynę Szymańską Dyrektor
SCKiB, głos zabrał Jan Sipior Bur-
mistrz Szczucina, gratulując pla-
cówkom dotychczasowych
osiągnięć. Następnie Pani Kry-
styna Szymańska ogłosiła wyniki,
a wręczenia nagród i dyplomów
dokonali wspólnie Pan Burmistrz
i Pan Paweł Podosek Z-ca Kierow-
nika Centrum Usług Wspólnych
w Szczucinie.
Na zakończenie zgromadzeni
mogli podziwiać występy laurea-
tów I miejsc z Przedszkola Pub-
licznego Nr 1 w Szczucinie i
Niepublicznego Przedszkola „Baj-
kowa Kraina”.

Wyniki współzawodnictwa:
Przedszkola:
I m - Przedszkole Publiczne 
w Szczucinie 
I m - Przedszkole Niepubliczne
„Bajkowa Kraina”
II m - Przedszkole Publiczne 
w Maniowie
III m - Przedszkole Publiczne 
w Słupcu 
III m - Przedszkole Publiczne 
w Borkach
IV m - Przedszkole Niepubliczne

„Młody kierowca”- etap powiatowy
GDDKiA na etap ogólnopolski.
Laureatami zostali uczniowie 
z I LO w Dąbrowie Tarnowskiej:
I m - Katarzyna Kmiecik 
i Karolina Biedak
I m - Patrycja Niedźwiecka 
i Martyna Baran
II m - Maja Warzecha 
i Aleksandra Sipior
II m - Kamila Szatko
i Aleksandra Olszowa
III m - Monika Świerzyńska
i Julia Marek
Wyróżnienie: Gabriela Kiwior 
i Kaja Nowakowska

Redakcja

„Ochronka”
IV m - Przedszkole Publiczne 
w Skrzynce
V m - Oddział Przedszkolny 
w Zabrniu

Szkoły Podstawowe:
I m - Szkoła Podstawowa 
w Szczucinie
II m - Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Borkach 
II m - Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Skrzynce
III m - Zespół Szkolno - Przed-
szkolny w Słupcu
III m - Szkoła Podstawowa 
w Zabrniu

Redakcja

Podsumowano Współzawodnictwo Kulturalne 
Przedszkoli i Szkół Podstawowych
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11.10 chór Unisono oraz zespół
instrumentalny klas 4-6 wystą-
pił podczas uroczystości Dnia
Edukacji Narodowej w Szkole
Podstawowej w Szczucinie. W
tym uroczystym dniu wszyst-
kim nauczycielom i pracowni-
kom oświaty życzyliśmy
wytrwałości, dobrych ludzi
wokół siebie, uśmiechu i radości
każdego dnia.

12.10 odbył się VII Hubertus
Okręgu Tarnowskiego. Ta
piękna uroczystość miała
miejsce w Centrum Polonii,
Ośrodku Kultury, Turystyki i
Rekreacji w Brniu. Na zaprosze-
nie Prezesa Okręgu Tarnow-
skiego Krzysztofa Łazowskiego
chór Clave de sol  -  uświetnił
swoim koncertem tę wspaniałą
uroczystość. Przy pięknej pogo-
dzie można było m.in. podzi-
wiać i kosztować pyszne
potrawy na przygotowanych
stoiskach, usłyszeć brzmienie
rogów myśliwskich, zasmako-
wać bigosu i gulaszu myśliw-
skiego.
Gratulujemy organizatorom
tego przedsięwzięcia i dzięku-
jemy za zaproszenie.

25.10 chóry Unisono i Clave de

sol śpiewająco rozpoczęły
weekend. Pod okiem wspaniałej
sopranistki p. Anny Zawiszy
odbyły się warsztaty wokalne w
ramach Projektu Śpiewająca
Polska. Dziękujemy za cenne
wskazówki, dobre słowo i mo-
tywację do dalszej pracy.

21.11 w Krakowie, w Zespole
Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. M. Karłowicza, odbyła
się Konferencja zorganizowana
w ramach Programu pilotażo-
wego „Grajmy w szkole”, reali-
zowanego przez Instytut
Muzyki i Tańca we współpracy
z Narodowym Forum Muzyki,
Polską Radą Muzyczną oraz
Dolnośląskim Towarzystwem
Muzycznym. Projekt powstaje
dzięki funduszom Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego przy współpracy Minis-
terstwa Edukacji Narodowej.
Konferencję poprowadziła ku-
rator regionalny projektu Śpie-
wająca Polska, dr Ksenia
Miśkiewicz. W konferencji brała
również udział doradca meto-
dyczny z muzyki dla szkół ogól-
nokształcących wszystkich
stopni w Małopolsce mgr Ag-
nieszka Gietner.
W części koncertowej zaprezen-

MUZYCZNE WYDARZENIA CHÓRÓW CLAVE DE SOL,
UNISONO oraz PRIMA VOLTA  pod dyrekcją Ilony Mach

z SCKiB w SZCZUCINIE
towały się  chóry Unisono oraz
Clave de sol ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie. Koncert
sprawił wszystkim podwójną
radość, gdyż zaśpiewał z nami
gościnnie absolwent naszej
szkoły Sebastian Mach – obec-
nie tenor Warszawskiej Akade-
mii Operowej. Dziękujemy z
całego serca, za obecność z
nami. 

Tego samego dnia popołudniu
w Krakowie odbył się również
Koncert Chórów projektu Aka-
demia Chóralna Śpiewająca
Polska Regionu Małopol-
skiego. Chóry Unisono oraz
Clave de sol z SCKiB w Szczu-
cinie pięknie zaprezentowały
się podczas koncertu. Dziękuję
wszystkim chórzystom oraz
Sebastianowi Machowi za
wspólny, piękny, muzyczny
czas.

22.11 w Filharmonii Święto-
krzyskiej im. O. Kolberga w
Kielcach, odbyła się Gala VI
Świętokrzyskiego Konkursu
Pieśni i Piosenki Patriotycznej i
Żołnierskiej, na której chór
Clave de sol wystąpił jako Gość
specjalny. To ogromny za-
szczyt i wyróżnienie dla nas.

Galę poprowadziła Dyrektor
Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanowie Karolina Kęp-
czyk. Wielkie brawa dla orga-
nizatorów i wspaniałych
Laureatów Konkursu.
Trzydniowy „Maraton koncer-
towy” chórów Unisono i Clave
de sol – zakończył się w Szczu-
cinie. 23 listopada w Restaura-
cji Staropolska, dzięki
uprzejmości Pana Pawła
Obary, odbył się Koncert na za-
kończenie Roku Moniuszkow-
skiego. Artyści zaprezentowali
przed wspaniałą publicznością
11 utworów naszego kompozy-
tora w różnych aranżacjach,
prezentując dwu, trzy i cztero-
głosowe opracowania. Na kon-
cercie zaszczyciły nas swoją
obecnością władze samorzą-
dowe - Burmistrz Szczucina
Jan Sipior, Z-ca burmistrza To-

masz Bełzowski, przedstawi-
ciele Rady Miejskiej, rodzice,
znajomi i przyjaciele, którzy
obserwują i dopingują w na-
szych muzycznych działaniach.
Uroczystość poprowadziła dyr.
SCKiB w Szczucinie - Krystyna
Szymańska. 

Dziękuję ukochanym
chórzystom, solistom, instru-
mentalistom, oraz  tenorowi -
Sebastianowi Machowi, za to,
że znalazł dla nas czas i towa-
rzyszył nam podczas ostatnich
koncertów. Pragnę z całego
serca podziękować za ten
ogrom pracy, wysiłek, radość,
łzy i za wszystko co nas spo-
tyka i łączy podczas wspólnych
muzycznych działań. Jesteście
wspaniali – nasza duma!              

Ilona Mach



Przez dwa lata chórzyści
ciężko pracowali nad twórczo-
ścią Stanisława Moniuszki co
zaowocowało Wielką Na-
grodą. Chór został wytypo-
wany do nagrania płyty CD z
nielicznymi chórami projektu
Akademia Chóralna – Śpiewa-
jąca Polska oraz NFM Orkies-
trą Leopoldinum pod dyrekcją
Agnieszki Franków-Żelazny.
Na płycie zrealizowanej we
współpracy z Teatrem  Wiel-
kim - Opera Narodowa z
okazji 200. rocznicy urodzin
Stanisława Moniuszki znalazły
się utwory tego kompozytora
opracowane przez Romana I.
Drozda. 
Dziękujemy Akademii za wiel-
kie zaufanie i wsparcie. Ta mu-
zyczna przygoda, emocje i
przeżycia zostaną w naszych
sercach na zawsze. Dziękuję
kochanym chórzystom za
wielki trud, Władzom Samo-
rządowym, rodzicom, dyrek-
tor Krystynie Szymańskiej
oraz pracownikom SCKiB za

wsparcie. To nasz wspólny
sukces którym możemy się
dzielić, cieszyć i wierzyć że bę-
dzie jeszcze wiele wspaniałych
przedsięwzięć,  które będą
naszą wielką dumą. 

Premiera Albumu odbyła się  
6 grudnia 2019 r. nagranego
przez:
Tytuł: „Moniuszko inaczej
śpiewany”
Wykonawcy:
Agnieszka Franków-Żelazny –
dyrygent
Paulina Boreczko-Wilczyńska
– sopran
Aleksandra Sosna – alt
Sebastian Mach – tenor
Jerzy Butryn – bas-baryton
Katarzyna Neugebauer-Jast-
rzębska – fortepian

Chór Clave de Sol z Samorzą-
dowego Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie
Ilona Mach – kierownictwo ar-
tystyczne
Chór „Gaudeamus” ze Szkoły

Podstawowej im. Jana Pawła II
w Bełżycach
Marzena Goc – kierownictwo
artystyczne
Chór Gimnazjum im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w
Rzekuniu
Agnieszka Majewska – kie-
rownictwo artystyczne
Chór „Kamerton” ze Szkoły
Podstawowej w Haczowie
Marta Sobota – kierownictwo
artystyczne
Chór Kameralny Portamento z
Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Starachowicach
Bożena Magdalena Mrózek –
kierownictwo artystyczne
Maria Wiech – pomoc w przy-
gotowaniu chóru
NFM Orkiestra Leopoldinum
Wydawcy: NFM, CD Accord
Music Edition (NFM 63, ACD
265)
Patronat medialny: Program II
Polskiego Radia

Ilona Mach

Chór Clave de sol  z Samorządowego Centrum 
Kultury i Bibliotek w Szczucinie 

pod dyrekcją Ilony Mach ma swoją PŁYTĘ
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Tomasz Bełzowski z-ca Bur-
mistrza Szczucina postanowił
sprawić mikołajkową niespo-
dziankę najmłodszym miesz-
kańcom gminy. Z okazji
Mikołajek odwiedził wszystkie
przedszkola z terenu naszej
gminy, wręczając przedszkola-
kom słodkie upominki. Dzieci
były bardzo szczęśliwe, a naj-
lepszym tego wyrazem były
ich uśmiechnięte buźki.

Jak co roku z początkiem grud-
nia (5.12.) w Domu Ludowym
w Woli Szczucińskiej pojawił
się Mikołaj. Z uwagi na brak
śniegu tym razem nie mógł
skorzystać z zaprzęgu z renife-
rami i przybył na miejsce sa-
mochodem. W trakcie
przekazywania upominków
usłyszał od najmłodszych kilka
wierszyków i rymowanek na
swój temat. Każde dziecko
miało możliwość wymienić
kilka zdań oraz zrobić sobie
zdjęcie z Mikołajem. Na końcu
obiecał, że pojawi się również
za rok.
Serdecznie dziękujemy Miko-
łajowi, oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do jego wizyty
w Woli Szczucińskiej i poma-
gali w przygotowaniu upo-
minków – sołtysowi Piotrowi
Kicy, radnemu Romanowi
Korczakowi oraz członkom
rady sołeckiej.                                                      

Jak co roku 5.12.2019 r. dzieci
w Łęce Szczucińskiej i Łęce
Żabieckiej odwiedził Św. Mi-
kołaj. Paczki pomogli przygo-
tować sołtysi i rady sołeckie
wsi Łęka Szczucińska i Łęka
Żabiecka. Mikołaj cieszył się
bardzo dużym zainteresowa-

niem. 

7.12.2019 r. w świetlicy w Ma-
niowie zostało zorganizowane
spotkanie z Mikołajem, który
obdarował prawie 50 dzieci.

7.12.2019. w budynku WODR
w Lubaszu tradycyjnie, jak co
roku odbyło się spotkanie
dzieci z Mikołajem. Na długo
przed godziną 16 dzieci z nos-
kami przyklejonymi do szyb
oczekiwały na przybycie
długo oczekiwanego gościa.
Wreszcie przyjechał. Na sa-
niach zaprzężonych do mecha-
nicznego renifera z workiem
prezentów. Towarzyszyło mu
dwóch aniołków. Po przywita-
niu niektóre z dzieci przedsta-
wiły przygotowane wierszyki
i piosenki. Dzieci z wypiekami
na twarzy podchodziły do Mi-
kołaja i po krótkiej rozmowie
otrzymywały prezenty. Pre-
zenty-małe rózgi, otrzymali
również rodzice. Wszyscy pro-
sili Mikołaja by wrócił za rok.
Spotkanie przygotowała rada
sołecka wsi Lubasz.
Serdecznie dziękujemy SCKiB
w Szczucinie za ofiarowane
cukierki, Panu Andrzejowi
Urbanikowi za pyszne batony,
Gminie Szczucin za fundusze,
bez których spotkanie nie by-
łoby tak udane i Zbigniewowi
Margosiakowi za transport
Mikołaja.

8.12.2019 r. do Delastowic
przyszedł Mikołaj i rozdał pre-
zenty dzieciom. Obdarował
także członków zespołu śpie-
waczego „Gospodarze z De-
lastowic”. Mikołajowi pomogli
sołtys wsi i rada sołecka.

Mikołajki w gminie Szczucin

PP w Borkach

Maniów

Delastowice

Lubasz

Wola Szczucińska

Łęka Szczucińska
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Koncerty zaduszkowe odby-
wają się w wielu miejscach, są
wyrazem pamięci, szacunku,
oddaniem hołdu artystom,
którzy już odeszli...
"Muzyczne Zaduszki" w
Szczucinie zagościły już na
dobre, 15 listopada odbyły się
po raz czwarty. Piękną salę
widowiskową Muzeum Dro-
gownictwa wypełniły
dźwięki największych prze-
bojów, znanych i tych nieco
zapomnianych, nieżyjących
już artystów. Gospodarzami
wieczoru był tradycyjnie Ze-
spół "40 % Bluesa", z którym
wystąpił także Jarek Tucki.
Ponadto zagrali: zespół
"Uwaga na Jeże" z charyzma-
tyczną liderką Katarzyną

Dzierwą, zespół “Komarań-
cze” z wokalistą Krzysztofem
Grześkiewiczem, wokalistki
Sylwia Kołodziej i Milena
Łącka oraz Paweł Mazur wraz
z muzykami ze swojej Szkoły
Rocka. Koncert poprowadziła
Krystyna Szymańska – dyrek-
tor SCKiB w Szczucinie.
Było energetycznie … i nostal-
gicznie … 
Organizator – Samorządowe
Centrum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie, serdecznie dzię-
kuje sponsorom koncertu: 
Firmie Handlowo-Usługowej
“FURGAŁ” i Firmie 
H a n d l o w o - U s ł u g o w e j
“GEO-MONT” ze Szczucina.

Redakcja

"Muzyczne Zaduszki" po raz kolejny w Szczucinie
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Człowiek wielu profesji:
dziennikarz radiowy, osobo-
wość telewizyjna, tekściarz,
kabareciarz, konferansjer,
poeta, piosenkarz, autor ksią-
żek, mistrz Mowy Polskiej. 
Jest to postać, której publicz-
ności przedstawiać nie trzeba.
Spotkania z nim cieszą się w
całym kraju niebywałym po-
wodzeniem. Nie inaczej było
2 grudnia br., w poniedział-
kowy wieczór, kiedy to, na za-
proszenie SCKiB, mieliśmy
przyjemność gościć tę nietu-
zinkową osobę w Restauracji
Staropolska w Szczucinie.

Wypełniona po brzegi fanami
Artura Andrusa sala, co
chwilę wybuchała gromkim
śmiechem, spowodowanym
zabawnymi anegdotami, pre-
zentowanymi przez naszego
gościa. Artur Andrus z humo-
rem opowiadał o swoich pas-
jach, współpracy m.in. z
Marią Czubaszek, Andrzejem
Poniedzielskim, o pracy na
planie „Spadkobierców” oraz
na antenie radiowej Trójki.
Przez prawie dwie godziny z
powodzeniem rozbawiał pub-
liczność, wprawiając ponad
setkę gości w doskonały na-

strój. Nie zabrakło także recy-
tacji jego utworów. Było to
niezapomniane spotkanie,
które Samorządowe Centrum
Kultury i Bibliotek w Szczuci-
nie mogło zrealizować dzięki
projektowi „Salony Poezji -
kontynuacja”, który dofinan-
sowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury. Na
zakończenie Artur Andrus
podpisywał książki, rozdawał
autografy i chętnie pozował
do zdjęć.

Redakcja

Znany dziennikarz,
autor książek i programów te-
lewizyjnych o tematyce kuli-
narnej, kulturowej i
historycznej, spotkał się z
mieszkańcami 21 października
br., w Restauracji Staropolska
w Szczucinie.

Jego pełna dowcipu i
pasji opowieść o podróżach
kuchni i historii przeplatana
była wątkami osobistymi. Gość
przedstawił losy swoich przod-
ków – Polaków, Ormian, Au-
striaków, Węgrów i
Ukraińców.- „…Poszukiwanie
własnych korzeni jest bardzo
ważne, bo tylko znając korze-
nie, dowiemy się, czym ten kraj
naprawdę był. W nas wszyst-
kich jest pokłosie Rzeczpospo-
litej…”- mówił Makłowicz.
Opowiadając o swoich korze-
niach wspominał o powiąza-
niach z Ormianami. Wyznał, że
charakterystyczne dla polskich
Ormian są nazwiska zakoń-
czone na - icz. Ponadto, jak
twierdzi dziennikarz, „…
swoim ormiańskim przodkom
zawdzięcza niski wzrost i długi
nos, a poza aspektem fizycz-
nym posiadam też cechy, które
zbliżają mnie do Ormian – cie-
kawość świata i chęć oglądania
go (…). Kiedy jestem zbyt

długo w jednym miejscu, za-
czynam czuć się źle – myślę, że
mam to zapisane w genach, bo-
wiem być Ormianinem, to zna-
czy być emigrantem i
tułaczem”- wyznał. 

Bohater spotkania dał
się poznać jako osoba pełna
ciepła i humoru. W sposób nie-

zwykle barwny opowiadał o
swoim życiu, pracy, zaintereso-
waniach, a także o podróżach
będących inspiracją do kulinar-
nych peregrynacji. Podobnie
jak w swoich programach, czy
książkach autor zabrał licznie
zgromadzonych w świat pełen
zapachów, smaków i cieka-

wych opowieści okraszonych
historią. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się, że jest on zwo-
lennikiem spożywania produk-
tów sezonowych (np. najlepsze
pomidory są w lecie), a po-
trawy uznawane za rodzime,
wcale nie są polskie i poda-
wane są także w innych kra-
jach. Dla niego kuchnia
narodowa to nic innego jak
zbiór kuchni regionalnych.
Sympatyczna i niezwykła at-
mosfera, którą gość potrafił
stworzyć, zachęciła do zadawa-
nia wielu pytań na które odpo-
wiadał chętnie i wyczerpująco.

Pytano m.in. o Dalmację w któ-
rej mieszka, o książki które
pisze, a także o inspiracje kuli-
narne. Można było zakupić
książkę autorstwa Roberta Ma-
kłowicza, zdobyć cenny auto-
graf, a także pamiątkowe
zdjęcie. 
Rozmowę z gościem prowa-
dziła Dorota Margosiak, z-ca
dyr. Samorządowego Centrum
Kultury i Bibliotek w Szczuci-
nie instytucji organizującej
spotkanie w ramach Projektu
Dyskusyjnego Klubu Książki w
Małopolsce w roku 2019, przy
finansowym wsparciu Insty-
tutu Książki. 

Redakcja

Artur Andrus w Salonach Poezji

„Podróże kulinarne”- spotkanie z Robertem Makłowiczem w Szczucinie
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Pasowanie na czytelnika bib-
lioteki szkolnej
Książki są lekarstwem dla
umysłu
Pierwsze spotkanie z biblioteką
szkolną to wyjątkowa uroczys-
tość, a pierwsza wypożyczona
książka powinna być na długo
zapamiętana.
3 października w szkolnej bib-
liotece odbyło się oficjalne
przyjęcie uczniów klasy I do
grona czytelników biblioteki.
Nasi najmłodsi uczniowie uro-
czycie przyrzekali, że będą ko-
chać i szanować książki,
korzystać z ich mądrości i su-
miennie wypełniać obowiązki
czytelnika. Po przyrzeczeniu,
pani dyrektor dokonała paso-
wania na czytelnika, poprzez
dotknięcie ramienia ucznia
przy pomocy wielkiego, pięk-
nego ołówka. Po akcie pasowa-
nia nastąpiły gratulacje i
życzenia. Młodzi czytelnicy
otrzymali upominki w postaci
kolorowych medali i zakładek.
Ostatnim etapem tego szcze-
gólnego dnia było wypożycze-
nie przez dzieci swoich
pierwszych woluminów.

RCHEZJA – osada pra-Ojców
8 października uczniowie kl.
VII wzięli udział w zajęciach
profilaktyczno-integracyjnych,
które odbyły się w przepięk-
nym klimacie Ojcowa. Moty-
wem przewodnim było
pokazanie młodzieży koniecz-
ności kierowania się w życiu
wartościami, takimi jak: akcep-
tacja samego siebie i budowa-
nie dobrych relacji z samym
sobą i innymi.

Odblaskowa szkoła
W ramach działań profilaktycz-
nych związanych z bezpieczeń-
stwem dzieci uczniowie klas
I-III  oraz IV-VIII uczestniczyli
w spotkaniu z funkcjonariu-
szami Policji. Prowadzący
zwracali uwagę na zasady bez-
pieczeństwa w drodze do i ze
szkoły, prawidłowego przejścia
przez ulicę oraz jazdy na rowe-
rze. Ponadto podkreślili jak
ważną rolę pełnią elementy od-
blaskowe, które każdy uczeń
powinien posiadać. 
W ramach akcji “Odblaskowa
szkoła” uczniowie klas I-III
uczestniczyli w szkoleniu z za-
kresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy otrzymali
kamizelki odblaskowe i mieli
okazję wcielić wiedzę w życie
podczas wspólnego wyjścia
poza teren szkoły.
Kolejną inicjatywą był udział w
akcji “Sprzątanie świata”.
Uczniowie ubrani w kamizelki
odblaskowe wyruszyli porząd-
kować teren wokół szkoły.  
W październiku realizowa-

liśmy kolejne przedsięwzięcie
w ramach konkursu “Odbla-
skowa Szkoła”. Tym razem do
promocji bezpiecznych zacho-
wań w ruchu drogowym wy-
korzystaliśmy nasz talent
plastyczny i kreatywność! Zor-
ganizowany został konkurs
plastyczny “Bądź widoczny na
drodze - Noś odblaski”.
Uczniowie w ramach pro-
gramu przygotowują się do eg-
zaminu na kartę rowerową.
Uczą się zasad ruchu drogo-
wego, bezpiecznego porusza-
nia się po drogach i korzystania
z elementów odblaskowych.

Dzień Edukacji Narodowej
15 października w szkole ob-
chodziliśmy święto Komisji
Edukacji Narodowej, czyli
Dzień Nauczyciela. To ważne
święto dla wszystkich pedago-
gów i moment kiedy uczniowie
mają okazję okazać swoim wy-
chowawcom sympatię i po-
dziękować za trud, jaki
wkładają w ich przygotowanie
do dorosłego życia. 
W naszej szkole w tym dniu
odbyła się uroczysta akademia
zorganizowana przez Samo-
rząd Uczniowski pod kierun-
kiem opiekuna samorządu
pani Agnieszki Żurek. Młodzi
artyści pieśnią i słowem
uświetnili ten wyjątkowy
dzień. Wiele miłych słów po-
płynęło w kierunku naszych
nauczycieli. Uczniowie docenili
i podkreślili swoją wdzięczność
za ich poświęcenie, czujność i
troskę o dobro wychowanków.
Montaż słowno – muzyczny
zawierał humorystyczne
przedstawienie, scenki, ale i
piękne wiersze skierowane do
nauczycieli. Oprawę muzyczną
stanowiły piosenki w doskona-
łym wykonaniu szkolnego
chóru pod kierunkiem pani
Barbary Czai.
Po występie uczniów głos za-
brała pani Dyrektor Barbara
Czub, która również w cie-
płych słowach odniosła się do
wszystkich pracowników
szkoły życząc im satysfakcji z
wykonywanej pracy i sukce-
sów w życiu zawodowym.

“Archipelag Skarbów”
W dniach 4-5 listopada 2019 r.
uczniowie klasy VIII wzięli
udział w warsztatach profilak-
tycznych “Archipelag Skar-
bów”. Uczestnicy zajęć
otrzymali wiele wskazówek
dotyczących tego, jak postępo-
wać w życiu, jak radzić sobie w
trudnych sytuacjach, czego uni-
kać, ale przede wszystkim zos-
tali obdarowani dużą dawką
pozytywnej energii. Trenerzy
wyjaśniali młodzieży najważ-
niejsze prawa rządzące miło-

ścią, omawiali problemy zwią-
zane z różnego typu uzależnie-
niami. Wszyscy uczniowie
aktywnie uczestniczyli w zaję-
ciach.

Wycieczka do Teatru
Teatr to refleksja człowieka nad
samym sobą. 5 listopada
uczniowie klasy IV i VII wzięli
udział w wycieczce do Teatru
im. L. Solskiego w Tarnowie.
Obejrzeli spektakl pt. “Akade-
mia Mr Kleks”. Spektakl oparty
na motywach kultowej książki
J. Brzechwy bardzo spodobał
się naszym uczniom. W przed-
stawieniu, obok tarnowskich
aktorów wystąpili utalento-
wani debiutanci sceny hip - ho-
powej i rapowej, dzięki którym
opowieść o prawdziwej szkole
życia, w której nauczycielem
był tytułowy Mr Kleks, nabrała
niezwykle  dynamiczną,  
energetyczną,  a  przede 
wszystkim mocno uwspółcześ-
nioną formę.

,,Szkoła pamięta”- udział w
akcji
Uczniowie naszej szkoły ak-
tywnie przyłączyli się do ogól-
nopolskiej akcji Ministerstwa
Edukacji Narodowej ,,Szkoła
pamięta”. W ramach tej akcji
Szkolne Koło Wolontariatu

,,Pomocna Dłoń” zorganizo-
wało w szkole zbiórkę zniczy
oraz kwiatów. 25 października
br. dzieci odwiedziły groby
zmarłych nauczycieli i pracow-
ników szkoły. Odwiedzili też
Kwatery Pamięci Narodowej w
Szczucinie na cmentarzu wo-
jennym nr 247, gdzie zapalili
znicze zgromadzone podczas
zbiórki. Celem akcji było przy-
pomnienie uczniom w tym lis-
topadowym czasie o ważnych
postaciach i wydarzeniach z

historii Polski.
Na godzinach wychowaw-
czych nauczyciele przybliżyli
uczniom wydarzenia z życia i
dokonania naszych lokalnych
bohaterów, aby pamiętały i po-
trafiły kiedyś w przyszłości
przekazać tą wiedzę następ-
nym pokoleniom.

Ewa Gaj, Lucyna Szot

WIEŚCI Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKACH



SZKOLNE ECHA str.154(15)/ 2019

Dzień Edukacji Narodowej

”Najlepszy jest ten nauczyciel,
który ucząc,  potrafi tchnąć
przyjemność w dusze
uczniów…”
Wykształcenie to jeden z pięk-
niejszych prezentów, jakim
można obdarować drugiego
człowieka. Dzień Edukacji Na-
rodowej, popularnie nazywany
Dniem Nauczyciela, w Szkole
Podstawowej w Zabrniu świę-
towany był 11.10.2019 r. Prze-
piękną laurką na tę okoliczność
była akademia przygotowana
przez uczniów kl. III, IV i VI
pod czujnym okiem pań: Ag-
nieszki Kokoszki, Żanety Wró-
bel i Barbary Czai. Na program
artystyczny złożyły się okolicz-
nościowe scenki i wiersze wy-
konane przez uczniów. Całą
akademię urozmaiciły piosenki
oraz gra na instrumentach mu-
zycznych w wykonaniu
uczniów kl. III. Pani dyrektor
Genowefa Dzięgiel wygłosiła
okolicznościowe przemówie-
nie. Podziękowała pracowni-
kom szkoły, wyraziła słowa
uznania za odpowiedzialną
pracę oraz złożyła serdeczne
życzenia. Skierowała do nau-
czycieli m.in. następujące
słowa: „życzę, abyście byli
dumni z wykonywania tak
pięknego i odpowiedzialnego
zawodu jakim jest zawód nau-
czyciela. Niech każdego dnia
towarzyszy Wam pogoda
ducha oraz twórcza pasja prze-
kazywania wiedzy, kształtowa-
nia postaw młodego pokolenia
i wpływania na ich życiowe
wybory. Życzę Wam dużo

zdrowia, radości i satysfakcji z
wykonywanej pracy, dumy z
wychowanków, a także powo-
dzenia w życiu osobistym”.

Dzień Patrona

16 października br. obchodzi-
liśmy w szkole szczególne
święto – Dzień Patrona Szkoły,
które zostało ustanowione w
2008 r. na pamiątkę nadania
Szkole Podstawowej w Zabrniu
imienia Jana Pawła II. Obchody
Dnia Patrona zainaugurowała
uroczysta Msza święta pod
przewodnictwem ks. probosz-
cza Marka Łopatki, w której
wzięli udział nauczyciele,
przedszkolaki, uczniowie klas
I-VIII na czele z pocztem sztan-
darowym oraz rodzice. Następ-
nie wszyscy wspólnie wzięli
udział w inscenizacji słowno-
muzycznej przygotowanej
przez uczniów kl. VI i VII pod
kierunkiem p. Katarzyny Wac-
ławskiej. Uczniowie przypo-
mnieli najważniejsze chwile z
życia Jana Pawła II. Muzyczną
oprawę zapewnił chór szkolny
pod kierunkiem pani Barbary
Czai. Dzień Patrona był tak wy-
jątkowy, jak jego główny boha-
ter - Jan Paweł II. Kolejny raz
przekonaliśmy się, że emocje
związane z Jego osobą nie
stygną, lecz powodują wzru-
szenie i skłaniają nas do reflek-
sji. Jego idee i myśli, są
wiecznie żywe. Jesteśmy
dumni, że nasza szkoła nosi
imię tego wybitnego Polaka.
Dyrektor szkoły podkreśliła, że
sylwetka patrona, to nie tylko
wyraz hołdu składanego Wiel-

kiemu Człowiekowi, ale rów-
nież wybór własnych wartości
i wskazanie kierunku pracy
nad sobą. W codziennym życiu
i pracy staramy się pielęgno-
wać te wartości, które przeka-
zał nam największy autorytet –
Patron naszej szkoły Jan Paweł
II.

101. Rocznica Odzyskania
Przez Polskę Niepodległości

Narodowe Święto Niepodle-
głości to dla Polaków najważ-
niejsze święto państwowe.  Po
123 latach zaborów – niewoli
naznaczonej walką, cierpie-
niem i wysiłkiem wielu poko-
leń Polek i Polaków – nasz kraj
odzyskał suwerenność.
W tym roku obchody podzie-
lone były na kilka części. Roz-
poczęliśmy już w piątek, 8
listopada, gdzie punktualnie o
godzinie 11.11 cała społeczność

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABRNIU
szkolna i przedszkolna odśpie-
wała 4 zwrotki hymnu narodo-
wego biorąc po raz drugi
udział w akcji „Szkoła do
Hymnu” zainicjowanej przez
Ministra Edukacji Narodowej.
Druga część obchodów Święta
Niepodległości odbyła się w
poniedziałek 11 listopada. De-
legacja uczniów pod opieką p.
Małgorzaty Sejdor wzięła
udział w gminnych obchodach
w Szczucinie: uczestniczyła w
Mszy św. w intencji Ojczyzny
oraz złożyła wiązankę przed
Kwaterą Pamięci Narodowej w
Szczucinie. Ponadto uczniowie
wraz z pocztem sztandarowym
uczestniczyli w lokalnych uro-
czystościach w Kościele Para-
fialnym w Zabrniu.
12 listopada br. w szkole od-
była się trzecia część obchodów
z okazji Święta Niepodległości
- uroczysta akademia na pa-
miątkę 101. Rocznicy Odzyska-

nia przez Polskę Niepodległości
przygotowana przez nauczy-
cieli: Żanetę Wróbel, Mariana
Skowrona oraz Barbarę Czaję
(oprawa muzyczna). Ucznio-
wie kl. V i VI przedstawili 
najważniejsze wiadomości do-
tyczące okresu pierwszej wojny
światowej oraz momentów po
jej zakończeniu. Montaż
słowno-muzyczny obejmował
m.in. pieśni i wiersze patrio-
tyczne oraz krótkie scenki na-
wiązujące do walk o
niepodległość. Dzieci przed-
szkolne pod opieką Pani Mag-
daleny Furgał zaprezentowały
okolicznościowe wiersze i pio-
senki.

Zespół redakcyjny
SP Zabrnie
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• Archipelag Skarbów 
w Szkole Podstawowej 
w Szczucinie
Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie w ramach projektu finanso-
wanego przez Urząd Miasta  i
Gminy w Szczucinie  brała
udział w programie profilaktyki
zintegrowanej Archipelag Skar-
bów, który jest profesjonalnym
programem, skierowanym do
młodzieży.  Jego treści są
zgodne z podstawą progra-
mową przedmiotu wychowanie
do życia w rodzinie. Odwołuje
się do świata wartości opartego
na prawdzie, odpowiedzialno-
ści,  miłości. Wspiera młodych
ludzi w akceptacji siebie, uczy
asertywności, mądrego i zdro-
wego stylu życia, właściwego
przeżywania okresu dojrzewa-
nia, ogranicza problem prze-
mocy i uzależnień, pozwala
unikać zachowań ryzykownych.
Realizacja  programu rozpo-
częła się od spotkania informa-
cyjnego z nauczycielami, a
później z rodzicami o tematyce
,,Komunikacja z nastolatkiem  w
okresie dorastania - czynniki
wspierające” oraz ,,Program Ar-
chipelag Skarbów jako prze-
strzeń do wzmocnienia
kompetencji rodzinnych”. Pro-
wadzący w profesjonalny spo-
sób wyjaśnili rodzicom i
nauczycielom cele programu,
omówili sposoby pracy z mło-
dzieżą, przedstawili aspekty
współpracy rodziców i szkoły w
procesie wychowania.
Spotkanie z młodzieżą  klas
ósmych miało formę warszta-
tów,  w budynku parafialnym
,,Kana”, trwających dwa dni.
Prowadzony przez certyfikowa-
nych specjalistów, którzy z
wielką pasją, ciekawymi meto-
dami pracy, wprowadzili mło-
dzież w tematykę. Były
aktywizujące ćwiczenia, multi-
media, muzyka, dobry humor
oraz przyjazny klimat. Młodzież
wcieliła się w role poszukiwa-
czy skarbów ukrytych w skrzy-
niach. Odkrywali, że tymi
mitycznymi skarbami są: praw-
dziwa miłość, szczęście, realiza-
cja pasji i marzeń. Takie ważne i

głębokie treści były przekazy-
wane w sposób atrakcyjny dla
młodych ludzi. Ważnym ele-
mentem warsztatów był trening
asertywności, w którym ucznio-
wie ćwiczyli umiejętność powie-
dzenia ,,nie”, wobec
negatywnego oddziaływania
grupy rówieśniczej. Ostatni
dzień warsztatów to tzw. ,,Fes-
tiwal twórczości”. Uczniowie
mogli zaprezentować produkty
swojej pracy twórczej  w formie
plakatów, rysunków, wierszy,
których tematyka dotyczy sze-
roko pojętej profilaktyki. Warto
podkreślić, duże autentyczne
zaangażowanie uczniów i ak-
tywność. Mamy nadzieję, że
ważne wskazówki udzielone
młodym ludziom zaowocują w
przyszłości.

• Dzień czystego powietrza
Dzień czystego powietrza to
dobra  okazja  do kształtowania
postaw proekologicznych
wśród dzieci i młodzieży. Z tej
okazji w ramach projektu zinte-
growanego LIFE - „Małopolska
w zdrowej atmosferze”, w
szkole odbyło się szereg cieka-
wych inicjatyw służących
kształtowaniu świadomej
współodpowiedzialności za
stan środowiska naturalnego.
Klasy IV-VIII uczestniczyły w
spektaklu popularyzującym
postawy ekologiczne  pt. ,,Naj-
ważniejsza lekcja”. Profesjo-
nalni aktorzy  dostarczyli
mnóstwo wrażeń i jednocześnie
wiedzy z zakresu dbania o śro-
dowisko naturalne. Z kolei dla
klas I-III ekodoradcy z pro-
gramu LIFE prowadzili zajęcia
edukacyjne dotyczące źródeł i
skutków zanieczyszczenia po-
wietrza oraz możliwości podję-
cia działań w celu ochrony
powietrza. Dzieci poprzez za-
bawę uczyły się segregowania
odpadów i rozwiązywały za-
gadki, dowiedziały się w jaki
sposób każdy mieszkaniec
może dbać o czyste powietrze.
Równocześnie  Stowarzyszenie
,,Po Zdrowie” prowadziło za-
bawy i konkurencje sportowe.

Na zakończenie dzieci otrzy-
mały pamiątkowe medale,
torby na zakupy wielokrotnego
użytku z upominkami, a szkoła
wzbogaciła się o kosze do segre-
gowania śmieci.

• Nasza szkoła po raz drugi z
certyfikatem ,,Szkoła Promu-
jąca Bezpieczeństwo"
Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie  w ramach projektu 
Zintegrowanej Polityki Bezpie-
czeństwa po raz drugi otrzy-
mała certyfikat ,,Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo” na
lata 2019- 2024. To honorowe
wyróżnienie przyznawane  jest
przez Małopolskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji na
wniosek Zespołu Certyfikują-

Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie cego i  jest  efektem działań i ini-
cjatyw podejmowanych przez
szkołę dotyczących szeroko po-
jętego bezpieczeństwa uczniów
i profilaktyki, a także stałego
monitorowania procesów zwią-
zanych z realizacją projektu
ZPB.  Po uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku audytu w trakcie
certyfikacji przeprowadzonego
przez  Zespół Certyfikujący z
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie nasza szkoła stała
się posiadaczem zaszczytnego
certyfikatu na kolejne 5 lat. Uro-
czyste wręczenie  certyfikatu na
ręce Pani dyrektor Beaty Dzię-
giel  miało miejsce podczas sesji
Rady Miejskiej w Szczucinie w
dniu 30 października 2019 r.

• Dzień Praw Dziecka 
Dzień 18 listopada stał się w na-

szej szkole wielką manifestacją
praw dziecka. Samorząd
Uczniowski włączył się w ten
sposób w obchody 30. lecia
uchwalenia Konwencji o Pra-
wach Dziecka. Dzień rozpoczął
się apelem, na którym ucznio-
wie klasy 5b wspaniale zainsce-
nizowali sytuacje dotyczące
łamania praw dzieci, ale rów-
nież i te, które stanowiły dla
nich przeciwwagę. Wiersze,
prezentacja multimedialna, pio-
senka – wszystko złożyło się w
nastrojową całość. W czasie dłu-
giej przerwy został zainicjo-
wany „niebieski korowód”
przemieszczający się koryta-
rzami szkoły, w czasie którego
przedstawiciele klas IV-VI gło-
sili swoje prawa. Z kolei ucznio-
wie klas VII-VIII wzięli udział w
„Quizie o prawach dziecka” –
wykazali się dużą wiedzą nie
tylko na temat swoich praw, ale
także dokumentów, które je opi-
sują. Najmłodsi uczniowie mieli
zadanie plastyczne – przygoto-
wywali w klasach prace nt.:
„Wymarzony świat dla dzieci w
przyszłości”. Najlepsze z nich
zostaną nagrodzone i zaprezen-
towane na okolicznościowej wy-
stawie. Dodatkowo w tym dniu
biblioteka szkolna zorganizo-
wała kącik czytelniczy, w któ-
rym udostępnione zostały
książki i inne opracowania nt.
praw dziecka. Korytarze szkoły
ozdobiły atrakcyjne gazetki oko-
licznościowe pod hasłem: „Dla
każdego dziecka dzieciństwo”.

• Spotkanie z przedstawicie-
lem Stowarzyszenia Rodzin
Katyńskich
18 listopada szkołę odwiedził
pan Mieczysław Śliski - wice-
prezes Stowarzyszenia Rodzin
Katyńskich w Tarnowie. Pod-
czas spotkania z grupą mło-
dzieży klas VIII opowiedział
historię swojej rodziny zwią-
zaną z wydarzeniami II wojny
światowej.
Głównym bohaterem wspom-
nień był Zygmunt Śliski - pod-
oficer Policji Państwowej. We
wrześniu 1939 r. został wzięty
do niewoli i przewieziony do
obozu jenieckiego w Ostaszko-
wie. W maju 1940 r. zamordo-
wany w Kalininie - spoczywa w
Miednoje.
Pan Mieczysław jest strażnikiem
pamięci po stryju i nieustannie
podkreśla, że ta pamięć ma
wielkie znaczenie. Dlatego tak
chętnie spotyka się z młodzieżą
i dzieli się wiedzą, wspomnie-
niami i pamiątkami, które zgro-
madził.  Dzięki Niemu
uczniowie mieli możliwość
uczestniczenia w niecodziennej
lekcji historii. 
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Wieści ze szkoły w Skrzynce

Program pilotażowy  - „Grajmy  w szkole”  w Gminie Szczucin
Pięć  szkół w Gminie Szczucin
(Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Skrzynce z siedzibą w Rad-
wanie, Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Zabrniu, Szkoła
Podstawowa w Borkach oraz
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Słupcu), przystąpiło do Pro-
jektu Pilotażowego „Grajmy w
szkole” realizowanego przez
Instytut Muzyki i Tańca we
współpracy z Narodowym
Forum Muzyki, Polską Radą
Muzyczną oraz Dolnośląskim
Towarzystwem Muzycznym.
Projekt realizowany jest dzięki
funduszom Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-

wego przy współpracy Minis-
terstwa Edukacji Narodowej.

Zaszczytem było prowadzić
zajęcia, obserwując jak dzieci z
wielką przyjemnością wczu-
wają się w muzykę. Okazuje
się, że w szkołach o mniejszej li-
czebności uczniów, można
również zauważyć, jak wiele
jest uzdolnionych artystycznie
dzieci. Udział w zajęciach po-
kazał, że zarówno dzieci  z pre-
dyspozycjami muzycznymi, jak
i dzieci mające inne pasje, wy-
kazywały wielkie zaintereso-
wanie i aktywny udział. Obawa
przed śmiesznością, wstyd, nie-
śmiałość powodują, że dzieci są

* Jak co roku uczniowie wraz z
nauczycielami włączyli się w
ogólnopolską akcję na rzecz po-
szanowania środowiska "sprzą-
tanie świata". Temat
tegorocznej edycji to "Nie śmie-
cimy-sprzątamy- zmieniamy".                 
* Uczniowie klas IV-VIII pod
przewodnictwem nauczycielki
Zofii Krupy przygotowali z
okazji DEN okolicznościowy
występ artystyczny, którym
chcieli symbolicznie podzięko-
wać nauczycielom, a także
wszystkim pracownikom
szkoły za ich codzienne po-
święcenie oraz trud wkładany
w pracę na rzecz młodego po-
kolenia. Na ręce Dyrektora w
imieniu Rady Rodziców oraz
społeczności uczniowskiej, ży-
czenia i kwiaty przekazała re-
prezentacja Samorządu
Uczniowskiego. Nie zabrakło
również ciepłych słów od prze-
wodniczącej Rady Rodziców.
Dyrektor szkoły Janusz Guła –
złożył podziękowania za przy-
gotowanie akademii i życzenia
od rodziców i uczniów. Podzię-
kował również wszystkim pra-
cownikom, życząc jednocześnie
spokojnej pracy, pełnej sukce-
sów i dającej powody do satys-
fakcji. Zwracając się do
uczniów podkreślił, że to oni
znajdują się w centrum funkcjo-
nowania szkoły, której celem
jest jak najlepsze przygotowa-
nie ich do funkcjonowania w
społeczeństwie tak, aby mogli
wykorzystać wszystkie swoje
umiejętności. Na zakończenie
dyrektor wręczył wybranym
pracownikom nagrody. W
imieniu nauczycieli i pracowni-
ków szkoły, za wszystkie ży-
czenia i miłe słowa oraz gesty
ze strony rodziców, uczniów, a
także dyrektora podziękowała
wieloletnia dyrektor szkoły, a
obecnie nauczyciel– Bogusława
Wajda.              
* 27 października w audyto-

rium Dawnej Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego
miała miejsce uroczystość wrę-
czenia nagród laureatom VII
edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Historycznego „Pamięć
Nieustająca” zorganizowanego
przez Fundację „Ostoja przy
Wiśle”.  Niezmiernie miło jest
nam poinformować, że wśród
laureatów i wyróżnionych, po
raz kolejny już, znalazły się
nasze uczennice – OLIWIA
DZIEDZIC – LAUREAT, oraz
ALICJA DZIEDZIC – WYRÓŻ-
NIENIE. Prace zostały przygo-
towane pod opieką nauczyciela
historii Agnieszki Kogut. Re-
prezentantem naszej szkoły na
gali była Bogusława Wajda,
która w imieniu nagrodzonych
odebrała upominki. 
* 11 listopada w obchodach 101.
Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległści            pod
Kwaterą Pamięci Narodowej w
Szczucinie wzięli udział rów-
nież reprezentanci naszej
szkoły - ze sztandarem oraz
wiązanką kwiatów. 
*  Jako szkoła przystąpiliśmy
do akcji "POZYTYWNA
UWAGA", która jest pomysłem
rodziców ze Szkoły Podstawo-
wej nr 52 w Warszawie. Zamysł
urodził się po tym, kiedy po-
proszono uczniów, by opisali
swoje pozytywne cechy i od-
dali oni same puste kartki!
Dzieci nie potrafiły napisać nic
dobrego o sobie. Faktem jest, że
w szkole nie da się uciec od
ocen, a dobra uwaga od nau-
czyciela zostaje z nami na całe
życie. 

Paweł Duda 

* 15 października  uczniowie
szkoły pojechali do teatru im.
Ludwika Solskiego w Tarnowie
na spektakl pt. „Mity greckie-
wyprawa po ambrozję”. Dzieci
wraz z główną bohaterką He-
lenką wyruszyły w podróż do

świata bohaterów mitów grec-
kich. Twórcy spektaklu z dużą
dozą humoru bawili się mito-
logicznymi motywami. Spek-
takl miał charakter rockowego
musicalu z piosenkami i mu-
zyką na żywo. W opinii
uczniów był on niezapom-
nianą przygodą, w której
dzieci wiele się nauczyły, spo-
tykając przy okazji całą plejadę
olimpijskich bogów i bogiń. 
* Przeszło tysiącletnia historia
państwa polskiego jest pełna
wzlotów i upadków, lecz naj-
bardziej tragiczny okazał się
koniec osiemnastego wieku.
Katastrofa rozbiorów nie zała-
mała jednak narodu polskiego.
Wola przetrwania i uparte dą-
żenie do odrodzenia wolnej Oj-
czyzny przyczyniły się do
tego, że po wielu latach nie-
woli Polska odzyskała niepo-
dległość. Na pamiątkę tego
wydarzenia w dniu 12 listo-
pada uczniowie kl. VIII przed-
stawili okolicznościowy
program artystyczny, w któ-
rym krótko przybliżyli 
zebranym wartości histo-
ryczno-patriotyczne. 

Agnieszka Kogut 

usztywnione, nieprawidłowo
oddychają, po prostu źle się
czują. Na zajęciach  uwalniają
emocje, redukują napięcie.
Widać było niesamowitą ra-
dość w ich oczach, kiedy udało
się wykonać zadanie dotych-
czas dla nich nieosiągalne.
Wprowadzane proste układy
choreograficzne, pozwoliły na
twórcze wypowiedzenie się
dziecka poprzez ruch ciała, im-
prowizację, na ukazanie natu-
ralnych predyspozycji.
Dzieci na zajeciach pięknie rea-
gowały na rytm, dynamikę pre-
zentowanego utworu. Potrafiły
uchwycić kontrasty i barwę

dźwięków. Gra na instrumen-
tach sprawiała wszystkim nie-
samowitą radość i
przyjemność. Cieszy fakt, że za-
równo dzieci impulsywne, oży-
wione oraz nieśmiałe i
wyciszone, były ogromnie za-
angażowane we wszystkie mu-
zyczne działania.
Dzięki takim zajęciom moty-
wujemy dzieci do pokonywa-
nia trudności, wzmacniamy
wiarę we własne siły oraz
wspomagamy dążenie do osią-
gania celów. Uczymy wyzby-
wania się kompleksów i
pokonywania własnej nieśmia-
łości. Dlatego serdecznie chcia-

łam podziękować wszystkim
dyrektorom szkół i nauczycie-
lom za pomoc w zorganizowa-
niu zajęć oraz pogratulować
przystąpienia do Projektu, tak
ważnego dla rozwoju naszych
dzieci.
Pani dyrektor w jednej ze szkół
powiedziała: wprowadziła pani
tyle radości, zadowolenia i za-
chwytu.  
Pragnę więc dodać na koniec
cytując św. Augustyna: Chcesz
być szczęśliwy? Zacznij śpie-
wać – sercem, ustami, życiem.

Prowadzący pilotaż dyrygent
Ilona Mach
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W tym dniu dla uczczenia tego
ważnego wydarzenia ucznio-
wie i nauczyciele nosili biało-
czerwone kotyliony.
Świętowanie rozpoczęliśmy od
występu przedszkolaków, na-
stępnie szóstoklasiści przybli-
żyli zebranym okoliczności
utraty niepodległości, wyda-
rzenia z okresu zaborów, a na-
stępnie odzyskania
niepodległości. Wszyscy w
skupieniu wysłuchali wierszy i

pielęgnujemy pamięć o boha-
terach naszej wolności tej na-
rodowej, i tej lokalnej, bo jak
pisała  Wisława Szymborska:
"Umarłych wieczność dotąd
trwa, dokąd pamięcią im się
płaci". 

8 listopada br. cała społecz-
ność szkolna wzięła udział w
uroczystościach upamiętniają-
cych 101. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu
9 października br. świętowa-
liśmy Dzień Patrona w naszej
szkole. O godzinie 8.00  po
wprowadzeniu Pocztu Sztan-
darowego cała społeczność
szkolna odśpiewała hymn Pol-
ski. Następnie uczniowie klasy
ósmej  zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny przypomi-
nający  biografię naszego pat-
rona oraz wartości, które cenił.
Uroczystość przygotowali nau-
czyciele: Barbara Czaja, Danuta
Krupa i Jarosław Głód.
W szkole odbyła się akademia
z okazji  Dnia  Edukacji Naro-
dowej oraz ślubowanie
uczniów klasy pierwszej. Na
wstępie głos zabrała pani dy-
rektor. Podziękowała za do-
tychczasowe zaangażowanie
oraz życzyła wielu sił i wytrwa-
łości w tym wyjątkowym za-
wodzie. Przedstawienie z tej
okazji przygotowali przed-
szkolaki oraz uczniowie. Mło-
dzi artyści piosenką i słowem
uświetnili ten wyjątkowy dzień
w roku szkolnym. Wiele cie-
płych i miłych słów popłynęło
w kierunku naszych nauczy-
cieli. Uczniowie docenili i pod-
kreślili swoją  wdzięczność za
codzienny trud pracy nauczy-
ciela, poświęcenie, czujność i
troskę o dobro wychowanków. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Słupcu włączył się w akcję
MEN „Szkoła pamięta”, której
celem  było zwrócenie uwagi
młodych ludzi na potrzebę pie-
lęgnowania pamięci o bohate-
rach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy są
związani z historią danego
miejsca, regionu, społeczności.
Kulminację tych aktywności
zaplanowano na 25 paździer-
nika, czyli ostatni piątek przed
1 listopada – dniem Wszystkich
Świętych. W związku z tym
uczniowie słupieckiej szkoły
wraz z wychowawcami, udali
się na parafialny cmentarz.
Tam porządkowali opuszczone
mogiły oraz groby bohaterów
lokalnych, w szczególności pat-
rona szkoły – Stanisława Klim-
czaka. Dzieci zapaliły znicze i
złożyły kwiaty pod Pomnikiem
mieszkańców Słupca pomordo-
wanych w czasie II wojny świa-
towej. Odwiedzanie miejsc
pamięci narodowej jest stałym
elementem wychowawczym w
naszej szkole. W rozwijaniu i
kształtowaniu postaw patrio-
tyzmu ogromną rolę spełniają
przeżycia i doświadczenia z
okresu dzieciństwa, dlatego

włączyli się do wspólnego śpie-
wania pieśni patriotycznych.
Punktualnie o 11.11 uczniowie,
nauczyciele oraz pracownicy
szkoły odśpiewali czterozwrot-
kowy hymn Polski, tym samym
dołączając do innych placówek,
które wzięły udział w akcji
„Szkoła do hymnu” organizo-
wanej przez Ministra Edukacji
Narodowej. Uroczystość przy-
gotowały Barbara Czaja i Mo-
nika Piasecka.

W poniedziałek 11 listopada po-
czet sztandarowy wraz z dele-
gacją  uczniów pod opieką
Danuty Krupy i Marii Mółki
wziął udział  w gminnych ob-
chodach w Szczucinie. Uczestni-
czyli we mszy św. w intencji
Ojczyzny oraz złożyli wiązankę
przed Kwaterą Pamięci Narodo-
wej w Szczucinie.
19 listopada uczniowie kl. VI-
VIII spotkali się z członkami
Związku Sybiraków. Celem
spotkania było przekazanie
młodym ludziom wiedzy na
temat masowej deportacji Pola-
ków na Sybir podczas II wojny
światowej. Goście podzielili się
z uczniami swoimi przeżyciami
dotyczącymi pobytu „na nie-
ludzkiej ziemi”. Dzięki spotka-
niu z Sybirakami poznaliśmy
tragiczne doświadczenia ludzi,
którzy przeżyli na zesłaniu
swoje dzieciństwo, stracili tam
swoich najbliższych i powrócili
do kraju dopiero po zakończe-
niu wojny. Spotkanie było
piękną lekcją historii, która na
długo pozostanie w naszych
sercach.
Czytanie, pisanie i mówienie to
jedne z podstawowych  umiejęt-
ności, które rozwijają dzieci.
Jednak nic nie jest w stanie za-
stąpić kontaktu z żywą sztuką
wystawianą na deskach teatru.
Tutaj  historia literacka przenosi
się do życia. To tu dzieci mogą
wejść do świata, w którym
wszystko jest możliwe. Wczesna
ekspozycja na teatr procentuje
też w przyszłości. Młody widz
teatralny to w przyszłości doro-
sły entuzjasta spotkań z Melpo-
meną. I tak w październiku
uczniowie uczestniczyli w spek-
taklu pt. „Balladyna”, a w listo-
padzie udali się w podróż z
Małym Księciem oraz do świata
bohaterów mitów greckich, by
zdobyć pokarm bogów – am-
brozję. Wyjazdy zorganizowała
nauczycielka języka polskiego
Danuta Krupa.
W przeprowadzonym 29 paź-
dziernika br. Jubileuszowym X
Gminnym Konkursie Ortogra-
ficznym o Pióro Burmistrza
Szczucina nasza uczennica Julia
Babiec z klasy VIII zajęła III m.
Warto tutaj nadmienić, iż I. i II.
miejsca zajęli uczniowie ze szkół
ponadpodstawowych.  Cie-
szymy się tym bardziej, gratulu-
jemy i życzymy Julii dalszych
sukcesów nie tylko na niwie or-
tograficznej!
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11 października w ZS-P w
Słupcu odbyło się uroczyste
ślubowanie uczniów klasy
pierwszej. Przygotowania do
uroczystości trwały od początku
roku szkolnego. Pani wycho-
wawczyni klasy pierwszej zapo-
znawała i wdrażała swoich
uczniów do pełnienia różnych
obowiązków, wynikających z
faktu rozpoczęcia nauki w
szkole.  Klasa pierwsza przygo-
towała na dzień ślubowania
część artystyczną, aby zaprezen-
tować swoje umiejętności i 
zdolności przed licznie zgroma-
dzoną publicznością. Po uroczy-
stym ślubowaniu, dyrektor
szkoły Władysława Wróbel pa-
sowała każde dziecko z klasy
pierwszej na ucznia poprzez do-
tknięcie jego ramienia dużym
ołówkiem. Na koniec uroczysto-
ści rodzice uczniów, wręczyli
swoim pociechom pamiątkowe
upominki oraz zaprosili na
słodki poczęstunek. Ten dzień z
pewnością na długo pozostanie
pierwszakom w pamięci.
Miejmy nadzieję, że słowa przy-
rzeczenia, które składali, będą
dla nich drogowskazem na dłu-
gie, szkolne lata.

16 października br. w szkole w
Skrzynce odbyła się Uroczys-
tość Pasowania na ucznia klasy
pierwszej, a przy tej okazji ob-
chodziliśmy także Dzień Eduka-
cji Narodowej. Uroczystość
rozpoczęła się wystąpieniem
uczniów klasy II i III, którzy po-
witali wszystkich zaproszonych
gości, złożyli życzenia oraz skie-
rowali ciepłe słowa do pierw-

szoklasistów. Uczniowie klasy
pierwszej również przedstawili
program artystyczny, w którym
zaprezentowali swoje umiejęt-
ności. Najważniejszym momen-
tem uroczystości było złożenie
przez dzieci uroczystego Ślubo-
wania na sztandar szkoły oraz
pasowanie uczniów, którego
dokonał dyrektor szkoły Janusz
Guła. W ten sposób pierwszo-
klasiści zostali oficjalnie włą-
czeni do grona uczniów Szkoły
Podstawowej im. Marii Kozacz-
kowej w Skrzynce. Na zakoń-
czenie uczniowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy i rogi ob-
fitości, a nauczyciele kwiaty.
Uroczystość podsumował dy-
rektor szkoły, który złożył ży-
czenia pracownikom, wręczył
nagrody za wyróżniającą pracę
oraz podziękował uczniom za
przygotowanie części artystycz-
nej. Wszyscy nauczyciele wraz z
uczniami udali się na poczęstu-
nek, który przygotowali ro-
dzice. Naszym najmłodszym
uczniom życzymy samych suk-

cesów i radości ze zdobytej
wiedzy. 

24 października br. szkoła w
Borkach przeżywała ważne
chwile. Przejęci pierwszoklasi-
ści symbolicznie przekroczyli
próg szkolny. W tym ważnym
wydarzeniu towarzyszyli im
dumni ze swych pociech ro-
dzice oraz nauczyciele, pra-
cownicy i wszyscy uczniowie.
Pierwszaki z uśmiechem na
ustach zdały pierwszy w życiu
egzamin, w którym wykazały
się wiedzą o swojej ojczyźnie,
znajomością zasad kultural-
nego zachowania w szkole,
poruszania się po drodze oraz
umiejętnościami wokalnymi i
recytatorskimi. Następnie dy-
rektor szkoły Barbara Czub w
asyście pocztu flagowego
przeprowadziła ceremonię
ślubowania, a potem specjal-
nym ołówkiem pasowała
dzieci na uczniów. Na koniec
dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy i słodkie kuferki

ufundowane przez rodziców. W
szeregi Szkoły Podstawowej w
Borkach zostało przyjętych 15
uczniów.

29 października 2019 r. w
Szkole Podstawowej w Szczu-
cinie odbyła się uroczystość pa-
sowania na ucznia klas
pierwszych. W bieżącym roku
szkolnym w 4 oddziałach uczy
się  73  dzieci. Wychowawczy-
niami są: kl. Ia - Zuzanna Sikora,
kl. I b - Anna Bielaszka, kl. Ic -
Lucyna Rajtar, kl. Id - Monika
Podosek. Uroczystość swoją
obecnością zaszczycili: Bur-
mistrz Szczucina Jan Sipior,
Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Małgorzata Szachniewicz,
przedstawicielka Banku Spół-
dzielczego w Szczucinie Ewa
Pajor. Uczniowie złożyli ślubo-
wanie na Sztandar Szkoły, po
czym  dyrektor Beata Dzięgiel
dokonała pasowania każdego z
osobna na ucznia Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie. Przy tej
okazji dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, a później w czę-
ści artystycznej zaprezentowali
swoje umiejętności aktorskie i
wokalne, co wzbudziło wielkie
wzruszenie i dumę wśród ro-
dziców. Bank Spółdzielczy w
Szczucinie przekazał książeczki
SKO z wkładem pieniężnym w
wysokości 5 zł zachęcając przy
tej okazji do systematycznego
oszczędzania. Na zakończenie
dzieci otrzymały słodkie upo-
minki. Wszystkim naszym
pierwszoklasistom życzymy sa-
mych sukcesów i radości w każ-
dym dniu pobytu w szkole.

7 listopada br. odbyło się w
Szkole Podstawowej w Za-
brniu ślubowanie pierwszo-
klasistów. W uroczystości
wzięli udział zaproszeni go-
ście: Prezes Banku Spółdziel-
czego w Szczucinie Aldona
Wolak i przedstawiciel banku
Ewa Pajor, proboszcz parafii
ks. Marek Łopatka oraz licznie
zgromadzeni rodzice. Pierw-
szaki w odświętnych strojach
pod kierunkiem wychowaw-
czyni Justyny Kowal przedsta-
wiły część artystyczną. Oprócz
zaprezentowania wierszy i
piosenek dzieci musiały wy-
konać zadania z dziedziny
mądrości, wiedzy o naszej Oj-
czyźnie oraz wiedzy o szkole.
W podniosłej atmosferze,
przed pocztem sztandarowym
pierwszacy ślubowali być
dobrymi kolegami, uczniami i
Polakami, swym zachowa-
niem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom. Po
złożeniu ślubowania dyrektor
Genowefa Dzięgiel dokonała
pasowania na ucznia.  Skiero-
wała do uczniów ciepłe słowa,
witając ich wśród braci
uczniowskiej i życzyła im
m.in. wspaniałych kolegów i
koleżanek oraz wielu sukce-
sów w szkole. Uczniowie
otrzymali pamiątkowe dy-
plomy pasowania i książeczki
oszczędnościowe. Po części
oficjalnej na dzieci czekały
upominki oraz tort i poczęstu-
nek przygotowany przez ro-
dziców. 

Ślubowanie Pierwszoklasistów

Słupiec

Borki

SzczucinSkrzynka
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„Szczucin dawniej”

W SCKiB w Szczucinie jest wy-
stawa prezentująca fotografie
rozmaitych zakątków naszego
Miasta od czasów przed okupa-
cją niemiecką do ostatnich 
pociągów jeżdżących „Szczu-
cinką”. Można ją jeszcze oglą-
dać do końca roku. 

Od 9.09. br. Dom Kultury od-
wiedziło dziesięć klas ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie oraz
przedszkolaki z „Bajkowej
Krainy”, a także uczestnicy
zajęć odbywających się w pla-
cówce i ich rodzice. Dzięki zaan-
gażowaniu nauczycieli ok. 200.
dzieci i młodzieży miało okazję
zapoznać się z historią naszej
miejscowości.

Redakcja

Tradycja w naszym życiu - „Kapela Wiślanie”
Grupa śpiewacza "Wiślanie" 29.09.2019
r., brała udział w "I Jesiennych Impres-
jach Folklorystycznych w Artystycznej
Dolinie" w Siedlcu k/Bochni. Nasi śpie-
wacy ludowi stanęli w szranki z 20. róż-
nymi zespołami z całej Małopolski. Z
przeglądu przywieźli dyplom  oraz na-
grodę pieniężną.

6.10.2019 r., wzięli udział w VI Przeglądzie
Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem,
czyli muzyka łączy pokolenia” w Obleko-
niu. W kategorii kapel „Wiślanie” zajęli I -
m, a wokaliści zdobyli wszystkie miejsca z
podium - I, II, i III, w kategorii solistów. 

Redakcja
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KĄCIK  KULINARNY
Przepisy Pana Czesława Chod-
kowskiego z książki „Kuchnia
PRL-u w Chicago” wydanej w
2016 r. 

Strucla makowa
Składniki:
50 dag mąki
12 dag masła
15 dag cukru
5 dag drożdży
3 żółtka
1 szklanka mleka
Sól do smaku
1 cukier waniliowy
Masa makowa:
25 dag maku
½ szklanki cukru
1 łyżka tartej bułki
2 żółtka
2 łyżki rodzynek
1 łyżka posiekanej skórki poma-
rańczowej z cukru
2 łyżki miodu
1 cukier waniliowy
Lukier do polania: 
5 dag cukru pudru, sok z 1 cyt-
ryny, 1 łyżka rumu, 1 łyżka wody,
wszystko utrzeć do białości na
masę o konsystencji gęstej śmie-
tany.
Sposób przygotowania:
Mleko lekko zagrzać, dodać droż-
dże rozmieszane z mąką i ły-
żeczką cukru. Zrobić rozczyn.
Utrzeć żółtka z resztą cukru i
dodać do rozczynu. Dodać cukier
waniliowy i wyrabiać, na końcu
dodając masło i troszkę soli. Od-
stawić do wystygnięcia. Przygoto-
wać masę makową: mak sparzyć,
zmielić, dodać cukier, miód,
żółtka, rodzynki, cukier wani-
liowy, bułkę tartą, skórkę poma-
rańczową z cukrem. Jak ciasto
wyrośnie rozwałkować prostokąt
na grubość ½  cm, posmarować
białkiem i układać masę makową,
rozsmarować i zwijać w rulon.
Makowiec piec przez godzinę w
temp. 180 ° C. Po upieczeniu
wyjąć z piekarnika i posmarować

lukrem, posypać makiem.

Śledzie w śmietanie
Składniki:
1 kg filetów ze śledzi
2 jabłka
2 cebule
1 łyżka kwaśnej śmietany
1 łyżka jogurtu
1 łyżka majonezu
½ łyżki soli
½ łyżki cukru
1 łyżeczka pieprzu
Sposób przygotowania:
Filety śledziowe namoczyć w
mleku na 24 godz. Przepłukać
w wodzie, pokroić na niewiel-
kie kawałki. Przygotować krem
śmietankowy. Jabłka i cebulę
pokroić w paski. Cebulę spa-
rzyć i wystudzić. Dodać do jo-
gurtu wymieszanego ze
śmietaną, majonezem, cukrem,
pieprzem i solą. Odstawić na 2
godz. do lodówki. Śledzie ukła-
dać na półmisku, na wierzch
położyć krem śmietankowy i
udekorować.

Kurczak pieczony 
po domowemu
Składniki:
1 kurczak
1 łyżka Vegety 
1 łyżka pieprzu
Sok z 1 cytryny
1 łyżeczka papryki
20 dag masła
1 łyżka sosu sojowego
pomarańcza
jabłko
natka pietruszki
Sposób przygotowania:
Kurczaka świeżego natrzeć
przyprawami, skropić sokiem z
cytryny. Do środka włożyć
całą, niebraną, sparzoną poma-
rańczę, jabłko i drobno posie-
kaną natkę pietruszki. Kurczak
związać i ułożyć na blaszce po-
smarowanej masłem. Piec
przez godzinę w temp. 180° C
polewając sosem wytworzo-
nym w trakcie pieczenia.

Czesław Chodkowski uro-
dził się w 1937 r. w Przedbo-
rzu nad Pilicą.
Dyplomowany mistrz ku-
charski, masarsko – garmaże-
ryjny i cukierniczy, z 55.
letnim stażem pracy w ga-
stronomii (w tym 32 lata w
USA).
Doświadczenie kulinarne
zdobywał w Polsce w latach
1955-1980, ucząc się, a później

pracując w wielu restaura-
cjach i hotelach warszawskich
(Hotel Orbis Forum, Hotel
Gromada „Dom Chłopa”,
Hotel Europejski, Hotel War-
szawa). Zajmował się profes-
jonalną organizacją przyjęć
weselnych. W okresie PRL-u
założył własną restaurację w
Błoniu k. Warszawy. Podczas
pobytu w USA (w latach
1981-2010) nadal pracował w

gastronomii, nadzorując jako
szef kuchni różne restauracje,
m.in. w Oneonta k. Nowego
Yorku oraz „Old Warsaw” w
Chicago. Przez wiele lat pro-
wadził w Chicago delikatesy
„Chester Deli”, oferując
własne wyroby garmażeryjne
i cukiernicze oraz catering na
zamówienie.
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teraz, choć dla nas te prawa
okazały się bardzo bolesne, bo
bramkę przychylającą szale
zwycięstwa straciliśmy w ostat-
niej akcji meczu. Na koniec
rundy jesiennej podzieliliśmy
się punktami z Dunajcem Zby-
litowską Górą, co było naszym
pierwszym remisem w tym se-
zonie.

Ostatecznie do tego dopisu-
jemy również siedem zwy-
cięstw i tyle samo porażek, w
sumie 22 punkty. W 15. me-
czach strzeliliśmy i straciliśmy
27 goli. To daje nam aktualnie
siódme miejsce w tabeli. Tym
samym mamy dość bezpieczną
odległość nad strefą spadkową,
choć to tylko 10 punktów prze-
wagi. Do lidera tracimy drugie
tyle. Wisła potwierdziła, że jest
średniakiem okręgówki. Pro-
blem w tym, że w tej rundzie
chyba tylko raz nasi poczuli
pełną satysfakcję. W pojedynku
z Ikarem Odporyszów, który
ostatecznie zakończył jesień tuż
poza TOP3 i po tym meczu Wi-
ślacy uwierzyli, że mogą piąć
się w górę. Wszystkie inne po
części albo były udręką, albo
wywoływały ambiwalentne
uczucia. Pewnym liderem roz-
grywek został tarnowski Metal,
który wypracował sobie aż 10.
punktową przewagę. Tabelę
zamyka beniaminek Unia Nie-
domice i zasłużony klub Tu-
chovia Tuchów, które tym
samym znalazły się w strefie
spadkowej.

Wisła wzięła również udział w
rozgrywkach pucharowych. Po
wyeliminowaniu LUKS Zali-
pia, a później Unii Niedomice
zameldowaliśmy się w finale.
Warto zaznaczyć, że nasza dru-
żyna broniła pucharu, który
wywalczyła rok temu. Niestety
nie udało się go obronić, bo w
finale przegraliśmy z IV-ligową
Bruk-Bet Termalica II Niecie-
czą.

Wisła od połowy lipca rozpo-
częła letni okres przygotowaw-
czy do ligowej rundy jesiennej,
w którym oprócz treningów ro-
zegrano pięć sparingów. Kadrę
wzmocnił 3l. letni Bartosz Po-
chroń, który praktycznie po
czterech latach wrócił do gry,
choć połowicznie, bo ze
względu na kontuzje grał w co
drugim meczu. Ściągnięto rów-
nież dwóch 2l. letnich ofensyw-
nych zawodników - Bernarda
Patryjaka (z LZS Olesna) oraz
Tomasza Furgała (z Brzozy
Brzezówki). Cieszył fakt, że po
kontuzji, która wykluczyła go z
prawie całej rundy wiosennej
poprzedniego sezonu, do gry
wrócił doświadczony Tomasz
Zieliński. Trener Będkowski
dawał też szansę naszym junio-
rom, wśród nich aż czterech w
tej rundzie zaliczyło ligowe de-
biuty. Niestety, w naszych sze-
regach nie udało się zatrzymać
Wojciecha Lizaka, który wrócił
do LUKS Zalipie. Ponadto, aż
czterech zawodników naba-
wiło się kontuzji w połowie je-
siennych rozgrywek, które
wykluczyły ich z dalszej gry.
Mowa o Szczepanie Kołtonie,
Kamilu Dynaku, Konradzie
Wołoszynie oraz Sławomirze
Chrabąszczu. Na dodatek po
czterech meczach za granicę
wyjechał Bartosz Kuchnia.

Ligowy sezon 2019/20 wystar-
tował 18 sierpnia. Od tego mo-
mentu seniorska Wisła co
tydzień walczyła o punkty na
swoim lub na boiskach prze-
ciwników. W sumie rozegrała
15 meczy - 8 u siebie i 7 na wy-
jeździe. Na Witosa pojawiło się
orientacyjnie 620 kibiców, co
daje prawie 80 osób na spotka-
nie. Początek rywalizacji nie
był dla nas łaskawy. Przegra-
liśmy trzy pierwsze mecze, a
tak ostatni raz słaby start se-
zonu mieliśmy 12 lat temu.
Usprawiedliwić można to tym,
że mierzyliśmy się z spadkowi-
czem z IV ligi i wicemistrzem

Sezon jesienny rozpoczął się w
naszym obiekcie od Gminnych
Igrzysk Dzieci w Halowej Piłce
Nożnej Dziewcząt i Chłopców,
które odbyły się 18.10.2019 r. W
kategorii dziewcząt I m zajęła
SP Szczucin, II m SP Borki, III
m SP Słupiec, IV m SP Zabrnie.
W kategorii chłopców I m SP

poprzedniego sezonu, którzy w
aktualnych rozgrywkach rów-
nież potwierdzili wysoką
formę. Mowa tu, o Dunajcu Za-
kliczynie i GKS Gromniku, któ-
rzy teraz znaleźli się
odpowiednio na drugim i trze-
cim miejscu. Jednak do tego do-
szła porażka z Zorzą Zaczarnie
na własnym terenie, którą już
trudno usprawiedliwić. Od-
dech złapaliśmy po dwóch wy-
jazdowych zwycięstwach, z
Tuchovią i Unią Niedomice,
które dziś szorują na dnie ta-
beli. Jednak później kubeł zim-
nej wody wylała na nas
Ciężkowianka. Ocknęliśmy się
w meczu z LKS Szynwałdem,
w którym w końcu wykorzys-
taliśmy atut własnego boiska.
Wówczas liczono, że Wisła pó-
jdzie za ciosem. Niestety tak się
nie stało, bo mimo przewagi,
polegliśmy w Żabnie z Pola-
nem. Tym samym po ośmiu ko-
lejkach mieliśmy tylko trzy
zwycięstwa i aż pięć przegra-
nych i bliżej było nam do dołu
tabeli niż do jej góry.

Jednak w drugiej części rundy
jesiennej Wiślacy byli w stanie
odwrócić statystki na swoją ko-
rzyść, mimo, że wówczas w
drużynie zaczął robić się szpital
(kontuzje opisane powyżej).
Wygraliśmy ważny mecz z Po-
górzem Pleśną oraz z Olimpią
Wojnicz, co pozwoliło nam
umocnić się w środkowej stre-
fie tabeli. Następnie przegra-
liśmy z Metalem Tarnów, który
w tej rundzie nie zaznał smaku
porażki i wygrał 14 z 15 me-
czów. Później Wisła wygrała
dwa mecze - w Ładnej i u siebie
z rewelacją tej rundy, Ikarem -
co dawało nadzieje, że jesień
możemy, mimo pewnych nie-
powodzeń, i tak zakończyć
dość wysoko, ze względu na
płaską tabelę. Jednak na drodze
do tego stanęła nam Dąbrovia,
z którą byliśmy niby fawory-
tem, ale derby rządzą się włas-
nymi prawami. Tak było i

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ WISŁY SZCZUCIN
Wisła Szczucin, to oczywiście
nie tylko seniorska drużyna. W
klubie funkcjonuje jeszcze sześć
drużyn młodzieżowych. Trzy
starsze z nich grają systemem
ligowym, a trzy młodsze biorą
udział w cyklicznych turniejach

Szczucin, II m SP Borki, III m
SP Słupiec, IV m SP Zabrnie.
Dwa pierwsze zespoły szkolne
zarówno w kategorii dziewcząt
jak i w kategorii chłopców
uzyskały awans na zawody po-
wiatowe.
Następnym ważnym wydarze-
niem były Gminne Igrzyska

Młodzieży w Halowej Piłce
Nożnej Dziewcząt i Chłopców,
które odbyły się 24.10.2019 r. W
kategorii dziewcząt I m SP
Szczucin, II m SP Zabrnie, III m
SP Borki. W kategorii chłopców
I m zajęła SP Szczucin, II m SP
Zabrnie i III m SP Borki. Awans
na zawody powiatowe uzys-

kały dwa pierwsze zespoły w
obu kategoriach. 
16.11.2019 r. odbył się Turniej
Piłki Nożnej Halowej Drużyn
Niezrzeszonych, w którym
udział wzięło 5 drużyn. I m za-
jęła drużyna Żabiec, II m Sza-
kale, III m Małomiasteczkowi,
IV m Brzozovia, V m Gruszo-

via. Szczegóły wszystkich wy-
mienionych wydarzeń i galerię
zdjęć znajdziecie na stronie in-
ternetowej hali sportowej oraz
na facebooku. Serdecznie za-
praszamy.

Maciej Sołtys 
Hala Widowiskowo- Sportowa

Szczucin

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

ze swoimi rówieśni-
kami. Wszystkie tre-
nują i rozwijają swoje
umiejętności. Warto
zaznaczyć, że nasi wy-
chowankowie są za-
uważani przez inne
klubu, grające na wy-
ższych szczeblach.
Trzech naszych pod-
opiecznych – 14. letni
Mateusz Dzięgiel oraz
13. letni Marceli Kraw-
czyk i Przemysław
Kordos zostali wypo-
życzeni i mają możli-
wość grania i
trenowania w Bruk-
Bet Termalice Niecie-
czy. 

Pozostali trzej – 15. letni Mate-
usz Bednarz, 13. letni Bartło-
miej Szarek i 11. Letni Jakub
Kowal, z kolei trafili do tar-
nowskiej Unii.

Mikołaj Strycharz

Finał Pucharu Polski (16.10.2019), w którym przegrywamy z
faworyzowaną BB Termalicą II Niecieczą. Wisła jako finalista
otrzymuje dyplom i bon na sprzęt sportowy.



RODZEŃSTWO
NA ROLKACH

Jazda na rolkach to
zdrowy i przyjemny sport.
Dzięki jeździe na rolkach
wzmacniamy mięśnie nóg, po-
śladków, spalamy tkankę
tłuszczową, poprawiamy kon-
dycję i zwiększamy koordyna-
cję ruchową. 

Chodź w Polsce jazda
na rolkach jest przez większość
traktowana jako zabawa, fit-
ness lub wykorzystanie czasu
wolnego, to dla niektórych
dzieci z gminy Szczucin rolkar-
stwo stało się pasją.
Trójka rodzeństwa KACPER
(12 lat), MARTYNA (8 lat),
SZCZEPAN (niecałe 3 lata)
GĄDEK zostali regularnymi
uczestnikami w turniejach i za-
wodach ogólnopolskich w jeź-
dzie szybkiej na rolkach.
Dzięki wysiłkowi na trenin-
gach osiągają sukcesy w swo-
ich kategoriach wiekowych.
Kacper prowadzi również
swojego bloga „Kacper na rol-
kach” - zachęcamy do odwie-
dzenia strony i śledzenia
wpisów.

Zaczęło się od niewin-

Początek roku szkol-
nego był intensywnym okre-
sem dla zawodników UMKS
Junis w Szczucinie.

Już 7 września odbył
się Ogólnopolski Turniej Bad-
mintona w Żyrakowie, na któ-
rym nasi zawodnicy pokazali
swoje umiejętności. Do strefy
medalowej dostała się Ewelina
Bogdan zajmując 2 miejsce i
zdobywając srebrny medal . 

5 i 6 października na
Międzynarodowym Turnieju
„Carpatia Bad 2019”, który
odbył się w Medyce klub

nej jazdy na rolkach na płycie
miejscowej targowicy, aż po
długich namowach rodziców i
trenera Krystiana Gielarow-
skiego przyszedł czas na
pierwsze w ich życiu zawody
w wrotkarstwie szybkim (wy-
niki z tych zawodów poniżej).
Dzięki motywacji i zaangażo-
waniu rozpoczęła się wielka
przygoda – treningi, wyjazdy
na zawody, nowe znajomości.

Do większych dotychczaso-

wych sukcesów możemy zali-
czyć:

MARTYNKA:
• 33 miejsce w Turnieju „Poko-
naj Focha VI” w Skawinie w
2018 r.
•  7 miejsce w Run Rollspeed
w Jaśle na dystansie 300 m w
2018 r.
•  7 miejsce w VIII Biegu Ska-
wińskim w 2019 r.
• 4 miejsce w Festiwalu Sportu
w Jaśle na dystansie 500 m w

2019 r.
• 8 miejsce w Turnieju „Poko-
naj Focha VII” w Skawinie
1800 m w 2019 r.
•  3 miejsce w Run Rollspeed
w Jaśle na dystansie 300m w
2019 r.

KACPER:
•  IV miejsce w Turnieju „Po-
konaj Focha VI” w Skawinie w
2018 r.
•  II miejsce w Run Rollspeed
w Jaśle na dystansie 1500 m w

2018 r.
•  II miejsce w VIII Biegu Ska-
wińskim w 2019 r.
• II miejsce w Festiwalu Sportu
w Jaśle na dystansie 500 m w
2019 r.
• II miejsce w Festiwalu Sportu
w Jaśle na dystansie 2500 m w
2019 r.
•  III miejsce w Turnieju „Po-
konaj Focha VII” w Skawinie
1800 m w 2019 r.
• II miejsce w Run Rollspeed w
Jaśle na dystansie 1800 m w
2019 r.

SZCZEPAN:
•  4 miejsce w Run Rollspeed
w Jaśle na dystansie 300 m w
2019 r.

W 2020 roku już pla-
nuje się dalsze wyjazdy na za-
wody. Z pewnością po raz
kolejny zawodnicy rodziny
Gądek wezmą udział w cy-
klicznych zawodach w Skawi-
nie i Jaśle. Dzieci mają także
zaproszenie na zawody do Ka-
towic. Posiadają również aspi-
racje na walkę o medale i
puchary w innych miastach. 
Życzymy kolejnych sukce-
sów!

Marcin Gądek

UMKS Junis Szczucin repre-
zentowała  tylko Ewelina Bog-
dan zajmując trzecie miejsce w
grze pojedynczej.  W półfinale
wygrała jeden set, ale 2 prze-
grała z późniejszą zwyciężczy-
nią zawodów. 

W dniach 12 i 13 paź-
dziernika na Ogólnopolskim
Turnieju w Badmintonie w Ży-
rakowie, Ewelina Bogdan wraz
z partnerką z klubu MKS Spar-
takus Niepołomice Aleksandrą
Gwóźdź zajęła trzecie miejsce
w grze podwójnej. 

Uczniowski Klub

JUNIS SZCZUCIN WALCZY

Sportowy JUNIS w Szczucinie
uczcił 101. Rocznicę Odzyska-
nia Niepodległości walcząc za-
ciekle 10 listopada na
Wojewódzkim Turnieju Bad-
mintonowym w Niepołomi-
cach. Nasz klub zdobył 3 złote
i 2 brązowe medale. W katego-
rii żaków młodszych dziew-
cząt - po zaciętych meczach -
pierwsze miejsca wywalczyła
Nikola Misiaszek, a w katego-
rii żaków młodszych chłopców
- po dzielnej walce - trzecie
miejsca wywalczyli Emil
Ziobro i Wojtek Trznadel.

Drugi złoty medal dla Junisu
zdobyła Julia Warzecha w ka-
tegorii Młodziczek Młodszych,
a trzeci złoty medal w pięk-
nym stylu wywalczyła Ewe-
lina Bogdan w kategorii
Młodzik. Ewelina nie oddała
rywalkom ani jednego seta. 

25 listopada br. w Gorlicach
odbyły się Małopolskie Ig-
rzyska Młodzieży Szkolnej w
drużynowym badmintonie.
Ewelina Bogdan i Oliwia Kos-
tecka wywalczyły srebrny
medal. Miejsce na podium wy-

walczyły  szkoły:
I miejsce: SP nr 47 w Krakowie
II miejsce: SP w Szczucinie 
III miejsce: SP nr 126 w Krako-
wie 
Cieszymy się z sukcesów na-
szych podopiecznych. Bardzo
liczymy na kolejne zwycię-
stwa. Szczególnie liczymy na
tych zawodników, którzy wy-
jątkowo solidnie na treningach
szlifują swoją technikę i formę
sportową.                                                                                      

Trenerzy Klubu
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