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

Samorządowe Centrum
Kultury i Bibliotek w
Szczucinie zaprasza na
wystawy:
-„Moja Historia 
w Gminie Szczucin”-
plenerowa prezentacja
na rynku w Szczucinie.
22 plansze przedsta-
wiają stare i obecne foto-
grafie z Gminy Szczucin
oraz list – wzruszającą
relacje z powodzi 
w 1934 roku. Wystawa
powstała przy współ-
pracy z Urzędem Miasta
i Gminy Szczucin.
- „Ku Niepodległości”
– wystawa z okazji
100.Rocznicy Bitwy
Warszawskiej. Możemy
ją zobaczyć w Domu
Kultury od ponie-
działku do piątku w go-

dzinach od 9 do 18.
Prezentacja  przygoto-
wana przez Minister-
stwo Kultury i
Dziedzictwa Narodo-
wego przy współpracy
z Muzeum Wojska
Polskiego w ramach
programu „Niepo-
dległa”.
-„Karol Wojtyła. 
Narodziny”  
-  wystawa z okazji
100.Rocznicy Urodzin
Jana Pawła II, przygo-
towana przez  war-
szawskie Centrum
Myśli Jana Pawła II.
Można ją zobaczyć w
Bibliotece Publicznej
w Szczucinie oraz 
w Filiach Bibliotecz-
nych w Delastowicach
i Słupcu.  

IX edycja Narodowego Czytania
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Powiatowe Obchody Rocznic 
Wrześniowych w Szczucinie
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Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich
Dobiegają końca prace w ramach za-
dania pn. "Przebudowa drogi gminnej
nr 180364K – ul. Batalionów Chłop-
skich w km 0+009 do km 0+444 w msc.
Szczucin, Gmina Szczucin”.
Inwestycja dofinansowana jest z Fun-
duszu Dróg Samorządowych, a jej cał-
kowity koszt to 1 640 357,00 zł w tym
1 296 982,00 zł dofinansowanie oraz
343 375,00 zł wkład własny.

Zakres robót obejmuje między innymi:
przebudowę istniejącego odwodnienia
ulicy, wykonanie nowej nawierzchni
na całej długości ulicy, budowę chod-
ników wraz budową przejść dla pie-
szych (typu wyniesionego) oraz
przebudowę wszystkich zjazdów do
poszczególnych działek i posesji za-
równo zjazdów publicznych z na-
wierzchnią bitumiczną oraz zjazdów

indywidualnych z nawierzchnią z
kostki brukowej.   
Dzięki wykonanym pracom poprawi
się jakość istniejącej drogi, będzie moż-
liwość zaklasyfikowania jej do dróg
publicznych, a przede wszystkim po-
prawi się bezpieczeństwo poruszają-
cych się po niej pieszych i kierowców.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Gmina Szczucin
otrzymała dotację w
kwocie 65 000 zł na
wykonanie remontu
odcinków dróg do-
jazdowych do grun-
tów rolnych. Dotacja
pochodzi z Funduszu
Ochrony Gruntów
Rolnych i jest prze-
znaczona na realiza-
cję zadania pn.
„Modernizacja/re-
mont dróg dojazdo-
wych do pól działka
nr 158 w miejscowo-
ści Borki o długość
400 m, działki nr
622/3, 627/7, 626/2,
625/2 624/2, 652/2,
627/5 w miejscowo-

ści Słupiec o długości
360 m”.
Realizacja tej inwe-
stycji polegać będzie
na położeniu utwar-
dzonej nawierzchni
na drogach dojazdo-
wych do pól. Pienią-
dze z Funduszu
Ochrony Gruntów
Rolnych można wy-
korzystywać na reali-
zację różnych
przedsięwzięć, które
poprawiają warunki
pracy rolników.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania 

Funduszy

Modernizacja dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w Gminie 

W związku z epidemią koronawi-
rusa zamknięto placówki oświa-
towe na wiele tygodni, co
wymusiło nowe standardy pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych.
Niestety wielu uczniów nie po-
siada dostępu do sprzętu, na któ-
rym może realizować podstawy
programowe. 
Gmina Szczucin  pozyskała dofi-
nansowanie na wsparcie zdalnej
nauki w dwóch programach:
„Zdalna szkoła" oraz „Zdalna
Szkoła+”, realizowanych przez
Ministerstwo Cyfryzacji.
Łącznie dzięki tym programom
udało się zakupić 104 laptopy,
które pozwolą wyeliminować
różnice w dostępie do nowoczes-

nego sprzętu umożliwiającego
zdalne nauczanie.
Sprzęt zakupiony w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyf-
rowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu
”Działania 1. 1: „Wyeliminowa-
nie terytorialnych różnic w moż-
liwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o
wysokich przepustowościach”
dotycząca realizacji projektu
grantowego pn. Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształce-
nia zdalnego.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

25 czerwca Burmistrz Szczucina
Jan Sipior spotkał się z przed-
siębiorcami, przedstawicielami
organizacji i stowarzyszeń oraz
wolontariuszami, którzy w spo-
sób szczególny zaangażowali
się w walkę z epidemią korono-
wirusa. 
W sytuacji dla całego kraju bar-
dzo wyjątkowej, związanej z za-
grożeniem poczucia
bezpieczeństwa i walki o życie i
przede wszystkim zdrowie każ-
dego z nas, gesty bezinteresow-
ności oraz pomocy
potrzebującym są na wagę
złota.
Dzięki wspólnej pracy, zainicjo-
wanej przez Stowarzyszenie
„Otwarte Serce” i SCKiB w
Szczucinie, uszyto ponad 10 000
sztuk maseczek i ponad 1500
sztuk odzieży ochronnej. Wy-

konane materiały zostały prze-
kazane instytucjom: GZOZ w
Szczucinie, Powiatowy Szpital
w Dąbrowie Tarnowskiej, Hos-
picjum – Dom Pomocy Społecz-
nej w Dąbrowie Tarnowskiej,

Gmina Szczucin zakupiła laptopy 
do zdalnej nauki

Podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w walce z epidemią koronawirusa
Stowarzyszenie – Krakowski
Komitet Zwalczania Raka oraz
Domy Pomocy Społecznej w
Słupi i w Ratajach. Maseczki
przekazano także osobom star-
szym zamieszkującym na tere-

nie naszej gminy i strażakom
OSP w Szczucinie.
Burmistrz wręczył podzięko-
wania oraz wyraził wdzięcz-
ność za organizację i sprawne
podjęcie wyzwania wynikają-

cego z nadzwyczajnych oko-
liczności nagłej epidemii. 

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy
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26 czerwca br. podczas XXIV
Sesji Rady Miejskiej w Szczuci-
nie, Burmistrz Szczucina Jan Si-
pior otrzymał wotum zaufania,
a także absolutorium z wykona-
nia budżetu gminy Szczucin za
2019 rok. 
Rada Miejska przyjęła także
„Raport o stanie Gminy Szczu-
cin”, który zawiera dane doty-
czące każdego aspektu

Absolutorium i wotum zaufania 
dla Burmistrza

2(17) / 2020

funkcjonowania gminy i jej
mieszkańców. Prezentuje on
szczegóły działalności Urzędu
Miasta i Gminy oraz stanowi
wykaz wszystkich podjętych
inicjatyw z zakresu kultury,
sportu, promocji, finansów,
edukacji oraz pomocy społecz-
nej. 

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy Burmistrz Szczucina Jan Sipior odebrał

z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego,
promesę na pomoc finansową dla gos-
podarki wodno-ściekowej w ramach
„Wsparcia inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dofinansowanie na kwotę 1 564 231 zł
zostanie przeznaczone na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w Lubaszu. 

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Kolejne środki finansowe dla Gminy Szczucin

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Dąbrowie Tar-
nowskiej odbyła się konferencja z
udziałem przedstawicieli lokalnych
samorządów, podczas której Poseł na
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Wie-
sław Krajewski wręczył symboliczne
czeki z puli Funduszy Inwestycji 
Samorządowych. Gmina Szczucin
otrzyma kwotę 1 358 377 zł na dzia-
łania inwestycyjne.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Gmina Szczucin otrzyma wsparcie w ramach Tarczy 
dla Samorządów

W niedzielę 13 września
odbyły się Powiatowe
Obchody 81. Rocznicy
Wydarzeń Wrześnio-
wych. Dotyczyły wybu-
chu II Wojny Światowej,
spalenia Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie
oraz napaści Związku
Radzieckiego na Polskę.
Uroczystość rozpoczęła
się Mszą Świętą w Ko-
ściele Parafialnym pw.
św. Marii Magdaleny w
Szczucinie w intencji po-
ległych. Msza została
odprawiona przez Pro-
boszcza ks. Zygmunta Wa-
rzechę w koncelebrze z
ks. rezydentem Józefem
Taborem oraz ks. Toma-
szem Franczakiem. 
Po zakończonej Eucha-
rystii uczestnicy przy
dźwiękach Orkiestry
Dętej OSP w Szczucinie
przeszli pod Kwaterę
Pamięci Narodowej, w
miejsce, gdzie niemieccy
okupanci 12 września

1939 roku spalili Szkołę
Podstawową w Szczuci-
nie. 
Do zebranych podczas
uroczystości zwrócili się
organizatorzy Burmistrz
Szczucina Jan Sipior
oraz Wicestarosta Dąb-
rowski Krzysztof Bryk,
który w swoim wystą-
pieniu przypomniał wy-
darzenia z września
1939 roku i podkreślił,
że dzisiejsze obchody
upamiętniające tamten
czas, są ważną lekcją
historii dla najmłod-
szych oraz czasem na re-
fleksję i zadumę nad
naszymi dziejami. Oko-
licznościowe przemó-
wienie wygłosił również
Poseł ziemi dąbrowskiej
Wiesław Krajewski.
Oddając hołd pomordo-
wanym ofiarom II wojny
światowej wiązanki
kwiatów złożyły licznie
przybyłe delegacje.
Uroczystości towarzy-

szyły także poczty
sztandarowe szkół,
przedsiębiorstw pry-
watnych i państwo-
wych, instytucji i
stowarzyszeń oraz
Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Na zakończe-
nie Orkiestra Dęta przy
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szczucinie pod
batutą Jarosława
Dzięgla wykonała krótki
koncert pieśni patrio-
tycznych. Uroczystości
towarzyszyła Kompania
Honorowa Ochotniczej
Straży Pożarnej Powiatu
Dąbrowskiego. Całość
prowadził Janusz Bu-
kała.

Starostwo 
Dąbrowa Tarnowska

/Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych w Szczucinie



publicznych i komercyjnych.
Łącznie w ramach projektu od-
było się 11 szkoleń dla 110 osób.
Wszystkim uczestnikom pro-
jektu serdecznie gratulujemy
podniesienia kwalifikacji zawo-
dowych, potwierdzonych certy-
fikatami.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy
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komputerowe dla mieszkańców
województwa małopolskiego i
świętokrzyskiego”.
Celem projektu było podniesie-
nie kompetencji cyfrowych
mieszkańców Gminy Szczucin
poprzez realizację bezpłatnych
szkoleń. Uczestnicy zajęć nabyli
i rozwinęli umiejętności prak-
tycznego wykorzystania do-
stępu do internetu i
świadczonych za jego pośred-
nictwem usług, w tym e-usług

2(17)/ 2020

W sierpniu odbyły się ostatnie
szkolenia w projekcie „Cyfrowy
Szczucin”. Projekt był realizo-
wany w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014 – 2020, Osi Prioryteto-
wej nr III: Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, działania 3.1:
Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych
dotycząca realizacji projektu
grantowego pn. “Dostępny
wirtu@lny świat – szkolenia

Dobiegły końca prace zwią-
zane z przebudową domu lu-
dowego w miejscowości
Maniów. 
Wykonane prace remontowe
dotyczyły:
- przebudowy stropu kon-
strukcji drewnianej,
- przebudowy węzła sanitar-
nego,
- wykonania instalacji central-
nego ogrzewania z kotłem ga-
zowym,
- wykonania instalacji zbiorni-
kowej na gaz propan wraz ze
zbiornikiem,
- wykonania instalacji sanitar-
nych, wodno-kanalizacyjnych,

- przebudowy instalacji elek-
trycznej,
- wykonania izolacji przeciw-
wilgociowej i termicznej ścian
fundamentowych,
- wykonania izolacji termicz-
nej ścian zewnętrznych i
stropu.
Na w/w prace Gmina Szczu-
cin pozyskała dofinansowanie
w wysokości 83 tys. zł z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW).

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Trzysta trzydzieści pięć tysięcy
zł otrzymają w tym roku stowa-
rzyszenia działające w Gminie
Szczucin. 
Na przełomie marca i kwietnia
Burmistrz Szczucina Jan Sipior
podpisał umowy o wsparcie
realizacji zadań publicznych z
organizacjami pozarządowymi.
Przyznane środki finansowe w
formie dotacji to efekt rozstrzyg-
nięcia konkursów na realizację
zadań publicznych w zakresie:
1. „Upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu”
2. „Ochrony i promocji
zdrowia oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym”
3. „Rozwijaniu kultury i
ochrony tradycji”.

Wsparcie i zaufanie Pana Bur-
mistrza uzyskali:
W obszarze "Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu": 
1. Uczniowski Międzyszkolny
Klub Sportowy „JUNIS”, zada-
nie pod tytułem: „Organizacja
czasu wolnego i podniesienie
sprawności psychofizycznej
uczniów szczucińskich szkół
poprzez organizację pozalekcyj-
nych stałych zajęć oraz imprez
rekreacyjnych, sportowych i tu-
rystycznych oraz przygotowa-
nie zawodników do rywalizacji
sportowej”. 
2. Stowarzyszenie Szachowe
„Szach – Mat” w Radomyślu
Wielkim, zadanie pod tytułem
"Szachowy Szczucin”. 
3. Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Kłos” Słupiec, zada-
nie pod tytułem: "Upowszech-
nianie kultury fizycznej,
sportu”. 
4. Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Wisła” Szczucin, za-
danie pod tytułem: „Sportowy
Szczucin”. 

5. Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Brzoza Brzezówka”,
zadanie pod tytułem: „Piłka
nożna w Brzezówce”. 
Łączna wysokość udzielonej do-
tacji w tym konkursie zamknęła
się w kwocie 225 000,00 zł.

W obszarze „Ochrona i promo-
cja zdrowia oraz przeciwdziała-
nie patologiom społecznym”:
1. Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich Diecezji Tarnowskiej
(Oddział w Szczucinie), zadanie
pod tytułem: „Rodzina najlep-
sza inwestycja - profilaktyka i
wsparcie rodzin z Gminy Szczu-
cin”. 
2. Ochotnicza Straż Pożarna w
Szczucinie, zadanie pod tytu-
łem: „Niedziela w remizie -
wiesz więcej o zagrożeniach”. 
3. Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Dąbrowica, zadanie
pod tytułem: „Zobaczę swój kraj
i poznam jego tradycję”. 
4. Stowarzyszenie „Wolontariat
Św. Ojca Pio”, zadanie pod tytu-
łem: „Obecność, która daje życie
- I Nadwiślańskie Dni Rodzin". 
5. Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Suchy Grunt, zadanie
pod tytułem: „Piknik Integra-
cyjny z okazji Dnia Dziecka”. 
6. Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie, zadanie pod tytułem: „Edu-
kacja i promocja zdrowego stylu
życia poprzez zorganizowanie
zajęć artystycznych zwieńczo-
nych Świętem Rodziny”.  
Łączna wysokość udzielonej do-
tacji w tym konkursie zamknęła
się w kwocie 40 000,00 zł.

W obszarze „Rozwijanie kultury
i ochrona tradycji”:
1. Stowarzyszenie Radosny Se-
nior w Szczucinie, zadanie pod
tytułem: „Kultywowanie trady-

cji, folkloru i produktów regio-
nalnych oraz aktywnego życia
w Gminie Szczucin”. 
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ze-
społu Szkół w Borkach
„RAZEM”, zadanie pod tytu-
łem: Impreza Środowiskowa „V
Patriotyczne Śpiewanie”.  
3. Koło Gospodyń Wiejskich w
Skrzynce, zadanie pod tytułem:
„Tradycje łączą ludzi”. 
4. Stowarzyszenie „Orkiestra
Dęta” przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie, zadanie
pod tytułem:  „Poprzez muzykę
rozwijamy kulturę i ochronę tra-
dycji w Gminie Szczucin”. 
5. Stowarzyszenie „BELL
CANTO”, zadanie pod tytułem:
„Gdzie słyszysz śpiew  - tam
wchodź, Tam dobre serca mają”
– Rozwijanie kultury i ochrona
tradycji poprzez wspieranie
działań dotyczących kultywo-
wania tradycji oraz rozwijania
nowych umiejętności w oparciu
o zasoby muzycznego dzie-
dzictwa kulturowego chórów
Clave de Sol i Unisono w Szczu-
cinie. 
Łączna wysokość udzielonej do-
tacji w tym konkursie zamknęła
się w kwocie 70 000,00 zł.

Pomimo obecnego
stanu zagrożenia epidemicz-
nego w kraju, związanego 
z wystąpieniem COVID-19,
wszystkie organizacje pozarzą-
dowe starają się zrealizować za-
dania publiczne, zgodnie z
podpisaną umową. Gmina
Szczucin wychodzi im naprze-
ciw,  dokładając wszelkich sta-
rań aby zrealizować umowy i
osiągnąć zamierzone cele. 

Paweł Wantuch
Z-ca Kierownika Referatu 
Promocji i Pozyskiwania 

Funduszy

Zakończono remont domu 
ludowego w Maniowie

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów na realizację
zadań publicznych Gminy Szczucin w 2020 r.

Zakończenie projektu „Cyfrowy Szczucin”
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W dniu 21 lipca 2020 r. z-ca bur-
mistrza Szczucina Tomasz 
Bełzowski podpisał umowę z
Parafią Rzymskokatolicką pod
wezwaniem św. Marii Magda-
leny w Szczucinie, którą repre-
zentuje proboszcz ksiądz
kanonik Zygmunt Warzecha.

Umowa dotyczy udzielenia do-
tacji w kwocie 50.000 tys. zł na
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane
przy zabytkowym kościele w
Szczucinie. 

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny!

Uzupełniającą formą jest spis
przez telefon, którego można
dokonać dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer 22 279 99 99
wew. 1, wybierając opcję „Spisz
się przez telefon”. Osoby, które
nie spiszą się samodzielnie
przez Internet lub dzwoniąc na
infolinię mogą spodziewać się
telefonu rachmistrza spiso-
wego.

Infolinia spisowa
W przypadku jakichkolwiek
pytań lub wątpliwości dotyczą-
cych spisu rolnego istnieje moż-

liwość kontaktu z infolinią spi-
sową pod numerem 22 279 99
99 wew. 1 (koszt połączenia
zgodny z cennikiem operatora).
Konsultanci infolinii pomogą
również zweryfikować, czy jes-
teście Państwo objęci obowiąz-
kiem spisowym, czy też
sprawdzić tożsamość rachmist-
rza spisowego.

List Prezesa GUS
W ramach kampanii informa-
cyjnej i popularyzującej spis
rolny do użytkowników gospo-
darstw rolnych został rozesłany

List Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego zawierający
wszystkie najważniejsze in-
strukcje związane z organizacją
spisu, w tym  indywidualny
numer gospodarstwa rolnego
(w lewym górnym rogu listu),
który należy wprowadzić pod-
czas logowania do aplikacji spi-
sowej.

Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie
spisu dane podlegają bez-
względnej ochronie na zasa-
dach określonych w art. 10
ustawy z dnia 29 czerwca 1995
r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 649, z późn.
zm.). Zapewniamy, że Państwa
dane osobowe i dane o gospo-
darstwie są prawnie chronione
i objęte tajemnicą statystyczną.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Termin spisu
Powszechny spis rolny PSR
2020 zostanie przeprowadzony
na terenie całego kraju w termi-
nie od 1 września do 30 listo-
pada 2020 r., według stanu na
dzień 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek spisowy
Udział w spisie rolnym jest obo-
wiązkowy, co wynika z ustawy
o Powszechnym Spisie Rolnym.

Najwygodniej i najbezpiecz-
niej jest spisać się przez Inter-
net

Każdy użytkownik gospodar-
stwa rolnego ma obowiązek spi-
sać się samodzielnie przez
Internet, wypełniając formularz
dostępny na stronie interneto-
wej GUS  https://spisrolny.gov.pl.
W dobie epidemii jest to najbez-
pieczniejsza i najwygodniejsza
metoda. Jeśli ktoś nie ma kom-
putera lub urządzenia z dostę-
pem do Internetu powinien
udać się do swojego Gminnego
Punktu Spisowego, gdzie będą
udostępnione pomieszczenia
wyposażone w sprzęt kompute-
rowy z dostępem do Internetu.

Samorząd gminy Szczucin
mocno stawia na rozwój infra-
struktury sportowej, dlatego na
terenie gminy Szczucin pojawiły
się kolejne miejsca do aktyw-

nego spędzania wolnego czasu.
Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) czyli obiekty małej infra-
struktury sportowej, powstały
w Szczucinie i Słupcu. Gmina na

Otwarte Strefy Aktywności już gotowe

przedsiębiorców. Realizowany
będzie poprzez emisję cyklu au-
dycji „Wygrajmy z azbestem" –
13 audycji wraz z powtórkami
oraz „Słowo za słowo" – 5 au-
dycji (emitowanych w środy po
godzinie 8:00), podczas których
słuchacze będą mogli wysłu-
chać opinii ekspertów zajmują-
cych się tą tematyką, a także
mieszkańców. Ponadto usły-
szymy jak bezpiecznie postępo-
wać w kontakcie z azbestem,
jak skutecznie wyeliminować
go z otoczenia i jak odbywa się
to w praktyce. Edukacja w za-
kresie bezpiecznego postępo-
wania z azbestem prowadzona
będzie również w szkołach na
terenie 13 gmin, które przystą-
piły do projektu.  
Zachęcamy do wysłuchania au-
dycji na żywo, jak również do
zapoznania się z audycjami,
które już były wyemitowane i
są dostępne na stronie
www.rdn.pl.

Paweł Wantuch
Z-ca Kierownika Referatu 
Promocji i Pozyskiwania 

Funduszy

Gmina Szczucin uprzejmie in-
formuje, że aktualnie na falach
radia RDN Małopolska - reali-
zowana jest wspólna kampania
edukacyjno-informacyjna na
temat azbestu pn. „Wygrajmy z
azbestem". Projekt dofinanso-
wany ze środków Skarbu Pań-
stwa – Ministra Rozwoju w
ramach Programu Oczyszcza-
nia Kraju z Azbestu na lata
2009-2032.
Audycje emitowane są w
czwartki po godzinie 11:40, po-
wtórka w sobotę po godzinie
10:00.
Kampania ma na celu przekaza-
nie słuchaczom informacji o
szkodliwości azbestu, a przede
wszystkim o  sposobach jego
bezpiecznego usuwania z da-
chów na przykładzie gmin, po-
wiatów dbających o ekologię,
realizujących programy usuwa-
nia azbestu.
Projekt skierowany jest do
wszystkich grup społecznych w
tym dzieci, młodzieży szkolnej,
mieszkańców, właścicieli po-
sesji na których znajduje się az-
best, pracowników gmin i

Wsparcie dla Parafii Szczucin

realizację tych dwóch obiektów
otrzymała dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki.
Celem programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rek-
reacyjnej o charakterze wielo-
pokoleniowym jest budowa
ogólnodostępnych, bezpłat-
nych stref sportowo-rekreacyj-
nych, które mają szansę stać się
miejscem aktywności fizycznej
dla dzieci, dorosłych oraz osób
starszych. Obiekty te podniosą
w sposób znaczący estetykę
przestrzeni publicznej i popra-
wią jakość życia mieszkańców
danego obszaru. 
W obu miejscowościach utwo-
rzone zostały place zabaw o
charakterze sprawnościowym,
siłownia i strefa relaksu. Latem
będą to fantastyczne miejsca do
spędzania wolnego czasu dla
całych rodzin.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy
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Placówka Wsparcia Dziennego
w Szczucinie zajmuje się po-
mocą rodzinom w realizacji
funkcji: opiekuńczo-wycho-
wawczej, edukacyjnej i społecz-
nej na rzecz dzieci. W zakresie
funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczej placówka podejmuje
działania polegające na organi-

Placówka Wsparcia Dziennego i prac domowych oraz rozwija-
nie kultury osobistej i zachowań
zgodnych z przyjętymi i spo-
łecznie akceptowanymi nor-
mami. Funkcja społeczna
placówki przejawia się w dzia-
łalności wspierającej funkcjono-
wanie społeczne całej rodziny.
To organizowanie różnego ro-
dzaju imprez okolicznościo-
wych, wyjazdów rekreacyjnych
oraz celebrowanie tradycji i po-
budzanie do aktywności twór-
czej i społecznej. Wszelkie tego
typu działania pełnią funkcję
prewencyjną, gdyż przeciw-
działają nudzie i odciągają
dzieci i młodzież od zachowań
aspołecznych i ryzykownych ta-
kich jak: chuligaństwo, alkoho-
lizm, narkomania, cyberprzemoc.
Placówka Wsparcia Dziennego
w Szczucinie współpracuje w
tym zakresie z rodziną dziecka
oraz instytucjami lokalnymi ta-
kimi jak: Szkoła Podstawowa,
SCKiB czy MGOPS. Pobyt
dziecka w Placówce Wsparcia
Dziennego jest nieodpłatny 
i dobrowolny.
Od niedawna Placówka Wspar-
cia Dziennego w Szczucinie
pracuje w nowym składzie oso-
bowym kierownictwa oraz wy-
chowawców. Kierownikiem jest
Jarosław Głód, wychowawcy to
Edyta Wydro i Anna Bogacz. W
siedzibie Placówki odbywa się
obecnie gruntowny remont.
W ostatnim czasie dotykają nas
trudne doświadczenia. Zimą
panowała grypa, która znacznie
wpłynęła na niską frekwencję
wychowanków w placówce, a
od wiosny obostrzenia sani-
tarne związane z panującą pan-
demią wirusa COVID 19. Mimo
trudności podczas ferii zimo-
wych wychowankowie aktyw-
nie wypoczywali pod okiem
wychowawców korzystając z
hali sportowej.  Ponadto były

organizowane imprezy z okazji
Walentynek, Dnia Kobiet oraz
smaczne celebrowanie Tłustego
Czwartku. W czasie wakacji
działalność placówki miała cha-
rakter tzw. „zajęć podwórko-
wych”, na które składały się
wycieczki, spacery oraz inne za-
jęcia sportowo-rekreacyjne. Jak
co roku optymalnie zagospoda-
rowano wychowankom wolny
czas. Tegoroczny czas lata upły-
wał bardzo ciekawie i wesoło,
obfitując w różnorodne atrakcje,
z których dzieci chętnie i entuz-
jastycznie korzystały. Byliśmy
w Centrum Bajki w Pacanowie,
Parku Trampolin w Tarnowie 
i Centrum Zabaw dla dzieci
„WyWrotki” w Mielcu. Wszę-
dzie tam wychowankowie
mogli korzystać z szeregu do-
stępnych atrakcji dających im
niezwykłą radość, pozostawia-
jąc niezapomniane wrażenia.
Podczas wakacji odwiedziliśmy
również Straż Pożarną w Szczu-
cinie gdzie dzieci poznały trud
pracy strażaków, miały okazję
założyć strażackie mundury 
i pooglądać wyposażenie stra-
żackich wozów. To był dla nich
niezapomniany czas pełen
przygód, wrażeń i zachwytów.
Ponadto zarówno dzieci jak 
i rodzice mogli liczyć na wspar-
cie wychowawców. Wycho-
wankowie otrzymywali napoje
i posiłki dostosowane do pory
dnia i czasu przebywania, roz-
dawane przy zachowaniu re-
strykcji sanitarnych.
Teraz z niecierpliwością 
czekamy na powrót do 
normalnego funkcjonowania 
i realizowania wsparcia dla na-
szych wychowanków.

Anna Bogacz

zacji czasu wolnego wychowan-
ków, zapewnieniu aktywnego
wypoczynku i rozrywki, a także
kształtowaniu i rozwijaniu za-
interesowań. Funkcja eduka-
cyjna obejmuje wyrównywanie
braków edukacyjnych i socjali-
zacyjnych wychowanków. Jest
to pomoc w odrabianiu zadań

Zapewne dzieje Szczucina się-
gają zamierzchłych czasów.
Dlaczego? Bo Szczucin jest na
skrzyżowaniu co najmniej
dwóch dróg. Pierwsza to rzeka
Wisła. A rzeki to najdawniejsze
z dróg, dlatego tratwy i dłu-
banki pojawiły się już wśród
najdawniejszych kultur ludz-
kich. Zapewne i ta, największa
polska rzeka, płynąc ku Bałty-
kowi, była ważnym szlakiem
komunikacyjnym i ułatwiała
wymianę towarów między pół-
nocną i południową Europą.
Można powiedzieć, że dzięki
niej Europa miała chleb. Po-
trzeba przemieszczania się i
transportu ładunków towarzy-
sząc ludziom od początków
rozwoju cywilizacji, wyzna-
czała także i lądowe trakty
handlowe. Bo przecież trzeba
było z towarami przemieszczać
się z południa na północ i ze
wschodu na zachód. Wspomi-
nając o kupcach ruskich w Pra-
dze, Ibrahim ibn Jakub pisze, iż
mogli jechać na terenach Polski
przez Sandomierz, Połaniec,
Wiślicę, Kraków, Oświęcim,
Pszczynę, Wodzisław albo Cie-
szyn, a stąd na południowy za-
chód przez Bramę Morawską.
Ten szlak mógł istnieć już w po-
łowie X wieku. A zasadą było,
że na skrzyżowaniach traktów
handlowych, powstawały
ośrodki administracyjno-hand-
lowe i ośrodki kultu religijnego.
Takim ośrodkiem był pobliski
Opatowiec należący do potęż-
nego klasztoru w Tyńcu, Stary
Korczyn i Wiślica. Ziemie
Szczucina w XII wieku znalazły
się w dzielnicy, a następnie
księstwie sandomierskim, kasz-
telanii wiślickiej, a po utworze-
niu powiatów, w powiecie
wiślickim. Można więc wnio-
skować o wczesnych począt-
kach Szczucina, choć nie mamy
historycznych zapisów. Pierw-
sza wzmianka źródłowa o prze-
prawie pod Szczucinem
pochodzi z roku 1345. W tym
czasie w Szczucinie był kościół
parafialny. Mówi o nim spis
świętopietrza. Dwaj poborcy
świętopietrza Andrzej de Veru-
lis i Piotr de Alvernia zamieścili
pod rokiem 1326 notę informu-
jącą, że Mikołaj, pleban ze
Szczucina (Nicolaus, plebanus
de Sucin), zobowiązany był do
płacenia świętopietrza w wyso-
kości 3 marek. Dowodzi to, że
w tym roku Parafia szczucińska

Na koniec marca 2021 r. plano-
wane jest zakończenie projektu
dofinansowania do wymiany
kotłów na ekogroszek, pellet i
zgazowujących drewno w Gmi-
nie Szczucin. Gmina Szczucin
zachęca do skorzystania z ostat-
nich wolnych miejsc.
Spalanie węgla w starych kot-
łach i piecach powoduje emisję
ogromnych ilości pyłów i rako-
twórczego benzo[a]pirenu.
Przestarzałe urządzenia uwal-
niają ich nawet 10 x więcej niż te
z certyfikatem ekoprojektu.
Zmieniając źródło ciepła na bar-

dziej ekologiczne przyczy-
niamy się do poprawy stanu
powietrza w naszej okolicy. 
Zgodnie z tzw. uchwałą anty-
smogową, która dotyczy
wszystkich mieszkańców Mało-
polski, do końca 2022 r. wszyst-
kie kotły, które nie spełniają
wymogów co najmniej 3 klasy
(tj. kotły pozaklasowe, kotły 1
klasy, kotły 2 klasy) muszą zos-
tać wymienione, dlatego warto
skorzystać z dofinansowania i
wymienić kocioł już teraz.
� deklaracje udziału w progra-
mie są dostępne w Urzędzie

Miasta i Gminy Szczucin lub do
pobrania na stronie interneto-
wej Gminy Szczucin
� maksymalne dofinansowanie
wynosi 9 tys. zł.
Uzupełnione deklaracje należy
składać na dzienniku podaw-
czym Urzędu Miasta i Gminy
Szczucin.
Do końca 2026 roku konieczna
jest wymiana wszystkich kot-
łów, które posiadają klasę 3 lub
4 (informacja o klasie znajduje
się na tabliczce znamionowej na
kotle).
Dofinansowanie jest udzielane

w ramach projektu pn. „Wy-
miana niskosprawnych źródeł
ciepła na nowoczesne kotły
węglowe w wybranych gmi-
nach powiatów brzeskiego, tar-
nowskiego i dąbrowskiego”
współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 – 2020.
Lista kotłów spełniających wy-
magania programu znajduje się
pod adresem internetowym:
https://powietrze.malopol-
ska.pl/ekoprojekt/.

Ewelina Ryńska 
Ekodoradca

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU WYMIANY KOTŁÓW - MARZEC 2021



1832). Po pożarze sklepienie w
nawie zastąpiono stropem kase-
tonowym. W latach 1864-1873,
za proboszczowania ks. Jana
Tabaczyńskiego, z fundacji ko-
latorki hrabiny Heleny Husa-
rzewskiej, przy wydatnej
pomocy parafian, dobudowano
przy kościele dwie kaplice: św.
Józefa i Matki Bożej Różańco-
wej. Dalszej rozbudowy ko-
ścioła, według projektu
architekta Sas-Zubrzyckiego,
podjął się ks. proboszcz Tomasz
Łączewski, w latach 1900-1905.
Wybudowano dwie nawy
boczne, drugą zakrystię, przed-
sionek przy bocznym wejściu
do kościoła, trójkondygnacyjną
wieżę zakończoną baniastym
hełmem, z wysmukłą iglicą i
krzyżem, kruchtę i trójosiową
fasadę. Przy ścianie prezbite-
rium dobudowano ogrójec. Po
zakończeniu rozbudowy ko-
ścioła w 1905 r., z inicjatywy ks.
proboszcza Tomasza Łączew-
skiego, Muzeum Narodowe w
Krakowie ogłosiło konkurs na
wykonanie projektu polichro-
mii dla kościoła szczucińskiego.
Pierwszą nagrodę z prawem
wykonania projektu w ramach
umowy kontraktowej z Mu-
zeum Narodowym jurorzy jed-
nogłośnie przyznali artyście
Karolowi Fryczowi (1877-1963).
Artysta zaproponował dekora-
cje współczesną, zgodną z tren-
dem epoki Młodej Polski.
Chciał, aby świątynia dzięki
jego polichromii przybrała uro-
czysty charakter. Żeby ściany
sprawiały wrażenie obwieszo-
nych kobiercami, kosztownymi
tkaninami, matami i kapami
wschodnimi oraz girlandami
kwiatów.
Wystrój świątyni szczucińskiej
został ukończony w listopadzie
1908 r. Dzieło zyskało wysokie
oceny komisji Krakowskiego
Urzędu Konserwatorskiego, w
skład której wchodzili: No-
skowski, Warchałowski i Mą-
czyński. W prasie napisano
,,Frycz stworzył w Szczucinie
dzieło niepospolite. Ornamen-
tyka jest jakby wyzwolona z ja-
kichkolwiek obciążeń, można
by rzec – niezawisła i prawdzi-
wie secesyjna”.
W czasie działań wojennych
dach kościoła został zupełnie
zniszczony, a Niemcy wysadzili

wieżę, w dniu 19 września 1944 r.
Po wojnie odbudową kościoła
kierował ks. proboszcz Jan Li-
gęza i ks. proboszcz Marian
Brach. Prace przy odbudowie
kościoła i odnawianiu wnętrza
trwały do 1965 r. 
Oprócz kościoła parafialnego
istniał jeszcze drugi kościół
drewniany, ufundowany przez
ks. Adama Miklaszewskiego w
1747 r. Był to kościół p.w Naro-
dzenia Najświętszej Maryi
Panny. Konsekrowany przez
biskupa pomocniczego z Kra-
kowa Wojciecha Lipnickiego w
dniu 27 czerwca 1748 r. W
głównym ołtarzu był umiesz-
czony obraz Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem typu Matki Bożej
Śnieżnej z Rzymu. Ten obraz
pochodzi z pierwszej połowy
XVII wieku i jest fundacją ks.
Adama Miklaszewskiego. W
czasie wizytacji kanonicznej bis-
kupa Mikołaja Oborskiego w
1664 r., w protokole powizyta-
cyjnym odnotowano, że obraz
jest łaskami słynący, a wierni
modląc się przed nim otrzy-
mują łaski i pociechy duchowe.
Przez wiernych nazywany jest
Matką Bożą Szczucińską. Ponie-
waż kościół Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny popadał
w ruinę, w 1772 r., podczas
misji parafialnych, przeniesiono
obraz do kościoła parafialnego i
umieszczono go w wielkim
ołtarzu. 
Warunki klimatyczne, czas,
użytkowanie budynku, spra-
wiły, że ten obiekt zabytkowy,
wpisany do rejestru zabytków
pod numerem ewidencyjnym A
– 310, wymaga niezbędnych
działań konserwatorskich. Brak
izolacji powodował podciąga-

nie wody z gruntu i spowodo-
wał znaczne zniszczenia
zwłaszcza w dolnych partiach
ścian. Bardzo zły jest stan ele-
wacji. Degradacji uległy zwłasz-
cza dolne partie tynków i
cokołów. Zawilgocenie murów
spowodowało degradację tyn-
ków wewnętrznych i polichro-
mii. Problemy te wymagają
podjęcia przemyślanych kom-
pleksowych działań. Pierw-
szym i najbardziej pilnym
działaniem, które pozwoli za-
bezpieczyć budynek przed dal-
szym niszczeniem, to
wykonanie drenażu pionowego
i poziomego. Po badaniach kon-
serwatorskich przeprowadzo-
nych w maju 2015 r, powstał
projekt wykonania remontu, za-
bezpieczeń i prac konserwator-
skich fragmentu obiektu
kościoła pw. św. Marii Magda-
leny w Szczucinie. Fragment to
wysokość ok. 1,5 m nad pozio-
mem terenu. Prace ziemne przy
odkrywaniu fundamentów
stały się okazją do wykonania
remontu istniejącej instalacji od-
gromowej oraz wykonania in-
stalacji kanalizacji deszczowej.
W celu ograniczenia infiltracji
wody i wilgoci w kierunku
ścian zewnętrznych, zaprojek-
towany został drenaż opa-
skowy. W elewacji
zaplanowane zostało wzmoc-
nienie i zabezpieczenie oraz
uzupełnienie kamienia. Zapla-
nowany został remont i wy-
miana nawierzchni
utwardzonych wokół budynku.
Prace wewnątrz budynku to
rozbudowa istniejącej instalacji
ogrzewania nadmuchowego,
wymiana progów i schodów,
wymiana posadzki. Wzmocnie-
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była już w pełni zorganizowana
i należała wtedy do prepozy-
tury dekanatu korczyńskiego.
Można więc śmiało wniosko-
wać, że zarówno osada jak i pa-
rafia, musiały powstać wiele lat
wcześniej, chociaż w porówna-
niu z sąsiednimi parafiami, była
bardzo rozległa, ale była bardzo
słabo zaludniona. Być może
było to wynikiem powodzi. Jan
Długosz odnotowuje kilka po-
wodzi, z których największa
miała miejsce w 1270 roku. 
Pierwszy kościół drewniany
p.w. św. Marii Magdaleny zos-
tał wybudowany w połowie
XIII w. przez rycerstwo osiadłe
na lewym brzegu Wisły w Smo-
gorzowie koło Stopnicy. O po-
wstaniu pierwotnego kościoła
drewnianego źródła archiwalne
nie podają żadnych szczegółów.
Dopiero protokół powizyta-
cyjny kardynała Jerzego Radzi-
wiłła z 1596 r. i protokoły
powizytacyjne z XVII stulecia
szczegółowo opisują jego wy-
gląd zewnętrzny i wewnętrzny.
Rocznicę konsekracji tego ko-
ścioła obchodzono po uroczys-
tości św. Jadwigi. Świadectwem
tego kościoła jest zachowany
dzwon z XV wieku noszący
napis: "Sancta Maria Magdalena
ora pro nobis Dominum". Dal-
sze losy tego kościoła nie są
znane.
Budowę obecnego kościoła mu-
rowanego z cegły i kamienia
pińczowskiego rozpoczęto
około 1660 r. z inicjatywy ks.
proboszcza Adama Miklaszew-
skiego, kustosza pilickiego. Bu-
dowę ukończył ks. proboszcz
Aleksander Nadolski około
1730 r. Kościół składał się z
nawy prostokątnej i krótkiego
prostokątnego prezbiterium,
oddzielonego od nawy łukiem
tęczowym. Cała świątynia była
nakryta sklepieniem beczko-
wym z lunetami. Przy północ-
nej ścianie prezbiterium
usytuowano zakrystie. Konse-
kracji dokonał biskup pomocni-
czy z Krakowa Michał Kunicki
w dniu 26 września 1734 r. Dnia
4 września 1795 r. pożar znisz-
czył kościół do tego stopnia, że
pozostały tylko mury. Odbu-
dową kościoła i jego wystrojem
zajmowali się proboszczowie:
Ks. Mikołaj Baranowski (1784-
1811) i ks. Józef Lisowski (1812-

nie, zabezpieczenie i uzupełnie-
nie tynków wewnętrznych do
wysokości 1,5 m nad posadzkę.
W 2017 r. rozpoczęły się prace
przy wykonaniu izolacji piono-
wej. W 2018 r. kontynuowane
były prace przy izolacji pozio-
mej. W 2019 r. elewacja ze-
wnętrzna została
przygotowana na uzupełnienie
kamienia. 18 grudnia 2019 r.
otrzymaliśmy dofinansowanie
Zarządu Województwa Mało-
polskiego w wysokości 1 884
795,65 PLN, na wykonanie całej
reszty zaplanowanych prac. 20
maja 2020 r. została podpisana
umowa z Konsorcjum Firm
CONSISTE s.c. Agnieszka Ko-
sowska, Ewa Zielińska, LIDER
AC Konserwacja Zabytków
Piotrowski, Kosakowski S.J. na
realizację prac. Prace będą rea-
lizowane w 2020, 2021 i 2022
roku. Rozciągnięcie w czasie
jest uciążliwe, ze względu na
wyłączenie części, a nawet w
pewnym okresie i całości ko-
ścioła, ale to też i czas na zebra-
nie funduszy, ponieważ nasz
wkład finansowy to kwota
około 875 000,00 PLN. Ta kwota
dotyczy jedynie zaplanowa-
nych prac. Ale, jak to zwykle
bywa przy remontach docho-
dzą dodatkowe prace. Już mu-
sieliśmy poprawiać instalację
elektryczną. Trzeba będzie wy-
konać nowe drzwi. To takie
prace na już. Oczywiście pozos-
taje sprawa otwartą poprowa-
dzenie dalszych prac. Aby
świątynia jaśniała blaskiem po-
trzebna jest konserwacja i odno-
wienie ołtarzy, Drogi
Krzyżowej, stropu i odnowienie
całej polichromii. W prezbite-
rium powinien stanąć marmu-
rowy ołtarz i ambonki. A dla
ludzi najbardziej będą po-
trzebne nowe ławki. Ponieważ
„nie od razu Kraków zbudo-
wano”, a Szczucin ma wiele
wspólnego z Krakowem, dla-
tego małymi krokami posu-
wajmy się do przodu. Prace
zostały tak rozplanowane w
czasie, aby nie było większych
problemów. A wiadomo, że jak
są dobre chęci, to już połowa ro-
boty zrobiona. Oby tych
dobrych chęci nie zabrakło
nam, przynajmniej przez te naj-
bliższe pięć lat przygotowań,
do pięknego Jubileuszu.

Zygmunt Warzecha
Proboszcz Parafii Szczucin

Nasze przygotowania do Jubileuszu 700-lecia



W związku z panującą od
marca 2020 r. sytuacją w kraju
i ogłoszeniem zagrożenia epi-
demicznego COVID 19, nasza
placówka rozpoczęła działal-
ność wynikającą z bieżących
potrzeb społecznych. 
24 marca rozpoczęliśmy szy-
cie środków ochrony osobistej
dla instytucji, szpitali i
Domów Pomocy Społecznej.
Przerwa w działalności statu-
towej trwała trzy miesiące,
gdyż na mocy wydanych za-
kazów większość instytucji
nie pracowała, nieliczne włą-
czyły się w pomoc szpitalom,
placówkom medycznym w
tak trudnym czasie na
„pierwszej linii frontu”, w
tym także SCKiB w Szczuci-
nie (Dom Kultury i Biblioteka
Publiczna). Była to ciężka
praca pod presją czasu, wy-
magająca dużego zaangażo-

wania, gdyż pracownicy specja-
lizują się w innych zajęciach.
Jednakże chęć pomocy i później-
sza satysfakcja z tej bezintere-
sownej wolontariackiej
działalności była większa. Pod-
sumowując uszyliśmy: 2102 ma-
seczki, 1087 fartuchów i 400
kompletów medycznych. Do
szycia włączyły się wolonta-
riuszki: Dominika Domarecka,

SCKiB pomaga w pandemii
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Dyskusyjne Kluby Książki
adresowane są do
wszystkich, którzy nie
tylko lubią czytać, ale
także rozmawiać o książ-
kach. Klubowiczem
może zostać każdy użyt-
kownik biblioteki, nieza-
leżnie od wieku,
zainteresowań oraz tego,
jak wiele i jak szybko
czyta. Projekt oparty jest
bowiem na założeniu, że
czerpać przyjemność z
dyskutowania o literatu-
rze można zawsze, nie
tylko będąc jej znawcą,
czy krytykiem.
Dyskusyjne Kluby
Książki są elementem
wieloletniego ogólnopol-
skiego programu promo-
cji czytelnictwa i
wsparcia sektora książki
"Tu Czytamy!", objętego
patronatem Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Celem
programu jest wykreo-
wanie mody na czytanie,
poprzez akcentowanie
przyjemności płynących
z lektury oraz promowa-
nie aktywnego udziału
w życiu literackim, np.

Krystyna Lech, Maria Foder i
Zofia Kołton. 25 maja po znie-
sieniu obostrzeń ponownie wró-
ciliśmy do działalności
kulturalno-oświatowej. Do-
świadczenie to, wzmocniło
więzi pracownicze i scaliło
nasze serca w duchu przyjaźni,
współpracy i pomocy.

DD

poprzez spotkania z cie-
kawymi ludźmi, interesu-
jące dyskusje, twórcze
wykorzystanie wiedzy
płynącej z książek i litera-
tury. Jego realizacja moż-
liwa jest dzięki
finansowemu wsparciu
Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodo-
wego.
Instytut Książki realizu-
jąc projekt "Autor na Żą-
danie", daje klubowiczom z
całej Polski możliwość
spotkania z autorami czy
krytykami literackimi.
Przy Bibliotece Publicz-
nej w Szczucinie działają
dwa Dyskusyjne Kluby
Książki, co daje  także
możliwość organizacji
spotkań. Dlatego już dziś
zapraszamy na jesienne
spotkania autorskie, or-
ganizowane w ramach
Dyskusyjnych Klubów
Książki. Wyjątkowo w
tym roku udało nam się
pozyskać środki na orga-
nizację dwóch przed-
sięwzięć literackich.
Pierwsze skierowane 
do dzieci planowane 
jest 24 września, 

a gościem będzie EDYTA
ZARĘBSKA, laureatka
konkursu literackiego im.
Astrid Lindgren, ogłoszo-
nego przez Fundację Cała
Polska Czyta Dzieciom. 
Pisarka zadebiutowała
własnoręcznie ilustrowaną
bajką pt. „Opowieści Babci
Gruni”, towarzyszył jej bę-
dzie mąż, Robert Zarębski
z zawodu muzyk i kompo-
zytor, autor oprawy mu-
zycznej całego spotkania.
Na drugie spotkanie pla-
nowane 9 października
zapraszamy nie tylko
członków Dyskusyjnego

DKK - Spotkania autorskie

Klubu Książki dla doro-
słych, ale także wszystkich
zainteresowanych. 
Gościem będzie MARCIN
KYDRYŃSKI - dzienni-
karz, kompozytor, autor
tekstów, producent, po-
dróżnik i fotograf. 
Na spotkanie obowiązy-
wać będzie bezpłatna wej-

ściówka dostępna w Bib-
liotece Publicznej w Szczu-
cinie. O szczegółach
informować będziemy
na bieżąco na plakatach i
portalach społecznościo-
wych.

Redakcja
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W niedzielne popołudnie
(5.07.2020 r.) w Szczucinie
odbył się Rajd Rowerowy pod
Patronatem Burmistrza Szczu-
cina Jana Sipiora. Rajdy rowe-
rowe od kilku lat odbywają się
cyklicznie i na stałe wpisały się
w kalendarz wydarzeń organi-
zowanych przez Samorzą-

„Oleńka panienka z Białego
Domu”, „Franka w obcym mie-
ście - Wioletty Sawickiej,
„Szczyty chciwości” - Edyty
Świętek, „Wyrwa” - Wojciecha
Chmielarza, „Śpiew bezimien-

nych dusz” - Joanny Jax, ”Praw-
dziwe kolory” - Kristin Hannah,
„Lot 202” - Remigiusza Mroza,
to tylko niektóre spośród no-
wych tytułów, jakie trafiły do
biblioteki w ostatnim czasie.

Wśród zakupionych książek
znalazły się m.in., długo wycze-
kiwane kolejne tomy popular-
nych powieści, biografie,
reportaże, a dla fanów dresz-
czyku emocji – nowe kryminały
i thrillery.                                                                                                                                       
Podobnie jak w latach poprzed-
nich biblioteka po raz kolejny
złożyła wniosek do Biblioteki
Narodowej w ramach Wielolet-
niego Programu „Narodowy
Program Rozwoju Czytel-
nictwa” Priorytet 1 - Zakup no-
wości wydawniczych do
bibliotek publicznych na rok
2020 ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego na wzbogacenie i odno-
wienie księgozbioru. Wniosek
został pozytywnie rozpatrzony,
a przyznana kwota to 10.240 zł.
Ze środków własnych na ten cel
zostanie wydatkowana po-

dobna kwota. Księgozbiór bib-
liotek wzrośnie o nowości wy-
dawnicze za 20,5 tys. zł. 
W ramach systematycznego od-
nawiania zbiorów bibliotecz-
nych, aktualizujemy księgozbiór, a
co za tym idzie ubytkujemy
stare pozycje wydawnicze.
Nasze doświadczenie bibliote-
karskie, nauczyło nas planowa-
nia zakupów zgodnie z Państwa
sugestiami. W kryterium do-
boru literatury nie tylko sugeru-
jemy się obowiązującymi
trendami, ale także zapotrzebo-
waniem naszej lokalnej społecz-
ności. Dlatego też mile widziane

Gminny Rajd Rowerowy „Po zdrowie na rowerze”
dowe Centrum Kultury i Bib-
liotek w Szczucinie. Celem im-
prezy było promowanie
aktywnego i zdrowego stylu
życia. Miłośnicy dwóch kółek
licznie przybyli aby aktywnie
spędzić czas wolny z przyja-
ciółmi i rodziną, jednocześnie
zachowując bezpieczny dys-

tans. 
Trasa rajdu wynosiła ok. 25 km
i prowadziła przez malowni-
cze zakątki gminy Szczucin, a
trasa dla dzieci miała 4,5 km.
Zwieńczeniem sportowo-rek-
reacyjnego dnia – meta rajdu –
był piknik przy muzyce w
Parku Miejskim. Uczestnicy

otrzymali poprawiające bez-
pieczeństwo na drodze ga-
dżety oraz pamiątkowe
dyplomy, które wręczył Wice-
burmistrz Szczucina Tomasz
Bełzowski. Partnerami wyda-
rzenia byli: Urząd Miasta i
Gminy Szczucin, Ochotnicza
Straż Pożarna w Szczucinie i

Wydział Historii i Drogow-
nictwa GDDKiA.
Dziękujemy uczestnikom za
przybycie i aktywność, cie-
szymy się, że z roku na rok
nasze rajdy mają coraz więk-
szą popularność. Do zobacze-
nia za rok!

Redakcja

Nowe tytuły już dostępne w bibliotece
jest zgłaszanie propozycji no-
wości wydawniczych godnych
przeczytania, a co za tym idzie
zakupu do placówek bibliotecz-
nych. Wierzymy, że poprzez
systematyczny dopływ nowości
wydawniczych, a także zwięk-
szenie oferty książek i audio-
booków, nasze  biblioteki, będą
miały swój wkład w kształtowa-
nie nawyków czytelniczych
wśród lokalnej społeczności, a
pośrednio wpłynie na rozwój
czytelnictwa w Polsce. 

Redakcja
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Mieszkańcy Szczucina z pew-
nością pamiętają osobę płk
Zdzisława Baszaka, który w
zielonym mundurze z opaską
AK na ramieniu brał udział u
nas w uroczystościach pań-
stwowych i patriotycznych pod
Kwaterą Pamięci Narodowej
przy ul. Wolności.

Urodził się 8 VII 1920 r.
w Woli Gręboszowskiej. Przez
kilka lat mieszkał w Delastowi-
cach, a w Szczucinie w 1929 r.
w kościele parafialnym przy-
stępował do I Komunii Św. Rok
wcześniej zmarła mu siost-
rzyczka, która została pocho-
wana na naszym cmentarzu
(na pewno nie ma tu już jej
małej mogiłki). Do szkoły pod-
stawowej (klasy I-III) chodził
najpierw w Delastowicach, a
do kl. IV – w Dąbrowie Tar-
nowskiej, w szkole obok drew-
nianego kościoła pw.
Wszystkich Świętych. Dalszą
naukę (kl. V-VIII) pobierał w
Tarnowie w II Gimnazjum im.
Hetmana Jana Tarnowskiego
przy ul. Legionów.

Po zdaniu matury
odbył szkolenie wojskowe w
Dywizyjnym Kursie Podchorą-
żych Piechoty w Krakowie, po
czym otrzymał przydział do 16.
pułku piechoty w Tarnowie. W
sierpniu 1939 r. był dowódcą
plutonu ckm, a 31 VIII – zmo-
bilizowany do wojska, aby na-
zajutrz – 1 IX – wyruszyć na
front walki z Niemcami. Cały
16 pułk piechoty z Tarnowa
został przewieziony pociągiem
do Krakowa - Płaszowa, skąd
pieszo skierowany do walki z
wrogiem w okolicy Pszczyny.
W rejonie miejscowości Ćwi-
klice doszło do starcia z artyle-
rią niemiecką, gdzie zginęło
243 polskich żołnierzy, a oca-
lało niewielu ponad 200. Wyco-
fywali się oni na wschód, aż po

Lubaczów, gdzie w Narolu żoł-
nierze zostali rozbrojeni i już
jako cywile – mogli wrócić do
domu.

Walka z Niemcami ze-
szła wtedy do podziemia. 27 IX
1939 r. powstała Służba Zwy-
cięstwu Polski, a potem 4 XII
1939 r. gen. Władysław Sikor-
ski powołał Związek Walki
Zbrojnej, który 14 II 1942 r. zos-
tał przemianowany w Armię
Krajową.

Zdzisław Baszak został
zaprzysiężony do partyzantki
w X 1939 r. przez mjr Stani-
sława Sowiźrała w Dąbrowie
Tarnowskiej wraz z Tadeu-
szem Świerzbem, Józefem Rze-
szutem, Franciszkiem Kaplem
z Woli Szczucińskiej i Stanisła-
wem Klimczakiem ze Słupca –
i wielu innymi. Szczególnie
przydatni byli oficerowie i żoł-
nierze wojska polskiego, któ-
rych formacje przestały istnieć.

W okresie od X 1939 r.
do III 1940 r. Zdzisław Baszak
pełnił funkcję zastępcy komen-
danta Obwodu Związku Walki
Zbrojnej w Dąbrowie – Włady-
sława Kabata. W latach 1940-
1942 działał na terenie woj. kie-
leckiego, co opisał dokładnie w
napisanej 50 lat później ksią-
żeczce pt. „Placówka AK”
>>Malwina<<. Równocześnie
pełnił funkcję oficera dywersji
przy Komendzie Obwodu
ZWZ/AK w Dąbrowie. Naj-
bardziej zasłynął w tym czasie
jako dowódca lądowiska
„Motyl” w ramach akcji „III
Most”, gdzie lądował samolot
Douglas D3 „Dakota” z Brin-
disi (z Włoch), który zabierał
bardzo ważne elementy rakiety
V-2, dzięki czemu alianci w
Londynie mogli rozszyfrować
zasady budowy i napędu tej
straszliwej broni niemieckiej.
Zdzisław uratował ten samolot

przed spaleniem (co było roz-
ważane przez pilotów ma-
szyny), gdy koła samolotu
podczas startu grzęzły w roz-
mokłym gruncie łąki – lotniska
i samolot nie mógł ruszyć z
miejsca. Jak mi opowiadał sam
pułkownik – wpadł na pomysł,
by podłożyć pod koła boczne
deski wozu konnego (tzw.
gnojnice), który stał nieopodal,
dzięki czemu udało się Dakocie
wystartować i odlecieć. Opisał
te wydarzenia w broszurce
„Akcja 3-ci most”.

Po zakończeniu wojny,
ludowe państwo polskie „od-
płaciło się” dzielnym partyzan-
tom prześladowaniami,
represjami – aż do kary śmierci
włącznie. Władysław Kabat był
więziony przez kilka lat  w
straszliwych warunkach i nie
wrócił już do powiatu dąbrow-
skiego. Zdzisław Baszak wów-
czas 4 lata spędził w
więzieniach w Krakowie i
Nowym Wiśniczu.

Po powrocie na wol-
ność trudno mu było zdobyć
pracę na utrzymanie rodziny.
Pracował w resorcie rolniczym
(handel płodami rolnymi), ale
idee wojskowe i partyzanckie
były dla niego nadal żywe.
Gdy reaktywowano organiza-
cję konspiracyjną w formie
Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej, Zdzisław
Baszak tworzył w Tarnowie
jego struktury. Został kierow-
nikiem Inspektoratu, a następ-
nie prezesem Okręgu Tarnów.
Założył Izbę Pamięci z ekspo-
natów zbieranych przez wiele
lat – najpierw w Dąbrowie Tar-
nowskiej (w budynku obecnej
„Betanii”), potem w bibliotece
miejskiej, a ostatnio w Tarno-
wie, w obiektach dawnej jedno-
stki wojskowej. Obecnie buduje
się na tym miejscu nowo-
czesne, multimedialne Regio-
nalne Centrum Edukacji o
Pamięci.

Płk Zdzisław Baszak
został uhonorowany za swą
ofiarną działalność patrio-
tyczną i społeczną wieloma od-
znaczeniami państwowymi, a z
okazji 100. urodzin otrzymał
medal „Pro bono Polonia” od
szefa Urzędu do spraw Kom-
batantów  i Osób Represjono-
wanych oraz gratulacje od
Ministra Obrony Narodowej
Mariusza Błaszczaka, a także
Ryngraf 100-lecia Bitwy War-
szawskiej.

Maria Pietracha

Stulecie urodzin płk Zdzisława Baszaka
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30 czerwca 2020 r. 
w stanicy turystycznej 
w Zespole Dworsko-Par-
kowym w Brniu odbył
się konkurs na „Naj-
smaczniejsze ciasto z
polskimi owocami sezo-
nowymi”, zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie
Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego w ramach
projektu pn. “Warsztaty
pieczenia i dekoracji
ciast dla Kół Gospodyń
Wiejskich z Powiatu
Dąbrowskiego”. W kon-
kursie wzięło udział 15
stowarzyszeń i Koła
Gospodyń Wiejskich z
terenu powiatu dąbrow-
skiego. Jak się okazało,
jury konkursu stanęło
przed bardzo trudnym
wyborem, gdyż wszyst-
kie ciasta i torty były nie
tylko pięknie wykonane
i udekorowane, ale rów-
nież wspaniale smako-
wały. Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi
Suchy Grunt reprezento-
wane przez Panie: Re-
natę Kupiec i Ewę
Gorzkowicz, również
wzięło udział w konkur-
sie i otrzymało wyróż-
nienie za „Letni torcik
owocowy” (z malinami,
truskawkami i borów-
kami). Nagrodą w kon-
kursie były dwudniowe

warsztaty szkoleniowe
„Podstawy cukiernictwa
z elementami dekoracji”
oraz nagrody książkowe
i upominki promocyjne
Powiatu Dąbrowskiego.
6 i 7 lipca w warsztatach
prowadzonych przez
Panią Justynę Stolarczyk
z Pracowni Wypieków
Naturalnych „Słodko na
stole” z Tarnowa, wzięła
udział Pani Renata Ku-
piec. Warsztaty zostały
podzielone na dwie czę-
ści: teoretyczną (zasady
obróbki wstępnej i ter-
micznej produktów spo-
żywczych, terminologia,
surowce, materiały po-
mocnicze stosowane w
cukiernictwie) oraz zde-
cydowanie tą przyjem-
niejszą część praktyczną,
na której uczestniczki sa-
modzielnie wykonały
tort typu „Drip cake” z
masą, dekoracją lizakami
bezowymi oraz figurką
misia z masy cukrowej.
Panie wykonały również
tartę migdałową z kre-
mem i owocami oraz
mini-bezy Pavlowej.
Wspaniałe warsztaty za-
kończyły się wręczeniem
certyfikatów i wspólnym
zdjęciem.

Renata Kupiec

Wyróżnienie
dla Stowarzyszenia 

na Rzecz 
Rozwoju Wsi Suchy Grunt

Rok rocznie, wiosenną porą Uczest-
nicy i Pracownicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Dąbrowicy
czynią starania aby wspólnie zagos-
podarować przestrzeń ogrodu i tym
samym upiększyć swoją placówkę.
W tym roku podjęli się tego Uczest-
nicy pracowni stolarskiej, którzy
stworzyli nietypową ozdobę.
Postanowili, że w okresie zimowo -
wiosennym zrobią duże skrzynie, w
których zasadzą kwiaty lub krzewy.
Początkowo brakowało pomysłu w
jakiej formie je wykonać aby były in-
teresujące, wyjątkowe i stanowiły
ciekawą dekorację Domu ciesząc
oczy mieszkańców.
Opiekun pracowni stolarskiej zapro-
ponował swoim Podopiecznym,
stworzenie imitacji pociągu w sta-
rym stylu. Pomysł bardzo spodobał
się przyszłym wykonawcom, mimo
iż nie było to łatwe zadanie. Stacja
kolejowa, którą tworzyli nie była od-
zwierciedleniem z żadnego zdjęcia.
Wspólnie z terapeutą stworzyli
wstępny projekt, który podczas rea-
lizacji ewaluował, gdyż rodziły się

nowe pomysły. W efekcie przed bu-
dynkiem Środowiskowego Domu
stanął  imponujących rozmiarów
drewniany pociąg. Uczestnicy za-
dbali o każdy, nawet najdrobniejszy
element. Oprócz imitacji parowej lo-
komotywy i wagonów stworzyli
tory, ławeczkę, a także inne detale,
które dają wrażenie  prawdziwej sta-
cji kolejowej. Nie zapomnieli nawet
o oświetleniu, dzięki czemu kolejka
pięknie się prezentuje również nocą.

Prace nad wykonaniem
dzieła trwały wiele tygodni, tym bar-
dziej, że zostały przerwane okresem
pandemii i czasowym zawieszeniem
działalności placówki. Jednak samo-
zaparcie osób odpowiedzialnych za
realizację zadania doprowadziło do
tego, że od kilku tygodni kolejka jest
piękną wizytówką placówki dla
osób niepełnosprawnych w Dąbro-
wicy. 
Uczestnicy z ogromnym zaangażo-
waniem i starannością przyłożyli się
do powierzonych im obowiązków.
Wspólne czyszczenie desek, wycina-
nie elementów, skręcanie, malowa-

nie, końcowe montowanie oraz sa-
dzenie krzewów sprawiało im wiele
radości i satysfakcji. Pochwały i za-
chwyt ze strony innych kolegów i
koleżanek oraz całej kadry dawały
zaangażowanym motywację do
pracy. Ogromne zainteresowanie
nowo powstałą dekoracją mieszkań-
ców Dąbrowicy oraz podziw ze
strony całej społeczności ŚDS 
w Dąbrowicy, sprawiły, że pod-
opieczni będący wykonawcami tego
dzieła nabrali pewności siebie i
wiary we własne siły. Utwierdzili się
w przekonaniu, że jeśli się tylko bar-
dzo czegoś chce, można dokonać
rzeczy, które wydawałyby się nie-
możliwe. Jest to bardzo ważne, po-
nieważ wiara we własne siły i
możliwości jest ważna dla osób z
niepełnosprawnościami, aby mogły
jak najlepiej żyć i funkcjonować w
społeczeństwie.

Maria Bielaszka 
Kierownik Środowiskowego Domu

Samopomocy w Dąbrowicy

STACJA KOLEJOWA W DĄBROWICY

KĄCIK  KULINARNY

Gospodynie ze Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Grunt
polecają:

Leczo
Składniki:
30 dag boczku wędzonego, 
surowego
25 dag kiełbasy zwyczajnej 
2 duże cebule 
2 papryki czerwone
4 cukinie młode
2 słoiczki przecieru pomidorowego
domowego
sól, pieprz, ostra papryka
świeży cząber (ewentualnie 
suszony)

natka pietruszki
Sposób przygotowania:
Boczek i kiełbasę pokroić w kostkę.
Podsmażyć na oleju, dodać cebulę i
dusić kilka minut. Wlać pomidory,
dodać paprykę, wszystkie przy-
prawy, na końcu cukinie. Gotować
kilka minut, żeby cukinia była
lekko twarda. Posypać natką piet-
ruszki oraz podawać ze świeżym
pieczywem.

Zimowa sałatka z kapusty 
i buraczków

Składniki:
1kg ugotowanych i obranych bu-
raczków startych na tarce o dużych
oczkach

1kg białej kapusty poszatkowanej 
0,5 kg cebuli pokrojonej  w piórka
3 czerwone papryki pokrojone w
paski
ok. 2 łyżki soli
Zalewa:
4 szklanki wody 
1,5 szklanki octu
30 dag cukru
1 łyżka ziaren kminku
1 łyżeczka ziaren ziela angielskiego
4 liście laurowe
1 łyżeczka soli
Sposób przygotowania:
Kapustę, cebulę, paprykę ułożyć
warstwami w dużej misce posypu-
jąc każdą warstwę lekko solą (ok. 2
łyżki). Odstawić na 3-4 godziny,
aby warzywa nieco zmiękły. Po
tym czasie odcisnąć, dodać bu-
raczki i ugotowaną, lekko przestu-
dzoną zalewę. Przełożyć do
wyparzonych słoików, zakręcić i
pasteryzować mniejsze słoiczki
15 min, większe 20 min. 
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„Rodzina Bogiem silna, staje
się siłą człowieka, całego na-
rodu”

Św. Jan Paweł II

Piękną tradycją Sto-
warzyszenia Rodzin Katolic-
kich w Szczucinie stał się
coroczny wakacyjny wyjazd,
który zawsze związany jest te-
matycznie z jakimś wydarze-
niem historycznym, bądź
osobą ważną dla naszego
kraju. W tym roku wyruszy-
liśmy na Warmię i Mazury
szlakiem wielkiego  Polaka,
Prymasa Tysiąclecia, kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego.
Wycieczka - pielgrzymka od-
była się w dniach 10-13 sierp-
nia 2020 r. Uczestnikami byli
członkowie stowarzyszenia
oraz podopieczni objęci naszą
pomocą. Przewodnikiem du-
chowym wyprawy był ks.pro-
boszcz Zygmunt Warzecha. 

W poniedziałkowy
wieczór grupa uczestników
wycieczki - pielgrzymki ru-
szyła przez uśpione miasta i
wioski na spotkanie z Matką
Bożą w Sanktuarium w Św.
Lipce. To cudowne miejsce
nazywane jest „Częstochową
Północy”. Barokowa bazylika
i klasztor Jezuitów urzekły
nas swym pięknem. Tam mie-
liśmy szczęście wysłuchać
przejmującego koncertu, po-
dziwiając nie tylko dźwięki
organowych piszczałek, ale
również tańczące ruchome 
figury będące elementami bu-
dowy unikatowego instru-
mentu. Kolejnym punktem
podróży była Gierłoża, gdzie
zwiedziliśmy kompleks ruin
tajnej kwatery wojennej
Adolfa Hitlera o kryptonimie
„Wilczy Szaniec”.  Adolf Hit-
ler spędził tam 800 dni swo-
jego życia podejmując
kluczowe decyzje przy zarzą-
dzaniu niemiecką machiną
wojenną. Bunkry te wciąż
kryją wiele zagadek i impo-
nują swoim rozmiarem i so-
lidnością. Po historycznej
eskapadzie ruszyliśmy do
Kętrzyna, by zwiedzić piękny

zamek i Sanktuarium Matki
Bożej Ostrobramskiej oraz
drugą co do wielkości po
Fromborku gotycką świątynię
Warmii oraz mury obronne
tzw. Basztę Bocianią. Tak do-
biegł końca pierwszy dzień
naszego podróżowania. Zmę-
czeni udaliśmy się na nocleg
do Dobrego Miasta, by tam
odzyskać siły i nabrać energii
na kolejne wrażenia. 
Środowy poranek przywitał
nas słoneczną pogodą zachę-
cając do odwiedzania kolej-
nych miejsc na trasie naszej
wycieczki. Wyruszyliśmy
zatem do Lidzbarka Warmiń-
skiego, by zwiedzić gotycki
zamek biskupów warmiń-
skich z krużgankowym dzie-
dzińcem i czteroma wieżami.
Następnie udaliśmy się do
Stoczka Klasztornego, gdzie
znajduje się Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Pokoju
i klasztor wraz z malowni-
czym ogrodem, który był
miejscem więzienia Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Miejsce to zrobiło na
nas niesamowite wrażenie, ze
względu na swój ślad w życiu
prymasa, charakter i baro-
kowy splendor. Pełni emocji i
bogatej wiedzy o życiu i cza-

sie odosobnienia czcigodnego
sługi Bożego ruszyliśmy do
Fromborka, miejsca życia
wielkiego astronoma Mikołaja
Kopernika. Tam obejrzeliśmy
unikalny zabytkowy kom-
pleks średniowiecznych bu-
dowli, wyraźnie dominujący
w panoramie miasta. Jedna ze
znajdujących się tam wież na-
leżała kiedyś do Mikołaja 
Kopernika, właśnie tam po-
wstało słynne dzieło „O obro-
tach sfer niebieskich”. Tam też
znajduje się grób wybitnego
naukowca. Wszyscy uczest-
nicy wycieczki pragnęli zrobić
pamiątkową fotografię.  
W czwartkowy poranek ostat-
niego dnia podróży ruszy-
liśmy w kierunku Olsztyna
zwiedzić Stare Miasto, zamek
oraz Muzeum Warmii i
Mazur. Ostatnim punktem
wycieczkowego programu i
duchowym uwieńczeniem
wyprawy, był przystanek w
Sanktuarium Maryjnym w
Gietrzwałdzie - miejscu jedy-
nych objawień zatwierdzo-
nych przez Kościół w Polsce.
Tam na zakończenie pobytu
mogliśmy wpatrywać się w
piękne oblicze Madonny
przedstawione na ikonie 
w Gietrzwałdzkim ołtarzu.

Obraz ten tchnie obietnicą i
nadzieją, otwiera perspek-
tywę wieczności a zarazem w
pełni dotyka ziemi i ludzkich
spraw. Ubogaceni widokiem,
pełni wrażeń i emocji opuści-
liśmy ten malowniczy rejon
naszego kraju zmierzając do
domu. 

Należy wspomnieć,

że podczas corocznych waka-
cyjnych wyjazdów  społecz-
ność naszego stowarzyszenia
w ramach działań profilak-
tycznych poprawiających ja-
kość życia rodzinnego i
społecznego uczestniczy w
bardzo interesujących prelek-
cjach lub wykładach. W tym
roku temat: Świadectwo
wiary rodziców w procesie
wychowawczym nastolatków
podjął ks. dziekan Zygmunt
Warzecha, a temat: Zasady
zdrowego żywienia podjęła
dr inż. Nauk Rolniczych Pani
Małgorzata Piórkowska. 
To były niesamowite dni
pełne przygód, głębokich
przeżyć i zachwytów. Jes-
teśmy bardzo wdzięczni
sponsorom i wszystkim życz-
liwym osobom, dzięki którym
była możliwa realizacja wy-
cieczki – pielgrzymki. Za 
finansowe wsparcie dzięku-
jemy Urzędowi Miasta i
Gminy Szczucin, a szczególne
wyrazy wdzięczności kieru-
jemy do Pana Jana Sipiora -
Burmistrza Szczucina.

Anna Bogacz – Członek
Stowarzyszenia Rodzin

Katolickich

Jednostki OSP z terenu Gminy
Szczucin otrzymały nowy
sprzęt m.in.: pompy szla-
mowe, radiotelefony oraz
ubrania bojowe. Uroczystego
przekazania w dniu 28 sierp-
nia br. dokonał Burmistrz
Szczucina Jan Sipior, Wicesta-
rosta Dąbrowski Krzysztof
Bryk oraz Radna Wojewódzka
Anna Mikosz. 
Nowy sprzęt trafił do jedno-
stek: OSP Brzezówka, OSP La-
skówka  Delastowska, OSP
Maniów, OSP Słupiec, OSP
Szczucin, OSP Suchy Grunt i

Nowy sprzęt dla jednostek OSP
OSP Zabrnie. Sprzęt  zaku-
piono w ramach udzielonej po-
mocy finansowej dla gmin z
budżetu Województwa Mało-
polskiego w 2020 r. na zapew-
nienie gotowości bojowej
jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu wo-
jewództwa małopolskiego do-
tkniętymi skutkami powodzi w
maju 2019 roku.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy



str.13 2(17)/ 2020

Narodowe Czytanie, to polska
akcja społeczna propagująca
znajomość literatury narodowej,
w której obszerne fragmenty
dzieł odczytywane są publicz-
nie. Akcję zapoczątkował w
2012 r. Prezydent Polski Broni-
sław Komorowski, a pomysło-
dawcą była Agnieszka Celeda,
dyrektor biura Kultura - wcześ-
niej m.in. w-ce dyrektor TVP
Kultura. Pragnieniem pomysło-
dawców było, by literatura na-
rodowa nie była tylko
przedmiotem nauczania szkol-
nego, ale stała się obecna w
szeroko rozumianym życiu spo-
łecznym. Celem Akcji jest
przede wszystkim popularyza-
cja czytelnictwa oraz wzmocnie-
nie poczucia narodowej
tożsamości poprzez kontakt z
największymi dziełami polskiej
literatury. Biblioteki publiczne i
szkolne podjęły inicjatywę
wspólnego czytania, która z
każdym rokiem nabiera rozma-
chu. W bieżącym roku do Naro-
dowego Czytania zgłosiło się
około 3 tys. instytucji w kraju i
za granicą
4 września, o godz. 9.00, pod-
czas IX edycji Narodowego
Czytania, na Rynku Szczuciń-

skim rozbrzmiewały strofy dra-
matu Juliusza Słowackiego
„Balladyna” – wybitnego dzieła
polskiego romantyzmu. W tym
roku Samorządowe Centrum
Kultury i Bibliotek w Szczucinie
wspólnie z członkami zespołu
teatralnego „Emeryturka”, oraz
dziećmi i młodzieżą, wystawiło
fragmenty dramatu w opraco-
waniu Moniki Kosińskiej. List
przewodni prezydenta RP An-
drzeja Dudy odczytał Wicebur-
mistrz Szczucina Tomasz
Bełzowski, a wybrane teksty
przedstawili: Teresa Giza, Daria
Chrabąszcz, Oliwia Jastrząb,
Aneta Paciorek, Szczepan Cie-
ślak, Andrzej Mach, Szymon
Szczęch, Kordian Adamczyk,
Filip Kołodziej, Szymon Ślęcz-
kowski, Dawid Motyka, Piotr
Bełzowski i Mikołaj Beker. Ca-
łość prowadziła Krystyna Szy-
mańska – Dyrektor SCKiB w
Szczucinie
Osoby, które przyniosły egzem-
plarz lektury otrzymały pamiąt-
kowe odbicie pieczęci
Narodowego Czytania przeka-
zanej przez Kancelarię Prezy-
dencką. 

Redakcja

IX edycja Narodowego Czytania
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„Rzeki 
- skarbnicą życia”

Konkurs fotograficzny pn. ”Rzeki - skarbnicą życia”,
którego organizatorem było SCKiB w Szczucinie, zos-
tał rozstrzygnięty 4.06.2020 r. w Domu Kultury w
Szczucinie. Na konkurs wpłynęło 17 prac w kategorii
klas V-VIII ze szkół podstawowych w Borkach,
Szczucinie i Zabrniu. Jury w składzie: Bogdan Sosin,
Lidia Bardan i Joanna Madura dokonało następują-
cych rozstrzygnięć:
I m  Patrycja Bielaszka - SP Zabrnie
II m Anna Urbanik - ZS-P Borki
III m Karolina Głód - SP Szczucin 
wyróżnienie Mirella Banaś - SP Szczucin
Nagrodzonym wręczono pamiątkowe dyplomy i na-
grody ufundowane przez organizatora. 

Redakcja

Gmina Szczucin otrzymała dofinansowanie 12 000,00
zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 –
2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki
pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawni-
czych dla 3 szkół podstawowych z terenu gminy. 
Dzięki realizacji tego programu znacznie wzbogacą
się księgozbiory bibliotek szkolnych, co wpłynie na
rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Dotacja na książki dla szkół

Wtorek, 1 września 2020 r. był
dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Zabrniu im. Jana Pawła
II dniem wyjątkowym. Zgod-
nie z decyzją Ministerstwa
Edukacji Narodowej ucznio-
wie po prawie półrocznej prze-
rwie wrócili do swojej szkoły.
Tam czekali na nich zarówno
wychowawcy i nauczyciele,
jak i rówieśnicy.
Pamiętać jednak należy, że za-
równo uczniów, jak i wszyst-
kich pracowników szkoły
obowiązuje reżim sanitarny
związany z epidemią COVID-
19. Praca stołówki szkolnej,
świetlicy, godziny przerw mię-
dzylekcyjnych zostały tak
przeorganizowane, aby
uczniowie jak najmniej się tło-
czyli. Nauczyciele przygoto-
wując się do pracy w szkole
opracowali Wewnętrzne Pro-
cedury Bezpieczeństwa. Plan
lekcji został tak przygotowany,
by uczniowie klas 1-3 mieli
przerwy w innym czasie niż
uczniowie klas 4-8. Podobnie
wygląda organizacja przerw
śniadaniowych. Dzieci młod-
sze i przedszkolaki wchodzą
do budynku innym wejściem
niż uczniowie starsi, dla któ-

rych została zorganizowana
oddzielna szatnia. 

Również inauguracja
roku szkolnego wyglądała ina-
czej niż zwykle. Ze względu
na sytuację epidemiczną w
całym kraju nie odbyła się tra-
dycyjna akademia. Po uroczys-
tej Mszy Świętej uczniowie od
razu udali się do swoich klas
na spotkanie z wychowaw-
cami. Tam otrzymali plany
zajęć i zostali zapoznani z pro-
cedurami funkcjonowania
szkoły w czasie epidemii.

Do Szkoły Podstawo-
wej w Zabrniu uczęszcza w
roku szkolnym 2020/2021 - 91
uczniów i 22 przedszkolaków.

Rozpoczynamy ko-
lejny rok zmagań w zdobywa-
niu nowej wiedzy. Jest to też
czas nowych doświadczeń
umożliwiających pogłębienie
zainteresowań i odkrywanie
pasji.

Z okazji rozpoczęcia
nowego roku szkolnego ży-
czymy wszystkim uczniom i
ich rodzicom dużo radości i sa-
tysfakcji oraz zdrowia w tych
trudnych dla nas  wszystkich
czasach.

Czas wakacyjnego
wypoczynku okazał się tra-
giczny dla jednego z tego-
rocznych absolwentów
naszej szkoły Karola Kapi-
nosa, który zginął śmiercią
tragiczną. Wszyscy zapa-
miętamy go jako chłopaka
pewnego siebie, wesołego i
dobrego kolegę. Mimo, że
typowe szkolne dni nie za-
powiadały się zachęcająco i
ciekawie, zawsze potrafił
urozmaicić ten czas i wywo-
łać uśmiech na naszych
twarzach. Był lubiany przez
rówieśników i miał dobry
kontakt z klasą. Karolu, za-
wsze pozostaniesz w na-
szych sercach i pamięci!

Zespół Redakcyjny
Szkoły Podstawowej w Zabrniu

Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie
• Dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie  ponow-
nie została pani Beata
Dzięgiel, funkcję wicedyrek-
tora pełni pani Joanna Ryk.
• Rok szkolny 2020/2021 został
rozpoczęty 1 września. Uroczy-
sty dzień przebiegał w niety-
powy sposób ze względu na
sytuację epidemiczną w kraju.
W szkole zostały zachowane
wszystkie zasady reżimu sani-
tarnego. Nauczyciele, pracow-
nicy szkoły, rodzice i uczniowie
zostali zapoznani z procedu-
rami dotyczącymi zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19.
W bieżącym roku szkolnym bę-
dzie uczyć się 587 uczniów w 29
oddziałach. Do społeczności
szkolnej dołączyło 84 dzieci
klas pierwszych, z których
utworzono 4 klasy, w tym jedna
o profilu sportowym. W dniu 
1 września uczniowie spotkali
się ze swoimi wychowawcami
w klasach. Wszystkim uczniom
zostały wypożyczone podręcz-
niki i zeszyty ćwiczeń.
• 4 września uczniowie: Miko-
łaj Beker, Piotr Bełzowski,
Dawid Motyka i Szymon Ślęcz-
kowski reprezentowali szkołę
w IX edycji Narodowego Czy-
tania organizowanego przez
Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Szczucinie. W
spotkaniu uczestniczyli rów-
nież uczniowie klas 7 wraz z

nauczycielami. Czytane frag-
menty dramatu Juliusza Sło-
wackiego „Balladyna” były
ciekawą lekcją języka pol-
skiego.
• Zachęcamy wszystkich do
odwiedzania strony interneto-
wej naszej szkoły www.sp-
szczucin.pl.

Zespół Redakcyjny 
Szkoły Podstawowej 

w Szczucinie

Nowy Rok Szkolny
w Szkole Podstawowej w Zabrniu

Zapraszamy do nowego pomieszczenia dla orbitreka, bieżni oraz ro-
werka stacjonarnego. Jest ono bardziej przestronne i posiada lepszą
wentylację, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest bardzo
ważne! 
Zapisać się można telefonicznie, jak również na Hali Sportowej!    

Maciej Sołtys
Hala  widowiskowo-sportowa w Szczucinie    
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Miesiące wakacyjne były okre-
sem wzmożonych prac przy
obu siedzibach naszej szkoły.
Zarówno w budynku w
Skrzynce jak i w Radwanie po-
jawiły się instalacje fotowolta-
iczne, których zadaniem jest
przetworzenie promieniowa-
nia słonecznego w energię elek-
tryczną. Inwestycja pomoże
obniżyć rachunki za energię
elektryczną, a korzystanie z od-
nawialnego źródła energii, bę-
dzie ważnym elementem w
procesie edukacji uczniów w
zakresie ekologii. 
Oprócz kosztownych inwesty-
cji wspomnianych powyżej, w
szkole (budynek w Radwanie)
trwały również prace remon-
towe, dzięki którym udało się
odświeżyć górny korytarz oraz
drzwi wejściowe, poprawić es-
tetykę klatki schodowej oraz
wykonać drobne prace
usprawniające korzystanie z sal
lekcyjnych i łazienek. Podjęto
się także rewitalizacji terenów
zielonych wokół szkoły, usu-
nięte zostały uschnięte drzewa
i krzewy, a część tych, które po-
zostały nabrała nowych, este-
tycznych kształtów dzięki
modelowemu przycięciu.
Wzdłuż budynku pojawiły
się nowe rabaty krzewów i

kwiatów. Za zaangażowanie w
wykonane prace serdecznie
dziękujemy nauczycielom i pra-
cownikom obsługi, którzy za-
inicjowali akcję i wzięli udział
w przedsięwzięciu. Wyrazy
wdzięczności kierujemy także
do właściciela firmy Z.P.U.H
Dul z Wadowic Górnych – za
przekazanie kory ogrodowej
oraz do właściciela Betoniarni
DUBIEL z Rudy – za przekaza-
nie dekoracyjnego kamienia.
Konieczne prace remontowe
wykonano również w budynku
w Skrzynce. Wymieniono część

Informacje z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzynce
instalacji kanalizacyjnej, pozos-
tałą zaś poddano starannej kon-
serwacji.

Ponadto, wraz ze zbli-
żającym się rokiem szkolnym
2020/2021 nieustannie prowa-
dziliśmy działania mające na
celu przystosowanie szkoły i
przedszkola do funkcjonowa-
nia w realiach pandemii 
koronawirusa, dostosowując
pomieszczenia, ich rozkład
oraz wyposażenie do pracy
zgodnej z wytycznymi Minis-
terstwa Edukacji Narodowej i
Sanepidu. 

Jest to dla wszystkich szcze-
gólny rok – tradycyjne dzien-
niki zastępujemy nowym
e-dziennikiem. Pomimo wielu
obaw i ogromnej tremy udało
się rozpocząć pracę z tym no-
woczesnym systemem.

Mamy  nadzieję, że
niedawno rozpoczęty rok
szkolny będzie bezpieczny,
udany i pełen sukcesów, czego
oczywiście życzymy naszym
uczniom, rodzicom, nauczycie-
lom, i pracownikom.
7 września uczniowie i nauczy-
ciele szkoły wzięli udział w

akcji Narodowego Czytania
2020. W zaciszu szkolnej biblio-
teki, wybrzmiały fragmenty
"Balladyny" Juliusza Słowac-
kiego. Czytali je chętni ucznio-
wie wraz z nauczycielem
bibliotekarzem, a zarazem wie-
loletnią dyrektor szkoły w Rad-
wanie – Panią Bogusławą
Wajdą oraz obecnym dyrekto-
rem Panem Januszem Gułą.
Uczniowie pod opieką nauczy-
ciela bibliotekarza przygoto-
wali specjalną oprawę i zadbali
o podniosły charakter spotka-
nia. 
„Balladyna” Juliusza Słowac-
kiego to wybitne dzieło pol-
skiego romantyzmu. Dramat
został ukończony w grudniu
1834 r., a wydany pięć lat póź-
niej w Paryżu. Powstał na emi-
gracji w czasie dyskusji na
temat przyczyn niedawnej klę-
ski powstania i debat nad
wspólną historią i przyszłym
losem narodu. Poeta połączył
w tym utworze realizm i fanta-
stykę, koncentrując się na ana-
lizie postaw i czynów
bohaterów. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim zaangażowa-
nym w organizację
wydarzenia.

Paweł Duda
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Wisła po pandemii
Sytuacja epidemiologiczna
skutecznie zatrzymała świat na
niemal każdej płaszczyźnie,
także sportowej. Od połowy
marca do końca kwietnia unie-
ruchomiono rozgrywki na każ-
dym szczeblu. Zamarła
działalność klubowa – wstrzy-
mano treningi i zajęcia spor-
towe wszystkich grup.
Ostatecznie początkiem maja
Polski Związek Piłki Nożnej
postanowił odwołać rozgrywki
w niższych ligach oraz roz-
grywki młodzieżowe we
wszystkich kategoriach wieko-
wych. Dopiero początkiem
czerwca seniorska Wisła wzno-
wiła treningi zaraz, gdy tylko
rząd poluzował obostrzenia w
tej kwestii. Z czasem zajęcia
sportowe ponowiono również
w grupach młodzieżowych i
dziecięcych. 
W końcu 21 czerwca Wiślacy
rozegrali pierwszy mecz po ko-
ronawirusowej przerwie. Był to
sparing ze Strzelcem Chroberz,

W tym roku trene-
rzy UMKS JUNIS w Szczuci-
nie zorganizowali dla
wszystkich chętnych zawod-
ników klubu obóz sportowo-
rekreacyjny, który trwał od
17 do 29 sierpnia. W obozie
wzięło udział 25 zawodni-
ków. Podczas 13 dni oprócz
badmintonowych zajęć tre-
ningowych odbywały się co-
dzienne interesujące zajęcia
ruchowe, rozrywkowe, tury-
styczne i rekreacyjne. Dzieci
korzystały z Aquaparku w
Staszowie, kręgielni i kina w
Oleśnie.
Program obozu obejmował
również interesujące wy-
jazdy do Krynicy-Zdroju,
Skamieniałego Miasteczka w
Ciężkowicach, w Góry Świę-
tokrzyskie, do Chęcin oraz
do Kurozwęk (Chańcza –
Szydłów).  

Ostatni dzień obozu
zakończono na sportowo –
uczestnicy wzięli udział w
turnieju badmintonowym.
Zwycięzcy zostali udekoro-
wani medalami, a wszyscy
zawodnicy zostali poczęsto-
wani smaczną pizzą i pysz-
nymi napojami.
Koszty obozu były znacząco
pomniejszone ze względu 
na wsparcie Ministerstwa
Sportu i Turystyki w War-
szawie w ramach Programu
KLUB 2020, za co serdecznie
dziękujemy.

Zespół Trenerski UMKS
JUNIS 

Wakacje z Junisem

który otworzył serię meczów
kontrolnych, które miały przy-
gotować nas na nowy sezon
rozgrywkowy 2020/2021. W
sumie rozgrano siedem sparin-
gów. Wisła mierzyła się jeszcze
z Piastem Wadowice Górne,
Strażakiem Karsy, LZS Mę-
drzechowem, Radomyślanką
Radomyśl Wielki, Piastem
Stopnica oraz LUKS Zalipiem.
W klubie udało się utrzymać
kadrę z poprzedniego sezonu.
Niestety, kontuzje wykluczyły
z gry Tomasza Zielińskiego, Ja-
kuba Młodzińskiego, oraz mło-
dzieżowca Bartosza Kuchnię.
W końcu na samym początku
sierpnia wystartowała liga
okręgowa, która liczyła łącznie
17 drużyn.
Wisła na dzień dobry na włas-
nym terenie zmierzyła się z Du-
najcem Zbylitowską Górą. Gra
naszej drużyny mogła na-
prawdę się podobać, jednak do
pełni szczęścia zabrakło
kilku… sekund. W ostatniej

akcji meczu przeciwnik zdołał
strzelić gola i wyrównać stan ry-
walizacji. Następnie Wiślacy
przegrali w Zakliczynie 2:1 z
mocnym Dunajcem. Zrehabili-
towali się tydzień później, gdy u
siebie rozprawiliśmy się aż 3:0 z
GKS Gromnikiem. Później był
szalony mecz w Skrzyszowie,
gdzie ostatecznie padł remis 4:4.
Następnie w ciągu czterech dni
wygraliśmy z LKS Szynwałdem
i przegraliśmy w Zaczarniu z
Zorzą.
Nie zapominajmy również o na-
szych drużynach młodzieżo-
wych. 19 sierpnia swoje
rozgrywki rozpoczęli nasi tram-
pkarze (14 i 13. latkowie) w II
lidze. 31 sierpnia nasi juniorzy
(18-15. latkowie) wystartowali
również w II lidze. Natomiast 2
września w III lidze rywalizacje
rozpoczęli młodziki (12 i 11. lat-
kowie). Ci jeszcze młodsi
(grupy: orliki, skrzaty i żaki)
grają systemem miniturniejów. 

Mikołaj Strycharz

Terminarz meczów Wisły:

Inauguracja ligowego sezonu 20/21. Przy piłce Bartosz Kuchnia.

W tym trudnym dla
każdego człowieka, a tym bar-
dziej sportowca roku, każde za-
wody to wyzwanie i okazja do
zdobycia nowych doświadczeń,
znajomości oraz medali. Dla-
tego też,  młodych pasjonatów
rolek szybkich z Gminy Szczu-
cin nie mogło zabraknąć na Ma-
zurskim Maratonie Rolkowym,
który odbył się 12 września 2020 r.
w przepięknej miejscowości Ru-
ciane-Nidy.

Rodzeństwo Gądek
uczestniczyło w tych zawodach,
reprezentując swoją rodzinę
oraz Małą Ojczyznę i Szkołę
Podstawową, a w przypadku
najmłodszego Szczepana Przed-
szkole „Bajkowa Kraina”.
Osiągnęli następujące wyniki w
swoich kategoriach wiekowych:
KACPER GĄDEK (13 l) –

I miejsce na dystansie 1000 m
MARTYNKA GĄDEK (9 l) - VI
miejsce na dystansie 300 m
SZCZEPAN GĄDEK (3 l) - star-
tował w wyścigu na 200 m - nie-
stety z racji młodego rocznika
nie był kwalifikowany do miejsc
na podium, aczkolwiek za swoje
zaangażowanie i determinację
został nagrodzony medalem
przez organizatorów imprezy.
Należy zaznaczyć że chłopak
jest z rocznika 2017.

Dzieciaki powalczyły o
miejsce na podium oraz o zdję-
cie i autografy międzynarodo-
wych gwiazd związanych z
jazdą szybką na rolkach, które
uczestniczyły w imprezie.
Życzę dużo zdrowia i satysfak-
cji każdemu, kto walczy o swój
sukces!

Marcin Gądek

Mistrzowie Rolek


