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Inwestycje w Gminie Szczucin

Wydaje się, że jesteśmy w takim momencie kadencji samorządu gminnego,
że z ogromną satysfakcją mogę się pochwalić – udało mi się stworzyć dobry,
naprawdę dobry zespół pracowniczy,
który w przykładowy sposób jest w stanie przygotować inwestycje, pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz i
inwestycje te zrealizować - podsumowuje dotychczasową pracę Burmistrz
Szczucina Jan Sipior. Właśnie dzięki
dobremu przygotowaniu udaje się przeprowadzać inwestycje roku bieżącego i
równocześnie rozpoczynać nowe, oczekiwane przez lokalne społeczeństwo. Na
ten cel Gmina Szczucin pozyskała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład.
Już niebawem rozpocznie się
"Budowa przedszkola publicznego 8oddziałowego z częścią żłobkową przy
ul. Rudnickiego w Szczucinie". Inwestycja dofinansowana będzie kwotą
13.449.138 zł. Jest ona na pierwszym
miejscu listy podstawowej Gminnego
Programu Rewitalizacji. Nowy budynek
o powierzchni 2226,7 m2 pomieści 2 oddziałowy żłobek i 8 oddziałowe przedszkole. Cztery segmenty zamknięte w
czworobok będą otaczać wewnętrzne atrium. Planowany obiekt jest parterowy,
jedynie wschodnie skrzydło w kondygnacji piętra będzie zawierał pomieszczenia dla administracji. Zakres inwestycji
obejmuje m.in. przebudowę dróg wewnętrznych, chodników, parkingów,
zieleni, wykonanie przyłączy wod.-kan.,

kanalizacji deszczowej, instalacji: wod. –
kan., c.o., gazowej, elektrycznej, odgromowej, słaboprądowej, p.poż.,układu
wentylacyjnego i chłodniczego, a także
wyposażenie kuchni i pomieszczeń dla
dzieci i personelu w meble i urządzenia
oraz oświetlenie terenu. Gmina posiada
wymagane prawomocne pozwolenia na
realizację całości inwestycji. Budynek i
pomieszczenia przystosowane będą do
korzystania z nich przez dzieci niepełnosprawne, dając możliwość organizowania
oddziałów integracyjnych. Zaprojektowano miejsca parkingowe w tym dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku
dostępne będzie dodatkowo przez podjazd. W zakresie małej architektury planuje się m.in. wykonanie nowego placu
zabaw z nawierzchnią typu bezpiecznego. Pojawiają się też elementy małej architektury jak ławki i kosze. Ponadto
zaplanowano rewitalizację terenów zielonych (rekultywacja, wycinki, nasadzenia drzew i krzewów oraz obsianie
trawą). Projekt przewiduje także przebudowę i rozbudowę ogrodzenia. Biorąc
pod uwagę liczebność obecnie działających placówek przedszkolnych oraz społeczne zapotrzebowanie na żłobek,
inwestycja w znacznym stopniu poprawi
komfort życia mieszkańców naszej
Gminy – zaznacza Burmistrz Szczucina
Jan Sipior.
„Zagospodarowanie terenów
przy ul. Rudnickiego w Szczucinie” to
projekt, który został dofinansowany
kwotą 4.092.481 zł. Zasadniczą częścią
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dofinansowanego zadania jest zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej
w
Szczucinie
wraz
z
wykonywaniem kanalizacji deszczowej,
oświetlenia, parkingów i dróg wewnętrznych. Rewitalizowana powierzchnia
razem z terenami zielonymi wynosi 4504
m2. Ważnym elementem tej inwestycji
będzie budowa zatoki autobusowej co poprawi bezpieczeństwo ruchu przy ulicy
Rudnickiego. W ramach tego zadania na

terenie przylegającym do hali sportowej zostanie wybudowany skatepark. Powierzchnia 568 m2 zostanie
wykonana ze specjalnego betonu
przystosowanego do uprawiania
skatingu, na której umieszczone będzie 11 przeszkód (elementów skatingowych).
Teren
otoczony
murawą – trawnikiem o pow. 310
m2 będzie oświetlony lampami
typu LED. Zadania mają przygotowaną kompletną dokumentację.
Burmistrz Jan Sipior podkreśla:
Gminie Szczucin udało się przebić
przez gąszcz złożonych projektów.
Sprawy, tych jakże ważnych dla
mieszkańców gminy projektów, pilotował Zastępca Burmistrza Tomasz Bełzowski. Nadzorował
projekty, uczestniczył w przygotowaniu wniosków. Wykazał się
dużym zaangażowaniem i determinacją, co przyniosło satysfakcjonujące rezultaty.
Tomasz Bełzowski kieruje z powodzeniem zespołem pracowniczym
za co w tym miejscu pragnę mu podziękować. Zadania mają znaczenie strategiczne dla rozwoju
Szczucina i wymagają zaledwie
10 % wkładu własnego (ostateczną
kwotę wyłoni przetarg).
Mieszkańcy mogą śledzić
na bieżąco działania podejmowane
przez gminę odwiedzając stronę
internetową urzędu www.szczucin.pl, a także oficjalne profile Facebook: Gmina Szczucin oraz
Tomasz Bełzowski Zastępca Burmistrza Szczucina.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Z Belfastu do Szczucina

Jarosław
Łuszcz
obecnie
mieszka i pracuje w Belfaście,
ale urodził się i wychował w naszej gminie. Burmistrz Szczucina Jan Sipior spotkał się z nim,
aby podziękować za jego bardzo szlachetną inicjatywę. Jarosław Łuszcz na co dzień
prowadzi własną firmę, a każdą
wolną chwilę poświęca swojej
pasji jaką jest gra w tenisa. Podczas pobytu w Szczucinie przed
świętami wielkanocnymi spotkał rodzinę z Ukrainy, która w
naszej gminie znalazła schronienie przez trwającą na Ukrainie wojną. Poruszony ich
historią postanowił, pomóc tym
ludziom. Po powrocie do Irlandii w klubie tenisowym Cavehill Tennis Club Belfast, którego
jest członkiem, zorganizował loterię oraz charytatywny turniej
tenisowy, a wszystkie zebrane
datki przeznaczył dla uchodźców z Ukrainy mieszkających w
Gminie Szczucin. Jak sam opowiada efekty tego przedsięwzięcia
przerosły
jego
oczekiwania. Mieszkańcy Belfastu przekazywali przeróżne

fanty na loterię od butelki
whisky po całodzienny rejs
jachtem. W turnieju tenisowym wzięło udział ponad 50
osób.
Zebrana
kwota
przede
wszystkim przeznaczona została na zakupów leków, ale
również pozwoliła na zakup
wyposażania mieszkań socjalnych w sprzęt AGD. Z naszej
strony organizacją pomocy i
rozdysponowywaniem środków dla Ukrainy zajmowało
się Stowarzyszenie Otwarte
Serce, którego prezesem jest
Bogdan Sosin.
Podczas spotkania Pan Jarosław zadeklarował, dalszą
współpracę z gminą na wielu
płaszczyznach.
Na zakończenie Burmistrz
wręczył Panu Jarkowi pamiątkową tabliczkę z herbem
Szczucina i podziękowaniami
dla niego i mieszkańców Belfastu.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Edukacja ekologiczna

W kwietniową sobotę, tuż
po Światowym Dniu Ziemi,
Szczucinianie licznie włączyli się w akcję pod hasłem
„Posprzątaj z nami Małopolskę!”. Mieszkańcy porządkowali teren pobliskiego
lasu, który, jak wiele małopolskich terenów rekreacyjnych wciąż potrzebuje
pomocy ze strony ludzi. Bardzo cieszy fakt, że w akcję
włączyło się tak wiele osób,
szczególnie tych najmłodszych. Troska o przyrodę to
ważny element edukacji i
warto już od najmłodszych
lat kształtować dobre nawyki i motywować dzieci do
działań
ekologicznych.
Uczestnicy akcji zebrali i posegregowali 104 worki odpadów. Były to głównie
odpady z tworzyw sztucznych i szkła. Każdy sprzątający otrzymał ekologiczny
upominek - sadzonki drzew
liściastych: klonu, brzozy i
buka. Młode drzewka znalazły swoje nowe środowisko
na
działkach
mieszkańców gminy.
W ramach Zielonego Tygodnia 2022, którego hasło
przewodnie w tym roku
brzmi „Wspólnie zadbajmy
o czyste powietrze" ekodoradca gminy Szczucin spotkał się z przedszkolakami i
uczniami szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się zarówno w salach lekcyjnych
jak i w plenerze. Podczas rodzinnego pikniku dzieci
uczestniczyły w rozgryw-

kach na wielkoformatowej
grze o tematyce związanej z
szeroko rozumianą ochroną
środowiska. Gra w atrakcyjny i zabawny dla dzieci
sposób prezentuje zagadnienia, które mają wpływ na
stan naszego środowiska.
Przeważają w niej pola do
skakania oraz pola pytające,
które – w formie krótkich zagadek - mają na celu edukację najmłodszych. Zamiast
straty kolejki gracze wykonywali proste ćwiczenia fizyczne po to, żeby jak
najszybciej wrócić do gry.
Podczas zajęć w szkole podstawowej ekodoradca rozmawiał z uczniami na
tematy związane z powietrzem: po co jest nam potrzebne, dlaczego czasem
jest zanieczyszczone, co zanieczyszcza nasze powietrze, co my możemy zrobić,
żeby powietrze w okolicy
było czyste. Uczniowie pracowali na kartach pracy: rozszyfrowywali tekst o smogu,
rozwiązywali krzyżówki i
rebusy.
W trakcie spotkań w przedszkolach ekodoradca nawiązywał do przeprowadzonej
akcji „Posprzątaj z nam Małopolskę” i problemu pozostawiania śmieci w lesie.
Przedszkolaki na chwilę
stały się bohaterami opowiadania i oceniały postępowanie dzieci, które po pikniku
na leśnej polanie pozostawiły po sobie puste opakowania.

„Podczas spotkań z uczniami i
przedszkolakami zawsze staram
się tak przygotować zajęcia,
żeby zaangażować dzieci w zabawy edukacyjne, które pozwalają na zdobywanie wiedzy w
atrakcyjny sposób. Dzięki temu
dzieci uczą się nieświadomie i
bez większego wysiłku” –
mówi ekodoradca ze Szczucina.
Na zakończenie zajęć młodsi
uczestnicy otrzymywali tematyczne kolorowanki nawiązujące do architektury
Gminy Szczucin, dla starszych dzieci natomiast przygotowano
edukacyjne
zeszyty zadań.
Młodzi mieszkańcy gminy
Szczucin zawsze aktywnie
uczestniczą w zajęciach pokazując tym samym, że tematy związane z ochroną
powietrza są im znane.
Dzieci w wieku szkolnym są
świetnymi obserwatorami
przyrody, zauważają negatywne działania innych w
swoim otoczeniu. Wykorzystując to zainteresowanie
staramy się przekonać
dzieci, że działania każdego
człowieka
mają
realny
wpływ na stan środowiska.
Zajęcia zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE
PL 021 współfinansowanego
ze środków programu LIFE
Unii Europejskiej.
Referat Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W sobotę 7 maja 2022 r. w
Szczucinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.
Obchody rozpoczęła uroczysta
Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Następnie strażacy udali się na plac targowy w
Szczucinie, gdzie miał miejsce
uroczysty apel, który rozpoczęło
podniesienie flagi oraz odegranie Hymnu Państwowego.
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka to okazja do podziękowania i docenienia tej ciężkiej
pracy. Dlatego podczas uroczystości wręczono odznaczenia
oraz akty nadania wyższych
stopni służbowych wyróżniają-

cym się strażakom z powiatu dąbrowskiego.
W uroczystości wzięli udział m.in.:
parlamentarzyści, przedstawiciele
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele władz samorządowych
powiatu dąbrowskiego, delegacje i
poczty sztandarowe Ochotniczych
Straży Pożarnych powiatu dąbrowskiego oraz licznie zebrani
mieszkańcy.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Rozstrzygnięcie kolejnych otwartych konkursów
na realizację zadań publicznych Gminy Szczucin
w 2022 r.

Ponad sto tysięcy złotych
otrzymają w tym roku Stowarzyszenia działające w
Gminie Szczucin w zakresie rozwijania kultury i
ochrony zdrowia oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym.
Dnia 29 kwietnia 2022 r.
Burmistrz Szczucina Jan
Sipior podpisał umowy o
wsparcie realizacji zadań
publicznych z organizacjami
pozarządowymi.
Przyznane środki finansowe w formie dotacji to
efekt
rozstrzygnięcia
otwartych konkursów na
realizację zadań publicznych w zakresie:
• Rozwijanie kultury i
ochrona tradycji,
• Ochrona i promocja
zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Wsparcie
Burmistrza
uzyskali w zakresie poszczególnych zadań:
• „Rozwijanie kultury i
ochrona tradycji”:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Borkach „RAZEM”, zadanie
pod tytułem: Impreza Środowiskowa „VI Patriotyczne Śpiewanie”;
2. Stowarzyszenie Radosny Senior w Szczucinie, zadanie pod tytułem:
"Upamiętnić i ocalić od zapomnienia kulturę i tradycję w gminie Szczucin";
3. Stowarzyszenie BELL
CANTO, zadanie pod ty-

tułem: „Rozwój wokalny
Chóru Unisono wraz z
promocją regionu”;
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynce, zadanie
pod tytułem: „Poszukując
własnej pasji – warsztaty
dla dzieci i dorosłych”;
5. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczucinie, zadanie pod
tytułem:
„Muzyka
i
ochrona tradycji w Gminie
Szczucin”.
Łączna wysokość udzielonych dotacji w tym konkursie zamknęła się w
kwocie 72 500,00 zł.
• „Ochrona i promocja
zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym”:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej
w Szczucinie, zadanie pod
tytułem: "Edukacja i promocja zdrowego stylu
życia poprzez zorganizowanie zajęć artystycznych
zwieńczonych Koncertem
Mikołajkowym";
2. Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju Wsi
Suchy Grunt, zadanie pod
tytułem: „Piknik Integracyjny z okazji Święta Rodziny”;
3. Stowarzyszenie „Otwarte
Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych, zadanie pod tytułem: „Nasze zdrowie w
naszych rękach”;
4. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wola Szczucińska, zadanie pod
tytułem: „Zdrowe żywienie to mądre myślenie";
5. Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowica, zadanie pod tytułem: „W zdrowym ciele
zdrowy duch”;
6. Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Tarnowskiej, zadanie pod tytułem:
"Rodzina
inwestycja w przyszłość".
Łączna wysokość udzielonych dotacji w tym konkursie zamknęła się w
kwocie 39 000,00 zł.

2(24)/ 2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
na realizację zadania publicznego Gminy
Szczucin w zakresie „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu” w 2022 r.

Dwieście dziesięć tysięcy
złotych otrzymają w tym
roku
Stowarzyszenia
działające w Gminie
Szczucin w zakresie
sportu.
Pod koniec marca br. Burmistrz Szczucina Jan Sipior podpisał umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacjami pozarządowymi.
Przyznane środki finansowe w formie dotacji to
efekt
rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania
kultury
fizycznej i sportu".

„JUNIS”, zadanie pod tytułem: "Organizacja czasu
wolnego i podniesienie
sprawności psychofizycznej uczniów szczucińskich szkół poprzez
organizację pozalekcyjnych stałych zajęć oraz
imprez rekreacyjnych,
sportowych i turystycznych oraz przygotowanie
zawodników do rywalizacji sportowej";
2. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy
„Kłos” Słupiec, zadanie
pod
tytułem:
"Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu”;
3. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy
Wsparcie uzyskali:
„Wisła” Szczucin, zada1. Uczniowski Między- nie pod tytułem: „Sporszkolny Klub Sportowy towy Szczucin”;

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

PHOTON w roli głównej

Coraz więcej bibliotek prowadzi działania edukacyjne dla
dzieci z wykorzystaniem nowych technologii. Szczucińska
biblioteka poszerzyła także
swoją ofertę dla najmłodszych
o zajęcia z robotami edukacyjnymi Photon, który poprzez
aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i
eksperymenty wprowadza
dzieci w inny świat. Zajęcia
mają na celu rozwijanie krea-

tywności oraz wyobraźni
przestrzennej u dzieci.
Od marca prowadzone były
zajęcia dla trzech grup 4-osobowych, podczas których
dzieci brały udział w różnych
zabawach manualnych i ruchowych, np.: układanie sudoku według różnych zasad,
szukanie skojarzeń kolorów,
układanie kodów, turnieje,
mecze,
gry
planszowe
z wykorzystaniem robota jako

pionka, aż po poznawanie
skomplikowanych funkcji robota. Nie brakowało zabaw
edukacyjnych z wykorzystaniem matematyki czy przyrody. Zajęcia były okazją do
rozwijania
kreatywności,
zdolności logicznego myślenia
i pracy w grupie. Zajęcia z robotami powrócą do biblioteki
po wakacyjnej przerwie.

Redakcja

4. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy
„Brzoza Brzezówka", zadanie pod tytułem: "Piłka
nożna w Brzezówce”;
5. Stowarzyszenie Szachowe „Szach - Mat" w
Radomyślu Wielkim, zadanie
pod
tytułem
"Szachowe Mistrzostwa
Gminy Szczucin”;
6. Stowarzyszenie poMOC,
zadanie pod tytułem:
„Warsztaty tańca dla
dzieci i młodzieży w gminie Szczucin".
Łączna wysokość udzielonej dotacji w tym konkursie zamknęła się w kwocie
210 000,00 zł.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Za nami Święta Majowe:
Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
231. Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Początek
maja kojarzy się nam z długim
weekendem, dobrą pogodą i
powiewającymi flagami.
Z okazji Święta Flagi oraz
Święta Pracy spora grupa miłośników aktywnego spędzania
wolnego czasu spotkała się
1 maja, aby uczestniczyć w
Gminnym Rajdzie Rowerowym „Biało-Czerwonej” pod
Patronatem Burmistrza Szczucina.
Ponad 100 uczestników, wyruszyło z Małego Rynku w Szczucinie, w 20. kilometrową trasę
barwnymi zakątkami gminy
Szczucin. Każdy uczestnik
rajdu zaopatrzony został w
biało-czerwone chorągiewki
oraz odblaski ufundowane

przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad. Dziękujemy wszystkim za udział w
rajdzie!
Obchody
231.
Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
rozpoczęto złożeniem wiązanek kwiatów przy Kwaterze
Pamięci Narodowej, po czym
delegacje, poczty sztandarowe
i uczestnicy uroczystości udali
się na Mszę Świętą w oprawie

Ludowe śpiewanie

W ostatnich tygodniach roku szkolnego Kapela Ludowa Wiślanie odwiedziła uczniów szkół naszej
gminy prezentując muzykę ludową
i elementy regionalnego folkloru.
Kapela wystąpiła w szkołach i
przedszkolach w: Borkach, Maniowie, Zabrniu, Radwanie, a także placówce opiekuńczo-dydaktycznej w
Skrzynce. W maju pieśni maryjne w
ich wykonaniu rozbrzmiewały przy
gminnych zabytkowych kapliczkach
z towarzyszeniem lokalnej społeczności.
Dziękujemy serdecznie wszystkim,
którzy pomogli w organizacji muzycznych, ludowych spotkań: księżom, dyrektorom, nauczycielom i
opiekunom, sołtysom, a przede
wszystkim tym, którzy znaleźli czas
by wspólnie kultywować ludowe
tradycje.
W ramach promocji gminy kapela
„Wiślanie” wzięła udział w Festynie
w Domu Pomocy Społecznej w
Słupi. Została także zaproszona na
uroczyste obchody dożynkowe w
Pacanowie.
Zapraszamy do śledzenia naszej
działalności na facebooku i stronie
SCKiB!
Redakcja
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Majowe Święta

artystycznej Orkiestry Dętej
przy OSP w Szczucinie pod dyrekcją Jarosława Dzięgla. Kolejnym punktem uroczystości
była część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz chórów
„Clave de sol” i „Unisono” ze
Szkoły Podstawowej w Szczucinie pod kierunkiem Ilony
Mach.
Redakcja

Powiatowe Święto Bibliotek 2022

6 maja br., w Bibliotece Publicznej w Oleśnie, w przededniu XIX
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który obchodzony był w
tym roku pod hasłem „Biblioteka
– świat w jednym miejscu”, odbyło się Powiatowe Święto Bibliotek.
Uroczystość
ta
dedykowana była bibliotekom
działającym na terenie Powiatu
Dąbrowskiego, ich pracownikom, czytelnikom oraz wszystkim, którzy angażują się w
promocję i rozwój czytelnictwa.
W tym roku świętowano w szerszym gronie razem z najaktywniejszymi czytelnikami powiatu
oraz przedstawicielami instytucjii organizacji, z którymi biblioteki współpracują na co dzień.
Biblioteka to nie tylko budynek,
zbiory i bibliotekarze, ale przede
wszystkim czytelnicy, a także
przyjaciele, którzy wspierają, pomagają i sprawiają, że praca staje
się łatwiejsza i przyjemniejsza.
Obchodzone święto było także
okazją, aby docenić szczególnie
wyróżniających się pracowników bibliotek. Zaszczytnym tytułem Zasłużony Bibliotekarz

Powiatu Dąbrowskiego 2022
uhonorowano m.in. Oktawię
Wardzałę z Samorządowego
Centrum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie.
Kolejnym punktem programu
było rozstrzygnięcie Konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik Powiatu Dąbrowskiego
2021”, wśród nich byli także
nasi czytelnicy. Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali:
Irena Chrabąszcz, Izabela Nowakowska, Aleksandra Kupiec i Amelia Mach.
Po części oficjalnej wszyscy
uczestnicy spotkania zostali
zaproszeni na Koncert pt.
„Znów przyjdzie maj” w wykonaniu Klaudii Kałużny przy
akompaniamencie Łukasza
Kałużnego.
Koncert dedykowany był pracownikom bibliotek, czytelnikom
oraz
wszystkim
przyjaciołom, z którymi biblioteki mają zaszczyt i przyjemność współpracować na co
dzień.
Redakcja
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Placówka AK „Stanisława” (zarys działalności - cz.II)

W czasie okupacji wśród Polaków znalazły się osoby, które czerpały korzyści ze współpracy z
okupantem. Wtedy wystarczył pisemny lub ustny donos, aby kogoś
zgubić. Informacja, że ktoś ma broń,
ukrywa Żydów, słucha radia, czyta
prasę konspiracyjną bądź źle mówi o
okupancie, albo zabił świnię lub
miele zboże, mogła doprowadzić do
tragedii. Za takie postępowanie
można było trafić do aresztu bądź do
obozu koncentracyjnego, a nawet z
całą rodziną ponieść śmierć. Dlatego
przedstawiciele Polskiego Państwa
Podziemnego wypowiedzieli takim
ludziom zdecydowaną walkę. Wyroki
wobec zdrajców wydawał sąd podziemny, a wykonywali je żołnierze
podziemia. Aby nie być rozpoznanym z reguły rzadko wykonywali je
na swoim terenie. Niestety zdarzały
się też i pomyłki.
W Szczucinie i okolicy głośnym echem odbiła się publiczna likwidacja Rozmusa. Po kilkakrotnych,
nieudanych próbach jego likwidacji,
zapadła decyzja, aby wyrok wykonać
w Szczucinie. Do zadania wyznaczono placówkę „Malwina”, z której
sekcja pod dowództwem Ignacego
Łazarza ps. Lot” z Mieczysławem
Skrzekiem ps. „Konrad”, w drugiej
dekadzie maja 1944 r., rowerami,
bocznymi drogami i wałem wiślanym
udała się do Szczucina. Zdzisław Baszak ps. „Pirat”, oficer dywersyjnego
Obwodu pisze: „W końcu zapadła decyzja, aby wyrok wykonać w Szczucinie, na ulicy wiodącej ze stacji do
rynku (ul. Kościuszki – uwaga M. J.).
Rozmus na pewno nie spodziewał się,
że wyrok zostanie wykonany w biały
dzień obok budynku zajmowanego
przez Niemców. Tym razem, policyjny nos, zawiódł szpicla. Dwaj wykonawcy wyroku, ubezpieczani przez
dwóch kolegów z automatami, wyszli
spokojnie na chodnik. Akurat ulicą
szło wiele osób ze stacji kolejowej.
Wykonawcy nie znali dobrze Rozmusa. Szpicla miał wskazać Józef
Bigda, kierownik gospodarstwa Kapturkiewiczów z Delastowic. Tak się
złożyło, że spotkanie nastąpiło tuż
przed domem zajmowanym przez
Niemców. Wypadki potoczyły się
błyskawicznie”. Wyrok został wykonany, a zdezorientowani Niemcy nie
podjęli pościgu. Zespół egzekucyjny
szybko się oddalił.
W literaturze opisany jest
przypadek leśniczego ze Skrzynki,
który współpracował z okupantem,
źle odnosił się do rodaków i wyrokiem sądu podziemnego został skazany na śmierć. Wykonano też wyrok
na Ukraińcu, który mieszkał w majątku Lubasz i pisał listowne donosy
na Polaków do gestapo. Ich przechwycenie uratowało życie zadenuncjonowanych
osób.
Przy
zastrzelonym znaleziono kartkę z nazwiskami żołnierzy AK.
Stosowano też niekonwencjonalne metody walki z okupantem. W
sposób bardzo sprytny dokonano likwidacji współpracownika gestapo
Leopolda Wendlanda, wójta Bolesława i Mędrzechowa, któremu w restauracji w Szczucinie podano
truciznę do jego kieliszka z alkoho-

lem, co miało sugerować skręt kiszek
spowodowany nadmierną ilością spożytego alkoholu. Wójt wraz ze swym
pomocnikiem, zwanym „Siakiemem”
słynęli z tego, że znęcali się nad
ludźmi, którzy zalegali z dostawą wyznaczonych dla nich kontyngentów.
Ze wspomnień Jana Orszulaka
wynika, że w lipcu 1944 r. dwóch żołnierzy placówki „Stanisława” (pluton
305 i 306) brało udział w likwidacji
osobnika współpracującego z Niemcami. Wyrok został wykonany w
okolicach Gręboszowa. Żołnierze w
czasie powrotu rowerami z akcji w
Świebodzinie zostali zaatakowani
przez żandarmerię z Mędrzechowa,
która z psem penetrowała teren. Po zastrzeleniu psa żołnierze AK zdołali
uciec: pierwszy wykorzystał rower a
drugi wysoko rosnące żyto.
Żołnierze ruchu oporu wykonywali wyroki sądu podziemnego na
kobietach, które donosiły na Polaków.
Kobiety, na których wykonano wyrok
śmierci nie pochodziły z gminy Szczucin. Wyroki te wykonano w miejscowościach: Delastowice i Brzezówka.
Miejscowy ruch oporu walczył
też z donosicielstwem wśród Polaków.
W tej sprawie są tylko poszlaki.
Propaganda
Okupant poprzez zależną od
siebie prasę, która wśród Polaków była
nazwana gadzinówką, prowadził działalność propagandowa wśród polskiego społeczeństwa. Polskie Państwo
Podziemne musiało temu dać silny
odpór. Takim narzędziem był nasłuch
radiowy. W 1940 r. na terenie powiatu
„organizacja konspiracyjna mogła dysponować zaledwie czterema aparatami
zdatnymi do użytku”– wspomina Władysław Kabat.
Ze wspomnień Franciszka
Kapla wynika, że w początkowym
okresie okupacji radio znajdowało się
w jego domu. Słuchali go najbardziej
zaufani ludowcy z Woli Szczucińskiej,
Borek i Słupca. Z informacji korzystały
też organizacje konspiracyjne oraz niektóre osoby prywatne. Względy bezpieczeństwa spowodowały, że radio
zostało przeniesione do domu Jana Witaszka ps. „Drąg” w Woli Szczucińskiej, którego dom znajdował się na
uboczu. Krąg słuchaczy został zawężony. Bywał tu m.in. Stanisław Klimczak. Obawa przed dekonspiracją
spowodowała, że w maju 1940 r. aparat
radiowy został przewieziony do brata
Franciszka - Jana Kapla ps. „Trzebik” w
Borkach (przyczółek Czołnów). Odbiornik początkowo służył do słuchania komunikatów nadawanych w
języku polskim z Francji, a po jej klęsce
podstawowym źródłem wiadomości
była Brytyjska Korporacja Nadawcza –
BBC. W okresie późniejszym słuchano
radia radzieckiego bądź „Głosu Ameryki”
Polskie podziemie na naszym
terenie wydawało gazetki: „Odwet”,
„Pobudka”, „Jedność”.
Zachowały się źródła, które
opisują w jaki sposób gazetki konspiracyjne były przewożone. Józef Kozioł
wspominał, że prasa ta została zrolowana, następnie po wyciągnięciu
siodła z roweru włożona została do
rurki, w którą wkładało się siodło. Pozostała część, została umieszczona w
kierownicy. W ten sposób można było

transportować niewielkie ilości tzw.
bibuły do kolejnych punktów konspiracji. Do transportu często posługiwano się też młodzieżą.
Prawdopodobnie wpadka
czytelników gazetki konspiracyjnej
była przyczyną kolejnej tragedii, która
miała epilog na rynku w Szczucinie.
Otóż 3 kwietnia 1941 r. w czasie rewizji u adwokata Władysława Prausa,
który był wysiedlony z Poznania we
wrześniu 1939 r., znaleziono egzemplarze konspiracyjnej gazetki. Niemcy
zabrali go do Tarnowa. Dwa dni później 5 kwietnia 1941 r., Niemcy urządzili na rynku w Szczucinie łapankę.
Przyjechało tu gestapo z Tarnowa
wraz z pobitym Prausem, które z
miejscowym wojskiem w sile około
100 żołnierzy otoczyło miasto w promieniu 1 km.
W kronice Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych czytamy: „Po wszystkich
drogach i ścieżkach polnych prowadzących do Szczucina żołnierze niemieccy aresztowali bez wyjątku
wszystkich; ktokolwiek jechał lub
szedł do Szczucina, czy też ze Szczucina w pole do pracy. Aresztowanych
odstawiano grupami na rynek, na
którym gromadzono też mieszkańców Szczucina idących do pracy w
urzędach, sklepach, czy udających się
na stację kolejową do pociągu, jednym słowem wszystkich, kto pokazał
się na ulicy. Te aresztowania odbywały się do godziny 9 rano. Oprócz
tych ofiar przygodnie złowionych
przez żołnierzy Gestapo dokonywało
aresztowań po domach na podstawie
listy obejmującej ludzi na kierowniczych stanowiskach. I tak gestapo
aresztowało: kierownika szkoły podstawowej Stanisława Wytyczaka,
naczelnika poczty Robaka, miejscowego lekarza dr Śnieżkę, dyrektora majątku
Szczucin
Krzemińskiego,
zawiadowcę stacji kolejowej Mersingera, sołtysa Szczucina Urbanika, inspektora kolejowego wysiedlonego z
Łodzi Taflińskiego, zawiadowcę stacji kolejowej z Gdyni Stanisława
Głoda, Jana Głoda właściciela
sklepu, oraz cały szereg kupców, pracowników kolejowych, gminnych, poczty itd.
Ofiary spędzone na rynek przez wojsko i gestapo musiały klęczeć na kamieniach w największym milczeniu i
bezruchu, czego znów dopilnowali
gestapowcy, okładając klęczących
nahajkami. Aresztowanych z listy,
którą gestapo miało przygotowaną
w straszny sposób bito i kopano na
rynku lub wprowadzano do lokalu
gromady, skąd po skatowaniu wypuszczano z powrotem na rynek, pod
pałki innych katów. Ta gehenna klęczących i katowanych trwała do godziny 11, czyli dla pierwszych ofiar
już sześć godzin.
Następnie zrobiono przegląd mężczyzn i niektórych z nich odstawiono,
a reszcie klęczących kazano się rozbiec, dając równocześnie kilka salw
karabinowych. Uciekający byli przekonani, że te strzały są skierowane za
nimi. Następnie na rynek zajechało 5
aut ciężarowych do których wśród
nowego bicia, kopania i popychania
wtłoczono aresztowanych przez gestapo w liczbie ponad 80 osób i prze-
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wieziono do więzienia politycznego
w Tarnowie. Część z nich około 40
osób zostało po czterech miesiącach
aresztu więzienia politycznego w
dniu 16 lipca 1941 r. wypuszczonych
na wolność i powróciło do Szczucina”.
Niemcy kolejny raz urządzili
u nas obławę 17 lipca 1941 r. Wtedy
przyjechało gestapo w celu dokonania
nowych aresztowań w Szczucinie
oraz Maniowie.
Arcybiskup Sapieha
Jan Orszulak, relacjonuje, że
w ostatnich dniach grudnia 1944 r.
zgłosił się do niego mieszkaniec
Szczucina z propozycją, „by opisać o
całej działalności „ewakuacyjnej”
Wermachtu do generalnego gubernatora Franka i dowództwa wojskowego w Krakowie, z wnioskiem o
wydanie polecenia oddziałom frontowym zaprzestania znęcania się nad
ludnością polską terenów przyfrontowych”. Poprzez miejscowego księdza
miano poprosić metropolitę krakowskiego księdza arcybiskupa Sapiehę,
by pismo doręczył osobiście Generalnemu Gubernatorowi w Krakowie.
W tym czasie administratorem w
szczucińskim kościele był ks. Julian
Juza, który zastąpił ukrywającego się
od 22 lipca 1941 r. ks. Jana Ligęzę. Od
listopada 1944 r. kościół był zamknięty, a księża przebywali na plebani w Bolesławiu.
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Miód - akacjowe panaceum

Robinia akacjowa, grochodrzew biały,
robinia biała, grochodrzew akacjowy –
gatunki drzew należące do rodziny bobowatych. Pochodzą z Ameryki Północnej.
Do
Europy
robinia
sprowadzona została w roku 1601. Jako
drzewo ozdobne, była sadzona w parkach, później także w lasach. Samoistnie rozprzestrzeniła się w środowisku
naturalnym. Gatunek inwazyjny, powoduje znaczne zmiany siedliskowe i
jest trudny w zwalczaniu. Jest rośliną
miododajną. Kwiaty robinii akacjowej
są jadalne, ale owoce, kora i liście - trujące.
Miód akacjowy pozyskiwany jest w
okresie kwitnienia robinii akacjowej
zwanej też robinią, fałszywą akacją lub
grochodrzewem. Roślina ta nazywana
jest też przez pszczelarzy białą akacją,
stanowi doskonały pożytek miododajny dla pszczół. W stanie płynnym
miód akacjowy ma barwę jasnosłomkową do zielonkawej lub jasnobursztynowej, w związku z tym uważany jest
za najjaśniejszy ze wszystkich miodów.
Po skrystalizowaniu przyjmuje zabarwienie od białego do kremowożółtego.
Pod względem konsystencji i barwy
przypomina syrop z cukru buraczanego.
Z uwagi na wysoką zawartość cukru
owocowego fruktozy pozostaje w stanie płynnym przez długi czas i bardzo
wolno krystalizuje. Odznacza się delikatnym, subtelnym, lekko mdłym aromatem harmonizującym z kwiatami
akacji. W smaku jest słodki, delikatny i
lekko kwaskowaty. Jest ceniony ze
względu na walory smakowe. Ma opinie najsłodszego wśród wszystkich
miodów. Dojrzały miód akacjowy charakteryzuje się wyższą zawartością sacharozy niż inne miody nektarowe
7-10%. Należy dodać, że stężenie sacharozy obniża się powoli w trakcie przechowywania.
Miód akacjowy, podobnie jak kwiaty
akacji, zawiera ponadto flawanoidy,
olejek eteryczny, w skład którego
wchodzą m.in. linalol, farnezol, piperonal (zwany też heliotropiną), kwas syryngowy i śluzy. Należy wspomnieć,
że w miodzie tym występuje również
lizozym. Miód akacjowy posiada walory charakterystyczne dla miodów jasnych, wiosennych. Jako produkt
szczególnie bogaty jest w cukry proste.
Łatwo i szybko przyswajalna przez organizm jest przede wszystkim cenna
odżywka regenerująca w stanach zmęczenia fizycznego i umysłowego. Ze
względu na delikatny smak i aromat
oraz odpowiednią konsystencję, miód
jest popularnym środkiem słodzącym
do wielu potraw i napojów, a zwłaszcza do deserów. Jest szczególnie lu-

Satyryczne tourne „Emeryturki”

biany przez dzieci, dlatego poleca się
go w miejsce cukru do słodzenia posiłków, zarówno u dzieci starszych jak i
niemowląt. Miód akacjowy należy do
miodów bogatych we fruktozę, zwanym cukrem owocowym, stąd jego
przydatność u chorych z lekkimi (nieinsulinozależnymi) postaciami cukrzycy.
Osobom tym poleca się zastępowanie
węglowodanów w skład pożywienia
miodem, jak również eliminowanie z
diety cukru buraczanego czyli sacharozy. Cenne walory miodu akacjowego
dostrzec można w schorzeniach przewodu pokarmowego, m.in. w zaburzeniach
trawiennych,
stanach
skurczowych i zapalnych żołądka i jelit,
w nadmiernym wydzielaniu soku żołądkowego. Ponadto ma zastosowanie
pomocnicze w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy gdzie
przyspiesza odnowę błony śluzowej,
poprzez zwiększenie wydzielania
śluzu i polepszenie ziarninowania, a
także na drodze poprawy motoryki
tych narządów. Miód akacjowy jest ceniony również, jako środek wspomagający leczenie schorzeń nerek i układu
moczowego, dzięki niewielkiej zawartości biopierwiastków i aminokwasów.
Produkt ten zalecany jest w przeziębieniach, a zwłaszcza w towarzyszących
im stanach zapalnych górnych dróg
oddechowych.
Miód akacjowy wykazuje szczególną
aktywność antybiotyczną wobec bakterii Gram-dodatnich, m.in. gronkowców, paciorkowców, a więc działa
niszcząco na drobnoustroje wywołujące te schorzenia. Również przy kaszlu
zaleca się przyjmowanie dużych ilości
miodu akacjowego. Polecany do tego
celu miód rozpuszczony w naparze z
kwiatów malwy w proporcji 50g miodu
na 250 ml naparu.
Liczne doniesienia wskazują na uspokajające i ogólnie wzmacniające właściwości miodu akacjowego. Stąd poleca
się go przy bezsenności, a także dla złagodzenia objawów zmęczenia, znużenia i wyczerpania organizmu.
Aby uzyskać wzmocnienie i zarazem
wyciszenie znużonego organizmu, należy na dwie godziny przed snem
wypić szklankę naparu z melisy z łyżeczką miodu akacjowego.
Podobnie jak inne odmiany miodu,
można go stosować w chorobach skóry.
Przykładanie tego produktu pszczelego na rany powoduje ustąpienie zakażenia
wywołanego
przez
ropotwórcze drobnoustroje tlenowe
(gronkowce, paciorkowce) jak i beztlenowe (laseczki zgorzeli gazowej).

Władysław Duda

22.04.br., w Muzeum Drogownictwa w
Szczucinie, odbyła się premiera groteski na motywach baśni J.CH. Andersena pt. „Cudowne szaty króla”.
Sztukę przygotował, według scenariusza Moniki Kosińskiej, zespół teatralny
„Emeryturka”, działający przy Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie. W role wcielili się: Andrzej Mach - Król Pozór Pierwszy, Teresa Burgieł - Snobina Populina królowa, Szczepan Cieślak - Korupcjusz Podstępny - minister finansów,
Hermina Klimaj-Guła - Paranoja Czarnuszka - minister edukacji, Krystyna
Lech - Infekcja Wirusek - minister zdrowia, Wiesława Sznajder - Spekulacja
Przekręt - minister sprawiedliwości,
Janina Gierczyńska - Perzyna Lipna -
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minister rolnictwa i przemysłu, Ewa
Giza - Elana Bistor - krawcowa I, Maria
Foder - Anilana Kremplina - krawcowa
II, Teresa Giza - Wróżka. Zespół teatralny wsparli pracownicy Centrum: Teresa Pater - Mścisława Pokrętna minister spraw zagranicznych, Marta
Marchwicka - kobieta z ludu i Wiktor
Mazur - Szambelan. Całość wyreżyserowała Krystyna Szymańska Dyrektor
SCKiB w Szczucinie. Kostiumy przygotowała Lidia Bardan, a nad dźwiękiem
czuwali Joanna Burgieł i Jarosław Dzięgiel.
Zespół wystąpił także 29 kwietnia w
Dąbrowskim Domu Kultury i 26 maja w
święto wszystkich Mam, na scenie Restauracji Staropolskiej w Szczucinie.
Redakcja

Niedzielne popołudnie z muzyką klasyczną

SCKiB w Szczucinie po raz kolejny zorganizowało wyjazd na wyjątkowe artystyczne
wydarzenie.
Grupa
miłośników muzyki klasycznej z gminy
Szczucin, 15 maja br. uczestniczyła w
uroczystym koncercie inaugurującym
40. Festiwal „Tydzień Talentów” w
Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Podczas Mistrzowskiego Recitalu
Fortepianowego wystąpił Krzysztof
Jabłoński - wybitny pianista świato-

wego formatu. Zabrzmiała muzyka I.
J. Paderewskiego i Fryderyka Chopina.
W drugiej części koncertu artyście, w
Koncercie Fortepianowym e-moll Fryderyka Chopina towarzyszyła Orkiestra
Kameralna
Filharmonii
Krakowskiej. Było to wyjątkowe i niezapomniane muzyczne spotkanie.
Redakcja
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Wyniki VIII Festiwalu Muzycznego im. Marianny
Gawlik – Konkurs Muzyczny
21 maja 2022 r. - Muzeum Drogownictwa
w Szczucinie

Uczestnicy Festiwalu: dzieci i
młodzież występująca w 7 kategoriach:
Prezentacje wokalne:
1. Kategoria dziecięca
a) dzieci przedszkolne
/13 osób/
b) uczniowie szkół podstawowych klas I – IV /22/
2. Kategoria młodzieżowa
a) młodzież klas V-VIII
szkoły podstawowej /16 w
tym 3 ze Szkoły Muzycznej/
b) młodzież szkół srednich /4
w tym 1 ze Szkoły Muzycznej/

Prezentacje instrumentalne:
3. Kategoria dziecięca
a) dzieci przedszkolne i
uczniowie szkół podstawowych klas I -IV /10 w tym 3
ze Szkoły Muzycznej/
4. Kategoria młodzieżowa
a) młodzież klas V – VIII
szkoły podstawowej /8 w tym
5 ze Szkoły Muzycznej/
b) młodzież szkół średnich /4
w tym 3 ze Szkoły Muzycznej/

W konkursie wzięło udział 77
osób z woj. małopolskiego,
świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jury w składzie:
Krystyna
Szymańska
muzyk, wieloletni dyrektor
Ogólnopolskich festiwali muzycznych - "Tydzień Talentów",
"Bravo
Maestro",
nauczyciel Prywatnego Profesjonalnego Konserwatorium
Muzycznego II st. w Tuchowie, dyrektor SCKiB w Szczucinie, Marek Fijałkowski absolwent Szkoły Muzycznej
II st., założyciel Orkiestry
Dętej w Mielcu, multiinstrumentalista, Maciej Fijałkowski
- absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyrygent
chóru męskiego i mieszanego
"Melodia" i Mieleckiej Orkiestry Dętej, chórmistrz Zespołu
Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy"
po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznało następujące
miejsca:
GRAND PRIX - TRIO BLASZANE – Szymon Siedlik,
Adam Sztorc, Mikołaj Sitko ze
Szkoły Muzycznej I st. w Radomyślu Wielkim

PREZENTACJE WOKALNE:
1. Kategoria dziecięca

a) dzieci przedszkolne
SOLIŚCI:
I m – HANNA KAWALEC
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Borowej
II m – BARTOSZ IRLA
z Przedszkola Publicznego
nr 1 w Szczucinie
III m – GABRIELA ŚLIWA
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Borowej
ZESPOŁY:
I m – Zespół wokalny „PEREŁKI” z Przedszkola Publicznego nr.1 w Szczucinie
II m – Zespół wokalny „ZIELONE ŻABKI” z Przedszkola
Publicznego nr 1 w Szczucinie
III m – Zespół wokalny
„BIEDRONKI” z Przedszkola Publicznego nr 1 w
Szczucinie

b) uczniowie szkół podstawowych klas I – IV
SOLIŚCI:
I m – MARTYNA PATER
ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
II m – EMILIA MASŁO
ze Szkoły Podstawowej
w Woli Rzędzińskiej
III m – KORNELIA MORYTO z Gminnego Ośrodka
Kultury w Borowej
III m – ANASTAZJA PIEKARZ ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu
ZESPOŁY:
I m – Zespół wokalny „KAMELEON” z Samorządowego
Centrum Kultury w Mielcu
Wyróżnienie – „ZESPÓŁ
WOKALNY” z Gminnego
Ośrodka Kultury w Borowej

2. Kategoria młodzieżowa
a) młodzież klas V – VIII
SOLIŚCI:
I m – SARA NIEMCZYK
ze Szkoły Podstawowej w Porażu
I m – KINGA SKRZYNIARZ
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach
Górnych
I m – KAROLINA LAZUR
z Samorządowego Ogniska
Muzycznego w Radomyślu
Wielkim
II m – JULIA KURNAL z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu
II m – JULIA OLCHAWA
z Samorządowego Ogniska

Muzycznego w Radomyślu
Wielkim
II m – JULIA PODRAZA
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Mielcu
III m – MAKSYMILIAN
SKOP z Domu Kultury
w Przecławiu
ZESPOŁY:
I m – Zespół „HOTKI”
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Borowej
Wyróżnienie – „ZESPÓŁ
WOKALNY” z Gminnego
Ośrodka Kultury w Borowej

b) młodzież szkół średnich
I m – EWELINA DUBIEL
z Samorządowego Ogniska
Muzycznego w Radomyślu
Wielkim
II m – ANNA URBANIK
z Borek

PREZENTACJE INSTRUMENTALNE
3. Kategoria dziecięca

a) dzieci przedszkolne
i uczniowie szkół podstawowych klas I – IV
I m – MILENA DUHA z Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Nowym Sączu
I m – FRANCISZEK FILIP
RYŃSKI – ze Szkoły Muzycznej I st. w Radomyślu Wielkim
II m – JULIA MARCZYK
ze Szkoły Muzycznej
w Nowym Sączu
III m – IGOR IRLA
ze Szczucina
Wyróżnienie – JAN SZYMAŃSKI-STEFANOWICZ
z Samorządowego Centrum
Kultury i Bibliotek w Szczucinie
4. Kategoria młodzieżowa
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a) młodzież klas V - VIII szkoły
podstawowej
I m – HUBERT LICHOROBIEC
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej
II m - KACPER SOKÓŁ
ze Szkoły Podstawowej
w Niebieszczanach
III m - EMILIA SŁOMBA
ze Szkoły Muzycznej I st.
w Radomyślu Wielkim
Wyróżnienie – MAGDALENA
PAZDRO, MAJA PAZDRO
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Borowej
Wyróżnienie – ANTONINA
GRYBOŚ ze Szkoły Podstawowej
w Krynicy Zdroju
Wyróżnienie – PIOTR BEŁZOWSKI ze Szkoły Muzycznej I st.
w Radomyślu Wielkim
b) młodzież szkół średnich
I m – BARTŁOMIEJ DUDZIK
z Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. w Mielcu
I m – MIKOŁAJ SITKO ze Szkoły
Muzycznej I st. w Radomyślu
Wielkim
II m – WIKTORIA CZOP
ze Szkoły Muzycznej I st. w Radomyślu Wielkim

Wszystkim wykonawcom wrę-

czono pamiątkowe dyplomy za
udział.
Laureaci otrzymają dyplomy i
nagrody podczas Festynu na
Rynku w Szczucinie w dniu 10
lipca 2022 r. Laureaci otrzymają
także bony z 10. % zniżką na
zakupy w Księgarni Pedagogicznej - Dagmara Fortuna oraz
w Firmie „VIDEO-MUSICMAX” - Dariusz Świerczek.
Główną nagrodę czyli Statuetkę
GRAND PRIX Festiwalu –
ufundowała rodzina Pani Marianny Gawlik.
Nagrody pieniężne ufundowali: Bank Spółdzielczy w
Szczucinie, Firma HandlowoUsługowa "FURGAŁ" – Barbara i Michał Furgał oraz
Czesława i Stanisław Łuszczowie.
Nagrody rzeczowe ufundował
organizator - SCKiB w Szczucinie i sponsorzy: Zarząd Oddziału ZNP Oddział w
Szczucinie, Firma HandlowoUsługowa "WISŁA" – Waldemar Gwoździowski, Studio
Fotografii Barwnej – Grażyna i
Bogdan Sosinowie, Firma
"AVANET" – Bartłomiej Czyż i
Księgarnia Pedagogiczna –
Dagmara Fortuna.
Redakcja
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„Kalejdoskop literacki” trwa

Realizacja projektu
„Kalejdoskop literacki” nabiera
rozpędu. W czerwcu zostały
przeprowadzone 2 lekcje literackie z Łukaszem Fijałem, absolwentem
historii
na
Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz reżyserii dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Odbyły się
także 2 spotkania w ramach
warsztatów literackich ze Zbigniewem Mirosławskim, poetą i
wieloletnim nauczycielem. Pan
Zbigniew ukończył studia na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował także w
Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Krakowie. Uczestnicy spotkań mówią: „Takich spotkań

nigdy się nie zapomina – mówi
jeden z uczestników zajęć. Bez
ocen, bez stresu, bez sprawdzianów. Podczas spotkań czytaliśmy
różne teksty – zarówno te dobrze,
jak i mniej znane. Każdy miał
prawo do głosu i wolności słowa.
Każdy mógł zaproponować coś od
siebie. Nikt nie był za to oceniany,
ani krytykowany. Padło wiele ciekawych pomysłów, uwag, interpretacji. Była to nieskrępowana
możliwość wędrówki po fascynującym świecie literatury i kultury
– zajęcia były super!”. Mamy nadzieję, że spotkania te pozo-

staną w pamięci uczestników i zaowocują w przyszłości. Realizacja przedsięwzięć
możliwa
była
dzięki
dofinansowaniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.
Redakcja

Koncert młodych
muzyków

Pierwsza Audycja Muzyczna
uczniów klasy skrzypiec prowadzonej przez mgr Karolinę
Drwięgę oraz klasy fortepianu
prowadzonej przez mgr Małgorzatę Zdebską odbyła się 20
czerwca br. w SCKiB w Szczucinie. Była to okazja do publicznego zaprezentowania owoców
pracy dzieci. Krystyna Szymańska - Dyrektor SCKiB oraz
obecny na koncercie Tomasz
Bełzowski - Zastępca Burmistrza Szczucina, podkreślali znaczenie edukacji muzycznej w
rozwoju dzieci i młodzieży oraz
ważnej w tym procesie roli pedagogów.
Redakcja

„LUDOWO-FOLKOWO”

5 maja br., w Domu Kultury w Szczucinie odbył się Konkurs wokalny „Ludowo-Folkowo”. Jury w składzie:
Krystyna Szymańska – absolwent wydziału wokalno-aktorskiego Akademii
Muzycznej, nauczyciel Prywatnego
Profesjonalnego Konserwatorium Muzycznego II st. w Tuchowie, dyrektor
Samorządowego Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie, Jarosław Dzięgiel – kapelmistrz Orkiestry Dętej przy
OSP w Szczucinie i Paweł Obara - absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej, organista, po wysłuchaniu
wszystkich wykonawców przyznało
następujące miejsca:
w kategorii soliści - klasy V – VIII
I m Julia Kurnal ZS-P Słupiec
II m Maria Misiaszek SP Zabrnie

II m Krystian Barabasz ZS-P Radwan
III m Andżelika Sierak ZS-P Radwan
w kategorii zespoły - klasy I – IV
I m Zespół wokalny ZS-P Borki
Nagroda specjalna dla Emilii Kaczmarczyk solistki z Zespołu wokalnego
w Borkach
w kategorii zespoły - klasy V – VIII
GRAND PRIX Zespół wokalny
„Płomień” SP Szczucin
II m Zespół wokalny ZS-P Borki
Laureatom wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.
Zdobywcy Grand Prix i I miejsc zostali
zaproszeni do prezentacji swoich wykonań na wakacyjnym Festynie na
szczucińskim Rynku w dniu 10 lipca
2022 r.

Redakcja
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Gościnnie w bibliotekach

Świat książek fascynuje
i wciąga bez reszty –
pod warunkiem, że zechce się do niego wejść.
Dlatego tak ważne jest
zachęcanie do kontaktu
z książkami już od
pierwszych lat życia.
Bardzo często czynią to
rodzice, przyprowadzając dziecko do biblioteki,
by później wspólnie z
nim czytać przybliżając
mu literaturę dziecięcą,
jako zwierciadło, w którym dziecko rozpoznaje
siebie, swoje problemy i
odczucia. Często pierwszy kontakt dziecka z
biblioteką jest podczas

wizyty przedszkolnej
lub szkolnej.
W maju i czerwcu,
przedszkolaki i uczniowie klas młodszych odwiedzały
Bibliotekę
Publiczną w Szczucinie
i Filie Biblioteczne w
Borkach i Słupcu. Dzieci
podczas tych wizyt,
przede wszystkim dowiedziały się, jaka jest
różnica między biblioteką, a księgarnią, co
znaczy
wypożyczyć
książkę oraz co należy
zrobić, aby stać się czytelnikiem
biblioteki.
Poza tym wspólnie ustaliły, jak należy dbać o

książki, żeby uchronić je
przed zniszczeniem. Mieli
również okazję zobaczyć
najstarszy i najcenniejszy
wolumin znajdujący się w
posiadaniu biblioteki pochodzący z 1903 roku.
Świetną formą zabawy
w bibliotece okazało się
czytanie
wrażeniowe,
w
którym
aktywnie
uczestniczyły. Bardzo spodobały się im kolorowe i
bogato ilustrowane książeczki. Dla wielu z nich
była to pierwsza, ale
mamy nadzieję że nie
ostatnia wizyta w bibliotece.

Korzyści z czytania dzieciom

Wspólne czytanie: spraw, by stało
się codziennym rytuałem
Podoba ci się pomysł włączenia głośnej lektury do waszej rodzinnej rutyny, ale nie wiesz, jak się do tego
zabrać? Wypróbuj poniższe sprawdzone sztuczki, a nim się obejrzysz
twoje pociechy same zaczną przynosić ci książeczki, wdrapywać się na
kolana i domagać czytania na głos.
• Upewnij się, że nic nie będzie was
rozpraszać: przytulna atmosfera, spokój i cisza to twoi ogromni sprzymierzeńcy. Ustal, że podczas wspólnego
czytania telewizor, radio, komórka i
inne „rozpraszacze” nie są mile widziane. Skup całą swoją uwagę na
dziecku i razem zanurzcie się w snutej opowieści.
• Znajdź właściwy moment: dobrze
sprawdza się głośne czytanie o stałej
porze dnia. Dla wielu rodzin jest to
np. ostatnie pół godziny przed położeniem pociechy do łóżka. Odpowiednio dobrana historia pomoże jej
zarazem wyciszyć się i przygotować
do snu. Ale to nie jedyna możliwość.
Książki w magiczny sposób skracają
też czas np. czekania w kolejce lub
podróży pociągiem, autobusem czy
tramwajem.
• Weź pod uwagę życzenia i preferencje dziecka: wybierając materiały
do czytania, kieruj się upodobaniami
twojej pociechy. Nawet najbardziej
sceptycznie nastawiony maluch w
mig przełamie się do wspólnej lektury książeczki na temat, który go aktualnie
fascynuje.
Dinozaury,
jednorożce, strażacy, a może klasyczne baśnie o księżniczkach? Kiedy
raz rozniecisz u dziecka iskierkę zainteresowania czytaniem, będzie się
ona tlić przez całe jego życie.
• Czytaj z zaangażowaniem i odpowiednią modulacją: nawet jeśli powątpiewasz w swoje zdolności

Redakcja

aktorskie, spróbuj czytać w ożywiony sposób, dostosowując głośność i tempo wypowiedzi do
opisywanej sytuacji. Spróbuj odrobinę zmieniać tembr głosu naśladując różnych bohaterów. Nie
przejmuj się ostatecznym efektem –
twój maluch i tak będzie zachwycony!
• Zachęcaj dziecko do interakcji:
chociaż umiejętność skupionego
słuchania też jest ważna, badania
pokazują, że im więcej elementów
zabawy wkrada się do lektury, tym
silniej oddziałuje ona na mózg malucha. Do prostych sztuczek na interaktywne
czytanie
należą:
zadawanie
pytań
otwartych,
wspólne opisywanie obrazków lub
pozwalanie dziecku na dopowiadanie kwestii bohaterów, części rymowanek itp.
• Puść wodze fantazji: wasza czytelnicza przygoda nie musi skończyć się wraz z zamknięciem
książki. Zachęć malucha do rozmowy o bajce. Czy spodobało mu
się jej zakończenie? Co zrobiłoby na
miejscu bohaterów? A może ma pomysł na dalszą część opowieści?
Możesz też spróbować omówić
trudniejsze uczucia pojawiające się
w lekturze (np. smutek, złość) lub
znaleźć w niej analogię do waszej
rzeczywistości („Misia chodzi do
przedszkola tak jak ty”).
Nie musisz przy każdej lekturze
wspinać się na wyżyny twoich
zdolności aktorskich. W czytaniu na
głos dzieciom dużo bardziej liczy
się bliskość i porozumienie między
tobą a maluchem, którego nie zastąpi odtworzenie z głośników
nawet najbardziej znakomitego słuchowiska.
https://www.canda.com/pl/pl/s
hop/czytanie-dzieciom-na-glos

Plener malarski w Szczucinie

„Nadwiślańskie
wierzby” były tematem
XIV Pleneru malarskiego
zorganizowanego 10 czerwca 2022 r.
przez SCKiB w Szczucinie W plenerze wzięło
udział 12 dzieci w
wieku od 11 do 14 lat.
Pod okiem artysty-plastyka Edmunda Wilka z
Dąbrowy Tarnowskiej,
uczestnicy tworzyli i
otrzymali liczne wskazówki i korekty, dzięki
którym obrazy mogły
przybrać
właściwą
kompozycję i kolor. Inspiracją dla młodych
artystów były nadwiślańskie wierzby malowane suchymi pastelami.
Na zakończenie pleneru
wybrano najciekawszą
pracę, a autorka Weronika Szwajkos otrzymała pamiątkę - pracę
od Edmunda Wilka.
Dziękujemy wszystkim
uczestnikom i Panu Edmundowi za zaangażowanie
i
twórczo
spędzony czas, a mieszkańców gminy zapraszamy
do
Domu
Kultury na wystawę poplenerową, którą można
oglądać do 31 sierpnia
br. w godzinach od 9.00
do 18.00.
Redakcja
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Przemek Kossakowski w Szczucinie

23 maja br., w Restauracji Staropolska, odbyło się spotkanie autorskie
z
Przemysławem
Kossakowskim – znanym dziennikarzem, dokumentalistą i podróżnikiem. Sławę zyskał jako
prowadzący nietuzinkowe programy telewizyjne: „Kossakowski. Być jak…”, „Kossakowski.
Inicjacja”, „Kossakowski. Wtajemniczenie”, „Kossakowski.
Nieoczywiste” i „Down the
road. Zespół w trasie”. Na podstawie jednego z nich - „Kossakowski. Szósty zmysł” –
powstała książka pt. „Na granicy zmysłów”, która jest podróżą w głąb ludzkiego ciała
poddanego praktykom znachorów, uzdrawiaczy, wróżów,
ekstrasensów, szeptunek i bioenergoterapeutów.
W trakcie spotkania dziennikarz
opowiadał o kulisach produkcji
oraz o przygodach, którymi
spokojnie mógłby obdzielić
życie wielu ludzi. Odważył się
poddać praktykom ludowych
uzdrowicieli, szamanów itp. Był

zatwardziałym racjonalistą, ale
za sprawą tych doświadczeń,
jego postrzeganie świata odmieniło się i nie jest wyłącznie materialistyczne.
„Ludzie w Europie, zwłaszcza
w Europie zachodniej, sukcesywnie pozbywają się duchowości ze swojego życia (...). W
Rosji każda ekspedientka w
sklepie wie, że duchy najbardziej lubią wódkę „Bajkał”. Kossakowski opowiadał także o
spotkaniu z trojgiem szamanów
w Buriacji, jednej z autonomicznych republik rosyjskich we
wschodniej Syberii. Nie należało ono do przewidywalnych i

PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin
Antoni Giera
Emilia Strycharz
Adam Światłoń
Michalina Serafin

Dzień Matki”

PP Szczucin:
Klaudia Łachut
Krystian Kaczmarczyk
Szczucin
I m Adam Piekielniak
PP Szczucin
I m Hanna Wieczorek
PP Szczucin
I m Paulina Bożek
PP Szczucin
I m Maja Furgał
PP Szczucin
I m Mikołaj Fijał
PP Szczucin POM
I m Maja Meres
PP Szczucin

strój, który prawie w całości
przykrywał dresową bluzę i
spodnie, to nadal widoczne były
sportowe buty. Mitko okazał się
jednak kimś zupełnie wyjątkowym. Przemek Kossakowski z
pokorą przyznał, że mimo swojego racjonalizmu, nie mógł powstrzymać
spazmatycznego
płaczu, do którego młody szaman zmusił go podczas rytuału.
Takich niewyobrażalnych historii podczas spotkania wybrzmiało wiele.
Po zakończeniu prezentacji
każdy miał okazję zdobyć autograf lub zrobić sobie wspólne
zdjęcie.
Realizacja spotkania, była możliwa dzięki finansowanemu
wsparciu Instytutu Książki
i działającemu przy szczucińskiej bibliotece Dyskusyjnemu
Klubowi Książki.
Redakcja

”Kwiatki na

W odpowiedzi na ogłoszony przez SCKiB w
Szczucinie konkurs plastyczny dla przedszkolaków ”Kwiatki na Dzień
Matki” /19.05.2022 r./,
wpłynęło 89 różnorodnych
i barwnych prac plastycznych z ośmiu przedszkoli
gminy Szczucin. Jury w
składzie: Lidia Bardan – instruktor plastyki SCKiB w
Szczucinie, Joanna Burgieł
– plastyk, absolwent studiów edukacji artystycznej
i Wiktor Mazur – plastyk,
członek Stowarzyszenia
Twórców Kultury Powiśla
Dąbrowskiego, po obejrzeniu wszystkich prac przyznało:

zgodnych ze scenariuszem. Wygląd młodego szamana o imieniu
Mitko,
zdecydowanie
odbiegał od wyobrażeń reżyserki. Choć próbowała nakłonić
młodego szamana, uzbrojonego
w dres i smartfona, do przebrania się w coś bardziej „szamańskiego”, Mitko nie zgodził się:
„Ja tak samo jak każdy młody
człowiek lubię grać na konsoli,
chodzić na dyskoteki i podrywać dziewczyny” – stwierdził.
Choć podczas rytuału zakładał
na siebie kompletny tradycyjny

PP Szczucin POM
II m Natalia Bzduła
PP Szczucin
II m Jagoda Bożek
PP Szczucin
II m Stanisław Kijowski
PP Szczucin
II m Maria Rynkowska
PP Szczucin
II m Lilianna Misiaszek
PP Szczucin

III m Paulina Klimaj
PN „Ochronka” SzczuII m Kacper Nowak
cin
I m Hanna Rustowicz
PN „Ochronka” Szczu- III m Emilia Baran
PN „Ochronka” Szczucin cin
PN „Ochronka” SzczuI m Alicja Wojciechowska II m Jakub Sokół
cin
PN „Ochronka” Szczucin PP Maniów
III m Julia Bober
I m Natalia Kuśnierz
II m Izabella Święch
PP Maniów
PP Maniów
PP Borki
III m Szymon Święch
I m Sebastian Przybyło
II m Zuzanna Krupa
PP Borki
OP Zabrnie
PP Borki
III m Vanesa Syper
I m Michalina Patoń
II m Karol Gaj
PP Słupiec
PP Borki
PP Słupiec
III m Wojciech Kula
I m Antoni Kupiec
II m Szymon Sieroń
PN „Bajkowa Kraina”
PP Słupiec
PP Słupiec
Szczucin
I m Franciszek Obara
II m Szymon Cholewa
III m Kornelia Kupiec
PP Radwan
PP Radwan
PN „Bajkowa Kraina”
I m Agata Obara
II m Wiktor Urban
Szczucin
PP Radwan
PP Radwan
III m Maria Surdel
I m Szymon Warzecha
II m Lena Pezdek
PP Szczucin
PN „Bajkowa Kraina” PN „Bajkowa Kraina” III m Antonina Grzesiak
Szczucin
Szczucin
PP Szczucin
I m Dawid Warzecha
II m Kacper Kaczor
III m Franciszek Zimoń
PN „Bajkowa Kraina” PN „Bajkowa Kraina” PP Szczucin
Szczucin
Szczucin
III m Sabina Budzińska
I m Zuzanna Gadomska
II m Filip Kumorek
PP Szczucin
PN „Bajkowa Kraina”

III m Kaja Kozaczka
PP Szczucin

Wyróżnienia

PN „Ochronka” Szczucin:
Antonina Warzecha
Lena Kaczkowska
Hanna Strzyż
Kamila Węc
Oliwia Adamczyk
Nadia Zimoń

PP Maniów:
Maria Brud
Maja Krupa
Lena Sieroń
Hanna Kupiec
Eryk Sokół

OP Zabrnie:
Katarzyna Kusiak
Wiktoria Kusiak
Dawid First
Natalia First

PP Borki:
Maja Lebida

PP Słupiec:
Agata Padykuła

PP Radwan
Franciszek Ślimak
Roksana Bator
Emilia Podkówka

Kacper Szymański
Marcin Mihilewicz
Maria Mihilewicz
Aleksandra Wieczorek
Oliwia Kupiec
Milena Nowak
Patrycja Łachut
Edward Surdel
Adam Cygan
Weronika Bielaszka

Iga Łoś
Amelia Płaneta
Amelia Juszczyk
Kamil Sołtys
Grupa „Misiaczki”
Grupa „Zielone Żabki”
Gratulujemy !

Redakcja
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„Roztańczone przedszkolaki”

12.05.2022 r. w Domu Kultury w Szczucinie odbył się Konkurs taneczny pn.
”Roztańczone przedszkolaki”. W konkursie wzięły udział wszystkie przedszkola z gminy Szczucin. Ogółem
zaprezentowało się 79 uczestników.
Jury w składzie: Teresa Burgieł – nauczyciel, pedagog, wieloletni dyrektor
Szkoły Podstawowej w Szczucinie, Marina Hryhorjewa – choreograf, tancerz,
instruktor tańca i Aleksandra Bogacz –
choreograf, instruktor tańca, przyznało
następujące miejsca:
w kategorii zespoły 3-4 latki:
I m Zespół taneczny „Sówki” z Przedszkola
Niepublicznego
„Bajkowa
Kraina” w Szczucinie
II m Zespół taneczny „Biedronki”
z ZS-P - Przedszkole w Borkach
w kategorii zespoły 5-6 latki:
I m Zespół taneczny „Tańczące Stokrotki” z Przedszkola Publicznego w
Maniowie
II m Grupa „Słoneczka” z ZS-P - Przedszkole w Radwanie
II m Grupa „Krasnale” z Przedszkola
Publicznego w Szczucinie
III m Zespół taneczny „Motylki” z ZS-P
– Przedszkole w Borkach
III m Zespół taneczny „Jagódki” z
Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa
Kraina” w Szczucinie
w kategorii zespoły 6 latki:
I m Zespół taneczny „Wesołe Nutki” z
Oddziału Przedszkolnego w Zabrniu
I m Grupa „Biedronki” z Przedszkola
Publicznego w Szczucinie
II m Grupa „Motylki” z Przedszkola
Publicznego w Szczucinie
II m Zespół taneczny „Krasnoludki” z
Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa
Kraina w Szczucinie”.
Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.
Redakcja

„Taneczne inspiracje”

19 maja 2022 r., w Domu Kultury w Szczucinie, odbył się konkurs taneczny "Taneczne inspiracje". Jury w składzie:
Marina Hryhorjewa – choreograf, tancerz,
instruktor tańca, Aleksandra Bogacz –
choreograf, instruktor tańca i Dorota Margosiak – z-ca dyrektora SCKiB, przyznało
następujące miejsca:
w kategorii soliści kl. I-IV
I miejsce Róża Dudkiewicz ze SP w Szczucinie
w kategorii soliści kl. V-VIII
I miejsce Magdalena Tomala ze SP w Zabrniu
w kategorii zespoły
I miejsce "Promyczki" ze SP w Szczucinie
Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.
Redakcja
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„Strażacki trud”

22 kwietnia br. w Domu Kultury w
Szczucinie odbył się Gminny konkurs plastyczny pn. ”Strażacki
trud”. Na konkurs wpłynęło 112
prac plastycznych z czterech szkół
podstawowych gminy Szczucin.
Jury w składzie: Mariusz Klimaj –
pracownik Referatu Zarządzania
Kryzysowego UMiG Szczucin, Joanna Burgieł – plastyk i Lidia Bardan – plastyk SCKiB w Szczucinie,
po obejrzeniu wszystkich prac
przyznało następujące miejsca:
w kategorii klas I – IV
I m Agnieszka Chrabąszcz
ZS-P Borki
I m Emilia Kaczmarczyk
ZS-P Borki
I m Amelia Trela
ZS-P Borki
I m Wojciech Padykuła
ZS-P Słupiec
I m Adam Podosek
SP Szczucin
I m Albert Hass
SP Szczucin
I m Marcelina Hass
SP Szczucin
II Julita Brzezińska
ZS-P Borki
II m Amelia Czapla
ZS-P Borki
II m Weronika Zalińska
ZS-P Słupiec
II m Oliwia Kuliś
SP Szczucin
II m Bartosz Sołtys
SP Szczucin
II m Szymon Sokół
SP Szczucin
III m Julia Bator
ZS-P Borki
III m Mateusz Korzeń
ZS-P Borki
III m Jagoda Klepacz
SP Szczucin
III m Oliwia Serafińska
SP Szczucin

III m Kacper Kijowski
SP Szczucin
III m Filip Kalita
SP Szczucin
wyróżnienie Przemysław Gaj
ZS-P Borki
wyróżnienie Filip Lebida
ZS-P Borki
wyróżnienie Nadia Łachut
SP Szczucin
wyróżnienie Ksawery Soja
SP Szczucin
wyróżnienie Szymon Chmura
SP Szczucin

w kategorii klas V – VIII
I m Celina Sołtys
ZS-P Słupiec
I m Wojciech Sieroń
ZS-P Słupiec
I m Oliwia Boksa
SP Szczucin
II m Emilia Burzec
ZS-P Radwan
II m Maja Puła
ZS-P Słupiec
II m Piotr Wróbel
ZS-P Słupiec
II m Julia Sito
SP Szczucin
III m Kinga Zalińska
ZS-P Słupiec
III m Maja Rajtar
SP Szczucin
III m Mateusz Sejdor
SP Szczucin
wyróżnienie Blanka Misiaszek
SP Szczucin
wyróżnienie Izabela Klimaj
SP Szczucin
Nagrodzonym wręczono pamiątkowe dyplomy ufundowane przez organizatora i
nagrody ufundowane przez
Zarząd Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Szczucinie.

Redakcja

2(24)/ 2022
Wielki sukces i ogromna radość chóru Clave de sol ze
Szkoły Podstawowej
w
Szczucinie w Ogólnopolskim
Konkursie Chórów Dziecięcych
Wspaniałe jury w składzie
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski, dr hab. Anna Tarnowska
oraz dr Alicja Szeluga, podczas
Ogólnopolskiego Konkursu
Chórów Dziecięcych Filii Melodiis w Połczynie Zdrój, przyznało naszemu chórowi:
- Nagrodę główną Grand Prix
- Nagrodę Polskiego Związku
Chórów Orkiestr - Zarząd
Główny w Warszawie
- Kwalifikacje na 58. Międzynarodowy Festiwal Pieśni
Chóralnej w Międzyzdrojach
- Złote pasmo i I miejsce
- Nagrodę specjalną
- Nagrodę za propagowanie
muzyki ludowej.
Jesteśmy bardzo wzruszeni i
szczęśliwi. Konkurować z 32
wspaniałymi chórami z całej
Polski, to nie lada wyzwanie.
Dziękuję moim ukochanym
chórzystom za ciężką pracę i
zaufanie. Niech śpiew naszych
chórzystów zawsze porusza
serca i daje szczęście.
Ogromny sukces uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Szczucinie
W dniu 26 października 2021r.
w Szkole Podstawowej w
Szczucinie odbył się Ogólnopolski konkurs „Do hymnu”,
który jest organizowany przez
Narodowe Centrum Kultury.
Szkolnym inicjatorem, koordynatorem konkursu i zarazem
dyrygentem była pani Ilona
Mach. Zadanie konkursowe
polegało na wykonaniu przez
co najmniej połowę uczniów
szkoły: Hymnu Państwowego
oraz dwóch wybranych pieśni
hymnicznych. Konkurs ten
miał na celu:
- uczczenie ogólnopolskich
obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

SZKOLNE ECHA

Szczucińskie chóralne śpiewanie

- doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego
Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych
przez młodych Polaków,
- wzbudzenie zainteresowania
historią polskiego Państwa i
Narodu,
- edukowanie w zakresie szacunku dla symboli narodowych,
- wdrażanie do współpracy w
grupie, kształtowanie poczucia
wartości wspólnego działania,
realizacji wspólnego celu,
odpowiedzialności za jego
osiągniecie i integrowanie środowiska społeczności szkolnej.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w
Szczucinie zaprezentowali następujące utwory: Hymn Narodowy, Rotę, Gaude Mater
Polonia i Dla Niepodległej.
Podczas tej doniosłej patriotycznej uroczystości towarzyszyli nam goście: Starosta
Powiatu Dąbrowskiego Lesław
Wieczorek, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk, Zastępca Burmistrza
Szczucina Tomasza Bełzowski,
Proboszcz Parafii Szczucin ks.
Kanonik Zygmunt Warzecha,
ks. Roman Twaróg, Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Dąbrowie
Tarnowskiej starszy kapitan
Marek Bator, kapitan Piotr
Ryński oraz pan Bogdan Sosin,
dzięki któremu możemy pochwalić się piękną fotograficzną dokumentacją tego
wydarzenia.
Z powodu pandemii konkurs
został zawieszony i prezentacja
naszej szkoły oraz wielu innych nie zostały ocenione.
W maju br. ruszyły ponownie
przesłuchania szkół ponieważ
organizatorzy wznowili konkurs.
To było ogromne wyzwanie po
raz kolejny przygotować się do
prezentacji, jednak wszyscy z
naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem i sercem podjęli
wysiłek. 6 maja o godz. 12.00 w

pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, zabrzmiały trzy
konkursowe pieśni hymniczne:
Mazurek Dąbrowskiego, Rota i
Gaude Mater Polonia. Wspaniałe wykonanie utworów wysłuchało Jury w składzie:
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński rektor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof.
dr hab. Wiesław Delimat. Szanowne jury z wielkim entuzjazmem, radością oraz pełnym
optymizmem skierowali słowa
uznania do uczniów, a dyrektor szkoły Beacie Dzięgiel przekazali podziękowania oraz
dyplom za udział w konkursie.
3 czerwca br. Organizatorzy
Konkursu ogłosili werdykt. Do
IV edycji zostało zakwalifikowanych 300 szkół z całej Polski.
Z radością ogłaszamy, że nasza
szkoła zdobyła 1 miejsce w Województwie (33 szkoły) i 5
miejsce w Polsce (300 szkół)
Nagroda dla szkoły to 5 tys. zł.
Jesteśmy bardzo dumni i szczę-

śliwi. Praca jaką uczniowie wykonali przez kilka miesięcy
przyniosła wspaniały efekt.
Dwudniowe warsztaty wokalne chóru Unisono ze
Szkoły Podstawowej w Szczucinie
20 maja br. chór młodszy Unisono ze Szkoły Podstawowej w
Szczucinie, wyruszył w swoją
pierwszą podróż na dwudniowe warsztaty wokalne do
Piwnicznej Zdroju, by doskonalić swoje umiejętności. Było
to niesamowite przeżycie i
ogromne wyzwanie dla młodych chórzystów. Wszyscy
świetnie sobie poradzili i wrócili do domu z bagażem nowych doświadczeń, emocji,
wiedzy, radości i niezapomnianych przeżyć. Podczas pobytu
odwiedziła nas Ksenia Miśkiewicz, nasza kurator Projektu
Śpiewająca Polska oraz Kinga
Brandys-Wójciak
chórmistrzyni - przekazując nam cenne
uwagi, dobre słowo i wsparcie.
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Chórzyści podczas pobytu pracowali doskonaląc repertuar
konkursowy, ale również korzystali z uroków pięknej
miejscowości, zdrowego powietrza i wspólnego przeżywania radości.
Dziękujemy
Gospodarzom
pięknego Ośrodka Misyjnego
za wspaniałe przyjęcie i gościnę, księdzu misjonarzowi
Łukaszowi za piękne słowo
Boże na mszy św. dla chóru.
Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Bell Canto p. Joannie
Kosidło za zorganizowanie
wraz z Urzędem Gminy bezpłatnego pobytu chórzystów w
Ośrodku. Dziękujemy serdecznie kochanym opiekunom paniom: Eli Szlosek, Reni Strzałba
oraz Bożence Mazur, rodzicom
za zaufanie i wsparcie, a przewoźnikowi - Mariola Gwóźdź
za bezpieczną i miłą podróż.
Ilona Mach
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Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Uczennica szkoły laureatką w
Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Śladami
historii Polski – skąd nasz
ród” w kategorii praca plastyczna
10 czerwca br. uczennica klasy
6c Julia Sito razem z nauczycielką Eweliną NiewiadomskąBurzec odebrała nagrodę za
zdobycie tytułu laureata w
Międzynarodowym Konkursie
Historycznym „Śladami historii Polski – skąd nasz ród” w
kategorii praca plastyczna.
Uroczysta Gala, którą prowadził redaktor Rafał Patyra odbyła się w Warszawie w Sali
Lustrzanej Pałacu Staszica.
Konkurs objęty był honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, a także poza
granicami naszej Ojczyzny. Organizatorzy
podkreślali
ogromne zainteresowanie konkursem i jednocześnie bardzo
wysoki poziom, ponieważ na
ręce organizatora wpłynęło
prawie 3000 prac z 27 krajów.
Galę swoją obecnością zaszczycili m.in. Pani Zofia PileckaOptułowicz,
córka
rtm.
Witolda Pileckiego, Profesor
Jan Żaryn - Dyrektor Instytutu
Dziedzictwa Myśli Narodowej,
Pan Jacek Pawłowicz - Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych
PRL, a także Pan Mirosław
Widlicki - Prezes Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dla utalentowanej Julii
było to ogromne przeżycie, a
wrażenia na długo pozostaną
w jej pamięci. Gratulujemy nagrody i życzymy kolejnych
sukcesów.

E. Niewiadomska- Burzec

Z życia drużyny harcerskiej
Na terenie szkoły działa
szkolna Drużyna Harcerska
”FenikS”. Działalność drużyny
bazuje na czterech głównych filarach takich jak: wychowanie
w duchu patriotyzmu, wychowanie społeczne uwrażliwiające na pomoc potrzebującym,
nauka tolerancji oraz poszanowania godności w stosunku do
innych osób. Do głównych
celów drużyny należą kształtowanie postaw patriotycznych,
poznanie historii Polski, dbanie
o miejsca Pamięci Narodowej i
mogiły poległych żołnierzy. W
naszej działalności skupiamy
się również na pomocy potrzebującym, osobom starszym i
chorym. Harcerstwo, to również wspaniała przygoda i
wspólne spędzanie czasu wolnego w ramach udziału w organizowanych
przez
nas
rajdach i biwakach. Rok
szkolny 2021/2022 był aktywnym okresem w życiu drużyny. Harcerze uczestniczyli w
uroczystościach patriotycznych
na terenie naszej gminy oraz
obchodach 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Z samorządem szkolnym włączyli
się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”.
Uczniowie spotkali się na
cmentarzu parafialnym, by
uporządkować
opuszczone
mogiły. Wspólnie grabili liście,
wyrywali chwasty, wynosili
śmieci, porządkowali teren
wokół nagrobków. Harcerze
odwiedzili
także
lokalne
miejsca pamięci na cmentarzu,
zapalili symboliczne znicze. Był
to czas zadumy i refleksji,
wyraz szacunku wobec osób,
które odeszły oraz wszystkich
tych, którzy poświęcili swoje
życie za Ojczyznę. W okresie
zimowym członkowie drużyny
przeprowadzili akcję dokarmiania „Słoninka dla ptaków”.

Po dwóch latach pandemii harcerze powrócili również do
pełnienia poprzedzonej szkoleniem honorowej warty przy
Grobie Pańskim w kościele parafialnym w Szczucinie. Prowadzili
także
nabożeństwo
różańcowe oraz włączyli się w
kwestowanie na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dużym przeżyciem i wyzwaniem dla harcerzy był także
wspólny wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego.
Podczas wędrówki i przy
ognisku śpiewano harcerskie
piosenki, doskonalono umiejętność strzelania z łuku, poznawano historię miejsca, które
było celem podróży. Członkowie drużyny wybrali się także
na rajd rowerowy szlakiem
Miejsc Pamięci w naszej gminie, aby upamiętnić poległych i
zamordowanych podczas II
wojny światowej. Rajd zakończyło ognisko oraz wizyta w
grocie solnej w Ziempniowie.
Opiekunowie drużyny

Warsztaty Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych
W terminie od 10 do 12 czerwca
br. druhny i druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
mieli możliwość uczestniczyć
w warsztatach organizowanych przez Instytut Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Celem szkolenia było przygotowanie dzieci i młodzieży do
przyszłej pracy na rzecz
ochrony przeciwpożarowej i
ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich.
Podczas warsztatów druhowie
uczestniczyli w ćwiczeniach
strażackich, poznali podstawy
taktyki medycznej oraz zaznajomili się z pierwszą pomocą
medyczną. Spotkali się m.in. z
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Łukaszem Smółką - Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego
oraz
starostą
Lesławem Wieczorkiem i wicestarostą Krzysztofem Brykiem,
a także Komendantem PPSP w
Dąbrowie Tarnowskiej Markiem Batorem.
Brali udział w wykładach dotyczących bezpieczeństwa w
ruchu drogowym prowadzonych przez Katarzynę Dobrzańską – Junco Sekretarz
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa i jednocześnie Prezes
Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Gośćmi podczas
warsztatów byli: Beata Szydło Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Anna Pieczarka - Posłanka na Sejm RP, Prezes OSP
Szczucin Krzysztof Kijowski.
Młodzież uczyła się obsługi
sprzętu strażackiego, poznała
wyposażenie wozów strażackich, brała udział w zajęciach
terenowych. Chętnie uczestniczyła też w grach i zabawach
na obszarze Ogródka Strażackiego. Z dużym zaciekawieniem
oglądano
zajęcia
prowadzone przez grupę ratowniczą z psami.
Dziękujemy za zorganizowanie
wspaniałych, trzydniowych
warsztatów Instytutowi Rozwoju Obszarów Wiejskich,
które były reprezentowane
przez Prezes Zarządu Annę
Glixelli oraz Gabrielę Puszko Dyrektor Biura IROW.
Bardzo istotne jest to, że wielu
młodych ludzi chce zostać strażakami i pełnić tak ważną
służbę. Warsztaty pozwoliły im
pogłębić wiedzę i umiejętności,
rozbudzić
zainteresowania
związane z działalnością w
Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Opiekunowie MDP

Wieści ze Słupca

Koniec roku szkolnego zbliża się
wielkimi krokami. Czas podsumować kończący się już rok
szkolny. Na pewno był to rok obfitujący w różnorodne akcje, uroczystości, inicjatywy, wycieczki i
konkursy. Nie sposób wymienić
tu wszystkich, ale warto skupić
się na tych, dzięki którym jako
społeczność szkolna, mamy powody do dumy.
Dużymi sukcesami może się pochwalić uczennica kl. V Julia
Kurnal:
- I miejsce w Konkursie Piosenki
Patriotycznej pn. „Zaśpiewaj
Niezłomnym” zorganizowanym
przez Starostwo Powiatowe w
Dąbrowie Tarnowskiej
- III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim im. Marii
Kozaczkowej zorganizowanym
przez SCKiB w Szczucinie
- wyróżnienie w XXII Powiatowym Konkursie Recytatorskim
im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie reprezentowała gminę Szczucin
- I miejsce w II Powiatowym
Konkursie Recytatorskim on-line
poezji Jana Pawła II pn. „Święty
Jan Paweł II – Papież Polak”.
Także w tym konkursie, uczennica naszej szkoły Oliwia Korzeń
zdobyła wyróżnienie.
17 maja br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej po raz dwudziesty pierwszy
odbył się konkurs Mistrz Ortografii Powiatu Dąbrowskiego
pod patronatem Starosty Dąbrowskiego i Burmistrza Dąbrowy
Tarnowskiej. Uczestniczyli w
nim reprezentanci szkół podstawowych z całego powiatu.
Szkołę reprezentowali: Maja Puła
z kl. 5, Piotr Wróbel z kl. 5, Milena Niziołek z kl. 7 oraz Magdalena Mazur z kl. 8. Piotr Wróbel i
Magdalena Mazur zdobyli wyróżnienia.
8 marca br. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczucinie
odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
dziewcząt. Uczennice naszej
szkoły po niezwykle emocjonujących zawodach wywalczyły I
miejsce. Mistrzynie nie przegrały
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ani jednego meczu, prezentując
wysoki poziom sportowy, jak
również ogromnego ducha walki.
Swoją wysoką formę potwierdziły
również w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce
siatkowej dziewcząt. Udowodniły, że w turnieju powiatowym
nie znalazły się przypadkiem, jednak w meczu finałowym zabrakło
nieco szczęścia i ostatecznie nasza
drużyna zakończyła zawody na
drugim stopniu podium. Naszą
szkołę reprezentowały: Małgorzata Drzazga, Milena Niziołek,
Amelia Jasińska, Magdalena
Mazur, Agata Klara, Nikola Słowińska, Aleksandra Zuba, Gabriela Klara, Joanna Łukomska i
Zuzanna Szafraniec.
W Powiatowych Igrzyskach
Dzieci i Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym indywidualnym
dziewcząt i chłopców szkołę reprezentowali: Piotr Wróbel, Wiktoria Klara, Agata Klara i Marcin
Słowiński. Agata Klara wywalczyła III miejsce w kategorii
dziewcząt starszych, a Wiktoria
Klara IV miejsce w kategorii
dziewcząt młodszych.
10 maja br. rozegrano Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce
nożnej dziewcząt i chłopców.
Drużyna chłopców zajęła drugie
miejsce, a drużyna dziewcząt
miejsce trzecie.
,,Rodzina to kolebka, to początek
wszystkich cnót. W niej wyrasta
człowiek”
Pod takim hasłem odbyło się w
szkole Święto Rodziny. Społeczność uczniowska uczciła trzy
święta: Dzień Matki, Dzień
Dziecka i Dzień Ojca. W piękny,
wiosenny dzień rodziny spędzały
wspólnie czas. Na tę wyjątkową
uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza
Szczucina
Tomasz
Bełzowski, radny wsi Słupiec
Konrad Szymczyk, sołtys wsi
Krzysztof Padykuła. Świętowanie
rozpoczęliśmy
częścią
artystyczną. Poprzez inscenizacje,
wiersze, piosenki i tańce dzieci
dziękowały rodzicom
za
wszystko dobro płynące z rodzinnego domu. Symbolicznym gestem
wdzięczności
były
własnoręcznie wykonane upo-
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minki tj. koszyczki z kwiatami.
Ważną częścią akademii były podziękowania, które dyrektor
szkoły Władysława Wróbel skierowała do władz samorządowych,
radnego, sołtysa, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Koła Gospodyń
Wiejskich, Rady Rodziców, firm
lokalnych oraz wszystkich przyjaciół szkoły. Po wzruszających występach na scenie wszyscy
przenieśli się na boisko szkolne,
gdzie na dzieci czekały niespodzianki przygotowane przez Radę
Rodziców. Pośród urokliwej zieleni otaczającej naszą szkołę rozstawione
zostały
dmuchane
zjeżdżalnie, ulubione smakołyki
dzieci - wata cukrowa i popcorn.
Nie zabrakło również lodów i grillowanych kiełbasek. Niewątpliwą
atrakcją były pokazy ćwiczeń i
sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej, rozgrywki sportowe: dorośli
kontra dzieci, wspólne tańce i zabawy. Wszyscy, którzy tego dnia
przyszli do szkoły, byli zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję. Każdy mógł znaleźć dla siebie
coś interesującego. Atrakcje tego
dnia zorganizowane dla dzieci i
rodziców pokazały zdrowy sposób spędzania wolnego czasu oraz
dobry pomysł na integrację rodziny.
Dziękujemy każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się
do zorganizowania wspólnego
święta.
Danuta Krupa

Wiosna w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Borkach

Pierwszego marca br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji
Narodowego Dnia Żołnierzy
Wyklętych przygotowana
przez uczniów klasy VII pod
kierunkiem pani Czesławy
Łuszcz. W uroczystości
uczestniczyła cała społeczność szkolna. W montażu
słowno-muzycznym uczniowie przedstawili sylwetki i
tragiczne losy wybranych
żołnierzy zwanych Wyklętymi.
Dnia 2 kwietnia br. na całym
świecie obchodzony jest
Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. W naszym przedszkolu rodzice zadbali, żeby
dzieci były ubrane na niebiesko – kolor solidarności z
osobami ze spektrum autyzmu. Grupy przedszkolne
oglądały filmy mówiące o istocie autyzmu i zaburzeniach sensorycznych, bawiły
się wspólnie ucząc się współpracy, orientacji przestrzennej, budując świadomość
ciała, stymulując zmysł dotyku. Na zakończenie zajęć
dzieci malowały motyle
odbijając swoje dłonie. W
okresie wiosennym w przedszkolu nie zabrakło także innych atrakcji jak np. Dzień
Wiosny czy Dzień Marchewki.
W kwietniu odbyła się impreza czytelnicza pod nazwą
Dzień Książki. Pogram był
urozmaicony i miał bogatą
oprawę muzyczną w wykonaniu dzieci z
edukacji
wczesnoszkolnej
oraz
dziewcząt z klasy IV, które
przygotowały piosenki promujące czytelnictwo. Jednym z punktów był występ
uczniów, którzy zajęli I
miejsce w ,,Konkursie pięknego czytania” dla klas I - III.
Zaprezentowali oni swoje
umiejętności jako wzór do
naśladowania przez innych,
gdyż miłość do książek zaczyna się od biegłego opanowania techniki czytania.
Również w kwietniu Samorząd Uczniowski wraz z
opiekunem Ewą Knap przygotował akademię z okazji
Dnia Ziemi, której celem
było poszerzanie świadomości ekologicznej dotyczącej
ochrony środowiska naturalnego.
Święto Konstytucji 3 Maja i
Dzień Flagi Narodowej
uczciliśmy wspólnie uroczystym spotkaniem, które
przygotowała Ewa Dadej.
Uczniowie starszych klas
przypomnieli ten ważny dla

całego narodu moment oraz
odtworzyli prezentację dotyczącą poszanowania symboli
narodowych.
Dnia 11 maja br. uczniowie
Julia Kaczmarczyk i Oliwier
Giza reprezentowali szkołę w
Gminnym Konkursie Języka
Angielskiego zorganizowanym przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Radwanie
przy współpracy z SCKiB w
Szczucinie. Poziom konkursu
był bardzo wysoki, a uczniowie musieli zmierzyć się
z kilkunastoma zadaniami
sprawdzającymi wiedzę językową. Julia Kaczmarczyk zdobyła w tym konkursie drugie
miejsce. Dnia 13 maja 2022 r. ci
sami uczniowie wzięli udział
w finale Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
“Broaden Your Mind” w
Szkole Podstawowej nr 2 w
Dąbrowie Tarnowskiej. W finale poprzedzonym etapem
szkolnym wzięło udział 28 najlepszych uczniów z powiatu.
Po napisaniu testu jury wyłoniło laureatów i wyróżnionych. Nasza uczennica Julia
Kaczmarczyk otrzymała wyróżnienie. Opiekunem merytorycznym
uczniów
była
Agnieszka Żurek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Godnym odnotowania sukcesem jest zaszczytny tytuł laureata, który zdobył uczeń kl.
VIII Karol Bednarz w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym

,,Lwiątko”. Gratulacje dla
Karola i jego opiekunki
merytorycznej
Renaty
Rzepeckiej – Lis.
Koniec czerwca w szkole
upłynął pod hasłem ,,Tydzień kultury i życzliwości”.
Jest to ciekawa, jakże potrzebna i godna propagowania
akcja
Samorządu
Uczniowskiego przygotowana pod opieką nauczycielki Ewy Knap. Celem akcji
było wyposażenie uczniów
w wiedzę i kompetencje dotyczące kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach
życiowych. Codzienne spotkania połączone z oglądaniem
improwizowanych
scenek
uświadamiają
uczniom potrzebę stosowania adekwatnych zwrotów
grzecznościowych, uczą zachowania w szkole, przy
stole, w sklepie, w autobusie,
w kościele i innych miejscach
publicznych. Zwieńczeniem
Tygodnia kultury i życzliwości było wybranie Mistrza
Dobrych Manier spośród
uczniów. Mistrzem Dobrych
Manier
została
Emilia
Pszczoła z kl. V, I wicemistrzem Julia Kaczmarczyk z kl.
VIII, a II wicemistrzem Wiktoria Szczygieł z kl. IV. W
głosowaniu brały udział
wszystkie klasy, nauczyciele
oraz pracownicy szkoły.
Ewa Kaczówka

Reklama
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Informacje z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Radwanie

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VIII
28 marca 2022 r. trójka uczniów naszej szkoły wzięła udział w Powiatowym
Konkursie
Języka
Angielskiego dla uczniów klas VIII
organizowanym przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Nasi ósmoklasiści mieli
okazję porównać swoje umiejętności językowe z gronem rówieśników z 14 szkół podstawowych
powiatu dąbrowskiego. W zaciętej
rywalizacji nasi reprezentanci
uzyskali następujące rezultaty:
Aleksandra Furgał - miejsce 4/47 WYRÓŻNIENIE, Natalia Wąż miejsce 15/47 i Dawid Piekielniak
- miejsce 35/47.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Piłce Siatkowej
4.04. br. reprezentacja ZS-P w Radwanie zajęła 1 miejsce w rozgrywkach. W zawodach wzięło udział 5
drużyn z powiatu dąbrowskiego.
Klasyfikacja końcowa: 1 miejsce
ZS-P Radwan, 2 miejsce SP Zabrnie, 3 miejsce SP Olesno, 4
miejsce SP nr 1 Dąbrowa Tarnowska, 5 miejsce SP nr 2 Dąbrowa
Tarnowska.
Obchody Dnia Strażaka
Z okazji obchodów Dnia Strażaka,
przedszkolaki oraz uczniowie klas

I-III uczestniczyli w spotkaniu z
druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, którzy w ciekawy sposób przybliżyli dzieciom
specyfikę swojej pracy. W trakcie
spotkania dzieci dowiedziały się, że
praca strażaka nie polega tylko na
gaszeniu pożarów, ale również na
udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych oraz asyście podczas różnych akcji. Dzieci
mogły z bliska podziwiać wóz strażacki oraz wyposażenie jakim on
dysponuje. Miały również okazję
przymierzyć strój i hełm strażacki,
a także polać wodę z węża strażackiego.
Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VIII
11 maja br., w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie odbył się Gminny
Konkurs Języka Angielskiego dla
uczniów klas VIII. Konkurs zorganizowany z inicjatywy ZS-P w Radwanie swoim patronatem objął
Burmistrz Szczucina. Do rywalizacji przystąpiło 15 uczniów reprezentujących cztery z pięciu szkół
podstawowych z terenu Gminy
Szczucin. Po zaciętej rywalizacji na
wysokim poziomie i dwóch turach
dogrywek ostatecznie udało się wyłonić laureatów: I m Aleksandra
Furgał (ZS-P Radwan), II m (ex-

aequo) Julia Kaczmarczyk (ZS-P
Borki) i Emilia Bełzowska (SP
Szczucin), Wyróżnienie Kinga
Bator (SP Zabrnie). Ufundowane
przez Burmistrza Szczucina oraz
ZS-P w Radwanie nagrody rzeczowe wręczył Zastępca Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski.
Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu osiągnięcia
wysokich
rezultatów.
Dziękujemy organizatorom i nauczycielom, którzy przygotowali
swoich uczniów do udziału w konkursie. Naszą szkołę reprezentowali:
Aleksandra
Furgał
–
ZWYCIĘZCA, Natalia Wąż miejsce 6 (udział w dogrywce o wyróżnienie), Dawid Piekielniak miejsce 10, Jakub Ślimak - miejsce
15.
Obchody Świąt Majowych
29 maja br. odbyła się uroczysta
akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozdano
także nagrody za organizowany
przez SCKiB w Szczucinie konkurs
"Kolorowa Wielkanoc". Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
wspaniałego przedstawienia, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Paweł Duda

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABRNIU

Ostatnie miesiące były dla
społeczności Szkoły Podstawowej w
Zabrniu czasem intensywnej pracy,
rywalizacji i sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności podczas udziału w
licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych. Nie zabrakło
także okazji do wypoczynku i wspólnych chwil podczas wycieczek, których tak bardzo brakowało nam w
czasie przedłużającej się izolacji spowodowanej pandemią.
Szkoła zdobyła II miejsce w
Powiatowym Turnieju „EkoGala”
2022. Reprezentantkami szkoły były
uczennice: Amelia Lechowicz, Oliwia
Furgał i Anna Kozaczka.
W rozegranych 4 kwietnia
br. Mistrzostwach Powiatu w Piłce
Siatkowej Chłopców, reprezentacja
szkoły w składzie: Jakub Guzik, Wiktor Jopek, Mateusz Łopata, Mikołaj
Pater, Przemysław Sroka, Adrian
Dulak, Filip Frąc, Michał Furgał, Hubert Korbaś zajęła II miejsce. W trakcie turnieju nasi chłopcy pokonali
kolejno reprezentacje: SP nr 1 i nr 2 w
Dąbrowie Tarnowskiej, a także SP w
Oleśnie. W finale po wyrównanym
meczu przegrali z drużyną ZSP w
Radwanie.
Dużymi sukcesami może się pochwalić:
1) Maria Misiaszek z kl. VII, która
zajęła:
- w I Mieleckim Konkursie Piosenki
„Na ludowo – zespołowo” im. Janusza Mejzy organizowany przez Samorządowe Centrum Kultury w
Mielcu – II miejsce
- VII Powiatowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im.
st. sierż. Ignacego Łazarza ps. „LOT”
– I miejsce
2) Paulina Łopata z kl. V, która zajęła

III miejsce w IX Edycji Konkursu Literackiego inspirowanego życiem i
działalnością Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod hasłem: „W rodzinnym domu uczył się miłości do
ludzi...”
W tym roku Dzień Ziemi
uczciliśmy mając okazję do bezpośredniego kontaktu z naturą. 22.04.br.
uczniowie klas IV-VIII wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce
do Wierzchosławic. Uczniowie mieli
okazję zwiedzić dom rodzinny Wincentego Witosa i tzw. „Witosówkę”,
czyli gospodarstwo wybudowane
przez niego w Wierzchosławicach.
Kolejnym punktem wycieczki było
spotkanie z leśnikiem i zwiedzanie
szkółki kontenerowej oraz spacer
ścieżką przyrodniczo-leśną "Lasy
Wierzchosławickie" w leśnictwie
Wierzchosławice. Po zajęciach edukacyjnych był czas na wspólny posiłek i
odpoczynek przy ognisku, sprzyjający integracji grupy.
27 04. br. w podobnej wycieczce uczestniczyli młodsi uczniowie klas I-III, którzy po przejściu
ścieżki przyrodniczo-leśnej i wypoczynku na leśnej polanie, podczas którego mogli zjeść kiełbaskę z ogniska,
odwiedzili stajnię terapeutycznosportową „StadNinka” w Dwudniakach.
Pracownicy
stadniny
opowiedzieli uczniom o koniach, a
także przybliżyli im pojęcie hipoterapii. Dzieci miały również możliwość
obserwowania treningu zawodników
Olimpiad Specjalnych na krytej ujeżdżalni. To był dzień pełen wrażeń i
emocji.
W ostatnich dniach kwietnia
szkołę odwiedziła kapela ludowa
"Wiślanie". Jej członkowie przeprowadzili zajęcia edukacyjne mające na

celu przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji naszego regionu.
Uczniowie mieli okazję poznać kulturę i obyczaje ludowe, piosenki,
stroje oraz instrumenty. Spotkanie
cieszyło się dużym zainteresowaniem, a dźwięki ludowej muzyki
szybko porwały wszystkich do tańca
i wspólnego śpiewu.
29 kwietnia br. uroczystą
akademią postanowiliśmy uczcić
święta majowe. W montażu słownomuzycznym uczniowie klasy VI i VII
starali się odpowiedzieć na pytania,
czym dla nas jest Ojczyzna, wolność,
patriotyzm. Opowiedzieli młodszym
i przypomnieli starszym, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791r.
było krokiem milowym w rozwoju
nowoczesnego państwa. Przypomnieli genezę i historię powstania
Święta Pracy i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawili również, jak na przestrzeni wieków
kształtowały się polskie barwy i symbole narodowe. Został odśpiewany
"Mazurek Dąbrowskiego" i Hymn
Unii Europejskiej. W naszej szkole są
uczniowie z Ukrainy, dlatego też w
ramach solidarności z nimi wspólnie
zaśpiewaliśmy również Hymn
Ukrainy.
W dniu 12 maja br. cała społeczność szkolna uczestniczyła w
spotkaniu z druhami Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczucinie. Strażacy przeprowadzili zajęcia edukacyjne
oraz
pokaz
sprzętu
strażackiego. W trakcie spotkania goście opowiedzieli o swojej pracy.
Wszyscy z bliska mogli podziwiać
wyposażenie, jakim dysponują strażacy. Zarówno ci najmłodsi, jak i
nieco starsi przymierzali strój strażaka, próbowali lać do celu wodę z

węża strażackiego oraz usiąść w
prawdziwym wozie strażackim.
1 czerwca – nauczyciele
klas I-III w ramach obchodów
Dnia Dziecka zorganizowali wycieczkę do kina w Mielcu.
Uczniowie obejrzeli film pt. „Detektyw Bruno”.
3 czerwca w podobnym
wyjeździe do kina wzięli udział
uczniowie klas IV- VIII, którzy
obejrzeli film „Skarb Mikołajka”
będący ekranizacją lektury szkolnej. Była to kolejna okazja do integracji naszej społeczności, a
także miłego spędzenia czasu
wolnego.
Oglądając
film
wszyscy przypomnieli sobie, że
największą wartością w życiu
jest rodzina i przyjaciele. Uświa-

domili sobie, że pielęgnowane
przyjaźnie szkolne mogą towarzyszyć nam nawet w dorosłym życiu, a perypetie
głównych bohaterów niejednokrotnie wprawiły nas w
rozbawienie i wywołały
uśmiech na naszych twarzach.
Miniony rok szkolny
był dla nas wszystkich okresem wytężonej pracy, dlatego
chętnie zamienimy tornistry
szkolne na plecaki lub walizki,
by odkrywać nowe miejsca,
poznawać ludzi i świat, co
również jest niezwykle cenną
lekcją życia.
Ewa Gaj
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Zakończenie sezonu 2021/22

Kończy się ligowy sezon rozgrywkowy 2021/22. Wisła po
kadrowej rewolucji w przerwie zimowej zdecydowanie
obniżyła loty. Ostatecznie
udało się zająć dopiero 14 lokatę w tabeli tuż nad strefą

spadkową i uniknąć degradacji z okręgówki. Wiemy w
jakim miejscu się znajdujemy i
że czeka nas wiele pracy, by
wrócić na odpowiednie tory.
Dużo nadziei dają nam nasze
drużyny młodzieżowe, które

Trampkarze (U15 i U14)

SPORT

w tej rundzie brylowały w
swoich ligach i liczyły się w
walce o awans. Nasi juniorzy
(U19-U16) oraz młodziki (U13
i U12) znajdują się na 2 miejscu
w tabeli. Natomiast trampkarze (U15 i U14) już wygrali
swoją ligę i awansowali o
szczebel wyżej. Tak nie było
już dawno, to cieszy i daje perspektywy na przyszłość. Dodatkowo rosną ich zastępcy,
bo w Wiśle z powodzeniem
trenują i rozwijają się zawodnicy poniżej 11 roku życia.
Trzy grupy wiekowe – orliki
(U11 i U10), żaki (U9 i U8) oraz
skrzaty (U7-U5) przeżywają

Grupy dziecięce na turnieju w Szarwarku
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prawdziwe oblężenie. Szczególnie ta najmłodsza grupa
cieszy się powodzeniem i
praktycznie co trening zapisują się nowe dzieci, które chcą
rozpocząć przygodę z piłką
nożną w naszym klubie.
Nowy zarząd klubu, który
został wybrany 24 marca zaczął prężnie działać. Jeszcze w
marcu zostały odświeżone i
wymalowane dwie szatnie, a
później zamontowane nowe
zestawy prysznicowe oraz
grzejniki, co bez wątpienia poprawiło wygląd i funkcjonalność
tych
pomieszczeń.
Pozyskano również darczyńców, którzy wspomogli klub
finansowo, za co bardzo dzię-

kujemy. Na stadionie zawisło
wiele banerów lokalnych firm.
Już został zakupiony niezbędny
sprzęt, taki jak piłki czy stroje. Poszerzono kadrę trenerską - grupę
skrzatów przejął licencjonowany
trener Paweł Sieczkowski. Klub
postarał się również o zdobycie
certyfikacji z Polskiego Związku
Piłki Nożnej, której założeniem
jest podniesienie i ujednolicenie
poziomu szkoleniowego w szkółkach piłkarskich. Złożono również wniosek o dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu.
Mikołaj Strycharz
Prezes LKS Wisła Szczucin

Młodziki (U13 i U12)

OGÓLNOPOLSKIE ZMAGANIA BADMINTONISTÓW W SZCZUCINIE

4 czerwca 2022 r. w Szczucinie odbył się
Ogólnopolski Turniej Badmintonowy
"SZCZUCIN PLAY&FUN 2022" w czterech kategoriach wiekowych: żak młodszy, żak, młodzik młodszy i młodzik.
Organizatorem turnieju był Uczniowski
Międzyszkolny Klub Sportowy JUNIS w
Szczucinie. Turniej udało się rozegrać w
jednym dniu pomimo ogromnego zainteresowania i aż 145 uczestników. Szczucin
dysponuje Halą Widowiskowo-Sportową, na której mieści się 12 kortów gdzie
jednocześnie może odbywać się 12
meczy. Trenerzy i zawodnicy chętnie
przyjeżdżają do Szczucina, ponieważ
UMKS JUNIS organizuje zakwaterowanie, wyżywienie i sprawne przeprowadzenie zawodów.
Bez wsparcia wielu osób i instytucji nie
byłoby możliwe przeprowadzenie tak
dużego przedsięwzięcia. Z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu pn. MAŁOPOLSKA NA
SPORTOWO udało się pozyskać środki
finansowe na organizację turnieju.
Gorące podziękowania składamy Wicestaroście Dąbrowskiemu - Krzysztofowi
Brykowi za prywatne ufundowanie
wspaniałych nagród oraz za przekazanie
od starostwa upominków dla uczestników turnieju promujących Nasz Powiat.
Dzięki naszym sponsorom wszyscy
uczestnicy brali udział w losowaniu cennych nagród rzeczowych. Było to dużą atrakcją sprawiającą zawodnikom wiele
radości i pozytywnych emocji.
Za pomoc w organizacji turnieju
serdeczne podziękowania składamy
Wiceburmistrzowi Szczucina Tomaszowi
Bełzowskiemu.

Dostęp do Internetu umożliwił zainteresowanym na bieżąco śledzenie wyników turnieju przez specjalną stronę internetową
TOURNAMENT.
Zwycięzcom medale i dyplomy wręczyli:
Wicestarosta Krzysztof Bryk, Wiceburmistrz Tomasz Bełzowski i Prezes UMKS
JUNIS Kamil Beker.

Wyniki turnieju„SZCZUCIN PLAY&FUN
2022”:
Kategoria żak młodszy- dziewczęta
1 Antonina Skrzek UKS Orbitek Straszęcin
2 Martyna Wieczorek ULKS Lotka gm.
Olsztyn
3/4 Milena Madziar MKS Skarbek Gogołów
3/4 Julia Bzduła UMKS Junis Szczucin
Kategoria żak młodszy - chłopcy
1 Kordian Krawiec LKS Technik Głubczyce
2 Jakub Krawiec LKS Technik Głubczyce
3/4 Nikodem Kula UKS Pleśna
3/4 Oliwier Maladyn ULKS Lotka gm.
Olsztyn
Kategoria młodzik młodszy dziewczęta gra pojedyncza
1 Nikola Misiaszek UMKS Junis Szczucin
2 Antonina Skrzek UKS Orbitek Straszęcin
3/4 Mariia Mukoida UKS AB Kraków
3/4 Zuzanna Biłas MKS Skarbek Gogołów
Kategoria młodzik młodszy chłopcy- gra
pojedyncza
1 Antoni Dobrowolski LKS Technik Głubczyce
2 Michał Kazimierczak UKS Badminton
Stare Babice
3/4 Wiktor Utczyk MKS Orlicz Suchedniów
3/4 Kordian Krawiec LKS Technik Głubczyc

Kategoria młodzik dziewczęta - gra pojedyncza
1 Zuzanna Turska MKS Orlicz Suchedniów
2 Oliwia Jagoda ULKS Lotka gm. Olsztyn
3/4 Weronika Jasiulewicz UKS AB Kraków
3/4 Maria Jędrusik CAB Akademia Częstochowa
Kategoria młodzik chłopcy - gra pojedyncza
1 Jakub Dulemba MKS Orlicz Suchedniów
2 Jakub Chrząszcz MKS Orlicz Suchedniów
3/4 Kajetan Mroszczyk KS Hubertus Zalesie Górne
3/4 Oskar Gwoździowski ULKS Lotka gm.
Olsztyn
Kategoria młodzik dziewczęta - gra podwójna
1 Oliwia Jagoda ULKS Lotka gm. Olsztyn
Klara Siadlak ULKS Lotka gm. Olsztyn
2 Weronika Jasiulewicz UKS AB Kraków
Maja Zmarz BENINCA UKS Feniks K-K
3/4 Natalia Haładus Górnik Łęczna SA
Lena Nowak Górnik Łęczna SA
3/4 Zuzanna Biłas MKS Skarbek Gogołów
Amelia Wilisowska MKS Skarbek Gogołów

Kategoria młodzik chłopcy - gra podwójna
1 Jakub Dulemba MKS Orlicz Suchedniów
Oskar Gwoździowski ULKS Lotka gm.
Olsztyn
2 Ksawery Kucicki KS Hubertus Zalesie
Górne Kajetan Mroszczyk KS Hubertus Zalesie Górne
3 Jakub Chrząszcz MKS Orlicz Suchedniów
Aleksander Turski MKS Orlicz Suchedniów
Kategoria młodzik - gra mieszana
1 Jakub Dulemba MKS Orlicz Suchedniów
Weronika Jasiulewicz UKS AB Kraków
2 Aleksander Turski MKS Orlicz Suchedniów
Zuzanna Turska MKS Orlicz Suchedniów
3/4 Oskar Gwoździowski ULKS Lotka gm.
Olsztyn Maria Jędrusik CAB Akademia Częstochowa
3/4 Wiktor Utczyk MKS Orlicz Suchedniów
Maja Zmarz BENINCA UKS Feniks K-K.
Gratulacje dla zwycięzców oraz ich trenerów.

Kazimierz Żurek
Trener - Koordynator
UMKS JUNIS
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MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W BADMINTONIE

Dnia 29.05.2022 r. nasi zawodnicy
zmierzyli się z zawodnikami z całego województwa Małopolskiego.
Zawody odbyły się w Hali Sportowej w Niepołomicach. Rywalizowało
78
zawodników
i
zawodniczek z całego województwa małopolskiego. Walczyli o
tytuł Mistrzów Małopolski w badmintonie.
I miejsce Julia Bzduła
I miejsce Nikola Misiaszek
II miejsce Emil Ziobro
IX miejsce Jakub Kostecki
IX miejsce Tymoteusz Wieczorek

KĄCIK KULINARNY

Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Szczucińskiej
poleca:

Truskawkowy przekładaniec
Składniki:
8 jajek
1 szklanka cukru + 2 łyżki
4 galaretki truskawkowe
1 ½ szklanki mąki
1 budyń waniliowy bez cukru
2 kg truskawek
0,5 l śmietany 36%
1 serek mascarpone
1 cukier wanilinowy
1 łyżeczka proszku do pieczenia
½ szklanki oleju
Przygotowanie:
8 białek ubić, dodając stopniowo cukier. Po dokładnym ubiciu dodać żółtka i cukier wanilinowy. Następnie dodać ½ szklanki oleju,
zmiksować, dodać przesianą mąkę, budyń w
proszku, proszek do pieczenia, delikatnie wymieszać. Wylać na blachę wyłożoną papierem i
piec w 180 st. aż będą odchodzić brzegi od blachy. Po wystudzeniu przekroić dwa razy, aby
powstały 3 placki.
1 kg truskawek zmiksować z 2 łyżkami cukru,
zagotować. Dodać 2 galaretki w proszku, przestudzić i przełożyć placek. Ubić śmietanę z serkiem mascarpone, wyłożyć na wierzch ciasta
rozsmarować i poukładać 1 kg truskawek. 2 galaretki rozpuścić w 3 szklankach wrzącej wody,
wystudzić, gdy będzie tężeć wylać na truskawki. Włożyć do lodówki na kilka godzin.

Anna Dulak

Filet z kurczaka zapiekany z ananasem
i pomidorami

Sportowe osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
w Szczucinie

Uczniowie startowali w wielu zawodach sportowych zorganizowanych
w ramach kalendarza Szkolnego
Związku Sportowego osiągając w
nich wiele sukcesów.
Do najważniejszych należą:
• 3 m. drużyny chłopców w składzie:
F. Frankowski, M. Łuszcz, J. Piekielniak, H. Bzduła, B. Chrabąszcz,
D. Dziekan i K. Galary w Powiatowych ID w Halowej PN
• 7 m. H. Bzduła w Międzywojewódzkim Turnieju TS z okazji Święta
Niepodległości - Olkusz
• 3 m. drużyny dziewcząt w składzie:
N. Misiaszek, A. Wiślicka i M. Zielińska w Finale Wojewódzkim ID w
badmintonie
• 2 m. drużyny chłopców w składzie:
P. Przybyło, K. Zadrapa i E. Ziobro w
Finale Wojewódzkim ID w badmintonie
• 1 m. sztafety dziewcząt w składzie:
Ł. Dudkiewicz, M. Podkówka, K. Kosiba, J. Kupiec, I. Kokoszka i B. Misiaszek w Powiatowych IMS w
pływaniu
• 1 m. sztafety chłopców w składzie:
J. Sieczkowski, N. Tracz, M. Wróbel,
M. Zając, Sz. Rogoza i K. Kogut w Po-

wiatowych IMS w pływaniu
• 1 m. Ł. Dudkiewicz i J. Kupiec, 2 m.
– K. Kosiba i I. Kokoszka, 3 m. –
M. Podkówka, B. Misiaszek i M. Zając
w Powiatowych IMS w pływaniu
• 1 m. drużyny chłopców w składzie:
H. Bzduła, K. Dudkiewicz
i Sz. Strzałba w Gminnych ID w TS –
gry drużynowe
• 1 m. H. Bzduła w Gminnych ID w
TS
• 1 m. E. Sieroń i M. Łuszcz, 2- L. Gibała, 3 – R. Dudkiewicz i M. Mendys,
4 – M. Mamuszka (2d), B. Ząbek,
P. Kmiecik i M. Beker w Powiatowych ID w pływaniu indywidualnym
• 3 m. sztafety dziewcząt w składzie:
Ł. Dzięgiel, O. Pęcak, L. Gibała,
Z. Kosidło, M. Mendys i M. Leśniewska w Powiatowych ID w pływaniu
• 1 m. sztafety chłopców w składzie:
M. Mamuszka, K. Sieczkowski, E. Sieroń, M. Beker, M. Łuszcz i J. Ząbek w
Powiatowych ID w pływaniu
• 1 m. drużyny dziewcząt w składzie:
A. Kolano, E. Włodarz, A. Zięba,
J. Kupiec, P. Sznajder, I. Kokoszka,
K. Kosiba, E. Bełzowska, K. Dudkie-

wicz, G. Korbaś, W. Nowakowska,
P. Chrabąszcz i J. Warzecha w Powiatowych IMS w PS
• 1 m. H. Bzduła, 9 – K. Dudkiewicz
i 13 – Sz. Strzałba w Powiatowych ID
w TS
• 2 m. drużyny dziewcząt w składzie: A. Grędys, L. Głód, M. Skowron, M. Giza, L. Gibała i Z. Kosidło w
Powiatowych ID w drużynowych
biegach przełajowych
• 3 m. drużyny chłopców w składzie:
K. Gądek, K. Misiaszek, H. Mątwicki,
M. Sekulski, Sz. Sznajder i Ł. Tobiasz
w Powiatowych IMS w drużynowych biegach przełajowych
• 3 m. drużyny dziewcząt w składzie: K. Łuszcz, Z. Kosidło, M. Mendys, N. Cieśla, A. Wiślicka,
N. Misiaszek, G. Dymon, P. Podosek,
N. Gądek i M. Giza w Powiatowych
ID w PN
• 1 m. drużyny chłopców w składzie:
F. Frankowski, M. Łuszcz, J. Piekielniak, H. Bzduła, B. Chrabąszcz,
D. Dziekan, W. Chrabąszcz, K. Dziekan i K. Galary w Powiatowych ID w
PN.
Nauczyciele wychowania
fizycznego

Składniki:
3 pojedyncze filety z kurczaka
1 ananas w puszce
2 pomidory
ser salami
sól, pieprz
kurkuma
Przygotowanie:
Filety przekroić wzdłuż na połowę, tak żeby powstało 6 kotletów. Lekko rozbić, posypać solą,
pieprzem i kurkumą. Lekko obsmażyć z
obydwu stron. Wyłożyć na chwilę na ręcznikowy papier. Ułożyć dwie warstwy kotletów w
żaroodpornym naczyniu, przekładając plastrami ananasa i plastrami pomidora. Zapiekać
15 minut w 180 °C. Wyjąć z piekarnika, położyć
plasterki sera salami i zapiec do momentu roztopienia sera.

