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

Sukcesy chóru Clave de sol     

Na szczucińskim rynku pojawiła się kolejna, świąteczna atrakcja.
6 grudnia na płycie rynku poza znaną nam z poprzednich lat
świąteczną bombką został ustawiony rozświetlony samochód
Św. Mikołaja. Dekoracje świąteczne na naszym rynku nie tylko
wprowadzają magiczną atmosferę, ale także przyciągają miesz-
kańców, którzy chętnie robią sobie pamiątkowe zdjęcia.

Kolejna świąteczna atrakcja 
na naszym rynku
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29 listopada w Tarnowie mar-
szałek Witold Kozłowski spot-
kał się z Burmistrzem Szczucina
Janem Sipiorem, wiceburmist-
rzem Tomaszem Bełzowskim,
członkami Orkiestry Dętej przy
OSP w Szczucinie oraz przed-
stawicielami chórów Clave de
sol oraz Unisono i stowarzysze-

Spotkanie z  Marszałkiem
Małopolski Witoldem Kozłowskim
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nia Bell Canto. Rozmowy doty-
czyły głównie spraw bieżących,
ale była to również okazja do
pochwalenia się osiągnięciami
chórów i orkiestry.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

W poniedziałek 15 listopada br.
Gminę Szczucin odwiedził Mi-
nister ds. Rozwoju Samorządu
Michał Cieślak. Podczas spotka-
nia Burmistrz Szczucina Jan Si-
pior zapoznał gościa z
bieżącymi problemami gminy
w zakresie realizowanych i pla-
nowanych inwestycji w tym
oczekiwaniem organów gminy
na środki z rządowego pro-
gramu „Polski Ład”. Przedsta-
wił zamierzenia inwestycyjne w
zakresie kanalizacji miejscowo-
ści Lubasz i Delastowice oraz
uzbrojenia w zbiorcze odpro-
wadzenie ścieków tworzących
się osiedli na terenie Szczucina.
Ponadto omówiono problem
gospodarki odpadami i sposo-
bami zabezpieczenia maksy-
malnie niskich cen dla
mieszkańców. Pan Minister za-
poznał Burmistrza z propozy-
cjami zwiększenia dochodów
bieżących samorządów i sta-

nem prac w tym zakresie. Bur-
mistrz postulował o pomoc w
uzyskaniu środków finanso-
wych na budowę przedszkola z
częścią żłobkową w Szczucinie.
Omówiono również problemy i
zamierzenia w zakresie rozwią-
zywania trudności komunika-
cyjnych w gminie. Na

Wizyta Ministra ds. Rozwoju Samorządu 
Michała Cieślaka

Kolejny raz oddział Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Dąbrowie Tarnow-
skiej wspiera Urząd Miasta i
Gminy Szczucin przekazując
sprzęt biurowy. Tym razem do
naszego urzędu trafiło 9 urzą-
dzeń wielofunkcyjnych.

Nowe urządzenia biurowe w Urzędzie Miasta 
i Gminy Szczucin

Na ręce zastępcy burmistrza
Szczucina Tomasza Bełzow-
skiego nowy sprzęt przekazali
kierownik Powiatowego Od-
działu ARiMR w Dąbrowie Tar-
nowskiej Andrzej Giza oraz
z-ca kierownika Piotr Bielaszka.
Gmina Szczucin składa ser-

W dniu 24 listopada br. odbyło
się posiedzenie Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Szczucinie. Spotka-
nie miało na celu podsumowa-
nie przeprowadzonej kampanii
sprawozdawczo – wyborczej w
poszczególnych jednostkach
OSP z terenu gminy Szczucin,

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczucinie

jak również podsumowanie
działalności Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w
kadencji 2016-2021. Burmistrz
Szczucina Jan Sipior wraz z Pre-
zesem Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Szczucinie Tomaszem Beł-
zowskim wręczyli wszystkim
członkom zarządu podzięko-

wania za ich pracę na rzecz OSP
w poprzedniej kadencji. W trak-
cie spotkania przygotowano
projekt planu działania Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP na 2022 r.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Okres jesienno-zimowy to
zmienne i trudne warunki at-
mosferyczne, wcześnie zapada-
jący zmrok, a co za tym idzie
bardzo niebezpieczne warunki
drogowe, zwłaszcza dla pie-
szych. Od kilku lat samorząd
Gminy Szczucin podejmuje
działania mające na celu zabez-
pieczenie najmniej chronionej
grupy uczestników ruchu.
Jedną z wielu metod jest do-
świetlanie przejść dla pieszych.
W ramach programu „Po-
prawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla
pieszych” Gmina Szczucin
wraz z GDDKiA zrealizowała
w listopadzie br. budowę de-
dykowanego oświetlenia na
trzech przejściach dla pieszych
tj. w Radwanie, w  Szczucinie –
skrzyżowanie ul. 1 Maja i 
ul. Targowej oraz w Rynku na
ul. 1 Maja. Gmina Szczucin pla-
nuje oświetlić wszystkie przej-
ścia dla pieszych, których
oświetlenie jest złe lub niewy-
starczające. Zadanie to będzie
obejmowało wszystkie przej-
ścia zlokalizowane nie tylko na

głównych drogach, ale także na
wlotach podporządkowanych i
skrzyżowaniach z innymi dro-
gami. W związku z uchwale-
niem w dniu 23 lutego  2021 r. 
przez Radę Ministrów 
Programu Bezpiecznej Infra-
struktury Drogowej ukierunko-
wanej na poprawę bezpieczeństwa
niechronionych użytkowników
dróg, Gmina Szczucin będzie
kontynuowała to zadanie także
w przyszłym roku na kolejnych
źle oświetlonych przejściach.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Doświetlone i bezpieczne przejścia
dla pieszych

zakończenie uzgodniono 
kolejny termin spotkania 
władz gminy z Panem Minis-
trem w Szczucinie.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

deczne podziękowania za prze-
kazany sprzęt Dyrektorowi
Oddziału ARiMR w Krakowie
Panu Jerzemu Radoniowi.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Zakończone projekty
30.09.2021 r. zakończyła się w Gminie
Szczucin realizacja 2 partnerskich
projektów wymiany źródeł ciepła. W
ramach realizacji zadania „Wymiana
przestarzałych kotłów węglowych na
nowoczesne źródła zasilane gazem i
biomasą w wybranych gminach po-
wiatów brzeskiego, tarnowskiego i
dąbrowskiego” 101 mieszkańców
usunęło stare źródła ciepła i zainsta-
lowało kocioł gazowy. Łączna war-
tość dofinansowania to 1 170 504,80
zł, a więc przeciętna dotacja dla
mieszkańca wynosiła ok. 11.600 zł.
W ramach realizacji zadania „Wy-
miana niskosprawnych źródeł ciepła
na nowoczesne kotły węglowe w wy-

branych gminach powiatów brze-
skiego, tarnowskiego i dąbrow-
skiego” kocioł wymieniło 120
mieszkańców. Średnia wysokość do-
finansowania to ponad 8.000,00 zł.
Zamontowane w ramach programu
źródła ciepła to nowoczesne kotły z
certyfikatem ekoprojekt. Są to głów-
nie kotły zasilane ekogroszkiem (90
szt.) ale także kotły pelletowe (29 szt.)
oraz 1 kocioł zgazowujący drewno.
Obydwa projekty są aktualnie na eta-
pie rozliczenia końcowego.
Projekty współfinansowano w ra-
mach „Regionalna polityka energe-
tyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, pod-

W dniach 15-16 października
2021 r. Gmina Szczucin zrea-
lizowała wyjazd studyjny,
którego tematem były odna-
wialne źródła energii. W tym
celu grupa 17 osób odwie-
dziła gminę Przykona w wo-
jewództwie wielkopolskim
oraz sąsiadujące z nią gminy
w województwie łódzkim.
Uczestnicy mogli wysłuchać
informacji o rozwiązaniach
funkcjonujących w zakresie
energii geotermalnej, wod-
nej, farm fotowoltaicznych i
siłowni wiatrowych oraz zo-
baczyć je w rzeczywistości.

Tereny na których wybudo-
wana jest farma fotowolta-
iczna o mocy 1 MW oraz
farma wiatrowa, to w więk-
szości zrekultywowane
grunty po kopalni odkryw-
kowej zaopatrującej w wę-
giel Zespół Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin.
Geotermia Uniejów, to z
kolei projekt wykorzystania
energii geotermalnej dla po-
trzeb ogrzewania budyn-
ków. Aktualnie 80%
budynków w Uniejowie
przyłączonych jest do geo-
termalnej sieci ciepłowniczej.

Wyjazd studyjny - zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii w praktyce

22 września br. z rąk Woje-
wody Małopolski zastępca
Burmistrza Tomasz Bełzow-
ski odebrał dyplom Lidera
Powiatu Dąbrowskiego w
Rankingu Gmin Małopolski
2020.
Ranking Gmin Małopolski
to inicjatywa, realizowana
przez Fundację Rozwoju De-
mokracji Lokalnej im. Je-
rzego Regulskiego we
współpracy z Urzędem Sta-
tystycznym w Krakowie od
2010 roku. Jej celem jest wy-
łonienie gmin wyróżniają-
cych się pod względem
rozwoju społeczno-gospo-
darczego.
W rankingu uwzględnione
są wszystkie gminy naszego

Ranking Gmin Małopolski 2020 Remont chodnika ul. Zajezierze

Rozpoczęły się prace związane z remontem chodnika
przy ul. Zajezierze w Szczucinie. Nowy chodnik w
znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo i kom-
fort pieszych. 
W związku z wykonywanymi pracami wystąpią
utrudnienia w ruchu pojazdów, polegające na zwę-
żeniu jednostronnym drogi oraz ograniczeniu pręd-
kości. Prosimy wszystkich uczestników ruchu  o
zachowanie szczególnej ostrożności na odcinku
trwających robót drogowych. 

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

województwa z wyłącze-
niem miast na prawach po-
wiatu: Krakowa, Nowego
Sącza i Tarnowa. 
Ocenie poddawane są takie
wartości jak np. dochody,
wskaźnik zadłużenia, saldo
migracji czy wyniki egza-
minu ósmoklasisty.
Pełne wyniki Rankingu
Gmin Małopolski 2020 
dostępne są na stronie Mało-
polskiego Instytutu Samo-
rządu Terytorialnego i
Administracji.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Szczególne zainteresowanie, z
uwagi na możliwość realizacji
na naszym terenie, stanowiła
farma fotowoltaiczna. 
Wyjazd studyjny możliwy był
dzięki grantowi uzyskanemu
przez Gminę Szczucin ze środ-
ków Unii Europejskiej, pod-
działania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW na lata
2014-2020.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

24 listopada 2021 r. została podpi-
sana umowa na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 180380K - ul. Piaski wraz z czę-
ścią infrastruktury technicznej w
km 0+003,7 do km 0+138,5 w
miejscowości Szczucin, Gmina
Szczucin”.
W ramach podpisanej umowy
wykonawca zobowiązany jest wy-

działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu ni-
skiej emisji – SPR, oraz poddziałanie
4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej
emisji – paliwa stałe, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020”.
W fazie rozliczenia końcowego jest
także zakończony „Partnerski projekt
budowy odnawialnych źródeł energii
dla wybranych gmin województwa
małopolskiego”. Na terenie Gminy
Szczucin programem objętych zos-
tało 8 budynków użyteczności pub-
licznej, gdzie założono instalacje
fotowoltaiczne o łącznej mocy 93,78
kW. Mieszkańcy natomiast uzyskali

dofinansowanie do 15 instalacji ko-
lektorów słonecznych, 28 instalacji fo-
towoltaicznych oraz 4 pomp ciepła na
potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Projekt ten jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007 -
2013 oraz budżetu województwa ma-
łopolskiego.

Ewelina Ryńska
Referat Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska

konać nową nawierzchnię na ul.
Piaski na odcinku od drogi krajo-
wej do przejazdu kolejowego. Za-
danie jest współfinansowane z
Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Umowa na przebudowę 
drogi podpisana
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W czwartek 11 listopada br., ob-
chodziliśmy 103. Rocznicę Od-
zyskania Niepodległości przez
Polskę. Tradycyjnie w tym szcze-
gólnym dniu w Gminie Szczucin
zorganizowane zostały uroczys-
tości patriotyczne. Obchody Na-
rodowego Święta Niepodległości
rozpoczęły się złożeniem przez
władze samorządowe wiązanki
kwiatów pod obeliskiem Józefa
Piłsudskiego.
Następnie samorządowcy, dele-
gacje służb mundurowych, insty-
tucji, szkół i przedszkoli
uroczyście złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze przy

Kwaterze Pamięci Narodowej w
Szczucinie.
Dalsza część uroczystości odbyła
się w kościele Parafialnym w
Szczucinie, gdzie wszystkich
zgromadzonych powitał Bur-
mistrz Szczucina Jan Sipior.
Przed Mszą Św. w intencji oj-
czyzny odbył się koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu Or-
kiestry Dętej przy OSP w Szczu-
cinie.
Ostatnim punktem uroczystości
było poświęcenie na cmentarzu
parafialnym w Szczucinie  odno-
wionego Pomnika Powstańców
Styczniowych z 1863 roku oraz

Obchody 11listopada w Gminie Szczucin

Zakończyły się prace remon-
towe w ramach zadania 
„Podniesienie standardów pro-
wadzenia usług kulturalnych
w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Suchym Gruncie
(działki ewid. nr 644/1 i 644/2,
obręb Suchy Grunt). W ramach
realizacji tego zadania zostało
wymienione pokrycie dachu
oraz stolarka okienna i
drzwiowa, jak również zagos-
podarowano teren wokół bu-
dynku. 

Inwestycja została zrealizo-
wana z udziałem środków fi-
nansowych Unii Europejskiej w
ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrożenie operacji w ra-
mach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Remont budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Suchym Gruncie

grobu ich dowódcy – majora Ed-
warda Dunajewskiego. 
W uroczystości poświęcenia
uczestniczył poseł Wiesław Kra-
jewski.
Pomnik odrestaurowano przy
wsparciu finansowym Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Finał WOŚP to jednodniowa
zbiórka publiczna, organizo-
wana przez Fundację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,

w tym roku „Dla zapewnienia
najwyższych standardów diag-
nostyki i leczenia wzroku u
dzieci”.

W niedzielę 30 stycznia
na terenie gminie Szczucin
kwestować będzie 60. wo-
lontariuszy zarejestrowa-
nych w Sztabie przy
Samorządowym Centrum
Kultury i Bibliotek w
Szczucinie. 
Rozliczenie wolontariuszy
odbędzie się w Domu
Kultury w Szczucinie 
od godz. 13.00 do godz.
19.00.
Mamy nadzieję, że po-
mimo obecnej sytuacji 
epidemiologicznej, dar-
czyńcy nas nie zawiodą i
pomogą zapełnić wszyst-
kie         puszki!!!

XXX Finał WOŚP zagra 30 stycznia 2022 roku



4(22)/ 2021

To hasło nowego roku litur-
gicznego. Rozpoczęliśmy go
pierwszą Niedzielą Adwentu.
Przez ten rok liturgicznych
spotkań, chcemy nauczyć się
przeżywać Mszę świętą i ukła-
dać życie w Chrystusowym po-
koju. Kapłan, po końcowym
błogosławieństwie mówi do
nas: „Idźcie w pokoju Chrys-
tusa”, dlatego Msza się nie koń-
czy wraz z końcowym
błogosławieństwem. Ona trwa
nadal, tyle że w naszym życiu.
Jesteśmy posłani, aby to, co
przeżyliśmy na Eucharystii, za-
nieść do swojej codzienności.
Tym, co wydarzyło się na Eu-
charystii mamy żyć na co
dzień. Msza Święta ma trwać w
waszym życiu. Dlatego w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego
czytamy, że „liturgia, w której
dokonuje się misterium zba-
wienia, kończy się posłaniem
wiernych (missio), aby pełnili
wolę Bożą w codziennym
życiu” (nr 1332). Jak napisał
chilijski jezuita św. Albert Hur-
tado: „Moja Msza jest moim ży-
ciem, a moje życie jest
przedłużającą się Mszą!” Wy-
mowna jest wypowiedź św.
Franciszka Salezego: „Jedna

POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA
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Placówka Wsparcia Dzien-
nego w Szczucinie zajmuje
się pomocą rodzinom w rea-
lizacji funkcji opiekuńczo-
wychowawczej, edukacyjnej
i społecznej na rzecz dzieci.
W zakresie funkcji opiekuń-
czo-wychowawczej pla-
cówka podejmuje działania
polegające na organizacji
czasu wolnego wychowan-
ków, zapewnieniu aktyw-
nego wypoczynku i
rozrywki, a także kształtowa-
niu i rozwijaniu zaintereso-
wań. Funkcja edukacyjna
obejmuje wyrównywanie
braków edukacyjnych i socja-
lizacyjnych wychowanków.
Jest to pomoc w odrabianiu
zadań i prac domowych oraz
rozwijanie kultury osobistej i
zachowań zgodnych z przy-
jętymi i społecznie akcepto-

wanymi normami. Funkcja
społeczna placówki przeja-
wia się w działalności 
wspierającej funkcjonowanie
społeczne całej rodziny. To
organizowanie różnego ro-
dzaju imprez okolicznościo-
wych, wyjazdów rekreacyjnych,
a także celebrowanie tradycji
oraz pobudzanie do aktyw-
ności twórczej i społecznej.
Wszelkie tego typu działania
pełnią funkcję prewencyjną,
gdyż przeciwdziałają nudzie
odciągając dzieci i młodzież
od zachowań aspołecznych i
ryzykownych takich jak: chu-
ligaństwo, alkoholizm, nar-
komania, cyberprzemoc.
Placówka Wsparcia Dzien-
nego w Szczucinie współpra-
cuje w tym zakresie z rodziną
dziecka, oraz instytucjami lo-
kalnymi takimi jak Szkoła

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlik” w Szczucinie

dobrze przeżyta Komunia
Święta zdolna jest zmienić nas
w świętych i doskonałych”.
Dlatego tak ważne jest dobre
przeżycie każdej Mszy Świętej.
Przez Adwent przygotowu-
jemy się do Świąt Bożego Naro-
dzenia. Czym one są dla nas?
Czy to tylko kolejne wolne dni?
Czy może będzie to kolejne w
naszym życiu, pochylenie się
nad tajemnicą Bożego Naro-
dzenia, nad tym niezwykłym
faktem, szokującym, ale zara-
zem cudownym: Oto Bóg za-
pragnął być człowiekiem, stał
się jednym z nas. W noc betle-
jemską Wszechmocny Bóg, po
raz pierwszy chciał zobaczyć
świat ludzkimi oczyma. Ten
sam Jezus, który narodził się w
Betlejem, rodzi się w każdej
Mszy Świętej. I oddając się cał-
kowicie w nasze ręce, oczekuje,
że przyjmiemy Go z otwarto-
ścią, że znajdzie się dla Niego
miejsce w naszych sercach. Ale
tajemnica narodzin w Betlejem
nie zamyka się klamrami histo-
rii. Tajemnica rozpoczęta w
Betlejem trwa nadal. Każdy
ołtarz staje się nowym Betle-
jem. Każda Msza, to Boże Na-
rodzenie. We Mszy Świętej

mogę dotknąć Boga, mogę się z
Nim zjednoczyć w komunii.
Zawsze, każdego dnia – nie
tylko w święta. Bo taka jest mi-
łość Boga. Pięknie napisał o
tym Roman Brandstaetter w
wierszu zatytułowanym Przy-
powieść o ojczyźnie: „Człowiek
pewien, który był ojczyzną
Boga, / skazał Go na wygna-
nie. / Bóg pochyliwszy smut-
nie głowę, / odszedł bez słowa,
/ ale zawsze tęsknił za powro-
tem do człowieka, / który był
Jego ojczyzną”. Dlatego naro-
dzenie Jezusa Chrystusa to
początek najważniejszego pro-
jektu, jaki Bóg ma wobec nas –
projektu zmierzającego ku
temu, byśmy się stali uczestni-
kami Jego natury. A naturą
Boga jest miłość. Bóg jest miło-
ścią. Bóg jest samą dobrocią,
jest miłosierdziem, jest czuło-
ścią, jest przebaczeniem, jest
bezinteresownością. Już dziś
mogę realizować ten Boży pro-
jekt uczestnictwa w boskiej na-
turze, będąc człowiekiem,
który kocha, odwzajemnia mi-
łość; który przebacza, dzieli się,
pomaga, szanuje drugich. I to
nam mają uświadomić święta
Bożego Narodzenia. Mają nam

przypominać, że jesteśmy wez-
wani do naśladowania dobroci
i miłości Boga, a w ten sposób –
do uczestnictwa w Jego naturze
i stawania się miłością na wzór
odwiecznej Miłości. A jest to
dla każdego z nas, tak bardzo
ważne, bo jak uczył papież Be-
nedykt XVI: „Najważniejszy
jest Bóg! Jeżeli nie ma Go w
twoim życiu, wszystko inne się
nie sprawdzi. To tak, jakby za-
piąć źle pierwszy guzik: wów-
czas wszystkie inne też są źle
zapięte i trzeba zacząć znowu

od góry. Jeżeli podstawowa re-
lacja – relacja do Boga – nie jest
właściwa, wszystkie inne rela-
cje, z których składa się i bu-
duje nasze życie, nie mogą być
właściwe”. Ponieważ obowią-
zują pandemiczne obostrzenia,
korzystajmy wcześniej z możli-
wości spokojnego wyspowia-
dania się przed świętami. Jest
taka możliwość rano i wieczo-
rem. Wszystko po to, aby do-
mowa, rodzinna Wigilia i
Liturgia Bożego Narodzenia w
kościele parafialnym, utwier-
dziły nas w tym przekonaniu,
że „miłość wszystko prze-
trzyma”. To przekonanie jest
nam dziś potrzebne, jak świeże
powietrze. Zapraszam do od-
nawiającej się świątyni. Życzę
pełnej radości z życia! Życzę
spokoju serca i pokoju w ro-
dzinnych domach! Bożą Dzie-
cinę będę prosił: Podnieś rękę.
Błogosław Ojczyznę miłą i
wszystkie wioski z miastami. A
skoro Słowo Ciałem się stało
niech zamieszka między nami! 

ks. Proboszcz 
Zygmunt Warzecha

Podstawowa, SCKiB czy
MGOPS itd. Pobyt dziecka w
Placówce Wsparcia Dzien-
nego jest nieodpłatny i do-
browolny. Od niedawna
działa ona w nowym skła-
dzie osobowym pracuje w
nowym składzie osobowym
kierownictwa oraz wycho-
wawców. Kierownikiem jest
mgr inż. Jarosław Głód, wy-
chowawcy to mgr Edyta
Wydro i mgr Joanna Burgieł.
Od wiosny 2020 r., kiedy to
pojawił się wirus SARS-CoV-2
Placówka Wsparcia Dzien-
nego pracuje w reżimie sani-
tarnym. Mimo tych trudności
wychowankowie aktywnie i
chętnie uczestniczyli w orga-
nizowanych zajęciach – za-
równo w czasie trwania roku
szkolnego, jak i w czasie ferii
zimowych oraz wakacji. W

tym czasie zorganizowano
imprezy z okazji Walenty-
nek, Mikołaja, Dnia Babci i
Dziadka, Dnia Kobiet i Dnia
Dziecka. 
Jak co roku optymalnie sta-
rano się zagospodarować
podopiecznym czas ferii zi-
mowych i wakacji. Czas wa-
kacyjny upływał bardzo
ciekawie i wesoło, obfitując
w różnorodne przedsięwzię-
cia, z których dzieci chętnie i
entuzjastycznie korzystały.
Główną atrakcją lata był
pobyt podopiecznych na zor-
ganizowanej 10-dniowej ko-
lonii w Zębie. 
Ponadto byliśmy w Centrum
Bajki w Pacanowie, Parku
Trampolin w Tarnowie oraz
Centrum Zabaw „Wy-
Wrotki” w Mielcu. Wszędzie
wychowankowie mogli ko-

rzystać z szeregu dostępnych at-
rakcji dających im niezwykłą ra-
dość i pozostawiających
niezapomniane wrażenia. Był to
dla nich niezapomniany czas,
pełen nowych przygód i cieka-
wych wrażeń. Wychowankowie
otrzymywali napoje i posiłki do-
stosowane do pory dnia i czasu
przebywania, rozdawane przy za-
chowaniu restrykcji sanitarnych. 
Zarówno dzieci jak i rodzice mogą
liczyć na wsparcie wychowaw-
ców. 

Wychowawcy PWD
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tów Krakowskiej Szkoły Kompozycji
Jana Matejki (obecna ASP, przy pl. Ma-
tejki). To właśnie w Krakowie założył
swoją własną pracownię malarską.
Sztukę Ludomira Benedyktowicza
można spotkać w kilku muzeach. Mię-
dzy innymi we Lwowie („Nad mogiłą
powstańczą” oraz „Podjazd” i liczne
dzieła dotyczące Powstania Stycznio-
wego), w Krakowie i Poznaniu (m.in.
„Poranek na wsi”, „Wieczór na wsi”,
rysunki pejzażowe i portret córki, auto-
portret, a także portret młodej kobiety).

Dziełem, którym mieszkańcy Szczu-
cina mogli zachwycać się na co dzień,
był „Chrystus Ukrzyżowany”, który
namalowany został za probostwa ks.
Tomasza  Łączewskiego (1895-1913).
Obraz ten znajdował się w szczuciń-
skim kościele pw. św. Marii Magda-
leny w Wielkim Ołtarzu do 1928 r.,
kiedy to parafianie ufundowali, na ju-
bileusz późniejszego ks. proboszcza
Jana Ligęzy (1914-1959), nowy obraz
„Pan Jezus na krzyżu ze św. Marią
Magdaleną”, który zastąpił dzieło Lu-
domira. Od 1945 do 1950 dzieło Bene-
dyktowicza znajdowało się w ołtarzu
św. Józefa, później obraz wyjęto i
ukryto, a jego dalsze losy są nieznane.

Ludomir Benedyktowicz był nie tylko
malarzem, ale także publicystą i pisa-
rzem, który tworzył tomiki poezji,
wydawane w okrągłe rocznice Po-
wstania Styczniowego. 
Jego wielką pasją była gra w szachy
dlatego dostał on przezwisko „szach-
macik” oraz tytuł prezesa Krakow-
skiego Klubu Szachistów. 
Od 1861 r. uczył się w Zakładzie Prak-
tyki Leśnej w Feliksowie w okolicach
Broku (woj. mazowieckie, pow.
ostrowski), Instytut Leśnictwa pod
kierunkiem prof. Wojciecha Jastrzę-
bowskiego . 
Przed wybuchem I wojny światowej
Ludomir wyjechał wraz z rodziną
(żona Maria i 4 dzieci) do Lwowa,
gdzie zmarł 14.12.1926, w wieku 82
lat. 

KĄCIK HISTORYCZNY

Historie związane ze sztuką w szczucińskim Kościele
LUDOMIR BENEDYKTOWICZ  1844-1926

Urodzony 5.08.1844 r. we wsi Świ-
niary (gm. Mokobody, pow. siedlecki,
woj. Mazowieckie), s. Piotra i Marii
Ruszczewskiej. Ukończył szkołę śred-
nią w Warszawie. Uczestniczył w Po-
wstaniu Styczniowym 1863 r., walczył
w oddziale partyzanckim pod do-
wództwem Czechowskiego, następ-
nie w oddziale Wilkoszewskiego.
Podczas jednej z bitew z Kozakami w
okolicach Kaczkowa, stracił prawą
dłoń i został postrzelony w lewą rękę,
która w skutek poniesionych obrażeń
została amputowana. Pomoc uzyskał
na plebanii w Ostrowie Mazowieckiej.
Aby uniknąć represji, ogłoszono, że
zginął, usypano mogiłę, która istnieje
do dzisiaj.
Ludomir emigrował do Niemiec,
gdzie ukończył studia na ASP w Mo-
nachium – 1868 r., Antikenklasse –
(immatrykulacja – akt przyjęcia w po-
czet studentów –  9.05.1869).
Gdy wrócił do kraju został areszto-
wany i osadzony w Cytadeli War-
szawskiej.
Po odzyskaniu wolności, był w War-
szawskiej Szkole Rysunku pod kie-
runkiem prof. Wojciecha Gersona.
Tam malował swoje prace pędzlem,
przytwierdzonym do metalowej ob-
rączki, którą zakładał na przedramię
prawej ręki. Potrafił także malować
utrzymując pędzel w ustach, co wy-
maga niewątpliwego kunsztu… (inf.
ks. Giera). 
W październiku 1869 r. na podstawie
prac, został przyjęty w poczet studen-

Jego zwłoki przewieziono do Kra-
kowa i pochowano na Cmentarzu Ra-
kowickim.

Ciekawostki: 
L. Benedyktowicz był także ppor.
Wojska Polskiego, Kawaler Orderu
Wojennego Virtuti Militarii. 
Patronka kościoła szczucińskiego i pa-
rafii, Święta Maria Magdalena, to ta,
która chroni przed zarazą i epide-
miami. Na marginesie - w tych cza-
sach, w okolicach Szczucina, warunki
geograficzne sprzyjały rozwojowi
chorób i epidemii, dlatego właśnie
mieszkańcy wybrali Marię Magda-
lenę na patronkę kościoła i parafii, by
chroniła ich przed morowym powiet-
rzem i nieszczęściami.

Witold Dobrowolski
Źródła :
Archiwum IS PAN, Warszawa 2021,
dr Urszula Makowska
Bata A., Lawer H., Gmina Szczucin,
Krosno 2002, s. 50-52.
Biblioteka Jagiellońska, Słownik artys-
tów polskich, T. I, Warszawa 1971, s.
131-132.
Korekty ks. prob.Z. Warzechy ze
Szczucina i uzupełnienia ks. J.Giery-
29.05.2021
Pruszak T., Warszawa, doktorat o Be-
nedyktowiczu, rozprawa ok. 2007 r.
(relacja tel. ks. Józefa Giery z 1. i
7.06.2021, dodatkowa relacja ks.
Giery-7.09.2021).
Struziak K.,  Szczucin i okolice. Zarys
dziejów do 1948, Szczucin 2009., s.123.

Pod tym hasłem 25. listopada w Domu
Kultury grupa teatralna „Emeryturka”
i Kapela Ludowa „Wiślanie” przedsta-
wiły obrzęd ludowy „Wyskubek”.
Scenariusz opracowany został przez
Danutę Domarecką na podstawie listu
Jana Hajduka z Maniowa z 1926 r., z
tego źródła pochodzą użyte przez ak-
torów wyrażenia gwarowe, historia
wesela i autentyczne nazwiska gości. W
obrzędzie zawarto stare przyśpiewki
wykonywane przez Ludwikę Bielat z
Brzezówki – gawędziarkę ludową, dłu-
goletnią śpiewaczkę kapeli „Wiślanie”,
Eugeniusza Wybrańca – jednego z
pierwszych członków kapeli oraz Da-
nutę Domarecką. 
Wydarzenie zostało dofinansowane z
funduszu LGD PROWENT 2021. 
Całość zwieńczyła zabawa dla senio-
rów!

Redakcja

„Ludowe korzenie polskości ścieżką do Niepodległości”
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W Bibliotece Publicznej w
Szczucinie i filiach bibliotecz-
nych w Borkach, Brzezówce,
Delastowicach i Słupcu poja-
wiło się w ostatnich dniach
sporo nowości wydawniczych.
To dzięki realizacji projektu
„Zakup i zdalny dostęp do no-
wości wydawniczych do 
bibliotek publicznych” dofina-
sowanego przez Bibliotekę 
Narodową w ramach „Naro-
dowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”. Za otrzymaną
dotację łącznie ze środkami
własnymi zakupiono ponad
900 książek.  
Zbiory współczesnej biblioteki

Zapraszamy po nowości książkowe!!!
powinny mieć charakter dyna-
miczny, dlatego wymagają sta-
łego dopływu nowych
woluminów. Oferujemy na-
szym  czytelnikom  dużo po-
zycji do „poczytania” m.in.
powieści obyczajowych, ale
nie brakuje też poważniej-
szych książek. Nowości można
przeglądać i wyszukiwać 
na stronie internetowej
www.sckibszczucin.pl w za-
kładce „Katalog”. Znajdziemy
tu m.in.  sensacyjne powieści
Katarzyny Bondy, Katarzyny
Puzyńskiej, Remigiusza
Mroza, Alka Rogozińskiego,
Wojciecha Chmielarza, histo-

ryczne powieści  Antonio
Iturbe („Bibliotekarka z
Auschwitz”),  Elżbiety Chere-
zińskiej i biograficzne Magda-
leny Knedler („Położna z
Auschwitz”),  czy kolejne
tomy orientalnego cyklu Ta-
nyaValko.
Nie zapominamy również o
naszych najmłodszych czytel-
nikach i polecamy im książki
m.in. z serii – „Poznaję świat i
kropka!”, „Kicia kocia”, „Czy-
tam sobie”.

Redakcja

Najwyższy czas przygoto-
wać się na długie zimowe
wieczory i popołudnia,
podczas których nie po-
winno zabraknąć dobrej
książki – dla rodzica i dla
dziecka. Już po raz drugi
biblioteki w gminie Szczu-
cin biorą udział w akcji
„Mała książka – Wielki
człowiek”.
Zapraszamy dzieci uro-
dzone w latach 2015-2018,
zarówno te, które są już
naszymi czytelnikami, jak
i te, które chcą nimi zos-
tać. Wyprawki czytelnicze
dostępne są w Bibliotece
głównej i w filiach biblio-
tecznych w Borkach, Brze-
zówce, Delastowicach            
i Słupcu.
Każde dziecko, odwiedza-
jąc bibliotekę, otrzyma w
prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze czy-
tanki dla…” dostosowaną
pod względem formy i
treści do potrzeb przed-
szkolaka oraz Kartę Ma-
łego Czytelnika – pięknie
zaprojektowaną kartę bib-
lioteczną do zbierania na-
klejek za wypożyczone
książki. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhono-

rowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym
jego czytelnicze zaintere-
sowania. Dodatkowo dla
każdego dziecka biblio-
teka przygotowała drobne
upominki.
W wyprawce znajdą coś
dla siebie także rodzice –
przygotowana dla nich
broszura informacyjna
przypomni im o korzy-
ściach wynikających z
czytania dzieciom oraz
podpowie, skąd czerpać
nowe inspiracje czytelni-
cze.
Biblioteka to instytucja
kultury, w życie której
może włączyć się dziecko
niezależnie od wieku. Re-
gularne odwiedzanie bib-
lioteki uczy dziecko
samodzielności, pozwala
podejmować pierwsze
własne decyzje dotyczące
wyboru książki, rozwija
myślenie oraz kształtuje
nawyk czytania i pogłę-
biania wiedzy. Biblioteka
to miejsce, gdzie rodzic
wspólnie z dzieckiem
może spędzić czas w spo-
sób twórczy, a gdy już
opuszczą jej mury, prze-
żyć nową, fantastyczną
przygodę z wypożyczoną
książką.

Redakcja

Biblioteki kontynuują akcję 
„Mała książka – Wielki człowiek”

Idealne wspomnienie z dzieciń-
stwa? Mięciutki koc, kubek
kakao, wygodne miejsce na ko-
lanach rodzica i jego ciepły głos
przenoszący cię w świat opo-
wieści, pełen emocjonujących
zwrotów akcji i niezwykłych
stworzeń. Choć wielu z nas za-
chowało w pamięci takie mo-
menty, nie zawsze zdajemy
sobie sprawę z ich ogromnej
wagi. Najnowsze badania poka-
zują, że czytanie na głos potrafi
wspierać rozwój już kilkumie-
sięcznych niemowląt – i to na
wielu płaszczyznach! Maluchy,
których rodzice regularnie się-
gają po książeczki szybciej za-
czynają gaworzyć i mówić, mają
bogatsze słownictwo, bujniejszą
wyobraźnię i lepszą zdolność
koncentracji. Co więcej taka
forma spędzania czasu sprawia,
że poświęcasz dziecku całą
swoją uwagę, a co za tym idzie,
zaspokajasz ważną dla niego
emocjonalną potrzebę budowa-
nia więzi. W naszym artykule
szczegółowo wyjaśniamy, dla-
czego warto czytać dzieciom i
jak sprawić, by książki na dobre
zagościły w waszej codzienno-
ści.
Czytanie na głos a nauka czyta-
nia: jak wychować małego czy-
telnika?
Najmłodsze dzieci uczą się
przez naśladowanie rodziców.
Dlatego wspólna lektura w na-
turalny i niewymuszony sposób
przygotuje im grunt pod przy-
szłą naukę samodzielnego czy-
tania. Oswajanie kilkulatków z
książkami rozwija ich zdolności
poznawcze i tworzy nowe połą-
czenia między neuronami. W
praktyce oznacza to, że malu-
chy, które regularnie słuchają
bajek i wierszyków szybciej
uczą się czytać, a nierzadko też
lepiej radzą sobie z przyswaja-
niem innych umiejętności.
Z badań wynika, że jedynie 16%
ojców regularnie czyta swoim
dzieciom. Okazuje się, że najczę-
ściej w tej roli występują mamy

i babcie. Postarajcie się, by w
waszym domu po książeczki
sięgali wszyscy. Dzięki temu
pokażecie latorośli, że czytanie
to coś uniwersalnego, a różno-
rodne gusta i temperamenty in-
nych członków rodziny
wzbogacą czytelnicze doświad-
czenia malucha.
Czytanie dzieciom wzbogaca
ich słownictwo
Podczas wspólnego czytania
twoje dziecko styka się z mnós-
twem nowych słów i pojęć. Zna-
czenie niektórych z nich poznaje
podświadomie z kontekstu,
inne wymagają twoich wyjaś-
nień i stają się pretekstem do
rozmów na przeróżne tematy.
W ten sposób maluch niemal
bezwiednie wzbogaca swoje
słownictwo oraz ćwiczy umie-
jętność spontanicznego tworze-
nia dłuższych wypowiedzi. W
efekcie często potrafi budować
nieco bardziej złożone zdania i
wyrażać się z większą precyzją
niż rówieśnicy.
Czytanie dzieciom poprawia
ich zdolność koncentracji
Aby nie stracić wątku opowie-
ści, twoja pociecha musi opano-
wać sztukę uważnego
słuchania. Czytając dziecku, po-
magasz mu przy okazji przy-
zwyczajać się do skupienia
uwagi na konkretnej czynności
przez dłuższą chwilę. Ćwicze-
nie tej umiejętności zaprocentuje
w innych dziedzinach życia, a
poznanie zakończenia wciągają-
cej historii wynagrodzi cierpli-
wość każdego brzdąca.
Czytanie dzieciom jest źródłem
wiedzy
Od lwa, który robi „wrrrau“ po
budowę rakiety kosmicznej –
książki przenoszą maluchy do
innych, fascynujących i niezwy-
kłych światów, często zupełnie
odmiennych od naszej codzien-
ności. Dzięki nim dzieci od naj-
młodszych lat dowiadują się, że
rzeczywistość jest kolorowa, ist-
nieją różne punkty widzenia, a
wiedzę można przyswajać w

ciekawy i przyjemny sposób.
Czytanie dzieciom uczy logicz-
nego myślenia
Już najprostsze kartonowe ksią-
żeczki z obrazkami rozwijają
zdolności poznawcze małych
czytelników. Za każdym razem,
gdy dziecko uczy się nowego
słowa w jego mózgu powstają
nowe połączenia neuronowe,
odpowiedzialne m.in. za umie-
jętność logicznego myślenia. Im
bardziej skomplikowana fabuła
opowieści, tym uważniej twoja
pociecha musi się w nią wsłu-
chać, by wyłapać ważne szcze-
góły, połączyć fakty i np.
rozwikłać zagadkę. Dlatego też
czytanie pozwala ćwiczyć jej ro-
zumienie ciągów przyczynowo-
skutkowych.
Czytanie dzieciom ułatwia im
naukę samodzielnego czytania
Czytanie na głos pomaga kilku-
latkom doskonalić niemal
wszystkie umiejętności, odpo-
wiadające później za dobre wy-
niki w nauce. W rozpoczęciu
samodzielnego czytania przy-
dają się szczególnie zdolności:
koncentracji, spostrzegawczości,
logicznego myślenia i zapamię-
tywania, które u dzieci oswaja-
nych z książkami są stopniowo
i systematycznie rozwijane.
• Maluchy śledzą wzrokiem
czytany tekst i od najmłodszych
lat poznają kształt liter. Stop-
niowo zaczynają kojarzyć
brzmienie poszczególnych zna-
ków, a z czasem całych słów.
• Kilkulatkom łatwiej jest prze-
czytać słowo, które już wielo-
krotnie słyszały i które potrafią
umieścić w odpowiednim kon-
tekście.
• Wspólne czytanie sprawia
dzieciom radość i powoduje, że
książki kojarzą im się z czymś
przyjemnym.

h t t p s : / / w w w . c - a n d -
a.com/pl/pl/shop/czytanie-
dzieciom-na-glos

Korzyści z czytania dzieciom.
Zaszczep w dzieciach miłość do książek
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21 października br., na sali
widowiskowej Domu Kul-
tury w Szczucinie, odbył się
XI Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny o „Pióro Burmistrza
Szczucina”. Konkurs adreso-
wany był do uczniów klas
VII i VIII szkół podstawo-
wych gminy Szczucin oraz
uczniów Powiatowego Cen-
trum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych w Szczucinie.
Patronat honorowy nad kon-
kursem objął i główną na-
grodę, zestaw piśmienniczy
wyjątkowej marki, ufundo-
wał i osobiście wręczył Bur-
mistrz Szczucina Jan Sipior.
W konkursie uczestniczyło
20. uczniów. Tekst dyktanda
opracowała Monika Kosiń-
ska, która wspólnie z dyr.
SCKiB Krystyną Szymańską i

Laurą Tokarczyk zasiadła w
komisji konkursowej. Tego-
roczne dyktando nie należało
do najłatwiejszych i przyspo-
rzyło uczestnikom wiele pro-
blemów. Bezbłędnie ze
znajomością polskiej ortogra-
fii i interpunkcji poradziła
sobie uczennica PCEiKZ w
Szczucinie Eliza Szczepaniak
zdobywając „Pióro Burmist-
rza”. II miejsce otrzymała
Kinga Lichwała ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie, a
III Wiktoria Ciąbor, także z
PCEiKZ w Szczucinie.
Wszystkim, którzy odważyli
się stanąć w szranki z polską
pisownią gratulujemy i za-
praszamy za rok.
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4 listopada br. w Domu
Kultury w Szczucinie od-
było się Podsumowanie
Współzawodnictwa Kul-
turalnego Szkół Podsta-
wowych i Przedszkoli
Gminy Szczucin za 
rok szkolny 2020/2021.
Współzawodnictwo jest
inicjatywą promującą
edukację kulturalną.
Szkoły biorąc udział w
konkursach organizowa-
nych przez SCKiB w
Szczucinie aktywnie
promują rozwój arty-
styczny dzieci. Przed-
szkola i szkoły naszej
Gminy zajęły:

Bajki, baśnie zarówno te czy-
tane, jak i oglądane, odgry-
wają ważną rolę w życiu
dziecka. Dlatego bajkowi bo-
haterzy doczekali się swojego
święta. Międzynarodowy
Dzień Postaci z Bajek obcho-
dzimy 5 listopada w rocznicę
urodzin Walta Disney’a, jed-
nego z najpopularniejszych
autorów animowanych bajek
dla dzieci. Jest to wspaniała
inicjatywa zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych – bajki bowiem
są świetnym pomostem do
wspólnej zabawy między po-
koleniami. Najlepszym  tego
przykładem był konkurs pla-
styczny "Moja ulubiona
postać z bajki", zorganizo-
wany przez Bibliotekę Pub-
liczną w Szczucinie. Prace
konkurowe mogły być wyko-
nywane wspólnie z rodzi-
cami. W konkursie wzięły
udział dzieci z przedszkoli (5-
6 latki), oraz uczniowie klas I-
III szkół podstawowych

Konkurs ortograficzny rozstrzygnięty

Podsumowano konkursy kulturalne

Gminy Szczucin. Każda pla-
cówka zobowiązana była
przesłać do organizatora okre-
śloną liczbę prac. Jury w skła-
dzie Krystyna Lech, Lidia
Bardan i Wiktor Mazur spoś-
ród 99 prac postanowiło przy-
znać następujące miejsca:

W kategorii przedszkola:

I m: Patrycja Łachut i Maja
Meres z  PP w Szczucinie,
Kamil Sołtys, Iga Łos, Bartosz
Irla, Antoni Duda, Jan Noga z
PP w Szczucinie – oddział
POM, Kinga Oleś z PN 
„Bajkowa Kraina” w Szczuci-
nie i  Emilia Baran z PN
„Ochronka” w Szczucinie.
II m: Szymon Bulwa, Marcin
Mihilewicz, Milena Korbaś,
Marlena Korbaś z PP w Szczu-
cinie, Filip Kumorek, Anna
Irla z PP w Szczucinie – od-
dział POM, Dariusz Szym-
czyk, Marta Szymczyk z  PN
„Bajkowa Kraina” w Szczuci-

nie, Marcelina Barabasz z ZSP
w Radwanie i Agata Padykuła
z ZSP w Słupcu. 
III m: Oliwia Kupiec, Kaja Ko-
zaczka z  PP w Szczucinie,
Kacper Szarek z PP w Szczu-
cinie – oddział POM , Amelia
Giza, Filip Światłoń z  PN
„Bajkowa Kraina” w Szczuci-
nie, Kacper Lesiak  z PP w
Radwanie, Daria Gromny z
Oddziału Przedszkolnego w
Zabrniu, Antoni Kupiec z PP
w Słupcu.

W kategorii klas I-III:

I m: Jan Światłoń, Jagoda Kle-
pacz, Elżbieta Radłowska,
Kacper Kozaczka, Marcel Jab-
łoński, Eryk Skoczylas, Ewa
Prochazka ze SP w Szczucinie,
Kewin Gadziała, Maria Kur-
nal, Magdalena Tąbor  z ZSP
w Słupcu, Natalia Głód ze SP
w Zabrniu, Franciszek Orze-
chowski z  ZSP w Radwanie. 
II m: Joanna Bulwa, Maciej

„Moja ulubiona postać z bajki” Furgał, Adam Zięba, Gab-
riela Stepaniuk, Paweł Tla-
macz, Julian Morawiec,
Marcelina Hass  ze  SP w
Szczucinie, Anna Wróbel  z
ZSP w Słupcu, Szymon Oleś
ze   SP w Zabrniu, Natalia
Urban z ZSP w Radwanie,
Filip Burzec z ZSP w Rad-
wanie. 
III m: Wiktoria Stepaniuk,
Kornelia Opoza, Natasza
Ryk, Oliwia Szarek, Domi-
nik Stadnik Aleksandra
Wzorek, Kamil Kołton, Bar-
tosz Górak, Lilianna Grze-
siak ze SP w Szczucinie, Jan
Cholewa, Milena Machaj,
Pola Pikul, Lilianna Banaś z
ZSP w Radwanie, Oliwia
Sabaj  ze SP w Zabrniu. 

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a laureaci
dodatkowo nagrody książ-
kowe ufundowane przez
SCKiB w Szczucinie. Gratu-
lujemy i zachęcamy do
udziału w kolejnych kon-

kursach. 
W Bibliotece Publicznej w Szczucinie w
godzinach jej otwarcia można oglądać
wszystkie prace, które wpłynęły na kon-
kurs. Zapraszamy!
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Przedszkola:
I miejsce Przedszkole
Publiczne w Szczucinie
I miejsce Przedszkole
Niepubliczne "Bajkowa
Kraina" w Szczucinie
II miejsce Przedszkole
Publiczne w Borkach
II miejsce Przedszkole
Publiczne w Słupcu
II miejsce Przedszkole
Publiczne w Skrzynce
III miejsce Przedszkole
Publiczne w Maniowie
III miejsce Oddział
Przedszkolny w Zabrniu

Szkoły Podstawowe:
I miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Szczucinie
I miejsce Zespół
Szkolno-Przedszkolny 
w Słupcu
II miejsce Zespół
Szkolno-Przedszkolny 
w Borkach
III miejsce Zespół
Szkolno-Przedszkolny 
w Skrzynce
III miejsce Szkoła Pod-
stawowa w Zabrniu

Gratulujemy wszystkim
wyróżnionym placów-
kom.
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Poeta, tekściarz, satyryk,
aktor, Mistrz mowy pol-
skiej… Po prostu: Andrzej
Poniedzielski zawitał w
Szczucinie.. Wydał kilka
tomików poezji, opubliko-
wał wiele felietonów m.in.
w „Zwierciadle". Najbar-
dziej znany jest jednak jako
artysta kabaretowy oraz
autor tekstów piosenek,
które sam wykonuje, pisze
też dla innych artystów np.
dla Edyty Geppert, Anny
Marii Jopek, Seweryna
Krajewskiego, czy Maryli
Rodowicz. Teksty Ponie-
dzielskiego są dość zawiłe,
a humor inteligentnie
ukryty pomiędzy wier-
szami. Wymagają od czy-
telnika uwagi, wsłuchania
się i zrozumienia. Artysta
nie pomija tematów po-
ważnych. W jego utworach
znajdziemy podstawowe
pytania egzystencjalne o
życie i o śmierć. 
Spotkanie z tym obdarzo-
nym wieloma talentami,

inteligencją i niepowtarzal-
nym dowcipem artystą,
odbyło się 26 października
br., w Restauracji Staropol-
ska w Szczucinie. Było ono
okazją do usłyszenia opo-
wieści o jego życiu i twór-
czości, żartobliwych
komentarzy, a także wielu
fraz, które nie tylko bawiły
odbiorcę, ale i dostarczyły
tematów do refleksji.
Uczestnicy mogli nabyć
płyty Andrzeja Poniedziel-
skiego, a wśród nich naj-
nowszą „Ba”. Autor

przyjechał do Szczucina na
zaproszene działającego w
naszej bibliotece Dyskusyj-
nego Klubu Książki.
Współorganizatorem spot-
kania był Instytut Książki -
pomysłodawca i propaga-
tor Dyskusyjnych Klubów
Książki w Polsce. Spotka-
nie sfinansowane zostało
ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.
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Andrzej Poniedzielski w Szczucinie

3 grudnia br., w Bibliotece Pub-
licznej w Szczucinie odbyło się
spotkanie autorskie z Piotrem
Chojnowskim początkującym
pisarzem, pochodzącym z 
Dąbrowy Tarnowskiej. Spotka-
nie promowało jego książkę pt.
„Hotel Żaglowiec”, która uka-
zała się w sierpniu 2021 roku na-
kładem Wydawnictwa SQN.
Przesympatyczny młody czło-
wiek od razu nawiązał kontakt z
czytelnikami. Z pasją i humorem
opowiadał o sobie i swojej twór-
czości m.in. o debiucie książki
„Hotel Żaglowiec”. Akcja po-
wieści toczy się w tytułowym
hotelu, którego centrum stanowi
bar. W książce czytelnik odnaj-
dzie całą plejadę osobliwych
postaci, m.in. przyjaznego bar-
mana o imieniu Piotr, listonosza
Erazma zafascynowanego zakła-
dami bukmacherskimi, aktywis-
tkę Anastazję angażującą się w
różne działania ekologiczne i fe-
ministyczne. Jest również despo-
tyczny, niemiecki generał, który

Spotkanie autorskie z Piotrem Chojnowskim
brał udział w kilku wojnach, a
nawet spełniał się jako agent wy-
wiadu. Jego przeciwieństwem
jest lekkoduch Mike. W powieści
pojawia się również nadopie-
kuńcza matka bliźniaczek, która
marzy o ich sukcesie filmowym.
Chociaż w barze nie spotykamy
tłumu gości, to każdy z nich jest
nieszablonowy i wymyka się
wszelkiej kategoryzacji. Powieść
jest utrzymana w lekkiej kon-
wencji, nie brakuje zabawnych
dialogów i absurdu sytuacyj-
nego. Podczas spotkania pub-
liczność miała okazję zadawać
pytania. Rozmowę z młodym
debiutantem prowadziła Kry-

styna Szymańska – dyrektor
SCKiB, która przedstawiła także
inną młodą osobę, mieszkającą
w Szczucinie, realizującą swoją
nietuzinkową pasję. Oliwia Ry-
czek opowiadając o swoim zain-
teresowaniu  makramami
podkreślała, że pozwala jej to
oderwać się od codzienności,
wyciszyć, dając wiele satysfakcji,
zwłaszcza gdy projekt wymaga
dużo wysiłku. „Oliwkowe
sznurki”, bo tak określa je Oli-
wia, można oglądać w Bibliotece
Publicznej w Szczucinie w go-
dzinach otwarcia.
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18 listopada 2021 r. Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Bib-
liotek w Szczucinie zakończyło
realizację zadania „Kraszew-
ski. Komputery dla bibliotek”.
Celem programu jest zapew-
nienie zrównoważonego do-
stępu do nowoczesnych
technologii i wyrównywanie
szans mieszkańców miejsco-
wości w gminach o najniższych

dochodach podatkowych na
jednego mieszkańca poprzez
wyposażenie bibliotek w tych
gminach w nowoczesny sprzęt
komputerowy. W ramach za-
dania do Biblioteki Publicznej
w Szczucinie zakupiono 
3 roboty edukacyjne Photon,  1
laptop z pełnym oprogramo-
waniem, 1 zestaw kompute-
rowy z oprogramowaniem dla

osób niedowidzących, 4 ze-
stawy komputerowe z pełnym
oprogramowaniem do czytelni in-
ternetowej oraz  kiosk multi-
medialny.
Koszt całkowity zadania wy-
niósł  34.890 zł, z tego 29.390 zł
pochodziło z dofinansowania
Instytutu Książki.
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Kapela Ludowa „Wiślanie” wzięła udział
w 8. Przeglądzie twórczości ludowej „Je-
sień z folklorem, czyli muzyka łączy po-
kolenia”. Festiwal zorganizowany został
3. października br. w Oblekoniu przez
stowarzyszenie „Diamenty Powiśla”.  
Wydarzenie zgromadziło 230. artystów z
trzech województw. Kapela „Wiślanie”
zajęła III miejsce w kategorii: zespoły, na-
tomiast  I miejsce przyznano duetowi:
Wioleta Wójcik i Aneta Paciorek. 
Artystom gratulujemy!
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Oblekoń na ludowo
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To konkurs plastyczny dla
przedszkoli ogłoszony przez
Dom Kultury w Szczucinie. Jury
w składzie: Krystyna Szymańska
– Dyrektor SCKiB w Szczucinie,
Lidia Bardan – plastyk SCKiB w
Szczucinie, Wiktor Mazur – pla-
styk, 3. grudnia przyznało nastę-
pujące miejsca:
I m Antonina Zając PP Słupiec,

Miłosz Matuszczak PN „Bajkowa
Kraina”, Kamila Lechowicz PP
Szczucin, Patrycja Łachut PP
Szczucin, Katarzyna Kusiak OP
Zabrnie
II m Artur Adamczyk PP Ma-
niów, Maksymilian Chrabąszcz
PP Maniów, Nikola Kubek PP
Radwan, Wiktor Urban PP 
Radwan, Kinga Oleś PN „Baj-

„Mój Mikołaj” kowa Kraina” Szczucin, Szymon
Święch PP Borki, Wiktoria Wój-
cik PP Szczucin, Marcin Mihile-
wicz PP Szczucin, Jan Noga PP
Szczucin POM, Adam Cygan PP
Szczucin, Hanna Strzyż PN
„Ochronka Szczucin, Marcel
Zimoń PN „Ochronka” Szczucin
III m Zuzanna Piekielniak PP
Radwan, Omar Mustafa PP Rad-
wan, Alicja Kusiak PN „Bajkowa
Kraina” Szczucin, Emilia Kusiak
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin,
Kamil Hajduk PP Borki, Bartosz
Irla PP Szczucin POM, Wiktoria
Kwiatkowska PP Szczucin,
Maria Mauszka PP Szczucin, Ja-
goda Bożek PP Szczucin, Paulina
Bożek PP Szczucin, Lena Kacz-
kowska PN „Ochronka” Szczu-
cin.
Gratulujemy zwycięzcom i dzię-
kujemy wszystkim dzieciom za
zaangażowanie.
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Świąteczna Tradycja
Konkurs na najładniejszą ozdobę
choinkową i stroik świąteczny,
dedykowany uczniom szkół pod-
stawowych w ramach Między-
szkolnego Współzawodnictwa
Kulturalnego – rozstrzygnięty!
Jury w składzie: Krystyna Szymań-
ska – Dyrektor SCKiB w Szczuci-
nie, Lidia Bardan – plastyk SCKiB
w Szczucinie, Wiktor Mazur – pla-
styk, 14. grudnia przyznało nastę-
pujące miejsca:
W kategorii klas I-IV:
ZS-P Borki
I m Emilia Kaczmarczyk
II m Tomasz Urbanik
II m Oliwia Kaczmarczyk

II m Wiktoria Szczygieł
II m Antoni Kuśnierz
II m Natalia Kaczmarczyk
II m Amelia Trela
III m Bartosz Kupiec
III m Aleksandra Banaś
III m Przemysław Gaj
III m Julita Brzezińska
III m Wojciech Wójtowicz
ZS-P Słupiec 
I m Bartosz Tąbor
I m Wojciech Padykuła
II m  Magdalena Tąbor
II m  Weronika Zalińska
II m Kewin Gadziała
III m Rafał Kużdżał
III m Jakub Gaj
III m Zuzanna Ćwiek
III m Anna Wróbel
III m Weronika Klara
III m Nikola Górak
SP Zabrnie
I m Dawid Głód
I m Karol Kusiak
I m Szymon Oleś
II m Aleksandra Furgał
II m Dawid Kupiec
II m Wojciech Bielaszka
II m Paulina Płaczek
III m Krystian Wiatr
III m Natalia Przybyło
ZS-P Radwan
I m Dominik Dudek
I m Dawid Aksamit
I m Pola Pikul
II m Maciej Orzechowski
II m Filip Burzec
II m Franciszek Orzechowski
III m Natalia Urban
III m Dominik Aksamit
III m Martyna Warias
III m Oliwia Warias
SP Szczucin
I m Sebastian Łachut
I m Dominika Bator
I m Igor Koniuszy-Zmarzły
I m Julita Jędo
I m Jan Światłoń
I m Aleksandra Sosin
I m Wiktor Knaga
I m Stanisław Piasecki
II m Amelia Sieroń
II m Szymon Sokół
II m Sebastian Kijowski
II m Gabriela Strzałba

II m Michał Mamuszka
II m Kacper Kozaczka
II m Weronika Szwajkos
II m Eryk Skoczylas
III m Zuzanna Giera
III m Wiktoria Stepaniuk
III m Amelia Wieczorek
III m Maja Łachut
III m Natalia Giera
III m Albert Hass

W kategorii klas V- VIII:
ZS-P Borki
I m Kinga Fijał
I m Jakub Urbaś
II m Emilia Pszczoła
III m Bernadetta Matuszczak
ZS-P Słupiec
I m Nikola Syper
I m Patryk Wilk
I m Wojciech Sieroń
II m Klaudia Górak
II m Kinga Zalińska
II m Samanta Pęgiel
SP Zabrnie
I m Szymon Sroka
II m Wiktor Wierzba
ZS-P Radwan
I m Emilia Burzec
I m Patryk Dudek
II m Laura Aksamit
II m Kacper Ziobro
II m Klaudia Gawrońska
II m Bartłomiej Bator
II m Krystian Barabasz
III m Adrian Kubek
III m Bartłomiej Cholewa
SP Szczucin
I m Świetlica (praca zbio-
rowa)
I m Eryk Sieroń
I m Maja Skowron
I m Maja Kozioł
II m Karolina Łachut
II m Marcel Mach
II m Kamil Łachut
II m Dawid Piekielniak
II m Dominika Dudek
III m Norbert Knaga
III m Bartosz Sołtys
III m Maja Rajtar
III m Maksymilian Kalita

Gratulujemy laureatom!
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Wielkie zwycięstwo chóru
Clave de sol ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie na  Mię-
dzynarodowym Konkursie
Chóralnym  w Hiszpanii

Pragniemy wszystkim ogłosić z
ogromnym wzruszeniem i nie-
opisanymi emocjami, że pod-
czas Xth International Choir
Festival and Competition
“Canco Mediterrania” Barce-
lona-LIoret de Mar - chór Clave
de sol zdobył 3 złote medale:
1 prize category folklore – chil-
dren choirs
1 prize category pop-music –
children choirs
1 prize category sacred music –
children choirs
Organizator ogłosił również, że
byliśmy pierwszym chórem
dziecięcym w historii tego kon-
kursu, który zdobył najwyższe
miejsca we wszystkich śpiewa-
nych kategoriach.
Jesteśmy ogromnie szczęśliwi i
dumni, że w tych trudnych cza-
sach udało nam się zorganizo-
wać i przeżyć tę wspaniałą,
niezapomnianą muzyczną
przygodę, która tak pięknie się
zakończyła. Wrażenia i
wszystko co przeżyliśmy, bar-
dzo trudno opisać słowami, ale
chcemy podzielić się chociaż w
krótkiej relacji z naszego po-
bytu w cudownej miejscowości
LIoret de Mar w Hiszpanii.
18 września 2021 r. wyruszy-
liśmy do Lloret de Mar. Głów-
nym celem wyjazdu był udział
w X Międzynarodowym Kon-
kursie Chóralnym "Canco Me-
diterrania", na który zostaliśmy
zaproszeni przez organizato-
rów. Podróż trwała kilkadzie-
siąt godzin, ale wszystkim
dopisywały humory i pano-
wała wspaniała atmosfera.
Pierwszy etap podróży zakoń-
czył się noclegiem w Padwie
we Włoszech, gdzie przywitał
nas deszcz, który jednak nie
przeszkodził nam w wieczor-
nym spacerze oraz mini kon-
cercie w uzdrowiskowej części
miasta, gdzie wzbudziliśmy
ogromny aplauz i zaintereso-
wanie włoskich kuracjuszy.
Wieczór zakończył się kolacją,
na którą zamówiliśmy trady-
cyjną miejscową pizzę. 
Następnie wcześnie rano wyje-
chaliśmy do Lloret de Mar.
Warto tutaj wspomnieć, że
ucztą dla naszych oczu były za-
pierające dech w piersiach wło-
skie i francuskie nadmorskie
krajobrazy, które oglądaliśmy
przez okna autokaru.
21 września odbyły przesłucha-
nia chórów w X Międzynaro-
dowym Konkursie Chóralnym
"Canco Mediterrania". To w
Lloret de Mar jest bardzo pres-
tiżowa impreza. O godzinie
17.00 odbyła się uroczysta
inauguracja konkursu na głów-
nym placu miasta. Cała nasza
ekipa udała się na nią z flagami
Polski oraz symbolami Szczu-
cina. W uroczystościach rozpo-

do nich dążyć. 
Dziękuję moim cudownym
chórzystom za wspaniałą
postawę, odpowiedzialność,
zaangażowanie, serce i wielką
odwagę. 
Dziękuję w imieniu swoim i
moich małych artystów, orga-
nizatorom X edycji Międzyna-
rodowego Konkursu "Canco
Mediterrania" w Lloret de Mar
panu Jaromirowi Pyzia, który
otoczył nas od początku wyjąt-
kową i serdeczną opieką. Wraz
z żoną Alicją i synem Krzyszto-
fem byli dla nas pełnymi życz-
liwości przewodnikami na
miejscu. Dziękujemy serdecz-
nie wszystkim za pomoc 
i zaangażowanie podczas orga-
nizacji wyjazdu: Dyrekcji
Szkoły Podstawowej w Szczu-
cinie Beacie Dzięgiel i Joannie
Ryk, prezes Stowarzyszenia
Bell Canto Joannie Kosidło
wraz z zarządem, Gminie
Szczucin na czele z burmist-
rzem Janem Sipiorem i wice-
burmistrzem Tomaszem
Bełzowskim. Dziękujemy Sta-
rostwu Powiatowemu w Dąb-
rowie Tarnowskiej, władzom
województwa małopolskiego,
firmie CD Locum z Dębicy,
sponsorowi Marcinowi Bie-
laszce oraz rodzicom i opieku-
nom. Dziękujemy serdecznie
Kseni Miśkiewicz naszej dro-
giej i życzliwej akompania-
torce. 

Koncert Chórów Małopolski
w Filharmonii K. Szymanow-
skiego w Krakowie z udzia-
łem chórów ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie

4.11.2021 r. w Filharmonii Kra-
kowskiej, odbył się Koncert
Chórów Małopolski Akademii

Chóralnej - Śpiewająca Polska -
"Dzieci dzieciom", na którym
chóry Unisono oraz Clave de
sol ze Szkoły Podstawowej w
Szczucinie, miały zaszczyt za-
prezentować się wraz z chó-
rami regionu małopolskiego.
Koncert zorganizowała dr Kse-
nia Miśkiewicz. Na fortepianie
chórowi Unisono akompanio-
wała Marta Cieplińska-Korwel.
Wszystkie chóry Akademii
oprócz własnej prezentacji wy-
konały utwór z Orkiestrą Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w
Nowym Targu pod dyrekcją
Marty Łapczyńskiej. Na zakoń-
czenie 9 chórów wykonało
wspólnie utwór pod dyrekcją
Ilony Mach. Koncert,  odbył się
dzięki uprzejmości Dyrektora
Filharmonii Mateusza Pren-
doty i wieńczył tegoroczną
edycję Projektu Śpiewająca Pol-
ska, której dyrektorem jest Pani
prof. dr hab. Agnieszka Fran-
ków-Żelazny. 
Dziękuję serdecznie Dyrekcji
Szkoły, rodzicom chórzystów
za wspaniałą współpracę, Gmi-
nie Szczucin za wsparcie finan-
sowe, a chórzystom za pracę,
serce, oddanie i  wspaniałe pre-
zentacje.

Pierwszy teledysk chóru Clave
de sol ze Szkoły Podstawowej
w Szczucinie

7 listopada br. chór Clave de sol
zrealizował swój pierwszy mini
– teledysk. 3 utwory wykonano
w Muzeum Drogownictwa w
Szczucinie  przez Studio Foto-
grafii Barwnej Bogdan Sosin.
Dziękujemy za wspaniałą
współpracę i profesjonalizm
podczas tworzenia nagrania
zarówno Bogdanowi Sosinowi,
jak i  naszemu akompaniato-
rowi  Wojtkowi Wojnasowi.
Słowa podziękowania kieru-
jemy również na ręce wice 
burmistrza Tomasza  Bełzow-
skiego  za zorganizowanie
miejsca nagrań oraz Stowarzy-
szeniu Bell Canto za pomoc fi-
nansową. Teledyski chór
wykorzysta do celów promo-
cyjnych.

Warsztaty wokalne młodszego
chóru UNISONO ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie

16 października br.  odbyły się
zajęcia wokalno-integracyjne
połączone z opracowaniem no-
wego repertuaru, które dały
małym chórzystom wiele rado-
ści i satysfakcji. Warsztaty wo-
kalne wsparło Stowarzyszenie
Bell Canto, dzięki któremu chó-
rzyści skorzystali z bezpłat-
nego posiłku, a Pawłowi
Obarze dziękujemy za udo-
stępnienie miejsca  i kolejną
miłą i smaczną gościnę w
Karczmie Staropolska.                          

Ilona Mach

czynających festiwal uczestni-
czyła pani konsul generalna
Karolina Cemka, która wrę-
czyła naszemu chórowi dy-
plom uznania za dokonania
artystyczne. Przedstawiono
również jury, które oceniało ze-
społy: Ms Sylvię Castiglio z Ar-
gentyny, profesor Akademii
Muzycznej z Bydgoszczy Elż-
bietę Wtorkowską, Christianę
Fernandez z Lloret de Mar, dr
hab. prof. AM Jana Borow-
skiego. Podczas przesłuchań
konkursowych chór zaprezen-
tował 9 utworów w trzech ka-
tegoriach, zdobywając trzy
złote medale i wielkie uznanie
od jurorów, publiczności oraz
pana Jaromira Pyzię - organiza-
tora konkursu. Wieczorem
wszyscy chórzyści w radosnym
pochodzie, ze śpiewem na
ustach przeszli główną prome-
nadą Lloret de Mar. Byliśmy
szczęśliwi i dumni. Swoim
śpiewem wzbudzaliśmy
ogromne zainteresowanie i ra-
dość na twarzach mieszkańców
i turystów.
22 września był dla chórzystów
dniem relaksu. Wspaniałą at-
rakcją był rejs statkiem wzdłuż
skalistego wybrzeża Costa
Brava. Podziwialiśmy piękną
linię brzegową, urokliwe plaże,
jaskinie i zatoczki. W miejsco-
wości Tossa, do której przybił
statek spacerowaliśmy prze-
uroczymi uliczkami tej hisz-
pańskiej miejscowości,
spróbowaliśmy pysznych
lodów oraz zakupiliśmy pierw-
sze pamiątki i prezenty dla naj-
bliższych. Chórzyści
zaprezentowali się również tu-
rystom i mieszkańcom mias-
teczka, śpiewając swoje
ulubione piosenki, wzbudzając
wielki entuzjazm i zaintereso-
wanie. Po obiedzie młodzież
zażywała relaksu nad basenem.
23 września odbył się koncert
plenerowy na promenadzie w
pobliżu przepięknej plaży w
Lloret de Mar. Po raz kolejny
nasi chórzyści podbili serca słu-
chających.
24 września odbyła się wy-
cieczka do Barcelony. Zwiedza-
nie tego hiszpańskiego miasta,
będącego stolicą Katalonii, roz-
poczęliśmy od Sagrada Fami-
lia-świątyni uznawanej za
największe dzieło Antonio

Gaudiego. Poznaliśmy historię,
kulturę i miejscowe obyczaje.
Wieczór spędziliśmy w miłej
atmosferze na pobliskiej plaży,
wsłuchując się w szum fal, tań-
cząc i śpiewając. 
25 września o godzinie 18.00
nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu International Pau Casals
Choir Competition Xth Interna-
tional Choir Festival and Com-
petition "Canco Mediterrania"
Barcelona- Lloret de Mar - 2021.
Uroczystość miała miejsce na
głównej promenadzie Lloret de
Mar. Przewodniczący jury: dr
hab. prof. Jan Borowski bardzo
serdecznie podziękował i po-
zdrowił organizatorów w Pol-
sce, którzy przyczynili się do
wyjazdu chórów w trudnych
czasach covidowych. Następ-
nie nastąpiła prezentacja wyni-
ków. W blasku zachodzącego
słońca usłyszeliśmy te ważne
dla nas słowa: Jesteście zwy-
cięzcami!!! 
Radości nie było końca, łzy
szczęścia pojawiały się na twa-
rzach wszystkich, a ja z płyną-
cymi po policzkach łzami
radości, odbierałam na scenie
kolejno złote medale. To uczu-
cie na zawsze pozostanie w
moim sercu. Byliśmy dumni, że
tak pięknie promowaliśmy
naszą szkołę, gminę, powiat,
Małopolskę i nasz kraj!
Był to wyjątkowy czas. Pozo-
staną w pamięci piękne obrazy
przyrody zarówno hiszpań-
skiego morza, plaży, czy mija-
nych przepięknych widoków
Lazurowego Wybrzeża we
Francji i klimatu włoskich
miasteczek. Osiągnięty sukces
po raz kolejny udowodnił dzie-
ciom, że ciężka, wytężona i sys-
tematyczna praca ma sens, że
warto wyznaczać sobie cele i

Chór Clave de sol ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie odnosi wielkie sukcesy
Podbijamy Europę



SZKOLNE ECHAstr.12 4(22)/ 2021

Z przyjemnością informujemy,
że ogromnym sukcesem zakoń-
czyła się zbiórka plastikowych
nakrętek dla chorego Miłosza –
mieszkańca Gminy Szczucin. W
niespełna miesiąc udało się
zebrać ok. 1.5-2 ton plastiku.
Bardzo dziękujemy za zaanga-
żowanie w akcję wszystkim lu-
dziom dobrej woli, a w
szczególności nauczycielom,
uczniom i rodzicom Zespołu
Szkolno Przedszkolnego w Rad-
wanie, Szkoły Podstawowej nr 2
im. M. Kopernika w Dąbrowie
Tarnowskiej, I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Dąbrowie Tar-
nowskiej, Zespołu Szkół im.
K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie

Tarnowskiej, Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza w
Szczucinie, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borkach, Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego
w Słupcu,  Szkoły Podstawowej
w Zabrniu, Przedszkola Pub-
licznego nr 1 w Szczucinie,
Przedszkola Publicznego w Ma-
niowie, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Błogosławionego
Ks. Jerzego Popiełuszki w Nie-
czajnej Górnej, Szkoły Podsta-
wowej im. Świętej Jadwigi
Królowej w Zarzeczu Dużym i
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Radgoszczy.

Paweł Duda

Pomoc dla Miłoszka
DLA SERC SZLACHETNYCH NAJWYŻSZĄ ROZKOSZĄ, GDY DRUGIM RADOŚĆ W NIEDOLI PRZYNOSZĄ - Adam Asnyk

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021
Jak co roku z końcem września
zorganizowana została 28. akcja
sprzątania świata. Wzorem lat
ubiegłych również nasza szkoła
dołączyła do ogólnopolskiego
przedsięwzięcia. Tegoroczne
hasło kampanii brzmiało:
„Myślę, więc nie śmiecę”. Akcja
„Sprzątanie świata – Polska” jest
wspólną lekcją poszanowania
środowiska, jak również promo-
waniem ograniczenia wytwa-
rzanych odpadów. W ostatnich
latach plastikowe opakowania
zdominowały nasze życie i oto-
czenie. Plastik jest wszędzie w
wodzie, którą spożywamy, w
powietrzu którym oddychamy,
a także w naszych ciałach. Wy-
chodząc na spacer bardzo często
napotykamy porzucone plasti-
kowe butelki (PET), woreczki i
reklamówki foliowe, oraz jedno-
razowe kubeczki. Ich rozkład w
środowisku naturalnym zajmuje
od 100-1000 lat, a nawet dłużej.
Plastikowe odpady stały się jed-
nym z problemów cywilizacyj-
nych, aby z nim walczyć
wystarczy zacząć od siebie
zmieniając swoje nawyki i przy-
zwyczajenia oraz wdrażając w
życie ideę less waste (mniej od-

padów) i zasadę 5R (redukuj,
użyj ponownie, segreguj, odzys-
kuj, odnawiaj). Mając na uwa-
dze tegoroczne hasło szczególnie
zachęcamy, aby każdy z nas pod-
jął działania, dzięki którym
zmniejszymy ilość wytwarza-
nych tworzyw sztucznych. Po-
stępując w ten sposób
przyczynimy się do ogranicze-
nia wytwarzanych odpadów
oraz do poprawy czystości na-
szego otoczenia. Dziękujemy
uczniom i nauczycielom, którzy
zaangażowali się w organizację
akcji w naszej szkole.
SUKCES w konkursie "EKOlo-
giczny komiks"!
Starostwo Powiatowe w Dąbro-
wie Tarnowskiej w ramach rea-
lizowanego projektu pn.
"Młodzi Eko-Świadomi" dofi-
nansowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie zorganizowało
konkurs plastyczno-ekolo-
giczny pn. "EKOlogiczny ko-
miks" dla uczniów klas IV-VIII.
Gratulujemy uczennicy klasy V
naszej szkoły Emilii Burzec za-
jęcia II miejsca, za udział dzię-
kujemy również uczennicy
klasy VII Giulii Velli. Dzięki

osiągniętemu sukcesowi obie
dziewczynki wraz ze swoimi
klasami zostały zaproszone na
plenerowe warsztaty przyrod-
nicze pn. "Drzewa wokół nas",
które odbyły się 6 października
2021r. w zespole dworsko-par-
kowym w Brniu. Nagrodę Emi-
lii wręczył starosta dąbrowski
Lesław Wieczorek. 
WYCIECZKA DO HASIAKO-
WEJ ZAGRODY 
W październikowy poranek
uczniowie klas I-III udali się pie-
szo do Hasiakowej Zagrody
w Radwanie - gospodarstwa
państwa Katarzyny i Dariusza,
którzy prowadzą hodowlę kóz i
owiec. Dzieci poznały różne
rasy tych zwierząt, historię ich
udomowienia, a także niektóre
tajniki hodowli - sposób karmie-
nia, pozyskiwania mleka oraz
jego wykorzystania do produk-
cji serów. Podsumowaniem
nowo zdobytej wiedzy było roz-
wiązanie quizzu o sympatycz-
nych zwierzakach, a nagrodą
degustacja pysznych serów o
różnych smakach. Była to
piękna lekcja o szacunku do
zwierząt i przyrody, a także o
codziennej pracy rolnika. Ser-
decznie dziękujemy. 

UCZNIOWIE Z WIZYTĄ W
DĄBROWSKIM DOMU KUL-
TURY
W czwartek 4 listopada 2021 r.
członkowie Prezydium Samo-
rządu Uczniowskiego naszej
szkoły w towarzystwie opie-
kuna SU udali się do Dąbrow-
skiego Domu Kultury celem
zobaczenia dorocznej wystawy
prac członków Stowarzyszenia
Twórców Kultury Powiśla Dąb-
rowskiego. Złożyły się na nią
bardzo interesujące i różno-
rodne prace osiemnaściorga ar-
tystek i artystów z naszego
regionu. Wśród nich znalazły się
również prace naszej nauczy-
cielki – pani Iwony Bielaszki-
Podsady. Uczniowie mieli
okazję podziwiać obrazy olejne,
ikony, hafty diamentowe i kora-
likowe, ceramikę, małe formy
rzeźbiarskie, płaskorzeźby,
dziewiarstwo („łapacze snów”),
a nawet sztukę kaligrafii. Go-
rąco zachęcamy do obejrzenia
wystawy! 
Podsumowanie szkolnego kon-
kursu historyczno - plastycz-
nego "Moja Ojczyzna". 
Podczas uroczystej akademii z
okazji 103. Rocznicy Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości
dyrektor szkoły Janusz Guła
wręczył wszystkim uczestni-

kom okolicznościowe dy-
plomy i nagrody. Do oceny
wpłynęło 23 prace. Jury w
składzie: przewodniczący Ja-
nusz Guła oraz Anna Dereń i
Agnieszka Kogut przyznało
następujące miejsca. W kate-
gorii klas I – III: I m Pola
Pikul, II m Dominik Dudek, III
m Jan Cholewa i Milena Ma-
chaj oraz wyróżnienie dla Fi-
lipa Burzec, Gabrieli
Kowalskiej i Franciszka Orze-
chowskiego. W kategorii klas
IV – VIII: I m Antoni Kuc i
Emilia Burzec, II m Laura
Aksamit i Alicja Piłat, III m
Honorata Dobrowolska, Ma-
ciej Orzechowski i Patryk
Dudek a także wyróżnienie
Maciej Piłat i Adrian Kubek.
Wszystkim uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy.
WYCIECZKA SZKOLNA
10 listopada 2021 r. uczniowie
klas I-VIII naszej szkoły udali
się na wycieczkę. W obecności
opiekunów oraz przewodni-
ków odwiedzili 683 letni Dąb
Bartek, ruiny Zamku Królew-
skiego w Chęcinach oraz cen-
trum nauki Leonardo da Vinci
w Podzamczu Chęcińskim. 

Paweł Duda

Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Radwanie



SZKOLNE ECHA str.134(22)/ 2021

Pomimo, że ciągle uczymy się w
reżimie sanitarnym szkoła w
Słupcu tętni życiem. Uczniowie
po prawie rocznej nauce zdalnej
z wielka ochotą i przyjemnością
uczestniczą w różnorodnych ak-
cjach, apelach, wycieczkach  czy
zawodach sportowych. 
Uczniowie z klas IV – VIII w bie-
żącym roku szkolnym uczestni-
czą w projekcie edukacyjnym
Akademia Filmowa. W ramach
tegoż 21 września uczniowie
klas 7 i 8 udali się do kina w
Mielcu, aby obejrzeć ekranizację
książki Arkadego Fiedlera pt.
”Dywizjon 303”. Chyba każdy
słyszał o pilotach, którzy wal-
czyli w Bitwie o Anglię. Lotnicy
znad Wisły, początkowo niedo-
ceniani i wyśmiewani, szybko
stali się legendą. Ich ponadprze-
ciętne umiejętności i niezwykły
patriotyzm mogą być przykła-
dem dla kolejnych pokoleń Po-
laków, czym jest prawdziwe
bohaterstwo.
Z kolejną wizytą do mieleckiego
kina uczniowie wybrali się na
film pt. „Tajemniczy ogród”
zrealizowany na podstawie
książki Frances Hodgson Bur-
nett. Uczniowie klas: 4, 5 i 6 po
przeczytaniu tej lektury mogli
skonfrontować swoje wyobraże-
nia z wyobraźnią reżysera. 

Dzień Edukacji Naro-
dowej obchodzony był w naszej
szkole 13 października. Uro-
czystość zorganizowana przez
uczniów starszych klas była
okazją, by podziękować nauczy-
cielom i pracownikom szkoły za
ich pracę i poświęcenie, które
wkładają w wychowanie mło-
dego pokolenia.Tego dnia miało
tak że miejsce uroczyste ślubo-
wanie oraz pasowanie uczniów
klasy pierwszej. Pierwszoklasi-
ści jednogłośnie złożyli uro-
czyste przyrzeczenie na
sztandar szkoły, a aktu pasowa-
nia symbolicznym ołówkiem
dokonała dyrektor szkoły w
Słupcu  Władysława Wróbel,
przyjmując ośmioro najmłod-
szych uczniów do grona szkol-
nej społeczności.
Uczniowie klasy pierwszej z
okazji ślubowania otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz drobne
upominki od rodziców. Wszyst-
kim pierwszoklasistom ży-
czymy sukcesów w nauce i
samych radosnych chwil w na-
szej szkole.

Kolejna ważna uroczys-
tość w kalendarzu szkolnym to
Dzień Patrona, świętowaliśmy
15 października br. Z tej okazji
odbył się uroczysty apel przygo-
towany przez uczniów klasy
piątej i siódmej. Następnie
ósmoklasiści wraz z wycho-
wawczynią udali się na cmen-
tarz, by zapalić znicze na grobie
patrona słupieckiej szkoły – Sta-
nisława Klimczaka.

19 października br. w
hali sportowej w Szczucinie od-
były się Gminne Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w piłce halowej
dziewcząt i chłopców. Po zacię-
tej rywalizacji obydwie repre-
zentacje naszej szkoły stanęły na
podium. Poziom był bardzo wy-
równany, a emocje w każdym
meczu sięgały zenitu. Dziew-
częta ostatecznie zdobyły III
miejsce, natomiast drużyna
chłopców zajęła ex aequo I
miejsce z drużyną ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie. 
W kolejnej sportowych zmaga-
niach,  Gminnych  Igrzyskach-
Dzieci w halowej piłce nożnej
nasze zawodniczki i zawodnicy
wywalczyli dwa trzecie miejsca,
a do szkolnej kolekcji trafiły
dwa kolejne puchary. 

W dniach 28 i 29 paź-
dziernika br. uczniowie klasy
ósmej  wzięli  udział w progra-
mie profilaktyki zintegrowanej
Archipelag Skarbów. Głównym
celem  warsztatów było pogłę-
bienie wiedzy młodzieży w za-
kresie zdrowego stylu życia
oraz motywowania do realizacji
własnych pasji. Trenerzy po-
mogli młodym ludziom w do-
strzeżeniu znaczenia szacunku
w relacjach międzyludzkich,
ukazali pozytywne aspekty
otwartości na dorosłych prze-
wodników życiowych (rodzi-
ców, nauczycieli). Zachęcili
młodzież do krytycznego spoj-
rzenia na przekaz kultury maso-
wej i reklamy. Celem
warsztatów było również
wsparcie w obszarze programu
profilaktycznego, który na co
dzień jest realizowany w szkole
i podjęcie raz jeszcze zagadnień
zdrowego stylu życia w kontek-
ście unikania alkoholu, narkoty-
ków, pornografii i przemocy.

Można śmiało stwier-
dzić, że słupieccy uczniowie
połknęli „teatralnego bakcyla” i
w czasie przed pandemią byli
częstymi gośćmi w teatrze. Stąd
z wielką radością 3 listopada br.
pod opieką Pań Danuty Krupy i
Marii Mółki udali się do Teatru
im. Ludwika Solskiego w Tarno-
wie, na sztukę „Balladyna”.
Spektakl  wywarł na młodzieży
wielkie wrażenie. Szczególnie
zachwyciła ich gra aktorów.
Uczniowie docenili również w
przedstawieniu wierne odtwo-
rzenie przebiegu akcji oraz ję-
zyka utworu. Wizyta w teatrze,
po długim okresie izolacji spo-
wodowanej pandemią, była nie-
powtarzalnym doznaniem
estetycznym. Ponadto, każdy
entuzjasta spotkań z Melpo-
meną przyzna, iż  obcowanie z
aktorem i żywym słowem to
czysta przyjemność.

Wychowanie do warto-
ści i kształtowanie postaw pat-
riotycznych to jeden z

priorytetów naszych działań
edukacyjno-wychowawczych.
10 listopada o symbolicznej
godz. 11:11 zdalnie wspólnie
odśpiewaliśmy  Mazurka Dąb-
rowskiego  i w ten sposób spo-
łeczność szkolna włączyła się
w ogólnopolską akcję organi-
zowaną przez MEN pod ha-
słem „SZKOŁA DO HYMNU”.
Dnia 17 listopada br. odbyła się
uroczysta akademia z okazji
rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Świętowa-
nie rozpoczęło się od występu
przedszkolaków. W kolejnej
części akademia przybrała
formę patriotycznego śpiewa-
nia. Występ ubarwiła Julia
Kurnal, uczennica klasy piątej,
która brawurowo wykonała
utwór „Tango na głos, orkies-
trę i jeszcze jeden głos”. 

Dzień Życzliwości jest
jednym z naszych ulubionych
świąt w szkolnym kalendarzu,
gdyż właśnie w tym dniu w
każdym z nas mocniej bije
„serce życzliwości”. W tym
roku po raz kolejny  społecz-
ność Szkoły Podstawowej w
Słupcu włączyła się w akcję
promowania życzliwości. 22
listopada, dla odróżnienia i
podkreślenia ważności święta,
wszyscy uczniowie i nauczy-
ciele byli ubrani na żółto, bądź
też mieli żółte akcenty. Przygo-
towania rozpoczęły się kilka
dni  wcześniej, ponieważ
uczniowie każdej klasy wspól-
nie robili  plakaty promujące
życzliwość, które ozdobiły
drzwi klas, tworząc Aleję Życz-
liwości. Kolejnym punktem ob-
chodów był apel, na którym

Kalejdoskop wydarzeń z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słupcu
prezentowane były filmiki
promujące postawy otwartości
i wrażliwości na drugiego
człowieka. Życzliwość, to nie
tylko wielkie czyny, ale także
drobne gesty, uprzejmość,
dobroć, pomoc drugiemu czło-
wiekowi. Dzień 21 listopada to
szczególna okazja, by zastano-
wić się, czy jesteśmy wobec
siebie życzliwi. Z czego składa
się życzliwość? Wystarczy
zsumować uśmiech, miłe
słowo i ciepłe spojrzenie. Na
co dzień zagonieni nie zawsze
pamiętamy o takich gestach.
Tymczasem  uśmiech, dobre
słowo nic nie kosztują, a tak
wiele znaczą. Warto przy tym
pamiętać, że to, co się daje
innym, zawsze do nas wraca.
Bo z życzliwością jest jak z mi-
łością – im więcej jej dajesz, ty
więcej otrzymujesz.

Danuta Krupa

Rok przedszkolny 2021/ 2022
w Przedszkolu Publicznym w
Słupcu rozpoczęliśmy święto-
waniem Ogólnopolskiego
Dnia Przedszkolaka. 

Kolejną ważną datą w
kalendarzu był Dzień Postaci
Bajkowych. Tu nasi najmłodsi
mogli wykazać się kreatywno-
ścią dotyczącą strojów. Tym
samym nie zabrakło rycerzy,
księżniczek, piratów i super-
bohaterów. Każdy miał możli-
wość zrobienia sobie
pamiątkowego zdjęcia w baj-
kowej foto-budce.

Najważniejszym wy-
darzeniem ubiegłego miesiąca
były Obchody 103 Rocznicy

Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Dzieci od naj-
młodszych lat uczone są sza-
cunku do symboli narodowych
i uczestniczą w różnorodnych
akcjach. Przykładem tego jest
udział w akcji "Szkoła do
hymnu". Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka to czas, by
przypomnieć i utrwalić prawa,
jakie należą się dzieciom.
Wspólnie wykonany i podpi-
sany odciskiem własnej dłoni
plakat, był doskonałym utrwa-
leniem praw każdego dziecka.

Światowy Dzień Życzli-
wości - to święto, które na stale
wpisało się w nasz przed-
szkolny kalendarz. W grupach
zorganizowano zabawy ko-
łowe- propagujące przyjaźń,
życzliwość i bezinteresowną
pomoc. Wszyscy w sposób
szczególny starali się być dla
siebie życzliwi. Wspólnie zgo-
dziliśmy się, że warto każdego
dnia pielęgnować dobro, ser-
deczność, życzliwość.

W dniu Pluszowego
Misia każdy przedszkolak mógł
przynieść ze sobą ulubioną
Przytulankę. 

Andrzejki, to święto
wróżb, czarów i zabaw tanecz-
nych. Dzieci w naszym przed-
szkolu ze szklanej kuli
odczytywały przyszłość „lały
wosk” przez dziurkę od klucza,
rozbudzając wyobraźnię na
temat otrzymanych, wosko-
wych kształtów. Najważniejsza
jednak była wspólna zabawa,
która dzieciom podobała się naj-
bardziej!

Elżbieta Śliska- Chrabąszcz
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• Wielka lekcja patriotyzmu -
,,Do hymnu”.
W dniu 26 października 2021 r.
Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie brała udział w Ogólnopol-
skim konkursie „Do hymnu”,
zorganizowanym przez Naro-
dowe Centrum Kultury. Szkol-
nym koordynatorem konkursu
i zarazem dyrygentem była
pani Ilona Mach. Zadanie kon-
kursowe polegało na wykona-
niu przez co najmniej połowę
uczniów szkoły Hymnu Pań-
stwowego oraz dwóch wybra-
nych pieśni hymnicznych.
Ponadto konkurs ten miał na
celu:
- uczczenie ogólnopolskich ob-
chodów 103. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości,
- doskonalenie umiejętności po-
prawnego śpiewania polskiego
Hymnu Narodowego oraz ro-
dzimych pieśni hymnicznych
przez młodych Polaków,
- wzbudzenie zainteresowania
historią polskiego Państwa i
Narodu,
- edukowanie w zakresie sza-
cunku dla symboli narodo-
wych,
- wdrażanie do współpracy w
grupie, kształtowanie poczucia
wartości wspólnego działania,
realizacji wspólnego celu, od-
powiedzialności za jego osiąg-
niecie i integrowanie
środowiska społeczności szkol-
nej. 
W wykonaniu  400 uczniów
Sz k o ł y  P o d s t a w o wej
im. A. Mickiewicza w Szczu-

cinie zabrzmiały następujące
utwory:
1. Hymn Narodowy
2. Rota
3. Gaude Mater Polonia
4. Dla Niepodległej
Podczas tej doniosłej patrio-
tycznej uroczystości towarzy-
szyli nam goście: Starosta
Powiatu Dąbrowskiego Lesław
Wieczorek, Wicestarosta Po-
wiatu Dąbrowskiego  Krzysz-
tof Bryk, Zastępca Burmistrza
Szczucina Tomasza Bełzowski,
Proboszcz Parafii Szczucin ks.
Zygmunt Warzecha, ks. Roman
Twaróg, Komendant Powiato-
wej Państwowej Straży Poża-
rnej w Dąbrowie Tarnowskiej
starszy kapitan Marek Bator,
kapitan Piotr Ryński oraz pan
Bogdan Sosin dzięki któremu
możemy pochwalić się piękną
fotograficzną dokumentacją
tego wydarzenia. Było to
przedsięwzięcie w realizację
którego została zaangażowana
cała szkoła. Wspólne działania
nauczycieli, uczniów, pracow-
ników szkoły i rodziców w celu
organizacji konkursu znacznie
przyczyniły się do integracji
społeczności szkolnej. Konty-
nuacja konkursu oraz ogłosze-
nie wyników nastąpi wiosną.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizo-
wania pięknej szkolnej lekcji
patriotyzmu.
Kto nie szanuje i nie ceni swojej
przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku teraźniejszości ani
nie ma prawa do przyszłości.

Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie
(Józef Piłsudski)
Członkowie Klubu Historycz-
nego AK przy Szkole Podsta-
wowej w Szczucinie, jak
zwykle w listopadzie, miesiącu
zadumy i pamięci o tych, któ-
rzy już nie są z nami, odwie-
dzili cmentarz parafialny w
Szczucinie. Pragnęli oddać
hołd żołnierzom z czasów II
wojny światowej oraz człon-
kom Armii Krajowej z ziemi
szczucińskiej, którzy odeszli na
wieczną wartę do Domu Pana.
W ciszy i zadumie oraz osobis-
tej modlitwie zapalali znicze,
składali pamiątkowe chorą-
giewki oraz zapewnienia o pa-
mięci, wdzięczności za życie i
przelaną krew. Kombatantom
wyrazili wdzięczność za
piękną postawę i dzielenie się z
młodzieżą swoim doświadcze-
niem i wzruszającymi  przeży-
ciami. To właśnie Oni na
jednym ze spotkań zapropono-
wali uczniom z naszej szkoły
opiekę nad sztandarem Koła
Szczucin AK Placówka „Stani-
sława”, który przekazali nam
w czasie Powiatowych Obcho-
dów Rocznic Wrześniowych w
2011 roku. PAMIĘTAMY!
• Wycieczka do Państwowej
Straży Pożarnej w Dąbrowie
Tarnowskiej
16 listopada br. odbyła się wy-
cieczka uczniów klasy I c do
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Dąbrowie Tarnowskiej.
Uczniowie w specjalnie przy-
gotowanym pomieszczeniu

przebrali się w stroje strażackie.
Pod czujnym okiem st. kpt. Da-
niela Misiaszka obejrzeli filmy
edukacyjne, dowiedzieli się, że
strażacy nie tylko gaszą po-
żary, ale również pomagają w
czasie powodzi, usuwają skutki
wypadków drogowych, sprzą-
tają połamane przez wichury
drzewa itp. Po ciekawie prze-
prowadzonych zajęciach zwie-
dzali kolejne pomieszczenia:
najważniejsze miejsce – pokój
operacyjny, siłownię, pokoje
socjalne oraz garaż dla samo-
chodów strażackich. Ucznio-
wie byli zachwyceni, kiedy
mogli wejść do wozu strażac-
kiego. Jednak najbardziej podo-
bał się im pokaz możliwości 30
m drabiny zamontowanej na
wozie strażackim. Na zakoń-
czenie wzorowo zorganizowa-
nej wycieczki, uczniowie
otrzymali dyplomy i zrobili pa-
miątkowe zdjęcia.
• Nowe pomoce dydaktyczne
do pracowni fizycznej
Nasza szkoła uzyskała w pro-
gramie STEM od firmy Bentley
Systems kwotę 5 556 zł na
zakup pomocy dydaktycznych
z fizyki. Dzięki temu nauka bę-
dzie przyjemniejsza, łatwiejsza
do przyswojenia i atrakcyjniej-
sza dla uczniów. Zakupiono
pomoce dydaktyczne nie-
zbędne do realizacji podstawy
programowej. Podczas zajęć z
fizyki w sposób doświadczalny
uczeń będzie eksperymentował
za sprawą zestawu magnetycz-
nego, maszyny do mieszania
barw, soczewek, pryzmatu
szklanego, luster wypukło-

wklęsłych, przyrządu do roz-
szczepiania światła białego,
elektroskopu, wahadła Max-
wella, zestawu do elektryki, ob-
wodów elektrycznych, modelu
silnika elektrycznego, przy-
rządu do wykazania rozsze-
rzalności liniowej metali,
siłomierzy, bloków metali,
miernika natężenia dźwięku,
kamertonów z pudłami rezo-
nansowymi oraz zestawu do
demonstracji energii słonecz-
nej. Serdecznie dziękujemy za
możliwość pokazania uczniom
wszechobecnych praw fizycz-
nych.
• Pasowanie na ucznia
21 października br. odbyło się
uroczyste ślubowanie i paso-
wanie uczniów klas pierw-
szych pod przewodnictwem
wychowawców pań: Edyty 
Jaworskiej, Grażyny Rajtar, Ha-
liny Bełzowskiej  oraz Magda-
leny Furgał.
Uroczystość rozpoczęła się od
części artystycznej, w której
uczniowie recytowali wiersze i
śpiewali piosenki. Po prezenta-
cji nastąpił uroczysty akt ślubo-
wania i pasowania na ucznia.
Kolorowym ołówkiem tego
symbolicznego aktu dokonała
Dyrektor Szkoły Beata Dzię-
giel, a pamiątkowe dyplomy
wręczyła Wicedyrektor Joanna
Ryk. Pierwszoklasiści od swo-
ich rodziców otrzymali pełne
słodyczy rogi obfitości. Uroczy-
sty dzień zakończyły pamiąt-
kowe zdjęcia.

Szkolny zespół redakcyjny
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Mimo że rok szkolny rozpoczął
się niespełna 4  miesiące temu,
w Szkole Podstawowej w Za-
brniu odbyło się już wiele im-
prez i uroczystości, a jej
uczniowie włączali się w liczne
akcje i przedsięwzięcia, któ-
rymi pragniemy się pochwalić
na łamach „Gazety Szczuciń-
skiej”.
• 14 października br. z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
uczniowie podziękowali nau-
czycielom za ich pracę oraz
okazywane na co dzień wspar-
cie i życzliwość. W pięknych
słowach wierszy i piosenek
wyrazili swą wdzięczność.
Podczas akademii  dyrektor
szkoły Katarzyna Wacławska
złożyła również serdeczne po-
dziękowania wszystkim nau-
czycielom i pracownikom za
codzienny trud, zaangażowa-
nie i postawę otwartą na po-
trzeby uczniów.
• 16 października br. obchodzi-
liśmy 13 rocznicę nadania
szkole imienia Jana Pawła II.
Jak co roku uroczyście obcho-
dziliśmy ten dzień jako Święto
Patrona Szkoły Podstawowej w
Zabrniu. Święto rozpoczęła
uroczysta Msza Św. Następnie
miała miejsce akademia przy-
gotowana przez uczniów klasy

IV i VIII pod kierunkiem pani
Katarzyny Wacławskiej. Mu-
zyczną oprawę zapewnił chór
szkolny pod batutą pani Bar-
bary Czai. Podczas apelu
uczniowie przypomnieli całej
społeczności szkolnej postać i
nauki głoszone przez Jana
Pawła II.
•  5 listopada br. przedszkolaki
oraz uczniowie klas I - III ob-
chodzili Dzień Postaci z Bajek.
Dzieci były przebrane w
piękne, kolorowe stroje. W tym
dniu gościliśmy Panią Teresę
Pater z zaprzyjaźnionej biblio-
teki, która czytała dzieciom ich

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Zabrniu

ulubione baśnie. Święto było
doskonałą okazją do rozwijania
zainteresowań czytelniczych
wśród najmłodszych.
• Pielęgnując polskie tradycje
narodowe 10 listopada br. ob-
chodziliśmy 103 rocznicę od-
zyskania przez Polskę
niepodległości. Tego dnia
uczniowie klas VII i VIII pod
kierunkiem nauczycieli historii
Żanety Wróbel i Mariana
Skowrona przygotowali oko-
licznościowy program po-
etycko-muzyczny, w którym
przybliżyli zebranym atmos-
ferę i rangę tego  historycznego

uczniowie wraz z wychowaw-
cami odwiedzili groby najbliż-
szych i zapalili znicze na
Cmentarzu Parafialnym w Za-
brniu. 
• W ramach udziału w akcji
"Sprzątanie świata - Polska
2021" – uczniowie posprzątali
teren wokół szkoły i cmenta-
rza parafialnego w Zabrniu.
Następnie z inicjatywy Samo-
rządu Uczniowskiego zaku-
pione zostały sadzonki
krokusów, które nasi pod-
opieczni zasadzili wokół
szkoły. 
Społeczność szkolna aktywnie
włączyła się też w akcje:
• Zbiórka nakrętek dla cho-
rego Miłoszka – mieszkańca
gminy Szczucin.
• Zbiórka „Prezent dla fut-
rzaka” dla przytuliska „Reksio
w Szczucinie”.

Nasi uczniowie wzięli także
udział w:
-  XI Gminnym Konkursie Or-
tograficznym o „Pióro 
Burmistrza Szczucina” zorga-
nizowanym przez Samorzą-
dowe Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie. Szkołę
Podstawową  w Zabrniu god-
nie reprezentowały trzy
uczennice: Gabriela Jędo, Mar-
tyna Głód oraz Gabriela Czub.
- spotkaniu z dietetykiem mgr
Eweliną Zawiślak, która w cie-
kawej i sugestywnej  formie
przekazała uczniom, jakie są
konsekwencje zdrowotne nie-
właściwego odżywiania i
braku aktywności fizycznej. 
- w akcji XI Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia uczniowie
klas III-VIII przystąpili do eg-
zaminu z tabliczki mnożenia –
ogółem 60 osób. Wielu z nich
otrzymało pozytywny wynik
egzaminu i Certyfikat Eks-
perta Tabliczki Mnożenia.

Ewa Gaj

wydarzenia.            O godz.
11:11, w ramach akcji „Szkoła
do hymnu”, uczniowie, przed-
szkolaki i nauczyciele odśpie-
wali Hymn Polski „Mazurek
Dąbrowskiego”.
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Zabrniu wzięli także
udział w kilku wycieczkach
edukacyjnych i spotkaniach in-
tegracyjnych:
• 1 października br. uczniowie
klas IV-VIII wzięli udział w wy-
cieczce do kina w Mielcu, gdzie
obejrzeli film familjny pt. „Jak
rozmawiać z psem”. 
• 26 października br. uczniowie
klasy VII i VIII  udali się na wy-
cieczkę do Ojcowa, gdzie  zwie-
dzili Ojcowski Park Narodowy:
Dolinę Prądnika, Grotę Ło-
kietka, ruiny zamku na Piesko-
wej Skale. Podczas wycieczki
realizowane były również zaję-
cia profilaktyczno-integracyjne
prowadzone przez fundację
"Archezja", których celem była
integracja grupy, poprawienie
relacji z samym sobą i innymi,
rozbudzenie pasji, a także natu-
ralnych sposobów radzenia
sobie w sytuacjach stresowych. 
• 11 października br. uczniowie
klas V-VIII wraz z opiekunami
obchodzili „Święto pieczonego
ziemniaka” połączone z wy-
cieczką rowerową. Taka forma
wspólnego spędzania czasu po-
zytywnie wpłynęła na integra-
cję uczniów. Zachęcała do
aktywności fizycznej oraz kul-
tywowania zwyczajów regio-
nalnych.
Nasi wychowankowie zawsze
chętnie włączali się w różne
akcje charytatywne organizo-
wane na terenie  szkoły, poka-
zując tym samym
bezinteresowną chęć niesienia
pomocy i czynienia dobra. Nie
inaczej było w ostatnich miesią-
cach:
• Wzięli udział w akcji „Szkoła
pamięta”, podczas  której

W  2020   r.  z  inicjatywy
Oddziału ZNP w Szczu-
cinie rozpoczęto działa-
nia mające   na   celu
renowację znajdującego
się na cmentarzu para-
fialnym w Szczucinie
nagrobka Ś.P. Stani-
sława Ziętary (1900-
1969) – nauczyciela
szkół powiatu dąbrow-
skiego. W   związku z
tym w szkołach na tere-
nie Gminy Szczucin oraz
Gminy Dąbrowa   Tar-
nowska przeprowa-
dzono zbiórkę funduszy
na ten cel. W akcję włą-
czyły się szkoły oraz
prywatni darczyńcy.
Efekty prezentują się na-
stępująco:
I Liceum Ogólnokształ-

cące im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Dąbrowie Tar-
nowskiej 450 zł,
Zespół Szkół im. K. Ba-
czyńskiego w Dąbrowie
Tarnowskiej 395 zł,
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Dąbrowie Tarnowskiej 300 zł,
Szkoła Podstawowa w Za-
brniu 500 zł,
Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Radwanie 300 zł,
Szkoła Podstawowa w
Szczucinie 290 zł,
Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Borkach 140 zł
Sekcja Emerytów i Rencis-
tów ZNP Oddział Szczucin
70 zł.
Razem: 2545 zł
Całkowity koszt inwestycji
to 4220 zł. Brakująca kwota
w wysokości 1770 zł zos-

tała pokryta ze środków
własnych oddziałów
ZNP w Szczucinie i Dąb-
rowie Tarnowskiej oraz
darowizn osób prywat-
nych. Renowację wyko-
nał zakład kamieniarski
Wojciecha Wybrańca ze
Szczucina. Nasze działa-
nia spotkały się z 
pozytywnymi reakcjami
społeczności lokalnej, co
potwierdza cytat z listu
przesłanego nam przez
jednego z darczyńców:
„Uważam, że obowiąz-
kiem żyjących nauczy-
cieli, przy braku opieki
ze strony ewentualnych
spadkobierców, jest
dbałość o miejsca po-
chówku ich poprzedni-
ków, a także utrwalanie

pamięci o Tych, dzięki
którym  mieliśmy   moż-
ność   uzyskać   wiedzę,
która przydatna jest
nam dziś.
W pamiętniku Fran-
ciszka Mamuszki, brata
mojej mamy, też nau-
czyciela, znalazłam
taką charakterystykę
pana Ziętary: [...] nie-
zwykle sympatyczny,
kulturalny, znany z ła-
godności i życzliwości
dla ludzi [...] Uważam,
że warto więc i jemu
okazać trochę życzliwo-
ści.”
Zarząd Oddziału
Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Szczu-
cinie serdecznie dziękuje
za wsparcie Burmist-

rzowi Szczucina oraz
wszystkim osobom,
które wzięły udział w
realizacji   naszego
przedsięwzięcia. 
Stanisław Ziętara –
urodził się 1 lutego 1900
r. w Gruszowie, powiat
miechowski w rodzinie
robotniczej. Był synem
Adama i Marianny ze
Skalskich. Po szkole
podstawowej podjął
naukę w Seminarium
Nauczycielskim w Ję-
drzejowie, a po jego
ukończeniu w 1922 r.
pracował jako nauczy-
ciel w Zagórzycach,
potem w Woli Więcław-
skiej, Borkach koło
Szczucina i Więcławi-
cach. Po II wojnie świa-

towej, w   roku 1945 podjął
pracę na Uniwersytecie Ludo-
wym w Leborowicach, a   na-
stępnie   od 1 września  1946 r.
w  Szkole Podstawowej w
Szczucinie.
Od 1 lutego1952 r. pełnił funk-
cję Kierownika Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Dąbrowie
Tarnowskiej. W latach 1951-
1954 był również nauczycielem
matematyki i fizyki w   Liceum
Ogólnokształcącym w Dąbro-
wie Tarnowskiej, a od 1954 do
1956 pełnił   funkcję Kierow-
nika Ośrodka Dokształcania
Kadr Oświatowych przy 
Inspektorze   Oświaty i Wycho-
wania w Dąbrowie Tarnow-
skiej. W roku 1966 przeszedł na
emeryturę. Zmarł 11 paździer-
nika 1969 roku. 

Paweł Duda
Sekretarz Oddziału 

ZNP w Szczucinie

Inicjatywa szczucińskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
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odwiedzili groby królów oraz
ważnych dla Polski osób. Na-
stępnie Traktem Królewskim
dotarli do Rynku Głównego z
Ratuszem, Sukiennicami, Po-
mnikiem Adama Mickiewicza,
Kościołem Mariackim. Ucznio-
wie poznali historię Bramy Flo-
riańskiej i wielu usytuowanych
przy niej kamienic. W Galerii
Sztuki Polskiej XIX wieku po-
dziwiali kolekcję obrazów, w
tym dzieła Jana Matejki „Ko-
ściuszko pod Racławicami”,
„Unia Lubelska” i „Hołd Pru-
ski” oraz słynny „Szał” Podko-
wińskiego. Wyprawę zakończył
spacer przez Planty. 
W dniach 28 i 29.10.2021r.
uczniowie klasy VIII ZS-P w
Borkach brali udział w 
programie „ARCHIPELAG
SKARBÓW” - projektu finanso-
wanego przez Urząd Miasta i
Gminy Szczucin. Program pro-
wadzony był w formie dwu-
dniowych warsztatów dla
młodzieży oraz spotkania dla
rodziców, poruszał szeroki za-
kres tematów istotnych z pun-
ktu widzenia nastolatków.
Trenerzy ukazali istotę wspiera-
nia młodzieży w poznawaniu i
akceptacji siebie oraz wzmac-
niania kompetencji w zakresie
asertywności. Zachęcano mło-
dzież do pozytywnego spojrze-
nia na takie emocje jak złość,
zakochanie, pobudzenie se-
ksualne. Zajęcia łączyły formę
wykładu, prezentacji multime-
dialnej, ćwiczeń i różnych form
aktywności młodzieży. Program
Archipelag Skarbów jest profes-
jonalnym i skutecznym - jak wy-
nika z przeprowadzonych
badań - działaniem profilak-
tycznym. 
Uczniowie klas I – III wraz z
wychowawcami włączyli się do
ogólnopolskiej akcji Minister-
stwa Edukacji Narodowej
,,Szkoła Pamięta”, której celem
było zwrócenie uwagi na po-
trzebę pielęgnowania pamięci o
bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy są
związani z historią danego
miejsca, regionu, społeczności.
Dzieci przy zbiorowej mogile na
cmentarzu w Szczucinie upa-
miętnili ofiary okupacji hitle-
rowskiej, tragedię polskich
żołnierzy spalonych żywcem
przez hitlerowców w szkole 12
września 1939 r., a także przy
Kwaterze Pamięci Narodowej w
miejscu spalonej szkoły.
4 listopada 2021 r. uczniowie
klasy II wzięli udział w wy-
cieczce do Centrum Bajki. W
miejscu tym dominuje świat

przyrzeczenia dotyczącego włą-
ściwego zachowania w biblio-
tece i szanowania książek. W
tym ważnym momencie towa-
rzyszyli im dumni ze swych po-
ciech rodzice, nauczyciele,
pracownicy, starsi uczniowie
oraz dzieci przedszkolne.
Wszystkim pierwszoklasistom
życzymy wielu sukcesów na
nowej drodze obowiązków
szkolnych.
W bieżącym roku szkolnym
uczniowie klas I – III po raz
trzeci przystąpili do Międzyna-
rodowego Projektu Edukacyj-
nego „Piękna Nasza Polska
Cała”. Celem projektu jest:
kształtowanie postaw patrio-
tycznych u dzieci i młodzieży,
uwrażliwienie na piękno, folk-
lor i tradycje Polski, okazywanie
szacunku członkom rodziny i
osobom z bliskiego otoczenia,
rozwijanie poczucia empatii
wobec innych ludzi, poszano-
wania dla ludzkich wyborów,
kształtowanie umiejętności do-
strzegania potrzeb innych, za-
chęcanie do niesienia pomocy.
Projekt realizowany jest od 25
września 2021 r. do 25 czerwca
2022 r. Pierwszoklasiści w ra-
mach realizacji tego projektu
wykonali zadanie 56 pod ha-
słem ”W starym kinie”. Odbyła
się  projekcja dawnych dobrano-
cek oraz zespołowe wykonanie
postaci Bolka i Lolka oraz Ko-
ziołka Matołka. Uczniowie
klasy II zrealizowali zadanie 58
„Czerwone korale”, w ramach
którego odbyły się warsztaty bi-
żuterii regionalno-folkowej po-
łączone z wystawą prac.
Również w  ramach wspomnia-
nego projektu uczniowie eduka-
cji wczesnoszkolnej  wybrali się
do Muzeum Drogownictwa w
Szczucinie.  
Dzieci podziwiały muzealne
eksponaty, dowiedziały się, jak
powstawały drogi oraz obej-
rzały filmy edukacyjne z za-
kresu bezpieczeństwa
drogowego. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkową opaskę
odblaskową.
15 października 2021 r. grupa
uczniów naszej szkoły z klas IV-
VIII wraz z opiekunami, udała
się do Krakowa - perełki na-
szego dziedzictwa narodowego.
Uczestnicy z przewodnikiem
zwiedzili Wawel - siedzibę kró-
lów polskich, komnaty repre-
zentacyjne z kolekcją
zgromadzonych w nich arra-
sów. Podczas zwiedzania Ka-
tedry Wawelskiej,  mogły
dotknąć serca Dzwonu Zyg-
munta. W katedralnej krypcie

Mimo utrudnień spowodowa-
nych pandemią szkoła tętni ży-
ciem. Szesnaścioro dzieci
oficjalnie przyjęto do grona
uczniów naszej szkoły podczas
uroczystości pasowania na
ucznia. Pierwszoklasiści wszyst-
kim zgromadzonym pokazali,
że potrafią pięknie śpiewać, re-
cytować oraz tańczyć. Wykazali
się wiedzą o swojej ojczyźnie,
znajomością zasad kulturalnego
zachowania w szkole oraz poru-
szania się po drodze. Najważ-
niejszą częścią uroczystości, na

którą wszyscy czekali, było ślu-
bowanie w asyście pocztu sztan-
darowego oraz pasowanie
wielkim ołówkiem przez Dyrek-
tor Szkoły Barbarę Czub. Pierw-
szaki głośno i z przekonaniem
ślubowały być dobrymi i pil-
nymi uczniami oraz rzetelnie
wypełniać swoje obowiązki, o
czym przypominać im będą
otrzymane dyplomy. Następnie
pierwszoklasiści zostali przyjęci
do grona czytelników biblioteki
szkolnej poprzez pasowanie
wielkim piórem oraz złożenie

fantazji, który nie tylko bawi, ale
też uczy. Zaczarowany pociąg
porwał wszystkich do krainy
wyobraźni, a dzieci mogły poz-
nać baśnie z Polski i wielu in-
nych krajów. Zobaczyli teatrzyk
i dowiedzieli się w jaki sposób
aktor porusza marionetkami
oraz wzięli udział w warszta-
tach „Tajemnice soli”. 
Jesienne miesiące były bardzo
ciekawe pełne wrażeń nie tylko
dla uczniów, ale i dla dzieci
przedszkolnych, które podczas
zajęć doświadczyły wielu atrak-
cji takich jak ,,Pierwszy Dzień
Jesieni”, podczas którego kory-
tarz był pełen szeleszczących,
złotych liści, kasztanów i żołę-
dzi, ,,Światowy Dzień Poczty i
Znaczka Pocztowego, ,,Święto
Drzewa“, dzięki któremu
przedszkolaki dowiedziały się
jak wielkie znaczenie mają
drzewa dla czystości powietrza.
Poznały także rodzaje drzew
oraz wykonały grupową pracę
plastyczną. Z kolei ,,Dzień owo-
ców i warzyw”  uświadomił im
korzyści płynące ze spożywania
warzyw i owoców, będących
ważnym składnikiem zdrowej,
zbilansowanej diety. 
Z przyjemnością informujemy,
że nasza szkoła przystąpiła do
Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa ,,PRIORY-
TET 3”. Dzięki pozyskanym
środkom finansowym możliwe
będzie wzbogacenie księgoz-
bioru bibliotecznego o lektury
dla najmłodszych dzieci. Część
środków przeznaczona została
na zakup nowych regałów do
czytelni.
Długie miesiące spędzone w po-
przednich latach na zdalnym
nauczaniu nie osłabiły ducha
sportowego młodzieży. W ra-
mach rywalizacji sportowej
uczniowie uczestniczyli w 
Mistrzostwach Gminy i Powiatu
w piłce nożnej halowej.  Dziew-
częta klas V-VI i VII-VIII zajęły
drugie miejsca i awansowały do
Mistrzostw Powiatu. Chłopcy z
klas V-VI zajęli także drugie
miejsce i wywalczyli awans do
dalszych rozgrywek, natomiast
chłopcy z klas VII-VIII zajęli
miejsce czwarte. W Mistrzo-
stwach Powiatu najlepiej zapre-
zentowały się dziewczęta z klas
VII-VIII zdobywając trzecie
miejsce. 
Dyrekcja, grono pedagogiczne i
społeczność uczniowska skła-
dają serdeczne życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego, zdrowego No-
wego Roku. 

Ewa Kaczówka 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkach

Wyremontowany nagrobek Stanisława Ziętary
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W dniu 13.11.2021 r. w Szczucinie ro-
zegrany został  kolejny turniej badmin-
tona z serii  „Podkarpacki Cup 2021” w
kategoriach: Żaków Młodszych,
Żaków, Młodzików Młodszych, Mło-
dzików oraz Juniorów Młodszych. Or-
ganizatorami byli UMKS Junis
Szczucin oraz Podkarpacki Związek
Badmintona. W trzecim turnieju
wzięło udział 107 zawodników z całej
Polski. W zawodach brały udział wo-
jewództwa:  śląskie, podkarpackie,
dolnośląskie, małopolskie, lubelskie,
mazowieckie i opolskie.  Z naszego
klubu wystartowali zawodnicy: Ame-

Najlepsza
zawodniczka
z Małopolski

W dniu 4.12.2021 r. nasza za-
wodniczka Nikola Misiaszek
zdobyła tytuł NAJLEPSZA
ZAWODNICZKA W BADMIN-
TONIE Z WOJEWÓDZWA
MAŁOPOLSKIEGO w sezo-
nie 2020/2021.
Gratulujemy!

Trenerzy 
UMKS  JUNIS Szczucin 

Mistrzostwa 
Małopolski 

w badmintonie

W dniu 4.12.2021 r. odbyły się Mistrzo-
stwa Małopolski w badmintonie w Nie-
połomicach. Nasi zawodnicy spisali się
znakomicie. Mistrzem Małopolski zos-
tała Nikola Misiaszek, na drugim miej-
scu v-ce mistrzostwo Małopolski
zdobyła Maja Zielińska, wśród chłop-
ców brązowy medal wywalczył Kacper
Zadrapa. Wszyscy zawodnicy grali w
swojej kategorii  wiekowej – żak. Cie-
szymy się, że na koncie zapisujemy ko-
lejne sukcesy naszych zawodników.

Trenerzy 
UMKS JUNIS Szczucin 

lia Wiślicka, Bartosz Sieroń, Maja Zie-
lińska, Szymon Strzałba, Julia Bzduła,
Jakub Kostecki, Tymoteusz Wieczo-
rek, Nikola Misiaszek i Emil Ziobro.
Zawodnicy młodsi, jak i starsi poka-
zali jak bardzo chcą walczyć. Jesteśmy
z Was bardzo dumni - trenerzy oraz
rodzice!
Wyniki:
1 miejsce Nikola Misiaszek,
3 miejsce Julia Bzduła,
3 miejsce Jakub Kostecki,
3 miejsce Emil Ziobro,
4 miejsce Tymoteusz Wieczorek.

Kolejne zmagania spor-
towe w badmintonie

29 listopada br. w Gorli-
cach odbył się finał woje-
wódzki w badmintonie
drużynowym. Drużyna
ze Szkoły Podstawowej
w Szczucinie wywalczyła
II miejsce – chłopcy,   a
dziewczęta III miejsce. 
W zawodach  brały
udział najlepsze repre-
zentacje województwa
małopolskiego.
Srebrny medal  w katego-
rii chłopców wywalczyli:
Kacper Zadrapa, Emil
Ziobro i Patryk Przybyło.  
Brązowy medal wywal-
czyły dziewczęta  w skła-
dzie: Maja Zielińska,
Nikola Misiaszek i Ame-
lia Wiślicka.
Trenerem zespołu jest
nauczyciel wychowania
fizycznego Anna Dulak.

Anna Dulak 

5 medali w Krajowym Turnieju w badmintonie – Szczucinie

Finał Wojewódzki - Igrzyska Dzieci w Badmintonie 
drużynowym dziewcząt i chłopców

IV Ogólnopolski Turniej 
w Szczucinie

W dniu 11.12.2021 r. w Szczucinie rozegrany został
czwarty  –  ostatni w roku 2021 turniej badmintona
z serii  “Podkarpacki Cup 2021” w kategoriach:
Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młod-
szych, Młodzików oraz Juniorów Młodszych. Or-
ganizatorami turnieju byli Uczniowski
Międzyszkolny Klub Sportowy JUNIS w Szczuci-
nie oraz Podkarpacki Związek Badmintona. W tur-
nieju wzięli udział  zawodnicy z województw:
Śląskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lu-
belskiego, Mazowieckiego i Opolskiego, na ostat-
nim turnieju gościliśmy zawodniczkę z Czech.
Zawodnicy reprezentowali 36 klubów.  
Zawodniczka z naszego klubu JUNIS  Nikola Mi-
siaszek odniosła podwójny sukces - wywalczyła
złoty medal w kategorii wiekowej – żak, oraz zdo-
była statuetkę NAJLEPSZA ZAWODNICZKA W
KLASYFIKACJI GENERALNEJ  CZTERECH TUR-
NIEJÓW.
Dzielnie walczyli pozostali nasi badmintoniści:
Amelia Wiślicka, Kacper Zadrapa, Emil Ziobro,
Tymoteusz Wieczorek, Maja Zielińska, Szymon
Strzałba i Julia Bzduła. Spotkanie na korcie z naj-
lepszymi, porównanie sił i umiejętności, inspiruje
do wyznaczania sobie kolejnych celów sporto-
wych. 
Zwycięzcom oraz najlepszym zawodnikom całego
cyklu czterech turniejów, puchary i statuetki wrę-
czali: Prezes Podkarpackiego Związku Badmin-
tona Andrzej Rachwał, Wiceburmistrz Szczucina
Tomasz Bełzowski, a z ramienia UMKS JUNIS
współorganizatorzy Anna Dulak i Kazimierz
Żurek.
Na zakończenie turnieju Prezes Podkarpackiego
Związku Badmintona  Andrzej  Rachwał złożył na
ręce Wiceburmistrza Szczucina Tomasza Bełzow-
skiego pamiątkową statuetkę z podziękowaniem
za pomoc w organizacji Krajowych Turniejów Bad-
mintonowych w Szczucinie.
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Zapraszamy wszystkich
chętnych do wyremonto-
wanej siłowni. Do dyspo-
zycji ćwiczących są nowe
urządzenia siłowe. Po-
mieszczenie po remoncie
posiada nową podłogę i
jest klimatyzowane, ma
lepszą wentylację, co w
obecnej sytuacji epide-

Ogólnodostępna strefa
aktywności sportowej 

i rekreacyjnej

W naszej gminie powstała kolejna, ogólnodo-
stępna strefa aktywności. Plac zabaw dla
dzieci i siłownia „pod chmurką” są już do-
stępne na osiedlu przy ul. Piłsudskiego. Inwe-
stycja została zrealizowana przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego,
dotacja w wysokości 76 760,00 zł. Siłownia ze-
wnętrzna wyposażona jest w zestaw urzą-
dzeń umożliwiających ćwiczenie różnych
partii ciała. Sprawnościowy plac zabaw dla
dzieci, strefa relaksu i gier, mają sprzyjać
integracji społecznej i jest skierowana do róż-
nych grup wiekowych.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

„Wisła” z nowym
trenerem

W klubie piłkarskim Wisła Szczucin przed
startem ligowego sezonu 2021/22 zaszła is-
totna zmiana. Z różnych powodów z funk-
cji trenera I drużyny zrezygnował Jarosław
Będkowski, który był nim od 2013 r. Dzię-
kujemy za zaangażowanie i ogromny
wkład pracy. W ciągu ośmiu i pół roku, w
sumie odbyło się ponad 250 oficjalnych
spotkań. Jednocześnie zawiadamiamy, że
trener Będkowski pozostał w naszym klu-
bie i nadal szkoli drużyny młodzieżowo-
dziecięce.

Funkcje trenera I drużyny zarząd klubu
powierzył Arturowi Kozie, licencjonowa-
nemu trenerowi, który wcześniej pracował
w Orle Lisia Góra i aktualnie również zaj-
muje się szkoleniem młodzieży w Westovii
Tarnów. Trener Koza 17 lat temu był za-
wodnikiem naszej drużyny oraz prowadził
zespół juniorów.

Letni okres przygotowawczy pod wodzą
nowego trenera ruszył 16 lipca. Niestety,
przez pandemię i zakończenie poprzed-
niego sezonu dopiero pod koniec czerwca
był on ekstremalnie krótki. Już 8 sierpnia
„Wisła” rozpoczęła rozgrywki pucharowe,
które jak się okazało były dla nas bardzo

Wisła Szczucin 2021/22. Górny rząd od lewej: A. Koza (trener), M. Strycharz (kierownik drużyny), F. Gądek, B. Patryjak, K. Frąc,
G. Irla, A. Gmyr, K. Bator, K. Dynak. Dolny rząd od lewej: B. Chrabąszcz, B. Wróbel, R. Strycharz, G. Chrabąszcz, S. Dernoga, D.
Kapuściak, J. Nytko, R. Łachut, M. Bzduła.

Awans drużyny młodzików Wisły (U12 i U11). Górny rząd od lewej: J. Pie-
kielniak, K. Żyła, K. Supierz, F. Frankowski, B. Chrabąszcz, K. Galary, J. Będ-
kowski (trener). Dolny rząd od lewej: D. Dziekan, B. Kupiec, W. Chrabąszcz,
H. Bzduła, B. Kaczkowski, K. Dziekan

Tabela r. jesiennej 2021/22 Liga Okręgowa

udane, bo ostatecznie udało się
przebrnąć przez trzy rundy i
awansować do samego finału.
Niestety, tam musieliśmy uznać
wyższość zdecydowanego fawo-
ryta - rezerw BB Termalica Nie-
ciecza.

Rozgrywki ligowe ruszyły 14
sierpnia. Wisła po 17 kolejkach
zgromadziła 23 punkty, co po
rundzie jesiennej dało jej 9
miejsce w tabeli (6 zwycięstw
oraz po 5 remisów i porażek).

Wszystkie relacje z meczów oraz
szersze podsumowanie półmetku
rozgrywek można znaleźć na na-
szej oficjalnej stronie – www.wi-
slaszczucin.pl.
Pamiętajmy, że Wisła Szczucin to
nie tylko zespół seniorów. W klu-
bie działa jeszcze aż sześć drużyn
młodzieżowo-dziecięcych. Sukces
odniosła grupa tzw. młodzików
(12 i 11-latki), która została mist-
rzem ligi i tym samym awanso-
wała o szczebel wyżej.

Mikołaj Strycharz

miologicznej jest bardzo
ważne! Zapisów można
dokonywać telefonicznie
(14 643 64 56), lub osobi-
ście w budynku hali spor-
towej w Szczucinie.

Maciej Sołtys
Hala Widowiskowo

- Sportowa w Szczucinie

Siłownia po remoncie



20 minut.
Galaretkę rozpuszczamy w 1/2
szklanki gorącej wody.
Obrane jabłka trzemy na du-
żych oczkach tarki. Przekła-
damy do rondelka z grubym
dnem. Zagotowujemy i pra-
żymy dość długo, aż do otrzy-
mania jabłkowego musu. Pod
koniec dodajemy rozpuszczoną
galaretkę. Studzimy. Następnie
wykładamy na ciasto.
W garnku z grubym dnem
umieszczamy masło, mleko, cu-
kier, mak oraz mąkę ziemnia-
czaną i kaszę mannę.
Podgrzewamy, aż składniki się
połączą. Dodajemy jajka oraz
bakalie. Cały czas mieszając, go-
tujemy jeszcze kilka minut.
Gorącą masę rozprowadzamy
na warstwie jabłkowej (masa
jest dosyć gęsta, warto wykła-
dać ją łyżką w niewielkich od-
stępach od siebie i delikatnie
wyrównać na koniec). Odsta-
wiamy do całkowitego przestu-
dzenia.
W rondelku umieszczamy
mleko z cukrem, podgrzewamy.
Do gorącego mleka wsypujemy
mielone orzechy, mieszamy.
Zdejmujemy z palnika. Od razu
dodajemy pokrojone na kawałki
masło oraz rum, mieszamy.
Masę rozprowadzamy na war-
stwie makowej.
Czekoladę wraz z masłem roz-
puszczamy w kąpieli wodnej.
Powstałą polewą dekorujemy
wierzch ciasta.

Krokiety 
z kapustą i pieczarkami
Ciasto na naleśniki:
1 szklanka mleka
1 szklanka wody
2 łyżki oleju
2 szklanki mąki pszennej
3 jajka

sól do smaku
Składniki na farsz:
650 g kapusty kiszonej
500 g pieczarek
2 cebule
pieprz do smaku
2 sztuki ziela angielskiego
2 liście laurowe
2 łyżki oleju
Sposób przygotowania:
W misce zmiksować mleko z
wodą, jajkiem, olejem i szczyptą
soli. Dodać mąkę i zmiksować.
Odstawić na 15 minut. Po tym
czasie znów zmiksować. Z goto-
wego ciasta smażyć cienkie na-
leśniki na mocno rozgrzanej
patelni.
Na farsz: 
Kapustę przełożyć do garnka i
zalać wodą. Dodać liście lau-
rowe oraz ziele angielskie. Go-
tować. Ugotowaną kapustę
wystudzić i posiekać. Pieczarki
umyć i pokroić w plasterki. Na
oleju podsmażyć posiekaną ce-
bulę, dodać pieczarki, smażyć
aż puszczą wodę i odparują.
Dodać kapustę i wymieszać.
Dusić razem kilka minut. Do-
prawić do smaku.
Na każdego naleśnika nakładać
2 łyżki farszu, założyć boki i
zwinąć w krokiety. Powtarzać
czynność, aż do wykorzystania
naleśników i farszu. Krokiety
zanurzać w jajku roztrzepanym
z mlekiem, obtoczyć w bułce
tartej. Opanierowane krokiety
przekładać na rozgrzany olej i
smażyć na rumiano z każdej
strony. Ułożyć na ręczniku pa-
pierowym. Najlepiej podawać z
barszczem czerwonym. 

Świąteczne pierniczki
Przepis na 50 - 60 sztuk:
Składniki:
1/4 szklanki miodu 
80 g masła 

1/2 szklanki miałkiego brązo-
wego cukru lub cukru pudru
1 jajko 
2 i 1/4 szklanki mąki pszennej 
1 łyżeczka sody oczyszczonej 
1,5 - 2 łyżki przyprawy korzen-
nej do piernika 
opcjonalnie: 1 łyżeczka kakao
(jeśli lubicie, gdy pierniczki
mają ciemniejszy kolor) 
Sposób przygotowania:
Miód, masło i cukier podgrzać
w garnuszku i wymieszać, do
rozpuszczenia się cukru, prze-
studzić. Dodać pozostałe skład-
niki i wyrobić lub zmiksować.
Jeśli ciasto będzie zbyt sypkie
dodać więcej płynnego miodu
do osiągnięcia odpowiedniej
konsystencji i zmiksować. Jeśli
ciasto będzie zbyt miękkie,
schłodzić (będzie się lepiej wał-
kowało). Wałkować na stolnicy
na grubość 2 - 3 ml lekko podsy-
pując mąką (grubsze pierniczki
są bardziej miękkie po upiecze-
niu). Wykrawać pierniczki o do-
wolnych kształtach i przekładać
na blachę wyłożoną papierem
do pieczenia. Piec ok.  15-20 min
w temp. 180 st.

Kuleczki rybne w zalewie
Składniki: 
500 g fileta z morszczuka 
lub dorsza
1 jajko
1 średnia cebula
sól, pieprz do smaku

bułka tarta do panierowania
olej rzepakowy do smażenia
Zalewa:
5 łyżek cukru
1 litr wody
2 cebule
3 listki laurowe
4 kulki ziela angielskiego
3 kulki pieprzu czarnego
5 ziarenek kolendry
sól do smaku
0,5 szkl. octu 10%
Sposób przygotowania:
Filety z morszczuka i obraną ce-
bulę zmielić w maszynce do
mięsa. Dodać jajko i doprawić
dość pikantnie solą i pieprzem.
Energicznie wymieszać. Dłonie
moczyć w zimnej wodzie i ufor-
mować z masy rybnej kuleczki
wielkości orzecha włoskiego.
Obtaczać z wszystkich stron w
bułce tartej i smażyć w głębo-
kim tłuszczu na złoto. Przeło-
żyć na papierowy ręcznik do
odsączenia z nadmiaru oleju.
Cukier przypalić w garnku,
wlać wodę, dodać wszystkie
przyprawy, cebulę pokrojoną w
piórka i ocet. Zagotować i goto-
wać około 5-10 minut na wol-
nym ogniu, aż cebula będzie
miękka. Doprawić i odłożyć do
wystudzenia. W szklanym na-
czyniu zalać usmażone kulki
rybne i odłożyć do lodówki naj-
lepiej na cały dzień by kulki
wchłonęły trochę zalewy i by
przegryzły się smaki.

Ciasto
jabłkowo-makowo-orzechowe

Ciasto:
250 g mąki krupczatki
150 g masła
1 jajko
1/2  łyżeczki proszku do piecze-
nia
40 ml oleju
szczypta soli
Warstwa jabłkowa:
1 kg jabłek
110 g cukru
1 op. galaretki cytrynowej
Warstwa makowa:
250 g mielonego maku
200 ml mleka
2 łyżki mąki ziemniaczanej
3 łyżki kaszy manny
150 g cukru
3 łyżki masła
2 jajka
200 g bakalii
Warstwa orzechowa:
125 ml mleka
130 g cukru
200 g mielonych orzechów wło-
skich
200 g masła
1 łyżka rumu
Polewa:
100 g czekolady
1 łyżka masła
Sposób przygotowania:
Mąkę przesiewamy na stolnicę
wraz z proszkiem do pieczenia
oraz solą. Dodajemy starte
masło. Składniki siekamy
nożem. Następnie dodajemy
olej oraz rozmącone jajko. Za-
gniatamy gładkie ciasto. Goto-
wym ciastem wypełniamy spód
wyłożonej papierem do piecze-
nia blaszki (21x28cm). Nakłu-
wamy ciasto widelcem.
Wstawiamy do piekarnika na-
grzanego do 180 stopni na około


