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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.

Zapraszamy na spotkanie z 

ROBERTEM MAKŁOWICZEM
21 października 2019r.

w Restauracji Staropolska w Szczucinie

godz. 19.00          str. 13

Pracowałeś przy produkcji 
azbestu? 

A może utraciłeś bliską osobę, która pracowała w narażeniu
na azbest? Jeżeli tak, możesz starać się o odszkodowanie

Kancelaria Prawna Mentor Group sp. z o. o. oraz Burmistrz
Gminy Szczucin zapraszają byłych pracowników zakładów
azbestowych oraz ich rodziny na cykliczne spotkania, które

odbywać się będą w Szczucinie
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Sukces 20.letniej mieszkanki Szczucina

AGNIESZKI ZĄBEK     str.20

TAR 28
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Podczas XI Sesji Rady Miejskiej
w Szczucinie Burmistrz Jan Si-
pior jednogłośnie uzyskał abso-
lutorium za wykonanie
budżetu za rok 2018. Zatwier-
dzenie sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy
Szczucin i podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia absoluto-
rium poprzedziło przedstawie-
nie raportu o stanie finansów
Gminy Szczucin za rok 2018.  

Wotum zaufania i absolutorium
udzielone Burmistrzowi Szczucina
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Pani Agnieszka zdobyła
srebrny medal.
Nie obyło się bez gratulacji,
owacji na stojąco, podziękowań
i życzeń dalszych sukcesów.
Burmistrz Szczucina wraz z za-
stępcą wręczyli Pani Agnieszce
kwiaty oraz grawerowany
adres okolicznościowy.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Stanisław Strączek, kpt. Stefan
Żuk i Małgorzata Mikulska (se-
kretarz). Grand Prix 42.Festi-
walu ECHO TROMBITY 2019
zdobyła Orkiestra Dęta
GROBLA, która otrzymała też
nagrodę za najlepszą prezencję
i grę w marszu (buławę ufun-
dowaną przez kpt. Stefana
Żuka z Nowego Sącza).
Wśród orkiestr znaleźli się

Agnieszka Ząbek gościem 
XII Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie

Wicepremier Jarosław Gowin 
z wizytą w Szczucinie

W raporcie zostały zaprezento-
wane najistotniejsze działania
podejmowane przez Burmistrza
i Radnych w 2018 roku, a także
informacje na temat budżetu
gminy, demografii, strategii i
programów oraz realizowanych
inwestycji. 
Uchwałę w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Szczucina wotum
zaufania również podjęto jed-
nogłośnie.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

12 sierpnia br. Wiceprezes Rady
Ministrów i Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego Jaro-
sław Gowin przybył z wizytą
do Szczucina. 
W spotkaniu z Jarosławem Go-
winem oprócz Burmistrza
Szczucina Jana Sipiora udział
wzięli: Radny Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Stani-
sław Bukowiec, Radny Rady

Miejskiej w Tarnowie Dawid
Solak, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Krzysztof Ku-
piec, z-ca Burmistrza Szczucina
Tomasz Bełzowski, Radni Rady
Miejskiej w Szczucinie, dyrekto-
rzy jednostek organizacyjnych
gminy, sołtysi oraz mieszkańcy
gminy Szczucin.
Podczas spotkania zostało po-
ruszanych wiele ważnych

kwestii dla mieszkańców naszej
gminy m.in. ochrony środo-
wiska i problem azbestu na te-
renie gminy, bezpieczeństwo i
problemy związane z klęskami
żywiołowymi gminy oraz
kwestie budowy chodników
oraz ścieżki rowerowej. Na za-
kończenie Jarosław Gowin za-
deklarował, zaangażowanie i
pomoc w rozwiązywaniu pro-
blemów naszej gminy.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

również reprezentanci naszej
gminy Orkiestra Dęta przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczucinie, która zdobyła wy-
różnienie. 

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Fot/ Pracownia audiowizualna
MCK SOKÓŁ z Nowego Sącza

Wsparcie dla policji
Gmina Szczucin przekazała
wsparcie finansowe dla Komi-
sariatu Policji w Szczucinie.
Podpisanie porozumienia mię-
dzy Gminą Szczucin, a Ko-
mendą Wojewódzką Policji w
Krakowie nastąpiło w dniu 5
sierpnia 2019 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy Szczucin. Syg-
natariuszami byli Burmistrz
Szczucina Jan Sipior oraz Ko-
mendant Powiatowy Policji w
Dąbrowie Tarnowskiej młodszy
inspektor Robert Dudek. Prze-
kazana przez Gminę Szczucin
kwota 8.000 zł na Fundusz
Wsparcia Policji zostanie wyko-
rzystana na realizację zadania
pod nazwą: ,,Remont bramy
wjazdowej wraz z montażem
automatyki dla Komisariatu Po-
licji w Szczucinie”.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

31 lipca gościem specjalnym 
XII Sesji Rady Miejskiej w
Szczucinie była Agnieszka
Ząbek - pochodząca ze Szczu-
cina, świeżo upieczona wice-
mistrzyni Europy w karate
kyokushin. W dniach 27-29
czerwca 2019 r. w Pradze, roz-
grywane były mistrzostwa Eu-
ropy w karate kyokushin
kadetów, juniorów i młodzie-
żowców. Na tych zawodach

Za nami finał 42. Małopolskiego
Festiwalu Orkiestr Dętych
ECHO TROMBITY 2019. 
W weekend 21-23 czerwca do
Miasteczka Galicyjskiego w
Nowym Sączu, gdzie odbywał
się festiwal, zjechały najlepsze
orkiestry i big-bandy z całego
województwa małopolskiego.
Małopolski Festiwal Orkiestr
Dętych ECHO TROMBITY jest
dorocznym spotkaniem kon-
kursowym i jedną z najbardziej
prestiżowych i największych
cyklicznych imprez amator-
skiego ruchu muzycznego.
Głównym celem Festiwalu jest
promocja i podniesie poziomu
artystycznego amatorskich or-
kiestr dętych poprzez umożli-
wienie im prezentacji
aktualnych osiągnięć, stworze-
nie okazji do konfrontacji 
i wymiany doświadczeń, do-
skonalenie warsztatu muzycz-
nego, inspirowanie do
poszukiwań repertuarowych.
W finałowym festiwalu wystą-
piły 33 orkiestry, które zostały

wytypowane wiosną br. pod-
czas powiatowych eliminacji w
Ryglicach, Wysowej, Nowym
Wiśniczu, Polance Wielkiej,
Nowym Targu, Wieliczce, La-
skowej i Naprawie.
Komisja artystyczna oceniająca
występy pracowała w składzie:
płk Bolesław Szulia (przewod-
niczący), dr Waldemar Groń,
ppłk Leszek Mieczkowski, ppłk

Finał 42. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY
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Zagrożenie Powodziowe Powiatu Dąbrowskiego
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik spot-
kał się 20 sierpnia br. z samorządowcami
powiatu dąbrowskiego. Spotkanie od-
było się w Muzeum Drogownictwa w
Szczucinie. 
Tematem spotkania było zagrożenie po-
wodziowe powiatu dąbrowskiego w
kontekście powodzi z maja br. Spotkanie
miało na celu podsumowanie tamtego
trudnego okresu, jak również wyciagnię-
cie wniosków dotyczących bezpieczeń-
stwa powodziowego powiatu
dąbrowskiego. 
”W kontekście bezpieczeństwa powo-
dziowego mówimy o trzech obszarach
działań: zapobieganiu, prowadzeniu
akcji w trakcie powodzi oraz usuwaniu
skutków powodziowych. Priorytetem
jest to, aby skutecznie zapobiegać szko-
dom, aby region był dobrze przygoto-
wany. Trzeba przy tym pamiętać, że
każdy region ma swoją specyfikę i każda

powódź jest inna. Inna jest powódź w
górach, inna tutaj, na Powiślu Dąbrow-
skim. Niezmiennie w takich sytuacjach
liczą się dobra koordynacja działań i
sprawny przepływ informacji” - mówił
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.
W spotkaniu udział wzięli między in-
nymi: Posłowie RP Michał Wojtkiewicz
oraz Wiesław Krajewski, Starosta Dąb-
rowski Lesław Wieczorek, który prze-
wodniczył spotkaniu, Wicestarosta
Krzysztof Bryk, Wójtowie i Burmistrzo-
wie powiatu dąbrowskiego, przed-
stawiciele Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, Straży
Pożarnej, Policji oraz Państwowego Gos-
podarstwa Wodnego Wody Polskie.
Następnie wojewoda udał się do Su-
chego Gruntu, gdzie spotkał się z miesz-
kańcami. Głównym tematem spotkania
była pomoc dla osób poszkodowanych
podczas tegorocznej powodzi.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Zakończyły się prace w ramach
zadania p.n. „Budowa chod-
nika przy drodze powiatowej
nr 1317K Szczucin – Maniów –
Borki – Załuże w miejscowości
Szczucin przy ul. Witosa po-
cząwszy od byłego internatu
do skrzyżowania z ulicą Topo-
lową”. Inwestycja została wy-
konana w celu poprawy
bezpieczeństwa pieszych i kie-

rowców korzystających z tej
drogi. Zadanie  realizowane
było przez Powiat Dąbrowski.
Wsparcie finansowe udzielone
przez Gminę Szczucin dla 
tego przedsięwzięcia wynosi
477.914,00 zł co stanowi 50%
kosztów inwestycji.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Chodnik przy ul. Witosa gotowy75. Rocznica Powstania Warszawskiego
W czwartek 1 sierpnia obcho-
dziliśmy 75. Rocznicę Wybu-
chu Powstania Warszawskiego
- największej akcji zbrojnej
podziemia w okupowanej
przez Niemców Europie. W
całej Polsce odbywały się  uro-
czystości związane z obcho-
dami tej ważnej dla Polaków
rocznicy. O 17:00 - w godzinie
"W", cały kraj oddał hołd tym,

którzy w 1944 roku stanęli do
walki z niemieckim okupan-
tem. 
W czwartkowe popołudnie, w
asyście harcerzy ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie,
przedstawiciele samorządu
Gminy Szczucin: burmistrz Jan
Sipior, v-ce burmistrz Tomasz
Bełzowski oraz dyrektor
SCKiB w Szczucienie Krystyna

Szymańska, złożyli kwiaty i za-
pali znicz ku pamięci poległych
oraz zamordowanych w czasie
Powstania Warszawskiego.
Kwiaty złożyły także dzieci ze
świetlicy wiejskiej w Lubaszu.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Trwa modernizacja placu
zabaw przy ulicy ks. Bracha.
Celem realizacji zadania jest
poprawa stanu technicznego i
podniesienie standardu. W
celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa dzieci korzystających z
tego miejsca zostało wyko-
nane nowe ogrodzenie.
Teren placu zabaw jest waż-
nym miejscem rekreacyjnym
najmłodszych mieszkańców,
dlatego zależy nam na popra-

wie sprawności urządzeń,
zwiększeniu  wartości użytko-
wej, jak również podniesieniu
walorów estetycznych – pod-
kreślił Tomasz Bełzowski z-ca
burmistrza.

Referat Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy

Modernizacja placu zabaw 
przy ulicy ks. Bracha



Struzik (Świątniki Górne -
zwłoki rozpoznano dzięki 
odnalezionej książeczce inwa-
lidzkiej). Ocaleni - prawdopo-
dobnie tylko 5 (?) osób -
wspominany wcześniej: J. Szy-
mański; dalej woźny; a w na-
stępnej kolejności - dalej
przeżyli - Stefan Wrzosowski i
Trojanowski (dwaj ostatni, zna-
leźli schronienie we dworze hr.
Lubomirskich w Szczucinie).
Uniknęła też śmierci 8. letnia
córka dyr. Kościańskiego, znaj-
dując schronienie u p. Wajdowicz.
W 1941 r. na polecenie komendy
niemieckiej,  rozebrano spopie-
lały budynek szkoły.
W 1959 r. mieszkańcy Szczu-
cina, z inicjatywy Eugeniusza
Piekielniaka prezesa Koła Świa-
towego Związku Żołnierzy AK,
ufundowali pomnik - obelisk
pamięci poległych we wrześniu
1939 r., który znajduje się przy
ul. Wolności  (d. ul. Husarzew-
skich). Na cmentarzu parafial-
nym w Szczucinie, miejscu
pochówku części ofiar, wybudo-
wano nagrobek w formie trzech
betonowych słupów wspierają-
cych się na płaskiej podstawie.
Po północnej stronie postu-
mentu, na wysokości ok. 3 met-
rów umieszczono napis
upamiętniający tragedię. Nagro-
bek znajduje się w sektorze 28,
przy gł. wejściu na cmentarz, od
strony ul. Radomyślskiej. Odko-
pana po wojnie z gruzów szkoły
tablica z godłem przechowy-
wana jest obecnie w Muzeum
Drogownictwa w Szczucinie.

Witold Dobrowolski
wykaz źródeł w SCKiB 

w Szczucinie

1 września 1939 r. rozpoczyna
się atak wojsk III Rzeszy na Pol-
skę. Południowej części kraju
broniła Armia „Kraków” i „Kar-
paty”, połączone formalnie 6
września w Armię „Małopol-
ska” dowodzoną przez gen.
dyw. Antoniego Szyllinga
(1884-1971).  Wydzielona z niej
Grupa Operacyjna „Boruta”,
działała w rejonie Szczucina.
Naprzeciw Polaków staje nie-
miecka  8.  Dywizja Piechoty z
VIII Korpusu Armijnego   14.
Armii pod dowództwem gen.
Wilhelma Lista.
W szczucińskiej siedmioklaso-
wej szkole podstawowej (wybu-
dowana w 1891r., murowana z
cegły, z drewnianym stropem,
kryta dachówką - posiadała 7
klas nauczania podstawowego),
zbliżający się Wehrmacht, a
także oddziały SS,  urządziły
punkt zborny (Feldlazarett nr 8),
przetrzymując ok. 100? ludzi
(polscy jeńcy wojskowi, gł. z 6
kompanii 20. pp Ziemii Kra-
kowskiej i 21 DP z Cieszyna, być
może także ranni żołnierze Kra-
kowskiej Brygady Kawalerii,
wchodzącej w skład GO „Jaś-
min”; ponadto ludność cywilna,
polska, większość z Poznań-
skiego (?), jak i żydowska). Wg.
relacji W. Kłaczyńskiego (Mie-
lec), na początku września 1939 r.
wyruszyła z Oświęcimia kom-
pania kpt. Grabowskiego (miał
pochodzić ze Skrzynki). Kiero-
wał swój oddział wzdłuż Wisły
na Szczucin, niestety w między-
czasie, polscy saperzy wysadzili
most na Wiśle. Akcja, choć w
dużej mierze przypadkowa i w
dobrej wierze, okazała się już
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dynek stanął w płomieniach.
Niektórzy próbowali skakać z
okien lub wydostawać się przez
dach. W całym tym ogólnym za-
mieszaniu i chaosie, godną
uwagi może być historia Jana
Szymańskiego, żołnierza z 5.
pułku strzelców podhalańskich.
Ciężko ranny, ratował się sko-
kiem przez okno. Przeniesiono
go do tymczasowego szpitala
polowego, znajdującego się w
Domu Parafialnym (obecna
Kana, gdzie potrzebującymi
opiekował się ks. proboszcz Jan
Ligęza oraz ks. Franciszek
Mazur, od 1936 r. wikary w
Szczucinie - pomoc duchowa,
żywnościowa i medyczna). Pró-
bowano też negocjować z nie-
mieckim kapelanem, przede
wszystkim, o humanitarne trak-
towanie itd., ale bez skutku…                                                                                                                              
Niestety, większość obrońców
szkoły zginęła. Zwłoki zostały
pogrzebane 16 września.1939 r.
przez ok. 25. Żydów ze Szczu-
cina - werdyktem Kahału wyko-
pali 2 rowy za budynkiem
szkoły, następnie tamże zostali
rozstrzelani. 25 stycznia 1940 r.,
niemieckie władze okupacyjne
zezwoliły na ekshumację.
Szczątki pochowano na cmenta-
rzach katolickim i żydowskim.
Zidentyfikowano zaledwie 4
ciała: Jan Kościński (kierownik
szkoły w Szczucinie - naocznym
świadkiem śmierci Kościń-
skiego był woźny, Józef Popada-
niec, który przekazał tę relację
Zofii Kupiec z d. Wajdowicz,
byłej dyrektorce biblioteki w
Szczucinie),  Józef Bębenek, 24.
letni strzelec, Ryszard Nastała
(Nostadt) z Drohobycza i Jan

DRAMAT W SZCZUCINIE - WRZESIEŃ 1939
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spóźniona…                                                                                                                            
12. września 1939 r. doszło w
Szczucinie do tragicznego w
skutkach incydentu. Przesłuchi-
wany por. zwiadu Bronisław
Romaniec, wykorzystując chwilę
nieuwagi  Niemca, st. sierż.
(Hauptwachtmeister) Paula
Golla, schwycił jego pistolet i
strzelił, po czym popełnił samo-
bójstwo (?). Niemcy otoczyli
szkołę (znane są nazwiska 23
żołnierzy, gł. z 13 Baukompanie
gen.Ulexa, wchodzącego w

skład 8 Korpusu Armijnego,
która odbudowywała znisz-
czoną wcześniej przeprawę na
Wiśle, znaną od tej pory, jako”
General Ulex-Bruecke”).                                                                                                                                  
O godz. 16.00 rozpoczął się
ostrzał szkoły. 8. letnia córka
dyrektora Kościńskiego za-
wczasu ucieka i chroni się w
domu Wajdowiczów, tuż nie-
opodal szkoły. A w szkole,
przez  okna wrzucano granaty,
wspierane przez ciągły ogień z
karabinów maszynowych. Bu-

łem Straży Granicznej (KaOSG)
w Nowym Sączu, reprezento-
wanym przez Dowódcę płk SG
Stanisława Laciugę. Podpisane
porozumienia otwierają nowe
możliwości dla każdej ze stron i
pozwalają na wdrożenie no-
wych rozwiązań szkoleniowo –
organizacyjnych.

WSPÓLNE DZIAŁANIE STRAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY POŻARNEJ I OBRONY TERYTORIALNEJ

KĄCIK HISTORYCZNY

Obszary współpracy
Porozumienia regulują
formy współdziałania i po-
zwalają na organizowanie
wspólnych przedsięwzięć
szkoleniowych, wymianę
doświadczeń, udzielanie
specjalistycznego wsparcia
technicznego i osobowego

oraz udostępnianie baz szkole-
niowych. Nowe możliwości
szkoleniowe pomogą Brygadzie
osiągnąć gotowość do realizacji
zadań z obszaru reagowania
kryzysowego.
„Cieszę się, że przed Brygadą
pojawiają się nowe perspek-
tywy. 
Ma to szczególne znaczenie dla
atrakcyjności szkolenia naszych
żołnierzy. Teraz oprócz nowa-
torskich rozwiązań, jak szkolenie
wspinaczkowe i ratownictwo
wodne zapewnimy naszym żołnie-
rzom udział we wspólnych ćwi-
czeniach i działaniach ze Strażą
Pożarną i Strażą Graniczną” –
mówi Dowódca małopolskich
terytorialsów płk Goncerz.
Misja
Terytorialsi stanowią wsparcie
dla społeczności lokalnej w ob-
liczu zagrożeń militarnych bądź
wystąpienia sytuacji kryzyso-
wych. 11 MBOT przeznaczona
jest do prowadzenia działań sa-

modzielnie lub we współdziała-
niu z wojskami operacyjnymi w
swoim stałym rejonie odpowie-
dzialności - Małopolsce.
Wojska Obrony Terytorialnej są
piątym rodzajem sił zbrojnych
obok Wojsk Specjalnych, Lądo-
wych, Powietrznych i Mary-
narki Wojennej, stanowią
uzupełnienie i jednocześnie są
komplementarną częścią poten-
cjału obronnego Polski.
W chwili obecnej Wojska
Obrony Terytorialnej liczą
ponad 21 tys. żołnierzy.

mjr Bartosz Kubal
Oficer Prasowy

11 Małopolskiej Brygady Obrony
Terytorialnej

www: www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi
“Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

11 Małopolska Brygada
Obrony Terytorialnej z Kra-
kowa podpisała porozumienia
w sprawie współdziałania ze
Szkołą Aspirantów Państwo-
wej Straży Pożarnej w Krako-
wie oraz Karpackim
Oddziałem Straży Granicznej
w Nowym Sączu. Na żołnierzy
pełniących terytorialną służbę
wojskową czekają nowe wy-
zwania szkoleniowe.

Porozumienia
Odpowiednio 22 sierpnia oraz
26 sierpnia Dowódca 11 Mało-
polskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej (11 MBOT) płk
Krzysztof Goncerz podpisał po-
rozumienia w sprawie szczegó-
łowych zasad współdziałania
pomiędzy 11 MBOT, a Szkołą
Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej (SA PSP) w Krakowie
reprezentowaną przez st. kpt.
Marka Chwałę oraz pomiędzy
11 MBOT, a Karpackim Oddzia-
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ROWEROWE 
ZATRZĘSIENIE
W SZCZUCINIE

Ponad 300 rowerzystów zgro-
madził szczuciński Rodzinny
Rajd Rowerowy. Najmłodszy
liczył 3, najstarszy 83 lata. I
wszyscy bawili się znakomicie,
najpierw pokonując jedną z 3
malowniczych tras, a później
uczestnicząc w sportowym pik-

niku na Placu Parafialnym.
Jak przystało na pierwszy
dzień lata, pogoda dopisała i
zachęciła mieszkańców Szczu-
cina oraz okolic do uczest-
nictwa w rowerowym rajdzie
organizowanym przez Mało-
polski Związek Kolarski, Urząd
Miasta i Gminy Szczucin,
SCKiB w Szczucinie oraz Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Na spragnio-
nych aktywności czekały trzy
znakomicie przygotowane, nie-
zwykle malownicze trasy o

zróżnicowanym stopniu trud-
ności. Bez względu na umiejęt-
ności czy poziom
wytrenowania, każdy mógł
znaleźć profil trasy odpo-
wiedni dla siebie. Ponadto
przeprowadzono grę terenową
„Zwiedzamy Małopolskę”, w
której nagrodą główną był fir-
mowy rower Lapierre.
Całość zakończyła się rados-
nym piknikiem, pełnym gier,
zabaw i konkursów. Na każ-
dego uczestnika Rajdu czekał
ciepły, regeneracyjny posiłek

Gminny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Szczucinie, ul. Pił-
sudskiego 15 zaprasza
Państwa:
- do udziału w DNIACH
SPIROMETRII 2019, na
bezpłatne badania spiromet-
ryczne pozwalające na
wczesną diagnostykę astmy,
alergii i przewlekłej obtura-
cyjnej choroby płuc.
Bezpłatne badania spiro-
metryczne przeprowadzane
będą w dniach 7, 8, 9  paź-

dziernika 2019, w godzi-
nach od 11.00 do 15.00
w GZOZ Szczucin,
po wcześniejszej rejestracji
pod nr telefonu: 
14 643-61-95, 
do korzystania z:
- Podstawowej Opieki
Zdrowotnej: interniści, leka-
rze rodzinni, pediatrzy
- Poradni Specjalistycz-
nych: Ginekologicznej,
Pulmonologicznej
- Poradni Rehabilitacyjnej,

GZOZ w Szczucinie ze specjalnym pakietem dla
Pacjentów zdeklarowanych
do naszej Przychodni
-  Analityki: od ponie-
działku do piątku, w godz.:
7.30-9.00
-  jedynej Pracowni USG w
Szczucinie
- do badania ECHO Serca
-  Opieki Środowiskowych
pielęgniarek i położnych 
(w tym EDUKACJA
PRZEDPORODOWA od
21 tygodnia ciąży)
Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Szczucinie

W dniu 5–7.07.2019 Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich 
– oddział w Szczucinie, zorgani-
zowało wycieczkę – piel-
grzymkę do Budapesztu i
Zakola Dunaju. Uczestnikami
były osoby z rodzin wielodziet-
nych objęte opieką Stowarzy-
szenia.

Program był bardzo cie-
kawy, a przewodnik z pasją
opowiadał o atrakcjach miasta.
I pierwszy dzień zwiedzania:
- Góra Gellerta (Cytadele, Po-
mnik Wolności)
- Wzgórze Zamkowe (Zamek,
Rynek Budapesztu, Baszty Ry-
backie)
- Kościół Macieja
- godzina 21.00 – Rejs po Dunaju
– niesamowite wrażenia – prze-
piękne widoki, gra świateł.
Wszystkie mosty oświetlone,
Parlament, Kościół i inne bu-

dowle zabytkowe. Na nocleg
wróciliśmy pełni wrażeń i za-
chwytu. 
II dzień:
Po Mszy Świętej i obfitym śnia-

daniu:
- Bazylika św. Stefana, 
- Zamek Vajdahunyad, 
- przejazd Bulwarem Andras-
syego, ulicą Vaci (centrum

handlowe),
- budynek Parlamentu.
III dzień:
- Zwiedzamy Zakole Dunaju,
Szentendre – malownicze mias-

teczko malarzy,
- Muzeum Marcepanów 
- Esztergom – największa w Eu-
ropie Środkowej bazylika, i
widok panoramy Zakola Du-
naju

Wracamy do Polski
zmęczeni, pełni wrażeń, za-
chwyceni pięknem Budapesztu.
Myślę, że wszystkim uczestni-
kom wyjazd ten pozostanie na
długo w pamięci. Z całego serca
dziękujemy władzom Urzędu
Gminy na czele z Burmistrzem
Janem Sipiorem i Panią Skarb-
nik Agnieszką Makuch, wszyst-
kim sponsorom i ludziom
dobrej woli, ponieważ dzięki ich
wsparciu udało się zorganizo-
wać ten niezapomniany wyjazd.

Zofia Homińska 
Prezes Stowarzyszenia 

„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”
św. Jan Paweł II

oraz pamiątkowy medal. Ich
brzęczenie przeplatało się z
głośnymi śmiechami oraz gwa-
rem rozmów. Zawodnicy dzie-
lili się wrażeniami z trasy. Nie
brakowało także dopingowa-
nia maluchów, dla których zor-
ganizowano osobne wyścigi.
Bawiłem się fantastycznie. Po
przejechaniu trasy okazało się,
że nie znałem do końca Szczu-
cina. Nie wiedziałem, że kryje
on w sobie wiele urokliwych
zakątków – opowiada 35-letni
Marek. Dzięki rajdowi mam

ochotę wsiąść na rower i pood-
krywać te wszystkie miejsca.
Równie zadowolona była 10.
letnia Zosia, która mimo mło-
dego wieku dzielnie pedało-
wała wraz z rodzicami na
wybranym dystansie.
Ta udana impreza już na stałe
wpisuje się w kalendarz spor-
towych wydarzeń Szczucina.
Można więc spodziewać się, że
Rodzinny Rajd Rowerowy po-
wróci do Szczucina w przy-
szłym roku.

Przemysław Zieliński

ul. Piłsudskiego 15, tel.: 
14 643-61-95
Ośrodek w Słupcu: 
14 643-12-80
Ośrodek w Brzezówce: 
14 643-18-33
gzozszczucin@gmail.com
gzozszczucin.pl

Poradnia „K” 14 643-61-95
wew. 111
Analityka 14 643-61-95
wew.110
USG 14 643-61-95 wew.120
Punkt Szczepień

14 643-61-95 wew. 102
Pielęgniarki środowi-
skowe: 14 643-61-95
wew.117

Zapraszamy do sprawdza-
nia informacji na naszej
stronie internetowej i FB
dotyczących cyklicznych
badań np. wzroku i innych
akcji prozdrowotnych oraz
promocji dla Naszych Pa-
cjentów.
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odbywały się pod batutą  dy-
rektora Akademii Chóralnej
Agnieszki Franków-Żelazny.
Dziękujemy wspaniałym chó-
rom i ich dyrygentom: z pro-
jektu „Śpiewająca Polska”,
Orkiestrze Leopoldinum i solis-
tom NFM we Wrocławiu za
wspólne próby i cudowny nie-
zapomniany koncert. Dzięku-
jemy Romanowi I. Drozdowi za
wspaniałe aranżacje utworów
Stanisława Moniuszki. 
Dziękujemy także władzom sa-
morządowym oraz rodzicom za
obecność na koncercie i wielkie
wsparcie. To ogromne wyróż-
nienie i wielki zaszczyt, że mog-
liśmy w tak ważnym miejscu
reprezentować naszą Gminę
Szczucin.

20.06 br. chór Clave de sol z
SCKiB w Szczucinie wyruszył
po nową, fantastyczną i nieza-
pomnianą muzyczną przygodę.
Jeszcze dziś serca biją nam moc-
niej po tym, jak stanęliśmy na
scenie Teatru Wielkiego Opery
Narodowej w Warszawie. Cało-
roczną ciężką pracę zakończy-
liśmy Koncertem Finałowym
Akademii Chóralnej „Mo-
niuszko śpiewany inaczej”- w
ramach obchodów 200. rocznicy
urodzin kompozytora. 
To była muzyczna magia. Nie-
zwykły koncert w samym sercu
stolicy. Towarzyszył nam niesa-
mowity entuzjazm i radość, że
mogliśmy w takim miejscu pre-
zentować muzykę w wyjątko-
wej atmosferze. Wspólne
przygotowania i próby chórów
uczestniczących w koncercie,

Nagrania II części płyty CD
„MONIUSZKO ŚPIEWANY

INACZEJ”

Po dwudniowym pobycie w Warszawie na Koncercie Fi-
nałowym Akademii Chóralnej w Teatrze Wielkim – Ope-
rze Narodowej, chór Clave de sol z bijącymi jeszcze
sercami i wzruszeniem, wyruszył do Wrocławia, by do-
kończyć ubiegłoroczną sesję nagraniową płyty CD – Mo-
niuszko śpiewany inaczej - z orkiestrą Leopoldinum oraz
solistami Narodowego Forum Muzyki, pod dyrekcją Dy-
rektor Agnieszki Franków-Żelazny. Chórzyści kochają
Wrocław i czują  się w tym mieście dobrze, gdyż mieli za-
szczyt przez 3 lata uczestniczyć w Koncertach Finałowych
Akademii, gdzie - jako wybrany chór - reprezentowali re-
gion małopolski. Płyta została nagrana już w całości i z
niecierpliwością wszyscy na nią czekamy.

Dyrygent chóru Ilona Mach

Chór Clave de sol na scenie Opery Narodowej w Warszawie
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Podczas tegorocznej od-
słony akcji Narodowe Czy-
tanie, Para Prezydencka
zaproponowała do czytania
nowele polskie. Prezydent
Andrzej Duda z Małżonką
dokonali wyboru ośmiu
„lektur” na ósme Naro-
dowe Czytanie.
Dobra pani – Eliza Orzesz-
kowa
Dym – Maria Konopnicka
Katarynka – Bolesław Prus
Mój ojciec wstępuje do stra-
żaków (ze zbioru: Sanato-
rium pod Klepsydrą) –
Bruno Schulz
Orka – Władysław Stani-
sław Reymont
Rozdzióbią nas kruki,
wrony… – Stefan Żeromski
Sachem – Henryk Sienkie-

wicz
Sawa (z cyklu: Pamiątki So-
plicy) – Henryk Rzewuski. 
Jest to wybór tekstów, których
wspólnym mianownikiem jest
polskość w połączeniu 
z treściami uniwersalnymi, re-
fleksją nad człowiekiem i spo-
łeczeństwem.
6. września br., mieszkańcy
gminy spotkali się na Szczuciń-
skim Rynku,  by razem odkryć
piękno i aktualność nowel pol-
skich. Wśród uczestników byli:
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie, z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Borkach, i z Powiatowego Cen-
trum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych w Szczucinie,
nauczyciele, członkowie Koła
Przyjaciół Biblioteki, bibliote-

Narodowe Czytanie 2019 na Rynku w Szczucinie
karze gminy Szczucin  i miesz-
kańcy.  List przewodni prezy-
denta RP Andrzeja Dudy
odczytał z-ca Burmistrza
Szczucina Tomasz Bełzowski,
a wybrane utwory przeczytali:
Szczepan Cieślak, Maria Pietra-
cha, Szymon Sznajder, Ilona

Mach, Szymon Szczęch, Stella
Dąbroś, Lucyna Szot, Anna Urba-
nik, Paulina Ćwięka, Oliwia Jast-
rząb, Ewa Gorzkowicz, Liwia
Soja, Monika Dąbroś i Andrzej
Mach. Osnowę historyczną całości
nadała Monika Kosińska. Osoby,
które  przyniosły egzemplarz wy-
branej noweli otrzymały pamiąt-
kowe odbicie pieczęci

Narodowego Czytania przekaza-
nej przez Kancelarię Prezyden-
cką. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział w tej pięk-
nej i patriotycznej akcji. Do zoba-
czenia za rok.

Redakcja

Wsparcie 
od Biblioteki 
Narodowej

Samorządowe Cen-
trum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie, już kolejny raz zło-
żyło wniosek i uzyskało wspar-
cie finansowe na zakup książek
ze środków finansowych Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, pochodzących z
Programu Wieloletniego „Na-
rodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa” Priorytet 1 – „Zakup
Nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych” w wyso-
kości 10.240zł, z budżetu biblio-
teki zostaną zakupione nowości
wydawnicze również za kwotę
10.240 zł.
Dzięki tej pomocy, biblioteka
wzbogaci księgozbiór za łączną
kwotę 20.480 zł. Warto zazna-
czyć, iż w ofercie instytucji po-
jawią się e-booki: m.in. bajki i
lektury.

Redakcja

Chór Clave de sol rozpoczął swoje za-
służone wakacje 30 czerwca. Ten bar-
dzo pracowity, ale piękny muzyczny
rok chórzyści wraz ze swoim dyrygen-
tem zakończyli  Koncertem Moniuszki
w Gminnej Bibliotece w Oleśnie, na za-
proszenie dyr. Małgorzaty Morawiec.
Koncert poprowadziła Krystyna Szy-
mańska dyr. SCKiB w Szczucinie.
Wspaniała atmosfera, cudowna wi-
downia, owacje na stojąco, nieskoń-
czone gratulacje, łzy wzruszenia,
pożegnanie najstarszych chórzystek, to
wszystko jeszcze bardziej utwierdziło
nas, że muzyka i to co robimy to jedno
z najpiękniejszych naszych doświad-
czeń. 
Dziękuję wszystkim, którzy byli z nami
przez ten czas, wspierali nas i trzymali
kciuki na konkursach i koncertach.
Wierzę, że nadchodzący rok szkolny
przyniesie  chórzystom równie piękne
przeżycia i niezapomniane chwile, a
odbiorcom wiele łez radości i wzruszeń
podczas naszych występów. 

Dyrygent chóru Ilona Mach

Koncert Moniuszki w Gminnej Bibliotece w Oleśnie
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Jak co roku w ostatnią sobotę sierp-
nia, która wypadła 31.08. br., odbyły
się Dożynki Wiejskie wŁęce Szczu-
cińskiej. Korowód Dożynkowy
prowadzony przez Starostów doży-
nek Marzenę Piekielniak i Krzysz-
tofa Łachuta, przeszedł spod
Kapliczki na plac przy Domu Ludo-
wym,  gdzie Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich pod kierunkiem Pani Bar-
bary Czai wyśpiewały tradycyjne
pieśni żniwne i przyśpiewki.
Wśród zaproszonych gości byli: Po-
słowie na Sejm RP: Wiesław Kra-
jewski z żoną i Norbert
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Dożynki wiejskie

31.08. br. w Zabrniu , odbyło się
spotkanie integracyjne, wień-
czące tegoroczne plony. Sołtys
wsi Grzegorz Korbaś powitał
przybyłych gości: ks. Probosz-
cza Marka Łopatkę, radnego
Rady Miejskiej Józefa Firsta,
oraz wszystkich mieszkańców
Zabrnia. Podziękował tegorocz-
nym sponsorom: Stanisławowi
Chrabąszczowi, Grzegorzowi
Hajdukowi, Henrykowi Kup-

cowi, Waldemarowi Gwoź-
dziowskiemu i Józefowi Firs-
towi za wkład w organizację
spotkania. Podziękował także
Radzie Sołeckiej, strażakom z
OSP Zabrnie i Paniom z Grupy
Wieńcowej, jak i mieszkańcom
za pomoc w przygotowaniu do-
żynek. W kolejnej części spotka-
nia, ks. proboszcz poświęcił
chleb, który starostowie Maria
Guzik i Mirosław Sroka przeka-
zali na ręce radnego gminy. Pan
sołtys poinformował również,
że wieniec z Zabrnia weźmie

Kaczmarczyk, Wicestarosta Krzysz-
tof Bryk, Kierownik Biura Powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Dąbro-
wie tarnowskiej Andrzej Giza, jego
zastępca Piotr Bielaszka z żoną, Z-ca
Burmistrza Szczucina Tomasz Beł-
zowski, Kierownik Referatu Rol-
nictwa UMiG Szczucin Janusz
Bukała z małżonką, Dyrektor SCKiB
w Szczucinie Krystyna Szymańska,
Radni Rady Miejskiej w Szczucinie,
Sołtysi oraz ks. Zbigniew Rusin.

Anna Łachut

Dożynki wiejskie w Maniowie
24.08.2019

Dożynki wiejskie w Łęce Szczucińskiej

udział w wojewódzkim konkur-
sie wieńców dożynkowych pod-
czas XXI Dożynek
Województwa Małopolskiego w
Zakliczynie. Część oficjalną uro-
czystości zakończyły tradycyjne
przyśpiewki i piosenki bie-
siadne w wykonaniu pań z
Grupy Wieńcowej. Na koniec
sołtys zaprosił wszystkich do
wspólnej zabawy, gdzie gości i
mieszkańców bawił zespół
"Aspect"

Małgorzata Topór

Dożynki Wiejskie w Woli Szczucińskiej
Tradycyjnie 15 sierpnia w Woli Szczucińskiej odbyły się Dożynki Wiejskie. Chleb od mieszkańców
poświęcił Proboszcz Parafii Borki Józef Jeziorek, a starostowie Dożynek Renata i Andrzej Duda
przekazali chleb Wiceburmistrzowi Tomaszowi Bełzowskiemu. W Dożynkach uczestniczyli miesz-
kańcy wsi oraz sąsiednich sołectw.

Agata Kica

1 września br. Grupa Wień-
cowa z Zabrnia wraz z sołty-
sem Grzegorzem Korbasiem  i
radnym Józefem Firstem, za-
prezentowała swój wieniec w
Wojewódzkim Konkursie
Wieńców Dożynkowych w Za-
kliczynie, podczas XXI 
Dożynek Województwa Mało-
polskiego. Wieniec wzbudził
zachwyt publiczności, doceniła
ona misternie wykonaną pracę
i pomysł. Wieniec przedstawiał
gospodynię wiejską, która po
skończonych żniwach i zebra-
nych plonach niesie chleb do
poświęcenia. Wykonali go: Ewa
Borgosz, Maria Guzik, Marzena
Bielaszka, Edyta Sroka-Siek,
Małgorzata Topór, Maria First,
Grzegorz Korbaś i Grzegorz
Topór. W wykończeniu i ozda-
bianiu pomagały dzieci i mło-

dzież z Zabrnia. Wieniec po-
święcony został w kościele para-
fialnym w Zabrniu 15 sierpnia,
prezentowany był również na
Szczucińskim Rynku i podczas
Nadwiślańskich Dożynek w
Borkach. Wieś Zabrnie składa

serdeczne podziękowania dla
Burmistrza Gminy Szczucin za
udostępnienie transportu na
prezentację do Zakliczyna.

Małgorzata Topór

Wieniec z Zabrnia na wojewódzkich dożynkach
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Imieniny Matki Boskiej Częstochowskiej
W niedzielę 25.08.br. kapela ludowa "Wiślanie " uświetniła swoją grą i
śpiewem Mszę Św. w parafii Św. Maksymiliana w Zabrniu. Kapela za-
prezentowała pieśni maryjne w przeddzień święta "Matki Boskiej Częs-
tochowskiej". Po liturgii, na płycie przed kościołem zabrzmiał krótki
koncert melodii ludowych. Występ został ciepło przyjęty przez miesz-
kańców, jak również księdza proboszcza, gospodarza parafii w Zabrniu.

Redakcja

"Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą
czasy, pozostanie — jak u dobrego gospodarza — miejsce na rzeczy
dawne, uświęcone tradycją"

Św. Jan Paweł II- Papież Polak

15 sierpnia br., w Kościele - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Różań-
cowej w Borkach, na uroczystej sumie święcono wieńce dożynkowe i
zioła. Tradycyjnie, jak co roku, delegacja wieńcowa dzieci uczęszczają-
cych do biblioteki wraz z rodzicami i bibliotekarką Danutą Walczyk po-
święciła zioła i wieniec uwity w bibliotece. Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny jest największym świętem maryjnym chrze-
ścijaństwa. Wieniec wraz z delegacją wieńcową wziął udział 18. sierpnia
w Nadwiślańskich Dożynkach Religijnych u Fatimskiej Pani w Borkach.

"Rodzinne święto w tradycji"
– to przedsięwzięcie które
podkreśliło połączenie święta
kościelnego Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny – 15
sierpnia z tradycją święcenia
plonów. Delegacje wieńcowe
z Lubasza, Łęki Szczucińskiej
i OSP w Szczucinie, zebrały
się na rynku, by przy dźwię-
kach Kapeli Ludowej "Wiśla-
nie" przejść w barwnym
korowodzie do kościoła para-
fialnego. Po mszy św. wieńce
prezentowały się na rynku.
Dołączyły do nich także
wieńce z Delastowic, La-
skówki Delastowskiej i Za-

brnia. Była to dobra okazja do
promocji stoiska LGD PRO-
WENT przygotowanego
przez SCKiB w Szczucinie, na
którym prezentowano ręko-
dzieło lokalnych twórców lu-
dowych tj. kwiaty z bibuły,
domki z zapałek i włóczkowe
kwiaty, różnego rodzaju
hafty, gobeliny i serwety, de-
koracyjne anioły i szkatułki.
Szczególną ofertą były arty-
styczne wyroby wikliniarskie.
Degustowano również po-
trawy lokalne wykonane na
podstawie starych przepisów
przekazywanych z pokolenia
na pokolenie (ciasta droż-

dżowe, placki z blachy, wiej-
ski chleb ze smalcem, pierogi,
ogórki kiszone i miód z wiej-
skich pasiek). Stoisku towa-
rzyszyła muzyka w
wykonaniu kapeli ludowej
"Wiślanie" z SCKiB w Szczu-
cinie oraz wystawa fotogra-
ficzna "Szczucin dawniej".
Wydarzenie cieszyło się
dużym zainteresowaniem.
Mieszkańcy mogli na żywo
zetknąć się z kulturą obszaru
PROWENT, tradycjami, ob-
rzędami i dziedzictwem kuli-
narnym.

Redakcja

Rodzinne święto w tradycji



str.10 3(14) / 2019

Tegoroczne dni naszego
miasta, wpisały się w ob-
chody dziesięciolecia odzys-
kania praw miejskich przez
Szczucin.
Świętowanie rozpoczęło się
już w piątek, 5 lipca w Mu-
zeum Drogownictwa, gdzie
wystąpił kabaret literacki
"NaTenCzas" z Teatru im.
Ludwika Solskiego w Tarno-
wie. W sobotę, drugi dzień
Dni Szczucina rozpoczęła pa-
rada motocyklowa, która ru-
szyła ze szczucińskiego rynku
w kierunku placu targowego,
gdzie kierowcy zaprezento-
wali swoje maszyny.
Oficjalnego otwarcia dokonał
Jan Sipior Burmistrz Szczu-
cina wraz z Krystyną Szy-
mańską Dyrektor SCKiB w

Szczucinie. Tuż po przemó-
wieniu, wręczyli nagrody lau-
reatom VI Festiwalu
Muzycznego im. Marianny
Gawlik, który odbył się 24.05.
br. w Muzeum Drogow-
nictwa. Po części oficjalnej
odbył się koncert laureatów
tego konkursu.  Następnie na
scenie zaprezentowały się
dzieci ze studia tańca Mariny
Hryhoriewy z tańcem współ-
czesnym. Kolejnym punktem
programu był koncert miesz-
kańca naszej gminy Dawida
Dubajki, finalisty programu
„The Voice of Poland”. Dawid
pracuje nad własnym mate-
riałem na pierwszą debiutan-
cką płytę. Występem w
Szczucinie rozpoczął swoją
trasę koncertową. Na scenie

DNI  SZCZUCINA 2019

towarzyszył mu Band w skła-
dzie: Bogusław Wróbel – in-
strumenty klawiszowe,
Michał Krawczyk – gitara i
wokal, Dawid Lewandowski
– kontrabas, Grzegorz Jakieła
– perkusja. Po nostalgicznym
występie Dawida na scenie
zabrzmiały największe stan-
dardy muzyki filmowej w
wykonaniu tarnowskiego że-
ńskiego kwartetu "Con Af-
fetto" oraz akordeonisty
Pawła Kusiona. Kwartet zło-
żony jest z absolwentek 
krakowskiej Akademii Mu-
zycznej, w skład którego
wchodzą Angelina Kierońska,
Karolina Bartczyszyn, Karo-
lina Stasiowska, Anna Podko-

ścielna-Cyz. 
Po godz. 20.00 na scenie poja-
wiły się gwiazdy wieczoru. W
tym roku byli to: Andrzej
Krzywy (DE MONO), Gab-
riel Fleszar, Sebastian Riedel
(syn Ryszarda Riedla, lidera
zespołu Dżem) oraz Wojtek
Klich z zespołem w którego
składzie znalazł się wybityny
skrzypek jazzowy młodego
pokolenia - Bartosz Dworak z
Radgoszczy. Ze sceny usły-
szeliśmy m.in. takie przeboje
jak: „Kroplą deszczu”, „Bilet
do nieba”, „Moje miasto
nocą”, „Czerwony jak cegła”
czy ponad czasowych „Luna-
tyków”.
Organizator Dni Szczucina –

Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek, jak co roku za-
pewnił wiele atrakcji dla
najmłodszych m.in. gry i za-
bawy z animatorami, malo-
wanie twarzy oraz wesołe
miasteczko. Została również
zaprezentowana pokonkur-
sowa wystawa fotograficzna
pt. „Szczucin – moja mała oj-
czyzna” zorganizowana w ra-
mach współzawodnictwa
kulturalnego szkół. Zaprezen-
towały się także Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Delastowic i
Łęki Szczucińskiej. Bardzo
dużym zainteresowaniem cie-
szyły się loty balonem, atrak-
cja przygotowana przez firmę
„Węglobud”. Jak co roku im-
prezę poprowadził nieza-
wodny Karol Łuszcz. Dni
Szczucina zakończyły się za-
bawą taneczną przy dźwię-
kach zespołu „Rubin”.

Kabaret „NaTenCzas”

Laureatka VI Konkursu im. M. Gawlik

Dance Art Studio Wojtek Klich
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Dawid Dubajka Karol Łuszcz Sebastian Riedel

„Con Affetto” Gabriel Fleszar i Andrzej Krzywy

Wojtek Klich i Andrzej Krzywy



SCKiB w Szczucinie zorganizo-
wało dzieciom zajęcia waka-
cyjne. Pierwszy tydzień (8-12
lipca) odbył się w Bibliotece
Publicznej. Każdy z pięciu dni
obfitował w ciekawe wyzwania
z jakimi przyszło się zmierzyć
dzieciom. W pierwszy dzień
przygotowywały wakacyjny
plakat, który stał się scenografią
do pozostałych zajęć. Wtorek
upłynął pod znakiem „złotej
rybki”. Dzieci przygotowywały
podczas zajęć plastycznych
akwaria z wykorzystaniem pu-
dełek, tektur i różnych błysko-
tek. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się środowe spotkanie z
Józefem Łopatą, lokalnym
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22 czerwca br. w świetlicy w
Lubaszu, wakacje rozpoczęły
się Festynem Rodzinnym, pod-
czas którego dzieci wręczyły
naszym kochanym i odważnym
Strażakom pluszaki, a w za-
mian dostały piękny medal
upamiętniający 130. lat OSP
Małopolska.
6 lipca br., świetlica gościła
Strzelców z Jednostki Strzelec-
kiej 2083 im. gen. Mariana Ku-

twórcą. Opowiadał on o swojej
pasji tworzenia budowli z zapa-
łek, ale także uczył dzieci robie-
nia kwiatów z drutu i włóczki.
Zachmurzone niebo i deszcz
sprawiło psikusa w kolejny
dzień, kiedy to zaplanowano
wielkie malowanie na Szczuciń-
skim Rynku. Musieliśmy się 
zadowolić malowaniem bajko-
wych postaci na stretch folii w
holu budynku biblioteki. W
ostatnim dniu zajęć bibliotecz-
nych wyruszyliśmy całą grupą
do Muzeum Drogownictwa w
Szczucinie. Dzieci poznały his-
torię drogownictwa, zasady
ruchu drogowego, a także oglą-
dały eksponaty na zewnątrz.

Podczas zajęć w bibliotece nie
zabrakło czytania książek, tur-
niejów gier planszowych, puz-
zli, bierek i kalamburów.
Wspólna pizza zakończyła ty-
godniowe zajęcia dla 22. osobo-
wej grupy dzieci.
Drugi tydzień zajęć (15-19 lipca)
odbył się w Domu Kultury. Co-
dzienne, trzygodzinne zajęcia
dla dzieci obejmowały m.in.:
gry, zabawy, rzeźbienie z masy

solnej, pokazy magii, a także
tańce i konkursy muzyczne.
Dzieci przygotowywały także
słoiczki „na nudę” – ciekawy
sposób na zagospodarowanie
wolnego letniego czasu. Głów-
nym punktem zajęć wakacyj-
nych była wizyta u
szczucińskich strażaków, którzy
w ciekawy sposób przedstawili
i pokazali sprzęt gaśniczy, któ-
rym dysponują. Dzieci przy-

znały się, że teraz z jeszcze
większym podziwem pat-
rzą na osoby, wykonujące
tak ciężką pracę. Ostatni
wspólny dzień minął na
tańcu, ulubionych zaba-
wach, ozdabianiu pamiątek
z masy solnej, opowiadaniu
dowcipów, a na zakończe-
nie cała grupa udała się na
pyszne lody.

Redakcja

Wakacyjny kogel-mogel

kiela z Dąbrowy Tarnowskiej.
Ale się działo - broń, umundu-
rowanie, osprzęt, pierwsza
pomoc i wykrywacz metali.
27 lipca br., rozegrano emocjo-
nujący mecz. Tatusiowie i wuj-
kowie (pomimo bolących
kręgosłupów i rwy kulszowej)
kontra młodzi chłopcy - poten-
cjalni Mistrzowie w piłce noż-
nej, dzielnie walczyli o
wygraną.

Świetlica wiejska w Lubaszu - wakacje 2019
1 sierpnia br., o godzinie "W",
grupa dzieci ze świetlicy w Lu-
baszu z delegacją władz Szczu-
cina oraz Szkoły Podstawowej i
SCKiB, oddała hołd bohaterom
poległym w Powstaniu War-
szawskim.

15 sierpnia br., podczas Święta
Plonów oraz Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny za-
prezentowaliśmy wieńce do-
żynkowe od wsi Lubasz.
Artystyczne dekorowanie za-
wdzięczamy Alicji Urzędow-
skiej, za co jeszcze raz gorąco
dziękujemy.

31 sierpnia br., wspólnym ogni-
skiem zakończyliśmy wakacje,
które minęły tak  szybko. Ra-
dość i zabawa dzieciaków prze-
platana z tańcami i śpiewem
dorosłych umiliła nam ostatni
wakacyjny wieczór.

Paulina Danisz
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„Małopolski e-Senior”
W Domu Kultury zakończyło się bezpłatne szkolenie dla Senio-
rów, z zakresu obsługiwania tabletów, zorganizowane przez In-
stytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza. 22. Seniorów z gminy
Szczucin na ostatnich zajęciach w dniu 10 lipca, otrzymało za-
świadczenia o ukończeniu szkolenia w ramach Projektu „Mało-
polski e-Senior” oraz tablety, na których seniorzy pracowali, a
także materiały szkoleniowe.

Redakcja

Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki

„Miodowe Lato w Skrzynce”
Koło Gospodyń Wiejskich w
Skrzynce w lipcu i sierpniu br.
zrealizowało w ramach pro-
gramu „FIO Małopolska 
Lokalnie - Północ” współfinan-
sowanego ze środków Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, Województwa
Małopolskiego i Gminy Kra-
ków, projekt pt. „Miodowe
Lato w Skrzynce.”
Działania zaplanowane w pro-
jekcie skierowane były głównie
do dzieci, grupa liczyła 15 osób.
Uczestnikami spotkań mogli
być również dorośli. Realizację
beneficjentów projektu rozpo-
częto od spotkania z miej-
scowym pszczelarzem, ks.
Tomaszem Majchrzakiem,
który opowiedział o pszczo-
łach, o tym jak pracują i gdzie
gromadzą miód. Dzieci zoba-
czyły z bliska jak wygląda
pszczoła oraz wnętrze ula, w
którym zazwyczaj owady
mieszkają i pracują. Dzieci
wraz z rodzicami degustowały
różne rodzaje miodu, poznały
także inne produkty pszczele i
narzędzia pszczelarskie. Kolej-
nym etapem projektu były
warsztaty plastyczne z pla-
styczką, panią Iwoną Bielaszką
- Podsadą. Ta sama 15. oso-
bowa grupa dzieci ozdobiła sło-
iczki na miód metodą
decoupage oraz transferu. Na-
stępne spotkanie poświęcone
zostało na pomalowanie drew-

nianych skrzynek, wcześniej
przygotowanych przez miej-
scowego stolarza, w których
później dzieci wraz z rodzi-
cami zasadziły miododajne
kwiaty. Na zakończenie spot-
kania uczestnicy projektu
otrzymali hoteliki dla pszczół,
które ozdobiły, a następnie za-
wiesiły w przydomowych sa-
dach lub ogrodach. Na
kolejnym spotkaniu uczestnicy
projektu, pod okiem Pań z na-
szego KGW nauczyły się wy-
piekać pyszne ciasteczka na
bazie miodu. Przygotowane
smakołyki dzieci degustowały
wraz z zaproszonymi rodzi-
cami. 
Odbył się również konkurs fo-
tograficzny. Autorzy zdjęć
zebrali ciekawy materiał doty-
czący pszczelarstwa i produk-
tów pszczelich. Na fotografiach
utrwalili też piękno przyrody.
"Miodowe Lato w Skrzynce"
zakończyło się wspólnym
ogniskiem. Uczestnicy pro-
jektu otrzymali upominki oraz
certyfikaty Przyjaciela Pszczół.
Cały projekt przebiegł w bar-
dzo miłej atmosferze, po pra-
cach ręcznych była wspólna
zabawa, balony, pyszne lody i
gofry. Było dużo dobrej za-
bawy, radości i uśmiechu.
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w projekcie!

Anna Kogut

21 października br., w
Restauracji Staropolska
w Szczucinie, o godz.
19.00, gościć będziemy
ROBERTA MAKŁOWI-
CZA, dziennikarza, krytyka
kulinarnego, autora książek i
programów telewizyjnych
m.in. "Podróże kulinarne Ro-
berta Makłowicza" i „Makło-
wicz w podróży”. 
Robert Makłowicz pasjonuje
się historią, zwłaszcza dzie-
jami Europy Środkowej 
w dobie panowania Habsbur-
gów, szczególnie zaś dwóch
ostatnich władców tejże dy-
nastii – cesarza Franciszka Jó-
zefa i cesarza Karola.
W Telewizji Polskiej w latach

1998-2008 prowadził popu-
larny cykl reportaży „Podróże
kulinarne Roberta Makłowi-
cza”, a w latach 2008-2017 
program „Makłowicz w Po-
dróży”. Programy te znacząco
odbiegały od formuły tzw.
„gotowania na ekranie”. W
każdym przedstawiana była
kuchnia z innego zakątka
świata. Jak sam o sobie mówi:
„Jestem podróżnikiem z pasji,
ale nie jestem prawdziwym
kucharzem, lecz amatorem”.
Robert Makłowicz będąc w od-
wiedzanych miejscach, opo-
wiada o ich historii,
warunkach tam panujących,
ciekawostkach dotyczących
kraju, w którym się znajduje

oraz gotuje regionalne po-
trawy. Od 2017 r. współpracuje
z kanałem telewizyjnym Food
Network, gdzie możemy oglą-
dać jego nowy program pt.
„Makłowicz w drodze”.
Spotkanie zaplanowane jest w
ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych, działa-
jącego w Bibliotece Publicznej
w Szczucinie. Wstęp jest bez-
płatny !!!

Redakcja



SZKOLNE ECHA

Czas wakacji - nieubłaganie
dobiegł końca. Po dwóch
miesiącach zabawy i beztro-
ski trzeba było powrócić w
szkolne mury. 

Dnia 2 września
2019 r., o godzinie 8.30 cała
społeczność szkolna uczest-
niczyła we mszy św. w Ko-
ściele Parafialnym w
Zabrniu. O godzinie 9.30 za-
brzmiał w  szkole pierwszy
dzwonek po wakacyjnej
przerwie. W sali gimnastycz-
nej zebrali się uczniowie, ro-
dzice, dyrekcja, nauczyciele
oraz pracownicy szkoły.
Pani Dyrektor Genowefa
Dzięgiel dokonała uroczys-
tego rozpoczęcia roku szkol-
nego 2019/2020. W swoim
wystąpieniu życzyła wszyst-
kim uczniom samych piątek
i szóstek, a ich nauczycielom
satysfakcji w przekazywaniu
wiedzy. Szczególnie powi-
tała uczniów klasy I, którzy
rozpoczynają wspaniałą

ciele, zaproszeni goście i rodzice.
Pani Dyrektor Beata Dzięgiel w
swoim krótkim wystąpieniu  powi-
tała wszystkich uczestników i uro-
czyście rozpoczeła nowy rok
szkolny 2019/2020. Życzyła
wszystkim dobrego roku i wielu
sukcesów. Szczególnie ciepło przy-
witała pierwszoklasistów. Zapew-
niła ich, że mogą liczyć na
życzliwość i wsparcie. Część arty-
styczna w wykonaniu uczniów
wprowadziła wszystkich w klimat
rozpoczynających się wyzwań.
Uroczystość zbiegła się z 80.rocz-
nicą II wojny światowej i ten fakt
został przywołany podczas akade-
mii. Po zakończeniu ceremonii
otwarcia nowego roku uczniowie
spotkali się w klasach z wycho-
wawcami oraz rówieśnikami,
mogli opowiedzieć o swoich waka-
cyjnych przygodach oraz zaplano-
wać pierwsze dni nauki w szkole. 

Zespół redakcyjny SP w Szczucinie

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej w Szczucinie
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2 września 2019 r. po wakacyjnym
wypoczynku uroczystą akademią
rozpoczęto nowy rok szkolny
2019/2020 w Szkole Podstawowej w
Szczucinie. Rok pełen zmian, bo
mury szkoły opuścili ostatni absol-
wenci gimnazjum, to również czas
wdrażania kolejnego etapu reformy
edukacji. Dokończono remont gene-
ralny budynku, a  świeżo pomalo-
wane ściany wyglądają pięknie i
nowocześnie. Cieszymy się, że zain-
westowane pieniądze i praca służyć
będą młodym pokoleniom naszej
gminy. Szkoła Podstawowa w
Szczucinie jest największą szkołą w
gminie. Uczy się w niej 568 uczniów,
w tym 73 uczniów w klasach pierw-
szych. Wstępem inauguracji była
msza święta celebrowana przez ks.
Pawła Roga, w której wzięli udział
uczniowie z wychowawcami i rodzi-
cami. Oficjalna część uroczystości
miała miejsce w sali gimnastycznej,
na którą przyszli uczniowie w pięk-
nych, galowych strojach, nauczy-

ZS-P w Borkach
2. września br. odbyło się uro-
czyste rozpoczęcie nowego
roku szkolnego 2019/2020. O
godz. 8.00 grono pedagogiczne,
rodzice oraz uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego
w Borkach udali się do kościoła
parafialnego na inauguracyjną
mszę św. Po niej Dyrektor
Szkoły Barbara Czub serdecz-
nie powitała wszystkich rodzi-
ców, nauczycieli, uczniów, a w
szczególności pierwszoklasis-
tów i przedszkolaków. Życzyła
wszystkim uczniom wytrwało-
ści i sukcesów w rozwijaniu
własnych zainteresowań, ro-
dzicom zadowolenia z dzieci, a
nauczycielom cierpliwości i za-
pału do pracy w nowym roku
szkolnym. W części artystycz-
nej przygotowanej przez
uczniów szkoły podstawowej
pod opieką Lucyny Bełzow-
skiej, Anny Kilian oraz Elżbiety

przygodę edukacyjną.
Zwróciła się do rodziców za-
znaczając, że istotą szkoły
dobrej, przyjaznej, jest two-
rzenie dobrego klimatu,
współpracy, wzajemnego
szacunku i dialogu życząc
owocnej współpracy w
nowym roku szkolnym. 
Podczas apelu inaugurują-
cego nowy rok szkolny upa-
miętniono 80. rocznicę
wybuchu II Wojny Świato-
wej.

Szkoła otrzymała
dofinansowanie na zakup
pomocy dydaktycznych nie-
zbędnych do realizacji pod-
stawy programowej z
przedmiotów przyrodni-
czych (biologia, geografia,
chemia i fizyka). Środki po-
chodzą z rezerwy 0,4% czę-
ści oświatowej subwencji
ogólnej na rok 2019. Pomoce
dydaktyczne posłużą do peł-
nej realizacji podstawy pro-
gramowej. Będą one

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABRNIU
W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Starzec nie zabrakło akcentów
patriotycznych przypominają-
cych o napadzie Niemców hit-
lerowskich na Polskę 80 lat
temu. Po apelu uczniowie usły-
szeli pierwszy dzwonek, który
wezwał ich do nowych klas.

Początek roku szkol-
nego to nowe wyzwania oraz
obowiązki, ale również zagro-
żenia. Dlatego w pierwszym
tygodniu odbyło się spotkanie

z policjantami dotyczące bez-
pieczeństwa uczniów. Mł. asp.
Łukasz Liguz oraz asp. Krzysz-
tof Słowik przypomnieli
wszystkim uczniom o zasadach
bezpieczeństwa w drodze do
szkoły, na terenie szkoły oraz o
zagrożeniach płynących z nie-
właściwego używania inter-
netu. Uczniowie dowiedzieli
się do kogo zwracać się o
pomoc w sytuacjach zagroże-

nia. 
6. września uczniowie

uczestniczyli w ósmym Naro-
dowym Czytaniu, które odby-
wało się na szczucińskim
rynku. Nasze uczennice Anna
Urbanik oraz Paulina Ćwięka
wraz z nauczycielką języka pol-
skiego Lucyną Szot przeczytały
fragmenty nowel zapropono-
wanych przez Parę Prezyden-
cką do tegorocznej edycji.

Oprócz popularyzacji czytel-
nictwa akcja pokazuje piękno i
aktualność polskiej literatury,
która uczy młode pokolenie
uniwersalnych wartości.

Agnieszka Żurek

uatrakcyjnieniem zajęć, jak
również dadzą możliwość
zwiększenia różnorodności
metod i form pracy stosowa-
nych na lekcjach. Pozwolą
uczniom na wizualizację
ważnych pojęć i obserwację
procesów zachodzących w
otaczającym ich świecie, a
tym samym na pełniejsze
zrozumienie omawianych
tematów i występujących
zjawisk. 

W okresie wakacyj-
nym z pomieszczenia klasy
lekcyjnej został wydzielony 
i urządzony pokój nauczy-
cielski, jak również wyposażono
pracownię komputerową 
w 5 nowych komputerów
uczniowskich. Planowany
jest także zakup monitorów,
myszek oraz słuchawek.

Zespół Redakcyjny
Marlena Cieślak
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ZS-P w Skrzynce

19.06.2019 r. odbyło się zakoń-
czenie roku szkolnego
2018/2019, uroczyste pożegna-
nie klas III Gimnazjum oraz VIII
Szkoły Podstawowej, a także
uhonorowanie odchodzącej na
emeryturę wieloletniej Dyrektor
Szkoły Podstawowej oraz Gim-
nazjum w Radwanie Pani mgr
Bogusławy Wajdy, w obecności
przybyłych gości - m.in. Posła
na Sejm RP Wiesława Krajew-
skiego, Burmistrza Szczucina
Jana Sipiora, Radnego i Pani Soł-
tys wsi Radwan oraz prezesa
oddziału ZNP w Szczucinie.

Jeszcze przed końcem roku
szkolnego Straż Pożarna zwró-
ciła się do nas z prośbą o zbiórkę
pluszowych maskotek, które
przekazywane są przez straża-
ków dzieciom biorącym udział
w wypadkach samochodowych.
Jak zwykle przy okazji takich
inicjatyw nasi uczniowie nie za-
wiedli, dziękujemy! W okresie

wakacyjnym pluszaki odebrał
przedstawiciel Straży Pożarnej
w Szczucinie.

2.09.2019 r. dyrektor szkoły do-
konał inauguracji roku szkol-
nego 2019/2020. Uroczystość
rozpoczęła się  od wprowadze-
nia sztandaru szkoły i odśpie-
wania hymnu. Pan Dyrektor
powitał zebranych rodziców,

przedszkolaków, uczniów,
nauczycieli i pracowników ob-
sługi, życząc wszystkim wiary
we własne możliwości, a nau-
czycielom i rodzicom wytrwa-
łości w walce o tożsamość i
marzenia dzieci. Życzył, aby
ten rok upłynął na spełnianiu
marzeń, a każda porażka była
fundamentem sukcesu. Waż-
nym aspektem, który poruszył

Pan Dyrektor, była dbałość o
bezpieczeństwo uczniów na te-
renie szkoły. Następnie
uczniom przedstawiono wy-
chowawców. Opiekunowie za-
brali swoich podopiecznych do
sal. Największe emocje na
pewno przeżywali czwartokla-
siści, ponieważ naukę rozpo-
czynają w drugim budynku, a
spotkanie z nowymi nauczycie-

lami budzi zrozumiały niepo-
kój. Wszystkim życzymy uda-
nego roku szkolnego, a dla
pesymistów mamy dobrą wia-
domość – kolejne wakacje na-
dejdą już za 10 miesięcy.

Paweł Duda

Najlepsza trójka
zawodników Uczniow-
skiego Międzyszkolnego
Klubu Sportowego Junis w
Szczucinie tj. Ewelina Bog-
dan, Oliwia Kostecka i
Julia Warzecha, brała
udział w dwóch obozach
sportowych organizowa-
nych dla Kadry Małopol-
ski. Pierwszy obóz odbył
się w Muszynie w dniach
7-17 sierpnia 2019 r. Obo-
zowicze poprawiali swoją
technikę gry. Drugi obóz
odbył się w Koninkach od
19-30 sierpnia br., którego
celem było podniesienie

kondycji fizycznej poprzez
piesze wyprawy w piękne
góry Gorczańskiego Parku
Narodowego. 

Jednocześnie tre-
nerzy Junisu zorganizo-
wali obóz dla wszystkich
pozostałych zawodników
klubu, który odbywał się
od 19 - 30 sierpnia. W trak-
cie trwania obozu miały
miejsce codzienne poranne
treningi. Były także róż-
nego rodzaju zajęcia rek-
reacyjno-sportowe. Dzieci
korzystały z aqua parku w
Tarnowie i Staszowie oraz
kręgielni. Najwięcej emocji

wywołały jednak rowerki
wodne i kajaki w Stopnicy.
Jedną z atrakcji było wyj-
ście do kina.

Program obozu
obejmował również trzy-
dniowy wyjazd do 
Krynicy-Zdroju, gdzie
zdobywano góry, m.in.
Jaworzynę Krynicką  i
Górę Parkową. 

Obóz klubowy za-
kończono rodzinnym tur-
niejem integracyjnym.

Organizatorzy obozu 

Wakacje z Junisem
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Kancelaria Prawna Mentor
Group sp. z o. o. oraz Burmistrz
Gminy Szczucin zapraszają by-
łych pracowników zakładów
azbestowych oraz ich rodziny
na cykliczne spotkania, które
odbywać się będą w gminie
Szczucin. Terminy oraz miejsca
spotkań zostaną ustalone w naj-
bliższym czasie. Celem spotkań
będzie kompleksowa pomoc w
uzyskaniu odszkodowań oso-
bom, które przez szkodliwy
wpływ azbestu doznały
uszczerbku na zdrowiu, bądź
utraciły bliską im osobę. Po-
mogliśmy już setkom osób z
całej Polski, w tym także wielu
mieszkańcom pochodzącym z
gminy Szczucin i okolic.
Jest o co walczyć – kwoty od-
szkodowań oscylują w dziesiąt-
kach tysięcy złotych
82.531 zł – tyle tytułem jednora-
zowego odszkodowania mo-
żesz uzyskać, jeżeli Twój bliski
pracował w narażeniu na azbest
i zmarł w wyniku jednej z cho-
rób układu oddechowego.
Od 9.170 zł do nawet 91.700 zł
możesz uzyskać, jeżeli byłeś
pracownikiem Zakładów Az-
bestowych oraz cierpisz na
jedną z chorób układu oddecho-
wego.

Odszkodowanie  
- śmierć osoby bliskiej
Jeżeli Twój bliski zmarły (mał-
żonek, rodzic, inna osoba) pra-
cował w przeszłości w
Zakładach Azbestowych, choro-
wał na jedną z chorób wymie-
nionych w wykazie chorób
zawodowych, a jego śmierć
miała związek z chorobą zawo-
dową, należy Ci się odszkodo-
wanie. Kancelaria Prawna
Mentor Group sp. z o. o. po-
maga w pośmiertnym stwier-
dzeniu choroby zawodowej
(jeżeli choroba zawodowa nie
została stwierdzona za życia
osoby bliskiej), a następnie w
skutecznym wywalczeniu od-
szkodowania dla najbliższych
zmarłego. Wszystkim zajmiemy
się za Ciebie.
Jako przykład podać można ro-
dzinę z miejscowości Włosz-
czowa. Pan Jan przez 14 lat
zatrudniony był w zakładach
azbestowych w Ogrodzieńcu.
W 1999r. rozpoznano u niego
raka płuc, a w roku 2000 zmarł.
Do Kancelarii zgłosiła się żona
Pana Jana wraz z trójką dzieci.
W wyniku poczynionych przez
prawników działań, cała
czwórka otrzymała z ZUS po
24.056 zł (łącznie 96.224 zł).
Mąż Pani Marianny, pochodzą-

cej z Mirowa, przez 12 lat praco-
wał jako pakowacz cementu w
Cementowni. Zmarł w roku
2009 na nieokreśloną chorobę
płuc. Z pomocą Kancelarii
udało się powiązać śmierć męża
z chorobą zawodową i Pani Ma-
rianna uzyskała odszkodowanie
w kwocie 76.822 zł.
Aktualnie kwoty odszkodowań
zostały podwyższone. Pani
Maria ze Szczucina lada dzień
otrzyma odszkodowanie w
kwocie 82.531 zł z tytułu śmierci
męża. Co ciekawe, mąż Pani
Marii nie pracował bezpośred-
nio w zakładach zajmujących się
produkcją azbestu. Mimo to, z
pomocą Kancelarii Prawnej
Mentor Group sp. z o. o. po-
śmiertnie stwierdzono u niego
chorobę zawodową - między-
błoniak opłucnej.

Odszkodowanie dla byłego
pracownika Zakładów Azbes-
towych
Pracowałeś w narażeniu na az-
best i odczuwasz dolegliwości
związane z układem oddecho-
wym? Pomożemy Ci w stwier-
dzeniu choroby zawodowej
oraz wypłacie jednorazowego
odszkodowania. Będziemy re-
prezentować Cię przed Inspek-
torem Sanitarnym, ZUS-em oraz
Sądami. W przypadku stwier-
dzonej choroby zawodowej
gwarantujemy uzyskanie od-
szkodowania w wysokości co
najmniej 9.170 zł – w zależności
od Twojego stanu zdrowia.
Pan Mieczysław z gminy Szczu-
cin przez niespełna 10 lat praco-
wał w Przedsiębiorstwie
Materiałów Izolacji Budowlanej
„Izolacja” w Szczucinie na sta-
nowisku maszynisty maszyn
oraz operatora maszyn formują-
cych. Z pomocą Kancelarii
Prawnej Mentor Group sp. z o. o. u
Pana Mieczysława stwierdzono
pylicę azbestową płuc, a ZUS
stwierdził 10% uszczerbku na
zdrowiu i wypłacił odszkodo-
wanie w wysokości 8.540 zł. Ak-
tualnie kwoty odszkodowań
zwiększyły się – za każde 10%
uszczerbku na zdrowiu wypła-
cane jest 9.170 zł.
Pani Kazimiera pochodzi z

Wierzbicy. Przez niemal 40 lat
pracowała jako robotnik gospo-
darczy, w warunkach narażenia
na szkodliwy pył. Z pomocą
Kancelarii Prawnej Mentor
Group sp. z o. o. Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny
wydał decyzję stwierdzającą u
niej chorobę zawodową rozległe
zgrubienia opłucnej. Następnie
sprawa trafiła do ZUS i zakoń-
czyła się w kwietniu wypłatą –
Pani Kazimiera otrzymała
18.340 zł odszkodowania. 
Bardzo często zdarza się, że
sprawa nie kończy się na jednej
wypłacie. W każdym czasie
można żądać podwyższenia
uszczerbku na zdrowiu i od-
szkodowania, jeżeli Twój stan
zdrowia się pogorszył. Jakiś
czas temu do kancelarii zgłosiła
się Pani Bogumiła z Lubawki,
która przez 12 lat pracowała w
Zakładach Azbestowych jako
sprzątaczka. W 2014 r. u Pani
Bogumiły stwierdzono chorobę
zawodową rozległe zgrubienia
opłucnej. ZUS uznał 10%
uszczerbku na zdrowiu i wypła-
cił 7.300 zł. W związku z pogor-
szeniem się stanu zdrowia, na
początku 2018 r. Kancelaria wy-
stosowała do ZUS pismo w
sprawie podwyższenia uszczer-
bku i wypłatę jednorazowego
odszkodowania. Wskutek wnie-
sionego pisma ZUS podwyższył
uszczerbek do 20% i w lipcu
2018 r. wypłacił dodatkowo
8.540 zł. Na tym jednak sprawy
nie zakończono. Po przeanalizo-
waniu dokumentacji medycznej

Pracowałeś przy produkcji azbestu? A może utraciłeś bliską osobę, która pracowała 
w narażeniu na azbest? Jeżeli tak, możesz starać się o odszkodowanie

Pani Bogumiły przez pracowni-
ków Kancelarii Prawnej Mentor
Group sp. z o. o. stwierdzono,
że kwalifikuje się ona do zgło-
szenia drugiej choroby zawodo-
wej – pylicy azbestowej płuc.
Powiatowy Inspektor Sanitarny
przychylił się do wniosku i
stwierdził u Pani Bogumiły py-
licę azbestową. Następnie
sprawę zgłoszono do ZUS,
który ocenił uszczerbek na 10%
i wypłacił  kolejne 8.540 zł. Tym
samym łączna wartość odszko-
dowań które uzyskała Pani Bo-
gumiła wyniosły prawie 25.000
zł. Mimo to sprawa nie została
zakończona – w związku z po-
głębiającymi się problemami
zdrowotnymi Kancelaria ocze-
kuje od Pani Bogumiły na do-
starczenie nowej dokumentacji
medycznej celem złożenia
wniosku o podwyższenie
uszczerbku na zdrowiu i wy-
płatę odszkodowania.
Azbest – cichy zabójca
Pył azbestu ma silne właściwo-
ści rakotwórcze. Jest przez to
uważany za jeden z pyłów
stwarzających największe za-
grożenie dla zdrowia pracowni-
ków. Pomimo niestosowania
azbestu w Polsce już od kilku-
nastu lat, w dalszym ciągu od-
notowywane są nowe
przypadki chorób azbestozależ-
nych, co jest związane ze specy-
fiką biologicznego działania
azbestu, którego następstwa
zdrowotne mogą się ujawniać w
trakcie trwania zatrudnienia, jak
również wiele lat po zaprzesta-

niu pracy w narażeniu. Wdy-
chane z powietrzem włókna az-
bestowe kumulują się płucach
przez całe życie, a pierwsze ob-
jawy chorobowe mogą ujawnić
się nawet po 50 latach od pierw-
szej ekspozycji na ich działanie
(okres utajenia, latencji). Kance-
rogenne działanie włókien az-
bestowych może być
wzmacniane współdziałaniem
innych czynników toksycznych.

Jakie choroby uprawniają do
uzyskania jednorazowego od-
szkodowania?
W wykazie chorób zawodo-
wych obowiązującym aktualnie
(tj. z 2009 r.) wymienione zos-
tały następujące choroby będące
skutkiem zawodowej ekspozycji
na azbest:
– pylica azbestowa;
– choroby opłucnej lub osierdzia
wywołane pyłem azbestu:
– rozległe zgrubienia opłucnej,
– rozległe blaszki opłucnej lub
osierdzia,
– wysięk opłucnowy;
– nowotwory złośliwe:
– rak płuca, rak oskrzela;
– międzybłoniak opłucnej albo
otrzewnej;
– przewlekłe obturacyjne zapa-
lenie oskrzeli, które spowodo-
wało trwałe upośledzenie
sprawności wentylacyjnej płuc z
obniżeniem natężonej objętości
wydechowej pierwszosekundo-
wej (FEV1) poniżej 60% warto-
ści należnej, wywołane
narażeniem na pyły lub gazy
drażniące, jeżeli w ostatnich 10



str.173(14)/ 2019

latach pracy zawodowej co naj-
mniej w 30% przypadków
stwierdzono na stanowisku
pracy przekroczenia najwyż-
szych dopuszczalnych stężeń.
Pojęcie choroby zawodowej jest
zdefiniowane w kodeksie pracy.
Zgodnie z przepisem art. 235
k.p. za chorobę zawodową
uważa się chorobę, wymienioną
w wykazie chorób zawodo-
wych, jeżeli w wyniku oceny
warunków pracy można stwier-
dzić bezspornie lub z wysokim
prawdopodobieństwem, że zos-
tała ona spowodowana działa-
niem czynników szkodliwych
dla zdrowia występujących w
środowisku pracy albo w
związku ze sposobem wykony-
wania pracy, zwanych „naraże-
niem zawodowym”. Należy
zauważyć, że do stwierdzenia
choroby zawodowej niezbędne
jest zaistnienie dwóch przesła-
nek – choroba musi występo-
wać w wykazie chorób
zawodowych, a po drugie powi-
nien wystąpić związek przyczy-
nowy pomiędzy wykonywaniem
pracy, a chorobą. Sąd Najwyż-
szy w wyroku z dnia 19 lipca
1984 r., II PRN 9/84, OSNC, nr
4, poz. 53, stwierdził, że w przy-
padku pozytywnego ustalenia,
iż stwierdzona u pracownika
choroba jest wymieniona w wy-
kazie chorób zawodowych i
praca była wykonywana w wa-
runkach narażających na jej po-
wstanie, istnieje domniemanie
związku przyczynowego mię-
dzy chorobą zawodową, a wa-
runkami narażającymi na jej
powstanie.
W przypadku zaistnienia cho-
roby wymienionej w wykazie
chorób zawodowych, nawet
wiele lat po zakończeniu wyko-
nywania pracy w zakładzie, w
którym zajmowano się produk-
cją lub przetwarzaniem azbestu
można wnioskować o stwier-
dzenie wystąpienia choroby za-
wodowej. 
Objawy choroby wywołanej az-
bestem mogą ujawnić się nawet
po 50 latach od pierwszego kon-
taktu z tym materiałem. Co wię-
cej, w większości schorzeń
wykaz chorób zawodowych nie
określa limitu czasu, w którym
wystąpienie udokumentowa-
nych objawów chorobowych
upoważnia do rozpoznania cho-
roby zawodowej pomimo
wcześniejszego zakończenia
pracy w narażeniu zawodo-
wym. 

Krzysztof Barylak
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KĄCIK  KULINARNY
Przepisy gospodyń z Suchego Gruntu

Zupa ziemniaczana na żeberkach 
Składniki:
0,5 kg wędzonych żeberek
10 średnich ziemniaków
4 marchewki
3 korzenie pietruszki
1 mały seler
1 cebula lub kawałek pora
2-3 ząbki czosnku
2-3 liście laurowe
5-6 ziaren ziela angielskiego
sól i pieprz do smaku
szczypta cząbru 
0,5 łyżeczki suszonego lubczyku
4 łyżki gęstej śmietany 30%
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
Sposób przygotowania:
Żeberka zalać w garnku dwoma litrami zimnej
wody. Gotować z liśćmi laurowymi i zielem an-
gielskim do miękkości mięsa. Ugotowane że-
berka pozostawić do przestudzenia, a wywar
przecedzić przez sito. Następie do wywaru
dodać pokrojone w kostkę warzywa, pozostałe
przyprawy i gotować przez kolejne 20-25 minut.
Dodać obrane mięso z żeberek pokrojone w kos-
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tkę. Przyprawić do smaku. Pod koniec goto-
wania dodać śmietanę i natkę pietruszki.

Naleśniki ze serem
Składniki na ciasto:
1,5 szklanki mleka
1,5 szklanki wody
2 jajka
2 szklanki mąki
szczypta soli

2 łyżki cukru do ciasta
Składniki na nadzienie 
i zdobienie naleśników:
ser biały
śmietana kwaśna 18%
cukier do smaku
Sposób przygotowania:
Jajka ubijamy z solą i cukrem. Dodajemy
przesianą mąkę oraz wodę zmieszaną z mle-
kiem. Trzepaczką lub mikserem łączymy
wszystkie składniki. Ciasto smażymy na pła-
skiej patelni do naleśników, na oleju lub
maśle klarowanym.
Nadzienie do naleśników: ser biały mie-
szamy ze śmietaną i cukrem. Wierzch naleś-
ników polewamy musem z sezonowych
owoców lub polewą czekoladową.

Smacznego!

Szukasz pracy -
chcesz być nianią,
opiekunką, pomocą
domową lub chcesz
dać pracę, 
a może  chcesz coś
sprzedać lub kupić -
daj ogłoszenie.
Dane ujęte w ogłosze-
niu mogą zawierać je-
dynie treść ogłoszenia
oraz numer kontak-
towy, nie musisz za-
mieszczać adresu, ani
żadnych szczegóło-
wych informacji.
Treść ogłoszeń przyj-
mujemy:
Urząd Miasta i Gminy
Szczucin – Biuro po-
dawcze (Ogłoszenia
do Gazety)
- Samorządowe Cen-
trum Kultury i Biblio-
tek -  Dom Kultury
Biblioteka (Ogłosze-
nia do Gazety)

Ogłoszenia można
również przesyłać za
pośrednictwem po-
czty elektronicznej
na adres: 
gazeta@umigszczu-
cin.pl 
W tytule wiadomości
prosimy dopisać
"ogłoszenia drobne".
W ogłoszeniu muszą
się znaleźć takie infor-
macje jak:

Informacja o możliwości 
zamieszczania ogłoszeń

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
Szczucin do zamieszczania bezpłatnie 

drobnych ogłoszeń. 

- treść – krótki opis
przedmiotu ogłosze-
nia.
- dane kontaktowe –
nr telefonu, adres 
e-mail itp.
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za
treści ujęte 
w ogłoszeniu 
i zastrzega sobie
prawo do nie publiko-
wania ogłoszeń o tre-
ściach niezgodnych z
prawem lub niezgod-
nych z regulaminem
publi- kowania ogło-
szeń w gazecie. Regu-
lamin dostępny
w biurze 
redakcji.
Istnieje również moż-
liwość zamieszczania
artykułów sponsoro-
wanych (powiąza-
nych z działalnością
danej firmy). 
Zachęcamy także do
zamieszczania 
reklam.

Masz pytania
zadzwoń lub przyjdź: 
Samorządowe 
Centrum 
Kultury i Bibliotek
Szczucin, 
ul. Kościuszki 32
33-230 Szczucin,
tel./fax: 14 643-64-96

Ogłoszenie
Poszukuję opiekunki do starszej osoby
w Suchym Gruncie z zamieszkaniem. 

Okres zatrudnienia: 
5.11.2019 – 10.05.2020

Tel. kontaktowy: 14 657 50 91

Od 9 do 30 września br., trwa głosowanie w 4. edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Małopolski. Wśród zakwalifikowa-
nych jest zadanie: „Kalejdoskop twórczego działania”.
Zadanie przygotowane przez dwie instytucje kultury z Po-
wiśla Dąbrowskiego dla dwóch gmin: Dąbrowy Tarnowskiej
(Dąbrowski Dom Kultury) i Szczucina (Samorządowe Cen-
trum Kultury i Bibliotek) oznaczone zostało kodem TAR 28.
Pierwszym filarem projektu jest cykl spotkań wzorowanych
na krakowskich salonach poezji, promujących dobrą lirykę
w połączeniu z balladą, muzyką klasyczną, a zarazem przy-
bliżaniem lokalnej publiczności sylwetek znanych aktorów
i aktorek. 
Drugi filar to duże koncerty plenerowe. Jeśli Państwo chce-
cie, aby do Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina przyjechały
latem gwiazdy estrady z polskiej ekstraklasy muzycznej i
rozrywkowej, chcecie poznać osobiście słynnych aktorów,
głosujcie na nasz projekt! 
Trzeci filar to mniejsze koncerty organizowane w przestrze-
niach zamkniętych, skierowane do węższej grupy odbior-
ców.
Na wdrożeniu i realizacji zadania „Kalejdoskop twórczego
działania” skorzystają mieszkańcy całego powiatu. Warun-
kiem powodzenia jest poparcie zadania w głosowaniu, które
na specjalnych kartach i on-line odbędzie się w dość krótkim
terminie 9-30 września. Pamiętaj, aby głos był ważny, mo-
żesz zagłosować tylko raz i tylko na jedno zadanie. Karty do

głosowania można pobrać od 9.09 w sie-
dzibach obu instytucji kultury oraz w
Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnow-
skiej, tam też można oddać głos w spe-
cjalnych urnach.
Zwycięstwo zadania „Kalejdoskop twór-
czego działania” może być jedyną szansą
na lato z wielkimi gwiazdami na Powi-
ślu.

Redakcja

ZAGŁOSUJ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 
NA „KALEJDOSKOP TWÓRCZEGO 

DZIAŁANIA” - TAR 28 



„Trening czyni
mistrza”

20 – letnia mieszkanka Szczu-
cina Agnieszka Ząbek, 29
czerwca br. w Pradze, odniosła
ogromny sukces. Podczas
Mistrzostw Europy po wal-
kach z Litwinką, Ukrainką
oraz Szwedką wywalczyła
srebro i tytuł wicemistrzyni
Europy w kategorii U-21 do 60
kg. Obecnie Agnieszka przy-
gotowuje się do startu w zawo-
dach seniorskich w Chorwacji
planowanych na wrzesień tego
roku. Marzeniem wicemist-
rzyni jest podejście do egza-
minu o czarny pas karate. W
osiągnięciach „twardej dziew-
czyny” pomagają jej trenerzy
sensei Wojciech Hajduk, sensei
Magdalena Starzec oraz sem-
pai Krystian Bajan.
Moja przygoda z karate za-
częła się 12 lat temu, gdy po
raz pierwszy mama zaprowa-
dziła mnie na trening. Począt-
kowo nie zdawałam sobie
sprawy, że ta sztuka walki tak
bardzo mnie zainteresuje.
Prawdziwą inspiracją stał się
dla mnie śp. shihan Wiesław

Wystartował ligowy sezon
2019/2020. Dla Ludowego
Klubu Sportowego Wisły
Szczucin, to kolejny rok wy-
zwań sportowych. Kolejne
mecze sparingowe, ligowe czy
pucharowe, treningi oraz tur-
nieje - zaczynając od tych naj-
młodszych, a kończąc na tych
najstarszych. Do tego wszyst-
kiego pod opieką trzech trene-
rów przystąpiło blisko 140
zawodników, którzy zostali
podzieleni zależnie od wieku
na siedem grup. Wisłę jednak
nie tylko czekają przygotowa-
nia i zadania boiskowe, rów-
nież organizacyjne i

Gwizd, który swoją osobowo-
ścią i charyzmą przyciągał
tłumy. To on zobaczył we mnie
młodego zawodnika i zaczął
zabierać na zawody karate –
mówi Agnieszka.
Jak powiedzenie głosi  „Tre-
ning czyni mistrza” tak i było
w przypadku Agnieszki. Po-

czątkowo nie odnosiła znacz-
nych sukcesów, lecz ten sport
wzbudza chęć walki i moty-
wuje do osiągania coraz lep-
szych wyników. Jak to w
sporcie bywa, zdarzają się kon-
tuzje. Podczas startu w tur-
nieju Austrian Open nabawiła
się kontuzji i musiała zrobić

sobie przerwę. Po rekonwales-
cencji wróciła ze zdwojoną siłą.
Dzięki dużym wysiłkom i de-
terminacji Agnieszka zaczęła
zdobywać wysokie miejsca na
Mistrzostwach Polski oraz
kwalifikacjach do Mistrzostw
Europy. 16 lutego 2019 roku w
Wojniczu w kwalifikacjach do

Mistrzostw Europy uzyskała
drugie miejsce i zdobyła powo-
łanie do Reprezentacji Polski.

Źródło: 
www.powiatdabrowski.pl/ak-
tualnosci/sukcesy-mieszkanek-

powiśla.html, data dostępu:
04.09.2019 r.

porządkowe, za które odpo-
wiedzialny jest Zarząd Klubu.
Wszystko trzeba dograć, przy-
gotować i utrzymywać. Mamy
nadzieję, że praca trenerów i
działaczy oraz zaangażowanie
zawodników przyniesie na-
szym kibicom wiele pozytyw-
nych emocji w nowym sezonie.
Seniorzy Wisły Szczucin roz-
poczęli letni okres przygoto-
wawczy 15 lipca. Treningi
odbywały się trzy, a później
dwa razy w tygodniu i dodat-
kowo rozegrano pięć meczów
sparingowych. W kadrze nie-
stety nie udało się zatrzymać
Wojciecha Lizaka, który wrócił

WISŁA ROZPOCZĘŁA NOWY SEZON

do LUKS Zalipia. Cieszy jed-
nak fakt, że udało się przedłu-
żyć współpracę z Grzegorzem
Irlą z Brzozy Brzezówka i Ra-
fałem Strycharzem z Kłosa Słu-
piec, którzy przeszli już do nas
na zasadzie transferu defini-
tywnego. Ponadto ściągnę-
liśmy Tomasza Furgała z
Brzezówki, a treningi wzno-
wili Bartosz Pochroń i Bernard
Patryjak. Nie zapominajmy też
o naszych juniorach, których
trener Jarosław Będkowski
stopniowo wprowadza do
składu. Ligowy sezon klasy
okręgowej zaczął się dla nas 18
sierpnia, do którego oprócz na-

szej Wisły przystąpiło jeszcze
15 innych drużyn. Aktualne
wyniki, tabele czy terminarz
można znaleźć na naszej ofi-
cjalnej stronie internetowej –
www.wislaszczucin.pl.
Początkiem sierpnia ruszyły
również treningi naszych dru-
żyn młodzieżowych, które w
zależności od grupy trenują po
dwa razy w tygodniu. Naj-
młodsze dwie grupy prowadzi
trener Jarosław Będkowski –
tzw. Skrzaty (6. i 5. latkowie)
liczą 18 zawodników oraz Żaki
(8. i 7. latkowie) liczą 20 za-
wodników. Następna drużyna
jest pod opieką trenera Kacpra

Nytko – Orliki (10. i 9. latko-
wie), grupa liczy aż 30 zawod-
ników. Młodzików (12. i 11.
latkowie) trenuje również J.
Będkowski, a ta obejmuje 17
zawodników. Trampkarze (14.
i 13. latkowie) oraz Juniorzy
(18., 17., 16. i 15. latkowie), to
podopieczni trenera Tomasza
Zielińskiego. Obie kadry mają
po 17 zawodników. Najmłodsi
adepci piłki nożnej rozwijają
swoje umiejętności, w połącze-
niu z zabawą, podczas comie-
sięcznych turniejów. Ci trochę
starsi (od 12 lat) rozgrywają
mecze systemem ligowym.

Mikołaj Strycharz

Przy piłce Jakub Nytko w meczu z GKS Gromnikiem, który zainaugurował
rozgrywki ligowe 18 sierpnia

Tyłem Konrad Wołoszyn w meczu z Zorzą Zaczarnie, 24 sierpnia

Mistrzostwa Europy Karate KYOKUSHIN w Pradze


