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W niedzielę 30 września
br. przy pięknej i słonecznej po-
godzie odbyły się w Szczucinie
Powiatowe Obchody Rocznic
Wrześniowych przy nowowyre-
montowanym Pomniku. Orga-
nizatorami byli: Starosta
Dąbrowski Tadeusz Kwiatkow-
ski, Burmistrz Szczucina An-
drzej Gorzkowicz oraz Forum
Promocji i Wizerunku Gminy
Szczucin.
Uroczystości upamiętniające tra-
giczne wydarzenia z czasów II
Wojny Światowej rozpoczęła
Msza Św. w Kościele parafial-
nym pw. Św. Marii Magdaleny
w Szczucinie, odprawiona w in-
tencji poległych za ojczyznę. Na-
stępnie uczestnicy obchodów
(79. Rocznicy Wydarzeń Wrześ-
niowych) prowadzeni przez Or-
kiestrę Dętą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie udali się
pod Kwaterę Pamięci Narodo-
wej w Szczucinie.
W uroczystości udział wzięli
Poseł na Sejm RP Wiesław 
Krajewski, Radni Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Bole-
sław Łączyński oraz Adam
Kwaśniak, Starosta Dąbrowski
Tadeusz Kwiatkowski, Wicesta-
rosta Marek Kopia, Burmistrz
Szczucina Andrzej Gorzkowicz,
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Szczucinie Agnieszka Beker,
Sekretarz Gminy Szczucin Kazi-
mierz Tęczar, Komendant Komi-
sariatu Policji w Szczucinie
Bogumił Jedynak, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Dąbrowie Tarnow-
skiej Krzysztof Kolarczyk, dy-
rektorzy szkół i instytucji 
z Powiatu Dąbrowskiego oraz
licznie zgromadzeni miesz-
kańcy. Burmistrz Szczucina 
Andrzej Gorzkowicz powitał
zgromadzonych i zaproszonych
gości. Miejsce, w którym się
znajdujemy jest niemym świad-
kiem tragedii, która wydarzyła
się 12 września 1939 r. To nasz
Szczuciński Wieluń i Wester-
platte. To miejsce pamięci poleg-
łych mieszkańców naszej gminy,
ale i miejsce wspomnienia naj-
bardziej tragicznej wojny ubieg-
łego stulecia – podkreślił 
w swoim przemówieniu Bur-
mistrz.

Kwatera Pamięci po
wielu latach doczekała się odno-
wienia, a przede wszystkim
uzupełnienia orła wieńczącego
obelisk. Otrzymał on koronę

zgodnie z obowiązującą symbo-
liką. Odnaleziono kapsułę, którą
przed 18–oma laty złożono u
podnóża tego monumentu, jako
hołd pomordowanym żołnie-
rzom w 60. rocznicę zbrodni ka-
tyńskiej. Kapsuła z ziemią
katyńską uległa zniszczeniu. Ze
względu na szacunek dla inicja-
tywy, ziemię umieszczono  w
nowej kapsule, a odnalezioną
przekazano do kącika historycz-
nego Szkoły Podstawowej w
Szczucinie. 
Burmistrz Szczucina w asyście
Przewodniczącej Rady Miejskiej
oraz ks. Proboszcza Zygmunta
Warzechy złożyli nową kapsułę
w przeszklonym stopniu Po-
mnika. 
Przemówienie okolicznościowe
wygłosił również Starosta Dąb-
rowski Tadeusz Kwiatkowski, w
którym nawiązał do tragedii
jaka miała miejsce 12 września
1939 roku w budynku szkoły
powszechnej w Szczucinie.
Następnie odbyło się uroczyste
złożenie wieńców i wiązanek
kwiatów przez wszystkie licznie
przybyłe delegacje szkół, przed-
szkoli, urzędów, instytucji, sto-
warzyszeń i organizacji.
Część artystyczną przygotowali
uczniowie ze Szkoły Podstawo-

wej w Szczucinie pod kierun-
kiem Pań: Bożeny Mazur, Re-
naty Domińczak i Barbary Czai.
W uroczystości wzięły udział
poczty sztadarowe: Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Dąb-
rowie Tarnowskiej, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Władysława Reymonta
w Brniu, Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej przy 
Oddziałach Gimnazjalnych 
w Szczucinie, Klubu Historycz-
nego im. Armii Krajowej przy
Powiatowym Centrum Edukacji
i Kompetencji Zawodowych 
w Szczucinie, Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie, Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Zabrniu,
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Skrzynce, Oddziałów
Gimnazjalnych im. Bohaterów
Września w Szczucinie, Oddzia-
łów Gimnazjalnych im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Radwa-
nie, Powiatowego Centrum
Edukacji i Kompetencji Zawodo-
wych w Szczucinie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzezówce,
Szczucinie i Borkach, Cechu
Rzemiosł Różnych, Ludowego
Klubu Sportowego “Wisła”
Szczucin i Zarządu Gminnego
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego w Szczucinie.
Na zakończenie Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego
Adam Kwaśniak odczytał oko-
licznościowy list od Marszałka
Województwa Małopolskiego
Jacka Krupy.

Referat Promocji 
i Rozwoju MiG Szczucin

Wrześniowe Rocznice

4(10) / 2018

W dniu 20 sierpnia
2018 r. w Starostwie Powiato-
wym w Dąbrowie Tarnowskiej
miało miejsce podpisanie
umowy w zakresie likwidacji
barier architektonicznych 
w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Dąbrowicy.

W związku z otrzy-
maną przez Powiat Dąbrowski
dotacją z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w ramach
realizacji „Programu Wyrów-
nywania Różnic Między Regio-
nami III” Starosta Dąbrowski
Tadeusz Kwiatkowski oraz
Wicestarosta Dąbrowski Marek
Kopia podpisali umowę 
z Prezesem Stowarzyszenia
„Otwarte Serce” Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół na
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych w Szczucinie Bogdanem
Sosinem i Skarbnikiem stowa-
rzyszenia Barbarą Polańską. W
spotkaniu uczestniczyła rów-
nież Agnieszka Anioł-Głuszek
Dyrektor Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Dąb-
rowie Tarnowskiej, jako przed-
stawiciel jednostki mającej
nadzór merytoryczny nad rea-
lizacją projektu.

W ramach umowy zo-
stanie dofinansowane zadanie
polegające na likwidacji barier
architektonicznych Środowi-
skowego Domu Samopomocy
w Dąbrowicy poprzez adapta-
cję i utwardzenie powierzchni
oraz miejsca parkingowego dla
osób niepełnosprawnych. Pla-
cówka w Dąbrowicy otacza
wsparciem i opieką 40 uczest-
ników z zaburzeniami psy-
chicznymi i współistniejącą
niepełnosprawnością ruchową.
Likwidacja barier, pozwoli
uczestnikom na bezpieczne 
i samodzielne poruszanie się na
terenie placówki.

Referat Promocji 
i Rozwoju Miasta i Gminy 

Szczucin 

Kolejne wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych

W 74. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego
przedstawiciele Samorządu Gminnego, Drużyny Harcerskiej ze
Szkoły Podstawowej w Szczucinie oraz młodzież przy Kwaterze
Pamięci Narodowej w Szczucinie oddali hołd i uczcili pamięć po-
ległych w Powstaniu Warszawskim.
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Szczucin ma nowy
parking

Zakończono prace związane
z budową nowego parkingu przy 
budynku Kany.  Realizacja tej inwe-
stycji zapewnia 56 miejsc postojo-
wych, w tym 2 miejsca przewidziane
dla osób niepełnosprawnych.
Całkowita powierzchnia nowego
parkingu to ok. 1700 m2. Oprócz
uzyskanych efektów wizualnych,
parking jest odwodniony i oświet-
lony, co daje korzystającym poczucie
pełnego komfortu. Całkowita war-
tość wykonanych prac to ponad 
700 tys. zł.

Nowy chodnik
przy ul. 1 Maja

Do niedawna
mieszkańcy ul. 1 Maja, któ-
rych posesje usytuowane są
przy drodze krajowej nr 73,
pieszo mogli przemieszczać
się jedynie chodnikiem znaj-
dującym się po drugiej stro-
nie ulicy lub poboczem
drogi, narażając się na po-
trącenia przez jadące samo-
chody.
Zakończono długo wyczeki-
waną przez mieszkańców
inwestycję budowy chod-
nika, która w szczególności
poprawi bezpieczeństwo
poruszających się tą trasą
pieszych i rowerzystów.
Władze gminy Szczucin
przez długi czas z determi-
nacją lobbowały w tej spra-
wie. Odbyło się wiele
spotkań z zarządem Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Efektem
finalnym było podpisanie
porozumienia na wykona-
nie przez GDDKiA ww.
działania.
Zakres zadania obejmował
budowę chodnika oraz za-
toczki autobusowej. Koszt
przygotowania dokumenta-
cji niezbędnej do wykonania
inwestycji - 42 000,00 zł, po-
kryty został z budżetu
gminy. Całość kosztów rea-
lizacji zadania sfinansowała
GDDKiA.

Dobiegają końca prace
termomodernizacyjne Szkoły
Podstawowej w Szczucinie i Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego
w Słupcu. Docieplono ściany,
wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, a także całą instala-
cję centralnego ogrzewania (za-
montowano nowoczesne kotły).
Na tak dużą modernizację nasze
szkoły czekały od wielu lat. 
Obydwie szkoły nabrały kolo-
rów, ale z remontu nie wynikają
tylko pozytywne skutki wi-
zualne. Realizacja projektu
przede wszystkim zmniejszy
straty ciepła i obniży koszty
ogrzewania, co pozwoli uzyskać
duże oszczędności. Inwestycje
w obydwu szkołach są prowa-

dzone przy udziale środków 
zewnętrznych pozyskanych
dzięki staraniom samorządu
gminy Szczucin. 
Prace termomodernizacyjne są
współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 i stanowią
część projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicz-
nej na terenie gmin: Borzęcin,
Szczucin, Szczurowa oraz Wiet-
rzychowice”. Dofinansowanie
to wynosi 2 636 666 zł, a całko-
wita wartość obydwu inwestycji
to 5 462 895 zł.

Dobiegają końca prace termomodernizacyjne szkół Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu

Szkoła Podstawowa w Szczucinie



sosen, klonów, klomb kaszta-
nowców, grabów i dużą grupę
brzóz. Wszystkie te drzewa
wraz ze starymi dębami od
strony zachodniej tworzyły za-
mknięcie dla dużej polany wido-
kowej. W jej wnętrzu na tle
brzóz znajdowała się grupa naj-
prawdopodobniej robinii i jedna
pojedyncza lipa. W podobny
sposób zaprojektowano pół-
nocno-wschodnią część parku.
Tu również występowały grupy
drzew (klony, kasztanowce,
lipy, jesiony, graby), które dzięki
luźnemu położeniu stanowią
obrzeże wnętrz parkowych.
Uwagę zwracają grupy gra-
bowe, które tworzyły liczne
kręte ścieżki po których swo-
bodnie można było również jeź-
dzić konno. Centralną część
parku stanowił duży masyw sta-
rodrzewia, głównie dęby i je-
siony. W południowej części
parku (na wschód od drogi do-
jazdowej) znajdował się wa-
rzywnik, natomiast przy
zachodniej granicy mieścił się
kompleks cieplarni. Północną
granicę parku stanowił staw 
i aleja dojazdowa, za którą roz-
ciągał się widok na okoliczne
pola i łąki nadwiślańskie. Od po-
łudnia i wschodu, granicę two-
rzył nieregularny pas drzew
złożony głównie z dębów, klo-
nów, jesionów i robinii. W połu-
dniowo-zachodnim narożniku
tego pasa znajdowała się luźna
grupa czarnych sosen (usytuo-
wana za kopcem widokowym).
Wzdłuż południowej i wschod-
niej granicy parku biegła aleja
obwodowa, natomiast w środku
założenia znajdowały się ścieżki
ciągnące się obok grup drzew 
i obrzeżami polan. Mapa szta-
bowa z 1936 r. nie przedstawia
już w zasadzie żadnych zmian
kompozycji parku. Ten charak-
ter założenia utrzymywał się do
II wojny światowej. Park przed
wojną był doskonale utrzymy-
wany, codziennie jego pielęgna-
cją zajmowało się 8-10 osób pod
nadzorem ogrodnika zatrudnio-
nego na stałe. W latach 20. i 30.
XX w. posadzono w parku kwit-
nące krzewy ozdobne, tawuł i li-
laki, które rosły na obrzeżach
niektórych polan widokowych.
Druga wojna światowa i lata po-
wojenne, to czasy dewastacji 
i stopniowej destrukcji parku,
związane były najpierw z wyci-
naniem drzew najgrubszych
przez okupanta, a potem nie-
stety przez mieszkańców Szczu-
cina. Po wojnie nastąpiło
rozebranie obydwóch dworów,
a park został podzielony na
dwie części rozgraniczone ogro-
dzeniem z siatki.

Obecnie park jest
oczyszczony i przygotowana
jest dokumentacja jego rewita-
lizacji - program funkcjonalno-
użytkowy umożliwiający
wnioskowanie o środki ze-
wnętrzne.

Tekst w oparciu o opracowanie 
mgr inż. Jacka Szołtyska

Rys historyczny 
Pierwsze wzmianki o

Szczucinie, pochodzą z 1326 r.
Właścicielami osady byli ryce-
rze, a jej mieszkańcy zajmowali
się głównie flisactwem, poło-
wem ryb i rolnictwem. Szczucin,
wg przekazów historycznych,
od końca XIV wieku był wysu-
niętą na południe częścią po-
siadłości, stanowiąc jeden 
z większych kompleksów feu-
dalnej własności ziemskiej. 
W 1396 r. Mikołaj ze Smogo-
rzowa (herbu Powała) sprzedał
za 200 grzywien swoją część
Szczucina Klemensowi Jelitko 
z Mokrska (kasztelan sando-
mierski), który przyjął nazwisko
Pacanowski i pieczętował się
herbem Jelita. W roku 1419 do-
szło do podziałów rodzinnych
między synami Floriana 
z Mokrska. Ok. 1470 r. właścicie-
lami Szczucina zostali Florian 
i Piotr z Pacanowa i trwało to do
1547 r. Wdowa po Janie Paca-
nowskim, Urszula, toczyła spór
o Szczucin ze Stanisławem Nie-
drwickim herbu Ogończyk,
który od 1579 r. figurował jako
właściciel. Druga część wsi nale-
żała wówczas do Jakuba Przyłu-
skiego herbu Sulima, słynnego
poety, prawnika, czołowego
działacza egzekucji praw. Od II
połowy XVI w do XVIII w.,
dobra szczucińskie były w rę-
kach Stradomskich herbu Prus.
W II połowie XVIII w. Szczucin
przeszedł na własność Mała-
chowskich herbu Nałęcz, praw-
dopodobnie już cały. Potem
władali nim Chwalibogowie
herbu Strzemię, za których to
sprawą Szczucin otrzymał status
miejski. W 1794 r. właścicielką
dworu w Szczucinie była Elż-
bieta Husarzewska (znana ze
wspierania Insurekcji Kościusz-
kowskiej). Rodzina Husarzew-
skich uważana była w tamtych
czasach za ludzi zamożnych,
chociaż posiadali tylko 1916
mórg ziemi. W ich rękach Szczu-
cin i dobra szczucińskie były
praktycznie do śmierci Eleonory
Husarzewskiej ks. Lubomirskiej
w roku 1940. Jednak za ostanich
właścicieli dóbr szczucińskich
należy uznać książąt Lubomir-
skich herbu Szreniawa bez
krzyża, którzy władali mająt-
kami szczucińskimi do roku
1945, do momentu parcelacji
dóbr. W trakcie wybuchu II
wojny światowej cała rodzina
Lubomirskich opuszcza Polskę
i wyjeżdża do Anglii.

Niestety lata wojny były
początkiem grabieży i dewasta-
cji dworu i parku. Niemiecki
sztab wojskowy miał siedzibę w
zabudowaniach dworskich. Po
zakończeniu wojny zostały ro-
zebrane i rozkradzione obydwa
dwory (stary i nowy) wraz z za-
budowaniami dworskimi, które
to budynki znajdowały się na te-
renie wielohektarowego parku.
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prostopadłych do siebie osiach.
Do dworów, oprócz południo-
wego wjazdu, prowadzi od fol-
warku szeroka aleja dębowa,
która od założenia parkowego
rozpoczyna się tzw. "Białą
bramą" usytuowaną w pół-
nocno-wschodnim narożniku
parku. Końcowy przebieg parku
i kształt alei wskazuje zdecydo-
wanie na istnienie obydwu dwo-
rów. Aleja kończy się szerokim
placem, który powstał na prze-
cięciu się osi tych budynków.
Murowany dwór musiał po-
wstać pod koniec XIX w., a nie w
latach 20., gdyż Hrabina Helena
Husarzewska była właścicielką
Szczucina już w 1866 r. Posia-
dała w swoich dobrach cegiel-
nię, więc niemożliwym staje się
fakt, aby z budową murowa-
nego dworu czekano do lat
dwudziestych. Rodzina Husa-
rzewskich w tym okresie ucho-
dziła za najbogatszą w powiecie.
Również za czasów Hrabiny He-
leny Husarzewskiej nastąpiła
rozbudowa parku, którego
układ częściowo zachował się
do dzisiaj, pomimo wielu burz
dziejowych. Przekształcenie za-
łożenia parkowego dostoso-
wano do potrzeb obydwóch
dworów. Dla dworu starego
(drewnianego) utworzono jedno
duże wnętrze parkowe w kie-
runku południowym z rozległą
polaną widokową, która była
otoczona drzewami składają-
cymi się z jednogatunkowych
lub wielogatunkowych grup.
Można tu wyróżnić grupę sosen
czarnych, grupę lip i topól bia-
łych oraz regularny klomb gra-
bowy z dużym okazem dębu na
środku. Na otoczenie polany
składały się dęby, jesiony 
i klony. Na szczególną uwagę
zasługiwała malownicza, wschod-
nia, większa część parku zapro-
jektowana dla drugiego dworu.
Były tam luźno usytuowane
drzewa, jednak dalej było to ty-
powo krajobrazowe założenie.
W tym samym okresie 
został zagospodarowany staw
znajdujący się w północnej czę-
ści parku. Z trzech stron od
wschodu, zachodu i północy
otaczały staw alejki ze strzyżo-
nym żywopłotem grabowym.
Od strony południowej był on
otwrty dla widoku z dworu 
i alei dojazdowej. Jedynymi ak-
centami ozdobnymi był poje-
dynczy jesion i grupa topól
białych. Staw przecinały w po-
przek dwa drewniane pomosty.

W południowo-zachod-
nim narożniku parku powstał
usypany kopiec widokowy.
Miał ok. 7 m wysokości i został
obsadzony lipami. Na szczyt
kopca prowadziły schody od
strony północno-zachodniej. Na
szczycie kopca powstała
okrągła, oszklona altana o śred-
nicy ok. 8 m, spełniała rolę oran-
żerii, hodowano w niej rośliny
tropikalne i była równocześnie
miejscem wielu spotkań towa-
rzyskich. Z kopca otwierał się
rozległy widok, w kierunku pół-
nocnym, na grupę czarnych

Zabytkowy Park
w Szczucinie
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W miejsce dworów i zabudowań
gospodarczych wybudowano
Zespół Szkół Zawodowych,
który został równocześnie użyt-
kownikiem części parku. Urząd
Gminy w Szczucinie jest właści-
cielem większej części parku do
chwili obecnej.

Historia założenia ogrodowego
– rozwój parku i przekształce-
nie układu kompozycyjnego

Zespół dworsko-par-
kowy w Szczucinie w zarysie ist-
nieje już na mapie w latach
1779-1782. Niestety nie było
wówczas parku, istniały tylko 4
budynki okolone drzewami. W
1884 r. powstał wyrys katas-
tralny, na którym widać, że do-
jazd do zabudowań dworskich
odbywał się od strony południo-
wej, drogą gruntową, przez oka-
załą bramę wjazdową z dwoma
kordegardami po bokach. Droga
za bramą po kilkudziesięciu
metrach rozchodziła się w
dwóch kierunkach. Jedna z dróg
prowadziła na północny zachód
i biegnąc przed starym dworem
dochodziła do zabudowń
gumna znajdujących się już poza
parkiem. Druga biegła dalej w
kierunku północnym, w kie-
runku drugiego dworu.
na planie katastralnym wi-
doczne są dwa budynki dwo-
rów właśnie ułożone w w/w
sposób. Nie ma wątpliwości co
do tego, że wtedy istniał już
stary dwór. Wydaje się również,
że istniał także drugi budynek,
od którego biorą początek
ścieżki mające kształt orna-
mentu. Alejki nie mogły się roz-
poczynać od innego budynku
niż dwór.
Przeprowadzając analizę drzew

można wywnioskować, że wów-
czas istniała już aleja dębowa
prowadząca z folwarku do dru-
giego dworu.
Mając na uwadze powyższe, są
przypuszczenia, że oba dwory
istniały już ok. 1848 r. Park miał
wówczas charakter krajob-
razowy. Znajdował się on na
wschód od dworów i występo-
wał w formie zadrzewień ze
wspomnianymi już wcześniej
nieregularnymi ścieżkami w for-
mie ornamentu. Trzonem zasad-
niczym występującego tam
drzewostanu były: dęby, jesiony,
topole białe, lipy i kasztanowce.
Drzewa te były obramowaniem
alejek i polan tworząc ciekawe
grupy, klomby lub występując
pojedynczo czyli soliterowo.
Przy północnej granicy parku
znjdował się staw (którego zarys
można zauważyć na planie ka-
tastralnym) nie całkowicie za-
gospodarowany. Na terenie
założenia dworsko-parkowego
w  pierwszej połowie XIX w.
oprócz dworów były również
zabudowania gospodarcze,
mieszczące: kuchnię, pralnię 
i stołówkę dla służby dworskiej
oraz dwie stajnie (dla bydła 
i koni cugowych). Między staj-
niami znajdowało się gnojowi-
sko otoczone bogato zdobiną
palisadą.

Austriacka mapa szta-
bowa z 1884 r. przedstawia zało-
żenie w granicach identycznych
z dzisiejszymi. Obejmuje ona
wschodnią i północno-wschod-
nią część parku nie uwidocz-
nioną na planie katastralnym.
Widać na mapie wyraźnie za-
znaczone obydwa budynki
dworów, jednak w zmienionym
kształcie, ustawione na dwóch

KĄCIK HISTORYCZNY
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oddział
Szczucin dzięki dotacji i pomocy sponsorów zorganizo-
wało 3 dniową wycieczkę – Saksonia-Drezno-Görlitz, w
dniach 16-18.07.2018.

Uczestnikami były dzieci i rodzice znajdujący się
pod naszą opieką, a także członkowie stowarzyszenia
wraz z księdzem asystentem. Ważnym elementem wy-
cieczek 
i pielgrzymek, oprócz motywów religijnych, było poka-
zanie ciekawych i pięknych miejsc historycznych. Zwie-
dzaliśmy Góry Żytawskie, Görlitz, a także malowniczy
kurort Oybin. 

W Görlitz odbyliśmy spacer po zrekonstruowa-
nej Starówce. Znajdują się tam 4 tysiące zabytków wznie-
sionych w różnych stylach architektonicznych, m. in.:
Most Staromiejski, Dom Biblijny, Dom Barokowy, Unter-
markt, Obermarkt, Kościół Świętej Trójcy, Dom Napo-
leona, Marienplatz. Jednym z ciekawszych punktów
zwiedzania było Muzeum Porcelany w Miśni. Zachwy-
ciły nas ręcznie wykonane przedmioty użytkowe i deko-
racyjne. W Dreźnie zwiedziliśmy Zamek, Katedrę, Operę,
Kościoł Frauenkirche. Miejscowa przewodnik, przebrana
za Panią Lubomirską zachwyciła nas swoim strojem i
wiedzą. Starała się pokazać nam piękne obiekty Drezna,
opowiadając przy tym ciekawe historie. W podziękowa-

niu za przemiłą atmosferę 
i ciekawe oprowadzanie zaśpie-
waliśmy jej „Wszystkiego
dobrego” i „Kwiaty polskie”. 
Z radości i wzruszenia w jej
oczach pojawiły się łzy.

W trzecim dniu podzi-
wialiśmy „Polską Dolinę
Loary”, wcześniej nie zdawa-
liśmy sobie sprawy z tego, jak
wiele zabytków znajduje się na
tym terenie. W Krzeszowie 
zobaczyliśmy Opactwo Cyster-
sów, które wpisane jest na listę
Pomników Historii. To baro-
kowy zespół dawnego
Opactwa, który tworzą dwa ko-
ścioły. Zdobią je cykle wspania-
łych malowideł ściennych. Do
większej świątyni przylega
Mauzoleum Piastów. Świd-
nicko-Jaworskich – fundatorów
i dobrodziejów opactwa. Zoba-
czyliśmy Zamek Książ – jeden z
największych zamków w Pol-
sce, monumentalny i pięknie
położony kompleks architekto-
niczny.

W czasie jazdy autoka-
rem i na spotkaniu integracyj-
nym poruszaliśmy tematy
związane z wychowaniem w ro-
dzinie.

To były niesamowite
trzy dni pełne przygód, głębo-
kich przeżyć i zachwytów nad
przyrodą. Jesteśmy bardzo
wdzięczni za wsparcie finan-
sowe Urzędu Miasta i Gminy, 
a szczególne podziękowania
kierujemy do Burmistrza An-
drzeja Gorzkowicza i do wszyst-
kich dobrych ludzi, którzy służą
nam radą i pomocą.

Prezes Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Zofia Homińska

Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka, 
całego narodu.

Św. Jan Paweł II

Ich misją jest wspiera-
nie i obrona lokalnej społeczno-
ści. Chcą służyć w Wojskach
Obrony Terytorialnej (WOT), 
by zapewnić bezpieczeństwo
swoim rodzinom i sąsiadom, nie
tylko w razie konfliktu zbroj-
nego, ale też w czasie klęsk ży-
wiołowych, katastrof czy innych
zagrożeń. 29 września rusza
pierwsze szkolenie podstawowe
w 11 Małopolskiej Brygadzie
Obrony Terytorialnej.

Ponad setkę ochotni-
ków, którzy do tej pory nie peł-
nili żadnej formy służby
wojskowej, czekało niezwykle
intensywne szkolenie. W dniach
29 września – 14 października
wzięli udział w 16-dniowym
szkoleniu podstawowym, nazy-
wanym popularnie „szesna-
stką”. Wśród kandydatów są
ratownicy medyczni, sportowcy
i pasjonaci survivalu, część osób
wywodzi się z różnych organi-
zacji proobronnych bądź klu-
bów strzeleckich, wszyscy
jednak przeszli cały proces
szkoleniowy od podstaw.  

W trakcie szesnastki uczyli się
m.in. podstaw taktyki, topogra-
fii, przetrwania na polu walki,
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz bezpiecz-
nego i efektywnego posługiwa-
nia się bronią.

Wojska Obrony Teryto-
rialnej dziedziczą tradycje Armii
Krajowej i z dumą budują etos
swojej formacji oparty na warto-
ściach poprzedników. W szkole-
niu stawiają jednak na
nowoczesność, innowacyjne

metody i narzędzia. Nowator-
skim rozwiązaniem, nie stoso-
wanym dotychczas w innych
rodzajach sił zbrojnych, jest cho-
ciażby wykorzystanie poten-
cjału byłych żołnierzy Wojsk
Specjalnych w ramach Mobil-
nych Zespołów Szkoleniowych,
które szkolą instruktorów WOT.
Nowoczesne jest także uzbroje-
nie oraz sprzęt wojskowy, 
przeznaczony do szkolenia żoł-
nierzy. 
Szkolenie podstawowe odby-

wało się w oparciu o Jednostkę
Wojskową w Rząsce koło Kra-
kowa oraz garnizonowe ośrodki
szkoleniowe: „Pasternik” i Mi-
kuszowice. W czasie zajęć żoł-
nierze korzystali z quadów TGB
1000i LT EPS z napędem 4x4,
przystosowanych do jazdy w te-
renie, a także uniwersalnych
motocykli Kawasaki LE 650 Ver-
sys. Szkolenie ogniowe prowa-
dzone było przy użyciu
najnowocześniejszych 5,56 mm
karabinków polskiej produkcji
MSBS Grot, co budzi jak najbar-
dziej pozytywne emocje wśród
żołnierzy. Jak podkreślają in-
struktorzy, Groty są bezodrzu-
towe, ergonomiczne i bardzo
intuicyjne, a także w pełni do-
stosowane dla osób prawo i le-
woręcznych. Dodatkowo, mo-
dułowa konstrukcja pozwala na
konfigurację broni w zależności
od potrzeb.

Żołnierze, którzy za-
kończyli szkolenie podstawowe,
po przysiędze rozpoczną służbę
w 111 Batalionie Lekkiej Pie-
choty w Rząsce. Uroczystość

Obrona terytorialna: Pierwsza Szesnastka rusza w Małopolsce
przysięgi wojskowej odbędzie
się 14 października na terenie
Jednostki Wojskowej w Rząsce.
Do końca roku w 11 Małopol-
skiej Brygadzie Obrony Teryto-
rialnej planowane jest
przeszkolenie ponad 400 osób. 
Zaproszenie dla osób, które
chciałyby wspierać społeczność
lokalną i podnieść swoje kwali-
fikacje poprzez służbę w WOT,
jest nadal aktualne. Kolejne
szkolenia podstawowe dla
ochotników, którzy nie służyli
dotychczas w wojsku, odbędą
się w terminach 17.11 – 2.12 oraz
1 – 16.12, a szkolenia wyrów-
nawcze w terminach 24.11 – 1.12
oraz 9 – 16.12. W każdym mie-
siącu odbywają się szkolenia ro-
tacyjne Terytorialsów, którzy
ukończyli kurs podstawowy
bądź wyrównawczy. 

mjr Bartosz Kubal 
Oficer prasowy 11 Małopolskiej 

Brygady Obrony Terytorialnej

Aktywność w parku:
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etapie planujemy wymianę sta-
rej instalacji elektrycznej na no-
woczesną i bezpieczną, montaż
efektywnego i oszczędnego
oświetlenia łącznie z oświetle-
niem awaryjnym, montaż 
agregatu prądotwórczego i po-
łożenie sieci internetowej w
całym obiekcie. Prace te nasta-
wione są przede wszystkim na
zwiększenie wygody pacjentów
i komfortu pracy naszych pra-
cowników. Ponadto uwzględ-
niają one także wymogi
nałożone na służbę zdrowia
związane z obowiązkiem wy-
stawiania druków L4 i wysyła-
nia ich do ZUS/KRUS drogą
elektroniczną oraz prowadze-
niem dokumentacji medycznej
w formie elektronicznej.
W planach na bieżący rok
mamy również wykonanie peł-
nej informatyzacji Ośrodka.
Gminny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Szczucinie posiada na
ten cel zabezpieczone własne
środki i z nich w całości sfinan-
sujemy te prace. Kolejnym 
zamierzeniem inwestycyjnym
jest przeprowadzenie prac 
remontowych starej, niemal
pięćdziesięcioletniej instalacji
WOD-KAN i CO. W planach re-
montowych Ośrodka Zdrowia
w Szczucinie jest również re-
mont pomieszczeń rehabilitacji,
poczekalni dla pacjentów, re-
jestracji, gabinetów lekarskich i
pielęgniarskich, schodów oraz

Szanowni Państwo,
trzeci rok działalności Gmin-
nego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w nowych realiach minął
pod znakiem zmian, inwestycji
i remontów, wobec czego czuję
się w obowiązku podzielenia
się z Państwem informacjami o
obecnej sytuacji naszej pla-
cówki. W roku 2017 został prze-
prowadzony generalny remont
Ośrodka Zdrowia w Brze-
zówce. Placówka ta, dzięki
przeprowadzonej inwestycji,
zyskała nowoczesny wygląd, jej
funkcjonalność przystaje do
współczesnych standardów, 
a co najważniejsze oferuje wy-
soki komfort obsługi pacjentów.
Remont sfinansowany został ze
środków pochodzących z bu-
dżetu gminy Szczucin, nato-
miast dodatkowe prace
wykonane wokół Ośrodka,
m.in. parking, remont ogrodze-
nia czy też remont pomieszczeń
po byłej bibliotece, sfinanso-
wane zostały z własnych 
środków finansowych GZOZ 
w Szczucinie. Kolejnym kro-
kiem w kierunku podniesienia
standardu Gminnego Ośrodka
Zdrowia było przygotowanie
od strony formalnej dużego re-
montu Ośrodka w Szczucinie.
Dzięki pracy wykonanej w 2017 r.
i częściowo w 2018 r., już we
wrześniu ruszamy z pracami re-
montowymi budynku przy Pił-
sudskiego 15. W pierwszym

Z życia GZOZ w Szczucinie

sanitariatów. Zamierzone
prace, co prawda, stanowić
będą duże obciążenie finan-
sowe dla budżetu naszego
Ośrodka, ale ich wykonanie po-
zwoli nam na podniesienie
komfortu przyjmowania pa-
cjentów, wygody pracy naszych
pracowników i zrównanie
GZOZu szczucińskiego do 
standardów panujących w no-
woczesnych placówkach me-
dycznych. 
Nasz Zakład inwestuje również
w podnoszenie kwalifikacji
swoich pracowników. W latach
2017 i 2018 wszyscy pracownicy
rehabilitacji uczestniczyli w
czterech kursach współfinanso-
wanych przez PUP w Dąbrowie
Tarnowskiej, co znacząco pod-
niosło poziom świadczonych
przez nas zabiegów rehabilita-
cyjnych.
Nie jest tajemnicą, że część 
dotychczasowych pacjentów
Ośrodka postanowiła korzystać
ze świadczeń medycznych kon-
kurencyjnej przychodni w
Szczucinie, co siłą rzeczy prze-
łożyło się na naszą sytuację fi-
nansową. Jednakże dzięki
zrównoważonej gospodarce i
ograniczaniu kosztów działal-
ności możemy nadal funkcjono-
wać na dotychczasowym, a
może nawet wyższym pozio-
mie. Nasi pacjenci mają łatwy
dostęp do lekarzy (z reguły jest
to ten sam dzień, w którym pa-

cjent się zarejestrował), nasi le-
karze nie mają żadnych ograni-
czeń (szczególnie finansowych)
w kierowaniu pacjentów na ba-
dania analityczne czy też spe-
cjalistyczne badania lekarskie w
innych placówkach. Posiadany
przez nas aparat USG dostępny
jest przez trzy dni w tygodniu,
a badania wykonywane są dla
naszych pacjentów na bieżąco.
W miesiącach, w których poja-
wia się duże zapotrzebowanie
na wykonywanie badań USG,
zostaje zapewniony dodatkowy
dzień badań (włącznie z możli-
wością ich wykonania w so-
botę). Dla pacjentów naszego
Ośrodka poza zabiegami opła-
canymi przez NFZ oferujemy
specjalne zniżki na odpłatne za-
biegi fizjoterapii, jak również,
cieszące się coraz większą 
popularnością, zabiegi hydro-
masażu wykonywane w  wi-
rówkach kończyn dolnych i
górnych. GZOZ w Szczucinie
organizuje również dla swoich
pacjentów corocznie dodat-
kowe badania w zakresie mam-
mografii, osteoporozy, badania
słuchu i wzroku. Każdego roku
uczestniczymy w ogólnopol-
skiej akcji Dni Spirometrii, które
teraz odbędą się w dniach 1-6
października.
Na początku września 2018 r. w
naszych ośrodkach gościliśmy
grupę lekarzy polskiego pocho-
dzenia z Kazachstanu, zaintere-

Będzie nowa
strażnica

Na nowoczesne samo-
chody, sprzęt ratowniczy, od-
zież ochronną oraz
modernizację i  przebudowę
remiz – to m.in. na te zadania
strażacy-ochotnicy przeznaczą
dotacje otrzymane od samo-
rządu województwa w ramach
dwóch konkursów: „Bez-
pieczna Małopolska 2018” 
i „Małopolskie Remizy 2018”.
Dzięki nim, tylko w tym roku,
do 258 małopolskich jednostek
OSP trafi ponad 5,2 mln zł,
z  czego niemal 3 mln na re-
monty remiz, a ponad 2,2 mln zł
na zakup samochodów
i sprzętu. 

22 sierpnia w Tarnowie

Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz odebrał z rąk wice-
marszałka Stanisława Sorysa
umowę na dofinansowanie za-
dania pod nazwą „Rozbudowa
budynku wielofunkcyjnego w
miejscowości Borki o pomiesz-
czenie garażowe w tym sie-
dzibę dla Ochotniczej Straży

sowanych repatriacją do Oj-
czyzny, która przyjechała do
Polski na zaproszenie mar-
szałka Senatu pana Stanisława
Karczewskiego. Goście w trak-
cie wizyty zapoznali się z wa-
runkami pracy naszych lekarzy
w Ośrodkach Zdrowia w Szczu-
cinie i Brzezówce oraz możli-
wością zamieszkania w naszej
gminie, w mieszkaniach znaj-
dujących się w zasobach 
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej. Uważam, że wi-
zyta ta była bardzo owocna,
gdyż pomogła w nawiązaniu
kontaktów, które
w przyszłości mogą skutkować
podęciem współpracy z leka-
rzami repatriantami w naszych
Ośrodkach.
Szanowni Państwo, słowem
podsumowania, sytuacja
Ośrodka zdrowia nie należy do
najłatwiejszych, jednakże jest
ona stabilna i pozwala na samo-
dzielne (bez dotacji ze strony
gminy) finansowanie swojej
działalności, a co jakiś czas
także na realizację inwestycji,
czy to remontowych, czy też
zakup nowego sprzętu. Cały
czas podejmujemy starania ma-
jące na celu nie tylko bieżące
utrzymanie Ośrodka, ale
przede wszystkim jego ciągły
rozwój zarówno pod kątem per-
sonelu, jak i pomieszczeń w któ-
rych udzielane są świadczenia.
Liczę, że te już zrealizowane 
i planowane inwestycje zapew-
nią mieszkańcom gminy możli-
wość korzystania ze świadczeń
medycznych w nowoczesnych

i komfortowych warunkach.
Od siebie natomiast życzę Pań-
stwu, aby zbliżający się okres
wyborczy obfitował w spokój 
i jedynie merytoryczną dys-
kusję na temat przyszłości na-
szej gminy, pozbawioną
personalnych ataków.

Witold Kozioł
Dyrektor GZOZ w Szczucinie

Pożarnej w Borkach, gmina
Szczucin”.

Dla gminy Szczucin to
już kolejne dofinansowanie ze
środków wojewódzkich wspie-
rające działalność OSP. W ra-
mach programu „Małopolskie
Remizy 2018” Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego przy-

znał gminie Szczucin dotację w
kwocie 41 560,00 zł na moderni-
zację budynku, w którym 
aktualnie znajduje się przed-
szkole, a który w przyszłości
będzie przeznaczony na remizę
OSP w Borkach.

W ramach realizacji
wniosku planuje się remont ist-

niejącego budynku i jego rozbu-
dowę dla potrzeb OSP w Bor-
kach. W uroczystości wzięło
udział kilkudziesięciu przedsta-
wicieli samorządów i jednostek
straży pożarnych, którzy ubie-
gali się i otrzymali dofinanso-
wanie z tegorocznej puli
środków finansowych mar-
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orkiestra, którą dyrygował Ka-
pelmistrz Jarosław Dzięgiel gra-
jąc na  „Marsza Kozietulskiego”,
„Ammerland” oraz „Brat-
hanki”, została wysoko oce-
niona i mogła cieszyć się
zajęciem III miejsca w kategorii
orkiestr strażackich. Jest to duży
sukces w bardzo silnej konku-
rencji w naszym województwie.
W Nowym Sączu 22 września
miał miejsce koncert „My Mało-
polanie”, w trakcie którego wrę-
czono  puchary, dyplomy 
i nagrody pieniężne orkiestrom
które zajęły najwyższe miejsca
na przeglądzie.

Obecny rok jest rokiem Jubi-
leuszu 100.  Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości przez naszą
Ojczyznę i ma to odzwierciedle-
nie w wydarzeniach kultural-
nych. Stowarzyszenie Samo-
rządów Powiatu Dąbrowskiego
zorganizowało koncert patrio-
tyczny w ramach projektu:
„Koncertowo Niepodlegli”,
który odbył się 12 sierpnia, 
w pięknej scenerii odnowionego
przez samorząd powiatowy ze-
społu Dworsko-Parkowego 
w Brniu.  Koncertując wraz 
z Gminną Orkiestrą Dętą z Bole-
sławia i Parafialną Orkiestrą 
z Woli Mędrzechowskiej, ko-
rzystając z pięknej pogody, gra-
jąc i śpiewając pieśni
patriotyczne bardzo miło spę-
dziliśmy niedzielne popołudnie. 

Kolejnym wydarzeniem pat-
riotycznym, w którym uczestni-
czyła nasza orkiestra były
,,KONCERTY WOLNOŚCI" or-
ganizowane równocześnie w
pięciu miejscowościach Woje-
wództwa Małopolskiego. My
zostaliśmy zaproszeni  przez
Marszałka Jacka Krupę do
udziału w koncercie w pięknej
Muszynie - Zapopradziu, gdzie
zaprezentowało się dziewięć or-
kiestr i dwa chóry. Orkiestra
kierowana przez Jarosława
Dzięgla, wykonując cztery
utwory (wszystkie z udziałem
naszych wokalistów: Karoliny
Mach, Gabrieli Sołtys oraz Ma-

Orkiestra Dęta – muzyczne wydarzenia

Działające w naszym
kraju orkiestry dęte skupiają ty-
siące członków, kultywują
piękne tradycje regionalne i za-
chowują miejscową kulturę 
i ubiory. Dbają o pamięć naro-
dową organizując i uczestnicząc
w rocznicach, i uroczystościach
patriotycznych. Aby zaprezen-
tować dorobek orkiestr każdego
roku w całej Polsce organizo-
wane są przeglądy.   Małopol-
skie Centrum Kultury ”Sokół”,
po raz 41 zorganizowało  prze-
gląd pod nazwą ,,Echo Trom-
bity", który ze względu na dużą
liczbę chętnych, został poprze-
dzony eliminacjami. Orkiestra
dęta przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie, 3 maja z
powodzeniem uczestniczyła w
eliminacjach odbywających się
w Ryglicach, zdobywając kwali-
fikacje do finału, który odbył się
w dniach 22-24 czerwca na tere-
nie Miasteczka Galicyjskiego w
Nowym Sączu. Finał, w którym
uczestniczyło 40 orkiestr, wy-
magał aby każda orkiestra za-
prezentowała się w przemarszu
oraz wykonała przynajmniej
trzy utwory muzyczne. Nasza

teusza Bednarza), została entuz-
jastycznie przyjęta i była długo,
i głośno oklaskiwana. 

Ponieważ znaczną część reper-
tuaru orkiestry stanowią piękne
pieśni i piosenki patriotyczne  a
także chcąc włączyć się w ob-
chody 100-Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości zamierzamy

także w październiku zorgani-
zować koncert pod tytułem:
„Niepodległe Powiśle - 100
Rocznica Odzyskania Niepodle-
głości" na który już dziś wszyst-
kich serdecznie zapraszamy. 

Kapelmistrz Jarosław Dzięgiel
Prezes Andrzej Urbanik

szałka, przeznaczonych na
wsparcie dla OSP.
- Strażacy-ochotnicy swoją
postawą udowadniają, że w sy-
tuacji zagrożenia zawsze mo-
żemy na nich liczyć. Przez 365
dni roku, o każdej porze dnia i
nocy są gotowi nieść pomoc czy
to podczas powodzi czy pod-
czas pożaru. Takie podejście na-
leży doceniać i nagradzać -
zaznacza Stanisław Sorys,
Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego.

Referat Promocji i Rozwoju
Miasta 

i Gminy Szczucin

Foto/ www.malopolska.pl
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Święcenie wieńców
dożynkowych

Po co te wiązki i wianki
z mięty wrotyczu, rumianku?
Niesiemy je na znak hołdu
Maryi Pannie przed ołtarz…

15 sierpnia przypada
uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
Rolnicy święcą bukiety zawie-
rające zioła, kwiaty, zboża 
i warzywa. W tym dniu w ko-
ściołach nie brakuje też cu-
downych wieńców, które są
dziękczynieniem za dar plo-
nów. Zwyczaj święcenia 
bukietów zielnych był w Ko-
ściele obecny od dawna.
Wieńce od zawsze składały
się z plonów, które w sierpniu
były zbierane z pól, a więc
głównie z kłosów zbóż. Znaj-
dowały się w nich też dojrze-
wające owoce, które nabijano
na patyczki, np. jabłka 
i gruszki, a także pierwsze
płody rolne: liście kapusty czy
młoda marchew.  Łączono je 
z ziołami, które w tym okresie
kwitły i kwiatami rosnącymi
w ogródkach. Do dekoracji
wianków używano macie-
rzanki, rozchodnika ostrego,
także lebiodki i mięty. 
W kulturze ludowej rośliny te
stosowane był w ziołolecznic-
twie, lecz przypisywano im
także funkcje magiczne. Są-
dzono, że mają one moc chro-
nienia przed złem i potrafią
ocalić od zagrożeń ze strony
natury (np. przed piorunami).
W tym dniu we wszystkich
kościołach parafialnych świę-

4(10) / 2018

Spotkanie 
dożynkowe 
i Jubileusz 
Zespołu 

Śpiewaczego
W świetlicy wiejskiej w

Delastowicach 15.09. br., odbyło
się spotkanie dożynkowe połą-
czone z Jubileuszem 10-lecia ist-
nienia Zespołu Śpiewaczego
„Gospodarze z Delastowic”.
Sołtys wsi Agnieszka Głód po-
witała zaproszonych gości, a
wśród nich: Burmistrza Szczu-
cina Andrzeja Gorzkowicza,
Przewodniczącą Rady Miejskiej
Agnieszkę Beker, Dyrektora
SCKiB w Szczucinie Krystynę
Szymańską, Radną Genowefę
Czaję, Proboszcza Parafii Delas-
towice Marka Kulę, Jubilatów i

cono wieńce uwite z tegorocz-
nych zbóż i ziół, przyniesione
zarówno przez gospodarzy,
jak i strażaków, młodzież oraz
dzieci. Precyzja w wykonaniu
i fantazja w projektowaniu ce-
chowała niemal wszystkie
wieńce, często były to praw-
dziwe dzieła sztuki. Tradycyj-
nie, jak co roku, wiła 
i poświęciła wieniec wraz 
z dziećmi Danuta Walczyk 
z Filii Bibliotecznej w Bor-
kach, a także wspierała swą
pomocą wieniec ze wsi Brze-

zówka bibliotekarka Teresa
Pater.

19 sierpnia, w San-
ktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej Różańcowej w Borkach
wszystkie wieńce z Gminy
Szczucin wzięły udział 
w XVIII Nadwiślańskich Do-
żynkach Religijnych. Oprawę
muzyczną uroczystej mszy
św. Zapewniła Kapela Lu-
dowa „Wiślanie”, działająca
przy SCKiB w Szczucinie. 

Redakcja

Nadwiślańskie 
Dożynki w Borkach

Zgodnie z całoroczną tra-
dycją w naszej Parafii Matki Bożej
Fatimskiej Różańcowej w Borkach
odbyły się coroczne Nadwiślańskie
Dożynki. Uroczystej mszy świętej
przewodniczył i homilię wygłosił
ks. Zdzisław Płuska w asyście dzie-
kana dekanatu szczucińskiego ks.
Zygmunta Warzechy, ks. Zbig-
niewa Bednarza, ks. Wiesława
Kujty i naszego rodaka, przebywa-
jacego we Francji, ks. Mariusza Mi-
siaszka.

Starostami dożynek byli
państwo Teresa i Robert Gadziała,
jak podkreślił proboszcz naszej pa-
rafii ks. Józef Jeziorek, który konce-
lebrował mszę świętą „Są to
pracowici rolnicy, którzy żyją 
z pracy na roli”.

W dożynkach udział
wzięło 17 wieńców z różnych miejs-
cowości. Po mszy świętej odbyła się
prezentacja wieńców, a później fe-
styn, który zakończył się zabawą ta-
neczną. Pogoda w tym dniu
dopisała, co sprzyjało miłemu spę-
dzeniu popołudnia i skosztowaniu
pysznych wypieków oraz gorących
dań przygotowanych przez nasze
parafianki. 

Dorota Kapinos

mieszkańców wsi.
Dzieci uczęszczające do

świetlicy wraz z Zespołem Śpie-
waczym, przygotowały piękną
część artystyczną. Następnie od-
czytano, krótką historię Ze-
społu, po której Burmistrz i
Dyrektor SCKiB złożyli na ręce
członków Zespołu okoliczno-
ściowe adresy i kwiaty. Od sa-
mego początku Zespół
prowadzi instruktor SCKiB Da-
nuta Domarecka. Obecny skład
grupy: Teresa Białek, Cecylia
Choroba, Agnieszka Głód, Jo-
anna Głód, Michalina Łopata,
Leokadia Nowakowska, Józef
Łopata i Władysław Misiaszek.

Uroczysty toast, po-
częstunek i pamiątkowe zdjęcia
były podsumowaniem tego wy-
jątkowego spotkania.

Redakcja

Dożynki Wiejskie 
w Łęce Szczucińskiej

Dnia 25.08.2018 r. korowo-
dem dożynkowym rozpoczeły się
Dożynki Wiejskie w Łęce Szczuciń-
skiej. Sołtys wsi powitała przyby-
łych gości: Burmistrza Szczucina
Andrzeja Gorzkowicza, Posłów na
Sejm RP Wiesława Krajewskiego 
i Michała Cieślaka, Dyrektokę
SCKiB Krystynę Szymańską, Rad-
nych Powiatowych Krzysztofa
Bryka, Andrzeja Urbanika, Łukasza
Ożoga, ks. Mirosława Kiliana, spon-
sorów dożynek Barbarę i Jerzego

Furgałów, i Renatę i Michała Furgałów oraz mieszkańców Łęki Szczuciń-
skiej, Łęki Żabieckiej oraz Szczucina. 

Starostami dożynek byli Maria Foder i Wiesław Dernoga, którzy
przekazali na ręce Andrzeja Gorzkowicza bochen chleba, poświęcony
przez ks. Mirosława Kiliana. Gospodarz gminy symbolicznie podzielił
chleb pomiędzy wszystkich uczestników.

Część artystyczną rozpoczęły dzieci uczęszczające na świetlicę
wiejską. Zespół „Łęcanie” swoim występem uświetnił wydarzenie, wy-
konał piosenki dożynkowe, tradycyjne przyśpiewki oraz skecz pod kie-
runkiem Barbary Czaji.

Wieńce zostały przekazane Burmistrzowi oraz Renacie i Micha-
łowi Furgałom. Po części artystycznej wszyscy zebrani zostali zaproszeni
na poczęstunek i tańce do muzyki granej przez zespół „RUBIN”.

Anna Łachut

Dożynki w Zabrniu

Gdy wieś się bawi, Matka Boska
błogosławi.

18 sierpnia w Zabrniu od-
była się uroczystość dożynkowa,
wieńcząca tegoroczne zbiory. Sołtys
wsi Józef First powitał przybyłych
gości: Burmistrza Andrzeja Gorzko-
wicza,  Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Zabrniu Genowefę Dzięgiel,
Radnego Powiatu Łukasza Ożoga,
księdza Marka Łopatkę proboszcza



Dożynki 
Powiatowe 2018

W niedzielę 26 sierpnia w
Ujściu Jezuickim (gmina Grębo-
szów) odbyło się tegoroczne Święto
Powiśla Dąbrowskiego. Święto jest
połączeniem Dożynek Powiato-
wych z Targami Gospodarczymi.
Tym razem organizatorem powia-
towego święta plonów było Stowa-
rzyszenie Samorządów Powiatu
Dąbrowskiego wraz z Gminą Grę-
boszów.

prezentowały swoje oferty.
Stoisko wystawowe

gminy Szczucin przygotowane
przez Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek, prezentowało doro-
bek artystyczny i kulturalny naszej
gminy. Niewątpliwą atrakcją sto-
iska były smakołyki przygotowane
przez Panie ze Stowarzyszenia
Mieszkańców Wsi Wola Szczuciń-
ska. Skosztować można było 
między innymi:  orzeszków szpina-
kowych, placków na blasze, róż-
nego rodzaju pierogów oraz
pysznych ciast. W prezentacjach ar-
tystyznych gminę reprezentował
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Gospodarze włożyli dużo serca,
przygotowując ciekawą imprezę -
szkoda tylko, że do atmosfery ra-
dosnego święta nie dostroiła się...
pogoda, ale nawet padający deszcz
nie zakłócił uroczystości.

Dożynki rozpoczęły się
tradycyjnie mszą świętą polową. Po
której zakończeniu poświęcono
przyniesione na uroczystość wieńce
dożynkowe. 
Druga część obchodów odbywała
się na stadionie sportowym w Uj-
ściu Jezuickim, gdzie poszczególne
gminy powiatu dąbrowskiego oraz
lokalni przedsiębiorcy i instytucje

również Chór Clave de sol z dyry-
gentem - Iloną Mach.

Jak co roku podczas
Święta Powiśla Dąbrowskiego od-
były się konkursy na najpiękniejsze
wieńce tradycyjne i nowoczesne, na
ośpiewanie wieńca dożynkowego,
jak również na najciekawsze stoisko
wystawowe komercyjne lub przy-
gotowane przez stowarzyszenia. 

W konkursie na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy w kate-
gorii wieńca współczesnego I
miejsce ex aequo zajęły dwa so-
łectwa z naszej gminy: Sołectwo
Brzezówka i Suchy Grunt, miejsce II

zajęło Sołectwo Borki. W kategorii
wieńca tradycyjnego również zaję-
liśmy pierwsze miejsce, zwyciężył
wieniec Sołectwa Lubasz. Ponadto
Kapela Ludowa „Wiślanie” wywal-
czyła III miejsce w konkursie na
ośpiewanie wieńca.

W kategorii stoisk wysta-
wowych zwyciężyło stoisko Koła
Gospodyń Wiejskich 
z Mędrzechowa oraz firma Gaz Sys-
tem. Drugie miejsce uzyskało Koło
Gospodyń Wiejskich z Mędrze-
chowa oraz Zakład Produkcyjno-
Handlowo-Usługowy Stanisław
Chrabąszcz. Na trzecim miejscu po-
dium wspólnie znalazły się: firma
RadBet z Radgoszczy i Środowi-
skowy Dom Samopomocy z Dąbro-
wicy.

Klasyfikacja wieńców w kategorii
wieńca tradycyjnego:
I miejsce (ex aequo) 
Gmina Bolesław
Sołectwo Olesno
Sołectwo Lubasz
Koło Gospodyń Wiejskich 
Radgoszcz
II miejsce (ex aequo)
Sołectwo Borki
Sołectwo Strojców
Gmina Gręboszów
Gmina Mędrzechów
III miejsce
Sołectwo Laskówka Chorąska
Klasyfikacja wieńców w kategorii
wieńca współczesnego:
I miejsce (ex aequo)
Sołectwo Brzezówka
Sołectwo Suchy Grunt
II miejsce
Sołectwo Nieczajna Górna
III miejsce
Sołectwo Laskówka Chorąska

Referat Promocji 
i Rozwoju Miasta i Gminy 

Szczucin

Dożynki wiejskie w Woli Szczucińskiej

15.08.2018 r. w Domu Ludowym w Woli Szczucińskiej święto-
wanie rozpoczeło się poświęceniem wieńca dożynkowego w kościele pa-
rafialnym w Borkach. Dożynki wiejskie zorganizowane przez Radę
Sołecką oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wola Szczucińska, za-
inaugurowano ośpiewaniem przez wieńcowe wieńca dożynkowego. 

Panie ze Stowarzyszenia w ramach projektu promującego Lo-
kalną Grupę Działania PROWENT z Mielca przygotowały degustacje po-
traw regionalnych. Podczas uroczystości głos zabrał Starosta Dąbrowski
Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz oraz
Sołtys Piotr Kica. Zabawę dożynkową prowadził zespół ASPECT. 

19.08.2018 r. wiecniec został zaprezentowany podczas Nadwi-
ślańskich Dożynek Religijnych w Borkach .

Halina Chrabąszcz

Dożynki 
w Suchym 
Gruncie

Członkowie Sto-
warzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Wsi Suchy Grunt wraz
z mieszkańcami przez wiele
dni wykonywali wieniec do-
żynkowy, który został po-
święcony 15 sierpnia 
w Kościele Parafialnym 
w Zabrniu. Natomiast 25
sierpnia odbyły się dożynki
wiejskie, podczas których
ksiądz proboszcz poświęcił
chleb. 

Przy dźwiękach
muzyki i wspólnych przy-
śpiewkach wszycy świetnie
się bawili. Tegoroczne do-

Parafii Zabrnie oraz zaproszonych
przedstawicieli Ochotniczej Straży
Pożarnej w Słupcu, jak również
sponsorów dożynek Stanisława i
Barbarę Chrabąszczów, Janinę i
Mieczysława Juszczyków, Renatę i
Zbigniewa Furgałów oraz miesz-
kańców Zabrnia. 

Ksiądz proboszcz poświę-
cił chleb dożynkowy, który staros-
towie dożynek Małgorzata Cieśla i
Janusz Sroka wręczyli wraz z wień-
cem dożynkowym Burmistrzowi.
Burmistrz Andrzej Gorzkowicz w
imieniu swoim i Dyrektor SCKiB

Krystyny Szymańskiej przekazał na
ręce pań, które wykonały wieniec,
serdeczne podziękowania. Prezes
straży OSP Zabrnie otrzymał doku-
ment świadczący o rozpoczętych
działaniach w sprawie rozbudowy
remizy strażackiej.

W kolejnej części spotka-
nia panie z Zabrnia wykonały tra-
dycyjne przyśpiewki dożynkowe, a
młodzież z tutejszej świetlicy zapre-
zentowała skecz pt. „Mieszczuchy
na wsi”. Po skończonej części arty-
stycznej wszyscy mogli udać się na
poczęstunek. Uczestników święta

tradycyjnie bawił niezastąpiony Ze-
spół ASPECT. Panie z Zabrnia: Ewa
Borgosz, Maria Guzik i Edyta
Sroka-Siek zadbały o wystrój tego-
rocznych dożynek, który zachwycił
gości i mieszkańców. Strażacy z
OSP Zabrnie zadbali o porządek i
miejsca parkingowe. Cały sztab
ludzi pracował nad przygotowa-
niem uroczystości, a nic tak nie
zbliża mieszkańców jak troska o
wspólny cel.

Małgorzata Topór

żynki na długi czas pozostaną w naszej pamięci. 
26 sierpnia nasz wieniec wziął udział w Dożynkach Powiatowych w Uj-

ściu Jezuickim, gdzie zajął pierwsze miejsce w kategorii na najładniejszy wieniec
współczesny.

Aleksandra Gorzkowicz



Dance Star Studio Mariny
Hryhorjewy, tancerze klubu
Klasa Tarnów, grupa akroba-
tyczno-taneczna, Sylwia Pi-
sarczyk – laureatka V
Festiwalu im. Marianny
Gawlik, a także działający
przy Samorządowym Cen-
trum Kultury i Bibliotek chór
„Clave de sol”. Następnym
punktem programu był kon-
cert, podczas którego
wspólny projekt przedsta-
wili znani artyści z regionu 
m.in.: Katarzyna Jurek, Woj-
ciech Jackowiec, Paweł
Mazur i Kamil Patulski.

Samorządowe Cen-
trum Kultury i Bibliotek do-
łożyło wszelkich starań żeby
najmłodsi uczestnicy miło 
i w ciekawy sposób spędzili
czas. Animatorzy z firmy
„Kulturka”, przez całe popo-
łudnie przygotowywali dla
naszych milusińskich gry 
i zabawy. Dostępne były
również karuzele, zjeżdżal-
nie, trampoliny i wiele in-
nych atrakcji. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyła

Było wspaniale! Zabawy,
koncerty, konkursy...

Trzydniowe święto
Szczucina rozpoczęły w
czwartek 5 lipca warsztaty
teatralne 
i barwna parada ulicami na-
szego miasta.

Warsztaty i spektakl
teatralny w namiocie cyrko-
wym - „Pippi Pończo-
szanka”, który odbył się 
6 lipca, zostały zorganizo-
wane przez Instytut Teat-
ralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie,
Teatr Pinokio w Łodzi oraz
Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Szczucinie.
Działanie realizowane jest w
ramach programu „Lato w
teatrze”, finansowanego z
budżetu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

Moc atrakcji, wielkie
i mniejsze gwiazdy sceny 
i estrady, jak również piękna
pogoda  – przyciągnęły w so-
botę 7 lipca br. mieszkańców

gminy na finał Dni Szczucina
pod Patronatem Honoro-
wym Jacka Krupy 
– Marszałka Województwa
Małopolskiego. Patronat nad
wydarzeniem objął także
Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz. Partnerem Przed-
sięwzięcia było Wojewódz-
two Małopolskie, a głównym
organizatorem Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Bib-
liotek w Szczucinie.

Sobotnią imprezę,
podobnie jak w latach ubieg-
łych, rozpoczęła widowi-
skowa parada motocyklistów.
Właściciele jednośladów
przejechali w uroczystym
korowodzie ulicami Szczu-
cina na plac targowy, gdzie
zaprezentowali swoje ma-
szyny. 

Oficjalnego otwarcia
dokonał Burmistrz Szczucina
Andrzej Gorzkowicz wraz 
z Dyrektor Samorządowego
Centrum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie Krystyną Szy-
mańską. Na scenie zaprezen-
towali się m.in. tancerze z

LIPCOWA TRIADA KULTURALNA - DNI SZCZUCINA
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się redakcja terenowa „Gazety Kra-
kowskiej”, gdzie można było bez-
płatnie otrzymać specjalne wydanie
gazety ze swoim zdjęciem.

Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Poparzeni Kawą Trzy - grupa
pop-rockowa złożona przede
wszystkim z dziennikarzy Radia
Zet i RMF FM. „Poparzeni” dali
niesamowity, pełen energii koncert!
Wystarczyło tylko spojrzeć na ży-
wiołową reakcje publiczności, którą
muzyka porywała bez reszty. Cha-
ryzmatyczni muzycy profesjonal-
nie, ale i z dowcipem,
zaprezentowali swe największe
przeboje, takie jak: „Wezmę Cię”,
„Byłaś dla mnie wszystkim”, czy
też „Kawałek do tańca”.

Poniższe zdjęcia tylko 
w części oddają atmosferę jaką
stworzyli w sobotni wieczór Pano-
wie z „Poparzonych”.
Tegoroczną imprezę poprowadzili:
Gabriela Sołtys oraz Karol Łuszcz.

Narodowe Czytanie to
ogólnopolska akcja publicznego
czytania, pod honorowym pat-
ronatem Pary Prezydenckiej.
Głównym jej celem jest popula-
ryzacja czytelnictwa oraz
wzmocnienie poczucia narodo-
wej tożsamości poprzez kontakt
z największymi dziełami pol-
skiej literatury.

7 września 2018 r., po
raz siódmy, odbyło się w Szczu-

cinie „Narodowe Czytanie”.
Tym razem lekturą było „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego.
Na szczucińskim Rynku zgro-
madzili się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie i z
Powiatowego Centrum Eduka-
cji i Kompetencji Zawodowej w
Szczucinie wraz z nauczycie-
lami, członkowie Koła Przyja-
ciół Biblioteki i mieszkańcy, by
wspólnie czytać powieść Ste-

fana Żeromskiego.
Wyjątkowe wydarzenie rozpo-
częła Dyrektor Samorządowego
Centrum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie Krystyna Szymań-
ska, która odczytała list Prezy-
denta skierowany z tej okazji do
Polaków. Na zakończenie,
każdy kto przyniósł egzemplarz
książki mógł liczyć na pamiąt-
kową pieczęć Narodowego
Czytania przekazaną przez
Kancelarię Prezydencką.

Redakcja

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" 
Stefana Żeromskiego
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Ostatnia godzina szkolenia, 
stanowiła pokaz dla rodziców,
podczas którego młodzi zapre-
zentowali nabyte umiejętności,
co wpłynęło na integrację osób
biorących udział w projekcie.
Grupa druga skupiała osoby
starsze, w tym seniorów. Zajęcia
odbywały się popołudniami,
dwa razy w tygodniu. Miesz-
kańcy podnieśli swoje kompeten-
cje taneczne, co wpłynęło także
na poprawę ich kondycji fizycz-
nej.

Projekt współfinanso-
wany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania 19
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”
poddziałanie 19,2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rowoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich nam lata
2014-2020.

Redakcja

tańca nowoczesnego (hip-hop)
uczyły się dzieci i młodzież. Za-
jęcia odbywały się w kumulacji
warsztatów dwutygodniowych.
Dzięki realizacji projektu naj-
młodsi mieszkańcy naszej gminy
mieli ciekawą ofertę wakacyjną,
zagospodarowującą wolny czas.
Potrzebę tego rodzaju zajęć po-
twierdzili licznym udziałem. 

W lipcu br. w Domu
Kultury w Szczucinie, odbyło się
szkolenie taneczne dla mieszkań-
ców gminy Szczucin, którego 
organizatorem było stowarzysze-
nie „Nowoczesna Gmina Szczu-
cin” we współpracy z SCKiB 
w Szczucinie. Nauka tańca odby-
wała się w dwóch grupach wie-
kowych. W grupie pierwszej -

Lato z tańcem w Szczucinie

12 czerwca 2018 r. chór
Clave de sol z Samorządowego
Centrum Kultury i Bibliotek 
w Szczucinie pod kierunkiem Ilony
Mach, oraz grupa taneczna Dance
Art pod kierunkiem Mariny Hry-
horjewy, wyruszyli po nową przy-
godę artystyczną, tym razem do
Bułgarii. Wszyscy pełni emocji,
wrażeń i niepewności, ale bardzo
szczęśliwi, że będą mogli reprezen-
tować nasze miasto i kraj na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Folklore
Nuance w Bułgarii. Pod kierownic-
twem Dyrektora Festiwalu Pla-
mena Drashkova, koncertowaliśmy
w  miastach: Kiten, Primorsko oraz
Łożeniec wraz z zespołami 
z Ukrainy, Serbii i Bułgarii. Uczest-
niczyliśmy w pięknych ulicznych 
paradach zespołów, pokazach ta-
necznych, poznając kulturę i regio-
nalne tradycje innych krajów.
Nasze prezentacje artystyczne zos-
tały przyjęte z wielkim entuzjaz-
mem, czego dowodem jest dyplom
i statuetka z wyrazami najwięk-
szego uznania zarówno dla chóru,
jak i zespołu tanecznego.

Piękna pogoda pozwoliła
na chwile relaksu, leżakowania 
i spokojne odetchnięcie nadmor-
skim powietrzem. Spędzany razem
czas, dał również możliwość do-
skonalenia naszego muzycznego
repertuaru. 

Dziękujemy Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Szczucinie
Beacie Dzięgiel, Dyrektor SCKiB 
w Szczucinie Krystynie Szymań-
skiej, Burmistrzowi Szczucina An-
drzejowi Gorzkowiczowi, Radzie
Miasta i Gminy Szczucin, sponso-
rom i wszystkim, którzy zawsze
dodają nam otuchy i są z nami ser-
cem.

Wspólne wyjazdy, kon-
certy, zdobywanie sukcesów,
śmiech i łzy, to wszystko dodaje
siły, energii  i wiary, że RAZEM
MOŻNA SIĘGNĄĆ GWIAZD.

Muzyczny tydzień chóru Clave de
sol w Filharmonii im. Witolda Lu-
tosławskiego we Wrocławiu

Dwa dni przerwy i chór
Clave de sol ze swoim dyrygentem,
znów spakował walizki, kierunek –
Wrocław. Już po raz trzeci chór
został wytypowany na Koncert Fi-
nałowy Akademii Chóralnej - Śpie-

wająca Polska we Wrocławiu, oraz
dodatkowo na nagranie płyty CD
„Moniuszko śpiewany inaczej”.

Było to dla nas ogromne
wyzwanie i wielkie przedsięwzię-
cie, do którego przygotowywa-
liśmy się kilka miesięcy.
Rozumieliśmy rangę tego wydarze-
nia i odpowiedzialności, jaka na
nas ciążyła. Solidnie przygotowani,
mogliśmy z radością 
i dumą stanąć na scenie Filharmo-
nii Wrocławskiej.

Przez 4 dni, pod kierun-
kiem Dyrektora Artystycznego
Akademii Chóralnej dr hab. Ag-
nieszki Franków-Żelaznej trwały
warsztaty muzyczne, przygotowa-
nia do Koncertu oraz nagrań. Mie-
liśmy również okazję ponownie
zobaczyć piękny Rynek i skoszto-
wać słynnych wrocławskich pącz-
ków.

28 czerwca  o godz. 18.00 
w Filharmonii im. Witolda Luto-
sławskiego, zabrzmiały pierwsze
dźwięki Orkiestry Leopoldinum 
z Narodowego Forum Muzyki we
Wrocławiu, przy udziale pięciu
wybranych chórów z Projektu Aka-
demii Chóralnej, w tym również
naszego, oraz solistów NFM we
Wrocławiu, w tym absolwenta na-
szej szkoły tenora Sebastiana
Macha.

Koncert „Moniuszko śpiewany
inaczej” pod batutą Agnieszki Fran-
ków-Żelazny wzbudził ogromny za-
chwyt, emocje, łzy i niezapomniane
przeżycie wśród słuchaczy oraz sa-
mych wykonawców. Z brzmiącą
jeszcze w uszach muzyką z Kon-
certu, rozpoczęliśmy kolejny dzień
i nagrania utworów St. Moniuszki.
Po dwóch dniach wytężonej pracy,
ćwiczeń i poprawek zakończyliśmy
to wielkie dzieło.

Wszyscy uświadomili sobie, że
najpiękniejsze rzeczy powstają
dzięki współpracy i dobrej energii
wielu ludzi. To było dla nas wspa-
niałe doświadczenie, nie tylko mu-
zyczne. Ciężko pracowaliśmy nad
utworami, pokonując wiele prze-
szkód, w tym własne słabości.
Stworzyliśmy piękno, które daje lu-
dziom radość. Zrozumieliśmy, że
praca na korzyść innych pomnaża
w nas chęć bycia dobrym człowie-
kiem.

Ilona Mach

Międzynarodowy Festiwal Folklor
Nuance w Bułgarii

z udziałem chóru Clave de sol
oraz zespołu Dance Art
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Kapela Ludowa „Wiśla-
nie” wzięła udział w VIII Gło-
gowskim Przeglądzie Kapel 
i Śpiewaków Ludowych - Wy-
kopki 2018 w Głogowie Mało-
polskim w dniu 9.09.2018 r.

Wielki sukces Kapeli ludowej
"Wiślanie" na V Festiwalu Kul-
tury Ludowej "Jesień z folklo-
rem, czyli muzyka łączy
pokolenia" w Oblekoniu -

7.10.2018r. 
Zespół Śpiewaczy „Wiślanie" 
- I m 
Soliści: Danuta Domarecka - I m 
Zofia Sołtys - III m
Andrzej Mach - wyróżnienie
specjalne
Nagroda "fair play" dla Kapeli
"Wiślanie" i Zespołu śpiewa-
czego "Kępianki" za wsparcie
instrumentalne prezentacji.

Sukcesy Kapeli ludowej „Wiślanie”
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Konferencja w Dworku Igna-
cego Jana Paderewskiego w Kąśnej
Dolnej w dniu 11.10.2018 r. zakoń-
czyła projekt realizowany przez Pań-
stwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Tarnowie pn. "Złoty indeks wie-
dzy – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Tarnowie w senioral-
nej przestrzeni", w której uczestni-
czyło sześć Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, w tym nowopowstały UTW
przy Stowarzyszeniu „Nowoczesna
Gmina Szczucin”. Realizacja pro-
jektu trwała  od marca do paździer-
nika 2018r. i zaangażowała ok. 80
seniorów z gminy Szczucin. Koordy-
natorem projektu była Krystyna 
Szymańska dyrektor SCKiB w Szczu-
cinie, a nad całością prac realizacyj-
nych czuwała Danuta Domarecka. 
Przedsięwzięcie odbywało się w
domu kultury, obejmowało cykl wy-
kładów z dziedziny historii, litera-
tury, filozofii, prawa, blok wykładów
o zdrowiu, warsztaty rehabilitacyjne
i psychologiczne, kurs j. angielskiego
oraz trzy wyjazdy studyjne do Kra-
kowa, Warszawy oraz do Łow-
czówka, Ciężkowic i Kąśnej Dolnej. 
W ramach projektu odbyło się 11 wy-
kładów: 
- Jak Polacy wybili się na Niepodle-
głość?
- Chrześcijaństwo a islam
- Chrześcijańskie korzenie Europy
- Sławomir Mrożek – demaskator
absurdów świata
- Polak i Europejczyk spogląda na
Amerykę. Popularne źródła zna-
nego mitu
- Post-prawda zagrożeniem dla
człowieka
- Granice tolerancji

- Konsumenckie odstąpienie od
umowy
- Instytucje UE o chatrakterze po-
nadnarodowym: Komisja Europej-
ska, Parlament Europejski,
Trybunał Sprawiedliwości UE
- Endoprotezoplastyka stawów
biodrowych – operować czy pocze-
kać?
- Fizjoterapia w dolegliwościach
kręgosłupa – zabiegi kinezytera-
peutyczne, masaż (rodzaje masażu:
klasyczny, gorące kamienie, bańka
chińska)
Warsztaty:
- Warsztaty rehabilitacyjne 

– 15 godzin zajęć w gabinecie 
fizjoterapii GZOZ w Szczucinie

- Warsztaty psychologiczne 
– 9 godzin

Kursy:
- Lektorat języka angielskiego

– 25 godzin

Wyjazdy studyjne – ZAJĘCIA Z
HISTORII SZTUKI I KULTURY
REGIONU
- Sztuka Niepodległa – Muzeum Na-
rodowe w Krakowie, Teatr Słowac-
kiego – sztuka A. Wajdy „Z biegiem
lat, z biegiem dni” 
- Śladami historii –  2 dniowy wy-
jazd do Warszawy – Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Zamek
Królewski, Sejm RP, Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich, Cmentarz Po-
wązkowski.
- Szlakiem naszych przodków – wy-
jazd do Łowczówka – cmentarz nr
171 z I wojny światowej, Ciężkowice
– Rynek, kościół, Muzeum Przyrod-
nicze, Kąśna Dolna – Dworek Igna-
cego Jana Paderewskiego.

„Złoty Indeks Wiedzy”
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Inauguracja roku szkol-
nego 2018/2019 rozpoczęła się
tradycyjnie od Mszy Świętej 
w kaplicy w Radwanie, a dalszy
ciąg nastąpił w budynku szkoły
w Radwanie. Swoją obecnością
zaszczycili nas goście i sekretarz
gminy Kazimierz Tęczar, sołtys
wsi  Małgorzata Kogut i radny
Grzegorz Pyzik. Zebranych
gości, uczniów i ich rodziców
gorąco powitał, przejmujący
funkcje dyrektora, Janusz Guła,
który podziękował ustępującej
ze stanowiska pani Marcie
Karaś.

Dyrektor życzył uczniom
wiary we własne możliwości, a
nauczycielom i rodzicom wy-
trwałości. Życzył także, aby rok
ten upłynął na spełnianiu ma-
rzeń, a każda mała porażka była
fundamentem przyszłego suk-

cesu. W swoim przemówieniu
podkreślał, jak ważnymi czyn-
nikami sukcesu edukacyjnego
ucznia są frekwencja i rzetelna
praca od samego początku. Bar-
dzo ważnym aspektem, który
poruszył pan dyrektor jest 
dbałość o mienie szkolne 
oraz sprawy bezpieczeństwa
uczniów na terenie szkoły.
Potem głos zabrali:  sekretarz
gminy oraz zastępca dyrektora
Bogusława Wajda. Następnie
uczniowie klas IV-VIII i III klasy
gimnazjum poszli na spotkanie
z wychowawcami. Dzieci
uczęszczające do przedszkola,
uczniowie klas I-III z rodzicami
i dyrektorem szkoły udali się do
drugiej placówki w Skrzynce na
dalszą część uroczystości.                                                                                            

Nowy rok
szkolny w Szkole

Podstawowej 
w Zabrniu

3 września 2018 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Zabrniu roz-
poczęli kolejny rok szkolny.
Spotkanie ze szkołą poprzedziła
o godzinie 8:30 uroczysta Msza
Święta w Kościele św. Maksy-
miliana Marii Kolbe w Zabrniu.
Następnie uczniowie wraz 
z opiekunami i nauczycielami
udali się do szkoły, gdzie o go-
dzinie 9:30 na sali gimnastycznej
rozpoczęła się akademia. Na
inauguracji nowego roku szkol-
nego 2018/2019 oprócz uczniów
klas 0-VIII, grona pedagogicz-
nego, dyrekcji szkoły obecni byli
również rodzice i kierownik
CUW pan Adam Murczek. 
Po wystąpieniu pani dyrektor,
pan Adam Murczek złożył
wszystkim serdeczne życzenia
i odczytał list Burmistrza Szczu-
cina Andrzeja Gorzkowicza
skierowany do uczniów, nau-
czycieli i rodziców na rozpoczy-
nający się nowy rok szkolny.
Nastąpiła część artystyczna, po
której uczniowie udali się na
pierwsze spotkanie z wycho-
wawcami.

Zespół redakcyjny
K. Majewska, T. Piekielniak

W dniu 3 września 2018
roku uroczystą akademią rozpo-
częto nowy rok szkolny
2018/2019 w Szkole Podstawo-
wej w Szczucinie. Wcześniej
uczniowie z wychowawcami
brali udział w mszy świętej celeb-
rowanej przez księdza Mirosława
Kiliana. W szkolnej uroczystości
oprócz uczniów, rodziców i nau-
czycieli brali udział również za-
proszeni goście: Burmistrz
Szczucina Andrzej Gorzkowicz,
Ksiądz Proboszcz Zygmunt Wa-
rzecha oraz Przewodnicząca
Rady Miejskiej Agnieszka Beker. 

Pani Dyrektor Beata
Dzięgiel w swoim krótkim wystą-
pieniu szczególnie ciepło przywi-
tała pierwszoklasistów. Za-
pewniła ich, że mogą liczyć na
życzliwość i wsparcie. Podzięko-
wała również Burmistrzowi za
przeprowadzenie remontu gene-
ralnego szkoły. Obecni na 
uroczystości Burmistrz i Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej ży-
czyli wszystkim owocnego 
i udanego roku szkolnego.
Uczniowie swoim występem
wprowadzili wszystkich w
szkolną atmosferę i klimat rozpo-
czynających się wyzwań. 

Rok 2018/2019 będzie
szczególny, gdyż przypada w
100-lecie odzyskania niepodle-
głości, stąd wiele inicjatyw 
o charakterze patriotycznym,
podkreślających dumę i radość,
że możemy żyć w wolnej, niepo-
dległej ojczyźnie. Ten rok to rów-
nież czas wdrażania kolejnego
etapu reformy edukacji. Szkołę
opuszczą ostatnie oddziały gim-
nazjalne, a uczniowie klas
ósmych przystąpią do egzaminu.
W bieżącym roku szkolnym
naukę kontynuować będzie 558
uczniów szkoły podstawowej
oraz 73 gimnazjalistów. W naszej
szkole pracuje wykwalifikowana
kadra, co gwarantuje wysoki po-
ziom nauczania, rozwijanie zain-
teresowań i uzdolnień w formie
zajęć pozalekcyjnych, specjalis-
tyczną pomoc dla uczniów z
trudnościami w nauce. Przed i po
lekcjach chętni uczniowie mogą
korzystać z profesjonalnej opieki
w świetlicy.

Podkreślić należy rów-
nież, że ostatnie miesiące to czas
generalnego remontu Szkoły
Podstawowej w Szczucinie.

Wyjątkowe rozpoczęcie roku 
szkolnego 2018/2019 

w ZSP w Skrzynce

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Szczucinie

Z życia Szkoły
Podstawowej 
w Szczucinie
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Udało się to wykonać dzięki za-
angażowaniu i współpracy z
Urzędem Miasta i Gminy w
Szczucinie. Ostatnie inwestycje w
szkole to:
-wymiana instalacji wodnej 
i kanalizacyjnej,
-wymiana instalacji elektrycznej,
internetowej, alarmu i monito-
ringu,
-malowanie sal lekcyjnych,
-termomodernizacja 
obiektu łącznie z wymianą okien,
dociepleniem strychów,
-wymiana przyłączy 
kanalizacyjnych,
-wykonanie sieci wodociągowej,
-zainstalowanie systemu 
fotowoltaicznego.

Rozpoczęto zagospoda-
rowanie terenu wokół szkoły -
chodniki, drogi dojazdowe, za-
toka dla autobusów, oświetlenie.
Ogłoszono przetarg na montaż
sufitów podwieszanych i malo-
wanie korytarzy.
Cieszymy się, że nasza szkoła z
dnia na dzień jest coraz piękniej-
sza, a zainwestowane pieniądze i
praca służyć będą wielu pokole-
niom naszego miasteczka.

Zespół Redakcyjny Szkoły 
Podstawowej w Szczucinie

Nowy rok szkolny 2018/2019

3 września we wszyst-
kich placówkach oświatowych
uroczyście zainaugurowano
nowy rok szkolny 2018/2019.
Jest to zarazem ostatni, trzeci
rok wdrażania reformy systemu
oświaty, dotyczący m.in. likwi-
dacji gimnazjów. 

W naszej gminie absol-
wentami oddziałów gimnazjal-
nych prowadzonych w szkołach
podstawowych zostanie 116
uczniów, a jednocześnie naukę
w klasach ósmych szkół podsta-
wowych zakończy 124 uczniów.
Powitaliśmy również pierwszo-
klasistów, którzy w liczbie 114
przekroczyli progi swoich szkół,
gdzie przez kolejne 8 lat będą
się kształcić i zdobywać wiedzę.

Z nowym rokiem szkol-
nym zmieniła się również sieć
publicznych szkół podstawo-
wych i gimnazjów prowadzo-
nych przez gminę Szczucin. 
Zgodnie z podjętymi Uchwa-
łami Rady Miejskiej w Szczuci-
nie:
1. rozwiązany został dotychcza-
sowy Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Maniowie 
i zlikwidowana została Szkoła
Podstawowa w Maniowie,
2. dotychczasowe Przedszkole
Publiczne w Borkach i dotych-
czasowa Szkoła Podstawowa
w Borkach połączone zostały w

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Borkach.

Egzamin gimnazjalny
2017/2018

Okręgowa Komisja Eg-
zaminacyjna w Krakowie opub-
likowała wyniki przepro-
wadzonych egzaminów przed-
miotowych dla uczniów klas
gimnazjalnych z roku szkolnego
2017/2018.

Remonty i modernizacje

W ramach projektu
współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej - Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 -  „Poprawa
efektywności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicz-
nej na terenie Gmin: Borzęcin,
Szczucin, Szczurowa oraz Wiet-
rzychowice” wykonana została
modernizacja energetyczna bu-
dynków Szkoły Podstawowej w
Szczucinie, a w trakcie realizacji
jest modernizacja energetyczna
budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Słupcu.

W Szkole Podstawowej
w Szczucinie, poza zakresem
robót objętych dokumentacją
sporządzoną dla termomoderni-
zacji, wykonana została całko-
wita wymiana instalacji

WIADOMOŚCI  OŚWIATOWE

Narodowe Czytanie w Radwanie

W szkole w Radwanie odbyło się Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Całym wydarzeniem kiero-
wała zastępca dyrektora szkoły pani Bogusława Wajda. Uczniowie
chętnie zaangażowali się w tę uroczystość.

elektrycznej, oświetleniowej 
i informatycznej oraz części
sieci wodnej i kanalizacyjnej.
Uporządkowane zostało także
otoczenie szkoły. Również w
Słupcu część pomieszczeń, in-
stalacji elektrycznej i osprzętu
objętych dokumentacją tech-
niczną termomodernizacji bę-
dzie nowa, natomiast druga
część pozostałaby w dotychcza-
sowym stanie. Budynek i jego
pomieszczenia nie były remon-
towane od kilkudziesięciu lat.
Między innymi z tych wzglę-
dów Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dąbro-
wie Tarnowskiej wydawał ko-
lejno decyzje w sprawie
doprowadzenia do właściwego
stanu sanitarno-technicznego
podłogę w sali komputerowej,
szatni, holu głównym i koryta-
rzu, a następnie we wszystkich
pomieszczeniach sal lekcyj-
nych. Ponadto instalacja elek-
tryczna w starej części szkoły
jest warunkowo dopuszczona
do eksploatacji z zaleceniem jej
wymiany przy wykonywaniu
remontu budynku. Kierując się
zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniów, zapewnieniem wła-
ściwych warunków pobytu 
i nauki oraz pracy personelu, 
a przede wszystkim ekonomią
i logiką Burmistrz Szczucina
podjął decyzję o przeprowa-
dzeniu wymaganego remontu
w części budynku nie objętej
projektem termomodernizacji.
Ze względu na te okoliczności

oraz obowiązek zapewnienia
funkcjonowania zarówno Szkoły
Podstawowej, jak i Przedszkola
Publicznego w Słupcu wprowa-
dzone zostało rozwiązanie orga-
nizacyjne zgodnie z którym
nauczanie uczniów szkoły pod-
stawowej realizowane jest w
Szkole Podstawowej w Borkach,
a zajęcia dla  dzieci przedszkola
prowadzone są w przedszkolu
w Maniowie. Warto podkreślić,
że rozwiązania te spotkały się z
aprobatą rodziców oraz uzys-
kały wymaganą zgodę Małopol-
skiego Kuratora Oświaty.
Zakończenie prac remontowych
planowane jest do dnia 30 paź-
dziernika br.

W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Borkach
przeprowadzone zostały prace
budowlane dotyczące dostoso-
wania jego pomieszczeń do 
wymogów przepisów przeciw-
pożarowych i przepisów sani-
tarnych.

W sierpniu br. przepro-
wadzony został remont/reno-
wacja tj. doprowadzenie do
właściwego stanu sanitarno-
technicznego parkietu podłogi
sali gimnastycznej w budynku

Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Skrzynce, znajdującego
się w Radwanie. Prace te wyko-
nano jako realizację decyzji
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego 
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Czyste powietrze 
w przedszkolach

Gmina Szczucin przy-
stąpiła do projektu dotyczą-
cego poprawy jakości
powietrza w placówkach
oświatowych.
Do siedmiu naszych placówek
prowadzących wychowanie
przedszkolne trafiły oczyszcza-
cze powietrza przekazane
przez Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego 
w ramach realizacji projektu
zintegrowanego LIFE pn. „Wdra-
żanie Programu ochrony powiet-
rza dla województwa mało-
polskiego – Małopolska w zdro-
wej atmosferze” współfinanso-
wanego ze środków Programu
LIFE Unii Europejskiej.

Zespół Szkolno -
Przedszkolny 

w Borkach wita
nowy rok szkolny

3 września 2018 roku
odbyła się inauguracja roku
szkolnego 2018/19. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w
Kościele Parafialnym Pod Wez-
waniem Matki Bożej Fatimskiej-
Różańcowej w Borkach, którą
odprawił ks. proboszcz Józef Je-
ziorek. Następnie miała miejsce
część artystyczna, którą rozpo-
częła Pani Dyrektor Barbara
Czub, witając
w swoim przemówieniu uczest-
niczących w uroczystości nau-
czycieli, księży, rodziców,
uczniów oraz przedszkolaków.
Szczególnie ciepło powitała
uczniów klasy pierwszej, którzy
w tym roku w  murach naszej
szkoły rozpoczynają przygodę z
nauką. Podczas akademii inau-
guracyjnej mieliśmy zaszczyt
gościć Pana Andrzeja Gorzko-
wicza Burmistrza Szczucina,
który skierował słowa powita-
nia pod adresem wszystkich
obecnych, życząc kadrze peda-
gogicznej satysfakcji w pracy za-
wodowej, zaś uczniom

sukcesów edukacyjnych i sa-
mych dobrych ocen. 
Rozpoczęcie roku szkolnego
jest okazją do refleksji histo-
rycznej nad wrześniem 1939
roku, który przyniósł wojenną
trwogę i odcisnął się krwawym
piętnem w pamięci narodu pol-
skiego, przyniósł śmierć i
zniszczenie w całej Europie.
Młodzi ludzie, zamiast iść do
szkół z  tornistrami pełnymi
książek, chwytali za broń, wal-
czyli w oddziałach partyzan-
ckich, ginęli w  powstaniach i
obozach zagłady. W naszych

czasach uczniowie wracają po
wakacjach wypoczęci, opaleni,
uśmiechnięci, gotowi do podej-
mowania nowych wyzwań.
Warto pamiętać o tej różnicy po
to, aby docenić możliwość zdo-
bywania wiedzy, poszerzania
horyzontów, realizowania
własnych pasji i zainteresowań
na niwie oświaty. 
W tym roku społeczność naszej
szkoły powiększyła się o dzieci
w wieku przedszkolnym z te-
renu Borek. Z dniem 1.09.2018
roku został utworzony Zespół
Szkolno– Przedszkolny w Bor-

SZKOLNE ECHA

kach, w związku z powyższym
wyremontowano część bu-
dynku szkolnego, dzięki czemu
stworzone zostały odpowied-
nie warunki dla najmłodszych
dzieci. Nowych członków na-
szego grona witamy szczegól-
nie ciepło, mając nadzieję na
owocną współpracę, zaś
wszystkim pracownikom
oświaty i uczniom życzymy ob-
fitującego
w sukcesy roku szkolnego.

Ewa Kaczówka
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OGŁOSZENIA

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność i wy-
razy uznania dla załogi Pogotowia Ratunkowego w
Szczucinie: Krystyny Radomskiej, Wiktora Urbana i
Dawida Pikula za wspaniałą akcję reanimacyjną przy
rozległym zawale serca w dniu 23.05.2018 r., ratującą
życie Janowi Skibie. Składamy również serdeczne po-
dziękowania za udzielenie pierwszej pomocy Jolancie
Wróbel i Janowi Kotlarzowi z Kółka Żabieckiego.

Z wyrazami szacunku
Jan Skiba z rodziną

Poszukuję opiekunki do starszej osoby 
(chodzącej), w Suchym Gruncie 

z zamieszkaniem. Okres zatrudnienia: 
5.11.2018 – 10.05.2019

Tel. Kontaktowy: 14 657 50 91,  514 564 825
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W związku z rozpoczę-
tym cyklem spotkań „Salony
Poezji”, które odbywają się w
ramach Programu Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego, pragniemy zachęcić
młodzież szkolną i dorosłych
do aktywnego udziału w tym
przedsięwzięciu. 
Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Szczucinie
ogłasza konkurs literacki doty-
czący serii spotkań z poezją,
muzyką i znanymi osobisto-
ściami, które zgodziły się czytać
i interpretować najpiękniejsze
wiersze polskich poetów.
Oczekujemy tekstów, które

3. osoby dorosłe.

Prace konkursowe dotyczyć
mogą jednego z wydarzeń 
„Salonów Poezji”, jak również
całego jesiennego cyklu. Pozos-
tawiamy dowolność wyboru
formy literackiej tekstu, może to
być np. esej, recenzja, felieton.
Teksty nie mogą być dłuższe
niż 3 strony znormalizowanego
maszynopisu (1800 znaków na
stronę, 13TNR, interlinia 1,0).

Teksty dostarczać
można drogą mailową na adres
SCKiB: sckib-szczucin@o2.pl, 
a także bezpośrednio do Domu
Kultury – Szczucin, 
ul. Kościuszki 32 i Biblioteki
Publicznej – Szczucin, 
ul. Piłsudskiego 7. 
Termin dostarczania prac: 
10. 12. 2018 r.
Przewidziana pula nagród 
wynosi 1000 zł.
Partnerem konkursu jest
Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych
w Szczucinie.

będą obiektywną relacją z „Salo-
nów Poezji”, ale także zapisem
wrażeń i uczuć, jakie wywołały
one w odbiorcy.

Celem konkursu jest
upowszechnienie twórczości
wielkich poetów oraz zachęce-
nie mieszkańców Szczucina do
czynnego i refleksyjnego
udziału w „Salonach Poezji”, a
także pokazanie mieszkańcom
ciekawych sposobów spędzania
wolnego czasu.
Prace oceniane będą w trzech
kategoriach:
młodzież szkolna:
1. 13-15 lat
2. 16-19 lat

Konkurs literacki
Tej garstce, która nas słucha, na-

leży się piękno, ale także prawda…
Zbigniew Herbert – Widokówka 

od Adama Zagajewskiego

„niePEŁNOSPRAWNI–
literacka integracja”, to już
drugi projekt realizowany przez
Samorządowe Centrum Kultury
i Bibliotek w Szczucinie – Biblio-
teka Publiczna, w ramach Pro-
gramu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego
„Partnerstwo dla książki”, na
który otrzymaliśmy 30 tys. zł.
wsparcia. Priorytetowym zada-
niem projektu było otwarcie
„Salonów Poezji” na wzór „Kra-
kowskich Salonów Poezji”, któ-
rych ambasadorem jest Anna

Inauguracja Salonów Poezji

Dymna. Ideą ich jest czytanie
wierszy przez znanych akto-
rów, starszych z młodszymi,
znanych z tymi mniej znanymi.

28 sierpnia br., w Re-
stauracji Staropolskiej, odbyła
się inauguracja „Salonów”. 
Gościliśmy Cezarego Żaka,
gwiazdę polskich ekranów,

który wprowadził uczestników
spotkania w klimat refleksji i za-
dumy poezją ks. Jana Twardow-
skiego. Wierszom towarzyszyła
muzyka zespołu UP TIME
SQUAD i Piotr Kita – laureat
programu „Must be the Music”.

28 września br., w Re-
stauracji Staropolskiej w Szczu-
cinie, odbyło się kolejne
spotkanie Salonów Poezji, reali-
zowane w ramach Projektu
„niePEŁNOSPRAWNI – Lite-
racka integracja”. Tym razem z
mieszkańcami Szczucina spot-
kał się znany aktor Paweł 
Królikowski, w którego inter-
pretacji usłyszeliśmy wiersze
Bolesława Leśmiana i Zbig-
niewa Herberta. Osnowę mu-
zyczną wykonał Zespół UP
TIME SQUAD z Piotrem Kitą.
Po zakończeniu spotkania ar-
tysta rozdawał autografy, była
także możliwość wykonania pa-
miątkowego zdjęcia. 
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Szukasz pracy - chcesz być nia-
nią, opiekunką, pomocą do-
mową lub chcesz dać pracę, 
a może  chcesz coś sprzedać
lub kupić - daj ogłoszenie.
Dane ujęte w ogłoszeniu mogą
zawierać jedynie treść ogłosze-
nia oraz numer kontaktowy,
nie musisz zamieszczać adresu,
ani żadnych szczegółowych in-
formacji.
Treść ogłoszeń przyjmujemy:
Urząd Miasta i Gminy Szczu-
cin – Biuro podawcze (Ogło-
szenia do Gazety)
- Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek -  Dom Kultury
Biblioteka (Ogłoszenia do Ga-
zety)

Ogłoszenia można również
przesyłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: 
gazeta@umigszczucin.pl 
W tytule wiadomości prosimy
dopisać "ogłoszenia drobne".
W ogłoszeniu muszą się zna-
leźć takie informacje jak:
- treść  – krótki opis przed-

Informacja o możliwości zamieszczania ogłoszeń
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Szczucin 
do zamieszczania bezpłatnie drobnych ogłoszeń. 

KĄCIK  KULINARNY
Przepisy Pani Jasi

Ciasteczka z Nutellą

Składniki:
1 op. kleiku ryżowego 
2 całe jajka
1 kostka margaryny "Palma"
1 budyń śmietankowy
3 łyżki wiórków kokosowych
1 łyżeczka proszku do piecze-
nia 
1/2 szkl. cukru kryształu
1 łyżka kwaśnej śmietany 
Nutella

Sposób przygotowania:
Wszytkie składniki wymieszać
i wyrobć na stolnicy, lub w
misce. Formować małe ku-
leczki, w środku robić dziurkę
(jak w kluskach śląskich). Piec
w 180 stopniach C, wystudzić i
do każdego zagłębienia nało-
żyć szprycą nutellę. Odstawić
do wystygnięcia.
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Mix sałat 

Składniki:
1 op. mix sałat
4 połówki brzoskwiń z puszki
1/2 szkl. uprażonego słonecz-
nika 
10 szt. owoców winogrona
(białe lub fioletowe) bez pestek,
pokrojonych w ćwiartki 

Sos czosnkowy
3 łyżki  majonezu
2 łyżki jogurtu greckiego
6 ząbków czosnku

Sposób przygotowania:
Składniki sosu czosnkowego
razem zblendować, doprawić
solą i pieprzem, wymieszać z
pozostałymi składnikami.

Smacznego!

miotu ogłoszenia.
- dane kontaktowe – nr tele-
fonu, adres e-mail itp.
Redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności za treści ujęte 
w ogłoszeniu i zastrzega sobie
prawo do nie publikowania
ogłoszeń o treściach niezgod-
nych z prawem lub niezgod-
nych z regulaminem publi-
kowania ogłoszeń w gazecie.
Regulamin dostępny w biurze
redakcji.
Istnieje również możliwość za-
mieszczania artykułów spon-
sorowanych (powiązanych z
działalnością danej firmy). 
Zachęcamy także do zamiesz-
czenia reklam.

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

17 czerwca 2018 r. 
w Szczucinie odbył się po raz
drugi „Rodzinny Rajd Rowe-
rowy” połączony z Nadwiślań-
skimi Dniami Młodych.

Projekt „Rodzinne
Rajdy Rowerowe” od 5 lat pro-
paguje w Małopolsce zdrowy
tryb życia, aktywność na świe-
żym powietrzu, rodzinne spę-
dzanie wolnego czasu oraz
wspaniałe hobby – rekreacyjną
jazdę na rowerze. Tegoroczny
Rajd włączył się dodatkowo 
w obchody radosnego święta
wszystkich Polaków – 100-lecia
odzyskania przez nasz kraj nie-
podległości.

Uroczystego rozpoczę-
cia rajdu dokonał Burmistrz
Szczucina Andrzej Gorzkowicz
podkreślając, że w rajdzie nie
chodzi o to, by się ścigać, ale by
wspólnie spędzić wolny czas.
Oprócz dotychczasowych
wspaniałych przeżyć sporto-
wych i turystycznych, tego-
roczny rajdy był dodatkowo,
szczególnie dla młodych uczest-
ników, szkołą patriotyzmu, pa-
mięci o Polakach walczących o
wolność i niepodległość oraz
manifestacją radości, że przy-
szło nam żyć w wolnym, niepo-
dległym i bezpiecznym kraju.

Uczestnicy mieli do

wyboru aż trzy urozmaicone
trasy. Różniące się między sobą
dystansami, dzięki czemu swo-
ich sił na rowerze mogli spróbo-
wać także ci, którzy nie jeżdżą
regularnie. Trasa mini to 10 km,
midi - 24 km oraz maxi - 40 km.
Start i meta miały miejsce na
Placu Parafialnym w Szczuci-
nie. 

Po zakończeniu rajdu,
organizatorzy zapewnili wspólne
gry, zabawy, konkurencje, 
w których można było wygrać
atrakcyjne nagrody. Każdy
uczestnik otrzymał pamiąt-
kowy medal.

Druga edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Szczucinie

Sezon letni rozpoczął
się na naszym obiekcie od Tur-
nieju Piłki Nożnej Drużyn Nie-
zrzeszonych, który odbył się
31.05. W turnieju wzięły udział
3 drużyny - I miejsce zajęła dru-
żyna Sępów, II miejsce drużyna
Żabca, III miejsce drużyna 
Hurtownia Wisła. Następnym 
ważnym wydarzeniem był Wie-
czorny Turniej w Badmintonie,
który odbył się 1 czerwca z
okazji Dnia Dziecka W zawo-
dach uczestniczyli zawodnicy
klubu Junis, ich rodzice oraz
dziadkowie. Impreza przyciąg-
nęła mnóstwo uczestników i ki-
biców. Gry toczyły się na 8
kortach, rozegrano 120 meczy
w różnych kategoriach wieko-
wych. 

16 czerwca odbyły się
na naszym obiekcie zawody
sportowe zgodnie 
z harmonogramem Nadwiślań-
skich Dni Młodych - „Żyć 
z mocą”. Rozgrywki sportowe
obejmowały następujące dyscy-
pliny sportowe: piłka nożna,
piłka siatkowa oraz badminton.
W Turnieju „Wakacje z piłką
nożną 2018” wzięły udział 4
drużyny: Wisła Szczucin 1,
Wisła Szczucin 2, Wisła Szczu-
cin 3, LKS Brzoza Brzezówka.
Turniej zakończył się zwycięs-

twem drużyny Wisła Szczucin
1, II miejsce zajęła drużyna LKS
Brzoza Brzezówka, III miejsce
Wisła Szczucin 2 oraz IV
miejsce Wisła Szczucin 3. Od 20
sierpnia 2018 roku na naszym
obiekcie odbywały się zajęcia
sportowe w ramach „Wakacyj-
nego Obozu Sportowo
-Rekreacyjno-Zdrowotnego”
zorganizowane przez UMKS
"JUNIS" Szczucin. Na zakończe-
nie obozu odbył się „Wie-
czorny-Wakacyjny-Integracyjny
Turniej w Badmintonie” w ra-
mach cyklu "100 turniejów na
100-lecie Niepodległości". 

W wakacje na orliku

odbywały się rozgrywki Ama-
torskiej Ligi Piłki Nożnej, w któ-
rej brało udział 5 drużyn:
Żabiec, Kozaki, Hurtownia-
Wisła, Katpol, Kanonierzy.
30.08 odbył się finałowy mecz
pomiędzy drużynami Żabiec 
i Kozaki, który wygrała dru-
żyna Żabiec, dzięki czemu za-
jęła I miejsce w Lidze, II miejsce
zajęła drużyna Kozaki, III
miejsce Hurtownia-Wisła, IV
miejsce Katpol, a miejsce V  Ka-
nonierzy.

MOSiR Szczucin

Letnie wydarzenia sportowo-rekreacyjne w MOSiR w Szczucinie



Złoty medal był jedy-
nym, którego brakowało Joan-
nie Mazur i Michałowi
Stawickiemu na Mistrzostwach
Europy w Berlinie. Wcześniej
zdobyli srebro w biegu na 200
metrów i brąz - 100 metrów.
Nasza Mistrzyni Świata nie za-
wiodła. Joanna Mazur 
z przewodnikiem Michałem

Stawickim wygrała bieg na 1500
metrów.

– Taktykę mieliśmy jak
z ringu bokserskiego – wycze-
kać, zmęczyć rywala i uderzyć 
z całej siły! Udało się, wygra-
liśmy złoto nokautem technicz-
nym. Przybiegliśmy dobre 100
metrów przed nimi. Czy nam
ich trochę żal? Interesują nas

Srebro, brąz i w końcu złoto..

SPORTSPORT
Wisła Szczucin, po krót-

kiej przerwie w lipcu, rozpo-
częła letni okres przy-
gotowawczy do ligowej rundy
jesiennej sezonu 2018/19.
Oprócz regularnych treningów
rozegrano cztery mecze sparin-
gowe: ze Spartą Chorzelów (be-
niaminek dębickiej V ligi)
przegrana 3:7, ze Strażakiem
Mokrzyska (V liga tarnowska)
przegrana 2:3, z Victorią Czer-
min (dębicka V liga) wygrana
4:1 oraz z Radomyślanką (rów-
nież V liga dębicka) wygrana
1:0. Przez ten okres kształtowała
się kadra Wisły. Testowano
dwóch zawodników, z którymi
ostatecznie udało się nawiązać
dłuższą współpracę. Mowa o
22-letnim bramkarzu, Grzego-
rzu Irli z Brzozy Brzezówki oraz
o 23-letnim obrońcy, Rafale
Strycharzu z Kłosa Słupiec. Obaj
zawodnicy przeszli do naszej
drużyny na zasadzie rocznego
wypożyczenia. Na dodatek w

ostatniej chwili udało się ściąg-
nąć do Wisły (również na rok)
napastnika – 25. letniego Toma-
sza Sosina. Jest to nasz wycho-
wanek, który ostatnie pięć
sezonów spędził w V-ligowej
Radomyślance Radomyśl
Wielki. Ponadto domknięto
sprawy formalne z poprzednim
klubem Radosława Łachuta i Ja-
kuba Szymańskiego. Nie zapo-
minajmy również o naszych
juniorach, których trener Jaro-
sław Będkowski sukcesywnie
wprowadza do seniorskiego
składu. Wszyscy oni dołączyli
do kadry Wisły, która została
utrzymana z poprzedniej rundy,
nie licząc Sebastiana Bednarza
(wyjazd za granicę) czy Toma-
sza Mątwickiego (kontuzja).

Sezon ligowy 2018/19
w naszej okręgówce zapowiada
się na bardzo ciężki, ponieważ
mamy aż trzech spadkowiczów
– Polan Żabno, Wolanie Wolę
Rzędzińską oraz Tuchovie Tu-
chów. To trzy uznane piłkarskie
firmy, a przecież w lidze są jesz-

cze takie solidne kluby, jak Dąb-
rovia, GKS Gromnik czy Metal
Tarnów. Nie zapominajmy rów-
nież o nieprzewidywalnych be-
niaminkach – LKS Ładna,
Pogórze Pleśna oraz LUKS Wola
Radłowska. Inne drużyny też
będą miały coś do powiedzenia,
także rokuje to na ciekawą ry-
walizację i co za tym idzie inte-
resujące mecze. 
Ligowa runda jesienna dla
Wisły ruszyła 12 sierpnia i po-
trwa do 10 listopada, w sumie
czeka nas 15 kolejek. Do tego
dojdą również pucharowe roz-
grywki. Wszystkie zapowiedzi
spotkań, relacje z meczów, nie-
rzadko również zdjęcia czy
skróty video są umieszczane na
bieżąco na oficjalnej stronie klu-
bowej – www.wislaszczucin.pl.
Do dyspozycji jest również nasz
profil na facebooku. Zachęcamy
gorąco do przychodzenia na
mecze Wisły i kibicowania na-
szej drużynie. 

Warto również zazna-
czyć, że Wisła Szczucin to nie

tylko drużyna seniorska. W klu-
bie funkcjonuje jeszcze pięć ze-
społów młodzieżowych,
zaczynając od żaków (8 latko-
wie i młodsi), a kończąc na ju-
niorach (15-18 latkowie).
Wszystkie te drużyny również
rywalizują w swoich rozgryw-
kach ligowych czy turniejach. 

Drużyna młodzików
LKS Wisła Szczucin w rundzie
wiosennej 2018 składała się z
chłopców z rocznika 2005 i
młodszych. Wiosną zajęli 2
miejsce w tabeli, rozegrali 10
spotkań, na które złożyło się 8
zwycięstw, 1 remis i 1 porażka.
Stosunek bramek 80 strzelonych
i 3 stracone. Najwięcej bramek
zdobyli Bartłomiej Szarek - 24
bramki, Mateusz Dzięgiel- 16
bramek, Artur Szymura 15 bra-
mek. 
W lipcu drużyna zajęła 3 miejsce
w zawodach „Małopolski Mini-
mundial” rozgrywanych w
Oleśnie. Zawodnicy Naszej dru-
żyny zdobyli w tym turnieju
wszystkie nagrody indywi-

dualne. Królem strzelców tur-
nieju został Bartłomiej Szarek.
Konkurs wiedzy o Historii Pol-
skiej Piłki Nożnej wygrał Domi-
nik Oliwa, a konkurs żonglerki i
celności strzałów na bramkę
wygrał Przemysław Kordos.
Drużyna wzięła też udział w za-
wodach „Wakacje z Piłką
Nożną”. Wygrała zawody
gminne, w zawodach powiato-
wych zajęła 2 miejsce, w tur-
nieju na szczeblu
subregionalnym zdobyła 5
miejsce.

Rundę jesienną zawod-
nicy rozpoczynają 31 sierpnia z
drużyną Football Academy
Dąbrowa Tarnowska. 

Mikołaj Strycharz

Wisła Szczucin zdobywcą 
Pucharu Polski szczebla 
żabieńskiego! 

tylko do momentu, aż zosta-
wiamy ich za sobą i pozwalamy
oglądać te piękne orły na na-
szych koszulkach – mówiła
szczęśliwa Joanna.

Para zdobyła w sumie 4
medale i stała się posiadaczką
prawdziwego stada „para-
pand” – czyli maskotek im-
prezy (panda ma jedną krótszą

nóżkę), które podczas ceremo-
nii dekoracji otrzymuje każdy
zawodnik.

Polscy paralekkoatleci
wracają z Mistrzostw Europy w
Berlinie w bardzo dobrych na-
strojach. 61 zdobytych medali
zapewniło im zwycięstwo w
klasyfikacji medalowej, ta liczba
robi ogromne wrażenie. Udało

się też pobić rekord z Grosseto,
dwa lata temu we Włoszech Po-
lacy zdobyli 22 złota - tym
razem było ich o cztery więcej.
Gratulujemy i trzymamy kciuki
za kolejne sukcesy!

Referat Promocji i Rozwoju
Miasta i Gminy Szczucin


