
"Zagrajmy w muzykę" 
- Wrocław 2016

Chór "Clave de sol", wystąpił w Sali Głównej Narodo-
wego Forum Muzyki we Wrocławiu. Jedenaście 
chórów z całej Polski w finałowym koncercie 
Akademii Chóralnej zaprezentowało suitę dziecięcą
„Zagrajmy w muzykę” Jana Krutula.
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Nowoczesny senior w akcji
Grupa seniorów z gminy Szczucin od lipca br. uczestniczyła w Projekcie dofinansowanym ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Programu Rządowego na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pod nazwą 60 + Nowy Wiek Kultury.

Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Teatr Nowy z Krakowa. str. 14 

Niech Święta Bożego Narodzenia,
przyniosą spokój, nadzieję 

i ciepło ludzkich serc,
a błogosławieństwo Bożej Dzieciny

niech towarzyszy Państwu
również przez cały Nowy Rok

Wesołych Świąt

życzy
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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.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku,
wszystkim Mieszkańcom oraz Przyjaciołom Gminy Szczucin

życzymy, aby magia Wigilijnego Wieczoru
udzieliła się Wam i Waszym Najbliższym,

a Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Niech Nowy 2017 Rok będzie czasem spokoju 
i spełnienia najskrytszych marzeń.

W imieniu Rady Miejskiej w Szczucinie oraz pracowników Urzędu
Miasta i Gminy życzenia składają:

Przewodnicząca Burmistrz
Rady Miejskiej w Szczucinie Miasta i Gminy Szczucin

Agnieszka Beker Andrzej Gorzkowicz
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W br., Gmina Szczucin realizo-
wała wiele zadań z zakresu
ochrony środowiska i poprawy
infrastruktury technicznej. Pre-
zentujemy poniżej wybrane,
wykonane oraz planowane in-
westycje dotyczące m.in.: po-
prawy bezpieczeństwa oraz
modernizacji obiektów uży-
teczności publicznej. 
1. Współfinansowanie zada-
nia: "Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1319K
Szczucin – Radgoszcz od 
ul. Targowej do m. Dąbro-
wica".
Gmina Szczucin dofinanso-
wała budowę chodnika przy
drodze powiatowej nr 1319K
Szczucin – Radgoszcz od  
ul. Targowej do  Dąbrowicy 
w 50%, co stanowiło kwotę
292.696,00 zł. Długość wykona-
nego chodnika 1,125 m.
2. Współfinansowanie zada-
nia p.n.: "Budowa chodnika
wraz z odwodnieniem przy
drodze powiatowej nr 1318K
Szczucin – Suchy Grunt –
Radwan w m. Szczucin".
Gmina Szczucin dofinanso-
wała budowę chodnika wraz  
z odwodnieniem przy drodze
powiatowej nr 1318K Szczucin
– Suchy Grunt – Radwan 
w Szczucinie w 50%, co stano-
wiło kwotę 198.677,00 zł. Dłu-
gość wykonanego chodnika
760 m.
3. Zakup samochodu strażac-
kiego typu średniego.
Gmina Szczucin złożyła wnio-
sek i otrzymała dofinansowa-
nie ze środków Unii Euro-
pejskiej na zakup samochodu
strażackiego typu średniego.
Samochód wyposażony będzie
w detektor wielogazowy, co

umożliwi szybsze określenie
rodzaju i stopnia skażenia po-
wietrza w pomieszczeniach,
jak również pozwoli na okre-
ślenie wielkości strefy skażenia
i ułatwi medycznym służbom
ratowniczym podjęcie działań
ratowniczych względem po-
szkodowanych osób. Zaku-
piony samochód zdecy-
dowanie wpłynie na bezpie-
czeństwo mieszkańców i za-
gwarantuje skuteczność dzia-
łań prowadzonych przez OSP
w Szczucinie. 
4. Wymiana pokrycia dacho-
wego na budynku Szkoły
Podstawowej w Szczucinie.
W sierpniu br. zostały zakoń-
czone prace polegające na wy-
mianie pokrycia dachu wraz 
z robotami towarzyszącymi na
budynku Szkoły Podstawowej
w Szczucinie. Powierzchnia
dachu ok. 750 m2, natomiast
koszt wykonanych prac za-
mknął się w kwocie 374.616 zł.
5. Wymiana pokrycia dacho-
wego na budynku Szkoły
Podstawowej w Zabrniu.
W październiku br. zakończyły
się prace związane z remontem
i wymianą pokrycia dacho-
wego na budynku Szkoły Pod-
stawowej w Zabrniu. Prace
obejmowały wymianę pokry-
cia dachu o powierzchni około
600 m2 wraz z pracami towa-
rzyszącymi i obróbkami bla-
charskimi. Łączny koszt
remontu zamknął się w kwocie
210.031 zł.
6. Wymiana pokrycia dacho-
wego na budynku Gimnaz-
jum w Szczucinie.
W październiku zakończyły się
prace polegające na wymianie
pokrycia dachu o powierzchni

dachu około 1220 m2 wraz 
z wymianą więźby dachowej
na budynku Gimnazjum 
w Szczucinie. Wartość
umowna zadania wynosi
554.000 zł.
7. Zabezpieczenie odpadów
azbestowych na drogach
gminnych 
W br. w ramach Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współ-
pracy Gmina realizowała m.in.
zabezpieczenie odpadów za-
wierających azbest na drogach.
Wykonano zabezpieczenie od-
cinków dróg o łącznej długości
ok. 4,5 km, do zakończenia
programu planowane jest za-
bezpieczenie odcinków dróg 
o łącznej długości około 8 km. 
8. Opracowanie programu re-
witalizacji gminy Szczucin na
lata 2016 – 2023 "Gazeta Szczu-
cińska – str. 2"
9. Konserwacja zabytkowej
kapliczki kamiennej z 1910 r.
w Świdrówce, gm. Szczucin.
W ramach konkursu ogłoszo-
nego przez Małopolski Urząd
Wojewódzki pod nazwą KA-
PLICZKA_2016, Gmina Szczu-

cin otrzymała dofinansowanie
prac konserwatorskich zabyt-
kowej kapliczki kamiennej 
z 1910 r. w Świdrówce. Prace te
zakończyły się w listopadzie 
i obejmowały konserwację
techniczną polegającą w głów-
nej mierze na oczyszczeniu
obiektu z nawarstwień wtór-
nych i zabezpieczeniu substan-
cji zabytkowej, oraz zabiegi
estetyczne polegające na przy-
wróceniu kapliczce wyglądu
jak najbardziej zbliżonego do
pierwotnego. Zadanie wyko-
nano zgodnie z programem
prac konserwatorskich. 
10. Termomodernizacja bu-
dynków Zespołu Szkół 
w Szczucinie oraz Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego  
w Słupcu. 
W br. Gmina Szczucin złożyła
wniosek o dofinansowanie ter-
momodernizacji Zespołu Szkół
w Szczucinie oraz Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Słupcu. O dofinansowanie
modernizacji tych obiektów ze
środków Unii Europejskiej
ubiegamy się wspólnie z gmi-
nami Szczurowa, Borzęcin 
i Wietrzychowice. Zakres ter-
momodernizacji Zespołu Szkół
w Szczucinie obejmuje wy-
mianę stolarki okiennej 
i  drzwiowej, docieplenie ścian
i stropów, budowę instalacji fo-
towoltanicznej oraz wymianę
oświetlenia na sali gimnastycz-
nej. Termomodernizacja Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego
w Słupcu obejmie wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie ścian, budowę in-
stalacji fotowoltanicznej, czę-
ściową wymianę oświetlenia
na LED oraz wymianę źródła
ciepła. Aktualnie wniosek jest
oceniany przez komisję kon-
kursową. 

11. Budowa Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej w Gminie
Szczucin.
W listopadzie br. Gmina Szczu-
cin złożyła wniosek o do-
finansowanie budowy Stre-
fy Aktywności Gospodarczej 
w Skrzynce. Gmina ubiegać się
będzie o wsparcie finansowe
budowy strefy ze środków
Unii Europejskiej. Planowane
prace w celu utworzenia strefy
to uzbrojenie terenu w media
tj. budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej oraz deszczowej, bu-
dowa sieci wodociągowej,
gazowej, energetycznej, tele-
technicznej, wykonanie oświet-
lenia oraz komunikacji (jezdni,
chodników, zjazdów, parkin-
gów, placów). Ponadto plano-
wane jest wybudowanie na
terenie SAG budynku magazy-
nowo-produkcyjno-biuro-
wego. Obecnie wniosek jest
oceniany przez komisję kon-
kursową. 
12. Rozbudowa i przebudowa
budynku Ośrodka Zdrowia 
w Brzezówce.
W listopadzie br.  Gmina
Szczucin złożyła wniosek o do-
finansowanie ze środków Pań-
stwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych zadania pn. „Rozbudowa
i przebudowa budynku
Ośrodka Zdrowia w Brze-
zówce”. Planowana rozbu-
dowa i przebudowa budynku
ma na celu przystosowanie
obiektu dla osób niepełnos-
prawnych i o obniżonej możli-
wości poruszania się, a także
przystosowanie do aktualnych
przepisów techniczno-budow-
lanych.                                

Paweł Wantuch
Referat Promocji i Rozwoju 

Inwestycje w Gminie!

W związku z przyznaniem do-
tacji z UE, Gmina Szczucin
przystąpiła do opracowania
Gminnego Programu Rewitali-
zacji Gminy Szczucin na lata
2016–2023 zgodnego z Wyty-
cznymi w zakresie rewitaliza-
cji w programach opera-
cyjnych na lata 2014–2020, za-
twierdzonymi w dniu 3 lipca
2015 r. przez Ministra Infra-
struktury i Rozwoju. 

Program Rewitalizacji
będzie dokumentem komple-
ksowym, zawierającym kie-
runki działań w sferze
społecznej, przestrzennej, eko-
nomicznej, środowiskowej, in-
frastrukturalnej oraz dziedzi-
ctwa kulturowego i tożsamości
danego obszaru. Gminny Pro-
gram Rewitalizacji to doku-
ment, który programuje proces
rewitalizacji na tych obszarach
gminy, na których stwierdzono
największe nasilenie negatyw-
nych zjawisk. Rewitalizacja to
szeroki proces przemian spo-
łecznych, przestrzennych i eko-

nomicznych na obszarze, który
znajduje się w kryzysie. Jej
celem jest ponowne przywró-
cenie do życia zdegradowanej
części gminy Szczucin i uzu-
pełnienie jej o nowe funkcje.
Mówiąc prościej – chodzi o to,
żeby w takim miejscu dobrze
się przebywało, mieszkało 
i pracowało. Remonty kamie-
nic czy modernizacja ulic 
i chodników to tylko niewielka
część działań składających się
na rewitalizację. Poprawa prze-
strzeni musi iść w parze z po-
lepszeniem warunków życia,
co zapewniają szerokie działa-
nia społeczne, kulturalne, edu-
kacyjne czy ekonomiczne
podejmowane w tym procesie.
Istotne jest, by Rewitalizacja
była kompleksowym i efek-
tywnym procesem, mającym
za zadanie wyprowadzenie ob-
szarów zdegradowanych ze
stanu kryzysowego, spowodo-
wanego koncentracją negatyw-
nych zjawisk (społecznych,
gospodarczych, środowisko-

wych, przestrzenno-funkcjo-
nalnych i technicznych), przy
aktywnym udziale i współ-
pracy z lokalną społecznością. 
W praktyce rewitalizacja po-
winna doprowadzić do po-
wstania nowych miejsc pracy,
zwiększenia aktywności miesz-
kańców na płaszczyźnie spo-
łecznej, kulturalnej, na ro-
zwijaniu ich zdolności przed-
siębiorczych, odbudowaniu
więzi społecznych i tworzeniu
nowych, sprzyjających aktyw-
ności i ożywieniu. 
Gminny Program Rewitalizacji
jest także dokumentem, który
jest niezbędny by sięgać po
środki unijne na prace rewitali-
zacyjne na obszarze Gminy
Szczucin. Działania rewitaliza-
cyjne zaplanowane na obsza-
rach zdegradowanych, które
zostaną wpisane do Gminnego
Programu Rewitalizacji mają
szansę na uzyskanie zewnętrz-
nego finansowania, m.in. z fun-
duszy UE.

Dlaczego wyznaczamy obszar
zdegradowany i obszar rewi-
talizacji?
Wyznaczamy go po to, aby
gmina, miasto mogło w pra-
widłowy sposób, przeprowa-
dzić rewitalizację obszaru
zdegradowanego korzystając 
z ustawowych narzędzi praw-
nych zapewniających jej kom-
pleksowość oraz działanie 
w ścisłej współpracy z lokalną
społecznością.
Kto może uczestniczyć w pro-
cesie rewitalizacji?
W proces rewitalizacji prowa-
dzony przez Gminę, na podsta-
wie ustawy, włączeni są
interesariusze: mieszkańcy ob-
szaru rewitalizacji oraz właści-
ciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości i podmioty za-
rządzające nieruchomościami
znajdującymi się na tym obsza-
rze, w tym spółdzielnie miesz-
kaniowe, wspólnoty mie-
szkaniowe i towarzystwa bu-
downictwa społecznego i inni 
mieszkańcy gminy oraz pod-

mioty prowadzące lub zamie-
rzające prowadzić na obszarze
gminy działalność gospodar-
czą lub społeczną, w tym orga-
nizacje pozarządowe i grupy
nieformalne.
Celem rewitalizacji jest oży-
wienie gospodarcze i spo-
łeczne, poprzez wsparcie
różnorodnych projektów w  
tym działań technicznych.
Ważnym działaniem w proce-
sie rewitalizacji jest przekształ-
cenie obszaru zdegrado-
wanego w atrakcyjne miejsce
do zamieszkania, prowadzenia
działalności gospodarczej 
i twórczej oraz spędzania wol-
nego czasu poprzez szeroki za-
kres działań inwestycyjnych
oraz stymulujących rozwój
gospodarczy i społeczny,
oparty na szerokim partner-
stwie lokalnym. 

Teresa Furgał
Referat Promocji i Rozwoju

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SZCZUCIN NA LATA 2016 - 2023
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Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Szczucinie
- referat świadczeń rodzinnych
informuje, że od 1.08.2016 r.
przyjmowane są wnioski o us- 
talenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na
okres świadczeniowy trwający
od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
oraz od 1.09.2016 r. przyjmo-
wane są wnioski o ustalenie
prawa do świadczeń rodzin-
nych na okres zasiłkowy trwa-
jący od 1.11.2016 r. do
31.10.2017 r.

Osoby pobierające powyższe
świadczenia z tut. ośrodka, 
u których nastąpiły zmiany 
w trakcie pobierania w/w
świadczeń, zobowiązane są
każdorazowo zgłaszać te zmia-
ny, gdyż w przypadku prze-
kroczenia dochodu są nali-
czane nienależnie pobrane
świadczenia wraz z ustawo-
wymi odsetkami od miesiąca
następującego po miesiącu
uzyskania dochodu.

Prawo do zasiłku rodzinnego,
który ma na celu częściowe po-
krycie wydatków na utrzyma-
nie dziecka, przysługuje
rodzicom, jednemu z rodzi-
ców, opiekunowi prawnemu
lub faktycznemu dziecka, do
czasu ukończenia przez
dziecko 18 lat. Okres ten wy-

dłuża się: do 21 lat, jeśli
dziecko uczy się w szkole (nie
dotyczy to studiów), do 24 lat,
jeśli dziecko uczy się lub stu-
diuje i legitymuje się orzecze-
niem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnos-
prawności. 

Do ukończenia 24 roku życia
przysługuje także osobie uczą-
cej się (pełnoletnia osoba, która
się uczy i jednocześnie utrzy-
muje się samodzielnie, gdyż ro-
dzice nie żyją, bądź od obojga
zasądzono alimenty).

Prawo do zasiłku rodzinnego
ustala się na okres zasiłkowy,
który trwa od 1 listopada do 31
października następnego roku
kalendarzowego – począwszy
od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek z prawidłowo wypeł-
nionymi dokumentami i jest
uzależniony m.in. od spełnie-
nia kryterium dochodowego:
- dochód nie może przekroczyć
kwoty 674,00 zł miesięcznie na
jednego członka rodziny, 
- w przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko niepełnos-
prawne dochód nie może prze-
kroczyć kwoty 764,00 zł
miesięcznie na jednego członka
rodziny. 
Zasiłek nie przysługuje, 
jeżeli:

- dziecko lub osoba ucząca się, 
pozostaje w związku małżeń-
skim, 
- zostało umieszczone w insty-
tucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie albo w pieczy za-
stępczej, 
- jest uprawnione do zasiłku
rodzinnego na własne dziecko
(dotyczy pełnoletnich dzieci),
- osobie samotnie wychowują-
cej dziecko, jeżeli nie zostało
zasądzone świadczenie alimen-
tacyjne na rzecz dziecka od
jego rodzica, chyba, że: 
rodzice lub jedno z rodziców
nie żyje, 
- ojciec jest nieznany, 
- powództwo o alimenty od
drugiego z rodziców zostało
oddalone, 
- sąd zobowiązał jednego z ro-
dziców do ponoszenia całko-
witych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał dru-
giego do świadczenia alimenta-
cyjnego na rzecz dziecka,
- członkowi rodziny przysłu-
guje na dziecko zasiłek ro-
dzinny za granicą, chyba że
przepisy o koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecz-
nego lub dwustronne umowy 
o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej. 

Od 1 listopada 2016 r. do 31
października 2017 r. kwoty za-
siłków rodzinnych i dodat-

ŚWIADCZENIA RODZINNE
ków wynoszą:
1) zasiłek rodzinny na dziecko
do 5 roku życia - 95 zł,
2) zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku powyżej 5 roku życia
do 18 roku życia  - 124 zł,
3) zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku powyżej 18 roku życia
do 24 roku życia - 135 zł,
4) dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka - 
193 zł miesięcznie nie więcej
niż 386 zł na wszystkie dzieci,
5) dodatek z tytułu wychowy-
wania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej - 95 zł,
6) dodatek z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego:
- na dziecko do 5 roku życia -
90 zł,
- na dziecko powyżej 5 roku
życia do 24 roku życia - 110 zł,
7) dodatek z tytułu podjęcia

przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania:
- na zamieszkiwanie - 113 zł,
- na dojazdy - 69 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDU-
SZU ALIMENTACYJNEGO
przysługują:
- Osobie uprawnionej do ukoń-
czenia przez nią 18 roku życia
albo w przypadku gdy uczy się
w szkole lub w szkole wyższej
do ukończenia przez nią 25
roku życia. 
- Gdy osoba uprawniona po-
siada orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
świadczenie przysługuje bez-
terminowo. 

- Kwota dochodu na osobę 
w rodzinie nie może przekro-
czyć kwoty 725,00 zł. 
- Świadczenie z Funduszu Ali-
mentacyjnego przysługuje do
wysokości bieżąco ustalonych
alimentów - nie wyżej jednak
niż 500 zł na osobę upraw-
nioną. 
nie przysługują:
- Osobie umieszczonej w insty-
tucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie (np. dom pomocy
społecznej, placówka opiekuń-
czo-wychowawcza, schronisko
dla nieletnich, zakład popraw-
czy, zakład karny, szkoła woj-
skowa lub inna szkoła - jeżeli
instytucje te zapewniają nieod-
płatne pełne utrzymanie). 
- Osobie umieszczonej w pie-
czy zastępczej. 
- Osobie uprawnionej, jeżeli za-
warła związek małżeński. 
Osoby zainteresowane uzyska-
niem świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego zapraszamy do zapo-
znania się z informacja-
mi na stronie internetowej 
http://www.gops-szczucin.cba.pl/. 

Więcej wiadomości na temat
tego programu można uzyskać
również w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Szczucinie w pokoju nr 21
oraz dzwoniąc pod 
nr 14 644 31 21.

Pracownicy działu
świadczeń rodzinnych

Pierwszy grudnia 2016 roku, to
pierwsza rocznica ważnego
społecznie wydarzenia jakim
było otwarcie Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Dąbrowicy, ale też druga
rocznica funkcjonowania obec-
nego samorządu Gminy Szczu-
cin. Zarówno pierwsze
wydarzenie jak i drugie skłania
do refleksji nad szybko mijają-
cym czasem oraz tym, ile już
udało się zrobić w naszej gmi-
nie. To półmetek, który poka-
zuje osiągnięcia, o których
każdy, szczególnie sprawujący
władzę samorządową, chciałby
się pochwalić wszystkim
mieszkańcom, ale i czas na od-
ważne powiedzenie sobie, że
jeszcze wiele zadań przed
Nami. Prostsze do wykonania
są  działania, które zależą tylko
od nas czyli organizacyjne,
szczególnie te, które nie pocią-
gają większych nakładów fi-
nansowych. I właśnie te, 
w największej mierze mamy za
sobą. Trudniejsze wymagają
zazwyczaj sporych nakładów
finansowych, których dzisiaj
samorządy posiadają niewiele,
więc trzeba o nie powalczyć.

Taką walkę podejmujemy na
bieżąco. Już niebawem opi-
szemy bardzo szeroko to, co 
w tym czasie udało się wyko-
nać. Poinformujemy o  pracach,
które są przygotowane do rea-
lizacji w najbliższym czasie, na
które bardzo liczymy. Poza
dobrymi wnioskami złożo-
nymi do Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego (o środki
unijne) - rozstrzygnięcie w naj-
bliższym czasie, liczymy też na
szczęście i państwa duchowe
wsparcie. Bo właśnie takie
wsparcie towarzyszy nam od
dwóch lat i za taką postawę
bardzo Państwu - Mieszkań-
com naszej Gminy dziękuję 
w imieniu Rady Miejskiej 
i swoim. To Państwo, korzysta-
jąc z demokratycznego prawa
wskazaliście swoich przedsta-
wicieli do Rady Miejskiej, wy-
braliście Burmistrza, Sołtysów
swoich wiosek i powierzyliście 
w nasze ręce swoją lokalną
przyszłość. Współpracę pomię-
dzy organami samorządu oso-
biście oceniam jako wzorową.
Nie oznacza to jednak sielanki
i często spieramy się na argu-
menty. W każdej bowiem ze

stron, jest pełna wola wypraco-
wania konsensusu i wyboru
najlepszego rozwiązania. Star-
tując w wyborach samorządo-
wych podjąłem bardzo ważną
dla mnie osobistą decyzję, re-
zygnując ze swojej dotychcza-
sowej profesji. Zarówno wtedy,
jak i dziś, skoncentrowany
byłem i jestem w swojej pracy
na rozwiązywaniu istotnych
dla nas problemów, w posza-
nowaniu innych. Z otwartą
przyłbicą definiujemy te pro-
blemy, rozmawiamy o nich,
spieramy się, ale zawsze pa-
miętamy o tym, że dialog spo-
łeczny, decyzje jakie się
podejmuje, wymagają wzięcia
za te czyny odpowiedzialności.
Jak Państwo zauważyliście, od
dwóch lat, nie obarczamy się
pomiędzy organami odpowie-
dzialnością za podjęte kroki,
wręcz przeciwnie, wspólnie
wypracowujemy najtrudniej-
sze decyzje i z odwagą przy-
znajemy się do rozwiązań,
które porządkują funkcjonowa-
nie naszej gminy. Jest jednak
coś, co wyróżnia naszą gminę
spośród innych. To paskudny
sposób anonimowego obrzuca-

nia innych oszczerstwami.
Przed nami Boże Narodzenie,
czas wigilijnych spotkań, czas,
w którym otwieramy swoje
serca, obdarzamy innych ser-
decznością, życzliwością i naj-
lepszymi życzeniami. Wszy-
stkim towarzyszy już świą-
teczny nastrój. Skrzynki po-
cztowe przepełniają się
świątecznymi kartkami i ofer-
tami zakupów. Jakież może
być zdziwienie gdy wśród tej
korespondencji znajdujemy
przez nikogo nie podpi-
sany paszkwil zatytułowany
„Ciemna strona władzy”. Ano-
nim zwykło się wrzucać do
kosza, bo tak nakazuje prawo 
i dobre wychowanie. Ale nie 
w tym celu został dostarczony, 
a pod dwoma stronicami
kłamstw i pomówień nikt nie
miał odwagi się podpisać.
Autor tych oszczerstw z całą
pewnością poniósłby odpowie-
dzialność karną za publiko-
wanie i rozpowszechnianie

kłamstw. Ale…skądś znamy
takie sceny – fałszywi świadko-
wie, oskarżenia, tłum, Piłat i
wyrok. Jednak pamiątkę tam-
tych wydarzeń obchodzić bę-
dziemy dopiero na wiosnę -
widać komuś pomyliły się
Święta.
A my… trwajmy w okresie ra-
dosnego oczekiwania na naro-
dziny Bożego Dzieciątka. 
I niech nic nie zmąci Państwa
wewnętrznego spokoju. Życzę
zdrowych, radosnych, pełnych
ciepła i Miłości Świąt Bożego
Narodzenia dla Wszystkich
Mieszkańców i Przyjaciół
Gminy Szczucin.

Andrzej Gorzkowicz
Burmistrz Miasta i Gminy

Szczucin

Wszystkim dobrze życząc
2 /  2016



Obchody Święta Niepodległości 
w Szczucinie Walczyli o naszą niepodległą Ojczyznę

Redaktor: Panie Burmistrzu,
na ostatniej sesji padły pytania
od Pana Sołtysa wsi Lubasz,
kiedy odbędzie się spotkanie 
z Posłem Panem Krajewskim
w/s drogi krajowej 73?

Burmistrz: Wraz z Panią Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej, 
zaprosiliśmy Pana Posła Wie-
sława Krajewskiego na przed-
ostatnią sesję Rady Miejskiej.
Niestety do spotkania nie do-
szło z uwagi na inne obowią-
zki Pana Posła, lecz nie 
rezygnujemy z konieczno-
ści zorganizowania spotkania 
z przedstawicielami parla-
mentu, poświęcone tej bardzo
ważnej dla bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy
sprawy.

R: Jakie kroki zostały poczy-

nione w tej sprawie ze strony
Gminy?

B: Już kilka miesięcy temu na
spotkaniu wiejskim w sołec-
twie Lubasz, padły jedno-
znaczne deklaracje miesz-
kańców, że mówiąc oględnie
mają dość czekania na rozwią-
zanie problemu bezpiecznej
komunikacji z Lubasza Zalesia
i Skrzynki do Szczucina. W tej
sprawie zwracałem się bezpo-
średnio do Pana dyrektora 
Pałasińskiego w regionalnej
dyrekcji GDDKiA w Krakowie
i dwa razy podczas spotkań
poświęconych problematyce
drogi krajowej 73, które odbyły
się w Dąbrowie Tarnowskiej w
obecności Pana Dyrektora i Mi-
nistra Andrzeja Adamczyka.
Podczas tych spotkań zapew-
niono nas, że nawet jeśli droga

krajowa nie będzie wykony-
wana w najbliższym czasie, to
wskazane przez samorządy
gmin Lisia Góra, Dąbrowa Tar-
nowska i Szczucin miejsca naj-
bardziej newralgiczne zostaną
wzięte pod uwagę i w najbliż-
szej przyszłości wykonane.

R: Czy samorząd gminy zgłosił
takie miejsca do realizacji?

B: Tak, Gmina Szczucin przed-
stawiła takie trzy miejsca
wzdłuż drogi krajowej na tere-
nie naszej gminy, są to:
-  ścieżka rowerowo – piesza ze
Skrzynki, 
- przebudowa skrzyżowania 
w Skrzynce w/g koncepcji
opracowanej przez GDDKiA,
co dodatkowo usprawni 
dojazd do planowanej Strefy 
Aktywności Gospodarczej 

w Skrzynce,
- przebudowa skrzyżowania 
w centrum Szczucina.
Osobiście takie pismo wręczy-
łem Dyrektorowi Regional-
nemu GDDKiA w Krako-
wie Panu Tomaszowi Pałasiń-
skiemu. W ostatnich dniach
wystosowałem pismo do Dy-
rektora Generalnego GDDKiA
Pana Jacka Bojarowicza z ko-
lejną prośbą o potraktowanie
sprawy jako pilnej.

R: Słowa Pana Sołtysa były za-
powiedzią radykalnych w tej
sprawie posunięć, czy sądzi
Pan, że mieszkańcy są tak bar-
dzo zdeterminowani że zablo-
kują drogę krajową 73? 

B: Znam determinację miesz-
kańców, Ci Państwo nazywają
rzecz po imieniu i co ciekawe

mają rację. Ja też znam ten pro-
blem dokładnie, jak Pani wie
przez wiele lat miałem okazję
wielokrotnie brać udział 
w działaniach ratowniczych
również na tym odcinku drogi.
Wiem ile cierpienia dostarczyły
te zdarzenia najbliższym ofiar
tych wypadków, dlatego jes-
tem przekonany że dla miesz-
kańców tych sołectw, to bardzo
ważne. Jeśli nie uda się tej
sprawy załatwić w drodze dia-
logu i zrozumienia przedsta-
wionych istotnych argu-
mentów uzasadniających takie
potrzeby, to niestety nie można
wykluczyć radykalnych posu-
nięć. Będę wspierał mieszkań-
ców w każdej formie działania.  

Z Andrzejem Gorzkowiczem
Burmistrzem Miasta 

i Gminy Szczucin 
rozmawiała Krystyna Szymańska

Redaktor Naczelna 

POPRAWIĆ BEZPIECZEŃSTWO - Rozmowa z Burmistrzem w/s chodnika do Lubasza Zalesia, Skrzynki

10 listopada 2016r., w kościele
parafialnym, wspomnieniem
patriotycznym w wykonaniu
młodzieży z Zespołu Szkół 
w Szczucinie rozpoczęły się ob-
chody 98. Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości. Po uro-
czystej Mszy Św. w intencji Oj-
czyzny, odprawionej przez 
ks. Proboszcza Zygmunta 
Warzechę, uczestnicy uroczys-
tości, przeszli w pochodzie pat-
riotycznym pod tablicę
upamiętniającą pobyt Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
w Szczucinie. Odśpiewano
Hymn Państwowy przy akom-
paniamencie Orkiestry Dętej
OSP w Szczucinie (solistka
Gabriela Sołtys) pod batutą Ja-
rosława Dzięgla. Dyrektor
SCKiB w Szczucinie Krystyna
Szymańska powitała zgroma-
dzonych i w kilku słowach na-
wiązała m.in. do roli twórców
kultury, artystów w podtrzy-
mywaniu tożsamości narodo-
wej. Następnie głos zabrał
Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz. Po krótkim prze-
mówiniu w imieniu władz sa-
morządowych i mieszkańców
gminy Szczucin, złożył symbo-
liczną wiązankę wraz z Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej 
w Szczucinie Agnieszką Beker 
i Sołtysem Sołectwa Szczucin
Zachód Andrzejem Czubem.
Biało-czerwone znicze pamięci
złożyły delegacje: Bolesław 
Łączyński – Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego,
Marek Kopia – Wicestaro- 
sta Powiatu Dąbrowskiego,
Krzysztof Bryk – Radny Po-
wiatu Dąbrowskiego, Urząd
Miasta i Gminy Szczucin,
Przedstawiciele służb mundu-
rowych, Przedszkole Publiczne

w Borkach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Maniowie,
Skrzynce i Słupcu, Szkoła Pod-
stawowa w Zabrniu, Zespół
Szkół  w Borkach, Zespół Szkół
w Szczucinie reprezentowany
przez Szkołę Podstawową 
i Gimnazjum, Harcerze ze
Szkoły Podstawowej w Szczu-
cinie, Gimnazjum w Radwanie,
Powiatowe Centrum Edukacji 
i Kompetencji Zawodowych 
w Szczucinie wraz z Klubem
Historycznym, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Dąbro-
wicy, Centrum Usług Wspól-
nych, Bank Spółdzielczy,
Gminny Zakład Opieki Zdro-
wotnej, Zakład Usług Komu-
nalnych, Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego i Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich 

w Szczucinie. Sztandary po-
chylili: Ochotnicza Straż Poża-
rna w Brzezówce, Szczucinie 
i Zabrniu, Zarząd Gminny Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego
w Szczucinie, Szkoła Podsta-
wowa im. I Armii Wojska Pol-
skiego w Borkach, Zespół Szkół
w Szczucinie reprezentowany
przez poczet Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza,
Gimnazjum im. Bohaterów
Września i Klub Historyczny
im. Armii Krajowej, Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zabrniu, Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Marii 
Kozaczkowej w Skrzynce 
i Gimnazjum im. Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Ty-
siąclecia w Radwanie. Na za-
kończenie Orkiestra Dęta OSP
w Szczucinie odegrała "Marsz
Pierwszej Brygady". 

Redakcja

Niedawno obchodziliśmy Na-
rodowe Święto Niepodległości,
wywalczone również przez Po-
laków, choć Polski nie było na
mapie Europy. Wcieleni przy-
musowo przez armie państw
zaborczych musieli walczyć
czasem nawet przeciwko sobie. 
Jednak wielu młodych 
ludzi (rzemieślników, rolni-
ków, a nawet uczniów gimnaz-
jów) wstąpiło ochotniczo do
legionów Józefa Piłsudskiego
lub Józefa Hallera; przelewali
swą krew, a nawet oddawali
życie za Ojczyznę. Warto przy-
pomnieć nazwiska tych legio-
nistów, którzy pochodzili ze
Szczucina i okolic; wśród nich
są nasi przodkowie.
("Wykaz legionistów" sporządził
dr Krzysztof Struziak na podsta-
wie danych z Centralnego Archi-
wum Wojskowego i Ossolineum)

Ze Szczucina – 13 osób
- Antoni Chysz (ur. 1917 r. – 
w 1 kompanii 4 pułku piechoty
Kazimierz Świgoń – ranny 
w bitwie pod Pappfalwą 
19-27 I 1915 r.
- Bronisław Rakowski – I bata-
lion 1 pp Legionów Polskich 
w I  1915 r. – 3 szwadron dyonu
jazdy W. Beliny – Prażmow-
skiego (wachmistrz sztabowy
1. pułku ułanów). We IX 1917 r.
wcielony do armii austriackiej,
potem internowany na Węg-
rzech w obozie Bekas – Caba
(w wolnej Polsce – generał 
II RP, walczył w Armii An-
dersa pod Monte Cassino, po 
II wojnie wyjechał do Argen-
tyny i tam zmarł)
- Stanisław Straszyński – rzeź-
nik, jeden z pierwszych legio-
nistów (przysięga: 
22.IX.1914 r.), sekcyjny 2 pp Le-
gionów Polskich

- Michał Kowal – sierżant w Le-
gionach Polskich
- Józef Furgał – rolnik (przy-
sięga 22 IX 1914 r.) – 4 pułk pie-
choty Legionów Polskich
- Jan Opozda – kowal, 1 pułk
piechoty Legionów Polskich
-Władysław Duda – w 5 kom-
panii 6 pp Legionów Polskich
- Józef Jodełko – technik (brak
informacji dalszych)
- Stanisław Jabłoński 
(ur. 1895 r.) (brak informacji)
- Stefan Gałyński – sierżant,
Oddział Sztabowy 3 pp Legio-
nów Polskich
- Ignacy Podolski – legionista
13 kompanii 5 pułku piechoty;
nie złożył przysięgi, interno-
wany w Szczypiornie
- Marian Haftek – 1 pp Legio-
nów Polskich

Z Delastowic – 5 osób
- Stefan Lech – rolnik, przy-
dzielony do 1 pułku piechoty
Legionów Polskich
Michał Nytko – rolnik (przy-
sięga 22 IX 1914 r.), 3 pułk pie-
choty Legionów Polskich
Wawrzyniec Waryas – czelad-
nik ślusarski, pracował 
w warsztatach kolejowych 
w Morawskiej Ostrawie - 
w 1. komp. 3 pp Legionów Pol-
skich - walczył w bitwie pod
Kostiuchnówką (4-6 VII 1916 r.)
- Franciszek Mazaraki – cho-
rąży Kolumny Prowiantowej
4/2 Legionów Polskich
- Stanisław Nytko – kanonier 
I Brygady Legionów Polskich

Z Laskówki Delastowskiej –
5 osób
- Stanisław Bednarz - rolnik
(przysięga 22 IX 1914 r.), sek-
cyjny 7 komp. 6 pp Legionów
Polskich, 6 VII 1916 r. dostał się
do niewoli pod Kostiuchnówką
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Ranking Gmin Małopolski 2016

24 listopada 2016 r., 
w czasopiśmie Dziennik Polski
ogłoszono wyniki Rankingu
Gmin Małopolski 2016. Ran-
king tworzony jest przez FRDL
Małopolskiego Instytutu Sa-
morządu Terytorialnego i Ad-
ministracji w Krakowie
(MISTiA) we współpracy 
z Urzędem Statystycznym 
w Krakowie. Zgodnie z zamy-
słem jego twórców chodzi 
o wyłonienie i promowanie
gmin wyróżniających się pod
względem rozwoju społeczno-
gospodarczego w Małopolsce.
Ranking swoim zasięgiem
obejmuje wszystkie gminy z te-
renu województwa małopol-
skiego z wyłączeniem miast na
prawach powiatu: Krakowa,
Nowego Sącza i Tarnowa.
Przyjęto listę elementów służą-
cych do obliczenia syntetycz-
nego wskaźnika rankingo-
wego, obejmuje ona w tej edy-
cji:

1. Średnioroczne dochody
własne budżetów gmin na 
1 mieszkańca (od 2013 r.)
2. Średnioroczne wydatki ma-
jątkowe inwestycyjne budże-
tów gmin na 1 mieszkańca (od
2013 r.)
3. Średnioroczny wskaźnik za-
dłużenia budżetów gmin (od
2013 r.)
4. Wydatki bieżące budżetów
gmin na administrację pub-
liczną na 1 mieszkańca
5.   Średnioroczne środki z Unii
Europejskiej i innych źródeł
niepodlegające zwrotowi na fi-
nansowanie programów i pro-
jektów unijnych stanowiące
dochód budżetów gmin na 
1 mieszkańca (od 2013 r.)
6. Liczba podmiotów gospo-
darczych zarejestrowanych 
w REGON na 1000 ludności

7. Wyniki sprawdzianów 
w szóstej klasie szkoły podsta-
wowej oraz egzaminów gim-
nazjalnych
8. Odsetek dzieci objętych
opieką w żłobkach i klubach
dziecięcych
9. Odsetek dzieci objętych wy-
chowaniem przedszkolnym 
w wieku 3-5 lat
10. Saldo migracji na 1000 lud-
ności
11. Wydatki na kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodo-
wego (z wyłączeniem wydat-
ków majątkowych inwesty-
cyjnych) na 1 mieszkańca
12. Udział środków przekaza-
nych organizacjom pozarządo-
wym i innym podmiotom
prowadzącym działalność po-
żytku publicznego w wydat-
kach ogółem Gminy.

Ideą tej inicjatywy jest,
aby corocznie organizowany
Ranking, stał się przedsięwzię-
ciem o szczególnym znaczeniu
dla województwa małopol-
skiego, wprowadzającym do
publicznej debaty zasadę oceny
samorządów przy pomocy
wskaźników liczbowych. 
W przedmiotowym rankingu
Gmina Szczucin zajęła 57
miejsce wśród gmin Małopol-
ski oraz  1 miejsce wśród gmin
powiatu dąbrowskiego. 

Szczegółowe wyniki Rankingu
Gmin Małopolski 2016 udo-
stępnione są na stronie interne-
towej MISTiA pod adresem:
http://www.mistia.org.pl/poka
z_strone.php?s=781 

Krzysztof Gadziała
Kierownik Referatu Promocji

i Rozwoju UMiG Szczucin

- Franciszek Nowak – uczeń
gimnazjum, szeregowy 2 komp
II baonu 5 pp Legionów Pol-
skich. Poległ 23.V.1915 r. pod
Przepiórowem
- Stanisław Szymura – student,
służył w I baonie 2 pp Brygady
Legionów Polskich Szeregowy
kompanii sztabowej Komendy
Legionów Polskich
- Władysław Szymura – Od-
dział Sztabowy Legionów Pol-
skich
- Wojciech Marchwicki – rolnik 

Z Borek – 4 osoby
- Wawrzyniec Gadziała –
Kowal, 10.IX.1914 r. przezna-
czony do 5 pp Legionów Pol-
skich, potem w służbie
pomocniczej (ranny?)
- Stanisław Chysz – agronom,
żołnierz I batalionu uzupeł-
nień, potem w garnizonach w
Piotrkowie, Włocławku i Za-
mbrowie
- Piotr Czub – wstąpił do legio-
nów 21.IX.1915 r. służył w Ba-
talionie Uzupełniającym nr 3
- Antoni Liguz – sierżant O.U 4.

Z Lubasza – 4 osoby
- Marian Jankowski – murarz,
w 2 pp Legionów Polskich, od
15.IV.1918 r. internowany w
Szklenczach
Edward Bogusz – w legionach
od 11.IX.1914 r, 2 pułk ułanów
Legionów Polskich
- Jan Grochowski – starszy żoł-
nierz Oddziału Telefonicznego
Komendy Legionów Polskich
(potem wstąpił do seminarium
duchownego i został księdzem)
- Antoni Miotła – w legionach
od 14.IX.1914 r., w 10 kompanii
III batalionu 6 pułku piechoty
Legionów Polskich

Z Dąbrowicy – 3 osoby
- Stanisław Szarek – starszy
żołnierz 5 kompanii II bata-
lionu 2 pp Legionów Polskich
- Antoni Pietruszka 
– uczeń gimnazjum (przysięga

22.IX.1914 r.) w IV batalionie 
13 kompanii 2 pp Legionów
Polskich
- Kazimierz Szarek – kapral 
w 1 pułku ułanów Legionów
Polskich

Z Radwana – 3 osoby
-  Marcin Rogoza – starszy żoł-
nierz 8 kompanii 4 pp. Legio-
nów Polskich - Marcin Dzięgiel
– robotnik (przysięga
22.IX.1914 r.), 
w 3 kompanii rekruckiej, służył
w 3 pułku piechoty Legionów
Polskich
- Jan Sajdak – w 1917 r. starszy
żołnierz 1 pułku artylerii Le-
gionów Polskich

Ze Słupca – 3 osoby
- Jan Pytel – służył w 12 kom-
panii 2 pułku piechoty Legio-
nów Polskich- Aleksander
Łapa – w 1917 r. plutonowy 
3 pułku piechoty Legionów
Polskich
- Łukasz Kuziora  – w 1917 r.
szeregowiec 3 puku piechoty 
z Legionów Polskich

Z Maniowa – 2 osoby
- Edward Wilas – w 2 puku pie-
choty Legionów Polskich. 
Dostał się do niewoli w maju
1915 r.
Michał Mermel –  szeregowiec
8 kompanii 5 puku piechot 
z Legionów Polskich

Z Łęki Żabieckiej  –  2 osoby
- Lamenty (Wawrzyniec) Du-
dajek – rolnik (przysięga
14.IX.1914 r.), w 3 kompanii re-

kruckiej, służył w 8 kompanii 
4 pp Legionów Polskich. Zgi-
nął 1.X.1915 r.
- Maciej Wąż –  w 1917 r. star-
szy żołnierz 2 pułku ułanów

Ze Skrzynki –  2 osoby
- Jan Witaszek  –  do legionów
wstąpił w 1916 r., służył 
w kompanii telegraficznej 6 pp
Legionów Polskich, następnie
(do 27.IX.1917 r.) w Polskim
Korpusie Posiłkowym, interno-
wany na Węgrzech w Szaldo-
bosz
- Ludwik Kozioł –  rolnik
(przysięga 22.IX.1914 r.), 
w 3 kompanii rekruckiej, 
w 12 kompanii 4 pułku pie-
choty Legionów Polskich. Zgi-
nął 7.VII.1916r.

Z Brzezówki – 1 osoba
- Stanisław Lech –  rolnik
(przysięga 22.IX.1914 r.), 
w 3 kompanii rekruckiej, 
w 12 kompanii 4 pułku pie-
choty Legionów Polskich. Zgi-
nął 7.VII.1916 r.

Z Suchego Gruntu – 1 osoba
-Wawrzyniec (Władysław) Bo-
gacz – rolnik przeznaczony do
3 pp. Legionów Polskich (w le-
gionach od 8 IX 1914 r.) 

Ze Świdrówki  – 1 osoba
-Wiktor Wolski – plutonowy 
2 kompanii III baonu 1 pp Le-
gionów Polskich. Poległ w bi-
twie pod Anielinem 22.X.1914 r.

Z Odmętu – 1 osoba
- Jan Krawczyk – 8 kompania 
2 pułku piechoty Legionów
Polskich

Pozostaną w naszej pamięci!

Maria Pietracha
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Dokładnie rok temu pierwsi
Uczestnicy przekroczyli progi
obiektu, który z czasem poko-
chali, bo stał się ich drugim
domem, w którym każdy ma
swoje miejsce i czuje się po-
trzebny.

Uroczystość urodzinowa pla-
cówki została połączona z ob-
chodami Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnospraw-
nych. Corocznie przypada on 
3 grudnia i ma na celu zwróce-
nie uwagi na problematykę
osób z niepełnosprawnością
oraz ich integrację z resztą spo-
łeczeństwa.

Do wzięcia udziału
we wspólnym świętowaniu
obok Uczestników i kadry, zos-
tali zaproszeni przedstawiciele
samorządu terytorialnego i po-
mocy społecznej, dyrektorzy,
kierownicy i prezesi  zaprzy-
jaźnionych domów, szkół, in-
stytucji i firm, zarząd 
i członkowie  Stowarzyszenia
„Otwarte Serce", grupa wolon-
tariuszy z PCEiKZ w Szczuci-
nie, rodzice i opiekunowie oraz
wiele innych, którzy przez mi-
niony rok wspierali działalność
placówki.
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością m.in.: Bogdan 
Sosin Prezes Stowarzyszenia
„Otwarte Serce”, Bolesław 

Łączyński Radny Wojewódz-
twa Małopolskiego wraz z mał-
żonką, ks. Prałat Zygmunt
Warzecha proboszcz parafii
pw. Św. Marii Magdaleny
w Szczucinie, Tadeusz Kwiat-
kowski Starosta Dąbrowski,
Andrzej Urbanik członek Za-
rządu Powiatu Dąbrowskiego,
Andrzej Gorzkowicz Burmistrz
Miasta i  Gminy Szczucin,  
Agnieszka Beker Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Szczu-
cinie, Kazimierz Tęczar
Sekretarz Miasta i Gminy
Szczucin, Robert Rajtar Kie-
rownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczucinie, Agnieszka
Anioł-Głuszek Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Dąbrowie Tarnow-
skiej, Bogusława Molak Dyrek-

tor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Dąbrowie
Tarnowskiej oraz Irena Kawa
Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Oleś-
nicy. 

Obchodzony jubileusz
stał się okazją do refleksji,
wspomnień oraz do podsumo-
wania dotychczasowej działal-
ności. Jak wspomniała Maria
Bielaszka Kierownik ŚDS  
w Dąbrowicy placówka po-
wstała dokładnie rok temu jako
odpowiedź na potrzebę wspar-
cia osób dorosłych z niepełnos-
prawnością intelektualną oraz
z problemem choroby psy-
chicznej. Początkowo w  zaję-
ciach brało udział 26 osób, na
dzisiaj placówka otacza opieką
i wsparciem 37 Uczestników. 
O tym jak podopieczni Środo-

wiskowego Domu spędzali co-
dzienne życie oraz jak organi-
zowali świąteczne wydarzenia
pokazał zebranym gościom
wyświetlony film pt. „Tak spę-
dziliśmy nasz pierwszy rok”,
przygotowany przez pracow-
nika ŚDS Huberta Kapla.

Następnie, Kierownik
Domu i Prezes Stowarzyszenia,
skierowali do wszystkich życz-
liwych osób, które zaangażo-
wane były w  działalność
placówki serdeczne podzięko-
wania oraz prośby o dalsze
wsparcie. Zasłużonym go-
ściom  Uczestnicy wręczyli
kwiaty oraz własnoręcznie wy-
konane obrazy, a  wszyscy
zebrani  otrzymali pamiątkowe
kalendarze. W trakcie uroczys-
tości nie zabrakło również gra-
tulacji i życzeń od przybyłych

PIERWSZE URODZINY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DĄBROWICY

1 grudnia 2016 r., Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy, działający przy Stowarzyszeniu „Otwarte Serce” Rodziców, 
Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, świętował swoje Pierwsze Urodziny

13.11.2016r., w Kościele Para-
fialnym w Zabrniu, odbyła się
uroczysta Msza Święta, 
z okazji 100. rocznicy urodzin
Pana Franciszka Kułagi 
z Brzezówki, którą celebrował
ks. Marek Łopatka – pro-
boszcz parafii Zabrnie i ks. ka-
nonik Stanisław Gawęda –
spokrewniony z Jubilatem.

Uroczystość uświetniły delega-
cje: Szwadronu Kawalerii
Ochotniczej w Barwach 
8. Pułku Ułanów ks. Józefa 
Poniatowskiego i Stowarzysze-
nia Pamięci 19. Pułku Ułanów
Wołyńskich w Opolu. Ksiądz
proboszcz odczytał list gratu-
lacyjny przesłany na ręce Jubi-
lata od Pani Premier Beaty
Szydło. Do życzeń dołączyli
się: Wojewoda Małopolski Jó-
zefi Pilch, Światowy Związek
Armii Krajowej, Radny Sej-
miku Województwa Małopol-
skiego Bolesław Łączyński,
Burmistrz Miasta i Gminy
Szczucin Andrzej Gorzkowicz
i Dyrektor SCKiB w Szczucinie
Krystyna Szymańska.  

Redakcja

gowała. Po wymianie kilku
zdań mój rozmówca oddalił
się, a ja postanowiłem go nie-
zwłocznie odszukać po skoń-
czonej jeździe. Odnalazłem go
siedzącego obok stajni i pod-
szedłem, aby się przedsta-
wić. Kiedy zakomunikowałem 
o swojej rychłej przynależności
do Koła 8 PU ks. J. Poniatow-
skiego, mój sympatyczny roz-
mówca uśmiechnął się tak

pan, lat około 65 – 70. Przerwał
wykonywaną pracę i zbliżył się
do ogrodzenia ujeżdżalni. Po
chwili zagadnął: „Munsztu-
kowa za luźno. Łydki trochę do
tyłu. Szkoda, że nie ma Pan
jeszcze przy kulbace siatki na
siano, tak jak u nas w pułku.
Do takiego siodła aż prosi się
ludwikówka”. Ta ostatnia wy-
powiedź bardzo mnie, z wia-
domych względów, zaintry-

Wspomnienia 
„Wołyniaka” z Radwana
nad Wisłą do Ostrogu
nad Horyniem 

W czerwcu 2002 roku obie kla-
cze Passa i Panda, na których
mam ogromną radość jeździć 
i którymi mam prawdziwą
przyjemność opiekować się,
traktując je jak swoje własne,
zostały przez właściciela wy-
wiezione za Wisłę, do ośrodka
jazdy konnej „Przedświt” 
Marcina Macha w Zabrniu,
gm. Szczucin, woj. małopol-
skie. Był to wyjazd wybitnie 
w celach matrymonialnych, bo-
wiem trafił się utalentowany 
i zgrabny „kawaler” – ogier
Sprint (SP), dzierżawiony ze
stadniny w Klikowej. Oczywi-
ście zacząłem dojeżdżać co
drugi dzień do swoich pupilek,
aby zapewnić im minimum
ruchu pod siodłem. Podczas
pierwszego wyjazdu założy-
łem na Passę rząd ułański, (in-
nego nie uznaję) i zacząłem
kłusować po ujeżdżalni. Po
chwili spostrzegłem, że moim
skromnym poczynaniom bacz-
nie przygląda się sympatyczny

Dostojny Jubilat – Pan Franciszek Kułaga z Brzezówki

gości. Wiele ciepłych słów skie-
rowano do kierownictwa, 
pracowników, ale przede
wszystkim do Uczestników
Domu oraz ich rodzin.

Obchody 1 rocznicy
uświetnili podopieczni ŚDS.
Grupa teatralna „Perełki” wy-
stąpiła z wesołym przedstawie-
niem pt. „Królewna Śmieszka –
historia nieprawdziwa”, na-
stępnie wszyscy Uczestnicy 
i Pracownicy  odśpiewali hymn
ŚDS. Przedstawiony program
artystyczny wywołał wiele
emocji od serdecznego śmie-
chu po łzy wzruszenia.

Cała uroczystość prze-
biegła w bardzo miłej, ciepłej
atmosferze, a degustacja pysz-
nego tortu urodzinowego oraz
innych potraw przygotowa-
nych przez Restaurację Staro-
polską  sprawiła, że wszyscy
poczuli się jak w domu.

Społeczność ŚDS
w Dąbrowicy, składa ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim gościom za przybycie, za
ciepłe słowa, gratulacje, życze-
nia oraz upominki i  wspólne
świętowanie tego szczególnego
dnia.

Maria Bielaszka
Kierownik Środowiskowego

Domu Samopomocy 
w Dąbrowicy

jakoś dziwnie ciepło, przyjął
postawę zasadniczą i zameldo-
wał: „Ułan Franciszek Kułaga,
pluton łączności 19-go Pułku
Ułanów Wołyńskich, weteran
kampanii wrześniowej 1939”.
Po porostu mnie „zatkało”.
Spotkać nagle prawdziwego
przedwojennego ułana, to
rzecz szczególnie pożądana
przez każdego kandydata na
współczesnego kawalerzystę.
Nie bardzo chciałem uwierzyć
w to, że mój rozmówca ma bez
mała 86 lat. Sylwetki i energii
mogliby mu pozazdrościć
młodsi o 20 lat „smarkacze”. 
Ułan Kułaga, dziadek właści-
ciela ośrodka jeździeckiego 
w Zabrniu, chętnie zgodził się
podzielić wspomnieniami z ka-
waleryjskiego epizodu swojego
życia. Zaproponował wspólną
przejażdżkę w mundurach, co
przyjąłem jako ogromny za-
szczyt. „Ułańskie spotkanie”
opóźniło się o ponad rok, cho-
ciaż w międzyczasie spotyka-
liśmy się sporadycznie. 
Wreszcie umówiliśmy się na 
4 października ub.r. I oczywi-
ście w tym dniu wyznaczono
szkolenie BHP w naszym gim-
nazjum i SP, które mogłem
opuścić wcześniej, „po angiel-
sku”, dzięki moim nieocenio-
nym koleżankom. Załado-
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wałem do samochodu dwa
rzędy ułańskie, swoją szablę 
i poprułem przez most na
Wiśle w Szczucinie do Zabrnia.
Ułan czekał już w pełnej goto-
wości, w mundurze pożyczo-
nym od kolegi kombatanta 
z AK. Po wyczyszczeniu 
i osiodłaniu koni, szablę przy-
troczyłem do siodła weterana,
po czym udaliśmy się na prze-
jażdżkę po okolicy. Rzecz
jasna, wzbudzaliśmy nielada
sensację, bowiem od września
1939 roku, kiedy na tym terenie
działała Krakowska Brygada
Kawalerii, nikt tutaj ułanów nie
widział. Nawet klienci jednego
z przydrożnych barów, suto ra-
czący się „Kniaziem”, wylegli
przed lokal, wyrażając swój po-
dziw słowami, których jednak
cytował nie będę. 
Po przejażdżce usiedliśmy pod
gościnnym orzechem, a że ułan
obchodził w tym dniu imie-
niny, rychło rozpoczął swoje
wspomnienia.  Urodził się 
19 listopada 1916 roku w Rad-
wanie gm. Szczucin. Do szkoły
uczęszczał w Radwanie i Dąb-
rowie Tarnowskiej. Niestety,
rodzina nie mogła mu zapew-
nić nauki w gimnazjum 
i szkole średniej. Rozpoczął
więc pracę w gospodarstwie
rodziców, później pracował
przy budowie dróg i urządzeń
melioracyjnych. W końcu przy-
szedł czas stawienia się przed
Komisją Poborową w Szczuci-
nie. Młody Franciszek nie
ukrywał, że lubi konie i jazdę
konną. Kartę powołania do
wojska otrzymał dopiero pół-
tora roku później, w listopa-
dzie 1938 roku. Adres jednostki
– 19 Pułk Ułanów Wołyńskich
w Ostrogu nad Horyniem. Po-
dróż trwała ponad dobę. Jak
wspomina ułan Kułaga, ze
Lwowa do Ostrogu jechało się
ponad sześć godzin, w tym
ostatnie 12 kilometrów pie-
chotą lub dorożką. Po sta- 
wieniu się w jednostce przy-
dzielono mu gniadą klacz o
wdzięcznym imieniu „Ta-
tarka” oraz skierowano do
służby w łączności. Do telefo-
nów i dwóch radiostacji. Po-
czątkowo obsługiwał sieć
telefoniczną, z czasem był
szkolony przy obsłudze radia.
Wstępny okres służby nie
wspomina jako ciężki. Znacze-
nie trudniej mieli początkujący
ułani, którzy wcześniej nie jeź-
dzili konno. Obsługa koni
trwała 3 godziny dziennie. Po-
ranne karmienie i czyszczenie
trwało od 600 do 700. Później
śniadanie, dalej albo ćwiczenia,
albo wykłady. O 1100 po po-
wrocie z ujeżdżalni do koszar
następne czyszczenie i karmie-
nie. O 1800 (przy dłuższym
dniu) odbywało się czyszcze-
nie przy koniowiązie przed
stajnią. No i co trzecią noc wy-
padała służba albo w stajni,
albo przy centrali w łączności.

Z okien koszar widać było so-
wieckie wieże graniczne po
drugiej stronie rzeki. 1 maja
1939 roku por. Rudnicki dał im
lornetki i pozwolił patrzeć, jak
na sowieckim brzegu obchodzą
święto ludzi pracy. Ale oczywi-
ście ułan Franciszek najmilej
wspomina zajęcia z jazdy kon-
nej. Skoki przez przeszkody,
woltyżerka, wskakiwanie na
konia z tyłu. Specjalnie do tego
skoku w pułku trzymany był
srokaty wałach Skoczylas. 
W krótkim czasie konisko
miało zmierzwiony cały ogon,
bo nie każdy ułan wykonał po-
prawnie ćwiczenia za pierw-
szym razem. Dobrze też szło
mu ścinanie łóz szablą, bo
lancą ułani od łączności nie
uczyli się machać. Jak poinfor-
mował mój rozmówca – w tym
czasie w jednostce w ogóle
mało już ćwiczono lancą. Ale
ułan Franciszek Kaługa zapisał
się w pułku przed wszystkim
„celnym okiem”. Na pierw-
szym strzelaniu na 300 m wy-
strzelał pięć „10” i jedną „8”!!!
Porucznik spisał od razu
numer karabinu, bo pierwszy
raz zdarzyło się, aby rekrut
zrobił taki wynik przy pierw-
szej próbie. Wyjął dwa złote 
i przekazał je Franciszkowi.
Niedługo potem otrzymał
sznur wzorowego strzelca 
i sześć dni urlopu. W sumie
podczas pokojowej służby „za-
robił” 14 dni urlopu, między
innymi za przekazanie konno
meldunku podczas manew-
rów. Nie wykorzystał go jed-
nak. Po zajęciu przez Polskę
Zaolzia już właściwie na
urlopy nie puszczano. Do-
wódcą pułku w tym czasie był
ppłk dypl. Józef Pętkowski, 
z-cą dowódcy płk Władysław
Kotarski. Do dnia dzisiejszego
doskonale pamięta ludzi z naj-
bliższego otoczenia. Dowódcą
plutonu łączności był por. Se-
weryn Lubicz – Rudnicki, kpr.
Sarna dowodził sekcją z radio-
stacją, plut. Grala, szef Lorenz. 
Wojna zbliżała się. Chociaż do
ostatniego dnia oficerowie nie
mogli ułanom wyjaśnić, co tak
naprawdę może się wydarzyć.
W sierpniu 1939 roku pułk wy-
ruszył na 6-tygodniowe letnie
manewry do wioski Mirogosz-
cze na Wołyniu. Ułani mieli
twarde siodła starszego typu.
Bolało „to i owo” po całodnio-
wym marszu, ale nikt się nie
skarżył. Po tygodniu zarzą-

dzono natychmiastowy powrót
do koszar, gdzie zastali pobie-
rających sprzęt rezerwistów.
Wszyscy uzupełnili sprzęt, czę-
ściowo wymienili na nowy. 
Pewnego dnia (13 sierpnia 
1939 r. – J.B.) przyszedł rozkaz:
„Opuścić kwatery, zabrać za
sobą wszystko”. Nikt nie wie-
dział, po co i gdzie. Z Ostrogu
pod Częstochowę jechali dwa
dni i dwie noce. Pułk został za-
ładowany do pociągów albo 
w Zdołgunowie, albo na stacji
Równe, tego już dokładnie nie
pamięta. 19 Pułk Ułanów doje-
chał do stacji docelowej 
19 sierpnia. Ułani samowolnie
nakarmili konie sianem zabra-
nym z pola jakiegoś majątku.
Pułk dołączył do reszty jedno-
stek Wołyńskiej Brygady Ka-
walerii. Otrzymał ostateczną
lokalizację w miejscowościach
Zawada – Leszczyny. Łączno-
ściowcy rozpoczęli zaraz zakła-
danie sieci łączności i central
polowych.  1 września o 
godz. 4.45 rozpoczęła się
wojna. Samolot niemiecki za-
atakował ich pozycje. Serie 
z samolotu spowodowały za-
palenie stodoły i wybuch amu-
nicji. Ułani natychmiast, jak kto
stał, odprowadzili konie w za-
rośla, gdzie dopiero je osiod-
łali. Samoloty nieprzyjacielskie
miały dobre rozpoznanie.
Tłukły dokładnie w pozycje na-
szej piechoty. Siły Wołyńskiej
Brygady Kawalerii stoczyły
słynny bój pod Mokrą, walcząc
przez dwa dni z niemieckim 
siłami pancernymi. Później 
19 PU poszedł w kierunku
Częstochowy, dalej na Jędrze-
jów, Radom, Mińsk, w lubel-
skie, aż poza San, gdzie
napotkali wojska sowieckie.
„Kiedy cofaliśmy się z Jędrze-
jowa w kierunku Radomia, na-
tknęliśmy się na polnej drodze
na niemiecki wóz z radiostacją
– wspomina ułan Kułaga. Oto-
czyliśmy go szybko bez jed-
nego strzału. Niestety, żaden z
nas nie umiał prowadzić samo-
chodu. Wielka szkoda. Taki
piękny samochód z nowo-
czesną aparaturą! Zniszczy-
liśmy go, a także przy okazji
znalezione w lesie 25 beczek 
z benzyną dla polskiego woj-
ska”. Odłamki pocisku ar-
tyleryjskiego zabiły pod Fran-
ciszkiem jego klacz „Tatarkę”.
Por. Rudnicki kazał dla niego
zarekwirować konia, którym
napotkany chłop orał pole. Na

tym kasztanie
p r z e k r o c z y ł
San. Chłop po-
czątkowo pła-
kał, ale kiedy
p r z y p r o w a -
dzono mu w
zamian odpa-
rzonego, ale
mocnego konia
z artylerii, ucie-
szył się.  Kiedy
przekroczy l i
San, spotkali się
rychło z „Ru-
skimi”, ale nie
walczyli z nimi.
„Jeden chciał
mi zabrać moje
ostrogi. Mówili,
żeby nie wracać
do Niemców,
bo Niemcy nas
zabiją. Ostróg
nie oddałem”.
Oficerowie wy-
dali stanowcze
polecenie: 
„Z Sowietami
nie walczyć.
Dlaczego we-
szli na nasze 
terytorium –
kiedyś to histo-
ria pokaże 
i oceni”. Do-
wódca powiedział, że teraz to
już koniec. Gdyby była amuni-
cja do artylerii, można byłoby
przedzierać się w kierunku Ru-
munii. Ale iść tylko z szablami 
i bagnetami na czołgi? Konie
rozdawaliśmy cywilom. Po
dwa, po trzy. Broń rzucano lub
zakopywano pospiesznie.
Część oficerów założyła kurtki
mundurowe szeregowców, po-
zrywała dystynkcje wojskowe.
Nieduża grupa wróciła na
stronę niemiecką. Większość
pozostała po stronie sowieckiej
twierdząc, iż nie wypowiada- 
li im wojny, więc nie mają 
się czego obawiać. Prawie
wszyscy zaginęli w Kozielsku
lub Starobielsku. „Nas zabrali
Niemcy” – wspomina ułan Ku-
łaga. Najpierw samochodami,
potem pociągiem. Pod Miel-
cem uciekli we dwóch z po-
ciągu. Szukali światełka 
w ciemności. Byle Niemców
nie spotkać. Schronienie zna-
leźli u samotnej kobiety 
z dziećmi, której męża dzień
wcześniej zabrali Niemcy. Po
noclegu poszli dalej. Koło Ra-
domyśla rozstali się.  Ułan
Franciszek Kułaga wrócił do
rodzinnego Radwanu. Wojnę
spędził  w Szczucinie. Wyro-
biono mu kenkartę, uniknął
wywozu do Niemiec. Ktoś do-
niósł do Gestapo, że przecho-
wuje karabin maszynowy.
Niemcy przeprowadzili grun-
towną rewizję, ale nie znaleźli
nic. Jakoś przetrwał do końca
wojny. W działalność party-
zancką nie angażował się. 
Po wojnie w sierpniu 1945 roku
ożenił się w Zabrniu. Miłość do

koni pozostała. Pracując na
gospodarstwie ułan Franciszek
zawsze miał konie. I zawsze
traktował je i traktuje tak, jak
nauczono go w Ostrogu nad
Horyniem. Do wojska, do ka-
walerii jeszcze chętnie by wró-
cił. Pasję do koni po dziadku
odziedziczył wnuk Marcin,
właściciel ośrodka „Przed-
świt”. 
Kiedy kończyliśmy swoją po-
gawędkę, zapytałem mojego
rozmówcę, kiedy ostatnio sie-
dział w ułańskim siodle. Ułan
Franciszek Kułaga znów
uśmiechnął się dziwnie ciepło.
„No właśnie. Dzisiaj po 
raz pierwszy od września 
1939 roku miałem szczęście
usiąść w prawdziwym ułań-
skim siodle. I to w moje imie-
niny. Dziękuję Panu!” W życiu
dziękowano mi już wiele razy,
za wiele rzeczy i doprawdy w
różny sposób. Ale jeszcze
nigdy słowo „dziękuję” nie
sprawiło mi tak wiele satysfak-
cji. Coś ścisnęło za gardło. Jak
czasami naprawdę niewiele
potrzeba, aby uczynić kogoś
szczęśliwym, pomagając mu
przywrócić we wspomnieniach
najwspanialszy i najbardziej
chwalebny epizod życia, któ-
rego my, współcześni kawale-
rzyści III RP, możemy tylko
pozazdrościć – obrony Oj-
czyzny  w barwach 19 Pułku
Ułanów Wołyńskich, w szere-
gach kawalerii II RP, nasze-
go dziedzictwa i narodowej
dumy.

ppor.rez. Jarosław Banasik 
"Ułan z Pacanowa”
"nowy PRZEGLĄD

KAWALERYJSKI" nr 10/2004
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instalacji z węglowej na węg-
lową);
- maksymalnie do 6 tys. zł 
w przypadku budynku jednoro-
dzinnego (przy dostosowaniu
instalacji z węglowej na ga-
zową).
Jeżeli po przeprowadzeniu
oceny energetycznej budynku
przez audytora zajdzie taka po-
trzeba, należy poprawić efek-
tywność energetyczną budyn-
ku:
przyjęty został minimalny stan-
dard efektywności energetycz-
nej budynku, spełnienie którego
oznacza brak konieczności prze-
prowadzania modernizacji ener-
getycznej budynku. 
Wartość wskaźnika EPH+W nie
większa niż: 150 kWh/(m2 
x rok) dla domów jednorodzin-
nych lub: 135 kWh/(m2 x rok)
dla domów wielorodzinnych
(EPH+W – nieodnawialna ener-
gia pierwotna na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania ciepłej wody
użytkowej wyznaczana przez
audytora energetycznego). 

W razie jakichkolwiek pytań 
i wątpliwości związanych 
z programem lub uzupełnie-
niem ankiety, prosimy o kon-
takt z Ekodordcą Gminy 
Szczucin: Mateusz Nowak, 
mail: 
mateusz.nowak@umigszczucin.pl, 
telefon:  604 618 750, 
pokój nr  27  (II piętro).

Nieodpowiedni stan tech-
niczny instalacji kotłowych
centralnego ogrzewania, prze-
starzałe i niesprawne urządze-
nia grzewcze, niska jakość
węgla i drewna, spalanie w pie-
cach, kotłach c.o. odpadów, 
a także nieodpowiedni stan in-
stalacji kominowych – to
główne przyczyny niskiej
emisji. Jej skutki mogą być bar-
dzo poważne zarówno dla
zdrowia człowieka, jak i dla
środowiska.
Co to właściwie jest niska emisja
- każdy już chyba słyszał to wy-
rażenie jednak nie każdy wie co
ono oznacza. Aby zrozumieć
związany z nią problem 
w pierwszej kolejności powinno
się wyjaśnić znaczenie tych
słów.
Pojęciem niskiej emisji określa
się umownie emisję zanieczysz-
czeń wprowadzanych do po-
wietrza emitorami (kominami) 
o wysokości do 40 m. Przeważ-
nie jednak znajdują się one na
pułapie do 10 metrów.  Tym
samym odpowiedzialnymi za
powstawanie niskiej emisji są lo-
kalne kotłownie opalane pali-
wami stałymi i ciężkim olejem
opałowym, oraz indywidualne
paleniska domowe opalane pa-
liwami kopalnymi, zwłaszcza
węglem i biomasą. Niska emisja
ma istotny wpływ na jakość po-

wietrza, gdyż nisko usytuowane
źródło emisji często prowadzi
do powstania wysokich stężeń
zanieczyszczeń w  strefie prze-
bywania ludzi.
Toksyczne substancje, jakie nie-
sie ze sobą niska emisja, osiadają
na roślinach, w glebie, pogar-
szają stan zieleni, powodują za-
kwaszenie i skażenie metalami
ciężkimi gleb i wód, podtruwają
ludzi i zwierzęta. Co może nam
grozić? Wdychanie szkodliwych
substancji może między innymi
zwiększyć ryzyko zachorowania
na raka, powodować choroby
układu oddechowego, zaburze-
nia rytmu serca, niewydolność
krążenia, alergię, astmę. Zazwy-
czaj problemy zdrowotne ujaw-
niają się dopiero po kilku lub
kilkunastu latach przyjmowania
takich niewielkich dawek trują-
cych chemikaliów.
Gmina Szczucin rozpoczęła
przygotowania do pozyskania
zewnętrznych środków finanso-
wych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020   na
wymianę kotłów dla mieszkań-
ców gminy. Wymianie będą
podlegać stare kotły (piece) na
paliwa stałe (np. węgiel, koks,
miał) na nowe kotły na paliwa
gazowe i biomasę, lub na nowo-
czesne kotły na węgiel wraz 
z wykonaniem wewnętrznej in-

stalacji w budynku, niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjo-
nowania nowego systemu
ogrzewania.
Dofinansowywane będą tylko te
kotły, które spełniają wymogi
dotyczące poziomu efektywno-
ści energetycznej i norm 
emisji zanieczyszczeń, określone
w środkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia
21 października 2009 r.  odnoś-
nie wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na pa-
liwo stałe.
Dofinansowanie do nowych
urządzeń grzewczych będzie
wynosiło:
- 350 zł/kW mocy nowego kotła
- przykład: jeżeli kocioł ma moc
22 kW, tj. 22kW x
350zł/kW = 7700 zł, 
maksymalnie do wysokości
mocy wyznaczonej w wyniku
przeprowadzenia oceny energe-
tycznej budynku i:
- nie więcej niż 8 tys. zł do kotła
w przypadku budynku jednoro-
dzinnego;
- nie więcej niż 10 tys. zł do kotła
w przypadku budynku wieloro-
dzinnego, dla którego jest wpro-
wadzane wspólne źródło ciepła
dla więcej niż jednego lokalu.
Dofinansowanie do instalacji
wewnętrznej, jeżeli będzie to
niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania:
- maksymalnie do 1 tys. zł 
w przypadku budynku jednoro-
dzinnego (przy dostosowaniu

Minął już kolejny
rok działalności
Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Szczucinie w no-
wych realiach. 

Był to trudny okres  pracy dla
wszystkich pracowników
GZOZ  oraz nowa sytuacja dla
pacjentów naszej gminy.  Po-
mimo odejścia części lekarzy 
i pacjentów  do nowej przy-
chodni,  Gminny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Szczucinie po
raz pierwszy od kilku lat  za-
mknął rok 2015 sporym zy-
skiem,  gdy w poprzednich
latach bilans roku zamykany
był z wynikiem ujemnym. Cały
dochód wypracowany w roku
2015 przeznaczyliśmy, przy
pełnej akceptacji Rady Społecz-
nej działającej przy GZOZ 
w Szczucinie, na wykonanie
prac remontowych w naszych
placówkach.   

Nowa sytuacja umożliwiła
reorganizację  pracy w ośrod-
kach , racjonalizację zatrudnie-
nia oraz stworzyła  możliwość
poprawy komfortu pobytu 
i obsługi pacjentów (praktycz-
nie brak kolejek do lekarzy 
i skrócenie czasu oczekiwania
na badania USG, które jako je-
dyna  nasza przychodnia wy-
konuje  w Szczucinie dla za-
pisanych do nas pacjentów nie-
odpłatnie).  Mijający rok po-
święciliśmy na przepro-
wadzenie bieżących  prac
remon- towych w Ośrodkach
w Szczu- cinie i Brzezówce
oraz na przygotowaniu wyma-
ganej  dokumentacji i projek-
tów do ich generalnego
remontu. Chcemy, aby nasze
ośrodki dostosowane były do
nowych warunków,  gdyż este-
tyka, funkcjo- nalność oraz
miła i fachowa obsługa mają
kolosalne znaczenie dla zdro-
wia zapisanych do nas pacjen-
tów.  W bieżącym roku
zakupiliśmy także nowoczesny

Walczmy razem o czyste powietrze!

aparat do laseroterapii  który
służy  pacjentom z gminy
Szczucin i  okolicznych  gmin
korzystającym z zabiegów 
w Gabinecie Fizjoterapii. 
W planach jest dalsza wymiana
kilkunastoletniego sprzętu na
bardziej  nowoczesny i  energo-
oszczędny.  
W bieżącym roku oddaliśmy
do użytku pacjentów nową
stronę internetową, która po-
zwoli na łatwy dostęp do 
informacji o funkcjonowaniu
naszych przychodni i będzie
źródłem ciekawych informa-
cji dotyczących  zdrowia:
www.gzozszczucin.pl
Jestem przekonany, że po prze-
prowadzeniu wszystkich prac
remontowych oraz doposaże-
niu naszych ośrodków bę-
dziemy dobrze przygotowani
do nowej sytuacji w opiece
zdrowotnej i zapowiadanych
zmian w finansowaniu usług
medycznych  w 2017/18 roku.
Z perspektywy czasu widać,
że jest to nowoczesna przy-
chodnia  z dużym potencjałem
do rozwoju,  a nowo zapisujący
się pacjenci (których jest  nie-
mało) jak i  już zapisani widzą
bardzo pozytywnie zacho-
dzące  zmiany.  Życzę wszyst-
kim mieszkańcom Szczucina 
i naszej gminy zdrowia , rados-
nych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego 2017 roku. 

Z uszanowaniem,
Witold Kozioł

Biblioteka 
Publiczna 
w Szczucinie 
i Filie Biblioteczne
w Borkach, 
Brzezówce, 
Delastowicach 
i Słupcu

Akcja „Cała Polska Czyta
Dzieciom”
w Przedszkolach w Gminie
Szczucin 
– kampania społeczna, 
rozpoczęta w czerwcu 2001r.,
przez Fundację „ABCXXI –
Cała Polska Czyta Dzieciom”,
mająca na celu propagowanie
codziennego czytania dzieciom
jako skuteczną, tanią i przy-
jazną metodę wspomagania ich
wszechstronnego rozwoju –
psychicznego, umysłowego,
społecznego i moralnego, oraz
budowania zasobów we-
wnętrznych dziecka: kompe-
tencji emocjonalnych i inte-
lektualnych. Poprzez nadawa-
nie spotów reklamowych 
w mediach i inne działania pro-
mocyjne, edukacyjne i organi-
zacyjne. Fundacja przekonuje,
że czytanie dziecku dla przy-
jemności – 20 minut dziennie.
Codziennie! – jest mądrym

25. Finał WOŚP
coraz bliżej!

15 stycznia 2017r. od-
będzie się 25. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym dniu, 60. wolontariuszy
z gminy Szczucin, zarejestro-
wanych w Sztabie przy  SCKiB
w Szczucinie, będzie zbierać
pieniądze: "Dla ratownia życia
i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki me-
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dycznej seniorom". Tak jak 
w latach ubiegłych, również 
i w tym Finale liczymy na choj-
ność mieszkańców gminy
Szczucin!    

Redakcja
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Andrzejkowe wróżby i zabawy

sposobem spędzania czasu 
z dzieckiem i najlepszą inwe-
stycją w jego przyszłość.  

Rozumiejąc to i doceniając 
w ramach społecznej kampanii
„Cała Polska Czyta Dzieciom”,
bibliotekarki gminy Szczucin
realizują cykl spotkań z książką
we wszystkich grupach 
w przedszkolach w Szczucinie,
Borkach i Słupcu. Dwa razy 
w miesiącu czytają dzieciom
bajki i baśnie, wiersze zagadki
i zgadywanki polskich oraz za-
granicznych pisarzy oraz wy-
świetlają dzieciom baśnie
/Filmoteka Dla Przedszko-
laka/.

Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicz-
nych zakończony
W ramach Programu Biblioteki
Narodowej, 30 listopada 2016r.,
został zakończony projekt,
dzięki któremu w Bibliotece
Publicznej w Szczucinie i Fi-
liach Bibliotecznych w Bor-
kach, Brzezówce, Dela-
stowicach i Słupcu pojawiły się
kolejne nowości wydawnicze.
W tym roku kwota dofinanso-
wania wyniosła 10.690 zł. 
i w związku z tym  ponad 550
woluminów zasiliło księgoz-
biór. Wzorem lat ubiegłych 

z otrzymanej dotacji zakupione
zostały książki popularnonau-
kowe, literatura piękna dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dzięki pozyskanym środkom,
możliwe było wyjście naprze-
ciw potrzebom czytelniczym,
zapewnienie im większej oferty
i stałego dopływu nowości wy-

dawniczych. 

PROGRAM „KRASZEWSKI.
KOMPUTERY DLA BIBLIO-
TEK”

„Kraszewski, Komputery dla
bibliotek 2016” jest programem
którego celem jest, by biblioteki

Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Szczucinie

Przedszkole Publiczne w Szczucinie

Przedszkole  w Borkach

Przedszkole w Słupcu

Filia Biblioteczna 
w Delastowicach

Filia Biblioteczna 
w Borkach

Świetlica w Woli
Szczucińskiej

Świetlica 
w Woli 
Szczucińskiej

19 października 2016r., w Sa-
morządowym Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Szczucinie,
po raz kolejny młodzież zma-
gała się z polską ortografią. 
W tegorocznej edycji konkursu
o „Pióro Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczucin” wzięło
udział 14 uczniów Gimnazjów
w Szczucinie, Borkach i Rad-
wanie. Głównym celem przed-
sięwzięcia jest sprawdzenie
znajomości zasad ortograficz-
nych i interpunkcyjnych po-
przez świadome stosowanie
ich w trakcie pisania ze słuchu.
W tym roku, z pozoru łatwy
tekst, zawierał wiele kruczków,
z którymi uczniowie mieli
trudność. Spośród wszystkich
prac komisja w składzie: Ewa

Drzazga - Dyrektor Biblioteki
Powiatowej z siedzibą w Brniu,
Monika Kosińska - polonistka,
Renata Chrabąszcz – pełno-
mocnik ds. uzależnień i Domi-
nika Domarecka – laureatka
konkursu „Mistrz Ortografii”,
przyznała I miejsce Tomaszowi
Marszałkowi z Gimnazjum w
Szczucinie, II miejsce ex aeguo
zajęły Anna Klepacka z Gim-
nazjum w Radwanie i Edyta
Podosek z Gimnazjum w Bor-
kach, III miejsca otrzymały
Martyna Sypek z Gimnazjum
w Szczucinie i Katarzyna
Guzik z Gimnazjum w Radwa-
nie. Pióro – główna nagroda
została ufundowana przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Szczu-
cin Andrzeja Gorzkowicza.
Pozostałe nagrody sfinanso-
wała Powiatowa Biblioteka
Publiczna oraz organizator
konkursu.

Redakcja

VII  GMINNY  KONKURS
ORTOGRAFICZNY  
O  PIÓRO  BURMISTRZA
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przekształciły się w Centra in-
tegrujące lokalne społeczności
i odpowiadały na oczekiwania
odbiorców w różnych grupach
wiekowych. W ramach tego
programu Biblioteka Publiczna
w Szczucinie, złożyła wniosek
na kwotę 30.000 zł i otrzymała
dofinansowanie ze środków

Instytutu Książki w kwocie
25.200 zł. Sprzęt elektroniczny
zakupiony w ramach pro-
gramu ułatwi wprowadzenie
zmian i usprawni obsługę czy-
telników, jak również poprawi
jakość świadczonych usług.

Redakcja

Filia Biblioteczna 
w Delastowicach Świetlica w Lubaszu
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Wystąpili: Sylwia Kołodziej,
Wojciech Jackowiec (uczestnik
11 edycji Must Be the Music),
Krzysztof Grześkiewicz (ucze-
stnik ostatniej edycji programu
"The Voice of Poland”), tar-
nowski zespół rockowy
"Uwaga na Jeże" - liderka bra-
wurowo wykonała przebój
Jenis Joplin "Cry Baby" oraz
Paweł Mazur, który świetną in-
terpretacją "Purple rain" Prin-
se'a zakończył pierwszą część

koncertu. Gwiazdą muzycz-
nego zaduszkowego spotkania
był Wojtek Klich, znany tar-
nowski muzyk rockowy oraz
Gienek Loska zwycięzca I edy-
cji programu X Faktor. Wieczór
wypełniony niezapomnianymi
emocjami, zakończył się wspól-
nym wykonaniem przeboju ze-
społu Dżem "Lunatycy", 
w który aktywnie włączyła się
publiczność.  
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"Muzyczne Zaduszki" 
w Szczucinie
"Muzyczne Zaduszki",  odbyły się w Szczucinie po raz pierw-
szy 5.11.2016r. i przyciągnęły liczną publiczność. Zabrzmiały
kultowe przeboje znanych artystów, którzy już od nas odeszli.
Żabnieński zespół "40% Bluesa" wystąpił z plejadą wspania-
łych wokalistów. 

Chór "Clave de sol",
12.10.2016r. wystąpił w Sali
Głównej Narodowego Forum
Muzyki we Wrocławiu. Jede-
naście chórów z całej Polski 
w finałowym koncercie Akade-
mii Chóralnej zaprezentowało
suitę dziecięcą „Zagrajmy 
w muzykę” Jana Krutula,
utwór zamówiony specjalnie
na 10. jubileuszową edycję
przedsięwzięcia wspierającego
i promującego śpiew dzieci 
i młodzieży. 

Finałowy koncert po-
przedziły bardzo intensywne
dwudniowe próby, których
zdumiewająco dobry efekt
mogliśmy podziwiać wieczo-
rem. Wizualizacje, różnorodne
działania sceniczne, wykorzy-
stywanie rekwizytów i dopra-
cowanego ruchu scenicznego,
udane udramatyzowanie dzie-
więciu utworów składających
się na suitę wywołało burzę
oklasków, którą zgotowali
młodym artystom zachwyceni
widzowie.

A wcześniej była
żmudna, intensywna praca.
Udało nam się uczestniczyć 
w dwudniowych próbach. Spę-
dziliśmy dwadzieścia cztery
godziny z dziećmi przygoto-
wującymi się do występu.
Uczestniczyliśmy w warszta-
tach, prężyliśmy ciała i głosy 
z dyrektorem programowym
projektu Akademia Chóralna -
Agnieszką Franków- Żelazny,
poddawaliśmy się subtelnym
sugestiom przyjaznego uśmie-
chu Jana Krutula - kompozy-
tora i dyrygenta, pod którego

przewodnictwem nie tylko
śpiewali chórzyści, ale także
grali instrumentaliści Polskiej
Filharmonii Kameralnej z So-
potu.

Doglądała przygoto-
wania i życzliwie kołysała się
na próbach Grażyna Rogala-
Szczerek- kurator ogólnopolski
Akademii Chóralnej, subtelny
Maciej Papierski – twórca teks-
tów piosenek i narracji aktorów
przemykał korytarzami z owi-
niętą szalem szyją i z delikat-
nym uśmiechem przysłuchiwał
się z ostatnich rzędów próbom
sytuacyjnym. Pracownicy i wo-
lontariusze z obsługi sceny 
i szatni dwoili się i troili, żeby
sprostać niecodziennym wy-
maganiom koncertowym.

Magiczny wieczór za-
pewniły: Chór Szkoły Podsta-
wowej nr 47 im. Jana Klemensa
Branickiego w Białymstoku -
kierownictwo artystyczne
Maria Magdalena Wrób-
lewska, Chór Chanson Szkoły
Podstawowej im. Juliusza 
Verne’a w Białych Błotach 
- kierownictwo artystyczne
Magdalena Opalińska, Chór
Clave de sol Samorządowego
Centrum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie - kierownictwo
artystyczne Ilona Mach, Chór
Kasjopea Szkoły Podstawowej
nr 6 im. Romualda Traugutta w
Lublinie - kierownictwo arty-
styczne Alicja Grzeszczyk,
Chór dziecięcy Piccolo Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Ochli-Zielonej Górze - kie-
rownictwo artystyczne Renata
Antosik, Chór Gimnazjum nr 1 

w Zgierzu - kierownictwo arty-
styczne Małgorzata Ciechań-
ska, Chór Dziewczęcy
Puellarum Cantus Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Stalowej Woli
- kierownictwo artystyczne Ka-
tarzyna Pisera, Chór Kame-
ralny Portamento Młodzie-
żowego Domu Kultury 
w Starachowicach - kierownic-
two artystyczne Bożena Mag-
dalena Mrózek, Chór Animato
Zespołu Szkół Publicznych 
w Łazach - kierownictwo arty-
styczne Olivia Kaczyńska,
Chór Szkoły Podstawowej 
nr 64 we Wrocławiu - kierow-
nictwo artystyczne Sandra
Stankiewicz, Młodzieżowy
Chór Kameleon przy Gimnaz-
jum w Sierakowie - kiero-
wnictwo artystyczne Jowita
Augustyniak, czyli chóry pro-
jektu Akademii Chóralnej pod
dyrekcją artystyczną Agnieszki
Franków-Żelazny, aktorzy-
Piotr Stawski i Alicja Czernie-
wicz, Arleta Krutul –autorka
choreografii, Jan Krutul – dyry-
gent, Maciej Papierski – twórca
tekstu, Piotr Adamowicz – od-
powiedzialny za wizualizacje 
i Polska Filharmonia Kame-
ralna z Sopotu.
Młodzi artyści udowodnili, że
śpiew to doskonała zabawa –
zarówno dla wykonawców, jak
i słuchaczy, której może z suk-
cesem towarzyszyć ruch i rek-
wizyt.

tekst: Dorota Olearczyk 

"Zagrajmy w muzykę" - Wrocław 2016
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W dzień Bożego Narodzenia radość wszytkiego stworzenia... 

26.11.2016r., w Krakowie,
odbył się koncert finałowy 
w ramach X Jubileuszowego
Przeglądu Chórów Projektu
Akademia Chóralna "Śpiewa-
jąca Polska" – Regionu Mało-
polska. W koncercie wystąpiło
12 chórów z województwa ma-
łopolskiego: "Clave de sol" 
z SCKiB w Szczucinie, "Kan-
tata" ze SP w Jodłówce – Wał-
kach, "Królewskie słowiki" z
ZS w Królówce, "Salwa" z ZS w

Dobczycach, "Angel voice" ze
SP w Rudce, "Allegretto" z ZS
Ogólnokształcących w Tarno-
wie, "Vox animae" z GOK 
w Kozłowie, "Bel canto" z ZS 
w Jordanowie, "Raggi di sole" 
z ZS-P w Rzuchowej oraz
chóry Gimnazjum w Żar-
nowcu, III LO w Tarnowie oraz
MDK Dom Harcerza – II LO 
w Krakowie. 

Redakcja

śpiewamy w jednej z kolęd.
Dlaczego jest święto Bożego
Narodzenia? – pytamy za
poetą Ks. Janem Twardow-
skim. I on nam odpowiada:
Dlatego żeby się uczyć miłości
do Pana Jezusa. Dlatego, żeby
podawać sobie ręce. Dlatego,
żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego czynimy tak wiele
przygotowań do tych rodzin-
nych swiąt. Dekorujemy nasze
domy i mieszkania. Usta-
wiamy choinkę, a przynamniej
świąteczny stroik. W wielu kul-
turach drzewo, zwłaszcza ig-
laste, jest uważane za symbol
życia i odradzania się, trwania
i płodności. Jako drzewko bo-
żonarodzeniowe pojawiło się
w XVI wieku, lecz prawdopo-
dobnie już wcześniej występo-
wało jako rajskie „drzewo
poznania dobra i zła” w miste-
riach o Adamie i Ewie, wysta-
wianych w wigilię Bożego
Narodzenia. Dawnymi trady-
cyjnymi zdobieniami choinko-
wymi były ciastka, pierniczki,
orzechy, małe, czerwone tzw.
rajskie jabłuszka, własnoręcz-
nie wykonywane w czasie ad-
wentu ozdoby z bibuły,
kolorowych papierów, piórek,
wydmuszek, słomy i źdźbeł
traw, kłosów zbóż itp. W więk-
szości krajów drzewko ubiera
wspólnie cała rodzina w dzień
wigilijny. Przygotowujemy stół
do wigilijnej wieczerzy. Zgod-
nie z tradycją w Polsce wiecze-
rza wigilijna rozpoczyna się
wraz z „pierwszą gwiazdką na
niebie”. Jest to symboliczne na-
wiązanie do Gwiazdy Betle-
jemskiej zwiastującej naro-
dziny Jezusa, którą według
Biblii na wschodniej stronie
nieba ujrzeli Trzej Królowie.
Wieczerzę, jak każe obyczaj,
postną, rozpoczyna się mod-
litwą i czytaniem fragmentu
Ewangelii Mateusza lub Ewan-
gelii Łukasza w części dotyczą-
cej narodzin Jezusa. Potem
uczestnicy wieczerzy wzajem-
nie przełamują się opłatkiem,

jednocześnie składając sobie
życzenia. Na stole przykrytym
białym obrusem z wiązką
sianka pod spodem ustawia się
o jedno nakrycie więcej, niż
wynosi liczba zgromadzonych
osób. Dodatkowe miejsce przy
stole wigilijnym przeznaczone
jest dla niezapowiedzianego
gościa, a zwyczaj ten upo-
wszechnił się w XIX wieku.
Ważnym zwyczajem towarzy-
szącym wigilii Bożego Naro-
dzenia jest śpiewanie kolęd.
Nie należy zapomnieć także 
i o wewnętrznym przygotowa-
niu siebie samego do tych 
wyjątkowych, rodzinnych, peł-
nych radości przeżyć. 
Spowiedź przed Świętami Bo-
żego Narodzenia będzie 
w piątek 23 grudnia od 8.00 do
17.00. Święta Bożego Narodze-
nia rozpoczniemy w domach,
wieczerzą wigilijną. 
W kaplicach Pasterki o 22.00, 
a w kościele parafialnym 
o północy. Pozostałe Msze
święte jak w każdą Niedzielę. 
W święto świętego Szczepana
na Mszy świętej o 12.30 Jubi-
leusze Złotych i Srebrnych
Małżonków.
Zapraszamy na powitanie No-
wego 2017 Roku Mszą świętą
o północy. 
6 stycznia, po raz pierwszy, or-
ganizujemy Orszak Trzech
Króli.  Zgromadźmy się 
o 10.30 na naszym rynku.
Ubierzmy się w stroje królew-
skie. W tym dniu nie powinno
zabraknąć koron na naszych
głowach Zorganizujemy uro-
czyste wejscie, ze śpiewem
kolęd, do kościoła na Mszę
świętą o 11.00. A po Mszy
świętej dalsze kolędowanie na
rynku. Kolędowanie to nie
tylko śpiewanie kolęd, ale rów-
nież bogaty obrzęd ludowy,
głęboko zakorzeniony w chrze-
ścijańskiej tradycji i w polskiej
kulturze. Coś więcej na ten
temat można dowiedzieć się na
stronach internetowych.
Można też pobrać śpiewnik

kolęd www.orszak.org . Rado-
ścią Bożego Narodzenia
chcemy dzielić się przez cały
styczeń. To już nasza mała tra-
dycja, że na Mszach świętych
o 9.00 i 11.00 kolędujemy 
z naszą Orkiestrą Dętą. Zapra-
szamy w Niedzielę 15 stycz-
nia.
Orkiestra zaprasza wszystkich

na kolejny Koncert Nowo-
roczny. Swoje muzyczne ży-
czenia noworoczne będzie
składać, tym razem na Hali
Widowiskowo – Sportowej,
ul. Rudnickiego 12, w Nie-
dzielę 22 stycznia od godziny
16.00.
W sobotę 28 stycznia i w Nie-
dzielę 29 stycznia Hala Wido-

wiskowo – Sportowa będzie
miejscem Jubileuszowego, bo
już dziesiątego, Dziecięcego 
i Młodzieżowego Festiwalu
Kolędowego „Kolęda hej“. 
A wszystko po to, aby poda-
wać sobie ręce i więcej uśmie-
chać się do siebie.

ks. proboszcz 
Zygmunt Warzecha

"Śpiewająca Polska" 
- Fianał Regionu Małopolska
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RUBRYKA MŁODYCH

Pasowanie na ucznia
klasy pierwszej

26. 10. 2016 r., w godzinach po-
południowych odbyła się uro-
czystość „Pasowanie na ucznia
klasy pierwszej”, w której
uczestniczyłam jako przewod-
nicząca Szkolnego Samorządu
Uczniowskiego. W uroczysto-
ści wzięli udział: Burmistrz
Miasta i Gminy Szczucin 
Andrzej Gorzkowicz, Prze-
wodnicząca Rady Rodziców
Pani Justyna Pająk, Dyrekcja
szkoły: Pani Beata Dzięgiel,
Pani Ewa Gorzkowicz, Pani Jo-
anna Ryk oraz rodzice uczniów
klas pierwszych. Wszystkich
zgromadzonych gości zachwy-
ciła część artystyczna,którą
przygotowali pierwszoklasiści
z wychowawcami: Panią Anią
Bielaszką, Panią Lucynką 
Rajtar i Panią Zuzią Sikorą. Po
części artystycznej nasi naj-
młodsi koledzy złożyli ślubo-
wanie na Sztandar Szkoły
Podstawowej im. Adama Mic-
kiewicza w Szczucinie. Następ-
nie Pani Dyrektor dokonała
pasowania na ucznia klasy
pierwszej, a Panie Wicedyrek-
torki wręczyły dyplomy. Na
koniec pierwszoklasiści wrę-
czyli wychowawczyniom
kwiaty.  

Joanna Gorczyca kl.6 b

Obchody Dnia Praw
Dziecka

21 listopada br., w Szkole 
Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Szczucinie, ob-
chodzono Dzień Praw Dziecka.
Uczestniczyli w nim wszyscy
uczniowie i nauczyciele uczą-
cy w szkole podstawowej.
Uczniowie z klas 4 – 6 mogli
pochwalić się wiedzą w quizie
o prawach dziecka. Młodsze
dzieci, z klas 1 – 3 popisały się
talentem plastycznym. Wyko-
nały piękne prace, które potem
trafiły na nasze szkolne wy-
stawy. Przygotowany był też
apel z piękną prezentacją,
który przeprowadził Szkolny
Samorząd Uczniowski w peł-
nym składzie oraz dwoje
uczniów recytujących. W pre-
zentacji  były zawarte informa-
cje  np.: gdzie spisane są nasze

prawa, czym jest konwencja,
gdzie zadzwonić kiedy dzieje
się coś złego, kogo obejmują
prawa dziecka. Oprócz praw,
mamy także obowiązki. Są one
wymienione w dokumentach
szkolnych np. Statucie Szkoły.
Uroczystość zakończyło wystą-
pienie Pani Dyrektor Beaty
Dzięgiel. 
Dzięki obchodzeniu tego spe-
cjalnego dnia poszerzyliśmy
naszą wiedzę i dobrze się bawi-
liśmy, zwłaszcza podczas wy-
konywania prac i udziału 
w quizie. Super, że w naszej
szkole obchodzimy takie dni.

Izabela Głód kl. 6 a

Być harcerzem…

Być harcerzem to nie łatwe za-
danie - wymagający kodeks
harcerski, służba, ciągła praca
nad sobą, radzenie sobie w róż-
nych sytuacjach. Ale jak wiele
można zdobyć - przyjaźnie na
całe życie, nowe umiejętności,
wiedzę o samym sobie.
Nasza drużyna harcerska to 
62 uczniów klas IV - VI. 
Drużyną opiekuje się nie-
zastąpiony, charyzmatyczny 
i uwielbiany przez nas druh
Marek. Wspomagają go równie
niezastąpione druhna Alicja
oraz druhna Aleksandra.
Co roku jesteśmy aktywni 
w środowisku. Sprzątamy
cmentarz, dbamy o to, by na
mogiłach panował porządek 
i ład. Jeździmy na rajdy rowe-
rowe, poznajemy najbliższe
środowisko i uczymy się za-
chowywać w terenie. Ponadto
są również pasowania na har-
cerzy, uroczystości o zabaw-
nym charakterze polegające na
wspólnej zabawie z uczestnic-
twem w konkurencjach. Potra-

fimy współdziałać w miłej at-
mosferze, bez rywalizacji 
i oceniania, bez zwycięzców 
i przegranych. Należę do har-
cerstwa i jestem z tego dumna!                  

Julia Rajtar kl. 6 a

Tydzień Zdrowia

Od 14.11 do 18.11.2016r., 
w szkole odbył się „Tydzień
Zdrowia”. To był super ty-
dzień. Na pierwszym piętrze
była piękna gazetka, na której
było wszystko na temat zdro-
wego odżywiania. W tym ty-
godniu każda klasa musiała
wykonać jakieś zadanie: pierw-
szaki wykonały „Śmiejące
owoce”, klasy drugie „Wa-
rzywne zwierzaki”, klasy trze-
cie popisały się rymowankami
o zdrowiu. Dodatkowo z naszą
Panią Edytką wykonaliśmy
plakaty o zdrowiu, z których
zrobiliśmy wystawkę na parte-
rze. Super atrakcją było prze-
branie się za ulubione
warzywko lub owoc. Ja byłam
malinką, a moje koleżanki pre-
zentowały się jako jabłka,
gruszki, pomidorki. W szkole
było bardzo kolorowo. Starsi
koledzy mieli trochę trudniej-
sze zadania do wykonania,
musieli ułożyć wiersz promu-
jący zdrowie i zdrowy styl
życia. Najbardziej podobało mi
się hasło „Zamieniamy słody-
cze na owoce i warzywa”. 
W tym tygodniu pałaszowa-
liśmy jabłka, mandarynki i ba-
nany. Bardzo dziękujemy
Paniom Ani Ślęczkowskiej 
i Edycie Jaworskiej za
„zdrowy” tydzień.

Martyna Cieciura kl. 2 d

W piękny wrześniowy dzień 21
osobowa grupa gimnazjalistów
ze Szczucina pod opieką  nau-
czycielek  wyruszyła do Pust-
kowa. 
Ponieważ od początku mie-
siąca realizowaliśmy projekt
edukacyjny związany z patro-
nem szkoły (Gimnazjum im.
Bohaterów Września), wiedzie-
liśmy już, że w Pustkowie, od-
dalonym zaledwie 50 km od
Szczucina, znajduje się mu-
zeum Europejskiego Centrum
Pojednania i Pamięci na tere-
nie byłego obozu pracy przy-
musowej. Ponieważ niewielu 
z nas było w podobnym miej-
scu, traktowaliśmy wyjazd jak
kolejną wycieczkę, przecież
zostaliśmy zwolnieni z kilku
lekcji, jak tu się nie cieszyć? Jak
zwykle podczas drogi mie-
liśmy sobie dużo do powiedze-
nia. Gdy wyczerpaliśmy
wszystkie tematy, zaczęliśmy 
z zainteresowaniem wyglądać

Lekcja 
patriotyzmu

We wtorek 25 października br.,
zastęp harcerzy z Gimnazjum
im. Bohaterów Września,  udał
się na cmentarz parafialny 
w Szczucinie, aby uporządko-
wać teren, na którym znajdują
się groby zasłużonych ludzi. 
O godz. 16.00, w blasku paź-
dziernikowego słońca, wypo-
sażeni w grabie i rękawiczki
zebraliśmy się przy głównej
bramie cmentarza. Nasi opie-
kunowie: Pani Renata 
Sokołowska oraz Pani Barbara
Czaja sprawdzili obecność,
przedstawili plan pracy 
i udzielili nam wskazówek do-
tyczących naszego bezpieczeń-
stwa podczas porządkowania
mogił. Zanim jednak przystą-
piliśmy do prac porządko-
wych, zapaliliśmy znicze na
pomniku ofiar II wojny świato-
wej. Następnie, gotowi do
działania przeszliśmy  na plac,
na którym znajduje się kaplica
Boguszów i Pomnik Powstań-
ców Styczniowych. Tam, 
w otoczeniu mieniących się je-

siennymi kolorami drzew,
pełni młodzieńczego entuz-
jazmu  i zapału przystąpiliśmy
do pracy. Po oczyszczeniu te-
renu z kolorowych, szeleszczą-
cych liści, zapaliliśmy znicze 
i we wspólnej modlitwie odda-
liśmy hołd bohaterom powsta-
nia z 1863 r.. Na zakończenie
udaliśmy się na miejsce, gdzie
spoczywają żołnierze: au-
striaccy, węgierscy, niemieccy,
rosyjscy i serbscy polegli pod-
czas I wojny światowej. Na-
szym pracom porządkowym
nie przeszkodził nawet lekko
padający deszcz. Mimo niepo-
gody postanowiliśmy dokoń-
czyć nasze zadanie  -  pozo-
staliśmy na miejscu, zebra-
liśmy liście i zapaliliśmy zni-
cze. Porządkowanie miejsco-
wego cmentarza jest tradycją
chętnie kontynuowaną przez
nasz zastęp. Podejmując takie
działania chcemy pielęgnować
pamięć  o ludziach, którzy zgi-
nęli za wolność Ojczyzny. Jest
to dla nas również doskonała
lekcja patriotyzmu, w której co
roku licznie bierzemy udział.

Kinga Bielaszka – klasa IB

przez okno i zastanawiać się
nad długością trasy, jaka nas
jeszcze czeka. I w tym właśnie
momencie autobus zatrzymał
się na parkingu. 
Dotarliśmy do celu. I tutaj roz-
począł się nowy etap naszej
wyprawy. Już w chwilę po
przekroczeniu bramy mu-
zeum, usytuowanej między
dwiema wieżami strażniczymi,
nastąpiła zmiana w naszym za-
chowaniu. To miejsce wymu-
szało powagę… Już pierwsze
słowa przewodniczki „… i zgi-
nęło tutaj 15 tysięcy ludzi, 
w tym około 3000 Polaków”
nas zmroziły. I z każdym kro-
kiem byliśmy coraz bardziej
zaskoczeni, zdziwieni i smutni.
Oglądaliśmy miejsca w których
więźniowie spali,  historyczną
rekonstrukcję budynków zwią-
zanych z poligonem wojsko-
wym i byłym obozem, makiety
głównych zabudowań poli-
gonu i obozu, oryginalne wy-

Gdzie jeżdżą gimnazjaliści?
Około 50 km od Szczucina znajduje się miejsce, 
które powinieneś zobaczyć!
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Szkolni nowicjusze

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Szczucinie Zespół Szkół  w Borkach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce

Szkoła Podstawowa w Zabrniu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniowie Gimnazjum w Radwanie

posażenia wnętrz pochodzące
z tamtej epoki, elementy ekwi-
punku żołnierskiego, a także
setki zdjęć prezentowanych 
w formie statycznej i multime-
dialnej. 
Wrażeń tych nie da się opisać,
to trzeba zobaczyć na własne
oczy, do czego zachęcamy,
zwłaszcza, że nie jest to miej-
scowość bardzo odległa od
Szczucina. Po tych szczegóło-
wych informacjach przekaza-
nych nam przez prze-
wodniczkę, po opisie panują-
cych tam warunków w czasie
wojny sądzę, że większość 
z nas doceniła czasy w jakich
żyjemy. W końcu brak nowej
„komórki” czy markowych
butów nijak się ma do cierpień,
głodu, upokorzeń i utraty
życia. W  relacji jednego 
z  więźniów zamieszczonej na
stronie internetowej muzeum
czytamy: „Więźniowie co-
dziennie szli do pracy do pobli-
skiego lasu, otoczeni strażą
niemiecką i psami. W marszu
kazano więźniom śpiewać, 
a którzy nie śpiewali był roz-
kaz padnij – powstań, biegiem
marsz, a psy szarpały tym

więźniom ciała. Praca była
przy budowie wielkiej strzel-
nicy, a podczas pracy nie
wolno było ani minuty odpo-
cząć, a gdy który z więźniów
odpoczął był zaraz bity pałami
i kopany butami przez hitle-
rowców.”  
Powinniśmy częściej zwiedzać
takie miejsca, żeby uświadomić
sobie swoje szczęście życia 
w czasach pokoju.  
Ku czci pomordowanych, we-
szliśmy również  na Górę
Śmierci, (gdzie usytuowane
było krematorium), na którą
prowadzi „Droga Cierpienia”,
przy niej usytuowano 14 rzeźb
w kształcie ludzkich rąk. 
W 1964r., postawiono tam po-
mnik upamiętniający ofiary
obozu pracy, natomiast 
w 2007r. odsłonięto pomnik
upamiętniający ofiary narodo-
wości żydowskiej.

… i w drodze powrot-
nej, nie było już słychać tych
śmiechów, gwaru sprzed 3 go-
dzin.

Paulina Jarosz
Gimnazjum w Szczucinie

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Szczucinie
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Grupa  seniorów 
z   gminy Szczucin od lipca br.
uczestniczyła w Projekcie dofi-
nansowanym ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Pro-
gramu Rządowego na rzecz
Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020
pod nazwą 60 + Nowy Wiek
Kultury. Realizatorem projektu
było Stowarzyszenie Teatr
Nowy z Krakowa.
W ramach projektu, 20. oso-
bowa grupa szczucińskich se-
niorów, brała udział w trzech
czterodniowych szkoleniach
wyjazdowych w Pałacu w Ja-
nowicach, gdzie uczestnicy
mieli zapewniony dojazd, za-
kwaterowanie i wyżywienie.
Zajęcia prowadzili wyszkoleni
trenerzy z Krakowa: Danuta
Bień i Tomasz Kireńczuk.

Nowoczesny senior w akcji

Warsztaty obejmowały tema-
tykę związaną ze sposobem 
komunikowania, poznania sa-
mego siebie, budowania ze-
społu, kreatywną pracąi
rozwiązywania konfliktów. Po
zakończeniu zajęć w Janowi-
cach, dalsza kontynuacja pracy
odbywała się w Szczucinie.

cik i Szczepan Cieślak, która
przygotowała spektakl pt. "U
menopauzy na imieninach" 
w reżyserii Piotra Siekluckiego.

W niedzielę 11 grudnia, na 
hali widowiskowo-sportowej 
w Szczucinie, odbył się finał
Projektu pn. "Kulturalne Od-
loty – Gminny Dzień Aktyw-
ności". Program festynu obej-
mował: premierę spektaklu
teatralnego naszych seniorów
"U menopauzy na imieninach",
występ krakowskiego satyryka
Krzysztofa Piaseckiego oraz
show Marcina Dańca, ponadto
były: loteria fantowa, degusta-
cja potraw, konkurs na najlep-
szą nalewkę oraz pokaz
spektaklu "Griga" na podsta-
wie opowiadań Antoniego
Czechowa w reżyserii Piotra
Siekluckiego – Teatr Nowy 
w Krakowie.
Organizatorami imprezy byli:
członkowie Klubu Seniora, Sto-
warzyszenie Teatr Nowy 
w Krakowie, Miasto i Gmina
Szczucin, Samorządowe Cen-
trum Kultury i Bibliotek 
w Szczucinie i Miejsko-
Gminny Ośrodek Sportu i Rek-
reacji.     

Krystyna Kowal

Utworzono 19. osobową grupę
teatralną "Ryczące kobiety" 
w składzie: Teresa Burgieł,
Czesława Dubajka, Elżbieta
Dudek, Maria Foder, Teresa
Giza, Krystyna Kowal, Kry-
styna Lech, Krystyna Liguz,
Danuta Lis, Halina Łuszcz,
Maria Łuszcz, Maria Pietras,
Wiesława Sznajder, Kazimiera
Świerk, Barbara Werniewska,
Maria Włodarczyk, Maria Wój-

Dzień 
Seniora

Seniorzy z gminy
Szczucin, obchodzili
swoje święto 22 listo-
pada 2016r. w Restau-
racji Staropolska w
Szczucinie. Po złożo-
nych życzeniach przez
Dyrektor SCKiB 
Krystynę Szymańską 
i Burmistrza Andrzeja
Gorzkowicza, rozpo-
częła się zabawa,
śpiewy i tańce z Kapelą
Ludową "Wiślanie".    

Redakcja

Spotkanie
przedstawi-
cieli  Stowa-
rzyszeń
Rodzin 
Katolickich 
w Szczucinie

Rodzina to wielka
wartość, będąca podstawą na-
szego życia. Wyniki badań
CBOS, wykazują niezmiennie
od wielu lat, iż szczęście ro-
dzinne jest stawiane przez an-
kietowanych na pierwszym
miejscu, jako dobro najcenniej-
sze. Dlatego, tak ważne jest po-
dejmowanie działań, mających
na celu umacnianie rodzin,
która dla nas, Polaków, jest
wartością priorytetową.
,,Duchowa komunia rodzin
chrześcijańskich zakorzenio-
nych we wspólnej wierze i na-
dziei, ożywionych miłością,
stanowi wewnętrzną energię,
która rodzi i szerzy sprawied-
liwość, pojednanie, braterstwo
i pokój między ludźmi” – nau-
czał Jan Paweł II w ,,Liście do
Rodzin Gratissimam Sane”.
Obierając sobie za drogowskaz
zacytowane słowa Ojca Świę-
tego, dnia 19 listopada 2016 r.,
Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich przy Parafii Świętej
Marii Magdaleny w Szczucinie
zorganizowało rejonowe spot-
kanie przedstawicieli Stowa-
rzyszeń Katolickich. Jego celem
było nawiązanie współpracy
między oddziałami, formacja
członków stowarzyszenia, inte-
gracja środowiskowa oraz po-
dejmowanie działań dla dobra
całej wspólnoty parafialnej. 

Spotkanie rozpoczęło
się Koronką do Miłosierdzia
Bożego w kościele parafialnym
w Szczucinie, a po niej została
odprawiona Msza Święta ce-
lebrowana przez diecezjalnego
asystenta SRK ks. dr Piotra Ce-
bulę oraz asystentów oddzia-
łów. W okolicznościowym
kazaniu ks. Piotr Cebula pod-
kreślił, iż to, czego nauczymy
się w rodzinie, tkwi w nas jako
skarbnica wiedzy, z której czer-
piemy na przestrzeni całego
życia. Rodzice są dla dziecka
osobami znaczącymi, pierwo-
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Seniorzy ze Szczucina
uczestniczyli w Konfe-
rencji podsumowującej
działania w ramach reali-
zowanego projektu "Fit-
ness dla Seniora – nowe
usługi aktywności spo-
łecznej" – ASOS 2016,
która odbyła się
20.11.2016r., w Przecła-
wiu. 
Byli jedną z pięciu gmin reali-
zujących trwający od sierpnia
do listopada br. projekt. Przed-
sięwzięcie cieszyło się dużym
zainteresowaniem Seniorów,
dawało możliwość rozwoju fi-
zycznego i promowało zdrowy
tryb życia. Konferencję zakoń-
czyło  andrzejkowe spotkanie
integracyjne. 

Redakcja

wzorami do pełnienia w przy-
szłości ról społecznych. Sto-
sunki w rodzinie i panująca 
w niej atmosfera kształtują wy-
obrażenie dziecka o relacjach
międzyludzkich. Kontakt z naj-
bliższymi osobami wywiera
wpływ na światopogląd, za-
chowanie i postępowanie mło-
dych ludzi, a przecież to od
nich zależy oblicze świata 
w przyszłości. To dzięki rodzi-
nie zostaje zachowana ciągłość
naszego istnienia. Celem więk-
szości małżeństw jest posiada-
nie potomstwa i stworzenia
ciepłego ogniska domowego.
Rodzina zapewnia nie tylko
ciągłość biologiczną społeczeń-
stwa, ale przede wszystkim
przekazuje dziedzictwo kultu-
rowe następnym pokoleniom.
Dlatego warto podejmować
starania o swoje szczęście i pa-
miętać o nierozerwalności sa-
kramentu małżeństwa. 

W dalszej części spot-
kania uczestnicy udali się do
Domu Parafialnego ,,Kana”,
gdzie powitała ich Pani Zofia
Homińska Prezes Oddziału
Szczucin SRK. Wśród zapro-
szonych gości był ks. Zygmunt
Warzecha Proboszcz Parafii
Szczucin, członkowie Zarządu
SRK na czele z Paniami Danielą
Piórkowską, Janiną Stachurą 
i Panem Stanisławem Klim-
kiem.  W spotkaniu uczestni-
czyli także członkowie
Oddziału Szczucin wraz 
z asystentem ks. Mirosławem
Kilianem. 

Zebrani wysłuchali
wykładu dr Renaty Smoleń pt.:
,,Rodzina – wspólnota poko-
leń”. O ważności poruszanego
przez prelegentkę tematu
świadczyć może obecność licz-
nie zebranych przedstawicieli
Stowarzyszeń z Dębicy, Na-
gawczyna, Pustyni, Chorze-
lowa, Mielca, Luszowic,
Tarnowa, Łękawicy, Dąbrowy
Tarnowskiej wraz ze swoimi
asystentami. Organizatorzy
serdecznie dziękują wszystkim
uczestnikom za obecność, za-
angażowanie w ideę umacnia-
nia wartości rodzinnych 
i ciepłą atmosferę w której to
ważne spotkanie przebiegało. 

Zofia Homińska 
Barbara Czub

W ramach projektu "Aktywny
Senior" – Jestem, Działam, Prty-
cypuję i Decyduję" realizowa-
nego przez Stowarzyszenie
Międzynarodowe Centrum
Partnerstwa – Partners Ne-
twork w ramach Rządowego
programu na Rzecz Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020, zostały zaku-

pione skrzynki obywatelskie
(znajdujące się w Urzędzie
Miasta i Gminy Szczucin,
Ośrodku Zdrowia i Bibliotece
Publicznej w Szczucinie), aby
stworzyć możliwość prowa-
dzenia dialogu obywatelskiego
z szerszym gronem Seniorów 
i ich otoczenia. Do skrzynki
można wrzucać postulaty i in-

Karczemne 
Posiady
Kapela Ludowa "Wiślanie" za-
prasza na "Karczemne Po-
siady" – śpiewające biesiado-
wanie w Karczmie Staropol-
skiej. 
Pierwsze z cyklu spotkanie od-
było się 18.10 br., a kolejne za-
planowane są na: 
28.12.2016 r. - Kolędowe,
17.01 - Karnawałowe,
14.02.2017r. - Walentyn-
kowe 

Zapraszamy wszystkich
miłośników muzyki,
śpiewu (nie tylko ludo-
wego) i tańca! 

Redakcja

formacje z obszaru życia spo-
łecznego i obywatelskiego, np.:
dotyczące dostrzeżonych pro-
blemów dotykających Senio-
rów, proponowanych ro-
związań, zagadnień ważnych
dla Seniorów. Informacje mogą
być anonimowe lub opatrzone
podpisem. Będą cyklicznie
sprawdzane i selekcjonowane

przez uczestników projektu
przy wsparciu pracowników
projektu, a następnie z infor-
macji tych będą powstawać
zbiorcze raporty i rekomenda-
cje. 

Redakcja

Seniorzy w Przecławiu

"SENIORSKIE  SKRZYNKI  OBYWATELSKIE"
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SZKOLNE ECHA

Naród, który przestaje śpiewać
„- przestaje istnieć’

Słowa wybitnego pol-
skiego etnografa i miłośnika
pieśni ludowych Oskara Kol-
berga, będące mottem wyda-
rzenia i niniejszego artyku-
łu, zostały wypowiedziane w
okresie zaborów, kiedy zagro-
żoną świadomość tożsamości
narodowej należało wspierać,
w czym dużą rolę odgrywała
zbiorowo śpiewana pieśń.
Dziś,  w czasach zaniku poczu-
cia wspólnoty, w latach zarob-
kowego rozproszenia wielu
rodzin, w dobie nasilających
się konfliktów politycznych 
i społecznych pragniemy śpie-
wać razem. Śpiew towarzyszył
nam, Polakom we wszystkich
ważnych momentach dziejo-
wych. Przy akompaniamencie
szumu husarskich skrzydeł sło-
wami ,,Bogurodzicy”, zagrze-
wał do boju na polach
Grunwaldu,  rytmem ,,Ma-
zurka Dąbrowskiego” budził
nadzieję na odzyskanie wolno-
ści i rychły powrót ,,z ziemi
włoskiej do Polski”, snuł się
cichą nutą niby dym z ogniska
nad leśnymi obozowiskami
partyzantów II wojny świato-
wej. Pieśń, jak biblijna arka

Noego, przeprowadziła Pola-
ków przez wzburzone fale his-
torii. Pieśni zatem posta-
nowiliśmy oddać cześć 
24 listopada 2016 roku organi-
zując międzypokoleniowe
spotkanie środowiskowe pod
nazwą ,,Patriotyczne śpiewa-
nie”, którym pragnęliśmy upa-
miętnić 98. Rocznicę Odzyska-
nia Niepodległości. Celem nad-
rzędnym wydarzenia była po-
pularyzacja śpiewania pieśni
patriotycznych. Nad organiza-
cją imprezy inspirowanej przez
Dyrektor Barbarę Czub czu-
wali nauczyciele i pracownicy
szkoły we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Ze-
społu Szkół w Borkach
,,Razem”. Autorkami scenariu-
sza imprezy były: Panie Ewa
Gaj, Ewa Dadej i Lucyna Szot.
Oprawę muzyczną przygoto-
wała Barbara Czaja, oprawę
plastyczną Mariola Gadziała –
Mamulska, zaś od strony kuli-
narnej o naszych gości zadbały
Anna Kilian, Ewa Knap, Elż-
bieta Jarosz - przedstawicielki
Stowarzyszenia ,,Razem”. Do
przygotowania poczęstunku
włączyły się także mamy: Do-
rota Sekuła, Agnieszka Kupiec,
Paulina Urbanik i Jolanta Jaje. 
,,Patriotyczne śpiewanie” było

zarazem wydarzeniem inaugu-
rującym działalność Stowarzy-
szenia ,,Razem”. Korzystając 
z okazji zaprezentowaliśmy ze-
branym filmową wizytówkę
szkoły, pokazującą szkolną co-
dzienność i walory lokalowe
naszej placówki. 

Spotkaliśmy się w licz-
nym gronie, wielopokole-
niowo, aby na głosy
wyśpiewać historię Polski,
która jest przecież także histo-
rią polskich rodzin, a także do-
świadczyć poczucia przy-
należności do jednej wspólnoty
i dać wyraz miłości do tego
miejsca na mapie, w którym
umieścił nas los. Wśród odśpie-
wanych pieśni nie brakło zna-
nych melodii jak: ,,Hej, hej,
ułani”, ,,Pierwsza Kadrowa”,
,,Legiony” czy ,,Rozkwitały
pąki białych róż”, które po-
przedzone były krótką infor-
macją dotyczącą autorów,
okoliczności powstania i histo-
rii utworów.

Pragniemy mocno
podkreślić, że rodzinna, a zara-
zem odświętna atmosfera 
spotkania, była dziełem nie
tylko organizatorów, ale
przede wszystkim gości, któ-
rzy współtworzyli ducha im-
prezy. Swoją obecnością
zaszczycili nas przedstawiciele
władz samorządowych: 
Bolesław Łączyński Radny Sej-
miku Województwa Małopol-
skiego, Andrzej Gorzkowicz

Co słychać
w Zespole
Szkół w
Borkach?
- Dzięki współpracy z Gminną
Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 19
września grupa naszych gim-
nazjalistów wraz z opiekunami
brała udział w programie pro-
filaktycznym ,,Archezja”. 
W pięknym otoczeniu Ojcow-
skiego Parku Narodowego
miało miejsce spotkanie inte-
gracyjne o charakterze warsz-
tatowym, podczas którego
uczniowie poznali walory tury-
styczne tej urokliwej okolicy
oraz zostali zapoznani z histo-
rią zamku w Ojcowie i związa-
nymi z nim legendami.
Program warsztatów był atrak-
cyjny dla młodzieży, przede
wszystkim zaś bogaty w treści
wychowawcze. Podczas kilku-
godzinnego rajdu Doliną Prąd-
nika młodzież uczyła się
współdziałania, odpowiedzial-
ności za współtowarzyszy

wędrówki oraz nawiązywania
z nimi pozytywnych relacji.
Opiekę nad grupą uczestników
sprawowały Panie Maria
Mółka i Grażyna Głód.

- Począwszy od  roku szkol-
nego 2015/16, szkoła uczestni-
czy w ,,Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa” adre-
sowanym do bibliotek szkol-
nych. Jako uczestnik
wieloletniego programu szkoła
realizuje szereg zadań związa-
nych ze wspieraniem czytel-
nictwa. W związku z po-
wyższym pozyskaliśmy środki
finansowe na wzbogacenie
księgozbioru gimnazjum. Już
w grudniu na bibliotecznych
półkach znajdą się nowe pozy-
cje książkowe z dziedziny be-
letrystyki, literatury mło-
dzieżowej, popularnonauko-
wej i fantastyki, do wypożycza-
nia których już teraz
użytkowników biblioteki
szkolnej serdecznie zapra-
szamy! Koordynatorem pro-
jektu jest Pani Ewa Kaczówka.

- Podczas uroczystych obcho-
dów Dnia Edukacji Narodo-
wej, Burmistrz Miasta i Gminy
Szczucin Andrzej Gorzkowicz
w uznaniu za owocną, wielo-
letnią pracę w szkolnictwie
wręczył Nagrodę Burmistrza

szkolną, na której młodzież
proponowała działania pro-
ekologiczne. Zwieńczeniem
Miesiąca Ochrony Przyrody w
szkole było spotkanie z inspek-
torami OTOZ ,,Animals” i ich
uroczym towarzyszem – psem
– Fado. Uczniowie zostali za-
poznani z prawodawstwem
polskim w zakresie opieki 
i ochrony praw zwierząt do-
mowych i hodowlanych. Obej-
rzeli filmowe relacje niektórych
interwencji Policji, dzięki
czemu mieli możliwość zoba-
czyć przykłady złego, niezgod-
nego z prawem i moralnością
traktowania zwierząt. Inicja-
torką wyżej wymienionych
działań była Pani Grażyna

Panu Marianowi Chrabąsz-
czowi Wicedyrektorowi Ze-
społu Szkół w Borkach. Pani
Anna Bogacz i Pan Jacek
Kryczka otrzymali odznacze-
nia państwowe - Srebrne Me-
dale za Długoletnią Służbę.
Nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy!

- Październik w kalendarzu
ekologicznym jest miesiącem
poświęconym ochronie przy-
rody, w związku z tym miały
miejsce przygotowane przez
uczniów prelekcje i pogadanki
pod hasłem ,,Co Ty możesz
zrobić, by chronić przyrodę”.
Jako efekt ich pracy można
było obejrzeć wystawkę

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE 
W ZESPOLE SZKÓŁ W BORKACH
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Burmistrz Miasta i Gminy
Szczucin, Agnieszka Beker
Przewodnicząca Rady Miej-
skiej, Kazimierz Tęczar Sekre-
tarz Gminy Szczucin, 
ks. Zygmunt Warzecha Dzie-
kan Dekanatu Szczucińskiego,
ks. Ryszard Kapałka Proboszcz
Parafii Słupiec, ks. Józef Jezio-
rek Proboszcz Parafii Borki,
Adam Murczek Zastępca Kie-
rownika Centrum Usług
Wspólnych w Szczucinie, Zbig-
niew Furgał. Ponadto wspólnie
z nami śpiewali Radni i Sołtysi
wsi Borki, Maniów, Wola
Szczucińska, Załuże i Dąbro-
wica. 
Wszystkim Wam, Drodzy Go-
ście, serdecznie dziękujemy za
chwile wzruszeń. Bez Waszej
życzliwej obecności, bez Wa-
szych wspaniałych głosów
dźwięcznie i dumnie brzmią-
cych w murach naszej szkoły,
ta impreza byłaby zwykłą
szkolną akademią jakich wiele.
Dzięki Wam stała się wydarze-
niem, o którym pamiętać bę-
dzie długo cała społeczność
lokalna. 
Każdy uczestnik ,,Patriotycz-
nego śpiewania” otrzymał ko-
tylion w barwach narodowych
oraz mini – śpiewniczek z tek-
stami pieśni, zaś po zakończe-
niu części oficjalnej wszyscy
obecni mieli możliwość konty-
nuować nawiązany poprzez
wspólne śpiewanie międzypo-
koleniowy dialog, częstując 

się przekąskami szwedzkiego
stołu.

Cóż ja, szkolny skryba
kochający biblioteczne zacisze,
mogę dodać kończąc to spra-
wozdanie? Sama wzruszona
widziałam wzruszenie na ludz-
kich twarzach. Śpiewałam ile
tchu, a przed moimi oczami
pojawiła się postać nieżyjącego
stryja z Wrocławia, byłego
więźnia Katynia, uczestnika
walk pod Tobrukiem i pod
Monte Cassino. Stryj Wincenty
spędzał u nas każde wakacje,
ale nie wolno mi było o nim
opowiadać w szkole, bo należał
do AK… Pomyślałam, że
chyba każda polska rodzina 
w swoim drzewie genealogicz-
nym ma takiego stryja, którego
pamięć wraca melodią żołnier-
skich pieśni. 
A później widok beztrosko
uśmiechniętych, rozśpiewa-
nych uczniów w galowych
strojach przypomniał mi moje
szkolne czasy. Na pierwszej
stronie zeszytu do muzyki na-
pisałam nieporadnym, dziecię-
cym pismem wierszyk J. W.
Goethego:

,,Gdzie słyszysz śpiew, tam
idź, Tam dobre serca mają.

Źli ludzie, wierzaj mi, 
Ci nigdy nie śpiewają” 

Ewa Kaczówka

Głód.
- 9 listopada Gimnazjalna Rada
Gminy wraz z opiekunką
Panią Anną Krukowską uczest-
niczyła w spotkaniu na temat
perspektyw rozwoju naszego
województwa, które miało
miejsce w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mało-
polskiego w Krakowie.
Uczniowie mieli możliwość
wyrazić własne zdanie na
temat podziału administracyj-
nego województwa,  funkcjo-
nowania urzędów na szczeblu
powiatowym i gminnym, 
a także wziąć udział w głoso-
waniu dotyczącym wprowa-
dzenia zdrowej żywności do
sklepików szkolnych.

- 9 listopada uczniowie szkoły
uczestniczyli w Konkursie po-
ezji patriotycznej pod hasłem
,,Od niepodległości do niepo-
dległości” w Żdżarach, gdzie 
w kategorii szkół podstawo-
wych uczennica Izabela Ślęcz-
kowska z kl. VI (przygo-
towanie Pani Ewa Gaj)  zajęła II
miejsce, zaś w grupie gimnaz-
jalistów wyróżnił się uczeń Se-
bastian Czub z kl. III A (przy-
gotowanie Pani Ewa Dadej)
zajmując również II lokatę. 

Ewa Kaczówka
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SZKOLNE ECHA

Z życia
Szkoły Pod-
stawowej 
w Zabrniu
* W naszej szkole duży nacisk
kładziemy na bezpieczeństwo
oraz edukację związaną z bez-
pieczeństwem dzieci. Na 
początku każdego roku szkol-
nego dzieci klas pierwszych
poznają drogę do szkoły wraz
ze znakami drogowymi
i zasadami, które uczą jak na-
leży zachowywać się na ulicy.
W ramach edukacji w tym kie-
runku, 26 września uczniowie
klas 0-VI uczestniczyli w spot-
kaniu z dzielnicowym Panem
Waldemarem Gorzkowiczem.
Dzieci miały okazję porozma-
wiać z policjantem o zachowa-
niu bezpieczeństwa w drodze
do szkoły i poza nią. Policjant
omówił zasady poruszania się
po ulicy, chodniku i podczas
jazdy rowerem. Gość zwrócił

uwagę na niebezpieczeństwa,
jakie mogą czyhać na dzieci 
w kontaktach z obcymi, i omó-
wił sposoby unikania ich. Po-
nadto podkreślił, jak ważną
rolę pełnią elementy odbla-
skowe, które każdy uczeń po-
winien posiadać.  Dzieci
czynnie uczestniczyły w spot-
kaniu, dzieliły się swoimi 
spostrzeżeniami i doświad-
czeniami oraz zadawały bar-
dzo dużo pytań. Mamy na-
dzieję, że dzięki takim
spotkaniom policjant będzie
kojarzył się dzieciom, jako
osoba, której nie należy się bać
i do której zawsze i w każdej

sytuacji można zwrócić się o
pomoc. Na zakończenie spot-
kania uczniowie kl. I otrzymali
kamizelki i opaski odblaskowe.

* „Nie lękajcie się – ja jestem 
z Wami” – pod takim hasłem
17.10.2016 r. po raz ósmy ob-
chodziliśmy rocznicę nadania
naszej szkole imienia Wiel-
kiego Polaka – Świętego  Jana
Pawła II. W montażu słowno –
muzycznym, uczniowie kl. III
pod kierunkiem Pani Ag-
nieszki Kokoszki przybliżyli
postać naszego patrona – Jego
dzieciństwo, młodość, pierw-
sze lata kapłaństwa i później-

Moc wydarzeń 
w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym 
w Skrzynce

We wrześniu Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy w naszej
szkole był obchodzony 12
września. Uczniowie dowie-
dzieli się, że pierwsza pomoc
polega nie tylko na ratowaniu
życia i zdrowia. Został prze-
prowadzony Quiz - chętni
uczniowie sprawdzili swoją
wiedzę na temat udzielania
pierwszej pomocy.
Z okazji Światowego Tygodnia
Sportu # BE ACTIVE odbyła
się impreza sportowa pod ha-
słem „Ten kto biega, ćwiczy,
gra, zdrowie i kondycję ma”. 
W licznych konkurencjach
sportowych wzięli udział

wszyscy uczniowie i przed-
szkolaki. Całość podsumo-
wano apelem, gdzie zostały
wręczone okolicznościowe me-
dale wykonane przez uczniów
podczas zajęć komputerowych.
Kolejna edycja akcji “Sprząta-
nie Świata” - pod hasłem
„Podaj dalej...drugie życie od-
padów” była okazją, by poru-
szyć problemy poszanowania
zasobów Ziemi, efektywnej se-
gregacji, unikania odpadów.
W Ogólnopolski Dzień Głoś-
nego Czytania uczennice kl. VI
czytały bajki i bajeczki, wiersze
i opowiadania najmłodszym,
tym którzy dopiero zdobywają
tę umiejętność. Ten szczególny
dzień był jednak zachętą dla
wszystkich do czytania książek
nie tylko od święta.
Ostatni dzień września, to nie
tylko Dzień Chłopaka, to także
święto wszystkich matematy-
ków obchodzony jako Między-
narodowy Dzień Tabliczki

Mnożenia. Tegoroczna VI edy-
cja przebiegła pod hasłem
„Młodsi sprawdzają, czy starsi
tabliczkę mnożenia znają”. Eg-
zaminowi poddali się wszyscy
uczniowie klas III-VI, a także
Pani Dyrektor, nauczyciele 
i pracownicy obsługi. Najlepsi
zostali „Ekspertami Tabliczki
Mnożenia” i otrzymali podczas
apelu stosowne certyfikaty. Na
lekcjach matematyki uczniowie
świętowali rozwiązując łamig-
łówki i krzyżówki matema-
tyczne.

W październiku uczniowie
klas I-VI podczas szkolnej wy-
cieczki do Stróż, zwiedzali mu-
zeum pszczelarstwa Bartnik
Sądecki, uczestniczyli w warsz-
tatach wykonywania świec 
z wosku pszczelego, degusto-
wali pyszne miody. Atrakcją
nie tylko dla najmłodszych
okazała się konna przejażdżka
w siodle.

„Sprzątanie
Świata” 
w Maniowie
Uczniowie Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Maniowie,
podobnie jak w latach 
poprzednich, uczestniczyli 
w akcji "Sprzątanie Świata".
Została ona przeprowadzona
19 września br. W akcji uczest-
niczyli wszyscy uczniowie kl. I
– III wraz z nauczycielami.
Dzieci otrzymały worki i ręka-
wice i pod opieką wychowaw-
ców wyruszyły na wyznaczone
wcześniej tereny. Celem 
było wysprzątanie wszystkich
śmieci w okolicy tj.: folie, pa-
piery, puszki, plastiki, butelki
itp. To ważne działanie, które
corocznie podejmowane jest
przez szkołę i jest jednym 
z ważniejszych punktów edu-
kacji ekologicznej uczniów.

Lucyna Bełzowska
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Przedszkolaki i uczniowie klas
I-III wzięły udział w wycieczce
do Europejskiego Centrum
Bajek w Pacanowie z okazji 7
Festiwalu Młodego Widza
Wędrujące Ale Kino! Był to dla
nich magiczny dzień. Dzieci
obejrzały film pt. „Niesamo-
wity Wiplala”.
Z okazji Światowego Dnia
Chleba, nasi uczniowie poznali
historię chleba, tradycję jego
wypieku oraz znaczenie w róż-
nych kulturach i pokoleniach
ludzi. Nie zabrakło ciekawos-
tek związanych z pocho- 
dzeniem różnego rodzaju pie-
czywa: bagietek, rogalików,
kogucików. Zwrócono uwagę
na kulturę obchodzenia się 
z chlebem wynikającą z pol-
skiej tradycji oraz religii chrze-
ścijańskiej.   

Zofia Krupa, 
Aneta Pachołek 

sze drogi, jakimi Pan poprowa-
dził Go na Stolicę Piotrową.

* 100 lat to czas, który dla więk-
szości z nas wydaje się nie do
osiągnięcia... To czas, w któ-
rym zebrać można mnóstwo
cennych doświadczeń i mądro-
ści, przeżyć wspaniałe 
chwile w niezmiernej radości.
8.11.2016 r. gościliśmy w naszej
szkole najstarszego mieszkańca
Brzezówki  Pana Franciszka
Kułagę. Z tej okazji cała spo-
łeczność uczniowska spotkała
się z dostojnym jubilatem,
który podzielił się z zebranymi
bogatymi doświadczeniami  

i wydarzeniami, które znamy
dziś z kart historii. Pani Dyrek-
tor Genowefa Dzięgiel złożyła
Panu Franciszkowi serdeczne
gratulacje i gorące życzenia
zdrowia, pomyślności, miłości
bliskich i wielu następnych lat
szczęśliwego i pomyślnego
życia. Życzenia złożyli również
uczniowie wręczając kwiaty 
i własnoręcznie wykonaną kar-
tkę z życzeniami. Był również
tort urodzinowy, a zamiast tra-
dycyjnego sto lat wszyscy od-
śpiewali „Życzymy, życzymy...”.

Teresa Piekielniak, 
Lucyna Bulwa
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SZKOLNE ECHA

Podsumo-
wano mię-
dzyszkolne
zmagania
kulturalne
27.10.2016r., w Domu Kultury
w Szczucinie, podsumowano
Współzawodnictwo Kultu-
ralne Przedszkoli, Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjów za rok
szkolny 2015/16 pod patrona-
tem Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczucin Andrzeja
Gorzkowicza. W kategorii
przedszkola I m zajęły: Przed-
szkole Publiczne w Szczucinie
i Przedszkole Niepubliczne

Szkolne wieści 
z Radwana

Święto Patrona
30.09.2016r., w szkole odbyła
się bardzo ważna dla całej na-
szej społeczności uroczystość.
Jak co roku o tej porze, w rocz-
nicę nadania szkole imienia
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, obchodziliśmy Święto
Patrona, a w związku z okrągłą
- dwudziestą rocznicą oddania
do użytku budynku szkoły 
(na potrzeby ośmioklasowej
Szkoły Podstawowej w Radwa-
nie), wspominaliśmy również
tamte radosne chwile. W uro-
czystościach wzięło udział
wielu gości: Burmistrz Szczu-
cina - Pan Andrzej Gorzko-
wicz, zastępca kierownika
CUW Pan Adam Murczek,
radna gminy Pani Genowefa
Czaja, sołtys Skrzynki Pan 
Ryszard Noga. Uroczystości
rozpoczęły się Mszą Św. w ka-
plicy w Radwanie. Następnie
(po przemarszu do budynku
szkolnego), odbyła się część ar-
tystyczna przygotowana przez
uczniów naszej szkoły. Ucznio-
wie przypomnieli w niej syl-
wetkę patrona i historię szkoły
w Radwanie. Mieli też okazje
zaprezentować swoje talenty
artystyczne.

6.11.2016r.
Wizyta w Pałacu Prezyden-
ckim w Warszawie, podczas
której zwiedzić można było
wyjątkową wystawę „Pamięć
Polski” i uroczyste złożenie
wieńców przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza podczas
zmiany warty, to dodatkowe
punkty Uroczystej Gali IV edy-
cji konkursu „Pamięć nieusta-
jąca”, na której nagrodę
odbierała Aleksandra Kołton-
uczennica 2 klasy Gimnazjum
w Radwanie im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego -  Pry-
masa Tysiąclecia. Do kon-

kursu przygotowała ją Pani 
Agnieszka Kogut - nauczy-
cielka historii, a w wyprawie
do Warszawy po odbiór na-
gród towarzyszyła Oli 
Dyrektor Gimnazjum - Pani
Bogusława Wajda oraz nauczy-
ciel Janusz Guła. „Pamięć nieu-
stająca”, to ogólnopolski
konkurs historyczno - arty-
styczny adresowany do
uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Patro-
nat nad nim objęło Minister-
stwo Edukacji Narodowej,
Urząd Do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych,
Instytut Pamięci Narodowej,
Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego, Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego, Uni-
wersytet Warszawski i Uni-
wersytet im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
W uroczystej gali, która odbyła
się 6. listopada w Auli Audito-
rium Minus - dawnej Bibliotece
Uniwesytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmie-
ściu udział wzięli m.in.: Jan
Józef Kasprzyk - Szef Urzędu

ds.  Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, Minister 
Andrzej Krzysztof Kunert 
- Sekretarz Rady Ochrony Pa-
mięci Walki i Męczeństwa, Puł-
kownik Mariusz Kubarek -
Pomocnik Dowódcy Garni-
zonu Warszawa ds. Ceremo-
niału Wojskowego, dr hab.
Witold Lisowski - członek Za-
rządu Polskiego Towarzystwa
Sprawiedliwych Wśród Naro-
dów Świata i były dyrektor
Muzeum Wojska Polskiego,
Adam Strasiński - Kustosz Sali
Tradycji Garnizonu Warszawa,
dr Teresa Kozłowska - Wice-
prezes ds. edukacji historycznej
Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, Romuald Karaś -
Prezes Stowarzyszenia im. Wi-
tolda Hulewicza i wielu in-
nych. Galę poprowadziła
znana dziennikarka TVP Anna
Popek, a o część artystyczną
zadbała młodzież z grupy re-
konstrukcyjnej.      

Janusz Guła

wień kręgosłupa i promujący
bezpieczne zachowanie w wo-
dzie. Projekty będą realizo-
wane przez gminy z terenu
województwa małopolskiego
w ramach zadania „zagospo-
darowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży”.
Do pierwszego projektu zgło-
siło się 156 uczniów szkół 
podstawowych, którzy ze
względów organizacyjnych zo-
staną podzieleni na turnusy
szkoleniowe. Czynione są sta-
rania żeby planowana w ra-
mach projektu 16-to godzinna
nauka jazdy na nartach dla
każdego uczestnika mogła być
zrealizowana w okresie ferii zi-
mowych. Do projektu „Już pły-
wam” zgłosiło się 260 uczniów.

Stypendia i zasiłki  szkolne 
o charakterze socjalnym.

We wrześniu  br., za-
kończył się nabór wniosków 
o udzielenie pomocy material-
nej dla uczniów z rodzin o naj-
niższych dochodach. W tym
zakresie przyznano 337 stypen-
diów o charakterze socjalnym
oraz dodatkowo 7 zasiłków lo-
sowych łącznie na kwotę
73.604 zł.  Przyznane stypendia
i zasiłki będą przekazywane na
wskazane konta osobiste wnio-
skodawców w I dekadzie
grudnia 2016 r., po wcześniej-
szym odebraniu decyzji o przy-
znaniu pomocy w Centrum
Usług Wspólnych w Szczuci-
nie, ul. Piłsudskiego 7. 

Nowości 
oświatowe 
- listopad 2016

Projekty „Jeżdżę z głową” 
i „Już pływam”.

Gmina Szczucin, wzo-
rem lat ubiegłych będzie kon-
tynuowała w 2017 r. realizację
projektów, umożliwiających
wszechstronny rozwój fi-
zyczny uczniów w ramach
zajęć pozalekcyjnych, poprzez
aktywną rekreację ruchową. Są
to: projekt „Jeżdżę z głową”
promujący naukę jazdy na nar-
tach i bezpieczeństwo na sto-
kach/trasach narciarskich oraz
projekt „Już pływam” zapobie-
gający wadom postawy, skrzy-

Stypendia Burmistrza.
Do końca lipca 2016 r.,

wpłynęło 37 wniosków
uczniów i studentów ubiegają-
cych się o przyznanie stypen-
dium naukowego, sportowego
lub artystycznego Burmistrza
Miasta i Gminy Szczucin. We
wrześniu br., Komisja Stypen-
dialna rozpatrzyła złożone
wnioski, z których 32 spełniały
wymogi regulaminowe. 
13 października 2016 r., Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczu-
cin Andrzej Gorzkowicz 
w obecności rodziców uroczy-
ście wręczył uczniom i studen-
tom stypendia na rok szkolny
2016/2017 na łączną kwotę
10.000 zł w tym: 9 stypendiów
naukowych, 21 stypendiów
sportowych oraz 2 stypendia

artystyczne.

Dofinansowanie dla praco-
dawców kształcących młodo-
cianych pracowników.

Centrum  Usług
Wspólnych w Szczucinie ob-
sługuje przekazane przez Wo-
jewodę Małopolskiego zadanie
dotyczące dofinansowania pra-
codawcom kosztów wykształ-
cenia młodocianych praco-
wników w zawodach rzemieśl-
niczych, np. murarz, piekarz,
elektryk, fryzjer. W okresie od
czerwca do listopada br. wpły-
nęło 25 wniosków od 12 praco-
dawców na kwotę 193.161 zł.

Janusz Ryś, 
Kierownik Centrum Usług Wspólnych

"Bajkowa Kraina" w Szczuci-
nie, II m otrzymały: PN
"Ochronka" w Szczucinie i Od-
dział Przedszkolny w Zabrniu,
III m Przedszkole w Słupcu 
i Borkach, a Wyróżnienie:
Przedszkole w Maniowie 
i Skrzynce. W kategorii szkoły
podstawowe I m zdobyły:
Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie i Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Maniowie, II m ZS-P
w Słupcu i SP w Zabrniu, III m
SP w Borkach i ZS-P 
w Skrzynce. Gimnazja: I m
Szczucin i Borki, a wyróżnienie
Radwan. Uroczystość uświet-
niły występy laureatów 
z Gimnazjum w Borkach pod
kierunkiem Barbary Czai i ze
Szkoły Podstawowej w Szczu-
cinie pod kierunkiem Ilony
Mach. 
Gratulujemy!    

Redakcja
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Przebieg realizacji
programu 
- Rodzina 500 plus 

Ustawa o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci
realizowana jest w Gminie
Szczucin  przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Program Rodzina 500
plus, to systemowe wsparcie
dla polskich rodzin. Z pomocy
skorzystają rodzice oraz opie-
kunowie dzieci do 18 roku
życia. Rodzina z dwojgiem nie-
pełnoletnich dzieci będzie
mogła otrzymać 500 zł na dru-
gie i kolejne dziecko niezależe-
nie od dochodu. W przypadku
rodzin z dochodem poniżej 800
zł netto na osobę, wsparcie
otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepeł-
nosprawnym kryterium do-
chodowe jest wyższe i wynosi
1200 zł netto. 
Do końca października br.
Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Szczucinie
wypłacił świadczenia na łączną
kwotę 5.274.303,40 zł. Wsparcie
otrzymało 931 rodzin na 1526
dzieci. Wnioski rozpatrywane
są na bieżąco, zgodnie z kolej-
nością ich składania. Osoby,

które złożyły błędnie wypeł-
nione wnioski lub nie dostar-
czyły wszystkich wymaganych
dokumentów są informowane
o brakach telefonicznie, bądź
za pośrednictwem poczty tra-
dycyjnej. Pozytywnie rozpat-
rzony wniosek jest potwier-
dzany wydaną decyzją admi-
nistracyjną, w której określona
jest m.in. wysokość
świadczenia wraz 
z terminem wypłaty. 

Osoby zain-
teresowane progra-
mem 500 plus
zapraszamy do za-
poznania się z infor-
macjami na stro-
nie internetowej
http:/ /www.gops-
szczuc in . cba .p l / .
Więcej wiadomości
na temat tego pro-
gramu można uzys-
kać również w
Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy
Społecznej w Szczuci-
nie w pokoju nr 20
oraz dzwoniąc pod 
nr 14 644 31 20. 

Pracownicy działu 
Świadczeń 

rodzinnych

PROMOCJA

zdarzają się w domach rodzin-
nych, w zamkniętym kręgu
osób, gdzie świadkami są jedy-
nie członkowie rodziny. Naj-
częstszym objawem u osób
doznających przemocy jest wy-
uczona bezradność. Ofiary
przemocy to osoby słabe fi-
zycznie, psychicznie, o niskim
poczuciu własnej wartości, za-
leżne w jakiś sposób od
sprawcy.

Ofiara przemocy, jeżeli
przez lata była poniżana i wy-
korzystywana, potrzebuje
dużo czasu, aby odbudować
świadomość swojej wartości.
Bez odpowiedniego wsparcia
nigdy nie zdobędzie się sama
na odwagę, żeby przeciwsta-
wić się stosowaniu wobec niej
przemocy. Wychodząc na-
przeciw wszystkim ofiarom 
przemocy Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Szczucinie przy współpracy
z Zespołem Opieki Zdrowot-
nej, Policją, Szkołami, Gmin-
nym Punktem Konsultacyjnym
realizuje Program Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie,
którego głównym założeniem
jest: 
1. Zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinie na tere-
nie Gminy Szczucin
2. Zwiększenie skuteczno-
ści działań interwencyjnych
wobec osób stosujących prze-
moc w rodzinie.

Założenia te realizowane będą
przez:
 budowanie lokalnego sys-
temu przeciwdziałania prze-
mocy,
 udzielanie pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie,
 oddziaływanie na sprawców
przemocy w rodzinie.

WAŻNE ADRESY I TELE-
FONY GDZIE MOŻESZ
OTRZYMAĆ POMOC

Policja 997/ Straż Pożarna 998
/ Pogotowie 999
Zespół Inderdyscyplinarny 
w Szczucinie ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie 
ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin
tel. 14 644 31 22
Miejsko - Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Szczucinie,
ul. Wolności 3
pracownicy socjalni przyjmują
pn. 8-16, wt. - pt. 7.30-15.30 
tel: 14 644 31 22/23/26
Gminna Komisja ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych, tel: 14 644 31 34
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Dąbrowie Tarnow-
skiej ul. B. Joselewicza 5,
tel: 14 642 44 15 
Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Piłsudskiego 54, 
Tel: 14 655 92 50
Komisariat Policji w Szczuci-
nie, ul. Kościuszki 48, 
tel. 14 643 61 07

Ogólnopolski Telefon dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
,,Niebieska Linia” – 801–120–
002 czynna pn-sb 8-22, 
ndz i święta 8-16.

Kierownik MGOPS  
Robert Rajtar

Sprawca prze-
mocy w rodzinie
– nie może czuć
się bezkarnie!

Rodzina jest najważ-
niejszym środowiskiem w ży-
ciu człowieka, kształtującym
osobowość, system wartości,
poglądy i styl życia. Ma na celu
zaspokoić podstawową po-
trzebę każdego jej członka jaką
jest bezpieczeństwo. Ważną
rolę w prawidłowo funkcjonu-
jącej rodzinie odgrywają wza-
jemne relacje pomiędzy
rodzicami, oparte na miłości 
i zrozumieniu. W przypadku
dezorganizacji rodzina nie jest
w stanie realizować tych pod-
stawowych zadań. Przemoc
domowa może być zarówno
skutkiem, jak i przyczyną dys-
funkcji w rodzinie. Należy ją
uznać za zachowanie o dużej
szkodliwości społecznej. Prze-
moc ze strony najbliższej osoby
jest doświadczeniem trauma-
tycznym, okaleczającym psy-
chikę.
Na terenie Gminy Szczucin
przemoc w rodzinie zwykle
łączy się z problemem naduży-
wania alkoholu, niskimi do-
chodami. Przypadki przemocy

Taką formą ogłoszeń prag-
niemy pomóc naszym miesz-
kańcom w codziennym życiu.
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 
w dwóch punktach znajdują-
cych się w:
- 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-
miotu ogłoszenia.
- dane kontaktowe – nr tele-
fonu, adres e-mail itp.
Gazeta będzie wydawana co
kwartał – druga połowa ostat-
niego miesiąca danego kwar-
tału. W związku z powyższym
ogłoszenie powinno trafić do
redakcji najpóźniej dwa tygod-
nie przed publikacją gazety.
Ogłoszenie będzie publiko-

wane jednorazowo, chcąc je
ponowić należy ponownie
zgłosić do publikacji.
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  reklamą danej firmy), które
będą miały na celu przybliże-
nie mieszkańcom gminy
ważne tematy dotyczące co-
dziennego życia np. „artykuł
o  konieczności dokonywania
przeglądów pieców”, „artykuł
o konieczności wymiany
opon”, „artykuł o zdrowym
odżywianiu” itp. 
Zachęcamy także do zamiesz-
czenia reklam.

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

Informacja o możliwości zamieszczania 
ogłoszeń
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Szczucin do za-
mieszczania bezpłatnie drobnych ogłoszeń. 
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Święty Mikołaj przybył do Gminy Szczucin!
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Przedszkole Publiczne w Szczucinie

KANA w Szczucinie SCKiB w Szczucinie

Przedszkole w Słupcu

Świetlica w Lubaszu Przedszkole „Bajkowa Kraina”

Suchy GruntManiów
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