
Wyjątkowy Dzień Kobiet
"Kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki sam. To ona daje har-
monię, uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy"

Papież Franciszek

8 marca przypada święto, które jednoczy kobiety, mobilizuje mężczyzn i skłania do re-
fleksji nad fenomenem kobiecości. Kobieta od lat była fundamentem ogniska domowego,
ale także inspiracją artystów, poetów, malarzy, kompozytorów.                                                                
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Uchwalona przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo oświa-
towe (Dz.U.2017.60)  treścią art.206
zobowiązuje Radę Miejską do pod-
jęcia uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzo-
nego ustawą - Prawo oświatowe.
Wg nowych regulacji prawnych
zmiana ustroju szkolnego ma na-
stąpić z dniem 1 września 2017 r.
Aktualnie funkcjonujący plan sieci
publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie gminy
Szczucin oraz granice ich obwo-
dów przyjęte zostały Uchwałą NR
XXVI/295/13 Rady Miejskiej 
w  Szczucinie z dnia 13 czerwca
2013 r. 
Na przestrzeni kilku ostatnich lat,
ze względu na malejącą ilość
uczniów w poszczególnych rocz-
nikach nauczanie w kilku szkołach
podstawowych realizowane jest w
oddziałach łączonych ( w roku
szkolnym 2003/2004 do szkół pod-
stawowych  i gimnazjów uczęsz-
czało 1855 uczniów, obecnie
uczęszcza 1064 uczniów). Kształ-
cenie w szkołach podstawowych
realizowane jest w 6 placówkach,
przy czym Szkoła Podstawowa w

Maniowie  posiada strukturę orga-
nizacyjną I-III a Szkoła Podsta-
wowa Borkach posiada strukturę
organizacyjną IV-VI. Pozostałe
szkoły podstawowe funkcjonują w
pełnej strukturze klasowej I - VI.
Posiadając wiedzę o zmianach
wprowadzanych reformą oświaty
od roku szkolnego 2017/2018 pod-
jęte zostały uchwały intencyjne po-
rządkujące istniejącą sieć
szkolno-przedszkolną. Ich istotą
była poprawa struktur organiza-
cyjnych poszczególnych placówek
oraz zasadność ich funkcjonowa-
nia uwzględniająca liczebność wy-
chowanków w przedszkolach oraz
uczniów w poszczególnych kla-
sach i obwodach, prognozy demo-
graficzne, bazę lokalową, kadrę
pedagogiczną i pracowników ob-
sługi, a także uzasadnione wydat-
kowanie publicznych środków
finansowych na realizację zadań
oświatowych gminy. Wszystkie
zaproponowane  rozwiązania
miały na celu  optymalne przygo-
towanie do nowego ustroju szkol-
nego. Warto przy tym zaznaczyć
że zostały one opracowane 
w oparciu o przepisy aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie
oświaty i poprzedzone zostały
konsultacjami z pracownikami

nadzoru pedagogicznego Kurato-
rium Oświaty.
Małopolski Kurator Oświaty w

Krakowie  postanowieniami z dnia
6 lutego 2017 r. pozytywnie zaopi-
niował  wniosek dotyczący
zmiany struktury organizacyjnej
szkoły podstawowej w Borkach tj.
z dotychczasowej IV – VI  na I – VI,
natomiast negatywnie zaopinio-
wał  pozostałe  wnioski dotyczące
zamierzonych  przekształceń. Za-
znaczyć należy, że tylko ich łączna
realizacja gwarantowała oczeki-
wane rezultaty. Wszystkie  zło-
żone do Kuratora wnioski
dotyczyły zamierzonych prze-
kształceń aktualnej sieci szkolnej
'w oparciu o obowiązująca ustawę
i ze strony organu prowadzącego
spełnione zostały wszystkie jej wy-
mogi dotyczące likwidacji  szkoły
lub placówki publicznej ( art.59).

Kolejnym etapem prac
było opracowanie projektu
uchwały w sprawie projektu do-
stosowania sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów pro-
wadzonych przez Gminę  Szczu-
cina do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe,  która będzie obowią-
zywała od nowego roku szkolnego
2017/2018. Projekt ten musiał

uwzględniać negatywne stano-
wiska Kuratora do proponowa-
nych  przekształceń.
Podporządkowanie się opiniom
Kuratora skutkowałoby nieuza-
sadnionym  powstaniem dodatko-
wych 11 oddziałów klasowych,
funkcjonowaniem szkół podsta-
wowych w Skrzynce i Maniowie
z liczebnością kilkunastu uczniów
oraz wzrostem nakładów rocz-
nych na oświatę .
Tak opracowany projekt uchwały
został przedłożony przez Burmist-
rza i był przedmiotem posiedzenia
Rady Miejskiej w Szczucinie w
dniu 22 lutego br.  W efekcie wie-
logodzinnej dyskusji uchwała nie
została podjęta.

Wobec takiego rozstrzygnię-
cia opracowany został kolejny pro-
jekt nowej sieci szkolnej który
uzyskał aprobatę Rady Miejskiej i
został przyjęty Uchwałą na posie-
dzeniu w dniu 24 marca 2017 r. 
Wymaga on pozytywnej opinii
Małopolskiego Kuratora Oświaty
oraz opinii Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

Janusz Ryś

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych

Reforma oświaty - nowa sieć szkolna

Gmina 
Szczucin 
przyznała 
dotacje 
Organizacjom 
Samorządowym 
na realizację
zadań 
publicznych na
2017 r.
W dniu 9 stycznia 2017 r. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczucin
ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych, przy
współpracy z Organizacjami Poza-
rządowymi. Zadaniami prioryte-
towymi na rok 2017 są 3 zadania
publiczne, w zakresie: "Upo-
wszechniania kultury fizycznej 
i sportu", "Ochrony i promocja
zdrowia oraz przeciwdziałanie pa-
tologiom społecznym" oraz "Roz-
wijanie kultury i ochrona tradycji".
Po rozpatrzeniu wszystkich złożo-
nych ofert, Burmistrz rozdyspono-
wał następujące kwoty dotacji na
poszczególne zadania:
1. "Upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu": 
- Uczniowski Międzyszkolny Klub
Sportowy „JUNIS”, zadanie pt:
"Organizacja czasu wolnego i pod-
niesienie sprawności psychofi-
zycznej uczniów szczucińskich
szkół poprzez organizację pozalek-
cyjnych zajęć oraz imprez 
rekreacyjnych, sportowych
i turystycznych". Przyznana kwota
dotacji 25.000 zł,
- Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Brzoza” Brzezówka,
zadanie pt: "Upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu w Brze-
zówce”. Przyznana kwota dotacji
40.000 zł,
- Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Kłos” Słupiec, zadanie
pt: "Upowszechnianie kultury fi-
zycznej, sportu i turystyki”. Przy-
znana kwota dotacji 40.000 zł,
- Dąbrowski Klub Karate „Tetsui”
zadanie pt: "Upowszechnianie ka-
rate shinkyokushin na terenie
Gminy Szczucin".  Przyznana
kwota dotacji 5.000 zł,
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O tym, że dalszy rozwój
Gminy jest możliwy i planowany
świadczą ostatnio podjęte  działa-
nia inwestycyjne, które planujemy
zrealizować w 2017/2018 roku.
Trudno wymienić wszystkie 
zaplanowane do realizacji działa-
nia inwestycyjno – rozwojowe  
w Gminie Szczucin, lecz może
warto wspomnieć o niektórych is-
totnych dla mieszkańców naszej
miejscowości. 

Gmina Szczucin powoli
zbliża się ku zakończeniu  realiza-
cji programu związanego z opra-
cowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Szczucin na
lata 2016-2023, dzięki temu
Gmina Szczucin będzie mogła
starć się o środki na realizację
priorytetowych działań, które
chcemy zrealizować, a są to:
Budowa żłobka wraz z łącznikiem
oraz przebudowa przedszkola
przy
ul. Rudnickiego w Szczucinie.
Działanie to jest istotne dla naszej
Gminy ze względu na brak moż-
liwości umieszczenia najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy
w bezpiecznym i przyjaznym
miejscu, by ich rodzice mogli pra-

cować i rozwijać się zawodowo.   
Rewitalizacja zabytkowego XVII
wiecznego parku typu krajobra-
zowego w Szczucinie -  realizacja
tego przedsięwzięcia jest oczeki-
wana przez mieszkańców od
wielu lat. Chcemy aby Park stał
się miejscem wielu spotkań,
miejscem odpoczynku, miejscem
do zabaw i rekreacji. 
Rozbudowa i przebudowa Placu
Targowego w Szczucinie – zamie-
rzamy  zakończyć dalsze 
działania związane z zagospoda-
rowaniem pozostałej części hand-
lowej naszego placu targowego,
które daje możliwość rozwoju
gospodarczego naszej Gminy.
Budowa Strefy Aktywności 
Gospodarczej (SAG) w gminie
Szczucin – to nasz priorytet. Wy-
budowana strefa będzie miejscem
tworzącym miejsca pracy dla
mieszkańców  naszej gminy. Po-
wstanie Strefy pozwoli na zmianę
wizerunku gospodarczego Gminy
Szczucin a mieszkańcom zapewni
pracę w swoim małym mias-
teczku.
Ważnym działaniem Gminy
Szczucin jest wykonanie doku-
mentacji technicznej na działania

inwestycyjne związane z moder-
nizacją budynków Ochotniczych
Straży Pożarnych w Zabrniu i Su-
chym Gruncie. Dzięki już przygo-
towanej dokumentacji Gmina
Szczucin będzie mogła aplikować
o środki finansowe.  Prace zwią-
zane będą z kompleksową prze-
budową i termomodernizacją
obiektów służących  mieszkań-
com tych miejscowości do wielu
działań integrujących  oraz będą
miejscem sprzyjającym nawiązy-
waniu kontaktów społecznych.
Ponadto przygotowywana jest
dokumentacja techniczna na roz-
budowę świetlicy wiejskiej w Ma-
niowie wraz z dobudową
pomieszczeń  dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Maniowie.
Będąc przy działaniach inwesty-
cyjnych w obszarach Ochotni-
czych Straży Pożarnych warto
nadmienić, iż Gmina Szczucin za-
kupi samochód strażacki typu
średniego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie. Samochód
Strażacki zostanie zakupiony w
ramach MRPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
program „Bezpieczna Małopol-
ska”.

Nie zapominamy także 
o działaniach związanych z ter-
momodernizacją obiektów zwią-
zanych z edukacją. Na chwilę
obecną czekamy na rozstrzy
gnięcie złożonych przez Gminę 
Szczucin  wniosków o dofinanso-
wanie termomodernizacji Ze-
społu Szkół w Szczucinie oraz
Zespołu Szkolno -  Przedszkol-
nego w Słupcu. Mamy nadzieję, iż
te inwestycje  uda nam się zreali-
zować  do końca 2017 roku.

Nie zapominamy o służ-
bie Zdrowia. Gmina Szczucin
obecne jest na etapie wyłonienia
wykonawcy w związku ogłoszo-
nym przetargiem na „Rozbudowę
i przebudowę Budynku Ośrodka
Zdrowia w Brzezówce”. Mamy
nadzieje, iż prace budowlane roz-
poczną się w najbliższych miesią-
cach.  Rozbudowa  poprawi
standard obiektu i jakość świad-
czonych usług dla osób korzysta-
jących 
ze świadczeń zdrowotnych. Pla-
nuje się zakończenie inwestycji 
w miesiącu wrześniu 2017 r. 

Mamy nadzieję, że prze-
znaczone środki na zabezpiecze-
nie odpadów azbestowych na
drogach gminnych z programu
Szwajcarskiego poprawią  bezpie-
czeństwo mieszkańców naszej
Gminy a także standard życia 

i poruszania się po drogach (w
2017 roku udało się wykonać  5,67
km dróg). Okres realizacji pro-
jektu kończy się  w bieżącym
roku. 

Po przedstawionych pla-
nach inwestycyjnych celujących 
w szkoły, przedszkola, świetlice
wiejskie, strażnice OSP nie zapo-
minamy o wykonaniu chodnika
przy drodze krajowej 73 na od-
cinku od ul. 3-go Maja do 
ul. Batalionów Chłopskich oraz
parkingu przy ul. Wolności (par-
king obok Kościoła). Gmina przy-
gotowuje pełną dokumentację, by
przystąpić do prac budowlanych.
Budowa chodnika wraz z parkin-
giem poprawi wygląd i estetykę
naszego miasteczka a także za-
pewni wciąż brakujące miejsca
parkingowe w naszym mieście.

Paweł Wantuch
Referat Promocji i Rozwoju

Z myślą o dalszym rozwoju w naszej Gminie

Sieć szkolno-przedszkolna 
gminy Szczucin:

2016/2017 Od 1.09.2017 r.
Szkoła Podstawowa w Szczucinie (I-VI)     
Gimnazjum w Szczucinie
Szkoła Podstawowa w Borkach (IV-VI)
Gimnazjum w Borkach
Szkoła Podstawowa w Zabrniu (I-VI) 
z Oddziałem Przedszkolnym 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce:
a) Szkoła Podstawowa  w Skrzynce (I-VI)
b) Przedszkole Publiczne w Skrzynce
Gimnazjum w Radwanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu:
a) Szkoła Podstawowa  w Słupcu (I-VI)
b) Przedszkole Publiczne w Słupcu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniowie:
a) Szkoła Podstawowa  w Maniowie (I-III)
b) Przedszkole Publiczne w Maniowie
Przedszkole Publiczne w Szczucinie
Przedszkole Publiczne w Borkach

Szkoła Podstawowa (I-VIII) 
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Szczucinie
Szkoła Podstawowa (I-VIII) 
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Borkach

Szkoła Podstawowa (I-VIII) z Oddziałem Przedszkolnym w Zabrniu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce:
a) Szkoła Podstawowa (I-VIII) z Oddziałami Gimnazjalnymi w Skrzynce, a
nauczanie będzie prowadzone w 2 budynkach t.j. w Skrzynce i w Radwanie
b) Przedszkole Publiczne w Skrzynce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu:
a) Szkoła Podstawowa (I-VIII) w Słupcu
b) Przedszkole Publiczne w Słupcu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniowie:
a) Szkoła Podstawowa (I-III) w Maniowie
b) Przedszkole Publiczne w Maniowie
Przedszkole Publiczne w Szczucinie
Przedszkole Publiczne w Borkach



Chrystus, by przynieść światu
zbawienie. 

Zaplanujmy więc udział w na-
bożeństwach wielkopostnych.
Droga Krzyżowa niech będzie
dla nas przyglądaniem się na-
szemu osobistemu życiu przez
pryzmat osób i wydarzeń,
które odnotowane są w po-
szczególnych jej stacjach.
Droga Krzyżowa na kościele
parafianym w piątki o 15.00
dla dzieci, o 16.30 dla doro-
słych i o 18.30 dla młodzieży.
W kaplicach w Dąbrowicy 
i w Radwanie o 16.00. Gorzkie
Żale to nabożeństwo typowo
polskie. Wypada więc pod-
trzymywać tę polską tradycję
rozważania Męki Pańskiej, aby
uświadomić nam wielką mi-
łość Pana Jezusa do każdego 
z nas. On jest zawsze z nami,
nawet jeśli nasze życie tak bar-
dzo różni się od Jego życia 
i przykładu, jaki nam daje. Na-
bożeństwo Gorzkich Żali z ka-
zaniem pasyjnym w Niedzielę
o 16.00. W Dąbrowicy o 10.00 
a w Radwanie o 14.00.

Trudno sobie wyobrazić prze-
mianę życia bez dobrego prze-
życia rekolekcji. Na co dzień
niejednokrotnie zapominamy
o Panu Bogu. Rekolekcje to
czas szczególnego spotkania 
z Panem Bogiem, naszym mi-
łującym Ojcem. Już dziś 
zapraszamy na rekolekcje 
w V Niedzielę Wielkiego
Postu, czyli 2 kwietnia. W tym
także dniu przypada rocznica
śmierci św. Jana Pawła II.
Uczniowie Szkół Podstawo-
wych rozpoczną rekolekcje w
środę, 5 kwietnia. Młodzież
swoje rekolekcje rozpocznie
tradycyjnie w Wielki Ponie-
działek, 10 kwietnia. 

Większość wiernych korzysta
z sakramentu pojednania pod
koniec Wielkiego Postu. Dla-
tego spowiedź w naszej parafii
będzie w sobotę 8 kwietnia od
godziny 8.00 do 18.00. Prze-
rwy w spowiedzi będą od
10.00 do 10.45, od 12.00 do
14.00 oraz od 15.30 do 16.00.
Dobrze, że tak jest, ale lepiej
rozpocząć spowiedzią ten
święty czas  Wielkiego Postu,
czy rekolekcji. Mając bowiem
czyste serce i będąc pojednani
z Bogiem i ludźmi, jesteśmy
bardziej wrażliwi na słowo
Boga i obecność innych ludzi
oraz przygotowani na przyję-
cie łaski Bożej. 

Szczególną pomocą w ćwicze-
niach wielkopostnych jest
udział we Mszy Świętej. Po-
czątkiem przemiany życia
człowieka jest słuchanie słowa
Bożego i wprowadzanie go 
w czyn. Dlatego w Eucharystii
Chrystus Pan zastawia dla każ-
dego z nas podwójny stół:
słowa i pokarmu na nieśmier-
telność, abyśmy zgodnie z tra-
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postu przed tym świętem. 
Św. Ireneusz pisze, że za 
jego czasów „ku czci 40-dnio-
wego postu Pana Jezusa był
nakazany post 40-godzinny
(obowiązywał zatem w Wielki
Piątek i w Wielką Sobotę)“. 
W III wieku poszczono już 
cały tydzień. Na początku 
IV wieku wprowadzono post
40-dniowy. Dlaczego właśnie
40 dni? Liczba 40 w Biblii jest
„zarezerwowana” dla dzieł
oczyszczenia i przygotowania.
40 dni trwał deszcz i potop,
Mojżesz przebywał na Synaju
przez 40 dni i 40 nocy, 40 lat Iz-
raelici błąkali się na pustyni...
Chrystus pościł 40 dni na pust-
kowiu. Pamiętać jednak trzeba,
że liczba 40 nie jest rozumiana
w Biblii w sensie matematycz-
nym, lecz symbolicznym.
Okres ten rozpoczyna się
Środą Popielcową i trwa do li-
turgii Wielkiego Czwartku,
która z kolei rozpoczyna wła-
ściwe jedno wielkie Święto
Paschalne celebrowane w 
ramach trzech dni, tzw. Tri-
dum Paschalne. W Środę Po-
pielcową posypujemy głowy
popiołem.  Sam zwyczaj posy-
pywania głów popiołem na
znak żałoby i pokuty, celebro-
wany w Środę Popielcową,
znany jest w wielu kulturach 
i tradycjach, m.in. w starożyt-
nym Egipcie, u Arabów 
i w Grecji. W liturgii pojawił
się on w VIII wieku. Kto posy-
puje głowę popiołem przy-
znaje przed Bogiem, że jest
grzeszny i pragnie prawdzi-
wego nawrócenia. W Środę
Popielcową - zgodnie z kano-
nami 1251-1252 Kodeksu
Prawa Kanonicznego - obo-
wiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych i post ści-
sły (trzy posiłki w ciągu dnia,
w tym tylko jeden - do syta).
Prawem o wstrzemięźliwości
są związani wszyscy powyżej
14. roku życia, a prawem o po-
ście - osoby pełnoletnie do roz-
poczęcia 60. roku życia. Wielki
Post jest dla wierzących dobrą
okazją do głębokiej refleksji 
i rewizji swojego życia, gdyż
stawia nam przed oczy trudną
i bolesną drogę, którą szedł

- Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Wisła” Szczucin, zada-
nie pt: „Sportowy Szczucin”. Przy-
znana kwota dotacji 60.000 zł.
2. "Ochrona i promocja zdrowia
oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym":
- Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich Diecezji Tarnowskiej, zadanie
pt: „Inwestuj w siebie, rozwiń
skrzydła - promocja wartości tra-
dycji w rodzinie oraz propagowa-
nie zdrowego stylu życia".
Przyznana kwota dotacji 5.000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Suchy Grunt, zadanie pt:
Warsztaty fotograficzne dla dzieci
"Bajka na spacerze" oraz Piknik
Rodzinny jako integracja miesz-
kańców wsi Suchy Grunt". Przy-
znana kwota dotacji 6.579,10 zł,
- Stowarzyszenie Mieszkańców
Wsi Wola Szczucińska, zadanie pt:
„Czas bezpiecznie spędzamy
zdrowo się odżywiamy”. Przy-
znana kwota dotacji 5.150 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Szczucinie, zada-
nie pt: „Edukacja i promocja zdro-
wego stylu życia poprzez
zorganizowanie zajęć artystycz-
nych zwieńczonych Świętem Ro-
dziny". Przyznana kwota dotacji
4.940 zł,

Stowarzyszenie Wolon-
tariat Św. Ojca Pio, zadanie pt:
„Wolność to odpowiedzialność”.
Przyznana kwota dotacji 4.500 zł
,- Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Dąbrowica, zadanie pt:
„Poznaj swój kraj i swoją okolicę”.
Przyznana kwota dotacji 3.791 zł.
3. "Rozwijanie kultury i ochrona
tradycji":
- Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta”
przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczucinie, zadanie pt: „Muzy-
kujMy - rozwijanie kultury i
ochrona tradycji w Gminie Szczu-
cin". Przyznana kwota dotacji
40.000 zł.
Łączna wartość przyznanych dota-
cji zamknęła się w kwocie
239.960,10 zł. Organizacjom gratu-
lujemy wygranych konkursów i
życzymy sukcesów w realizacji
zadań.

Paweł Wantuch 
Z-ca Kierownika Referatu 

Promocji i Rozwoju

dycyjną praktyką wielko-
postną skupili się na modli-
twie, poście i jałmużnie. 

Wiele w życiu problemów 
i przykrych sytuacji. Każdego
dnia człowiek przeżywa jakieś
trudności. Czy zatem warto
dokładać sobie nowych obo-
wiązków i zmartwień? Żyjemy
w ogromnym pędzie, chcąc na-
dążyć za wszystkimi przemia-
nami, które dzieją się wokół
nas. Nawet sami nie wiemy
kiedy zaczynamy gonić za
ulotnymi wartościami. Będąc
w ciągłym ruchu i chaosie,
trudno usłyszeć Pana Boga.
Wielki Post może się stać właś-
nie taką próbą zatrzymania się
w tym pędzącym świecie nad
tym co ważne, co istotne dla
naszego życia.  Można tu przy-
wołać słowa z poematu Popie-
lec T.S. Eliota, które dobrze to
wyrażają:

A słowo gdzie się odnajdzie,
gdzie będzie rozbrzmiewać?

Nie tu, bo nie ma tu dość
ciszy…

I nie ma radości dla tych, co idą
w zgiełku…

Do wszystkiego się przygoto-
wujemy: do ważnych wyda-
rzeń w życiu, do zawodów
sportowych, do podróży, do
urlopu. Wystarczy pomyśleć,
ile przygotowań wymaga ślub
albo wyprawa w góry. Im
ważniejsze wydarzenie, tym
więcej przygotowań. Jeśli
więc Wielkanoc jest czymś
ważnym (a dla chrześcijan jest
czymś absolutnie podstawo-
wym), to żeby ją dobrze prze-
żyć, konieczne jest dobre
przygotowanie. Warto może
przygotować się żeby dobrze
przeżyć Wielkanoc. Po to
mamy Wielki Post.

Zygmunt Warzecha
Proboszcz Parafii Szczucin
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Po co Wielki Post? 
Coraz większą popu-

larnością, również w Polsce,
cieszą się baseny, siłownie, ga-
binety odnowy biologicznej.
Nie tylko ludzie młodzi, ale i ci
w sile wieku spacerują, upra-
wiają gimnastykę, by być 
w dobrej kondycji fizycznej.
Czy jednak wystarcza mieć
sprawne ciało? Czy to już cała
troska o nasze człowieczeń-
stwo? Bo to przezież dusza
człowieka porusza. Dlatego już
w II wieku, dla lepszego przy-
gotowania do przeżycia Świąt
Paschalnych, dodano dwa dni

Tytuł profesorski to wielki
honor i zaszczyt, ale też ukoro-
nowanie drogi naukowej. 
Prof. dr hab. n.med. Ireneusz
Kotela specjalista w dziedzinie
ortopedii i traumatologii, po-
chodzący ze Szczucina prze-
szedł drogę od ordynatora
oddziału ortopedii w Dąbro-
wie Tarnowskiej, przez ordy-
natora Oddziału Ortopedii 
w Szpitalu św. Łukasza w Tar-
nowie, aż po Klinikę Ortopedii
i Traumatologii Centralnego
Szpitala Klinicznego MSWiA w
Warszawie, którą kieruje od
2010 roku. Naukowo związany
jest z Uniwersytetem Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach na
Wydziale Lekarskim i Nauk o
Zdrowiu, gdzie zarządza Za-
kładem Rehabilitacji w Scho-
rzeniach Narządu Ruchu. Od

ponad 30 lat zajmuje się lecze-
niem urazowych uszkodzeń
kości, oraz zmian i deformacji
pourazowych. Specjalizuje się
w operacjach endoprotezopla-
styki stawów. 
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz
Kotela wspólnie z nieżyjącym
już ks. abp Zygmuntem Zi-
mowskim założył Fundację
Troska i Wiedza Powiśla Dąb-
rowskiego. Organizuje ona 
w Dąbrowie Tarnowskiej pres-
tiżową konferencję naukową
Dąbrowskie Spotkania Kli-
niczne, w której uczestniczą
największe autorytety w dzie-
dzinie nauk medycznych. 
Jest autorem wielu publikacji 
medycznych w znakomi-
tych czasopismach polskich 
i światowych.

Mieszkaniec Szczucina Ireneusz Kotela, otrzymał 
11 stycznia br. nominację profesorską. Uroczystość od-
była się w Warszawie, a nominację wręczył Prezydent 
RP Andrzej Duda. 

Profesor ze Szczucina



STARSZY SIERŻANT
WOJSKA POLSKIEGO
AUGUSTYN KUPIEC

Bezpośrednio przed wybu-
chem oraz w trakcie trwania 
I wojny światowej mieszkańcy
Tarnowa i okolicznych powia-
tów [tarnowskiego, brzeskiego,
dąbrowskiego i in.] byli najczę-
ściej powoływani do stacjonu-
jącego tu 57 pułku piechoty

[pp] Austro-Węgier. W listopa-
dzie 1918 roku wymówił on
posłuszeństwo dowódcom 
i wrócił z frontu włoskiego do
Tarnowa. W styczniu 1919
przemianowano go na 13 Pułk
Ziemi Tarnowskiej, by w lutym
otrzymać nazwę 16 Pułku Pie-
choty. Jako jednostka odradza-
jącego się Wojska Polskiego
zapisał się złotymi zgłoskami
w walkach o granice Rzeczypo-
spolitej na wschodnim froncie
oraz w wojnie polsko-bolsze-
wickiej roku 1920. 
Augustyn Kupiec urodzony
28.XI.1896 r. w Łęce Szczuciń-
skiej został powołany
23.V.1915 r. do 57 pp 
mając wówczas 19 lat. Już 
16.IX.1916 r. dostał się do nie-
woli rosyjskiej [okolice Tomska
- Syberia], w której przebywał
do 24.XI.1918 r. Po powrocie do
Szczucina, zgłosił się do tar-
nowskiego Pułku Piechoty 
i przeszedł z nim cały szlak bo-
jowy 1919-1920 r. Brał również
czynny udział w Powstaniach
Śląskich. Za zasługi w walkach
został dwukrotnie odznaczony

Krzyżem Walecznych i związał
swoje życie z armią, w której
uzyskał stopień starszego sie-
rżanta. W 1938 roku wojsko do-
ceniło jego poświęcenie 
i na podstawie ustawy
z dnia 8 stycznia 1938 roku

[Dz.U.RP, nr 3 poz. 11] rozka-
zem z dn. 10 maja 1938 r. do-
wódca 6 dywizji piechoty gen.
Bernard Mond przyznał mu
Brązowy Medal za Długoletnią
Służbę. Został również przed-
stawiony do odznaczenia
Krzyżem Virtuti Militari, jed-
nak wybuch wojny przerwał
podjęte starania i pozbawił go
najwyższego odznaczenia woj-
skowego nadawanego za mę-
stwo na polu chwały.
16 pp to czas walk i służby gar-
nizonowej, które ukształtowały
jego charakter. Mieszkańcy po-
wiatów tarnowskiego, brze-
skiego i dąbrowskiego chcąc
podkreślić związek jednostki z
regionem, postanowili ufundo-
wać chorągiew - odpowiednik
dzisiejszego sztandaru. Nada-
nie chorągwi zatwierdził de-
kretem Prezydent RP z 15 maja

Tadeusz Popiel
urodził się w Szczucinie, jako
syn Antoniego Popiela i Anto-
niny z domu Stanicek (stąd
dwojaka forma jej nazwiska –
Stanicek lub Staniczek). Poda-
wane są dwie daty urodzenia
Tadeusza: "Polski słownik bio-
graficzny" tom XXVII na 
str. 578 podaje rok 1863 (z ad-
notacją: dokładna data nie jest
znana). Natomiast w "Księdze
urodzeń" parafii Szczucin
(tom II str.122 nr 5) zapisane
jest: "Tadeusz Kazimierz Po-
piel urodzony 11 lutego 1861
r., syn miłościwego pana An-
toniego (herbu rycerskiego
Sulima), poborcy podatko-
wego w Szczucinie i miłości-
wej pani Antoniny, córki
Łukasza Staniczka". Został
ochrzczony 3 marca 1861 r.
przez ks. Jana Tabaczyń-
skiego.

Tadeusz spędził dzie-
ciństwo w Szczakowej i Bro-
dach, gdzie uczęszczał do
szkoły realnej. W roku 1876
zapisał się do Szkoły Sztuk
Pięknych w Krakowie. Jako
wybitnie zdolny został przy-
jęty w 1881 r. na Oddział
Kompozycyjny pod kierun-
kiem Jana Matejki. W roku
1885 udał się na dalsze studia
do Wiednia, a potem do Mo-
nachium, gdzie wykonał wiele
obrazów o tematyce biblijnej i
historycznej ("Ostatnie chwile
Zygmunta Augusta").

W 1893 r. w San Fran-
cisco otrzymał złoty medal za
obraz "Po burzy" wystawiony
w dziale polskim Wystawy
Światowej. W 1894 r. pracował
przy urządzaniu Wystawy

Krajowej we Lwowie 
(alegoryczne malowidło na
frontonie pawilonu przemy-
słowego). We Lwowie 
powstała monumentalna "Pa-
norama Racławicka" Jana
Styki i Wojciecha Kossaka w
której Tadeusz Popiel namalo-
wał partie pejzażu i postacie
chłopów. Wspólnie ze Styką
wymalował również pano-
ramę "Golgota" (można ją
oglądać w okresie od Wiel-
kiego Piątku do Niedzieli
Miłosierdzia Bożego w Ko-
ściele Bernardynów w Krako-
wie, nieopodal Wawelu, 
u zbiegu ulicy Bernardyńskiej
i Stradomskiej) oraz "Bem w
Siedmiogrodzie". Już we
współpracy z innymi artys-
tami namalował "Na Golgotę"
i "Branki w jasyrze".
W 1919 r. na uroczystości
grunwaldzkie w Krakowie na-
malował z Zygmuntem Roz-
wadowskim panoramę "Bitwa
pod Grunwaldem", jednak nie
był zadowolony z tego dzieła. 
Tadeusz Popiel należał do Ko-
misji Znawców Towarzystwa

Przyjaciół Sztuk Pięknych we
Lwowie. W Czerniowcach za-
łożył szkołę rysunku. W póź-
niejszych latach zajmował się
głównie malarstwem wnętrz
obiektów sakralnych i uży-
teczności publicznej:
nawę główną i kopułę ko-
ścioła św. Katarzyny w Peters-
burgu
plafony pałacu Tretiakowa w
Moskwie
wnętrze kościoła Klarysek we
Lwowie
w Teatrze Opery i Baletu we
Lwowie – alegoryczne przed-
stawienia pór roku i umiejęt-
ności na 12 płótnach
umieszczonych pod plafonem
westybulu
freski w kościele oo reforma-
tów pw. Świętej Rodziny we
Lwowie (zniszczone po II woj-
nie)
freski w kościele Zakonu
Sióstr Klarysek we Lwowie.
W roku 1899 Tadeusz Popiel
wygrał konkurs na dekorację
malarską kaplicy św. Stani-
sława w katedrze w Padwie
pw. św. Antoniego. Przez rok

malarz przebywał we Wło-
szech (Florencja, Rzym, Wene-
cja, Loretto, Wenecja). W tym
ostatnim mieście poznał pat-
riarchę Giuseppe Sarto, póź-
niejszego papieża Piusa X,
którego portretował, odzna-
czył on Tadeusza Popiela w
1905 r. godnością szambelana.
Również w polskich kościo-
łach znajduje sie wiele malo-
wideł Tadeusza Popiela: w
Bieczu (kościół parafialny),
Dukli (kościół farny i bernar-
dyński), Jaśle (wizytek), Prze-
myślu (katedra i
karmelitanek), Wiśniczu, Od-
rzykoniu, Bieźdierzy, Klim-
kówce. Projektował witraże w
kościele w Kołorzycach i Kate-
drze Lwowskiej. W Poznaniu
dekorował kościół farny i św.
Floriana na Jeżycach, również
w Kępnie, Grodzisku pod Ple-
szewem i w Krakowie ozdobił
freskami nawę główną ko-
ścioła Franciszkanów i ze-
wnętrzną ścianę absydy –
postać św. Franciszka. W do-
robku artystycznym Tadeusza
Popiela znajdują się również

str.4
KĄCIK HISTORYCZNY
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1925 roku, a wręczył ją puł-
kowi 29 maja 1927 Ignacy Mo-
ścicki. Na chorągwi widniały
herby Tarnowa, Dąbrowy Tar-
nowskiej i Brzeska, a także
daty i nazwy miejscowości, w
których pułk stoczył najwięk-
sze boje, tj.: Dawidów 
22 V 1919, Murowa 28 V 1920,
Trzebionka, Łady 9 -10 VII
1920, Krasne-Mogiła 6 IX 1920. 
W przeddzień uroczystości
wręczenia chorągwi, dowódca
16 pp płk Władysław Dragat

wydał okolicznościowy rozkaz,
który został wydrukowany 
w specjalnej Jednodniówce 
16 pułku piechoty w Tarnowie
29 maja 1927 roku. Na stronie 4
czytamy m. in.: „Na chorągwi
naszej widnieć będą nazwy
bitew, gdzie nasi poprzednicy,
żołnierze 16 pułku piechoty,
swym krwawym trudem na ru-
bieżach Rzeczypospolitej 
stawiali podwaliny Jej Niepo-
dległości. Chorągiew Pułkowa
będzie widomym znakiem tej

pejzaże (zwłaszcza z pobytu
we Włoszech), sceny rodza-
jowe o charakterze moraliza-
torskim oraz portrety –
historycznych postaci (poczet
królów polskich wg wzorów
Jana Matejki) i współczesnych
mu profesorów Politechniki
Lwowskiej.
Tadeusz Popiel był  wszech-
stronnym artystą, bardzo 
pracowitym i płodnym. Trak-
tował sztukę jak służbę naro-
dowi i Kościołowi.

Żonaty od 1894 r. z
Marią Starzewską, miał dwie
córki: Marię (1895-1979 ) 
żonę Juliusza Skorkowskiego
i Annę (1900-1982) żonę Grze-
gorza Ogniewskiego. 
W ostanim 10. leciu swego
życia Tadeusz Popiel przeby-
wał w Krakowie i Swoszowi-
cach, gdzie miał dużą
pracownię. Zmarł w Krako-
wie 22.11.1913 r., został po-
chowany na Cmentarzu
Rakowickim w rodzinnym
grobowcu Starzewskich.

Maria Pietracha

„Pamiątka z niewoli rosyjskiej” A. Kupiec 1 z prawej
(zb. tr. E. Kupiec)
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krwawej ofiary, jaką kilkuset
żołnierzy naszego pułku zło-
żyło Ojczyźnie. Chorągiew
nasza będzie widomym zna-
kiem tej chluby i sławy 
16 pułku piechoty. Po wieczne
czasy będzie ona, swem krót-
kiem hasłem Honor i Ojczyzna,
wskazywać drogę 16 pułkowi
piechoty. Jutro złożymy przy-
sięgę na chorągiew. Przysięg-
niemy, że pułk nasz w czasie
pokoju będzie kuźnią charakte-
rów, szkołą woli i czynów, a w
chwili, gdy dobro Ojczyzny
tego wymagać będzie, stanie
się tarczą Rzeczypospolitej.
Przysięgniemy, że żołnierze 
16 pułku piechoty zawsze będą
godnymi następcami swych
poprzedników, którzy dali 
w ofierze Ojczyźnie nie tylko
swój trud żołnierski i rany, lecz
także to, co obok honoru żoł-
nierskiego mieli najdroższego
swe życie”.
Nikt w tym czasie nie przewi-
dywał, że bardzo szybko przyj-
dzie pułkowi dochować
wierności złożonej przysiędze.
Złożył on swoją ofiarę krwi,
męstwa i bohaterstwa w kam-
panii wrześniowej 1939 roku
na szlaku bojowym od
Pszczyny i Ćwiklic poprzez
m.in. Rajsko, Osiek, Oświęcim,
Radłów i Biskupice Radłow-
skie, Mielec, Rozwadów,
Janów Lubelski, Frampol, Bił-
goraj nad Tanwią, Rawę Ruską
aż po Tokarnię i Psary, gdzie
żołnierze 16 pp 17 i 18 września
oddali ostatnie strzały. Tam
Pułk zgodnie z otrzymanymi
rozkazami złożył broń, a więk-
szość żołnierzy trafiła począt-
kowo do radzieckich, a później
[na mocy odrębnego porozu-
mienia] urodzeni na zachód od
Bugu zostali przekazani 
w Brześciu do niemieckich
obozów jenieckich. 

St. sierżant A. Kupiec
został przewieziony do stalagu
XIII c [Stammlager für krieg-
sgefangene Mannschaften und
Unteroffiziere – dla podofice-
rów i szeregowych], skąd zos-
tał zwolniony 19 XI 1940 roku
oraz przeznaczony do pracy 
w przemyśle niemieckim. Ko-
rzystając z okazji przekazywał
tajne informacje o zakładach
zbrojeniowych [wraz z mjr
Kwaplewskim] dla wywiadu
amerykańskiego. Po zakończe-
niu wojny wstąpił do Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
a 15 grudnia 1946 roku powró-
cił do kraju. Zmarł 24 września
1947 roku.
Chwała Bohaterom !

Edmund Kupiec

Serdecznie dziękuję Panu 
dr Krzysztofowi Struziakowi
za cenne uwagi i spostrzeżenia,
które wpłynęły na ostateczny
kształt powyższego artykułu.

15.01.2017 r. 60. wolontariu-
szy – uczniowie szkół naszej
gminy, kwestowało na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy "Dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na od-
działach ogólnopediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej se-
niorom". Już od godz. 13.00
wolontariusze rozliczali się 
w Sztabie zarejestrowanym
przy Samorządowym Cen-
trum Kultury i Bibliotek 
w Szczucinie. Na Rynku 
w Szczucinie od godz. 17.00
rozbrzmiewała muzyka. Za-
grały zespoły: Va Bank i Rasta
Rocket. Gościnnie wystąpili:
Mariusz Piotrowski (harmo-
nijka ustna - Olkusz), Ryszard
Liguz, Bogdan Mac i Sylwia
Kostecka. O godz. 20.00 roz-
błysło Światełko do Nieba,
sponsorowane przez Firmę
"Teltom" z Tarnowa.  Zebrano
22.370,43 zł, to aż o 5 tys. wię-
cej niż w ubiegłym roku.
Najwięcej zebrały: Alicja
Nowak (2.114,50 zł - z Otwar-
tego Turnieju w Badmintonie
w ramach WOŚP), Sylwia

Motyka (926,79 zł) i Dominika
Marek (913,27 zł) z Gimnaz-
jum w Szczucinie. Gratulu-
jemy!
Dziękujemy sponsorom, któ-
rzy co roku wspierają 
Orkiestrę. Są to: Firma Hand-
lowo-Usługowa "Wisła" -
Waldemar Gwoździowski,
Sklep Spożywczo-Przemy-
słowy "Smakosz" – Agnieszka
Gajda i Stanisław Pieróg,
Dom Handlowy Malisz, "Su-
permarket" - Krystyna Omia-
tacz, Masarnia Janina
Juszczyk, Piekarnia "Złoty
Kłos" – Aleksander Początek,
Firma Handlowo-Usługowa
"Furgał" i Firma "Trans-
Budex" – Mariusz Kmieć.
Cieszymy się, że ta szlachetna
inicjatywa, zaktywizowała
społeczność naszej Gminy,
która jeszcze aktywniej niż
dotąd, włączyła się w tego-
roczną akcję. 
Dzięki takiej powszechnej
mobilizacji, WOŚP uzbierał
rekordową kwotę 
105.570.801,49 zł.

Redakcja

25. Finał WOŚP w Gminie
Szczucin

6.01.2017 r. Orszak
Trzech Króli po raz pierwszy
przeszedł wokół szczuciń-
skiego rynku. Mimo dużego
mrozu, podążając za Gwiazdą,
Trzej Królowie na koniach po-
prowadzili Orszak. Uroczysto-
ściom towarzyszyła kapela
ludowa "Wiślanie", kolędnicy 
z Zabrnia oraz mieszkańcy
gminy Szczucin z królewskimi
symbolami.

Taki sposób obchodze-
nia Święta Objawienia Pań-
skiego stanowi wydarzenie
ogólnopolskie, które w róż-
nych miejscowościach jest or-

ganizowane przez lokalne spo-
łeczności. Fundacja "Orszak
Trzech Króli" wspiera te dzia-
łania. Parafia Szczucin została
zgłoszona i zarejestrowana do
ogólnopolskiej akcji na 
2018 rok. Dzięki temu, miesz-
kańcy naszej Gminy uczestni-
cząc 
w Orszaku, będą mogli otrzy-
mać śpiewniki, korony i inne
atrybuty obchodów tego
święta. Już dziś serdecznie za-
chęcamy do wspólnego prze-
marszu 6 stycznia 2018 roku.

Redakcja

Orszak Trzech Króli po raz pierwszy w Szczucinie



Pierwsze efekty nowego
prawa poczujemy już w poło-
wie roku – wtedy zacznie obo-
wiązywać całkowity zakaz
spalania mułów i flotów węg-
lowych w  piecach na terenie
całego województwa oraz zo-
stanie zakazane montowanie
kotłów i kominków, które nie
spełniają norm ekoprojektu.
Mieszkańcy, którzy ogrzewają
swoje domy przestarzałymi
kotłami, na dostosowanie się
do nowych przepisów będą
mieli czas do końca 2022 roku,
a w  przypadku korzystania
z kotła spełniającego wymaga-
nia emisyjne na poziomie co
najmniej klasy 3 – do końca
2026 roku.
Konsultacje społeczne trwały
przez cały grudzień ub. r. –
choć o  zapisach ograniczają-
cych emisję na terenie całej Ma-
łopolski przedstawiciele władz
województwa rozmawiali
także przy okazji innych spot-
kań, w czasie których też poru-
szano temat złej jakości
powietrza. Ogólnie zgłoszono
ponad 11,8 tys. wniosków.
Swoje petycje złożył też: „Kra-
kowski Alarm Smogowy” po-
party przez 10 015 osób;
„Skawiński Alarm Smogowy”
poparty przez 514 osób; zrze-
szenie „Płuca Kalwarii”, któ-
rego petycję podpisały 
343 osoby. Za wprowadze-

niem uchwały opowiedziało
się 154 mieszkańców miasta
i gminy Skała, 80 profesorów
AGH, 18 przedstawicieli śro-
dowiska medycznego oraz 
12 mieszkańców i  radnych
Krakowa. Opinie do projektu
uchwały zgłosiło też 122 mało-
polskich gmin i  powiatów 
– z tego 64 wnioski wyrażały
poparcie, 37 zawierało szcze-
gółowe uwagi bez wyrażenia
stanowiska, natomiast 21 to
sprzeciw wobec projektu
uchwały. Warto jednak pod-
kreślić, że sprzeciw gmin wy-
wołała obawa o  skutki
ekonomiczne dla mieszkań-
ców oraz obciążenie służb
gminnych obowiązkiem kon-
troli przestrzegania zapisów

uchwały.
Przegłosowana uchwała anty-
smogowa pierwsze ogranicze-
nia wprowadzi już w połowie
tego roku – od lipca 2017 roku
na terenie Małopolski będzie
obowiązywał zakaz palenia
w  piecach mułami, flotami
węglowymi oraz mokrym
drewnem (o wilgotności po-
wyżej 20%). Nowo instalo-
wane kotły i  kominki będą
musiały spełniać wymagania
ekoprojektu, zgodnie z  któ-
rymi kocioł – zwłaszcza pod-
czas pracy na niepełnej mocy –
nie może emitować więcej niż
40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt
ogranicza również emisję to-
ksycznych tlenków azotu. Od
2020 roku kotły, które nie speł-

niają norm ekoprojektu, nie
będą dostępne w sprzedaży na
terenie UE.
Przepisy uchwały antysmogo-
wej nie będą dotyczyć miesz-
kańców, którzy już teraz
korzystają z  ekologicznych
źródeł ogrzewania: sieci cie-
płowniczych, pieców elek-
trycznych, na gaz czy olej,
a  także pomp ciepła. Gdyby
jednak chcieli zamienić je na
kocioł opalany węglem i drew-
nem, powinni koniecznie za-
opatrzyć się w ten spełniający
wymagania ekoprojektu. Po-
dobnie jak właściciele komin-
ków – od lipca 2017 roku nowe
urządzenia będą musiały speł-
niać wymagania ekoprojektu.
Wejście w życie uchwały anty-
smogowej dla całej Małopolski
nie pociągnie za sobą natych-
miastowych konsekwencji. Na
dostosowanie się do jej przepi-
sów mieszkańcy będą mieli
czas do końca 2022 roku, 
a  w przypadku korzystania
z kotła spełniającego wymaga-
nia emisyjne na poziomie co
najmniej klasy 3, ten okres zos-
tał wydłużony do końca 
2026 roku.
Wychodząc naprzeciw nowej
uchwale antysmogowej Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczu-
cin podjął działania w celu
pozyskania zewnętrznych
środków finansowych z Regio-

Uchwała antysmogowa dla całej Małopolski przyjęta
Podczas styczniowej sesji radni sejmiku województwa przegłosowali uchwałę antysmogową dla całej Małopolski.

Tarnowska firma
,,MARTEX" S-ka z o.o., na zle-
cenie Zakładu Usług Komunal-
nych w Szczucinie wykonała
za pomocą metody przewiertu
sterowanego odcinek sieci
wodociągowej o średnicy ze-
wnętrznej DN 160 pod dnem
rzeki Breń o długości 85 mb, w
rurze osłonowej. Wykonanie
nowego połączenia było ko-
nieczne ze względu na częste
awarie dotychczasowego ruro-
ciągu, wykonanego z rur stalo-
wych w 1993 roku, oraz
negatywny wpływ na stabil-
ność mostu pod którym ten
wodociąg był podwieszony.
Nowe połączenie gwarantuje
pewność dostawy wody na
teren części gminy Szczucin
położoną na północ od Stacji
Uzdatniania Wody ,,Suchy
Grunt". Jest to drugie nie-
zwykle ważne połączenie
wodociągów pod dnem rzeki
Breń gwarantujące nieprze-
rwane dostawy wody w okre-

sie letnim a także zimowym
nie będąc narażone na zama-
rzanie. Koszt budowy wraz 
z demontażem rurociągu stalo-
wego wyniósł około 50.000 zł.
W planach zakładu na najbliż-
sze lata jest zaprojektowanie i
wymiana wszystkich estakad
nad rowami i kanałami i posa-
dowienie ich w gruncie pod
dnem cieków wodnych. Przed-
sięwzięcie  ma na celu zapew-
nienie bezawaryjności sieci
wodociągowej szczególnie 
w warunkach zimowych.

Korzystając z okazji że
zbliżają się Święta Wielka-
nocne, chciałem w imieniu pra-
cowników Zakładu Usług
Komunalnych w Szczucinie
oraz swoim własnym życzyć
Zdrowych, Radosnych i Po-
godnych Świąt Wielkanocnych
oraz Wielu Łask Bożych
Zmartwychwstałego Jezusa.

Pracownicy i Dyrektor
ZUK Szczucin

Nowe połączenie wodociągu 
w Zabrniu

nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopol-
skiego na wymianę kotłów dla
mieszkańców gminy. Celem
projektu jest dofinansowanie
działań w ramach ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy
Szczucin. Wymianie będą pod-
legać stare kotły (piece) na pa-
liwa stałe (np. węgiel, koks,
miał) na nowe kotły na paliwa
gazowe i biomasę, lub na no-
woczesne kotły na węgiel wraz
z wykonaniem wewnętrznych
instalacji w budynkach, nie-
zbędnych do prawidłowego
funkcjonowania nowego sys-
temu ogrzewania. 
Informujemy również, iż 
w ostatniej fazie przed 
zawarciem umowy jest 
zamówienie dotyczące wyko-
nania audytów energetycz-
nych na terenie naszego
subregionu. Po podpisaniu
umowy z firmą wykonującą
oceny energetyczne, gminny
koordynator projektu ustali 
z wykonawcą roboczy harmo-
nogram przeprowadzania
wizji lokalnych w celu 
poinformowania zaintere-
sowanych mieszkańców, 
w jakim czasie odbywać się
będą wizyty w ich budynkach.

Mateusz Nowak
Ekodoradca Gminy Szczucin
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dzieci.
Światowy Dzień Wody

w 2015 r. obchodzony był pod
hasłem "Woda i zrównoważony
rozwój", w 2016 r. "Woda 
i praca", a w bieżącym roku te-
matem przewodnim są ścieki.
Odnosząc się do tegorocznego
przesłania należy podkreślić
ogromny negatywny wpływ
uwalniania ścieków do środo-
wiska bez ich oczyszczenia. Wy-
wołuje to m.in. choroby u ludzi,
powstawanie martwych stref,
gdzie większość fauny i flory nie
jest w stanie przetrwać, zmniej-
szenie zasobów rybnych, zatru-
wanie naszych rzek, dużych
zbiorników wodnych oraz gleby.
Z drugiej strony ścieki po
oczyszczeniu są źródłem nie
tylko wody, substancji odżyw-
czych czy energii ale też m.in. tak
cennych surowców jak tytan. 
W niektórych krajach są już
oczyszczalnie ścieków, które po-
zyskany materiał organiczny
przetwarzają na gaz, a więc są
znaczącym źródłem energii.
Tymczasem szacuje się, że nadal
80% ścieków na świecie jest
uwalnianie bezpośrednio do śro-
dowiska.

Woda pokrywa 71%
kuli ziemskiej ale tylko 2% zaso-
bów wodnych to użyteczna dla
człowieka woda słodka. Głów-
nym jej odbiorcą jest rolnictwo,
które zużywa ok. 70% wody pit-

22 marca 
– Światowy Dzień Wody

Ustanowienie 22 marca
Światowego Dnia Wody ma
swoje głębokie uzasadnienie.
Woda jest bowiem jednym z
podstawowych zasobów nie-
zbędnych do życia w różnych
jego obszarach, przy czym w
świecie występuje jej znaczący
niedobór. Z szacunków ONZ
wynika, że na brak dostępu do
czystej wody pitnej cierpi 
od 600 mln do ponad 1 mld
ludzi. Problem ten w najwięk-
szym stopniu występuje w Af-
ryce Subsaharyjskiej (m.in.
Nigeria, Kongo, Etiopia, Kame-
run, Senegal) oraz w Oceanii
(m.in. Papua Nowa Gwinea, Mi-
kronezja, Fidżi) ale niewielu z
nas ma świadomość, że polskie
zasoby wodne są na poziomie
Egiptu, a w niektórych regionach
naszego kraju obserwuje się już
postępujące stepowienie często
dobrych gleb. Stąd uważa się, że
jednym z ważniejszych praw
człowieka jest właśnie dostęp do
wody, która ma istotny wpływ
na nasz rozwój cywilizacyjny,
jest niezbędna w gospodarce i
naszym codziennym życiu.
Również jakość wody ma istotny
wpływ na wyżywienie i zdrowie
człowieka, w tym szczególnie

nej świata, przy czym należy
mieć na uwadze, że rosnąca glo-
balna populacja zwiększy do
2050 r. zapotrzebowanie na żyw-
ność o 80-90%, co będzie miało
też swoje przełożenia na jeszcze
większą presję na zasoby wodne.
W UE rolnictwa pobiera 
35% wody, ale na południu kon-
tynentu, gdzie występuje po-
trzeba nawadniania upraw jest
to już 80%.

Europejczyk zużywa
średnio 200 litrów wody dzien-
nie, Amerykanin 400 litrów,
Polak ok. 160 litrów, a Palestyń-
czyk 50 litrów. Dlatego w na-
szym codziennym życiu tak
ważne jest oszczędzanie wody –
wymaga tego racjonalna gospo-
darka wodna. Szacuje się, że ko-
rzystając z wody z kubka przy
myciu zębów zużywamy 
ok. 0,5 l, a przy bieżącej wodzie
z kranu aż 16 litrów! Równocześ-
nie kran cieknący w tempie 
1 kropla na sekundę daje stratę
16,8 litrów na dobę.

W sferze publicznej
nadal zbyt mało inwestuje się w
poprawę racjonalności zużycia
wody, a także w jej gromadzenie
i wykorzystanie do różnych
celów. Chodzi tutaj zarówno o
wielkie zbiorniki wodne jak 
i tzw. małą retencję.

Adrian Zaleśny,  Asystent Posła
do PE Czesława Siekierskiego
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Domyślamy się, że będzie
mowa o święcie Matki Bożej
Gromnicznej – oficjalna nazwa
Ofiarowanie Pańskie -  tytuł
dramatyczny, bo to święto ma-
jące w Polsce bogatą tradycję
traci na pierwotnym znacze-
niu. Do 1911 roku było świę-
tem obowiązującym i chociaż
stało się dniem pracy jest nadal
obchodzone. Księża ogłaszają,
że 2 lutego na mszach św. bę-
dzie poświęcenie gromnic 
i proszą, by wierni przynieśli
ze sobą gromnice. Rozpoczyna-
jąc obrzęd poświęcenia ksiądz
prosi: teraz zapalcie wasze
świece, po zapaleniu okazuje
się, że maksimum 1/3 je przy-
niosła, reszta nawet nie bardzo
wie, dlaczego powinna je przy-
nieść, na co im one będą po-
trzebne. Dla podtrzymania
tradycji istnieje potrzeba poz-
nania historii święta i związa-
nych z nim polskich
zwyczajów. 

Historia Święta
Istotę święta wyjaśnia Ewange-
lia św. Łukasza 2, 22-40, która
opowiada jak to czterdziestego
dnia po narodzeniu Jezusa,
Maryja i Józef przynoszą Dzie-
cię do świątyni, by jak nakazy-
wało prawo Mojżeszowe,
ofiarować Go Panu, „Każdy
pierworodny syn winien być
poświęcony Bogu”. Wyjś. 13.2.
W świątyni spotykają starca
Symeona i prorokinie Annę,
którzy rozradowani w małym
dziecku rozpoznają Mesjasza
„Światło na oświecenie
pogan....”
Pamiątkę tego zdarzenia w Je-
rozolimie obchodzono już ok.
400 roku, jako święto z pro-
cesją, kazaniami i mszą św.
Daje temu świadectwo pąt-
niczka Eteria, która w tym cza-
sie nawiedziła Ziemię Świętą.
W pamiętniku pisze: 
„40-ty dzień po Narodzeniu
Pana Jezusa obchodzi się tu
bardzo uroczyście. W Bazylice
Grobu Pańskiego odbywa się
procesja, w której wszyscy bio-
rący udział kroczą z najwięk-
szym weselem...” Jest mowa 
o radosnej procesji, ale nie ma
wzmianki o świecach... 
W VI wieku święto prze- 
szło do Konstantynopola, 
a ok. 701 roku do Rzymu. Tak
w Jerozolimie, jak i na Wscho-
dzie święto miało nazwę
„Spotkanie”, podkreślano ra-
dosne spotkanie Symeona 
i Anny z Jezusem. Było świę-
tem Pańskim. Na Zachodzie
podkreślano Oczyszczenie
NMP. Zmiana nazwy zmieniła
charakter święta – pierwotnie
święto Pańskie stało się świę-
tem maryjnym. Pierwsza
wzmianka o procesji ze świe-
cami pochodzi z 735 roku z An-
glii. Obrzęd poświęcenia
gromnic zawierają już księgi li-
turgiczne z X i XI wieku.

Kult Matki Bożej Gromnicz-
nej w świecie

Święto Matki Bożej Gromnicz-
nej szczególnie uroczyście jest
obchodzone w Polsce, na Filipi-
nach, w Hiszpanii, w Ameryce
Południowej. W krajach 
o większości protestanckiej
bardziej jest akcentowany
chrystologiczny charakter
święta.

W Polsce  
1. Święto ma charakter

maryjny. Polacy w Maryi
widzą Tę, która niebiańskie
światło (Chrystusa) sprowa-
dziła na ziemię. Gromnica
symbolizuje Chrystusa, który
jest światłością świata. Ksiądz
Jakub Wujek, TJ tłumacz Pisma
Świętego na język polski w jed-
nej postylli mówił o gromnicy:
”Przeto jest dobry obyczaj, że
ich ludzie przy skonaniu, 
w grzmieniu i trzaskaniu i in-
nych niebezpieczeństwach
używają, a osobliwie schodząc
z tego świata w pokoju, na
światłość Pana Jezusa Chrys-
tusa pamięć mają. A ksiądz
Piotr Skarga pisał: Gdy przez
ową ciemną stronę i mieszka-
nie śmierci przejdziemy, tam
się nam ta świeca przyda, tam
ta gromnica posłuży, którą jest
Jezus Chrystus”..

2. Wierzono, że grom-
nica broni od wszelkiego zła.
Wielkim wrogiem domów i do-
bytku były niegdyś w Polsce
burze z piorunami. Od pioru-
nów często ginęli ludzie, pło-
nęły drewniane domostwa, 
a niekiedy całe wioski. Grom-
nica miała strzec domy przed
gromami (piorunami) stąd
nazwa „gromnica”. W czasie
burzy zapalano woskowe
gromnice, stawiano na oknie
lub przed obrazem Matki Bożej
i modlono się o ochronę.

3. Pomocna w śmierci
godzinie. Gromnicę dawano
konającym, aby chroniła ich od
złych duchów. Ludzie wierzyli,
że w tej decydującej chwili sza-
tanowi szczególnie zależy na
zdobyciu duszy człowieka, ale
boi się światła gromnicy, kona-
jący zaś patrząc na światło
gromnicy ufa, ze wkrótce zoba-
czy światłość prawdziwą –
Chrystusa. Ludzie starzy, aby
zapewnić sobie w chwili
śmierci opiekę Matki Bożej,
umieszczali gromnicę nad łóż-
kiem by ja zawsze mieć pod
ręką. 

4. Szacunek dla grom-
nicy. Gromnice otaczano wiel-
kim szacunkiem. Musiała być 
z prawdziwego wosku. Przy-
strajano ją mirtem lub kokar-
dami. W lubelskim owijano
gromnice lnem i ozdabiano ko-
ralami. Niektóre owijano czer-
wonymi wstążkami- tzw.
„błażejki” i używano ich na-
stępnego dnia (w dzień 
św. Błażeja), gdy udzielano
błogosławieństwa przeciw cho-
robom gardła. Sacrum grom-
nicy.

5. Broniąca przed wil-
kami. Tradycja ludowa bardzo
często ukazuje Matkę Bożą
Gromniczną jako broniącą
ludzkie zagrody przed wil-
kami. Humanista Łukasz Gór-
nicki (+ 1603) w Dworzninie
Polskim wyraża przekonanie
współczesnych, że „o gromni-
cach wilcy stadami chodzą”.

Luty, jak nazwa wskazuje -
Luto (zimno) – bywa miesią-
cem bardzo zimnym, zgłod-
niałe wilki łączyły się w stada i
podchodziły pod ludzkie za-
grody, pożerały domowe zwie-
rzęta. Urządzano na nie
polowania. Myśliwi wyjeżdżali
saniami z prosiakami. Zwa-
bione kwikiem prosiaka wilki
goniły sanie, a myśliwi szcze-
lali. Konie musiały być bardzo
szybkie, by stado ich nie dogo-
niło, bo mogłoby być tragicz-
nie. M. Gawalewicz w książce
Królowa Niebios pisze: „na
gromniczną wilki jak rabusie
po polach się rozłażą i za
łupem węszą, a złowrogo mru-
czą i między sobą na śniegu się
swarzą i głodnymi zębami kła-
pią i robią wyprawę na uśpione
sioła. Panienka Święta staje im
na drodze z gromnicą w ręku
i wilcze stado zatrzymuje się 

w biegu. I tak na straży cichej
wioski stoi więc wilk  cofa się
w bór i nie śmie naprzód iść,
gdy światło zobaczy. Gdy wy-
straszone stado się rozproszy,
wilczysko musi uciekać przed
gromnicą, zielone ślepia wście-
kłością mu świecą, ale łeb za-
wiesza i wyciąga szyję, jak pies
skulony w ciemny las spło-
szony ucieka”. To ludowe
przekonanie utrwalił polski
malarz Piotr Stachiewicz 
w cyklu „Legendy o Matce
Boże”. Na jednym z obrazów
zatytułowanym „Na grom-
niczną” przedstawił jak Matka
Boża z zapaloną gromnicą od-
pędza od chat ludzkich zgłod-
niałe wilki. Podobną scenę
utrwalił rysunkiem Wojciech
Grabowski. Do Matki Bożej
Gromnicznej broniącej ludzi
przed wilkami często nawiązy-
wali kaznodzieje. Prymas Ty-
siąclecia kardynał Wyszyński
w jednej ze swoich homilii
mówił: „szczególnie dzisiaj
wiele namnożyło się wilków na
świecie, który chciałby pożerać
człowieka ze wszystkimi jego
prawami i z całą jego godno-
ścią osoby ludzkiej (…). Często
tak się dzieje gdy człowiek za-
pomina iż jego bliźni jest
bożym dzieckiem, wtedy
sprawdza się powiedzenie, że
„Człowiek człowiekowi wil-

kiem”… Dalej ksiądz Prymas
swoje uwagi kierował do ro-
dziny. Gdyby Prymas tysiącle-
cia przemawiał dziś na pewno
zamiast słowa  „rodzina”
umieścił by słowo „Polska”.
Mówił by na pewno tak:
„straszny jest obraz rodziny
(polski, K.P.), która przemawia
do siebie „wilczym językiem”,
która pokazuje kły i drapieżne
oczy. Do świątyni rodziny (Pol-
ski) musi wejść Matka Naj-
świętsza z Dzieciątkiem Bożym
na ręku, aby ludzie zrozumieli,
że rodziny (Polska) nie jest
gniazdem wilków, ale jest
święta, ( …), Aby dzieci boże
(Polacy) czuły się w niej bez-
piecznie, aby im nic nie gro-
ziło” …

Zwyczaje gromniczne…
Jest ich dużo, tu wspomnę
tylko niektóre. Istniał zwyczaj,
że z zapaloną gromnicą ludzie
wracali z Kościoła do domu.
Jeszcze w 1958 roku w Krako-
wie byłem, świadkiem, jak lu-
dzie wracają do domu
tramwajem, niemal wszyscy
mieli w ręku zapaloną grom-
nicę. Tramwaje były oświet-
lone gromnicami. Po powrocie
do domu ojciec lub matka kop-
ciem gromnicy znaczyli krzyż
na suficie, by chronił dom
przed pożarem. Na wioskach
krzyż kopciem robiono też 
w budynkach gospodarczych.
W niektórych okolicach grom-
nicą lekko przypalano dzie-
ciom włosy „dla zdrowia, żeby
dziecko nie przekuło nogi lub
ręki (dzieci chodziły boso),
żeby nie miały kołtunów …”.
Przypalano włosy nad okiem,
żeby ich oczy nie bolały; nad
uchem – żeby miały dobry
słuch (dużo ludzi było głu-
chych, aparatów nie było), nad
potylicą – żeby piorun nie

Grupa teatralna 60+ po
premierowym występie ze
sztuką pt. "U Menopauzy na
imieninach", kończącym reali-
zowany Projekt przez Teatr
Nowy w Krakowie w grudniu
ubiegłego roku, otrzymała
wiele zaproszeń na gościnne
występy. Był występ w sali ki-
nowej Dąbrowskiego Domu
Kultury na zakończenie Pro-
jektu "Aktywny Senior". 
W styczniu br. występ 
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Grupa teatralna 60+

strzelił, żeby odstraszać wilki
od dzieci, żeby niczego nie bały
się w życiu, były odważne…
Na wiosce gospodarz z grom-
nicą rozpoczynał wszystkie ob-
rzędy związane z pracą na roli,
a więc na wiosnę wypędzał
bydło na pastwisko, odkładał
pierwszą skibę, rozpoczynał
wiosenne zasiewy. Z gromnicą
rozpoczynał i kończył żniwa.
Ówczesne życie rolnika było
przesiąknięte sakrum.

Przysłowia
Gdy na Gromnicę roztaje, rzad-
kie będą urodzaje.
Gdy na Gromnicę jasno i ładnie,
dużo śniegu jeszcze spadnie.
Gdy na Gromnicę z dachu cie-
cze, zima jeszcze się przewle-
cze.
Gdy słońce świeci jasno na
Gromnicę, to przyjadą większe
mrozy i śnieżyce.
Gdy w Gromnicę pięknie wszę-
dzie tedy dobra wiosna będzie.
Gromniczna pogodna, będzie
jesień dorodna.
Kiedy w Gromniczną gęś cho-
dzi po wodzie, to będzie na
Wielkanoc chodzić po lodzie.

Opisane tu dawne zwyczaje
związane ze świętem Matki
Bożej Gromnicznej należą już
do historii. Większość z nich
odnosiła się do życia wiejskiego
i do pracy na roli. Dziś taka
wieś i takie rolnictwo nie ist-
nieje. Należy jednak zachować
maryjny charakter święta, jako
że Maryja rodząc Chrystusa,
dała światu Światłość Przed-
wieczną, którą symbolizuje
gromnica. W  święto Matki
Bożej Gromnicznej przynośmy
do kościoła gromnicę.

Kazimierz Plebanek 
CSsR za „Kurierem 

Tuchowskim”

w Domu Kultury w Stopnicy, 
a w marcu: w Suchym Gruncie
(na zaproszenie Stowarzysze-
nia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Suchy Grunt), Szczucinie
(Kana) i Woli Szczucińskiej (na
zaproszenie Stowarzyszenia
Mieszkańców Wsi Wola Szczu-
cińska). We wszystkich miejs-
cowościach grupa została miło
przyjęta przez organizatorów
i mieszkańców. 

Krystyna Kowal

Gromnico 
wróć!
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Rada Seniorów
Gminy Szczucin

W ostatnim kwartale 2016 r. na
terenie Gminy Szczucin reali-
zowany był projekt „Aktywny
Senior – jestem, działam, party-
cypuję i decyduję”.  Jego celem
było podniesienie poziomu za-
angażowania społecznego,
obywatelskiego i reprezenta-
tywności interesu seniorów 
w polityce lokalnej. W ramach
projektu przeprowadzono cykl
szkoleń oraz seniorskie warsz-
taty ożywienia obywatel-
skiego. Efektem pracy grupy
inicjatywnej biorącej udział 
w przedsięwzięciu stało się
(w rekordowo szybkim czasie) 
powołanie Uchwałą 
nr XXI/273/16 Rady Miejskiej
w Szczucinie z dnia 30 listo-
pada 2016r.  „Rady Seniorów
Gminy Szczucin” oraz nadania
jej Statutu. Po przeprowadzo-
nych wyborach Burmistrz
Miasta i Gminy Szczucin w
dniu 26 stycznia 2017r. powołał
w skład rady następujące
osoby: Elżbieta Bober, Maria

Cieślak, Szczepan Cieślak, Gra-
żyna Dadej, Czesława Dubajka,
Janina Gierczyńska, Broni-
sława Gwizd, Jolanta Jakubik,
Zofia Kapel, Danuta Kogut,
Zofia Kołton, Krystyna Kowal,
Anna Kozioł, Kazimiera Lech,
Maria Lech, Halina Łuszcz.
Rada podczas pierwszego po-
siedzenia wybrała zarząd w
składzie: Szczepan Cieślak –
przewodniczący, Grażyna
Dadej – zastępca, Bronisława
Gwizd – sekretarz. Do zadań
Rady należy m.in.: 
- monitorowanie potrzeb Se-
niorów z terenu Gminy oraz
inicjowanie przedsięwzięć

Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom i zapotrzebowa-
niu na zajęcia  sportowo-rek-
reacyjne w miejscowości
Szczucin informujemy o zaję-
ciach ruchowych dla osób doj-
rzałych,  chcących rozpocząć
swoją przygodę sportową a
także poprawić swoją syl-
wetkę.

Zajęcia odbywają się dwa
razy w tygodniu w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Szczucinie  prowadzone są
przez Pana Tomasza Pyzika –
Trenera Personalnego, 25 let-

Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich diecezji 
tarnowskiej – oddział w Szczu-
cinie działa od 20 lat. Do sta-
łych form działania należą:
miesięczne spotkania forma-
cyjne, czynny udział w uro-
czystościach kościelnych,
religijnych, /adoracja w Wielki
Piątek, różaniec, duchowa
adopcja, rekolekcje w Gródku i
inne/, czynny udział w obcho-
dach rocznic państwowych.
Od trzech lat wspólnie 
z ks. Proboszczem zapraszamy
na  mszę św. w intencji jubila-
tów /25. lecia i 50. lecia pożycia
małżeńskiego.
Istotą naszgo działania jest  po-
kazanie jak ważna jest kocha-
jąca i wspierająca się rodzina.

Staramy się  nie tylko pokazać
jak pokonywać codzienne
trudności, ale także, jak miło 
i przyjemnie spędzać wolny

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

Św. Jan Paweł II

czas. Organizujemy m.in: bez-
alkoholowy Bal Sylwestrowy
/wspólnie z Krucjatą Wyzwo-
lenia Człowieka/, wyświet-

zmierzających do integracji
społecznej osób starszych i za-
spokojenie potrzeb tej grupy
społecznej,
- podejmowanie działań zmie-
rzających do wykorzystania
potencjału i czasu ludzi star-
szych na rzecz inicjatyw środo-
wiskowych, w szczególności 
w zakresie kultury, edukacji,
sportu i turystyki,
- inicjowanie działań na rzecz
samopomocy w środowisku lo-
kalnym,
- współpraca z organizacjami 
i instytucjami, które zajmują się
problemami osób starszych. 

lamy filmy, udzielamy bezpła-
tynch korepetycji, organizu-
jemy wycieczki i pielgrzymki.
Uczestnikami wycieczek są
dzieci i rodzice pod naszą
opieką, wraz z księdzem asys-
tentem. Ważnym elementem
wycieczek oprócz motywów
religijnych jest pokaznie miejsc
historycznych, kulturowo róż-
nych, ciekawych i pięknych.
Wyrazem tego był wyjazd na
Kresy Wschodnie. Z okazji ob-
chodów 1050. lecia Chrztu Pol-
ski - wycieczka śladami Św.
Wojciecha /Gniezno, Trze-
meszno, Poznań/. Wyjazd do
Wilna i Lwowa - śladami pol-
skości, który przyczynił się do
poczucia większego patrio-
tyzmu, a na grobach naszych
przodków młodzież i doroścli
zaświecili  znicze pamięci i zło-
żyli  wiązanki kwiatów.

Jesteśmy bardzo
wdzięczni za wsparcie finan-

sowe Urzędowi Miasta 
i Gminy Szczucin, a szczególne
podziękowanie kierujemy do
Burmistrza Andrzeja Gorzko-
wicza, ks. Proboszcza Zyg-
munta Warzechy za miłą
współpracę oraz za umożliwie-
nie korzystania z Domu 
Parafialnego KANA, ks. Asys-
tentowi Mirosławowi za
opiekę  i wspieranie naszych
działań. Dziękujemy Kapitule
przy parafii Szczucin za wyróż-
nienie naszego Stowarzyszenia
pięknym Pucharem podczas
Konceru Noworocznego
22.01.2017r. Jest to dla nas do-
datkowy impuls, by z pomocą
Bożą działać jeszcze lepiej 
i nieść radość i pomoc osobom
potrzebującym. Dziękujemy
również sponsorom i dobrym
ludziom, którzy służą nam
radą i pomocą.

Zarząd SRK Szczucin

Ty też możesz być Fit 

Gminy Szczucin (GPR) na
lata 2016-2023

Po wyznaczeniu ob-
szaru zdegradowanego i ob-
szaru rewitalizacji, Gmina
Szczucin przystąpiła do kolej-
nego etapu w ramach opraco-
wywania Gminnego Programu
Rewitalizacji (GPR) podejmu-
jąc uchwałę w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitali-
zacji Gminy Szczucin na lata
2016-2023 zgodnie z nowo-
przyjętą Ustawą o rewitalizacji
z 9 października 2015 roku. 

Rewitalizacja jest pro-
cesem obejmującym działania
przestrzenne, gospodarcze, ale
przede wszystkim społeczne.
Ma zatem służyć poprawie ja-
kości życia mieszkańców. Re-
witalizacja może przyczyniać
się między innymi do aktywi-
zacji mieszkańców, uruchomie-
nia nowych miejsc pracy,
podejmowania działań mają-
cych na celu ochronę dzie-
dzictwa kulturowego, a także
realizację remontów i konser-
wacji miejsc/obiektów służą-
cych lokalnej społeczności. 

Istotnym elementem
rewitalizacji jest włączenie do
działań mieszkańców oraz
przedstawicieli lokalnych in-
stytucji społecznych czy gospo-
darczych. Dlatego też proces
opracowywania dokumentu
Gminnego Programu Rewitali-
zacji ma charakter partycypa-
cyjny, zakładający możliwość
artykułowania swoich potrzeb
przez różne grupy społeczne. 

Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczucin oraz Koordy-
natorzy prac nad Gminnym
Programem Rewitalizacji go-
rąco zapraszają do skorzysta-
nia z możliwości przekazania
swoich opinii i pomysłów na
rewitalizację, w tym do uczest-
nictwa
w badaniach ankietowych.
Każdy głos udzielony w tej
ważnej dla Gminy debacie jest
niezwykle cenny. Im szerszym
konsultacjom zostaną poddane
zapisy Programu, tym bardziej
wyznaczone w nim działania
naprawcze będą zaspokajały
potrzeby mieszkańców.
Zachęcamy do zaangażowania
się!

Gminny Program Rewitalizacji

niego studenta Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krako-
wie,Tomasz nie boi się 
w nowych wyzwań jest zdeter-
minowany i konsekwentny w
tym co robi. Ma bardzo zdrowe
podejście i dystans do trenin-
gów, nie boi się wyrażać swo-
jego zdania pracując z liczną
grupą osób młodych, jak rów-
nież starszych. Przede wszyst-
kim ćwiczenia, które ostatnio
zostały wdrożone na zajęciach
p. Tomasza są skierowane 
do seniorów. Na każdych zaję-
ciach wprowadzone są 

ćwiczenia mo-
toryczne, si-
łowe,
koordyna-
cyjne. Jesteś
zaintereso-
wany/a 
ć w i c z e n i a m i
przyjdź do 
Tomasza 
i zostań FIT ! 

Więcej 
informacji
pod 
numerem
telefonu
530039711
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Kolęda, że Hej! 
Po raz pierwszy, w dniach 19 i 20 stycznia 2008 roku,
w budynku Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży
„Kana” w Szczucinie, odbył się Dziecięcy i Młodzie-
żowy Festiwal Kolędowy „KOLĘDA HEJ”. Festiwal
kolędowy, to otwarty konkurs dla dzieci i młodzieży
szkolnej. 

Zamiarem organizatorów było
zachęcenie dzieci do śpiewania
kolęd i pastorałek, znanych 
i tych zapominanych. Festiwal
pozostawiał także możliwość
ich wykonania w sposób trady-
cyjny lub według własnej aran-
żacji. Składał się z dwóch
części: PREZENTACJE i KON-
CERT LAUREATÓW. W PRE-
ZENTACJACH, które odbyły
się w sobotę 19 stycznia 2008r.
wzięło udział 30 solistów 
i 17 zespołów w 4 kategoriach
wiekowych: przedszkolnym,
szkolnym od I – III, szkolnym
IV – VI i młodzieżowym –
klasy gimnazjum i szkoły śred-
nie. Festiwal dojrzewał i doro-
ślał. Początkowo, to było parę
godzin kolędowania. 
W dniach 28 i 29 stycznia 
2017 roku odbył się Jubileu-
szowy X DZIECIĘCY I MŁO-

DZIEŻOWY FESTIWAL KO-
LĘDOWY SZCZUCIN 2017
„KOLĘDA, HEJ!’’. W sobotę 
28 stycznia zaprezentowało się
73 solistów i 15 zespołów, 
w pięciu kategoriach wieko-
wych: przedszkolnej, młodszej
szkolnej – klasy I – III, starszej
szkolnej – klasy IV – VI, mło-
dzieżowej młodszej – klasy
gimnazjalne i młodzieżowej
starszej – klasy ponadgimnaz-
jalne. Taka liczba chętnych do
zaprezentowania się na szczu-
cińskiej scenie, na Hali 
Widowiskowo – Sportowej,
zgromadziła uczestników nie
tylko z okolic Szczucina, przy-
byli również wykonawcy
z  Rzeszowa, Miechowa, No-
wego Sącza i Tarnowa. JURY 
w składzie: Pani Anna Szajer, 
z Zespołu Szkół Muzycznych
w Tarnowie, Pani Krystyna

Szymańska, Pan Adam Szew-
czyk i Pan Kazimierz Żurek
miało duży problem wybrać
LAUREATÓW. Ostatecznie
przyznano 35 nagród i wyróż-
nień. Przyznano także 
Nagrodę Grand Prix Przed-
szkolaków, Grand Prix 
Festiwalu, Nagrodę za akom-
paniament i Nagrodę specjalną
Przewodniczącej Jury. Jubileu-
szowy KONCERT LAUREA-
TÓW dopełnił swoim
wspaniałym występem Dziew-
częcy Chór Katedralny „Pu-
ellae Orantes” pod dyrekcją ks.
Władysława Pachoty i zaszczy-
cił swoją obecnością wybitny
wiolonczelista prof. Tomasz
Strahl - dziekan Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. W ciepłych
słowach wyraził aprobatę i po-
dziw dla zrealizowanego
przedsięwzięcia. 

W żłobie leży, któż po-
bieży kolędować Małemu? –
pytamy w jednej z kolęd. 
W Szczucinie od 10 lat dajemy
odpowiedź. Wielu przybywa, 
z bliska i z daleka, aby kolędo-
wać Jezusowi Chrystusowi 
narodzonemu w Betlejem. Ra-
dością napawa przybycie naj-
młodszych. W tym roku 
w PREZENTACJACH wystą-
piło, w kategorii predszkolnej
20 solistów i 5 zespołów. Licz-
nie reprezentowały się i starsze
kategorie. To wszytko praca
opiekunów, nauczycieli, in-
struktorów.   To dzięki ich
pracy przypominane są   za-
równo tradycyjne kolędy i pas-
torałki, jak i te śpiewane 
w różnych naszych regionach,
a zapisane w Kantyczkach, czy
regionalnych edycjach. Skoro
w kolędach i pastorałkach
„muzyka podała rękę poezji”,
to niech to będzie promowane.
Festiwal ma już dziesięcioletnią
tradycję dzięki życzliwości
Władz Miasta i Gminy Szczu-
cin, a także pracowitości przy-
gotowujących Halę. Ta
dziesięcioletnia tradycja kolę-
dowania na szczucińskiej sce-
nie może być kontynuowana
dzięki wielu Sponsorom i po-
mocy Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich czy też Katolic-
kiego Stowarzyszenia Mło-
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dzieży. Patronat medialny nad
Festiwalem przyjęło Radio
RDN Małopolska i RDN Nowy
Sącz. Kto śpiewa ten ma dobre
serce, więc tam gdzie człowiek,
tam  powinien być śpiew. I z
tym nastawieniem spotyka-
liśmy się i będziemy się spoty-
kać na kolejnych Festiwalach
„Kolęda hej“, na które już dziś
serdecznie zapraszamy!

ks. Zygmunt Warzecha
Proboszcz Parafii Szczucin 

LAUREACI X  FESTIWALU
„KOLĘDA HEJ!”

Nagroda Grand Prix Przedszkola-
ków – Matylda Smoła
Grand Prix Festiwalu – Dominik
Połowniak
Nagroda za akompaniament –
Chór Szkoły Podstawowej w Cięż-
kowicach              

W kategorii przedszkolnej - soliści:
I miejsce - Matylda Smoła, Julia
Podosek
II miejsce - Tomasz Borgosz
III miejsce - Wiktoria Bielaszka,
Maja Zielińska

W kategorii przedszkolnej – ze-
społy:
I miejsce - Zespół Muzyczny ROZ-
ŚPIEWANE SMYKI z Niepublicz-
nego Przedszkola BAJKOWA
KRAINA w Szczucinie
II miejsce - Aniołki uśmiechu z
Niepublicznego Przedszkola,
Ochronki św. Józefa w Szczucinie,
Zespół Przedszkola nr 1 w Szczu-
cinie

W kategorii szkolnej młodszej (I –
III) – soliści: 
I miejsce - Kamila Mrówka, Miko-
łaj Beker,
II miejsce - Joanna Gajos, Klaudia
Rąpała
III miejsce - Anna Borgosz, Patry-
cja Chrabąszcz, Dagmara Grom-
niak,

W kategorii szkolnej młodszej (I –
III) – zespoły
I miejsce - Zespół WESOŁE
NUTKI ze Szkoły Podstawowej
Zespołu Szkół  w  Szczucinie 
II i III miejsca nie przyznano 

W kategorii szkolnej starszej (IV -
VI) – soliści
I miejsce - Oliwia Miś,  Oliwia Śli-
pek
II miejsce - Joanna Gorczyca, Julia
Kądzielawa
III miejsce - 
W kategorii szkolnej starszej (IV -
VI) – zespoły
I miejsce - Chór Szkoły Podstawo-
wej w Ciężkowicach
II miejsce - Zespół Szkoły Podsta-
wowej w Borkach,                           

Zespół PŁOMIEŃ ze Szkoły Pod-
stawowej Zespołu Szkół w Szczu-
cinie, 
III miejsce 

W kategorii młodzieżowej młod-
szej (gimnazjum) - soliści
I miejsce Gabriela Nawój, Wero-
nika Połowniak, 
II miejsce Natalia Kucharska, Mar-
celina Cieślik
III miejsce Aleksandra Starzec
Wyróżnienie Joanna Flis

W kategorii młodzieżowej młod-
szej (gimnazjum)  - zespoły
I miejsce Kwartet wokalny Gim-
nazjum w Lisiej Górze,
I m Schola Młodzieżowa Parafii
Św. Brata Alberta w Brniu
II i III miejsca nie przyznano

W kategorii młodzieżowej starszej
(szkoły średnie) – soliści
I miejsce Ksenia Śliwa, Dominik
Połowniak 
II i III miejsca nie przyznano  
Wyróżnienie Emilia Płaneta

W kategorii młodzieżowej starszej
(szkoły średnie) – Zespoły
I miejsce Chór CLAVE DE SOL Sa-
morządowego Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie



Tradycją stało się już,
noworoczne koncertowanie.
Niedzielny VII Koncert Nowo-
roczny Orkiestry Dętej Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Szczucinie pod dyrekcją Ja-
rosława Dzięgla zgromadził
niemal komplet publiczności.
Ze względu na rosnące zainte-
resowanie, koncert odbył się 
w tym na roku na Hali Wido-
wiskowo-Sportowej. Wspom-
niany koncert poprowadził 
ks. Proboszcz Zygmunt Warze-
cha. Orkiestra wystąpiła z so-
listami: Gabrielą Sołtys,
Karoliną Mach, Wojciechem
Łuszczem i Jarosławem Dzięg-
lem. Podczas niedzielnego po-
południa nie zabrakło
utworów koncertowych, mar-
szów i kolęd. Na pulpitach mu-
zyków pojawiły się także
utwory z muzyki filmowej.
Muzyka w filmie bywa tylko
tłem, widz najczęściej rejestruje
ją podświadomie. To muzyka
dla każdego, niezwykle emo-
cjonalna, pełna nagłych zwro-
tów akcji 
i niespodzianek. Takich wra-
żeń z pewnością dostarczył
wszystkim „Marsz Titanic” 
i „Janosik”. Nowością podczas
tegorocznego koncertu był
blok utworów góralskich ta-
kich jak „Janosik”, „Orawa”,
„Dwie tęsknoty” czy „Szczu-
cińskie Krakowiaki”. Występ
wzbogaciły także kolędy, za-
grane wyjątkowo w rytmie
jazzu i reggae. W repertuarze
orkiestry zagościł także 
utwór wybitnego symfonika
XX wieku Dymitra Szostakowi-
cza „The Second Waltz”.  Partie

solową w tym utworze zagrała
Dominika Kogut i Lucjan
Szado. Gromkimi brawami
został nagrodzony także utwór
„We are the champions”. Nie-
spodzianką  tegorocznego kon-
certu było pojawienie się za
pulpitem dyrygenckim ks. Pro-
boszcza Zygmunta Warzechy,
a partie wokalną wykonali 
Jarosław Dzięgiel i Gabriela
Sołtys.  Przerwę koncertu wy-
pełnił występ grupy kolę-
dniczej z Zespołu Szkół 
w Szczucinie.   Wspólne kon-
certowanie zakończyliśmy
Marszem Radetzky’ego. Na
twarzach publiczności widać
było radość, a muzycy czuli  sa-
tysfakcje z dawania wspania-
łych muzycznych przeżyć.
Wśród słuchających i oglądają-
cych koncert byli: Starosta Dąb-
rowski Tadeusz Kwiatkowski 
z małżonką, Wicestarosta Dąb-
rowski Marek Kopia z mał-
żonką, Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczucin Andrzej
Gorzkowicz z małżonką, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Szczucinie Agnieszka Beker
z rodziną oraz Sekretarz
Gminy Kazimierz Tęczar.
Słowa podziękowania za wło-
żony wkład pracy w przygoto-
wanie koncertu dla muzyków,
solistów, Ks. Zygmunta Warze-
chy oraz Dyrygenta Jarosława
Dzięgla skierował Prezes Sto-
warzyszenia ,,Orkiestra Dęta”
przy Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Szczucinie Andrzej
Urbanik. Prezes podziękował
także wszystkim przybyłym na
koncert oraz zaprosił na Jubile-
usz 20. lecia działalności or-

Współpraca Samorządowego
Centrum Kultury i Bibliotek  w
Szczucinie z sołtysem wsi Za-
brnie, zaowocowała powsta-
niem grupy kolędniczej. W jej
składzie znaleźli się: Józef i Łu-
kasz Łachut, Jacek Taraska, Se-
bastian Czub, Bartłomiej

Guzik, Łukasz Topór, Krystian
Nowak, Damian Pustuła, Ma-
rian Mach, Bronisław Jopek,
Marek Bielaszka, Andrzej
Mach i oprawa muzyczna Ry-
szard Liguz. Pełni zapału
mieszkańcy Zabrnia od paź-
dziernika 2016 r., spotykali się

na próbach pod fachowym
okiem z instruktor SCKiB - Da-
nuty Domareckiej. Kolędnicy
swój pierwszy występ dali
6.01.br., w kościele parafialnym
w Szczucinie w święto Trzech
Króli. Następnie 8.01.br., wzieli
udział w 35. Małopolskim
Przeglądzie Grup Kolędni-
czych o Lipnicką Gwiazdę 
w Lipnicy Murowanej zdoby-

wając Brązową Lipnicką
Gwiazdę. Andrzej Mach za rolę
Żyda otrzymał nagrodę indy-
widualną. Grupa kolędnicza
kolędowała również w Zabrniu
- 14.01.br., Suchym Gruncie -
21.01.br., Łęce Szczucińskiej -
22.01.br. i w Szkole Podstawo-

Z kolędą i pastorałką przez wieś

VII Koncert Noworoczny
Orkiestry Dętej
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kiestry, który planowany jest w
czerwcu br. Zabierając głos,
Starosta Dąbrowski Tadeusz
Kwiatkowski oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Szczucin An-
drzej Gorzkowicz, pogratulo-
wali wszystkim występu oraz
złożyli życzenia wszelkiej po-
myślności i dalszego rozwoju.

„Każdy koncert to
nasz wspólny sukces”- podkre-
śla Jarosław Dzięgiel. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje prężnie
działająca szkółka muzyczna
przy OSP.  Stowarzyszenie 
Orkiestra Dęta śmiało może
pochwalić się ciągle zwiększa-
jącą się liczbą muzyków, a
szczególnie młodych osób.
Członkowie Orkiestry ciągle
udoskonalają swoje zdolności
poprzez liczne spotkania z do-
świadczonymi muzykami. W
lipcu ubiegłego roku odbyły się
warsztaty w Siedliskach Tu-
chowskich z udziałem kpt. Ste-
fana Żuka, natomiast w lutym
grający mieli możliwość szko-
lenia się pod kierunkiem wy-
bitnego saksofonisty Michała
Króla, nauczyciela Szkoły Mu-
zycznej w Tarnowie. O rozwój
muzyczny całej orkiestry dba

wej w Zabrniu - 28.01.br. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy
tworzyli tę grupę, jak również
sołtysowi wsi Józefowi 
Firstowi za zaangażowanie 
w pracę nad aktywizacją  swo-
jego środowiska.

Jarosław Dzięgiel -
Absolwent Studium
K a p e l - m i s t r z o w -
skiego w Nowym
Sączu. Wyrazy uzna-
nia należą się także
Prezesowi Orkiestry
Panu Andrzejowi
Urbanikowi, za orga-
nizację środków pie-
niężnych i wspieranie
orkiestry we wszyst-
kich działaniach. 

Gabriela Sołtys, 
Andrzej Urbanik



W dniu 18.02.2017r. 
w Restauracji Staropolska 
w Szczucinie, odbył się XII Bal
Muzykantów. W tym roku po
raz pierwszy bal przyjął cha-
rakter balu charytatywnego ze
szlachetnym przeznaczeniem
na rzecz osób niepełno-
sprawnych – podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dąbrowicy.

Organizatorem balu
podobnie jak w minionych la-
tach był Prezes Stowarzyszenia
„Otwarte Serce” Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół na
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych – Bogdan Sosin. Nieza-
pomniany wieczór zapewniły
zespoły: Hit, Iluzja, Grupa 
Metrum oraz DJ Miluś. Na bal
przybyło prawie 150 osób.
Zanim rozpoczęła się zabawa,
Prezes Stowarzyszenia Bogdan
Sosin zaprezentował materiał
archiwalny – wspomnienie po-
przednich bali oraz film 
ukazujący codzienne zajęcia te-
rapeutyczne z jakich korzystają
podopieczni ŚDS. Najważniej-
sze było przedstawienie trasy
dowozu Uczestników do pla-
cówki gdyż głównym celem
zbiórki było pozyskanie środ-
ków na zakup pojazdu. 

CHARYTATYWNY BAL MUZYKANTÓW

Jak przystało na prawdziwy
bal obok powitalnego marsza,
tańców i zabaw nie zabrakło
również wyboru Króla i Królo-
wej Balu. Każdy z uczestników
imprezy mógł złożyć swoją ce-
giełkę przekazując pieniężny
datek przeznaczony na 
realizację potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zarząd Stowa-
rzyszenia „Otwarte Serce”,
Kierownictwo i Kadry ŚDS w
Dąbrowicy dąży do likwidacji
barier transportowych poprzez
zakup samochodu do prze-
wozu osób niepełnospraw-
nych. Samochód taki służyłby
podopiecznym w dotarciu do
placówki zapewniającej im re-
habilitację i wsparcie, a także
umożliwiłby tym osobom cie-
kawe wyjazdy podczas zajęć. 
Uczestnikami ŚDS w Dąbro-
wicy jest 38 osób, które ze
względu na swoją często zło-
żoną niepełnosprawność nie są
w stanie samodzielnie dotrzeć
do placówki. 33 osoby są
mieszkańcami Gminy Szczu-
cin, 2 osoby dojeżdżają 
z Gminy Mędrzechów, 
a 3 mieszkają 
w Gminie Radgoszcz. Aby za-
pewnić podopiecznym trans-
port, należy codziennie

Społeczność ŚDS w
Dąbrowicy bardzo serdecznie
dziękuje organizatorowi balu
Bogdanowi Sosinowi, Bogu-
mile Mosio za zorganizowanie
przyjęcia, zespołom muzycz-
nym, gościom – darczyńcom,
którzy zechcieli wesprzeć szla-
chetny cel oraz wszystkim
innym osobom, które w jaki-
kolwiek sposób przyczyniły się
do organizacji i uświetnienia
imprezy.  

Maria Bielaszka
Kierownik ŚDS w Dąbrowicy

Osoby chętne do wsparcia
działalności statutowej Stowa-
rzyszenia „Otwarte Serce” za-
chęcamy do przekazania 1%
swojego podatku na rzecz osób
niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie „Otwarte
Serce” Rodziców, Opiekunów 
i Przyjaciół na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych 
ul. Rynek 19, 33-230 Szczucin
NIP 8711769940
REGON 122574353
KRS 0000419594
Nr Rachunku: 83 9464 0001
2001 0005 3758 0001

Serdecznie dziękujemy!

przejechać około 250 km. Do-
tychczas usługi te wykony-
wane są przez firmę
transportową z zewnątrz, jed-
nak własny samochód przysto-
sowany do przewozu również
osób na wózkach byłby do-
stępny przez cały dzień pracy
ośrodka i znacznie ułatwiłby
życie osobom tam uczęszczają-
cym.

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Dąbro-
wica, realizuje projekt współfi-
nansowany ze środków Gminy
Szczucin oraz Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie. Celem podejmowa-
nych działań są Ośrodki
Wsparcia, które  aktywizują 
i integrują, poprzez wspólne
zajęcia seniorów z dziećmi i
młodzieżą. Projekt jest skiero-
wany do osób po 50. roku życia
oraz dzieci i młodzieży do lat
18.
W ramach projektu prowa-
dzone są różnorakie formy ak-
tywności: międzypokoleniowe

gry i zabawy edukacyjne, zaję-
cia ruchowe, warsztaty roz-
woju osobistego, aktywne
warsztaty plastyczne i mu-
zyczne, teatralne zajęcia mię-
dzypokoleniowe i zajęcia
historyczne, a także  wyjazdy
integracyjne.

Ośrodek Wsparcia
prowadzi zajęcia 3 razy w ty-
godniu po 4 godziny dziennie
w  miejscowościach: :
- Dąbrowica (Dom Ludowy):
pon., środa, sobota, godz 15.00-
19.00 
- Laskówka Delastowska (Dom
Strażaka): pon., piątek, sobota,
godz. 16.00-20.00

CHÓR
CLAVE DE
SOL 
- KALENDARIUM 

6 grudnia 2016r. Chór
umilił swoim śpiewem Miko-
łajki zorganizowane przez Sto-
warzyszenie „Otwarte serce”,
które odbyły się w domu para-
fialnym „Kana” w Szczucinie.
Po pięknym koncercie z uśmie-
chem na twarzy wszyscy 
odbierali  prezenty od św. Mi-
kołaja.

15 grudnia odbył się
Koncert opłatkowy w Restau-
racji Sovrana w Szczucinie dla
emerytowanych nauczycieli. 

8 stycznia 2017r. Chór
kolędował w roli Gościa Spe-
cjalnego - podczas VI Prze-
glądu Kolęd Zapomnianych,
który odbył się w Zespole Szkół
w Ratajach Słupskich. 

14 stycznia w Gminie
Sitkówka Nowiny/Kielc, odbył
się V Wojewódzki Konkurs
Kolęd, Pastorałek i Piosenek
Świątecznych "Kolęda płynie 
z wysokości". Wzięło w nim
udział ponad 150 artystów z ca-
łego województwa i spoza jego
granic. Po dwóch dniach kon-
kursowych zmagań, wyłoniono
laureatów, z pośród których
znalazł się również chór Clave
de sol zobywając 3 miejsce. 
15 stycznia wszyscy nagro-
dzeni prezentowali się na Kon-
cercie Laureatów  w kościele
parafialnym pw. Chrystusa
Odkupiciela w Nowinach.

28 stycznia odbył się
Jubileuszowy X Festiwal - Ko-
lęda Hej, zorganizowany przez
ks. proboszcza Parafii Szczucin
- Zygmunta Warzechę. Na kon-
kurs przyjechali soliści i ze-
społy m.in z Rzeszowa,
Tarnowa, Ciężkowic, Grom-
nika, Woli Dębińskiej, Nowego
Sącza. Clave de sol pięknie wy-
śpiewał 1 miejsce, prezentując
się również na Koncercie lau-
reatów.

28 stycznia odbył się
również Koncert Noworoczny
zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Szczucinie. To
cykliczna i pełna rozmachu im-
preza środowiskowa, na której
chór zaprezentował repertuar 
z Projektu Akademia Chóralna
Śpiewająca Polska oraz utwory
świąteczne.                                            

Ilona Mach
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- Lubasz (Wiejski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego): pon.,
środa, piątek, godz. 16.00-20.00
- Łęka Szczucińska (Dom Lu-
dowy), wtorek, czwartek, pią-
tek, godz. 16.00-20.00
- Maniów (Dom Ludowy):
pon., środa, piątek, godz. 15.00-
19.00
- Radwan (Gimnazjum), wto-
rek, czwartek, piątek, godz.
15.00-19.00
- Słupiec (Punkt Biblioteczny):
wtorek, środa, piątek, godz.
12.00-16.00
- Suchy Grunt (Szkoła): pon.,
środa, piątek, godz. 15.00-19.00
- Wola Szczucińska (Dom Lu-

dowy): pon., środa, piątek,
godz. 16.00-20.00
-  Zabrnie (Dom Strażaka):
środa, piątek, sobota, godz.
14.00- 18.00

Uczestnictwo w zajęciach
Ośrodka jest nieodpłatne. Wa-
runkiem udziału jest pisemna
deklaracja uczestnictwa w
Ośrodku Wsparcia.

Przyjdź i przekonaj się sam,
ZAPRASZAMY!

Katarzyna Kubat

Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży z terenu Gminy Szczucin



Od jesieni ubiegłego roku Ka-
pela Ludowa „Wiślanie” inten-
sywnie promuje muzykę
ludową i biesiadną zapraszając
mieszkańców naszej gminy na
„Karczemne Posiady” do
Karczmy Staropolskiej. Spotka-
nia z muzyką na żywo, są dużą
atrakcją i cieszą się wciąż ros-
nącym zainteresowaniem. 
W okresie bożonarodzenio-
wym było wspólne kolędowa-
nie, w styczniu biesiadna
zabawa karnawałowa, a 14 lu-
tego miłośnicy muzyki ludo-
wej, z atrybutami święta
zakochanych, bawili się Walen-
tynkowo. Niespodzianką luto-
wych posiad były prezenty –
ręcznie robione Walentynkowe
serduszka. Zapraszamy do
udziału w kolejnych spotka-
niach z Kapelą „Wiślanie”, 
o których będziemy Państwa
informować. 

Redakcja

8 marca przypada święto, które
jednoczy kobiety, mobilizuje
mężczyzn i skłania do refleksji
nad fenomenem kobiecości.
Kobieta od lat była fundamen-
tem ogniska domowego, ale
także inspiracją artystów, po-
etów, malarzy, kompozytorów.
W Szczucinie obchodzono to
święto w wielowymiarowy
sposób podczas spotkania „Ko-
bieta i Sztuka”. Licznie zgro-
madzona, nie tylko żeńska
publiczność słuchała klasycz-
nej muzyki w przekroju od ba-
roku po współczesną muzykę
filmową w interpretacji zna-
nego tarnowskiego żeńskiego
kwartetu smyczkowego „Con
Affetto” (Angelina Kierońska –
I skrzypce, Alicja Soboń – 
II skrzypce, Karolina Sta-
siowska – altówka, Anna Pod-
kościelna – Cyz – wiolonczela).
Panie subtelnie i z wdziękiem
zaprezentowały klasyczną 
I część koncertu, w której pięk-
nie zabrzmiały barokowe pe-
rełki: Aria na strunie G – J. S.
Bacha oraz Kanon – J. Pachel-
bela, finałowy niezwykle ży-
wiołowo i ze swadą zagrany
Hopak – M. Musorgskiego wy-
wołał burzę oklasków mimo,

Wyjątkowy Dzień Kobiet
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że był to dopiero półmetek mu-
zycznego spotkania. Przerwę
wypełnił opowieścią o swoich
obrazach, stanowiących wspa-
niałe uzupełnienie estrady, ma-
larz Edmund Wilk. Artysta
pochodzący z Borek, przed laty
pracował w szczucińskim
ośrodku kultury, a później na
stałe związany był z Dąbrow-
skim Domem Kultury. Kobieta
w jego twórczości zajmuje po-
czytne miejsce, choć inspiruje
go głównie przyroda i to w jej
krajobraz wkomponowane są
żeńskie postacie, co ciekawe –
„bez twarzy”. Jak tłumaczy ar-
tysta, nie chodzi o brak umie-
jętności pokazania kobiecej
urody, ale wyrażenie wielości
emocji, odbicie zwierciadła
duszy… to już wyzwanie, któ-
remu można podołać właśnie
w sposób pozostawiający oglą-
dającemu możliwość wypeł-
nienia jej treścią. 
Po spotkaniu z malarstwem
Edmunda Wilka na estradę po-
wróciła muzyka. Tym razem
zabrzmiały znane motywy fil-

mowe m.in. E. Moriccone –
Obój Gabriela (temat z filmu
MISJA) oraz W. Kazaneckiego
– Walc Barbary (z filmu Noce 
i dnie). Artystki, dbające nie
tylko o artystyczną lecz także 
o wizualną stronę występów
(zmieniając kostiumy dostoso-
wując je do klimatu prezento-
wanych dzieł) w finale
spotkania zaraziły publiczność
swoją miłością do tanga pre-
zentując J. Gardela - Por una
cabeza (z filmu Zapach 
kobiety), tango „Jalousie” 
– J. Gade i „Liebertango” – As-
tora Piazzolli – wybitnego
kompozytora, twórcy nowego
gatunku tango nuevo, który
wprowadził do największych
sal koncertowych. Po owacjach
stojącej publiczności „Lieber-
tango” ponownie zabrzmiało
na bis. Ci, którzy zaplanowali
8 marca w Restauracji Staro-

polskiej udając się na spotkanie
„Kobieta i Sztuka”, z pewno-
ścią nie żałowali. 

Krystyna Szymańska

Karczemne PosiadyKarczemne Posiady

Chór „Clave de sol”



RUBRYKA MŁODYCH

W tym roku „Ferie 
z Badmintonem 2017” nie były
skierowane wyłącznie do za-
wodników Junisu, ale również
mogli  z nich skorzystać
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Zespole Szkół w Szczu-
cinie. Ci, którzy nie uczęszczali
na zajęcia badmintona mieli
możliwość na wyjazdy do
Parku Wodnego w Tarnowie
dzięki Prezesowi UMKS Junis
Szczucin Krzysztofowi Bry-
kowi oraz trenerom klubu
sportowego Junis - Annie
Dulak i Kazimierzowi Żur-
kowi. 

Nasza zimowa przy-
goda zaczęła się 30 stycznia
wyjazdem do Parku Wodnego
w Tarnowie, a skończyła się 18
lutego wyjazdem na narty.
Dzień pierwszy (poniedziałek
30.01.) O ósmej cała nasza gro-
mada wyjechała do Parku
Wodnego w Tarnowie. Gdy
dotarliśmy na miejsce, opieku-
nowie zanim wprowadzili nas
na teren Parku Wodnego przy-
pomnieli nam o zasadach bez-
piecznego korzystania z takich
miejsc. Było to bardzo poucza-
jące, jak i według wielu dzieci
po prostu nudne, ale może
właśnie to uratowało ich przed
przykrym wypadkiem. Była
czteroosobowa zjeżdżalnia.
Moim zdaniem to było dla
większości uczestników naj-
większą rozrywką. Po wyjściu
z Parku Wodnego pojecha-
liśmy do Macdonalda. Tego 
samego dnia późnym popołud-
niem zorganizowano dla za-
wodników klubu Junis  gry
sportowe, gdzie zawodnicy
mogli nie tylko pokazać swoje
umiejętności, ale również się
podszkolić. Dzień drugi (wto-
rek 31.01) zaczęliśmy od trenin-
gów prowadzonych przez
trenera - Kazimierza Żurka, 
a skończyliśmy wyjazdem na
kręgle. Jak zwykle czekała na
nas wspaniała niespodzianka,
a konkretnie były to trzy prze-
rwy. Pierwsza była na napoje,
druga na czekoladę, trzecia zaś
na losowanie nagród codzien-
nych. Te przerwy były co pół
godziny, w każdej z grup 
wyglądały podobnie. Nie bra-
kowało również wielu „zawo-

dów” by zbudować naszego
ducha walki. Następnie... był
wyjazd na kręgle. Wcześniej
jednak zwiedziliśmy biblio-
tekę, która bardzo nam się spo-
dobała, gdyż miała wielki
wybór książek i kącik gier i au-
diobook-i, następnie udaliśmy
się na  film  i dopiero później
poszliśmy na kręgle.

Opiekunowie wy-
cieczki rozdzielili nas na cztery
grupy. Pierwsza grupa grała
przez godzinę w kręgle, a po-
zostałe wymieniały się co 
20 min. z zajęciami takimi jak
piłkarzyki i kręgle. Dzień trzeci
(środa 1.02) Ten dzień minął
bez większych atrakcji, ale też
nie brakowało emocji. Odbyły
się treningi grupy młodszej
9:00-10:30 i grupy starszej
10:30-12:00, tak jak zwykle.
Myśleliśmy, że już nas nic nie
zaskoczy, ale jednak. Zamiast
jednego losowania było aż
cztery! Po dwa szczęśliwe losy!

Dzień czwarty (czwar-
tek 2.02) Podobnie jak 
pierwszego dnia czyli w ponie-
działek wyjechaliśmy do Parku
Wodnego w Tarnowie i w po-
dobny sposób spędziliśmy
dzień.  Na czteroosobowych
zjeżdżalniach opiekunowie
zrobili nam ciekawe zawody.
Pan Żurek zorganizował „za-
wody” kto najszybciej zjedzie 
z wybranych przez siebie
czwórek, trójek lub dwójek.
Tradycyjnie po basenie  poje-
chaliśmy do McDonalda. 
Wróciliśmy do Szczucina 
ok. trzynastej. 
Po południu nie mogło zabrak-
nąć gier sportowych, by popra-
wić naszą sprawność 

i myślenie przed zawodami
klubowymi.  

Dzień piąty (piątek
3.02) Ostatni trening z pro-
gramu „Ferie z Badmintonem
2017” odbył się parę godzin
przed pierwszymi w historii
klubu UMKS Junis zawodami
klubowymi. Zawody są nieofi-
cjalne i w nich uczestniczą wy-
łącznie zawodnicy klubu, 
a nagrody są dowolne, mogą
być w postaci słodyczy czy 
też pucharów: „za zajęcie 
1 miejsca w.....”. Turniej 
klubowy odbył się w godz.
15:00-17:00. Wszyscy, a w
szczególności najmłodsi starali
się jak najlepiej zagrać i wy-
grać. Najstarsi zawodnicy sę-
dziowali mecze, dzięki temu
sprawnie wszystko poszło.
Było wiele nagród. Pierwsze
miejsca dostawały puchary,
drugie coś słodkiego, trzecie 
i kolejne  miejsca odblaski. Zos-
tał nam nawet czas na zabawę
„drużynówkę” i nią zakończy-
liśmy zawody.

Dnia 18 lutego za-
wodnicy UMKS Junis mieli
okazję wyjechać na narty do
Tylicza koło Krynicy Zdroju.
Ten wyjazd było ogromną
frajdą dla 36 zawodników koń-
czących przygody i zmagania
obozowe.  Wyjechaliśmy ze
Szczucina o godzinie 8 rano a
wróciliśmy z powrotem do-
piero o godz. 22.30. Pomiędzy
tymi godzinami same miłe
wspomnienia – miła podróż,
sprawne dopasowanie i wypo-
życzenie sprzętu narciarskiego,
ciekawe postoje no i oczywiście
jazda na całego. Podziwialiśmy
szczególnie tych, którzy pierw-
szy raz założyli narty. Słuchali
uważnie rad Pani Ani i Pana
Kazimierza dlatego po paru
minutach byli już gotowi na
wyciągi i szusowanie. Warunki
na stoku były wyśmienite.
Można było sobie wybrać trasę
PIĘKNĄ, MALOWNICZĄ  lub
WSPANIAŁĄ  - widoki jak 
w raju.  Za rok może znowu
wybierzemy się do Tylicza?

Ewelina Bogdan,  zawodniczka
JUNIS Szczucin

Dzieci, dzieciom
,,Człowiek jest tyle wart, ile
może pomóc drugiemu” – to
motto towarzyszy uczniom Ze-
społu Szkół w Borkach od szes-
nastu lat. Każdego kolejnego
roku w grudniu odwiedzamy
dzieci i młodzież z dawnego
,,Domu Dziecka” w Dąbrowie
Tarnowskiej, obdarowując ich
mikołajkowymi upominkami.
Dzięki ofiarności uczniów, ro-
dziców i wszystkich pracowni-
ków szkoły oraz sprawnie
przeprowadzonej akcji informu-
jącej i zachęcającej do dobro-
czynności zebraliśmy środki na
zakup słodyczy. Wspólne przy-
gotowywanie paczek sprawiło
nam wiele satysfakcji.

Warto pomagać?

15 stycznia 2017 r.- niedziela –
25 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
w którym grali uczniowie
Szkoły Podstawowej i Gimnaz-
jum w Borkach ze swoimi opie-
kunami. Wolontariuszami byli:
Lidka Bzduła, Milena Kubat,
Klaudia Stolarska, Michał
Urbański i Natalia Jarosz ze
Szkoły Podstawowej oraz Asia
Dubajka, Ola Topór, Michał
Bednarz i Maciek Topór z Gim-
nazjum. 
Ponieważ, Wielki Polak Jan
Paweł II mówił, że „człowiek
jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi”,
więc samorządy uczniowskie
naszych szkół  przyłączyły się
do Wielkiej Orkiestry, by grać
razem z nią dla maluchów i se-
niorów. A mieszkańcy Borek,
Maniowa, Załuża i Woli Szczu-
cińskiej dzielili się tym co mają,
wrzucając do puszek wolonta-
riuszy ponad 2 tysiące złotych!
Warto było marznąć, bo mog-
liśmy rozdawać wszystkim
darczyńcom czerwone ser-
duszka i dołożyć cegiełkę z na-
szych serc dla potrzebujących. 
Uczniowie naszej szkoły za-
wsze chętnie włączają się w
akcje charytatywne, np. „Góra
grosza”, „I ty możesz zostać
świętym Mikołajem”,  zbiera-
nie plastikowych nakrętek dla
konkretnych osób na zakup
wózka inwalidzkiego, czy upo-

minki dla seniorów. Trwający
właśnie rok wolontariatu ma
nas nauczyć, że funkcjonujemy
w społeczeństwie i musimy
żyć dla siebie i dla drugiego
człowieka. A my wiemy prze-
cież, że dobroć dawana innym
zawsze do nas powraca i kiedy
my będziemy w potrzebie, ktoś
wyciągnie do nas pomocną
dłoń. 

Natalia Jarosz, klasa VI
Szkoła Podstawowa w Borkach   

5 grudnia późnym popołud-
niem wraz ze Świętym 
Mikołajem odwiedziliśmy
mieszkańców Domu Dziecka,
sprawiając im mnóstwo radości.
Również my, uczniowie uczest-
niczący w akcji cieszyliśmy się z
możliwości obdarowania in-
nych. Była to dla nas ważna lek-
cja wychowawcza, która
uświadomiła nam, że należy się
dzielić tym, co mamy, gdyż za-
wsze wokół nas są ludzie którzy
mają znacznie mniej. 
Za przygotowanie i organizację
tej akcji odpowiadała klasa IA
wraz z wychowawczynią 
P. Marią Mółką. 

Anna Stochlińska
Kl. IA Gimnazjum im. Bł. Jana

Pawła II w Borkach
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Zaczynamy odliczanie

Zaczynamy odliczanie
Kiedy wiosna znów nastanie.
Odliczamy ile dnia przybywa, 
Ile stopni jest na plusie.
Kiedy wreszcie znów przybędzie
Pani w swej zielonej sukni
ze skowronkiem i bocianem 
i z żab w stawie rechotaniem.
Kiedy pąki na drzewach się 
pojawią, 
Kiedy gospodynie 
wiosenne porządki
ochoczo rozpoczynają.
Kiedy wreszcie cieszyć się 
będziemy,
że już przyszła wytęskniona,
ta najbardziej z pór zielona
nasza wiosna wymarzona.
Wtedy właśnie w radiu
Pan Grechuta nam zaśpiewa
„Wiosna, wiosna, 
wiosna ach to Ty”!

Jakub Gmyr, klasa VI B
Szkoła Podstawowa 

im.A. Mickiewicza 
w Szczucinie
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Wspomnienie

W czasie ferii zimowych 
w dniach od 1 do 10 lutego
wraz z koleżanką byłam na
obozie sportowym w Suche-
dniowie. Do hotelu, w którym
nas zakwaterowano, dojecha-
łyśmy wraz z innymi uczestni-
kami autobusem. Podróż
trwała ponad 2 godziny, w cza-
sie których zastanawiałyśmy
się nad tym, jak będzie wyglą-
dało nasze życie przez najbliż-
szych 10 dni? Czy dobrze
zrobiłam, decydując się na ten
wyjazd? 
Okazało się, że podczas pobytu
na obozie ani chwili się nie nu-
dziłam. Cały nasz dzień był
zorganizowany tak, abyśmy
jak najlepiej wykorzystały czas
pobytu na doskonalenie swo-
ich umiejętności sportowych. 
O godzinie 8 było śniadanie, 
a następnie czas wolny, który
poświęcałyśmy na przygoto-
wanie się do treningu, który
zaczynał się o godz. 10 i trwał
dwie i pół godziny. Pod okiem
doświadczonych i wymagają-
cych trenerów zdobywałyśmy
nowe umiejętności. O godzinie
13.00 czekał na nas pyszny
obiad, który po sporej dawce

intensywnych ćwiczeń zjada-
łyśmy z wielkim apetytem. Po
obiedzie wszyscy mieli znów
czas wolny, można było pozna-
wać innych uczestników obozu
i zawierać nowe znajomości,
czytać, oglądać filmy lub skon-
taktować się z rodzicami. Po
obiedzie i odpoczynku czekała
nas kolejna porcja ćwiczeń.
Trening popołudniowy rozpo-
czynał się o godz. 15.30 i trwał
do 18.00. Po kolacji, którą po-
dawano o godzinie 19.00 znów
miałyśmy czas wolny aż do
ciszy nocnej. 
Z pobytu na obozie jestem bar-
dzo zadowolona. Miałam moż-
liwość rozwijać się sportowo,
poprawić kondycję i poznawać
osoby w swoim wieku, które
mają podobne  zainteresowa-
nia i lubią wysiłek fizyczny.
Przed wyjazdem obawiałam
się, że źle zniosę rozłąkę 
z domem i przyjaciółkami 
z klasy, jednak pobyt w Suche-
dniowie był tak zajęty trenin-
gami, że nie bardzo miałam
czas tęsknić. 

Aleksandra Słowik  
kl. VI

Szkoła Podstawowa 
w Borkach
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W okresie tegorocz-
nych ferii zimowych, w dniach
od 30 stycznia do 8 lutego 
144 chętnych uczniów ze szkół
podstawowych z terenu naszej
gminy bardzo aktywnie uczest-
niczyło w projekcie „Jeżdżę  
z głową”. Projekt współfinan-
sowany ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego, Gminy
Szczucin oraz wpłat własnych
rodziców umożliwiał wszech-
stronny rozwój fizyczny, 
a dla większości uczestników
był okazją stawiania pierw-
szych kroków na stokach nar-
ciarskich i nauki jazdy na
nartach.
Zajęcia prowadzone były pod
kierunkiem kwalifikowa-
nych instruktorów Szkółki
Narciarskiej STAN SPORT, 
Stacja Laskowa-Kamionna

k/Limanowej.
W ramach projektu każdy 
z uczniów miał zapewnione 
16 godzin instruktażowych,
przejazdy autokarem, kom-
pletny sprzęt narciarski, kar-
nety wejściowe na stok oraz
ubezpieczenie. Warto dodać że
w tym roku aura wyjątkowo
dopisała i uczniowie mieli ferie
zimowe z prawdziwego zda-
rzenia.

Z kolei w połowie
marca br. przystąpiliśmy do
kolejnej edycji projektu „Już
pływam”. Do udziału w zaję-
ciach nauki pływania i dosko-
nalenia już posiadanych
umiejętności zgłosiło się 276
uczniów szkół podstawowych.
Projekt realizowany będzie na
krytej pływalni Centrum
Sportu i Rekreacji w Dąbrowie
Tarnowskiej, a dla każdego

W Gimnazjum 
w Szczucinie 
wprowadzono 
dziennik 
elektroniczny

Wychodząc naprzeciw
wyzwaniom nowoczesnej
szkoły i oczekiwaniom rodzi-
ców, od drugiego półrocza 
w szkole funkcjonuje dziennik
elektroniczny. Dzięki temu ro-
dzic, aktywnie i na bieżąco
może uczestniczyć w edukacji
swojego dziecka, Jeżeli potrze-
buje bieżących danych o jego
postępach w nauce lub kontaktu
ze szkołą nie musi osobiście
zgłaszać się do szkoły. Wystar-
czy, że otworzy elektroniczny
dziennik. Rodzic otrzymuje
możliwość kontroli ocen i frek-
wencji swojego dziecka, w tym
m.in. informację o dacie wysta-
wienia oceny, tematach zajęć,
planowanych zmianach w pla-
nie lekcji, uwagach dotyczących
ucznia. Rodzice i uczniowie
mają swoje niezależne konta w
systemie dziennika elektronicz-
nego zapewniające podgląd po-
stępów edukacyjnych oraz
możliwość komunikowania się
z nauczycielami. Uczeń ma do-
stęp wyłącznie do swojego
konta, tak, aby chronione były
dane osobowe innych uczniów.
Wszystkich rodziców gorąco za-
chęcamy do korzystania 
z dziennika. Mamy nadzieję, że
to zaowocuje jeszcze lepszą
współpracą szkoły z rodzicami.

Projekty „Jeżdżę z głową” 
i „Już pływam”

Po przeprowadzonej
analizie kadrowo-płacowej na
wniosek Kierownika Centrum
Usług Wspólnych, Burmistrz
Szczucina Andrzej Gorzko-
wicz, podjął decyzję o prze-
znaczeniu środków
finansowych na podwyżki
wynagrodzeń dla pracowni-
ków obsługi administracyjnej
oraz obsługi gospodarczej
szkół i przedszkoli prowadzo-
nych przez Gminę Szczucin.
Wynagrodzenia tych grup
pracowniczych nie były regu-
lowane w ostatnich latach, a
podnoszone były jedynie obli-
gatoryjnie do obowiązującego
ustawowego wynagrodzenia
minimalnego. Prowadziło to
do spłaszczenia różnicy po-
między wynagrodzeniami
pracowników z kilkunastolet-
nim stażem pracy, a nowozat-
rudnionymi. Wzrost
wynagrodzenia wynosi 150 zł
miesięcznie w przeliczeniu na
pełny etat. 

Janusz Ryś

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych

Podwyżki 
dla pracowników 
obsługi placówek
oświatowych

uczestnika przypada 8 wyjaz-
dów po 2 godziny „w wodzie”.
Z uwagi na dużą ilość chęt-
nych, realizacja  projektu po-
trwa do połowy czerwca br.

Janusz Ryś



SZKOLNE ECHA

Aktorskie 
sukcesy

W grudniu 2016 r.
Odbył się IX Powiatowy Prze-
gląd Amatorskich Zespołów
Teatralnych „Laur Melpo-
meny”. Wzięła w nim udział
grupa teatralna „Bajdusie” 
z Zespołu Szkół w Szczucinie
pod kierunkiem Pani Dagmary
Fortuny oraz z Borek grupa
teatralna z gimnazjum ,,Toget-
her” przygotowana przez
Panią Ewę Dadej i szkoły pod-
stawowej zespół ,,Bezimienni”
przygotowany przez Panią
Ewę Gaj. Uczniowie ze Szczu-
cina przygotowali spektakl wg
baśni H.Ch. Andersena „Świ-
niopas” zajmując I miejsce 
i otrzymali Złoty Laur Melpo-
meny, a Julia Warzecha uczen-
nica klasy III d otrzymała
wyróżnienie w postaci Na-
grody Aktorskiej za rolę księż-
niczki.
III miejsce w obu kategoriach
wywalczyli uczniowie z Borek.
Gratulujemy!

Redakcja

Atrakcyjna edukacja 
w Skrzynce

Dużą atrakcją dla
uczniów naszej szkoły była orygi-
nalna lekcja historii zainspirowana
życiem i kulturą w średniowieczu,
w wykonaniu Grupy Artystycznej
Rekonstruktor z  Lublina. Dyna-
miczny pokaz oraz ciekawa narra-
cja wciągnęły wszystkich bez
wyjątku. Każdy z uczniów mógł
nie tylko zobaczyć pojedynek ryce-
rzy, zakuwanie w dyby, broń skła-
dającą się na rynsztunek
średniowiecznego rycerza, ale też
doświadczyć próby posługiwania
się ciężkim mieczem czy buzdyga-
nem, albo dźwigania zbroi rycer-
skiej.                    

1 marca Grupa Zaelektry-
zowani z Lublina, specjalizująca
się w propagowaniu trakcyjnej
edukacji zaprezentowała dzieciom
niecodzienną lekcję przyrody pt.
„Czy to magia? Nie, to czysta che-
mia! Prowadzący przedstawili cie-
kawostki o budowie organizmu,
eksperymenty chemiczne, kolekcje
rekwizytów. Uczniowie byli bar-
dzo zainteresowani taką formą
zajęć.
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty
czwartek, a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków nasmażyła” –
mówi staropolskie przysłowie. Z
okazji zbliżającego się Wielkiego
Postu, każdy ostatni czwartek kar-
nawału to „Zapusty”, wedle trady-
cji to dzień, w którym możemy
sobie pozwolić na małe, „co
nieco”. Tego dnia wszystkie
przedszkolaki z przyjemnością
spałaszowały pyszne pączki, a
także same wykonały piękne prace
plastyczne – „Mój pączek”. Po zje-
dzeniu słodkości wybraliśmy się w
odwiedziny do szkolnej biblioteki.
Pani Ewa – bibliotekarka, rozma-

wiała z dziećmi n/t zasad obowią-
zujących przy wypożyczaniu ksią-
żek oraz właściwego zachowania
się w bibliotece. Przedszkolaki
poznały jakie są działy w biblio-
tece, zapoznały się  z ich oznacze-
niami i kartami czytelnika.
Oglądały książki w dziale litera-
tury dziecięcej. Pani Ewa zwróciła
uwagę, że w bibliotece zwracamy
się do siebie szeptem, aby nie prze-
szkadzać innym w czytaniu. Na
zakończenie podziękowaliśmy za
pouczającą prelekcję i wypożyczy-
liśmy książkę, którą pani wycho-
wawczyni przeczytała nam po
powrocie do przedszkola.

Zofia Krupa, Aneta Pachołek

pytań i wymiany poglądów na
nurtujące ich problemy.  Spotka-
nie zostało zorganizowane przez
Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

Podczas spotkania wy-
wiadowczego z rodzicami miała
miejsce prelekcja psychologa
P.  Stanisława Stacha na temat:
,,Rozwój i fazy uzależnień –
czerwone sygnały zagrożenia”.
Prowadzący udzielił rodzi-
com wskazówek dotyczących 
pierwszych sygnałów ostrze-
gawczych, które można zaobser-
wować w zachowaniu dzieci
zagrożonych nałogiem.

- Jak co roku przed świętami
Bożego Narodzenia uczniowie
Zespołu Szkół w Borkach wy-
konali upominki dla pensjona-
riuszy Domu Radosnej Starości
w Kupieninie. Nikt nie liczył
swojego trudu, jaki wkłada w
przygotowanie prezentów. 16
grudnia  2016 r. delegacja
uczniów w składzie: Iwona
Kubat, Aleksandra Rorat oraz
Sebastian Czub  pod opieką
Pani Marioli Gadziały – Ma-
mulskiej odwiedzili samotnych
staruszków, którzy  z utęsknie-
niem czekali  na tę wizytę.
Ciepłe słowa, łzy wzruszenia,
miła i serdeczna atmosfera na
długo pozostaną w pamięci.
Jako dowód wieloletniej
współpracy otrzymaliśmy pi-
semne podziękowanie złożone
na ręce Dyrektor szkoły Pani
Barbary Czub. 

- 14 lutego jest Dniem Zakocha-
nych. Z tej okazji biblioteka
szkolna ogłosiła szkolny kon-
kurs na wiersz tematycznie
związany z tym świętem.
Miała także miejsce audycja ra-
diowa popularyzująca poezję
okolicznościową przygoto-

zostały w systemie ,,każdy 
z każdym” do dwóch wygra-
nych setów. W klasyfikacji koń-
cowej drużyna dziewcząt ze SP
w Borkach zajęła I miejsce, 
a drużyna chłopców II miejsce.
Oba zespoły uzyskały awans
na zawody powiatowe, które
odbyły się 16.02 2017r. (dziew-
częta) i 17.02.2017 r. (chłopcy)
na obiekcie Hali Sportowej 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
w Dąbrowie Tarnowskiej.
Dziewczęta zajęły III miejsce, 
a chłopcy II. Nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów
czuwali nauczyciele wychowa-
nia fizycznego.

Ewa Kaczówka

Najważniejsze – zapobiegać!!!

17 stycznia br. miały
miejsce zajęcia warsztatowe dla
uczniów gimnazjum z Borek ze
specjalistą profilaktykiem i prak-
tykiem Stanisławem Koćwinem
na temat dopalaczy i innych
substancji uzależniających.
Uczniowie bardzo zaangażowali
się w problematykę spotkania,
pozytywnie ocenili sposób pro-
wadzenia zajęć, chętnie korzys-
tali z możliwości zadawania

wana przez Panią Ewę Ka-
czówkę. Nad dostarczaniem
poczty przez walentynkowego
listonosza czuwały Panie Ag-
nieszka Żurek – Kostecka i Elż-
bieta Baran.

- Uczennica Pani Ewy Gaj Iza-
bela Ślęczkowska z kl. VI za-
kwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego Małopolskiego
Konkursu Humanistycznego,
którego organizatorem jest Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie.
Jest to wielki sukces zarówno
dla uczennicy, jak i szkoły,
zwłaszcza, że Izabela została fi-
nalistką! Konkurs odbył się 
6 marca br. w Nowym Sączu.
Gratulujemy! 

- 14.02.2017 r. w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej
w Szczucinie odbyły się
gminne zawody szkolne w
mini piłce siatkowej dziewcząt
i chłopców. Drużyny z naszej
gminy rywalizowały o awans
na zawody powiatowe oraz
tytuł Mistrza Gminy. Do zma-
gań przystąpiły drużyny: SP
Szczucin, SP Borki, SP Słupiec,
SP Zabrnie. Mecze rozegrane

uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Zabrniu, III miejsce - Maria
Tabor ze Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie. W kategorii kl. IV-
VI przyznano: I miejsce - Adrian
Sypek z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Słupcu, II miejsce -
Oliwia Kostecka ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie, a III miejsce
- Michał Jaje z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Skrzynce. W
kategorii gimnazja: I miejsce - Se-
bastian Czub z Gimnazjum w Bor-
kach, II miejsce - Liwia Soja z
Gimnazjum w Szczucinie, a III
Małgorzata Kołton z Gimnazjum
w Radwanie. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody książkowe ufundo-
wane przez Bibliotekę Publiczną
w Szczucinie. Szkoła zaś przygo-
towała dla wszystkich uczestni-
ków pamiątkowe dyplomy.
Laureaci konkursu gminnego,
17 marca godnie reprezentowali
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30 kwietnia 2017r. mija 35. Rocz-
nica śmierci poetki Marii Kozacz-
kowej, a jej wiersze wciąż
rozbrzmiewają podczas konkur-
sów recytatorskich na Powiślu. Ich
inicjatorem była od 1998 r. dąb-
rowska biblioteka, która do po-
etyckich zmagań zaprosiła
młodzież z całego powiatu dąb-
rowskiego. Celem konkursu jest
popularyzacja wśród młodego po-
kolenia twórczości Marii Kozacz-
kowej, patronki dąbrowskiej
biblioteki oraz współczesnych pol-
skich poetów. Już od 19 lat na te-
renie gminy organizowane są
eliminacje w szkołach, by najlepsi
recytatorzy mogli rywalizować ze
swoimi rówieśnikami w konkur-
sie gminnym organizowanym
przez Bibliotekę w Szczucinie.
Najlepsi recytatorzy Gminy
Szczucin biorą udział w konkursie
powiatowym w Dąbrowie Tar-
nowskiej. Od wielu lat finał od-

bywa się w marcu, miesiącu szcze-
gólnym, w którym przypada usta-
nowiony przez UNESCO
Światowy Dzień Poezji, obcho-
dzony od 1999 r. 21 marca. Tego-
roczne eliminacje XIX Gminnego
Konkursu Recytatorskiego Poezji
Marii Kozaczkowej, odbyły się
15.03.br, w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Skrzynce. Od
2009 r. Patronką szkoły jest Maria
Kozaczkowa i od czterech lat w ra-
mach współpracy z biblioteką w
Szczucinie placówka jest organiza-
torem eliminacji gminnych.  
W tym roku do konkursu przystą-
piło 25. recytatorów. Jury w skła-
dzie: Krystyna Ludwicka (córka
poetki), Krystyna Szymańska (Dy-
rektor SCKiB), Dorota Margosiak
(Z-ca dyrektora SCKiB, bibliote-
karz) oceniało poetyckie zmagania
w III kategoriach. W kategorii kl.
I-III: I miejsce - Anna Kozaczka, 
II miejsce - Maria Misiaszek obie

Z życia Zespołu Szkół w Borkach
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Konkurs poezji Marii Kozaczkowej

gminę Szczucin w Konkursie Po-
wiatowym w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Dąbrowie Tarnow-
skiej. Anna Kozaczka w kategorii
kl. I-III wyrecytowała II miejsce, 
a Sebastian Czub wśród gimnazja-
listów był III. Młodzieży gratulu-
jemy i życzymy dalszych
sukcesów w recytacji!

Redakcja



wszystkich zaproszono na
słodki poczęstunek.

Święto Babci i Dziadka
obchodzone uroczyście w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym
w Skrzynce było wyjątkowym
dniem dla wszystkich. Przed-
szkolaki, uczniowie młodszych
i starszych klas pod opieką wy-

„Żyj nam Babciu lat ze dwie-
ście, Boś najlepsza w całym
mieście. Gdy za bardzo rozra-
biamy, 
Pod twe skrzydła uciekamy. 
Ty nas zawsze wytłumaczysz,
Wszystkie błędy nam wyba-
czysz.
Bądź, więc zdrowa, uśmiech-
nięta – tego życzą ci wnuczęta.”

Między innymi takimi słowami
dzieliły się wdzięczne wnuki ze
swymi babciami i dziadkami 
w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Słupcu 20 stycznia br. 
Niewiele jest takich dni w kalen-
darzu, które łączą pokolenia 
i wzruszają do łez. Z pewnością
takimi są Dzień Babci i Dzień
Dziadka, kiedy to dzieci z naszej
szkoły i przedszkola zapraszają
swoich dziadków i babcie, by
wyrazić im swoją miłość,
wdzięczność i szacunek. Tego-
roczną uroczystość rozpoczęła
Pani dyrektor Władysława Wró-
bel, która bardzo serdecznie po-
witała licznie zebranych gości.
Jako pierwsze na scenie poja-
wiły się najmłodsze wnuczęta z
przedszkola i klas I – III, które z
wielkim przejęciem prezento-
wały wiersze, piosenki oraz
układy taneczne. Gwoździem
programu okazał się występ
trzecioklasistów, którzy pod
opieką pani Grażyny Sznajder
zaprezentowali przedstawienie
pt. „Tadek niejadek”. Ostatnią
częścią bogatego programu były
jasełka przygotowane przez
księdza Marka Kulę wraz 
z uczniami klas IV – VI. Wystę-
pom dzieci towarzyszyły
brawa, uśmiech dumnych
dziadków, a i ukradkiem ocie-
rane łzy wzruszenia. Nieza-
wodne słupieckie mamy
upiekły pyszne ciasta, a podając
je zacnym gościom wraz z kawą
i uśmiechem stworzyły praw-
dziwie domową atmosferę.
Takie rodzinne spotkania w
szkole nie tylko łączą pokolenia,
ale również pokazują, jakie war-
tości w życiu człowieka są na-
prawdę ważne.

Choć styczeń to miesiąc zi-
mowy, pełen mroźnych chwil,
są w nim jednak takie dwa dni,
jedyne dwa dni w roku, kiedy
każdemu robi się cieplej 

23 stycznia br. do
szkoły w Borkach zaproszono
seniorów, aby złożyć im życze-
nia z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.W części artystycznej
wystąpiły dzieci ze szkoły pod-
stawowej oraz gimnazjum  
w przedstawieniu „Kopciuszek

SZKOLNE ECHA

na sercu - to Święto Babci 
i Dziadka. W tym roku w  szkole
w Maniowie ta niecodzienna
uroczystość odbyła się 19 stycz-
nia. Zaproszeni goście, Kochani
Seniorzy, licznie przybyli na
uroczystość, aby podziwiać
swoje wnuki podczas specjalnie
na tą okoliczność przygotowa-
nych występów. Przedszkolaki
oraz uczniowie przedstawili
wzruszający program arty-
styczny, który zawierał wiersze
i piosenki, a także pokazali
„Przedstawienie Jasełkowe”. W
imieniu wszystkich dzieci i pra-
cowników Seniorom złożyła ży-
czenia dyr. szkoły Grażyna
Glica, a wnuki odśpiewały tra-
dycyjne sto lat i wręczyły upo-
minki. Uroczystość zwieńczył
słodki poczęstunek, wyczaro-
wany przez niezawodnych ro-
dziców, podczas którego nie
brakowało okazji do rozmów 
i wspomnień. Dla wszystkich
był to niezwykły dzień, pełen
uśmiechów, wzruszeń i radości.
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Zakończenie semestru
to czas różnego rodzaju podsu-
mowań, w tym również pracy
organizacji szkolnych tj.: Szkol-
nego Samorządu Uczniow-
skiego, Drużyny Harcerskiej,
Ligi Ochrony Przyrody, Szkol-
nego Koła PCK, Gimnazjalnej
Rady Gminy, Uczniowskiego
Klubu Sportowego, Klubu his-
torycznego Armii Krajowej.
Okres I semestru w Gimnaz-
jum upłynął pod znakiem ak-
tywnej ich działalności w
środowisku szkolnym i lokal-
nym. Dzięki zaangażowaniu
opiekunów poszczególnych or-
ganizacji uczniowie otrzymali
możliwość aktywnego włącze-
nia się w życie szkoły i udziału
w akcjach charytatywnych, śro-
dowiskowych oraz na rzecz
ochrony przyrody. W ramach
pracy organizacji na terenie
szkoły zorganizowano szereg
akcji i wydarzeń: akcja „Góra
Grosza”, akcja „Maskotka”,
akcja „Stroik Świąteczny”, „Mi-
kołajki szkolne”, zbiórka
karmy dla schroniska, zbiórka
nakrętek, Wigilia harcerska,
Honorowa Warta podczas uro-
czystości patriotycznych, akcja
„Znicz”, akcja porządkowania
mogił poległych żołnierzy,
zbiórka zużytych baterii, akcja-
dokarmiamy zwierzęta zimą,
Akcja na rzecz Domu Dziecka,
„Światowy Dzień bez tytoniu”-
gry i zabawy dla przedszkola-
ków, Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy, „Ratujmy jeże
– budki dla jeży”, szkolna aka-
demia z okazji Ogółnopol-
skiego Dnia Praw Dziecka. To
tylko niektóre z przedsięwzieć
podjętych przez szkolne orga-
nizacje, które przynoszą wiele
korzyści szkole, środowisku lo-
kalnemu, a przede wszystkim
zaangażowanym. Uczniowie
działający w organizacjach
uczą się empatii, wolontariatu,
samorządności, pokonują ba-
riery. Stają się aktywnymi
członkami życia społecznego,
nabywają wiele cech niezbęd-
nych w dorosłym życiu. Dla-
tego szkolne organizacje cieszą
się wielkim zainteresowaniem
wśród uczniów, skupiając
coraz większą liczbę członków.

Szkolny Zespół Redakcyjny
Gimnazjum w Szczucinie

Podsumowanie
pracy organizacji
szkolnych 
w Gimnazjum 
w Zespole Szkół
w Szczucinie

Słupiec

Maniów

Borki

Zabrnie

Skrzynka

Jak obchodzono Dzień Babci 
i Dziadka w Gminie Szczucin

w wersji współczesnej”.
Oprawę muzyczną zapewnił ze-
spół instrumentalistów. Po za-
kończeniu części artystycznej

chowawców i nauczycieli zapre-
zentowali urozmaicony pro-
gram artystyczny. Były piękne
piosenki, dynamiczne układy
taneczne w wykonaniu dziew-

cząt z klas IV-VI, wdzię-
czne pląsy przedszkolaków 
i uczniów z klas I-III, humory-
styczne scenki, montaż słowno-
muzyczny. Uczniowie z klas IV-
VI dla kochanych Seniorów 
z godnym podziwu animu-
szem zagrali w przedstawieniu

pt. „Awantura w Przechwałko-
wie”. Swoim Babciom i Dziad-
kom, którzy tak licznie 27
stycznia zaszczycili swoją obec-

nością naszą szkołę uczniowie
wręczyli  wykonane pod okiem
nauczycieli prezenty i złożyli
serdeczne  życzenia. Dumni ze
swoich wnucząt seniorzy obda-
rowali ich  gorącymi brawami.
Słodki poczęstunek i miła atmo-
sfera sprzyjała wspólnym weso-
łym rozmowom.

20.01.2017 r. w Szkole
Podstawowej w Zabrniu odbyła
się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka.  Zaproszeni go-
ście nie zawiedli i przybyli bar-
dzo licznie. Dyrektor szkoły 
P. Genowefa Dzięgiel powitała
zebranych składając serdeczne
życzenia. W pięknie udekoro-
wanej sali uczniowie klas I-III 
i dzieci z oddziału przedszkol-
nego przedstawiły przygoto-
wany pod kierunkiem
wychowawców program arty-
styczny: wiersze, występy wo-
kalne, scenki teatralne oraz
pokazy taneczne. Wnukowie
dziękowali wszystkim Babciom
i Dziadkom za ich bezgraniczną
miłość, dobroć i ciepło życząc
dużo, dużo zdrowia oraz dłu-
gich lat życia. Uroczystość
uwieńczył słodki poczęstunek
przygotowany przez zawsze za-
angażowane mamy, podczas
którego nie brakowało okazji do 
rozmów i wspomnień. Część 
artystyczna zakończyła się wrę-
czeniem Babciom i Dziadkom
laurek samodzielnie wykona-
nych przez wnuków. Uroczys-
tość uświetniła obecność 
ks. proboszcza parafii w Za-
brniu Marka Łopatki, który
także nie szczędził dobrych ży-
czeń Babciom i Dziadkom.
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I dom pełen wspomnień” -
Antoine de Saint – Exupery. 
Jednym z najpiękniejszych
zwyczajów bożonarodzenio-
wych jest śpiewanie kolęd.
Chyba żaden z narodów nie
może się pochwalić takim bo-
gactwem tych pieśni, jak naród
polski. Większość z nich to
przekazywane przez tradycję
utwory, których autorów pró-
żno szukać wśród znanych po-
etów. W kolędach odnaleźć
można czystą poezję, najpięk-
niejsze pomysły muzyczne, ale
również wiele śladów daw-
nych polskich obyczajów. 
Kolędy są częścią naszej histo-
rii narodowej. Śpiewanie kolęd
jest dziś niestety tradycją zani-
kającą. Częściej kolęd i pastora-
łek słuchamy z płyt CD, 
w telewizji przy okazji różnych
koncertów bożonarodzenio-
wych, niż śpiewamy samo-
dzielnie jak to było w
zwyczaju. A szkoda ... Dlatego
tak bardzo cieszy, że na
wspólne kolędowanie, które
odbyło się w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Za-
brniu dnia 8.01.2017r. po raz
pierwszy przyszło tak liczne
grono mieszkańców. Było to
spotkanie wielopokoleniowe.
Zaszczycili nas swoją obecno-
ścią nie tylko starsi, dla których
kolędowanie jest równocześnie
miłym wracaniem pamięcią do
rodzinnego domu, ale i dzieci,
które miały okazję uczyć się od
starszych pielęgnowania pięk-
nych polskich tradycji. Koncert

Ważnym zadaniem szkoły,
jako placówki publicznej, jest
promocja młodych talentów.
Nie brak jest w naszej szkole
uczniów szczególnie uzdolnio-
nych i to w wielu dziedzinach
kultury i sztuki, ale na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje
uczennica kl. VI, Zuzanna
Pater. Dziewczyna od najmłod-
szych lat interesuje się malar-
stwem, poznaje nowe techniki,
wykorzystuje różne materiały
plastyczne. Jej ulubioną tech-
niką jest szkic ołówkiem, ale
chętnie sięga też po kredki,
pastele, farby akrylowe i kredki
wodne. Zuzanna pasjonuje się
jeździectwem, dlatego konie
stanowią jej główną inspirację,
potrafi niezwykle precyzyjnie
odtworzyć każdy element bu-
dowy ciała zwierzęcia oraz
jego uprzęży. Tematem prac
plastycznych Zuzi są także psy
i koty, o których ma bardzo
rozległą wiedzę: zna ich rasy,
potrafi z pasją o nich opowia-
dać. Bardzo często inspiracją
jest sama natura przedsta-
wiona w różnych aspektach.
Kolejnym hobby naszej artystki
jest modelarstwo. Oczywiście
najczęściej są to figurki koni,
ale również piękne figurki pta-
ków i różnych innych zwierząt.
Uczennica prezentuje szkołę na
zewnątrz uczestnicząc w licz-
nych konkursach plastycznych
zajmując czołowe miejsca.
Prócz tego Zuzia interesuje się
fotografią. Lubi język angielski,
ale sukcesy odnosi także w ję-
zyku polskim – tworzy krótkie
teksty prozatorskie, które
potem odczytuje w klasie.
Twórczość artystyczna Zuzi do
tej pory prezentowana była w
klasie i na korytarzach szkol-
nych. W tym roku zorganizo-
wana została jej własna
wystawa, na której zaprezento-
wane zostały jej najnowsze
prace. Galeria cieszy się
ogromnym zainteresowaniem
uczniów oraz rodziców.

KONCERT KOLĘD

„Najważniejsze jest, by gdzieś
istniało to, czym się żyło: 
i zwyczaje i święta rodzinne. 

"Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. 

Jeśli nie może – pomóż".
Janusz Korczak

Wszystko co dobre szybko 
się kończy - a w szczególności
ferie - czas odpoczynku 
od obowiązków szkolnych. 
Jednak najważniejsze są 
miłe wspomnienia, a tych 
z pewnością, dzieciom, które 
uczestniczyły w zajęciach przy-
gotowanych przez Bibliotekę
Publiczną w Szczucinie i Filie
Biblioteczne w Borkach, Brze-
zówce, Delastowicach i Słupcu
nie brakowało. W każdej pla-
cówce bibliotekarki przygoto-
wały bardzo bogatą ofertę
zajęć. Królowała jednak magia

papieru, czyli składanie, zwija-
nie i skręcanie, a efektem koń-
cowym były walentynkowe
serduszka. Dzieci miały do
dyspozycji także gry plan-
szowe puzzle i chwile na kom-
puterze. Nie zabrakło zajęć
czytelniczych, podczas których
dzieci poznawały polskie przy-
słowia i ich znaczenia wyko-
rzystując książkę "Przysłowia
Polskie. Rymowanki dla
dzieci". W Filii Bibliotecznej 
w Brzezówce odbyło się "Bib-
lioteczne kolędowanie", w któ-
rym wzięły udział nie tylko
dzieci, ale także dorośli.

Spotkania w bibliote-
kach są zawsze okazją do cie-
kawego spędzenia wolnego
czasu, do nauki, ale również
nawiązywania nowych znajo-
mości, integracji, zabawy, a co

Wieści z Zespołu
Szkolno 
- Przedszkolnego
w Maniowie

W grudniu dzięki po-
mocy pani M. Żuchowicz,
szkołę w Maniowie odwiedził
emerytowany górnik pan Ry-
szard Olejnik. Było to nie-
zwykłe spotkanie, gdyż
większość dzieci po raz pierw-
szy miała okazję porozmawiać
z kimś, kto zna doskonale
pracę w kopalni. Gość bardzo
ciekawie opowiadał o pracy
pod ziemią, o chwilach miłych,
ale i o tych trudnych, kiedy
życie górników było zagro-
żone. Spotkanie odbyło się 
w bardzo miłej atmosferze, 
a na zakończenie pan Ryszard
poczęstował wszystkich „bom-
bonami”.

Pod koniec grudnia
2016r., społeczność szkolna 
z Maniowa, odbyła wycieczkę
do Pacanowa. Celem podróży
było zwiedzenie Europejskiego
Centrum Bajki im. Koziołka

odbył się pod nazwą „Kolęduje
Tobie moje serce”. Program po-
etycko – muzyczny połączony
ze wspólnym śpiewem kolęd
przygotowali uczniowie pod
kierunkiem Pani Teresy 
Piekielniak i współpracy wy-
chowawców. W roli prowadzą-
cych świetnie sprawdzili się
uczniowie Patrycja Furgał  
i Jakub Stankiewicz, którzy w
przerwach pomiędzy recytacją
wierszy o tematyce bożonaro-
dzeniowej, a śpiewem kolęd
przypominali genezę kolęd 
i pastorałek. Nie obyło się bez
występu chóru szkolnego, któ-
rego opiekunem jest Pani Bar-
bara Czaja. Imprezę uświetniła
gra zespołu amatorskiego
utworzonego z rodziców
uczniów naszej szkoły: Marka
Płaczka,  Andrzeja Jędo – akor-
deon, a także Andrzeja Rusina
– perkusja. Na wspólnym kolę-
dowaniu gościli również: Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w
Szczucinie Agnieszka Beker,
radny wsi Brzezówka  Franci-
szek Furgał, radny wsi Suchy
Grunt i Zabrnia  Waldemar
Gorzkowicz, sołtysi wsi należą-
cych do obwodu szkoły, dyrek-
tor szkoły Genowefa Dzięgiel
i nauczyciele. W organizację
koncertu włączyli się rodzice,
którzy pomogli w przygotowa-
niu dekoracji i upiekli smaczne
świąteczne ciasta oraz serwo-
wali kawę i herbatę. Składa-
my serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy włączyli się
w organizację spotkania oraz
mieszkańcom za wspaniałe,
aktywne uczestnictwo, dzięki
temu było ono niezwykle wy-
jątkowe, pełne ciepłej, świą-
tecznej atmosfery i spotkało się
z życzliwym przyjęciem zapro-
szonych gości, rodziców,
mieszkańców i całej społeczno-
ści szkolnej. Uczestnicy wyra-
zili sugestię, że tego typu
uroczystość powinna na trwale
wejść do tradycji szkolnej. Już
dziś zapraszamy wszystkich
chętnych na przyszłoroczne
kolędowanie.                                                                                                                  

Zespół redakcyjny Szkoły 
Podstawowej w Zabrniu
T. Piekielniak, L. Bulwa
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PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW 
W SZKOLE W ZABRNIU

Matołka – wystawy „Bajkowy
świat”, która utrzymana jest 
w charakterze interaktywnej
zabawy przy wykorzystaniu
m.in. technik multimedialnych.
Odwiedzając ECB znaleźliśmy
się w wyśnionej rzeczywisto-
ści, pełnej kolorów i niespo-
dzianek. W dalszej części
wyprawy dzieci wzięły udział
w warsztatach „Wybuchowe
piątki”. W trakcie godzinnych
warsztatów oglądały fascynu-
jące doświadczenia z wyko-
rzystaniem ciekłego azotu 
i innych materiałów. Podczas
zajęć - pokazu kuchni moleku-
larnej uczestniczyły w degusta-
cji nitro lodów. Na koniec
udaliśmy się do kina „Szka-
tułka” na film o przygodach
małego słonika pt.: „Dumbo”.

SZKOŁA Z MISJĄ -
Uczniowie szkoły przyłączyli
się do projektu „Szkoła 
z misją” poprzez aktywny
udział w zbiórce baterii i płyt.
Dzięki zaangażowaniu dzieci i
rodziców udało się nam „uczy-
nić świat trochę lepszym”.

Szkolny Zespół
Redakcyjny

ZS-P w Maniowie

BIBLIOTECZNY  KALEJDOSKOP



dialną przygotowała Pani Anna
Kolano przy wsparciu Pana
Marka Kupca. 
Piękną tradycją koncertu stał się
występ absolwenta naszej

szkoły, a obecnie studenta Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu
Sebastiana Macha, który zaśpie-
wał dla zebranych trzy arie ope-
rowe przy akompaniamencie
Pani Martyny Misiaszek.
Zebrani zachwyceni umiejętno-
ściami pociech nagrodzili wy-
stęp gromkimi owacjami.
Po trwającej około dwie godziny
części artystycznej, goście zostali
zaproszeni na słodki poczęstu-
nek, który już tradycyjnie został
przygotowany przez rodziców
(z każdej klasy 1-6 zostały prze-
kazane dwa wspaniałe ciasta). 
Mamy wielką nadzieję, że nasza
współpraca przyczyniać się bę-
dzie do ciągłego polepszania ja-
kości pracy szkoły i integracji
środowiska wokół jej potrzeb.

„Kolęda Płynie z wysokości”

13-15 stycznia w Sit-
kówce Nowiny k. Kielc, odbył
się V Regionalny Konkurs Kolęd

i Pastorałek „Kolęda Płynie 
z wysokości”. Ze względu na
bardzo dużą liczbę zgłoszeń
przesłuchania odbywały się dwa
dni. Uczniowie z naszej szkoły
startowali w 4 kategoriach: soli-
ści i zespoły klas 1-3, oraz soliści 
i zespoły klas 4-6. Nasi artyści
pięknie zaprezentowali się pod-
czas eliminacji konkursowych.
Ogromną radością było uzyska-
nie 1 miejsca w kat. kl. 1-3 - które
zdobyły „Wesołe nutki”. Zespół
został zaproszony na Koncert
Laureatów na którym wystąpili
najlepsi z najlepszych. Ucznio-
wie zostali przygotowani przez
Panią Ilonę Mach. 

Sukces sportowy Szkoły Podsta-
wowej im. A. Mickiewicza w

Z życia Zespołu
Szkół w Szczucinie

VIII Koncert Noworoczny

Dnia 28 stycznia 2017r.
w szkole odbył się VIII Koncert
Noworoczny. Tradycyjnie skła-
dał się z trzech części: prezentacji
działalności Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły Podstawowej
w Szczucinie w minionym roku,
występu około 150 uczniów
Szkoły Podstawowej, poczęs-
tunku dla wszystkich uczestni-
ków spotkania.
Największą atrakcją imprezy był
oczywiście koncert dzieci – przy-
gotowany przez Panią Ilonę
Mach. Uczniowie klas I –VI, 
jak również chór Clave de Sol za-
prezentowali bogaty program
wokalny, ozdobiony przygoto-
wanymi filmami, ilustracjami,
prezentacjami. Część multime-
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Szczucinie w klasyfikacji współ-
zawodnictwa i osiągnięć sporto-
wych w województwie
małopolskim w roku szkolnym
2015/2016

Szkoła Podstawowa za-

jęła 9 miejsce w Małopolsce 
z 900 szkół podstawowych. 
W Nowym Targu odbyła się 
uroczystość podsumowania
"Małopolskiego Systemu Współ-
zawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży" Szkolnego Związku
Sportowego za rok szkolny
2015/2016 przeprowadzonego
pod patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego.
Na galę zaproszone zostały
szkoły, które zajęły miejsce 
w pierwszej dziesiątce szkół wo-
jewództwa małopolskiego.
Naszą szkołę reprezentowała
Dyrektor Zespołu Szkół Beata
Dzięgiel, nauczycieli wychowa-
nia fizycznego reprezentował
Wojciech Krukowski, a uczniów
reprezentowali: Alicja Nowak,

Natalia Wróbel, Kacper Beker,
Kacper Jarosz i Mateusz Dzięgiel.
Finaliści zawodów sportowych
na szczeblu wojewódzkim w na-
stępujących dyscyplinach: biegi
przełajowe sztafetowe, biegi prze-
łajowe indywidualne, badminton
drużynowy, tenis stołowy dziew-
cząt, pływanie indywidualne,
szachy. Wysokie osiągnięcia są
zasługą nauczycieli wychowania
fizycznego: Jacka Szarka, Stani-
sława Dąbrosia, Wojciecha 
Krukowskiego, którzy z pasją
wykonują pracę i są inspiracją dla
swoich podopiecznych. Wyso-
kich wyników nie osiągnęli-
byśmy bez bardzo dobrej
współpracy wszystkich nauczy-
cieli i dyrekcji szkoły.

za tym idzie do zdobywania
nowych doświadczeń. Przykła-
dem na to są cykliczne spotka-
nia Koła Przyjaciół Biblioteki w
Szczucinie, które odbywają się
w każdą ostatnią środę mie-
siąca. Podczas ostatniego spot-
kania swoimi wrażeniami 
z wycieczki do Lwowa i nie
tylko dzieliła się Krystyna
Lech. Była prezentacja pamiąt-
kowych zdjęć i rozmowa na
temat zabytków, a także krótka
historia cmentarza Orląt
Lwowskich przygotowanych
przez Marię Pietrachę. Wszyst-
kich, którzy chcą należeć do
Koła Przyjaciół Biblioteki ser-
decznie zapraszamy !
Różnorodność działalności bib-
liotek przyciąga różne grupy
wiekowe.  Jedną z wielu form
są lekcje biblioteczne, które
skierowane są do dzieci 
i uczniów. Przedszkolakom
bibliotekarki uatrakcyjniają
spotkania głośnym czytaniem
bajek, a także prowadzeniem
zabaw artystycznych i anima-
cyjnych,  uczniów  klas młod-
szych zapoznają  z książkami 
i płynącą z nich wiedzą, dla
młodzieży starszej przygoto-
wywane są prelekcje. Wszyst-
kie te działania mają na celu
utrwalenie w nich nawyku czy-
tania oraz wprowadzają 

w świat wiedzy, pozwalając
rozpoznać i pogłębić własne
zainteresowania. W ramach
współpracy ze świetlicą przy
Szkole Podstawowej w Szczu-
cinie Marta Marchwicka 
i Oktawia Wójcik poprowa-
dziły zajęcia dla dzieci młod-
szych  z zakresu literatury. 
W Borkach  i Słupcu, realizując
akcję „Cała Polska czyta 
dzieciom” bibliotekarki syste-
matycznie odwiedzają przed-
szkolaków. Spotkaniom to-
warzyszy  czytanie i rozmowy
na temat treści zawartych w
książkach. W ostatnim czasie
bibliotekę w Borkach odwie-
dzili także gimnazjaliści 
i uczniowie szkoły podstawo-
wej z nauczycielem biblioteka-
rzem Ewą Kaczówką.

Młodzież wysłuchała prelekcji
wygłoszonej przez Danutę
Walczyk pt. „Rola biblioteki 
w inicjacji czytelniczej“. 
Przypominamy !!!
Trwa akcja pt. „Książka na te-
lefon”. Osoby chore, niepełnos-
prawne, w podeszłym wieku,
zamieszkałe w Szczucinie
mogą skorzystać z usługi do-
starczenia książek do domów.
Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny: 
14 643 64 15. 
Katalog Biblioteki Publicznej
w Szczucinie dostępny jest już
w KATALOGU ONLINE:
www.szczucin-bp.sowa.pl i w
KATALOGU ROZPROSZO-
NYM Powiatu Dąbrowskiego:
www.powiat-
dabrowski.sowwwa.pl
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Świetlica w Łęce
Szczucińskiej tętni
życiem

Świetlica Wiejska w
Łęce Szczucińskiej podczas
ferii zimowych tętniła życiem.
Ciekawe propozycje zaowoco-
wały dużym uczestnictwem
dzieci nie tylko z Łęki Szczu-
cińskiej, ale i z pobliskich
miejscowości. Były zajęcia pla-
styczne, muzyczne, kulinarne,
gry planszowe i sportowe, a
także spotkania edukacyjne z
policjantem z Komisariatu Po-
licji w Szczucinie i strażakami
z OSP w Szczucinie. Tematem
przewodnim było bezpieczne
poruszanie się po drogach pub-
licznych i bezpieczne spędza-
nie czasu wolnego. Dodatkową
atrakcją był pokaz sprzętu
strażackiego i policyjnego.

W bogatej ofercie zna-
lazło się również spotkanie z
mieszkańcami wsi pt. "Lekcja
historii", w związku ze zbliża-
jącą się rocznicą 400. lecia po-
wstania wsi Łęka Szczucińska.
Swoją wiedzą na temat Szczu-
cina i powstania wsi, podzielił
się ksiądz kanonik Józef Giera.
Dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas. 

Anna Łachut

21.01.2017r. w Domu Ludowym
w Woli Szczucińskiej, odbyła się
zabawa choinkowa, na której ba-
wili się Seniorzy Klubu III Wieku
oraz członkowie Stowarzyszeń z
Gminy Szczucin i Mędrzechów. 

9.02.2017r. zorganizowano za-
bawę choinkową w której 
uczestniczyły nie tylko dzieci 
i młodzież, ale również rodzice 
i seniorzy. Dzięki pomocy rodzi-
ców został przygotowany po-

Sztuka plastyczna 
w SCKiB

"WISŁA JAKĄ ZNAM"
W związku z ustano-

wieniem przez Sejm RP roku
2017 – rokiem rzeki Wisły,
Płocka Galeria Sztuki zorgani-
zowała ogólnopolski konkurs
plastyczny "Wisła jaką znam".
W związku z tym SCKiB w
Szczucinie przeprowadziło
gminny etap konkursu 9.12.2017
r. w ramach Współzawodnictwa
Kulturalnego Szkół. Jury w skła-
dzie: Krystyna Lech, Iwona Bie-
laszka-Podsada i Lidia Bardan
przyznało:
* w kategorii klas I – III: 
GRAND PRIX Antoniemu 
Kucowi z ZS-P w Skrzynce,
I m Emilii Bełzowskiej ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie, 
II m Magdalenie Mazur i Kami-
lowi Woźniakowi z ZS-P 
w Słupcu, Amelii Ziębie ze SP 
w Szczucinie, 
III m Amelii Jasińskiej z ZS-P 
w Słupcu, Mateuszowi Chra-
bąszczowi ze SP w Zabrniu 
i Patrykowi Dudzie z ZS-P 
w Skrzynce, 
wyróżnienie Jakubowi Urba-
siowi z ZS-P w Maniowie;

* w kategorii klas IV – VI: 
I m Pawłowi Szymurze z ZS-P 
w Słupcu,
II m Ewelinie Bogdan  ze SP 
w Szczucinie, 
III m Patrycji Bielaszce ze SP 
w Zabrniu i Alicji Dziedzic 
z ZS-P w Skrzynce;
* w kategorii gimnazja:
I m Piotrowi Wariasowi z Gim-
nazjum w Szczucinie, 
II m Jakubowi Podsadzie z Gim-
nazjum w Szczucinie,
III m Patrycji Dorosz z Gimnaz-
jum w Radwanie.

Prace 9 nagrodzonych
(zdobywcy I i II miejsca) gmin-
nego konkursu zostały wysłane
na ogólnopolski etap do Płocka.
Laureat Grand Prix( gminnych
eliminacji) Antoni Kuc ze
Skrzynki otrzymał III miejsce
(na 293 nadesłanych prac w kat.
do 10 lat), a praca Magdaleny
Mazur ze Słupca została zakwa-
lifikowna do wystawy w Płoc-
kiej Galerii Sztuki, która trwała
do 26.02.2017r. Jury konkursu
podkreśliło wysoki poziom na-
desłanych prac i ich różnorod-
ność pod względem formatu, jak
i rozwiązań tematycznych. 
W Domu Kultury w Szczucinie
od 9.12.2016 r. do 15.03.2017 r.
można było oglądać wystawę
pokonkursową prac plastycz-
nych pt. "Wisła jaką znam".  

”MAGIA ŚWIĄT”
Konkurs na ozdobę cho-

inkową i stroik świąteczny -
16.12.2016r.  Na konkurs wpły-
nęło 259 prac. Jury w składzie:
Krystyna Lech, Iwona Bielaszka-
Podsada, Lidia Bardan, przy-

znało następujące miejsca:
w kategorii przedszkola:
I m Julia Orszuł PP Borki
I m Maciej Orzechowski Przed-
szkole Skrzynka
I m Celina Sołtys Przedszkole
Słupiec
I m Emilia Pszczoła Przedszkole
Maniów
I m Wiktoria Szakuła
„Ochronka” Szczucin
I m Zuzanna Szczepanek
„Ochronka” Szczucin
I m Nikola Misiaszek „Bajkowa
Kraina” Szczucin
I m Zuzanna Gambrowska
Oddz. VI PP Szczucin
I m Wojciech Pietras PP Szczu-
cin
I m Hanna i Filip Przybyło PP
Szczucin
I m Błażej Struzik PP Szczucin
POM
II m Gabriela Wajda PP Borki
II m Karol Będkowski Przed-
szkole Skrzynka
II m Zuzanna Ćwiek Przed-
szkole Słupiec
II m Mateusz Przeniosło Przed-
szkole Maniów
II m Mikołaj Ząbek „Ochronka”
Szczucin
II m Bartłomiej Ząbek
„Ochronka” Szczucin
II m Jakub Świąder OP Zabrnie
II m Piotr Dudek OP Zabrnie
II m Dawid Gawroński OP Za-
brnie
II m Bartosz Guła „Bajkowa
Kraina” Szczucin
II m Maja Łuszcz PP Szczucin
II m Julia Witaszek PP Szczucin
III m Lilianna Banaś 
Przedszkole Skrzynka
III m Oliwia Kaczmarczyk
PPBorki

III m Emilia Kołton PP Borki
III m Szymon Klara Przedszkole
Słupiec
III m Piotr Wróbel Przedszkole
Słupiec
III m Zuzanna Stochlińska
Przedszkole Maniów
III m Bartłomiej Ząbek
„Ochronka” Szczucin
III m Karol Pyzik OP Zabrnie
III m Wojciech Giera „Bajkowa
Kraina” Szczucin
III m Martyna Gądek „Bajkowa
Kraina” Szczucin
III m Adam Danisz „Bajkowa
Kraina” Szczucin
III m Oliwia Syroka PP Szczucin
III m Weronika Włodarz 
PP Szczucin
III m Diaraye Diallo PP Szczu-
cin
Wyróżnienie Dawid Lasek 
PP Szczucin
w kategorii szkół podstawo-
wych klasy I – III
I m Krzysztof Szymura kl. III 
ZS-P Słupiec
I m Antoni Kuc kl. I ZS-P
Skrzynka
I m Maria Misiaszek kl. II 
SP Zabrnie
I m Zuzanna Struzik kl. III 
SP Szczucin
I m Magdalena Podkówka 
kl. III b SP Szczucin
I m Kornelia Żuchowicz kl. III
ZS-P Maniów
II m Kamil Woźniak kl. III 
ZS-P Słupiec
II m Konrad Kołton kl. II  
ZS-P Maniów
II m Kacper Świąder kl. I 
SP Zabrnie
II m Anna Borgosz kl. II 
SP Zabrnie
II m Laura Gibała kl. II 

SP Szczucin
II m Łukasz Tobiasz kl. III c 
SP Szczucin
II m Aleksandra Łasak kl. IIa 
SP Szczucin
III m Joanna Łukomska kl. III 
ZS-P Słupiec
III m Wojciech Ćwięka kl. II 
ZS-P Maniów
III m Maciej Piłat kl. I 
ZS-P Skrzynka
III m Zuzanna Dudek kl. I 
SP Zabrnie
III m Mateusz Łopata kl. III 
SP Zabrnie
III m Natalia Lubacz kl. I a 
SP Szczucin
III m Oliwia Kmiecik kl. II c S
P Szczucin
w kategorii szkół podstawo-
wych klasy IV – VI
I m Aleksandra Ćwiek kl. IV 
ZS-P Słupiec
I m Natalia Ślimak kl. IV 
ZS-P Skrzynka
I m Anna Urbanik kl. IV SP
Borki
I m Kamil Pszczoła kl. V SP
Borki
I m Świetlica SP Szczucin
I m Julia Gwizd kl. Vc 
SP Szczucin
II m Albert Zaliński kl. IV 
ZS-P Słupiec
II m Piotr Drewniany kl. V 
ZS-P Skrzynka
II m Alicja Dziedzic kl. VI 
ZS-P Skrzynka
II m Norbert Kupiec kl. V 
SP Borki
II m Martyna Urbanik kl. V 
SP Borki
II m Wiktoria Żuchowicz kl. VI
SP Borki
II m Łukasz Kaczmarczyk kl.Va
SP Szczucin

częstunek dla wszystkich uczest-
ników zabaw.
14.02.2017r. - spotkanie walen-
tynkowe - Dom Ludowy Wola
Szczucińska

Od 30.02.2017 do 10.02.2017 r.
zorganizowane zostały ferie zi-
mowe dla dzieci i młodzieży na
których odbyły się różne gry, za-
bawy oraz konkursy.

Halina Chrabąszcz

Aktywnie w Woli Szczucińskiej
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SPEŁNIAMY 
MARZENIA 
O SZCZUPŁEJ 
SYLWETCE!

Powodów przybierania na
wadze jest wiele: niewłaściwe
nawyki żywieniowe, siedzący
tryb życia, zmiany zachodzące
w ciele w czasie ciąży czy 
menopauzy. Jednak skutek za-
wsze jest ten sam – niezadowo-
lenie ze swojego wyglądu oraz
pogorszenie stanu zdrowia.
Nie wiesz jak poradzić sobie 
ze zbędnymi kilogramami?
Przyjdź do dietetyka Natur-
house w Dąbrowie Tarnow-
skiej – pomożemy spełnić
Twoje marzenia o szczupłej
sylwetce! Dołącz do na-
szych zadowolonych klientów.
Schudnij z pomocą naszego
dietetyka tak jak Pani  Bożena 
i Pan Roman.

Pani Bożena i Pan Roman roz-
poczęli odchudzanie w naszym
Centrum Dietetycznym w po-
łowie listopada. Dowiedzieli
się o naszej działalności 
z ulotki i postanowili na włas-
nej skórze sprawdzić, jak 
wygląda odchudzanie w Na-
turhouse. Do spotkania z diete-

tykiem zmotywowało ich złe
samopoczucie i fakt, że dodat-
kowe kilogramy wpłynęły na
pogorszenie stanu zdrowia. 
W ciągu dwóch miesięcy zrzu-
cili łącznie ponad 20 kilogra-
mów!
Podczas trwania kuracji wspie-
rali się nawzajem oraz moty-
wowali w chwilach słabości.
Pani Bożena stała się fanką die-
tetycznej kuchni i to ona zajęła
się przygotowaniem menu
według zaleceń naszego diete-
tyka, a Pan Roman przekonał
się, że bycie na diecie oznacza
jedzenie smacznych i zdro-
wych potraw. 10 kilogramów
mniej na wadze było dla Pani
Bożeny okazją do wymiany
garderoby, na którą bardzo 
się ucieszyła, natomiast Pan
Roman czuje się młodszy 
o 10 lat! 
Regularne wizyty, dieta odpo-
wiednio dostosowana do po-
trzeb i indywidualnie dobrana
suplementacja  przez naszego
Dietetyka – oto recepta na suk-
ces Pani Bożeny i Pana Ro-
mana. Serdecznie gratulujemy!
Niestety często podejmowane
na własną rękę próby zrzuce-
nia zbędnych kilogramów koń-
czą się fiaskiem. Powody
bywają różne – od niesmacz-
nych i skomplikowanych posił-
ków, przez niewłaściwie
dopasowany jadłospis, do
braku oczekiwanych efektów.

Skutkuje to tym, że odchudza-
nie jest postrzegane przez nas
jako uciążliwy proces, a wcale
nie musi tak być. Dowiedz się
więcej:
Centrum Dietetyczne 
Naturhouse: 
ul. Jagiellońska 4a 
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 539 990 435

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 9:00 – 18:00
Wtorek: 9:00 – 20:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 11:00 – 19:00
Piątek: 7:00 – 15:00
Sobota: 9:00 – 13:00 

*Zaprezentowane rezultaty są
wynikami indywidualnymi.
Osiągnięcie takich samych wy-
ników przez każdą osobę nie
jest gwarantowane. 

II m Justyna Warzecha kl. Vc 
SP Szczucin
II m Wiktoria Dudek kl. VI 
ZS-P Skrzynka
III m Joanna Klimczak kl. IV 
SP Borki
III m Mateusz Mikołajczyk 
kl. IVa SP Szczucin
III m Natalia Strycharz kl. IIIb 
SP Szczucin
wyróżnienie Aleksandra 
Rustowicz kl VIb SP Szczucin
w kategorii gimnazja:
I m  Małgorzata Kołton kl. III
Gimnazjum Radwan
I m Jakub Podsada kl. II Gim-
nazjum Szczucin
I m Bartłomiej Walas kl. IIIa
Gimnazjum Szczucin
I m Liwia Soja kl. IIIa Gimnaz-
jum Szczucin
I m Kinga Czapla kl. IIb Gim-
nazjum Borki
I m Oliwia Burzy kl. Ib Gimnaz-
jum Borki
II m Wiktoria Kupiec kl. I Gim-
nazjum Radwan
II m Sebastian Bogacz kl. IIc
Gimnazjum Szczucin
II m Aleksandra Pachołek 
kl. IIIa Gimnazjum Szczucin
II m Wiktoria Sypek kl. II Gim-
nazjum Borki
II m Przemysław Furgał kl. IIIa
Gimnazjum Borki
III m Joanna Dziedzic kl. I Gim-
nazjum Radwan
III m Dominika Marek kl. IIIa
Gimnazjum Szczucin
III m Aleksandra Rorat kl. IIIa
Gimnazjum Borki
wyróżnienie Wiktoria Kaczmar-
czyk kl. IIb Gimnazjum Borki
w kategorii szkoły ponadgim-
nazjalne:
I  m    Iwona Szachniewicz  kl. II

LO A
II m    Szkolne Koło PCK
III m  Klaudia Ryczek kl. I LO A
Nagroda specjalna Dyrektora
SCKiB w Szczucinie:
Kamila Chrabąszcz 
PP Szczucin
Julia Cieśla PP Szczucin 
Roksana Duda PP Szczucin
Szymon Kupiec PP Szczucin 
Karol Kusiak „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
Julia Dzięgiel „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
Julia Jędo „Bajkowa Kraina”
Szczucin
Julia Niemiec „Ochronka”
Szczucin 
Jakub Nalepa „Ochronka”
Szczucin 
Julia Kupiec Przedszkole 
Słupiec
Marc Mustafa Przedszkole

Skrzynka 
Nicola Syper kl. I ZS-P Słupiec
Grzegorz Maziarz kl. IIb 
SP Szczucin 
Adrian Syper kl VI ZS-P Słupiec 
Krystian Radłowski kl. Va 
SP Szczucin 

Brzechwa oczami dzieci
W ramach Współza-

wodnictwa kulturalnego przed-
szkoli, w SCKiB w Szczucinie

odbył się konkurs plastyczny pt.
”Zwierzęta mieszkające w baj-
kach Brzechwy”. Na konkurs
wpłynęło 76 prac z Przedszkola
Publicznego w Borkach i Szczu-
cinie, Przedszkola w Skrzynce,
Słupcu i Maniowie, Oddziału
Przedszkolnego w Zabrniu,
Przedszkola Niepublicznego
„Ochronka” i Bajkowa Kraina”
w Szczucinie. Jury w składzie:
Iwona Bielaszka-Podsada, Lidia
Bardan i ks. Krzysztof  Trzepacz
przyznało następujące miejsca:
I m Zuzanna Gambrowska 
PP Szczucin /POM/
I m Wiktoria Szakuła 
PN „Ochronka” Szczucin 
I m Honorata Dobrowolska 
PP Skrzynka
I m Zuzanna Ćwiek PP Słupiec
II m Sebastian Chrabąszcz 
PP Szczucin /POM/
II m Aleksandra Pikul 
PP Szczucin 
II m Donata Biskup PP Szczucin 
II m Bartosz Chrabąszcz 
PP Szczucin 
II m Kornelia Opozda 
PN „Ochronka” Szczucin
II m Alicja Ryczek PN „Bajkowa
Kraina”
II m Emilia Kołton PP Borki
II m Mateusz Przeniosło 
PP Maniów
II m Adrianna Lechowicz 
OP Zabrnie
III m Alicja Stojek PP Szczucin 
III m Martyna Rybacka 
PP Szczucin 
III m Zuzanna Szczepanek 
PN „Ochronka” Szczucin 
III m Wojciech Giera 
PN „Bajkowa Kraina”
III m Maciej Orzechowski 
PP Skrzynka

III m Piotr Wróbel PP Słupiec
III m Anna Wróbel PP Słupiec
III m Nadia Stochlińska PP Borki
III m Igor Kupiec PP Maniów
Młodym artystom wręczono pa-
miątkowe dyplomy i nagrody
ufundowane przez organizato-
rów.       

Redakcja

Malarstwo 
Edmunda Wilka 

W Centrum Kultury w
Szczucinie można oglądać prace
Edmunda Wilka (do
20.04.2017r.), plastyka, który
przez lata pracował w Dąbrow-
skim Domu Kultury. Edmund
Wilk mieszka w Dąbrowie Tar-

nowskiej, ale pochodzi z pod-
szczucińskiej miejscowości
Borki. Zanim trafił do Dąbrowy
Tarnowskiej, kilkanaście lat
przepracował w Gminnym
Ośrodku Kultury w Szczucinie.
Uprawia głównie malarstwo
olejne, często na dużym forma-
cie, który preferuje. Jak mówi, w
malarstwie pociąga go zwłasz-
cza architektura i sceny rodza-
jowe, ale maluje także pejzaże.
Wiele jego obrazów przedstawia
malowniczo położone kościółki i
przydrożne kapliczki. Zwraca
uwagę kolorystyka płócien jego
autorstwa, które teraz tworzone
są w barwach bardziej pastelo-
wych.
/za „miasto i ludzie”/

REKLAMA



VIII Otwarty
Turniej 
w Badmintonie 

Dnia 15 stycznia 2017 r.
na Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Szczucinie, odbył się VIII
Otwarty Turniej Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
w Badmintonie. Impreza co
roku przyciąga mnóstwo gości
z całej Polski. W zawodach wy-
startowało 200 uczestników
m.in. z Krakowa, Tarnowca,
Umieszcza, Jarosławia, Tarno-
brzegu, Połańca, Staszowa, Żu-
pawy, Buska – Zdroju, Tomic,
Pleśnej, Tarnowa, Niepołomic,
Grzybowa, Bilczy, Myślenic,
Morawicy, Świebodzina, Za-
gnańska oraz zawodnicy z po-
wiatu dąbrowskiego. Otwarcia
zawodów dokonała Dyrektor
Zespołu Szkół w Szczucinie
Pani Beata Dzięgiel oraz Prezes
UMKS Junis Szczucin Pan
Krzysztof Bryk. Gry odbyły się
w 14 kategoriach wiekowych.
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Pomoc dla
podatnika
WYDŁUŻONE GODZINY
PRACY 
URZĘDU SKARBOWEGO 
W DĄBROWIE 
TARNOWSKIEJ 
W DNIACH:  
27, 28 KWIETNIA 
ORAZ  2 MAJA 2017 ROKU
- DO GODZINY 18.00

AKCJA "SZYBKI PIT W GA-
LERIACH HANDLOWYCH"
W dniach 24 i 25 marca 2017
roku w najpopularniejszych
centrach handlowych w 
Krakowie, Nowym Sączu,
Nowym Targu i Tarnowie
(Galeria Tarnovia ul. Kra-
kowska 149) będzie można
skorzystać  z punktów rozli-
czeń. Dzięki nim każdy Podat-
nik będzie mógł w przerwie
między zakupami wysłać
swój PIT przez Internet. 
Akcja odbywać się będzie 
w godzinach 12:00 – 20:00.

Pytania i odpowiedzi 

Co to jest PIT-WZ? 
PIT-WZ to wniosek o sporzą-
dzenie zeznania podatkowego
przez urząd skarbowy. Za jego
pomocą prześlesz do urzędu
skarbowego informacje o ko-
rzystaniu z odliczeń od po-
datku lub dochodu, np. z
tytułu przysługującej ci ulgi na
dzieci, wydatków, które ponio-
słeś na cele rehabilitacyjne,
podwyższonych kosztów
uzyskania przychodów czy
przekazania 1% podatku na
rzecz wybranej organizacji po-
żytku publicznego. Urząd
skarbowy na podstawie posia-
danych informacji od praco-
dawców lub organów
rentowych i danych z wniosku
PITWZ przygotuje zeznanie
podatkowe. 

Jakie są korzyści ze złożenia
PIT-WZ? 
W ten sposób oszczędzisz 
czas i minimalizujesz ryzyko
popełnienia błędów w zezna-
niu rocznym, które wynika-
ją choćby z przepisywania 
danych z informacji od płatni-
ków (np. z PIT-11) czy błędów
rachunkowych. Samodzielne
wypełnienie zeznania podatko-
wego i załączników, w których
wykazywane są ulgi, nie-
rzadko sprawia problemy po-
datnikom. Ponieważ urząd
skarbowy wypełni za ciebie ze-
znanie, to rozliczenie się drogą
elektroniczną zajmie ci nie wię-
cej niż kilka minut. 

Kto może skorzystać z PIT-
WZ? 
Możesz złożyć PIT-WZ, jeśli

jesteś podatnikiem podatku
dochodowego od osób fizycz-
nych (PIT) i uzyskujesz do-
chody wyłącznie od płatników
(w tym organów rentowych).
Nie ma przy tym znaczenia,
czy rozliczasz się sam, czy
wspólnie z małżonkiem, czy
jako osoba samotnie wychowu-
jąca dzieci. 

Jak złożysz PIT-WZ i jak go
podpiszesz?
Wniosek o sporządzenie ze-
znania możesz złożyć wyłącz-
nie elektronicznie. Zrobisz to
za pośrednictwem Portalu Po-
datkowego lub systemu e-De-
klaracje albo bankowości
elektronicznej (wybranego
banku krajowego lub – w przy-
szłości – spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej). 
Jeśli składasz PIT-WZ przez
Portal Podatkowy lub e-Dekla-
racje to pamiętaj, aby podpisać
go za pomocą: 
* kwoty przychodu za rok 2015
lub 
* podpisem elektronicznym. 

Jeśli składasz wniosek za po-
średnictwem Portalu Podatko-
wego, będziesz go mógł
podpisać również profilem za-
ufanym. Założenie 2 takiego
profilu w swoich systemach
transakcyjnych oferują banki:
PKO Bank Polski (wraz z Inte-
ligo), Bank Millennium i ING. 
Jeśli składasz PIT-WZ przez
stronę banku (w przyszłości
również spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej)
skorzystaj z danych uwierzy-
telniających, które bank lub
kasa stosują do weryfikacji 
w drodze elektronicznej posia-
dacza rachunku. 

Czy wniosek PIT-WZ może
być złożony przez pełnomoc-
nika? 
Nie. Wniosek PIT-WZ może
być złożony tylko przez podat-
nika będącego osobą fizyczną. 

Jakie dane wpisujesz do PIT-
WZ? 
* dane identyfikacyjne, takie
jak w każdym składanym ze-
znaniu PIT (twoje, a jeśli 
rozliczasz się wspólnie z mał-
żonkiem, to także dane mał-
żonka) oraz informacje: 
* o kosztach uzyskania przy-
chodów (czy korzystasz  z pod-
stawowych, czy podwyższo-
nych, czy też o wysokości 
wydatków faktycznie poniesio-
nych) 
* czy korzystasz z ulgi rehabili-
tacyjnej, 
* o składkach na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, jeśli
chcesz zwrotu nieodliczonej
ulgi na dzieci (gdy kwota przy-
sługującego odliczenia z tytułu
ulgi jest wyższa od kwoty odli-
czonej chcesz zwrotu nieodli-
czonej ulgi na dzieci możesz

uzyskać zwrot do wysokości
wykazanych w PIT-WZ skła-
dek), 
* o liczbie dzieci i ich da-
nych identyfikacyjnych, a także 
o kwocie ulg na dzieci 
* o nr KRS wybranej organiza-
cji pożytku publicznego, jeżeli
chcesz przekazać jej 1% po-
datku należnego 
* o adresie poczty elektronicz-
nej, na który urząd skarbowy
prześle informację o sporzą-
dzeniu twojego zeznania po-
datkowego. 

Do kiedy złożysz PIT-WZ? 
Wniosek, w zakresie docho-
dów za 2016 r., możesz złożyć
między 15 marca a 18 kwietnia
2017 r. 
Gdzie znajdziesz przygoto-
wane zeznanie podatkowe? 
Urząd w ciągu maksymalnie 
5 dni prześle na podany przez
ciebie we wniosku PIT-WZ
adres poczty elektronicznej 
e-mail z linkiem do sporządzo-
nego zeznania podatkowego.
Po kliknięciu w link oraz wpro-
wadzeniu kodu otrzymanego
wraz z linkiem będziesz mieć
dostęp do swojego zeznania
podatkowego w systemie te-
leinformatycznym. 
Możesz zaakceptować lub od-
rzucić przedstawione zeznanie.
Masz na to czas do upływu
]terminu składania zeznań 
- w 2017 r. to 2 maja. Jeżeli nie
podejmiesz w tym terminie ża-
dnych czynności, twoje zezna-
nie zostanie automatycznie
zaakceptowane. 

Czy możesz poprawić zezna-
nie? 
Tak, możesz złożyć korektę ze-
znania. Jeśli chcesz je popra-
wić, samodzielnie przygotuj
korektę. 

TERAZ CAŁEGO PIT-a WY-
PEŁNI URZĄD, A NIE PO-
DATNIK 

Już od 15 marca br. składanie
rocznych PIT-ów zostanie ma-
ksymalnie uproszczone. Wy-
starczy złożyć on-line wniosek
PIT-WZ, a urząd skarbowy
sam przygotuje zeznanie po-
datkowe na podstawie danych,
które posiada. Będzie to naj-
prostszy, najszybszy i najpew-
niejszy sposób rozliczenia
dochodów. Emeryci i renciści
przekażą 1 proc. dla OPP na
nowym formularzu PIT-OP,
nie muszą wypełniać odręb-
nego zeznania. 

Co to jest PIT-WZ 
9 marca 2017 r. Sejm uchwalił
zmiany do ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycz-
nych. Dzięki nowym przepi-
som 13 mln podatników,
którzy składają roczny PIT, bę-
dzie mogło to zrobić w naj-
prostszy możliwy sposób.

Wystarczy przesłać do właści-
wego urzędu skarbowego PIT-
WZ, czyli wniosek o
sporządzenie zeznania podat-
kowego. W tym formularzu
podatnik przekazuje urzędowi
informacje o korzystaniu z od-
liczeń od podatku lub do-
chodu, np. z tytułu
przysługującej ulgi na dzieci,
wydatków na cele rehabilita-
cyjne, podwyższonych kosz-
tów uzyskania przychodów
czy przekazaniu 1% podatku
na rzecz wybranej organizacji
pożytku publicznego. 
Urząd skarbowy na podstawie
danych z wniosku PIT-WZ
oraz posiadanych informacji
od pracodawców lub organów
rentowych samodzielnie przy-
gotuje zeznanie podatkowe. 
Korzyści dla podatnika 
Nowa forma rozliczenia to, jak
do tej pory, najprostszy i naj-
pewniejszy sposób rozliczenia
dochodów. Oznacza oszczęd-
ność czasu i minimalizuje ry-
zyko popełnienia błędów 
w zeznaniu rocznym, które
wynikają z przepisywania 
danych z informacji od płatni-
ków (np. z PIT-11) czy błędów
rachunkowych. Samodzielne
wypełnienie zeznania podatko-
wego i załączników, w których
wykazywane są ulgi, nie-
rzadko sprawia problemy po-
datnikom. Ponieważ urząd
skarbowy sam wypełni zezna-
nie, to rozliczenie się drogą
elektroniczną zajmie teraz nie
więcej niż kilka minut. 

Jak złożyć PIT-WZ 
Wniosek o sporządzenie ze-
znania będzie można złożyć
wyłącznie elektronicznie za 
pośrednictwem Portalu Podat-
kowego lub systemu e-Dekla-
racje, udostępnionych przez
Ministerstwo Finansów. Do
programu przystąpili również
partnerzy zewnętrzni. Dzięki
temu od 15 marca będzie
można wysłać PIT-WZ rów-
nież za pośrednictwem banko-
wości elektronicznej PKO BP,
BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen
Polbank, a w przyszłości rów-
nież np. spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredyto-
wych. 
Urząd w ciągu maksymalnie 
5 dni prześle na podany przez
podatnika adres poczty elek-
tronicznej e-mail z linkiem do
gotowego zeznania podatko-
wego. Zeznanie będzie można
zaakceptować lub odrzucić do
upływu terminu składania ze-
znań - w 2017 r. to 2 maja. Jeżeli
podatnik w tym terminie nie
podejmie żadnych czynności,
jego zeznanie zostanie automa-
tycznie zaakceptowane. 
Kiedy złożyć wniosek 
Już teraz zachęcamy do korzys-
tania z nowej formy rozliczenia
z urzędem skarbowym. Wnio-
sek dotyczący dochodów za

2016 r., można składać między
15 marca a 18 kwietnia 2017 r. 
1 procent dla OPP bez odręb-
nego zeznania 
Dzięki nowym przepisom po-
datnicy będą mogli również
skorzystać z nowego formula-
rza PIT-OP – czyli oświadcze-
nia o przekazaniu 1% podatku
organizacji pożytku publicz-
nego (OPP). Jest on przezna-
czony dla tych podatników
podatku PIT, którzy są oso-
bami fizycznymi i otrzymali od
organów rentowych roczne ob-
liczenie podatku PIT-40A 
oraz chcą przekazać 1% po-
datku wybranej OPP. Do tej
pory musieli składać zeznanie
podatkowe, teraz – jeśli złożą
PIT-OP – to urząd przekaże
wybranej organizacji 1% po-
datku. 
PIT-OP będzie można zło-
żyć elektronicznie, przy użyciu
dostępnego na Portalu Podat-
kowym formularza online, for-
mularza interaktywnego,
aplikacji e-Deklaracje Desktop,
a także za pośrednictwem 
bankowości internetowej i pa-
pierowo. Oświadczenie za rok
2016 można składać od 
15 marca do 2 maja 2017 r. 
PIT-WZ na Portalu Podatko-
wym 
Już dzisiaj na Portalu Podatko-
wym przedstawiamy najważ-
niejsze informacje dotyczące
składania PIT-WZ wraz z przy-
datnymi pytaniami i odpowie-
dziami. A już 15 marca na
Portalu będzie można przesłać
PIT-WZ i PIT-OP oraz wyszu-
kać lub sprawdzić ich status. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Dąbrowie Tarnowskiej



Organizator pragnie podzięko-
wać osobom, które przyczyniły
się do zorganizowania turnieju:
Burmistrzowi Miasta i Gminy
Szczucin Panu Andrzejowi
Gorzkowiczowi za objęcie pat-
ronatu i udostępnienie hali,
Pani Annie Dulak i Panu 
Kazimierzowi Żurkowi za 
koordynowanie turnieju, Sę-
dziemu głównemu Panu 
Andrzejowi Rachwałowi,
Ochotniczej Straży Pożarnej za
zorganizowanie opieki me-
dycznej, sponsorom: 
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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. 

Panu Mariuszowi Kmieciowi,
Panu Krzysztofowi Brykowi, 
Państwu Grażynie i Bogda-
nowi Sosinom oraz Pani 
Joannie Klimaj. Zwycięzcy
otrzymali nagrody przekazane
przez  Panią Agnieszkę Kolano 
– pracownika Biura Główne-
go Projektu Szwajcarskie-
go z PROJEKTU SZWAJCAR-
SKIEGO pn. Demontaż i Bez-
pieczne Składowanie Wy-
robów Zawierających Azbest 
z Obszaru Województwa Ma-
łopolskiego. Podczas turnieju

najlepsi okazali się:
III miejsce Łucja Dudkiewicz
kategoria dzieci
III miejsce Anna Wróbel kate-
goria żacy
I miejsce Emilia Szczęch kate-
goria młodzik młodszy
III miejsce Aleksandra Słowik
kategoria młodzik młodszy
III miejsce Ewelina Bogdan ka-
tegoria młodzik młodszy
III miejsce Sebastian Walas ka-
tegoria młodzik młodszy
I miejsce Karol Dulak kategoria
młodzik

II miejsce Kacper Jarosz kate-
goria młodzik
I miejsce Jan Łuszcz kategoria
junior młodszy
W natomiast w kategorii open
kobiety
II miejsce Agnieszka Żurek-
Kostecka
III miejsce Mirela Zielińska
III miejsce Agnieszka Beker
Mężczyźni kategoria open
II miejsce Wojciech Łabuz
III miejsce Łukasz Knapczyk
III miejsce Bartłomiej Kośmider
Zacięte pojedynki również były

KĄCIK  KULINARNY
Gospodynie z Suchego
Gruntu polecają na święta:

Jajka faszerowane

Składniki:
10 jajek
30 dag pieczarek
1 duża cebula
2-3 łyżki majonezu
1 łyżka musztardy
sól, pieprz do smaku
Sposób przyrządzania:
Jajka ugotować na twardo,
obrać przekroić na pół i wyjąć
żółtka. Cebulę pokroić w kos-
tkę, podsmażyć na maśle,
dodać pokrojone pieczarki,
udusić, ostudzić. Usmażone
pieczarki dodać do żółtek,
dodać majonez, musztardę,
sól, pieprz i wszystko razem
zblendować na gładką masę.
Nakładać łyżęczką lub ręka-
wem cukierniczym do połó-
wek białek. Udekorować
szczypiorkiem lub koperkiem.

Karkówka Renaty

Składniki:
1kg karkówki
50 dag jabłek
50 dag cebuli
15 dag żurawiny suszonej, sól,
pieprz, majonez, olej, przy-
prawa do karkówki lub wiep-
rzowiny.
Sposób przyrządzania:
Karkówkę pokroić w plastry,

przyprawić przyprawą do
wieprzowiny solą i pieprzem.
Obsmażyć na złoty kolor z obu
stron, odłożyć na  talerz, a na
patelnię dodać pokrojoną w
piórka cebulę, udusić na  oleju,
włożyć z powrotem plastry
karkówki na patelnię, posypać
mięso żurawiną i na końcu
ułożyć jabłka ze skórką pokro-
jone w ósemki. Posypać maje-
rankiem, podlać 1 szklanką
wody lub bulionu i dusić pod
przykryciem do miękkości ok.
1 godz.

Sernik z pianką orze-
chową i słonecznikiem

Ciasto:
30 dag mąki
10 dag
masła
1 łyżka
smalcu
2 żółtka
2 łyżeczki
proszku do
pieczenia
szczypta soli
2 łyżki cukru pudru
Zarobić jak ciasto, które będzie
miało konsystencję mokrego
piasku, przełożyć je na blachę
wyłożoną papierem, wyrów-
nać  i włożyć do lodówki na
ok. 1 godz.
Masa serowa:
1,30 dag sera 3x zmielonego

125 ml. oleju
250 ml. śmietany 18%
250 ml. mleka
1,5 szklanki cukru
4 żółtka
2 jajka
80 gr. budyniu śmietankowego
1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 olejek pomarańczowy
Wszystkie składniki zmieszać
razem na najwyższych obro-
tach. Po połączeniu składni-
ków wylać masę serową na
ciasto i piec w temperaturze
180° przez 40 min.
Pianka orzechowa:
6 białek
6 łyżek cukru
1 szklanka orzechów mielo-
nych
1 szklanka orzechów mielo-
nych grubo
1 łyżka bułki tartej 
1 łyżka mąki pszennej
sól i proszek do pieczenia
(szczypta)
Białka ubić z cukrem na
sztywną i lśniącą pianę. Dodać
resztę skladników i wylać na
upieczony ser. Piec jeszcze ok.
30 min.
Masa kajmakowa:
1 masło
1 puszka masy kajmakowej i
spirytus do smaku.
Utrzeć masło, dodać masę z
puszki, spirytus i wyłożyć  na
placek. Posypać posypką  sło-
necznikową wystudzoną.
Posypka słonecznikowa:
20 dag słonecznika
2 łyżki miodu prawdziwego
2 łyżki masła
2 łyżki cukru brązowego
Słonecznik prażyć chwilę na
suchej patelni, dodać resztę
składników, chwilę razem
prażyć i ostudzić.

w grach podwójnych
II miejsce Wojciech Łabuz /
Bartłomiej Kośmider
III miejsce Grzegorz Nowa-
kowski/Łukasz Ziobro
III miejsce Łukasz
Knapczyk/Jakub Kupiec
Organizatorzy bardzo serdecz-
nie dziękują wszystkim za-
wodnikom za udział w
turnieju.   Gratulujemy i ży-
czymy sukcesów w kolejnych
zawodach sportowych.

Organizatorzy Turnieju
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6.01.2017r. na Hali
Widowiskowo – Sportowej w
Szczucinie, odbył się Nowo-
roczny Turniej Piłki Siatko-
wej. Szczuciński turniej od lat
cieszy się dużą frekwencją.
Do dyspozycji zawodników
były trzy boiska siatkarskie.
W tym roku udział wzięło 8
drużyn: ''Poniedziałkowcy'',
''Słoneczka'', ''Kokosy'', ''Gim-
nazjum Szczucin'', ''PCEiKZ
Szczucin'', ''Podborze'', ''Bole-
sław'' i ''Spartacus Rad-
goszcz''. Zespoły zostały
podzielone na dwie grupy.
Oto wyniki meczów w gru-
pach:
Grupa I
Słoneczka – Bolesław  (5:15),
(10:15)
Kokosy – PCEiKZ (11:15),
(12:15)
Słoneczka – Kokosy (15:12),
(12:15), (9:15)
Bolesław – PCEiKZ (15:6),
(15:13)
Słoneczka – PCEiKZ (12:15),
(16:14), (9:15)
Bolesław – Kokosy (12:15),
(15:7), (15:10)
Grupa II
Poniedziałkowcy – Gimnaz-
jum (15:6), (15:3)
Spartakus – Podborze (15:12),
(11:15), (7:15)
Poniedziałkowcy – Spartakus
(13:15), (18:16), (15:13)
Gimnazjum – Podborze
(4:15), (5:15)
Poniedziałkowcy – Podborze
(8:15), (12:15)
Gimnazjum – Spartacus
(2:15), (4:15)

Do półfinałów awansowały 
4 zespoły. Wyniki meczów:
Bolesław – Poniedziałkowcy
(19:25), (25:16), (15:8)
PCEiKZ – Podborze (23:25),
(19:25)

Wyniki meczu o trzecie
miejsce:
PCEiKZ – Poniedziałkowcy

(23:25), (22:25)

Wyniki meczu o pierwsze
miejsce:
Bolesław – Podborze (26:24),
(20:25), (15:9)

Klasyfikacja końcowa Tur-
nieju:
I m – Bolesław (Dorota Chra-
bąszcz, Łukasz Łata, Przemy-
sław Łata, Marcin Kozyra,
Paweł Ząbek, Tadeusz Ząbek,
Mateusz Litwin)
II m – Podborze (Paweł Gmy-
rek, Mateusz Kaczówka,
Jacek Polak, Robert Kilian,
Szymon Kinel, Bartosz
Rodak, Mariusz Morawiec,
Adrian Sojka)
III m – Poniedziałkowcy (Ma-

Aktywność 
w Hali 
widowiskowo 
- sportowej 

Początek roku 2017 w
Hali Widowiskowo-Sportowej
w Szczucinie  był szczególnie
pracowity. W styczniu i lutym
na naszym obiekcie odbyło się
wiele imprez o charakterze
sportowym i kulturalnym.
Wydarzenia te na stałe weszły
w harmonogram pracy Hali i
cieszą się popularnością wśród
zawodników startujących w
turniejach, jak również przy-
ciągają szerokie grono zainte-
resowanych kibiców oraz
widownię.

Już 6 stycznia 2017 r.
pod patronatem Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Szczucinie, odbył się Nowo-
roczny Turniej Piłki Siatkowej.
W Turnieju uczestniczyło 
8 drużyn, a pierwsze trzy
miejsca nagrodzone zostały
pucharami. Kolejne wydarze-
nie o ogólnopolskim zasięgu
to, odbywający się już corocz-
nie na naszej Hali Otwarty
Turniej Badmintona na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, w którym udział
wzięło około 200 zawodników. 
Dnia 18 i 19 stycznia oglądać
można było zmagania dzieci 
i młodzieży szkolnej z terenu
Miasta i Gminy Szczucin, które
miały możliwość rywalizowa-
nia w Turnieju Piłki Koszyko-
wej pod patronatem Starosty
Dąbrowskiego, a dzień później
w Turnieju Piłki Halowej 
o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczucin. 
Oprócz wydarzeń sportowych
na Hali Widowiskowo-Sporto-
wej odbywały się również wy-
darzenia o charakterze
kulturalnym i rozrywkowym.
Dnia 22 stycznia odbył się
Koncert Noworoczny Orkies-

try Dętej przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczucinie,
a ostatni weekend stycznia
upłynął pod znakiem 
X Jubileuszowego Dziecię-
cego i Młodzieżowego Festi-
walu „Kolęda Hej” .

W okresie  feryjnym
na Hali Widowiskowo – Spor-
towej w Szczucinie, pod pat-
ronatem MOSiR zorganizo-
wane zostały bezpłatne zaję-
cia sportowe dla dzieci 
i młodzieży. Zajęcia zgodnie 
z ustalonym wcześniej har-
monogramem obejmowały
gry i zabawy ruchowe oraz
zajęcia z piłki siatkowej, ko-
szykowej i nożnej. Ponadto
Hala Widowiskowo-Spor-
towa udostępniona została
bezpłatnie na zajęcia karate, 
a w pierwszym tygodniu ferii
odbywał się w naszym obiek-
cie Obóz Badmintonowy dla
dzieci i młodzieży zorganizo-
wany przez  Klub UMKS
Junis w Szczucinie. 
19 lutego w szczucińskim
obiekcie sportowym triumfo-
wała piłka nożna, a to za
sprawą Turnieju Piłki Halo-
wej o Puchar Prezesa Klubu
Sportowego „Wisła Szczu-
cin”. W turnieju startowały
drużyny juniorów (roczniki
1998-2001). Nie był to jednak
koniec zmagań piłkarskich -
w ostatnią sobotę lutego
odbył się Turniej Halowej
Piłki Nożnej Ministrantów 
i Lektorów Dekanatu Szczu-
cińskiego. W turnieju wzięło
udział 13 drużyn w trzech ka-
tegoriach wiekowych. 
Serdecznie dziękujemy orga-
nizatorom, uczestnikom i pu-
bliczności, bo to  dzięki nim
Hala Widowiskowo-Spor-
towa przez te dwa zimowe
miesiące tętniła życiem. Już
wkrótce  kolejne wydarzenia
na które serdecznie zapra-
szamy.

Paweł Kuś

Kamil Żuchowicz wraca do
Wisły na rundę wiosenną
tego sezonu ponownie wy-
stąpi w barwach Wisły Szczu-
cin. Przypomnijmy, że jesień
grał w IV-ligowym Busko
Zdroju, a wcześniej jeszcze 
w Polanie Żabno, także w IV
lidze. To 21-letni ofensywny
zawodnik, który w Wiśle
strzelał dużo goli i znów bę-
dzie miał okazje, to robić.
W rundzie wiosennej liczyć
również będziemy mogli na
Kamila Bednarza, który po
półrocznej przerwie spowo-
dowanej wyjazdem za gra-
nicę wrócił do grania.

Trenowanie wznowił także
Filip Gądek, który w ostat-
nim czasie leczył kontuzje.
Wisła również będzie się sta-
rała ściągnąć naszego wycho-
wanka, bramkarza - Jakuba
Szymańskiego, który jesień
spędził w Stali Mielec.
Niestety, nie będziemy mogli
liczyć na występy Kamila Dy-
naka, który przeszedł do B
klasowego Czarni Smęgo-
rzów, gdzie obejmie funkcje
grającego trenera. W Wiśle
również zabraknie Jakuba
Nytko, który wyjechał za gra-
nicę. Nie wiadomo, co z Kon-
radem Wołoszynem, który

ponownie przymierzany jest
do IV-ligowej Wolanii Woli
Rzędzińskiej.

Przedstawiamy ligowe spot-
kania "Wisły" w rundzie re-
wanżowej. 

Jesienna runda:

1.     Bruk-Bet II 13  69-5  37 
2.     Tuchovia 13  65-7  34 
3.     Nowa J. 13  28-13  29 
4.     Gromnik 13  37-21  28 
5.     Dąbrovia 13  19-23  24 
6.     Ciężkowianka 

13  22-18  23 
7.     Wisła Szczucin 

13  38-19  22 
8.     Śmigno 13  29-30  21 
9.     Zorza 13  19-40  15 

10.   Victoria K. 13  13-37  10 
11.   Łukovia 13  19-36  10 
12.    Wietrzychowice 

13  10-42  7 
13.    Dunajec Z.G. 13  9-44  4 
14.    Ikar 13  5-47  1

Wiosenny terminarz ligi: 

14. So 25.03.17  15.00 Wisła -
Łukovia Łukowa
15. So  1.04.17  16.00 LKS
Wietrzychowice - Wisła
16. N   9.04.17  12.30 KS US
Śmigno - Wisła 
17. So 15.04.17  13.00 GKS
Grominik - Wisła 
18. So 22.04.17  17.00 Wisła -
Victoria Koszyce Małe 
19. So 29.04.17  17.00 LKS
Nowa Jastrząbka - Wisła 

20. So  6.05.17  17.00 Wisła -
Ciężkowianka Ciężkowice 
21. N  14.05.17  17.00 Ikar
Odporyszów - Wisła 
22. So 20.05.17  17.00 Wisła -
Tuchovia Tuchów 
23. So 27.05.17  17.00 Zorza
Zaczarnie - Wisła (w Lisiej
Górze) 
24. So  3.06.17  17.00 Wisła -
Dąbrovia Dąbr. Tarn. 
25. So 10.06.17  17.00 Wisła -
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 
26. N  18.06.17  17.00 Duna-
jec Zb. Góra – Wisła

Mikołaj Strycharz

Kibicuj „WIŚLE”

ciej Mamuszka, Marcin Ma-
muszka, Krzysztof Ma-
muszka, Grzegorz Bociek, Jan
Bociek, Witold Strycharz)
IV m – PCEiKZ Szczucin

Organizatorzy dzię-
kują wszystkim zawodnikom
za liczny udział w turnieju.
Podziękowania dla Pawła
Kusia i Tomasza Pyzika za
realizację i sędziowanie tur-
nieju. Serdecznie zapraszamy
na kolejny turniej siatkarski,
a także na inne imprezy orga-
nizowane na terenie MOSiR
w Szczucinie.                                              

Paweł Kuś

Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej

SPORT


