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Podziękowanie

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, składa serdeczne podziękowania 
Marszałkowi Województwa Małopolskiego Jackowi Krupie, za udział  Województwa Małopolskiego w organi-

zacji imprezy plenerowej pn. "Dni Szczucina", w dniu  24.06.2017 r., na Placu Targowym w Szczucinie.                                                               
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Oddajemy w ręce mieszkańców Gminy Szczucin bezpłatny kwartalnik informacyjny. 
Zachęcamy do współpracy z redakcją, celem włączenia się w tworzenie  naszej gazety.
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W dniu 23 maja br. Ko-
mendant Powiatowy Policji w
Dąbrowie Tarnowskiej nadkom.
Mirosław Strach oraz Komen-
dant Komisariatu Policji w
Szczucinie podinsp. Bogumił Je-
dynak wzięli udział w XXVIII
Sesji Rady Miejskiej w Szczuci-
nie.

Burmistrz Szczucina
Andrzej Gorzkowicz oraz Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej  Ag-
nieszka Beker, oficjalnie
przedstawili radnym oraz dy-
rektorom i kierownikom insty-
tucji państwowych nowe
władze policji: nadkom. Miro-
sława Stracha oraz podinsp. Bo-
gumiła Jedynaka. Komendant
Powiatowy Policji w Dąbrowie
Tarnowskiej nadkom. Mirosław
Strach zabierając głos podkreślił
jak ważnym jest bezpieczeństwo
mieszkańców Miasta i Gminy

Szczucin, nadinsp. Bogumił Je-
dynak w swoim przemówieniu
oświadczył, iż dołoży wszelkich
starań, aby sprostać oczekiwa-
niom społecznym oraz zapew-
nić jak najwyższe poczucie
bezpieczeństwa wszystkim
mieszkańcom. Komendanci za-
akcentowali, jak ważna jest
współpraca między społeczeń-
stwem, a Policją, a także fakt, iż
Policja jako instytucja admini-
stracji rządowej jest dla ludzi 
i będzie na ich propozycje, spo-
strzeżenia i problemy otwarta 
i w każdym przypadku będzie
starała się udzielić pomocy.

mł.asp. Ewelina Fiszbain
Specjalista ds. Prasowo 

– Informacyjnych
Komendy Powiatowej Policji 

w Dąbrowie Tarnowskiej

8 maja w sali narad
Urzędu Miasta i Gminy w
Szczucinie, odbyło się spotka-
nie podsumowujące Gminny
Konkurs Literacki i Plastyczny
pt. „Chcemy być zdrowi i ra-
dośni - Wolni od Uzależnień”.
Konkurs adresowany był do
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Cieszył się
ogromnym zainteresowaniem.

Celem konkursu była edukacja i
propagowanie zdrowego stylu
życia wśród dzieci i młodzieży
szkolnej. Uczestnicy wykazali
się  inwencją twórczą zarówno
jeśli chodzi o interpretację te-
matu, jak i różnorodność tech-
nik plastycznych. 

Nagrody i wyróżnienia
przyznano w trzech kategoriach
wiekowych: uczniowie szkoły

Nowi komendanci Policji na Sesji
Rady Miejskiej w Szczucinie

słe życie. 
Laureaci w kategorii szkół 
podstawowych:
I miejsce - Szkoła Podstawowa
w Zabrniu
Opiekun: Lucyna Bulwa
II miejsce  - Szkoła Podstawowa
w Szczucinie
Opiekun: Zofia Noga
III miejsce  - Szkoła Podstawowa
w Skrzynce
Opiekun: Ewa Chrabąszcz, Ża-
neta Wróbel
Wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa w Słupcu
Opiekunowie: Ks. Marek Kula,
Barbara Czaja

Laureaci w kategorii Szkół
Gimnazjalnych 
i Ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Gimnazjum 
w Szczucinie 
Opiekun: Renata Domińczak,
Aneta Gwizd-Lichwała
II miejsce  –  Powiatowe Cen-
trum Edukacji i Kompetencji Za-
wodowych w Szczucinie
Opiekun: Beata Smaś
III miejsce– Gimnazjum 
w Radwanie
Opiekun: Janusz Guła
Wyróżnienie specjalne za naj-
lepszą grę aktorską otrzymała 
Kinga Bielaszka z Gimnazjum 
w Szczucinie.

Dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w realizowanych
przez nas przedsięwzięciach 
i zapraszamy do udziału w ko-
lejnych edycjach.         

Pełnomocnik  ds. Uzależnień
Renata Chrabąszcz

30 maja br., w sali narad Urzędu
Miasta i Gminy Szczucin, od-
była się inauguracyjna debata
pn. „Porozmawiajmy o bezpie-
czeństwie – możesz mieć na nie
wpływ”.

Debata została zorganizowana 
i przeprowadzona przez poli-
cjantów Komendy Powiatowej
Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
oraz Komisariatu Policji w
Szczucinie.
Celem przeprowadzonego spot-
kania było zaprezentowanie
stanu bezpieczeństwa na terenie
Miasta i Gminy Szczucin w tym
również dotyczącego ruchu dro-
gowego, w odniesieniu do cało-
ści Powiatu, upowszechnienie
Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa jako narzędzia do
diagnozy aktualnych zagrożeń
społecznych najbardziej do-
kuczliwych dla środowiska lo-
kalnego, promocję aplikacji
„Moja Komenda” i programu
„Dzielnicowy bliżej nas”, oraz
zaprezentowanie działań profi-
laktycznych realizowanych na

podległym terenie przez Komi-
sariat Policji w Szczucinie i Ko-
mendę Powiatową Policji w
Dąbrowie Tarnowskiej.
W debacie udział wzięło około
35 osób. Oficjalnego otwarcia
debaty i przywitania gości do-
konał nadkom. Mirosław Strach
– Komendant Powiatowy Policji
w Dąbrowie Tarnowskiej, który
wprowadził uczestników spot-
kania w tematykę debaty.

Prelegentami debaty byli: pod-
insp. Bogumił Jedynak Komen-
dant Komisariatu Policji w
Szczucinie oraz kom. Jarosław
Kmieć – Z-ca Naczelnika Wy-
działu Prewencji i Ruchu Dro-

gowego KPP w Dąbrowie Tar-
nowskiej.

Wśród zaproszonych gości w
debacie uczestniczyli: Andrzej
Gorzkowicz – burmistrz Szczu-
cina, Marek Kopia – w-ce sta-
rosta dąbrowski, Stanisław
Ryczek – zastępca burmistrza
Dąbrowy Tarnowskiej, Ag-
nieszka Beker – przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szczucinie,
Krzysztof Korzec – wójt Gminy
Mędrzechów, Kazimierz Olear-
czyk – wójt Gminy Bolesław,
przedstawiciele gmin powiatu
dąbrowskiego, dyrektorzy oraz
przedstawiciele placówek
oświatowych z terenu gminy

Szczucin.
Po wystąpieniach prele-

gentów rozpoczęła się dyskusja,
oraz pytania uczestników de-
baty. Głos zabierali przedstawi-
ciele lokalnych samorządów.
Każdy z zabierających głos, 
podając różne napotkane przy-
padki powiązane z podejrze-
niami przemocy w rodzinie
zwracał się z prośbą do prele-
gentów o podanie sposobów
rozwiązania tych problemów.
Szeroko poruszono temat bez-
pieczeństwa w ruchu drogo-
wym szczególnie w kontekście
systematycznie wzrastającego
natężenia ruchu na drodze kra-
jowej nr 73 oraz proponowanej

przez GDDKiA likwidacji trzech
przejść dla pieszych zlokalizo-
wanych w obrębie gminy Szczu-
cin. Prelegenci wyjaśnili zasady
i przepisy obowiązujące przy lo-
kalizacji przejść dla pieszych jak
również aktualnie obowiązujące
przepisy dotyczące pieszych 
i kierujących pojazdami w obrę-
bie przejść dla pieszych. Poru-
szono również temat ko-
nieczności zwiększenia liczby
ciągów pieszo – rowerowych
wzdłuż dróg o największym na-
tężeniu ruchu.

Jednym z wniosków
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Dąbrowie Tarnowskiej
nadkom. Mirosława Stracha w
ramach działań pod nazwą
„Dzielnicowy bliżej nas” było
utworzenie w Urzędzie Gminy
Bolesław i Urzędzie Gminy Mę-
drzechów punktu przyjęć inte-
resantów dla dzielnicowych z
tych gmin. Wójtowie wymienio-
nych Gmin jak również zebrani
goście bardzo pozytywnie od-
nieśli się do tej propozycji.

mł.asp. Ewelina Fiszbain
Specjalista ds. Prasowo 

– Informacyjnych 
Komendy Powiatowej Policji 

w Dąbrowie Tarnowskiej

Debata

podstawowej klasy I-III,  klasy
IV- VI oraz gimnazja. Wszyscy
laureaci i wyróżnieni w konkur-
sie otrzymali nagrody książ-
kowe z rąk Burmistrza
Szczucina - Andrzeja Gorzkowi-
cza. Ze względu na dużą pomy-
słowość  i wrażliwość, a także
na zróżnicowanie technik, jury
postanowiło przyznać dodat-
kowe wyróżnienia. Prace oce-
nione przez Gminną Komisję ds.
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych zostały wydane w
formie gazetki, którą przeka-
zano  laureatom, a także wszyst-
kim uczniom biorącym udział w
konkursie oraz bibliotekom
szkolnym w celach edukacyj-
nych.                                                               

Jubileuszowy X Gminny 
Przegląd Teatrów 
Profilaktycznych

23 maja Pełnomocnik
ds. Uzależnień oraz Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w
Szczucinie, po raz kolejny zor-
ganizowali Gminny Przegląd
Teatrów Profilaktycznych. Prze-
gląd odbywał się w dwóch kate-
goriach: szkoły podstawowe
oraz gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne. Udział wzięły:
Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie, Skrzynce, Zabrniu, Słupcu,
Gimnazjum w Radwanie i
Szczucinie oraz młodzież z Po-
wiatowego Centrum Edukacji i
Kompetencji Zawodowych w
Szczucinie. Celem przeglądu
była popularyzacja wśród dzieci

i młodzieży, poprzez formy
teatralne, wiedzy o zdrowym
trybie życia, promowanie aser-
tywnej postawy wobec współ-
czesnych zagrożeń ze
szczególnym uwzględnieniem
problematyki uzależnień. Nasze
działania mają uświadamiać
młodym ludziom degradujący
wpływ używek i innych nało-
gów na ich życie oraz dobre
funkcjonowanie w społeczeń-
stwie. 

Gościem specjalnym
przeglądu był aktor i reżyser
Tarnowskiego Teatru im. Lud-
wika Solskiego Mariusz Szaforz,
który jednocześnie przewodni-
czył obradom jury. Poziom
przedstawień był bardzo wy-
soki. Statuetki i nagrody laurea-
tom oraz podziękowania
opiekunom zespołów teatral-
nych wręczył Burmistrz Szczu-
cina Andrzej Gorzkowicz oraz
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Beker. Specjalną na-
grodą dla wszystkich uczestni-
ków przeglądu będzie wyjazd
do Tarnowskiego Teatru im.
Ludwika Solskiego na przedsta-
wienie pt. „Lato Muminków”
dla młodszych uczniów i „Zie-
lony balonik” dla starszych.
Przegląd teatrów był dobrą za-
bawą, wymianą doświadczeń, a
przygotowane spektakle skło-
niły uczestników do refleksji
nad zagrożeniami, jakie stawia
przed nami współczesny świat,
a także stanowiły mądrą podpo-
wiedź dla uczniów, którzy nie-
długo staną przed wyborami
jakie postawi przed nimi doro-

Profilaktyka uzależnień w Gminie Szczucin
Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego i Literac-
kiego „Chcemy być zdrowi i radośni - Wolni od Uzależnień” 
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w małżeństwo i rodzinę (...) 
w kolejnych krajach uchwalane
są ustawy podważające instytu-
cję małżeństwa i niszczące ro-
dziny, a ludzie coraz rzadziej
chcą zawierać związki małżeń-
skie i przestają cenić ich war-
tość. Coraz wyraźniej rozszerza
się cywilizacja rozwodowa.
Ksiądz biskup po skończonej
Eucharystii przewodniczył
także modlitwie różańcowej.
Diecezjalne obchody zgroma-
dziły tłumy pielgrzymów z po-
bliskich dekanatów oraz z
dalszych części diecezji tarnow-
skiej. Obchody uświetniły wy-
stępy kapeli ludowej
„Wadowiacy” z Wadowic Gór-
nych oraz zespołu Promyczki
Dobra z Nowego Sącza.

Związanie parafii z fi-
gurą Matki Bożej Fatimskiej od-
zwierciedla się także w tytule
parafii. Parafia Matki Bożej Fa-
timskiej Różańcowej. Dlatego
też każdego 13. dnia miesiąca
dla upamiętnienia objawień fa-
timskich wierni wraz z piel-
grzymami modlą się na różańcu
upraszając potrzebne łaski dla
siebie i innych. Nadwiślańskie
sanktuarium zaprasza wszyst-
kich czcicieli Maryi na co mie-
sięczną modlitwę oraz na
odpust parafialny 13 maja i 13
października.  

Ks. Jakub Matura

str.3

całe sanktuarium jest wyrazem
wdzięczności Bogu i Maryi za
ocalenie życia Jana Pawła II. 

Centralne obchody
miały miejsce 13 maja 2017
roku. Mszy Świętej o godzinie
11:00  przewodniczył Biskup
Tarnowski Andrzej Jeż. U stóp
Matki dziękowano Bogu za dar
jej objawień. Biskup w homilii
przypomniał słowa siostry
Łucji, która ostrzegała, że
„Ostateczna walka między sza-
tanem, a Bogiem rozegra się o
małżeństwo i rodzinę”, podkre-
ślił, że w dzisiejszych czasach
orędzie fatimskie nie straciło na
aktualności. Szatan uderza dziś

U stóp Pani z Fatimy
Rok 2017 dla Kościoła

jest rokiem szczególnym. Ob-
chodzimy bowiem 100 lecie 
objawień Maryi, która w 1917
roku ukazywała się trójce pas-
tuszków w Cova da Iria nieda-
leko Fatimy w Portugalii.
Spotkania małych dzieci z Panią
z Nieba to chyba najbardziej
znane objawienia maryjne w
historii.  Ich celem w Fatimie nie
było tylko przekazanie sensa-
cyjnych dla niektórych i słyn-
nych „tajemnic fatimskich”, ale
ukazanie ludziom potrzeby
osobistego wejścia na drogę 
pokuty i życia Ewangelią. Nie-
rozłącznym elementem nawra-
cania jest modlitwa różańcowa,
szczególnie ukochana przez
Maryję, ofiarowana w intencji
nawrócenia grzeszników i za-
dośćuczynienia Bogu za grze-
chy. 

W nurt obchodów 100-
lecia objawień wpisało się także
nasze sanktuarium, któremu
patronuje  Matka Boża Fa-
timska. Ponad 30-letnia historia
sanktuarium związana jest bar-
dzo mocno z osobą św. Jana
Pawła II. To on ofiarował przez
ręce arcybiskupa Jerzego Able-
wicza, powstającemu kościo-
łowi w Borkach poświęconą
przez siebie figurę Pani Fatim-
skiej. Ofiarowana figura oraz

Reklama
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Jest postacią niewątpli-
wie wybitną i godną szerszego
rozpropagowania, wyekspono-
wania w panoramie dwudzies-
towiecznej muzyki polskiej,
chociaż wciąż słabo  znaną w
kręgach środowisk muzycznych
naszego kraju, jest Krzysztof 
Borzędowski. Stanowi on nie-
obojętny współczynnik w
kształtowaniu stylu narodo-
wego, a najważniejszymi obsza-
rami, w których proces ten
zachodzi, podobnie jak i u in-
nych kompozytorów współ-
czesnych, są folkloryzm 
i poszukiwanie sacrum. Oceny
najpoważniejszych autorytetów,
jak choćby Witolda Rowickiego,
założyciela WOSPRiTV w Kato-
wicach, pozwalają wydać taką
opinię. W audycji radiowej pt.
W nockę ciemną Witold 
Rowicki powiedział: „Borzę-
dowski jest artystą wielkiej
klasy [...]. To człowiek o ogrom-
nym talencie muzycznym 
i ogromnej inwencji twórczej
[...]. Zawsze złościłem się na
niego, że nie chce oddać się mu-
zyce jako zawodowiec”. Z pozy-
tywnymi opiniami spotkała się
również twórczość tego artysty
ze strony autorów wielu teks-
tów prasowych, a możliwość
bezpośredniego kontaktu jesz-
cze przed jego śmiercią przeko-
nały mnie do ponownego
podjęcia tematu w sposób 
syntetyczny, analizujący jego
twórczość. Niezwykle skompli-
kowane, a zarazem ciekawe
życie Krzysztof Borzędowski
rozpoczął w Szczucinie koło
Tarnowa, tam urodził się 27 lu-
tego 1908 roku w rodzinie bur-
mistrza i jednocześnie
organisty, pełniącego również
rolę miejscowego animatora
kultury. Wyrastając w środo-
wisku amatorskiego muzyko-
wania, ukończył Szkołę
Powszechną w Pradze i Szczuci-
nie, a następnie naukę konty-
nuował w ekskluzywnym
Męskim Gimnazjum Jezuickim
w Chyrowie. Równocześnie też
pobierał lekcje gry na fortepia-
nie, organach oraz rogu, na tym
ostatnim instrumencie grał w
orkiestrze Josefa Navratila, 
a kompozycji uczył się u Maxa
von Kohlsdorfera. Stworzone w
tym okresie 6 mazurków op. 1
na fortepian, umieścił Borzę-
dowski w swoim spisie jako
pierwsze, godne ukazania i ska-
talogowania. Śmierć ojca i po-
gorszenie sytuacji finansowej
rodziny zmusiły młodego ar-
tystę, na rok przed otrzyma-
niem świadectwa dojrzałości,
do zmiany miejsca nauki na Tar-
nów. Początek studiów na Uni-
wersytecie Jagiellońskim na
Wydziale Prawa i Administracji

nocześnie będąc katolikiem, Bo-
rzędowski popadał w różnego
rodzaju konflikty, w rezultacie
których finalizacja pracy nie do-
szła do skutku. W tym czasie
przypadkowo nawiązał kontakt
z księdzem Mieczysławem Kuz-
nowiczem — jezuitą prowadzą-
cym bursę w Krakowie, gdzie
od momentu zamieszkania ar-
tysta znalazł odpowiednie wa-
runki i bodźce twórcze do
kompozycji, rozpoczął nowy
etap kompozytorski. Tam też
został kierownikiem artystycz-
nym Teatru Muzycznego
Związku Młodzieży Przemysło-
wej i Rękodzielniczej, mieszczą-
cego się w budynku bursy —
dla niego komponował i opraco-
wywał utwory innych twórców,
a w trakcie nabożeństw udzielał
się jako organista. W tymże 
teatrze wystawiono operę Bo-
rzędowskiego o tematyce religij-
nej pt. „Zwycięstwo krzyża”,
która spotkała się z bardzo po-
chlebnymi recenzjami ówczes-

pieśń górniczą i hutniczą, ogło-
szonym przez kuratorium Aka-
demii Górniczej w Krakowie.
Zdobył drugą nagrodę, a to nie-
wątpliwie utwierdziło jego po-
zycję w świecie kom-
pozytorskim. W bursie artysta
poznał nowe indywidualności,
między innymi: Alfreda Mül-
lera, Jana Zielińskiego, Mieczy-
sława Jabłońskiego, Marię
Wnękównę, Zofię Piszczkównę,
Tadeusza Surowę czy wcześniej
wspomnianego Witolda Rowic-
kiego, który — trzeba zaznaczyć
— debiutując jako dyrygent w
1938 roku w Krakowie, kierował
wystawieniem opery misterium
Krzysztofa Borzędowskiego.
Okres II wojny światowej to ko-
lejny etap w jego życiu. Kompo-
zytor przeniósł się do Otfinowa,
wstąpił do Armii Krajowej,
gdzie został oficerem kontrwy-
wiadu i pod pseudonimem Jan
Organ komponował i rozpo-
wszechniał utwory o tematyce
patriotycznej, jak np. skompo-

str.4

nowany przez niego marsz
akowców „Leci do walki mło-
dych orłów rój”. Po wojnie Bo-
rzędowski wznowił swą
działalność artystyczną w Kra-
kowie, gdzie rozpoczął pracę w
żeńskim gimnazjum, a następ-
nie w Polskim Radiu. Wysta-
wiono wówczas jego operę w
trzech aktach pt. „Pszenica”, wi-
dowisko ludowo-fantastyczne z
tekstem Mieczysława Jabłoń-
skiego pt. „Serce z piernika”, ko-
medię muzyczną w trzech
aktach pt. „Tramp”, zaś w
Oświęcimiu, do którego prze-
niósł się w 1952 roku na stałe,
bajkę muzyczną pt. „Trzewiczki
szczęścia”. Tam też kompozytor
poślubił Marię Szuster, przyszły
na świat ich dwie córki — Kry-
styna i Renata, oraz rozpoczął
pracę w Zakładach Chemicz-
nych na stanowisku kierownika
administracji. W Zakładowym
Domu Kultury „Chemik” zało-
żył Zespół Pieśni i Tańca 
„Pilsko”, dla którego opracowy-
wał pieśni i tańce; pełnił 
jednocześnie funkcję kierow-
nika artystycznego, dyrygenta 
i akompaniatora. Choreografem
zespołu została Barbara Sołty-
sek z Warszawy, zaś konsultan-
tem — prof. Włodzimierz
Poźniak z Katowic. Sezon
1954/1955 zaowocował pierw-
szymi występami. Po roku dzia-
łalności zespół włączył do
repertuaru 36 pieśni i 5 tańców
Krzysztofa Borzędowskiego
oraz 10 pieśni i 2 tańce opraco-
wane przez Włodzimierza 
Poźniaka. O popularności i suk-
cesach artystycznych grupy
składającej się ze 150 osób —
chórzystów i baletmistrzów
oraz 40 muzyków orkiestry
świadczy między innymi audy-
cja radiowa poświęcona zespo-
łowi, nadana przez Polskie
Radio w Warszawie, a także
bezpośrednia transmisja z kon-
certu nad Wisłą w czasie pusz-
czania wianków emitowana
przez Polskie Radio w Krako-
wie. Dorobek zespołu rekomen-
duje również obszerny artykuł
Barbary Smoleń-Wasilewskiej
umieszczony w „Gazecie Kra-
kowskiej”, w którym autorka
pisze: „Zespół ten, fachowo kie-
rowany [...] zajmuje się twórczo-
ścią regionu żywieckiego i ma
spore osiągnięcia w swej pracy.
Zespół stylizuje, a stylizacja ta
idzie we właściwym kierunku”.
Niestety, pomimo tak wielu
sukcesów, pod koniec 1955 roku
zespół został rozwiązany. Za-
kończyła się żmudna praca bli-
sko 200 młodych osób,
miłośników folkloru żywiec-
kiego, którzy śpiewając i tańcząc
z wielką pasją i zaangażowa-
niem, odkrywali i „prezento-
wali starodawną a przepiękną
kulturę tego regionu”. Krzysztof

Borzędowski, oddając zespo-
łowi w posiadanie pewien okres
swojej twórczości, przeżył wiel-
kie rozczarowanie, którego wy-
nikiem był żal i kilka
zachowanych partytur. Wyznał:
„Na całe życie pozostała pamięć
tej wspaniałej muzyki ludowej
żywieckiej, a w moich później-
szych kompozycjach wnikliwy
krytyk na pewno odgadnie
wiele wpływów z muzyki ludo-
wej Żywiecczyzny”.Borzędow-
ski zrezygnował z pracy w
Zakładach Chemicznych i w
Domu Kultury, a zatrudnił się w
Fabryce Części Zamiennych,
potem w PKS oraz „Transbu-
dzie”. W 1973 roku przeszedł na
emeryturę. 24 lipca 1991 roku,
przeżywszy 83 lat, zmarł w
Oświęcimiu, a jego pogrzeb
odbył się 29 lipca na cmentarzu
parafialnym. Jeszcze za życia, za
całokształt pracy kompozytor-
skiej z uwzględnieniem do-
robku dla regionu oraz za
32-stronicową pracę monogra-
ficzną pt.: „O pieśniarstwie 
i muzyce ludowej w Żywiec-
czyźnie”, przyznano artyście
Nagrodę Wojewódzką II Stop-
nia, Medal 700-lecia Miasta
Żywca oraz godność Honoro-
wego Obywatela Miasta Oświę-
cimia. Otrzymał również na
Jasnej Górze w Częstochowie
Nagrodę im. błogosławionego
Brata Alberta Chmielowskiego.
Zaprzestając pracy kompozytor-
skiej, Borzędowski dokonał re-
trospekcji własnego dorobku
twórczego, czego wynikiem
było zebranie, przy udziale
żony kompozytora Marii,
wszystkich zachowanych kom-
pozycji i oprawienie ich w pię-
ciu albumach. Umieszczono w
nich utwory o bardzo różnej te-
matyce, o różnym stopniu trud-
ności i przeznaczeniu. Ogółem
Borzędowski napisał ponad 600
utworów. Jak sam twierdził,
część z nich zaginęła. Natomiast
własnoręcznie sporządzony spis
objął 271 pozycji, napisanych w
latach 1924—1974. Katalog spo-
rządzony przez niego nie
uwzględnił między innymi 10
kompozycji odnalezionych w
bibliotece Zakładowego Domu
Kultury przy Zakładach Che-
micznych w Oświęcimiu. Ogól-
nie można postawić tezę, iż w
całej swojej twórczości K. Borzę-
dowski pozostał wierny włas-
nemu, bezpośrednio oddzia-
łującemu na emocje językowi
muzycznemu nie uzależniając
się od konwencji dźwiękowych
i efektów, jakie wypracowali
inni, współcześni mu kompozy-
torzy.

Przedruk
fragmentów artykułu 

Danuty  Zoń – Ciuk
opracował

Jarosław Dzięgiel

Wybitny szczucinianin – tak mało znany!!
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przypadł na rok 1928. Dwa lata
później Borzędowski zmienił
kierunek zainteresowań i prze-
niósł się na Wydział Filozofii, a
po obronie pracy magisterskiej
rozpoczął pisanie doktoratu na
temat Sprawy robotniczo-chłop-
skie a kler katolicki w Polsce w
XIX wieku. Wyrażając swe
skrajnie lewicowe poglądy i jed-

nej widowni. Skomponowane
wówczas mazurki, preludia, mi-
niatury fortepianowe oraz
pieśni użytkowe przeznaczone
do wykonywania przez chóry
amatorskie, również zyskały po-
wszechne uznanie i stały się
przedmiotem ogólnego rozpo-
wszechniania. Borzędowski
wziął też udział w konkursie-
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Tegoroczne Obchody
226. Rocznicy Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja w Szczucinie,
rozpoczęły się przemarszem de-
legacji i pocztów sztandaro-
wych do kościoła parafialnego
na uroczystą Mszę Świętą od-
prawioną w intencji Ojczyzny.
Drugą część uroczystości, która
odbyła się na szczucińskim
Rynku, rozpoczęto od odśpie-
wania Hymnu Państwowego,
przy dźwiękach Orkiestry Dętej
OSP w Szczucinie pod batutą Ja-
rosława Dzięgla. Uroczystość
poprowadziła dyrektor SCKiB
w Szczucinie - Krystyna Szy-
mańska. Okolicznościowe prze-

mówienie wygłosił Burmistrz
Szczucina – Andrzej Gorzko-
wicz, który jednocześnie przy-
witał przybyłych gości, a wśród
nich Bolesława Łączyńskiego –
radnego wojewódzkiego i
Krzysztofa Kaczmarskiego –
Burmistrza Dąbrowy Tarnow-
skiej oraz Radnych, Sołtysów 
i mieszkańców gminy. Okolicz-
nościową część artystyczną, po-
święconą rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, przygoto-
wali uczniowie z Zespołu Szkół
w Szczucinie pod kierunkiem
Ilony Mach. Na zakończenie ob-
chodów, wysłuchano krótkiego
koncertu w wykonaniu Orkies-
try Dętej OSP w Szczucinie.
W uroczystości wzięły udział

poczty sztandarowe: Szkoły
Podstawowej w Zabrniu, Ze-
społu Szkół w Borkach – Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum, Ze-
społu Szkół w Szczucinie –
Szkoła Podstawowa i Gimnaz-
jum - Klub Historyczny 
im. Armii Krajowej, Gimnazjum
w Radwanie, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Skrzynce,
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Brzezówce, Słupcu, Szczucinie 
i Zabrniu, Zarządu Gminnego
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego w Szczucinie oraz delega-
cja (bez sztandaru) z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w
Słupcu.

Redakcja 

Obchody Narodowego Święta 3 Maja w Szczucinie

W przekazaniu samo-
chodu uczestniczyli: Andrzej
Gorzkowicz – Burmistrz Szczu-
cina, Mariusz Chrabąszcz –
przedstawiciel Rady Miejskiej w
Szczucinie, przedstawiciele Za-
rządu Miejsko - Gminnego
ZOSP RP w Szczucinie oraz jed-
nostki OSP Szczucin.
To już trzecia tura wozów stra-
żackich trafiła do ochotniczych
straży pożarnych z Małopolski.
Uroczyste przekazanie nowych
wozów do jednostek OSP nastą-
piło przy Amfiteatrze Letnim w
Gromniku. Kluczyki do pojaz-
dów, przedstawicielom Gmin:
Gromnik, Rzepiennik Strzyżew-
ski, Borzęcin, Skrzyszów i
Szczucin uroczyście przekazał
wicemarszałek Województwa
Małopolskiego dr hab. Stani-
sław Sorys.
W kabinie każdego z zakupio-
nych wozów mieści się 6 straża-
ków. Jest on wyposażony w
niezbędny sprzęt, m.in. auto-
pompę, maszt z oświetleniem
LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a
także zestaw do łączności radio-
wej. Każdy z samochodów
może jednorazowo przewieźć
ok. 3000 litrów wody i 300 lit-
rów środka pianotwórczego do

gaszenia pożarów. Napęd 4x4
umożliwia dotarcie do najbar-
dziej niedostępnych terenów.
Ponadto, samochody są także
przyjazne dla środowiska, gdyż
silniki spełniają bardzo wysokie
normy czystości spalin. 
Samochody zostały zakupione
w ramach projektu "Bezpieczna
Małopolska – samochody stra-
żackie” łącznie zakupiono ich
34. Wszystkie jeszcze przed wa-
kacjami trafią do jednostek OSP
z całego województwa. 
Dofinansowanie zakupu pojaz-
dów pochodzi z Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata
2014-2020 i wyniosło w sumie 11
mln zł. Resztę dołożyły gminy.
Koszt zakupu samochodu do
naszej Gminy to 681 174 zł z
czego dofinasowanie z RPO to
313 953,10 zł.
„Dla władz województwa nie-
zwykle ważne jest bezpieczeń-
stwo mieszkańców, stąd
programy, które dedykujemy
małopolskim strażakom. Dzięki
nim nie tylko poprawia się kom-
fort pracy strażaków, ale też – co
najważniejsze – ich bezpieczeń-
stwo podczas akcji. Pamiętajmy,
ze strażacy-ochotnicy poświę-

cają nie tylko swój wolny czas,
ale też własne zdrowie i życie" –
mówi Stanisław Sorys.
Dodatkowo – w ramach pro-
jektu – każda z OSP otrzyma de-
tektor wielogazowy, który
umożliwi szybką reakcję w
przypadku niebezpieczeństwa
związanego z zatruciem czadem
czy wybuchem gazu.

Nowy Wóz Bojowy – DLA SZCZUCIŃSKIEJ OSP
W dniu 26 maja 2017 r. o godzinie 10:30 w Amfiteatrze w Gromniku został przekazany dla jednostki
OSP Szczucin długo wyczekiwany nowy samochód strażacki marki Volvo.
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Premiera spektaklu odbyła się
15.10.2016r. w Kołobrzegu – or-
ganizatorem było Stowarzysze-
nie Katolicka Inicjatywa
Kulturalna, monodram wysta-
wiono także: 11.11.2016r – w
Trokach  na Litwie, 12.11.2016r.
– w Wilnie podczas Międzyna-
rodowego Festiwalu Teatral-
nego MONOWSCHÓD.
Premiera warszawska odbyła
się 28.02.2017r. w teatrze KA-
MIENICA w przeddzień Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Na widowni oprócz
licznie zgromadzonych wetera-
nów walk z okupantem sowiec-
kim i ich rodzin, zasiedli m.in.
prof. Leszek Żukowski – Prezes
Zarządu Głównego Światowego
Związku Żołnierzy AK, Mieczy-
sław Pogodziński z Zarządu
Głównego Związku Sybiraków,
a także przedstawiciele urzę-
dów państwowych i instytucji
zajmujących się badaniem i upa-
miętnianiem historii Polski.
Przedstawienie zostało przyjęte
owacją na stojąco. Wiele wyra-
zów uznania odebrały zarówno
aktorka, jak i reżyser przedsta-
wienia.

Redakcja

Kolejna edycja 
tarnowskiego 
konkursu 
wielkanocnego

W dniach 3 do 8 kwietnia 2017r.,
w Muzeum Etnograficznym w
Tarnowie, odbył się XXVIII Re-
gionalny Konkurs na Pisankę
Ludową i Plastykę Obrzędową
Związaną z Okresem Wielka-
nocy. SCKiB w Szczucinie, przy-
gotowało stoisko wielkanocne,
na którym prezentowały się naj-
lepsze prace gminnego kon-
kursu. Jury tarnowskiego
przeglądu spośród 300 prac
konkursowych  przyznało wy-
różnienia: Amelii Sieroń z PN
"Bajkowa Kraina" w Szczucinie,
Martynie Urbanik ze SP w Bor-
kach, Sebastianowi Walasowi ze
SP w Szczucinie oraz SCKiB za
stoisko. W kategorii dorośli
twórcy ludowi pisanka trady-
cyjna:   I miejsca: otrzymały
mieszkanki naszej gminy Do-
rota i Renata Chrabąszcz ze
Słupca. W kategorii dorośli
twórcy ludowi pisanka trady-
cyjna, współczesna i plastyka
obrzędowa:  II miejsce zajęła
Anna Chrabąszcz ze Słupca.
Gratulujemy! 
Komisja konkursowa podzięko-
wała wszystkim uczestnikom za
wieloletnie podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji ludo-
wych Ziemi Tarnowskiej zwią-
zanych z obrzędowością
wielkanocną. Wyrazili uznanie
dla tych, którzy swoją wiedzę i
umiejętności przekazują młod-
szemu pokoleniu, dzięki czemu
nadal trwa i rozwija się cenne
dziedzictwo kulturowe.

Redakcja

Po wakacyjnej przerwie plano-
wany jest drugi etap realizacji
projektu "Fabryka twórczego
działania". We wrześniu zapra-
szamy dzieci do uczestnictwa w
spotkaniach z Dorotą Gellner.
Gościć będziemy także Annę
Dymną, która spotka się z oso-
bami niepełnosprawnymi w
Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Dąbrowicy, a wie-
czorem z mieszkańcami gminy
Szczucin. Jesienią planowane są
także warsztaty, których celem
jest kultywowanie tradycji lu-
dowej i integracja międzypoko-
leniowa. Ponadto:
* 1 października w Międzyna-
rodowy Dzień Muzyki wystąpi
zespół "MONK" - to pięciu
mężczyzn, używających wy-
łącznie głosów jako instrumen-
tów. Niezmiennie od ponad 20
lat występują a'capella, wyko-
nując utwory w nurcie pop,
jazz-rock, jak również polskie
szlagworty i standardy fil-
mowe. Koncert połączony bę-
dzie ze spotkaniem z

Szymonem Hołownią.
*  19 października – spotkanie z
o. Leonem Knabitem byłym
przeorem opactwa w Tyńcu, au-
torem programów telewizyj-
nych oraz książek, m.in.:
"Młodość to nie tylko wiek. Mło-
dość to stan ducha", "Nie samą
pracą żyje człowiek", "Sakra-
menty i co z tego?".
* 4 listopada – Zaduszki Mu-
zyczne – zespół "40 % Bluesa"
i goście.
* 23 listopada – Andrzejem
Grabowskim (serialowym
Ferdkiem Kiepskim) – spotkanie
kabaretowe.  

Tak bogatą, a zarazem bez-
płatną ofertę możemy skiero-
wać do Państwa dzięki
pozyskanym środkom z pro-
gramu "Partnerstwo dla książki"
MKiDN oraz Mecenatu Mało-
polski.

ZAPRASZAMY!  
Redakcja

Kwiecień Miesiącem
Pamięci Narodowej! - Jako hołd
tym, którzy oddali życie za wol-
ność naszej Ojczyzny, w Domu
Parafialnym Kana – 23.04.2017r.,
odbył się monodram pt. "INKA.
Zachowałam się jak trzeba.
Rzecz o Danucie Siedzikównie".
Niezwykle poruszające przed-
stawienie wyreżyserowała wg
własnego scenariusza Milena
Tejkowska. To spektakl o żoł-
nierzu AK, sanitariuszce 
i łączniczce, nastolatce zamor-
dowanej przez UB i Wojskowe
Sądy Regionalne w Gdańsku
latem 1946 roku. Sztuka próbuje
zestawić mit pięknego roman-
tycznego umierania za ojczyznę
z brutalną rzeczywistością ko-
munistycznej celi. Bohaterka
wychowana w głębokim patrio-
tyźmie, w miłości do Boga i
ludzi musi zmierzyć się z osta-
tecznością, musi skonfrontować
swoją dziecięcą wiarę, swoje
młodzieńcze ideały z prawdzi-
wym życiem, życiem które
wkrótce zostanie jej brutalnie,
bezprawnie odebrane. W roli
Inki wystąpiła Jagoda Rall, a
muzykę opracował Jacek Chro-
bak.

28. uczestników Festiwalu zma-
gało się w 6. kategoriach kon-
kursowych o najważniejszą
nagrodę czyli GRAND PRIX –
Statuetkę im. Marianny Gawlik,
ufundowaną przez rodzinę Pani
Gawlikowej, która zaszczyciła
festiwal swoją obecnością. W
skład jury oceniajacego konkurs
weszli: Krystyna Szymańska –

muzyk, dyrektor SCKiB w
Szczucinie, Marek Fijałkowski –
absolwent Szkoły Muzycznej II
stopnia, założyciel Orkiestry
Dętej w Mielcu, Maciej Fijał-
kowski – absolwent Akademii
Muzycznej w Poznaniu, Jaro-
sław Dzięgiel – kapelmistrz Or-
kiestry Dętej OSP w Szczucinie,
po przesłuchaniu wszystkich

uczestników  jury przyznało na-
stępujące miejsca:
GRAND PRIX zdobył Zespół
śpiewaczy "Pacanowianie" z
Europejskiego Centrum Bajki w
Pacanowie /kategoria wokalna,
młodzież szkół ponadgimnaz-
jalnych i dorośli/, w kategorii
wokalnej - dzieci przedszkolne I
i II miejsca nie przyznano, III m
zdobyły: Wiktoria Szczygieł i
Nikola Czech z PP w Borkach.
W kategorii szkół podstawo-
wych: I miejsca nie przyznano,
II m zdobyła Zofia Litwin z
SCKiB w Radomyślu Wielkim,
III m zdobył Zespół wokalny z
Sichowa Dużego. W kategorii
gimnazja: I m  zajęła Aleksandra
Starzec, II m Anna Cieciura z
Gimnazjum w Szczucinie i ex
aequo Zespół wokalny z SCKiB
w Radomyślu Wielkim, III m
otrzymała Daria Mucha z SCKiB
w Radomyślu Wielkim. W kate-

gorii młodzież szkół ponadgim-
nazjalnych i dorośli: I m zdobył
Zespół śpiewaczy "Kępianki" z
Kępy Lubawskiej,  II m Zespół
śpiewaczy "Gospodarze z De-
lastowic", III m  Zespół śpiewa-
czy "Sichowianie" z Sichowa
Małego, wyróżnienie przyznano
Dorocie Karasińskiej – Kozłow-
skiej z Rytwian. W prezenta-
cjach instrumentalnych 3 -13 lat:
I m zdobyła Wiktoria Ślęcz-
kowska ze SP w Borkach, II m
Łucja Dudkiewicz ze SP w
Szczucinie, III m Tomasz Bor-
gosz z PN "Bajkowa Kraina" w
Szczucinie i Łukasz Kryczka z
Woli Mędrzechowskiej. W pre-
zentacjach instrumentalnych
młodzież i dorośli 14 lat i powy-
żej: I miejsca nie przyznano, II m
zajął duet Natalia Wróbel i Zu-
zanna Furgał z Orkiestry Dętej
OSP w Szczucinie, III m zdobył
Bartosz Bielaszka z PCEiKZ w

Szczucinie.
Wszyscy uczestnicy

otrzymali  pamiątkowe dy-
plomy, a laureaci nagrody rze-
czowe ufundowane przez
organizatora i sponsorów: Księ-
garnię Pedagogiczną w Szczuci-
nie – Dagmara Fortuna, Firmę
Handlową "Irena" – Barbara
Tarczyńska, Firmę Handlowo –
Usługową "Wisła" –  Waldemar
Gwoździowski i Firmę Hand-
lowo - Usługową "Furgał" – Bar-
bara Furgał.  W IV Festiwalu
im. Marianny Gawlik wzięli
udział nie tylko mieszkańcy
gminy Szczucin, ale i ościen-
nych województw: podkarpac-
kiego i świętokrzyskiego.
Festiwal zakończył występ Ze-
społu "Pacanowianie" – zdo-
bywców nagrody GRAND
PRIX.
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Jesienny kalendarz kulturalny

IV Festiwal im. Marianny Gawlik – konkurs muzyczny "Gdzie słyszysz śpiew tam idź...", 
odbył się 12.05. br. w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, zorganizowany przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. 
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Zniszczyłeś, zagubiłeś książkę,
pisałeś „magisterkę”/projekt?
Odkup ją, podaruj (nowe wyda-
nie), ROZWAŻ rekompensatę w
postaci zasilenia biblioteki do-
datkową nowością wydawniczą
(najlepiej wskazaną przez bib-
liotekarza). Jeśli inni dotrzymują
terminów zwrotów, TY również
możesz.

PRZY ZWROCIE PAMIĘTAJ: 

książka nie „wypożyczyła się
sama” (bądź odpowiedzialny),
zawsze zostaniesz wysłuchany
(bądź dobrej myśli), nie dysku-
tuj z faktami (uznaj racje biblio-
teki i prawa pozostałej,
wzorowej społeczności czytelni-

czej), zainteresuj się biblioteką
na nowo – szukaj książek, zasu-
geruj tytuły, powiedz nam, co
możesz zrobić dla lokalnej spo-
łeczności i włącz się w działanie.
Informację o akcji prosimy roz-
propagować w swym otoczeniu,
w tym w szczególności wśród
osób, o których wiadomo, że są
lub były 
aktywnymi czytelnikami, prze-
trzymują książki ponad regula-
minowy czas, a nie mają
dostępu do Internetu lub ko-
rzystają z niego sporadycznie.

Książki przyjmują:

- Biblioteka Publiczna 
w Szczucinie 

od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00 – 16:00
- Filia Biblioteczna w Borkach, w
Brzezówce, w Delastowicach i w
Słupcu

AKCJA ZWROTU ZALEGŁYCH KSIĄŻEK
Biblioteka Publiczna w Szczucinie zwraca się z prośbą do czytelników o zwrot 
zaległych książek – bez żadnych konsekwencji !!!

Wsparcie finansowe dla biblio-
tek
„Fabryka twórczego działania”,
to projekt w ramach Programu
„Partnerstwo dla książki 2017”
z  Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, złożony
przez Samorządowe Centrum i
Kultury  Bibliotek – Bibliotekę
Publiczną w Szczucinie, który
otrzymał 32 tys. wsparcia na
realizację. Jego celem jest pro-
wadzenie działań animujących
czytelnictwo w bibliotekach
publicznych i wyjście naprzeciw
potrzebom czytelniczym po-
przez wprowadzenie innowa-
cyjnych form działania. W
ramach projektu prowadzone
będą warsztaty edukacyjne z
różnych dziedzin kultury, spot-
kania z pisarzami i ludźmi
sztuki. Realizacja przebiegać bę-
dzie przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem „Nowoczesna
Gmina Szczucin”. W maju bib-
liotekarki rozpoczęły realizację
zadań zaplanowanych w pro-
jekcie. Odwiedzały szkoły,
gdzie spotykały się z dziećmi na
lekcjach literackich przygoto-
wujących do poprzedzających
spotkań autorskich. 

15 maja br., w Domu
Parafialnym KANA, odbyło się
spotkanie z Ewą Nowak - pub-
licystką i jedną z najpopularniej-
szych polskich pisarek dla
młodzieży. W swoich książkach
autorka podpowiada jak sobie
radzić w domu i w szkole, w
dobrych i złych chwilach, z
przyjaciółmi i z rodzicami. Od-
nosi się do wartości takich jak
uczciwość, szczerość wobec sie-

bie i innych, przyjaźń, miłość i
szacunek dla drugiego czło-
wieka. Jej twórczość wyróżnia
się głębią psychologiczną i wie-
lowymiarowością postaci, rów-
nież tych drugoplanowych. W
spotkaniu uczestniczyli gimnaz-
jaliści z Radwana i Szczucina.
Autorka bardzo szybko zaskar-
biła sobie przychylność słucha-
czy. W błyskawiczny sposób
nawiązała przyjacielski kontakt
z publicznością, z ogromnym
poczuciem humoru opowiadała
o swoich początkach pisarskich
i obecnej twórczości. Zachęcała
młodzież do twórczego działa-
nia i czytania książek, które są
skarbnicą pomysłów na życie,
na radzenie sobie z problemami
dnia codziennego. Swoją pozy-
tywną energią zaraziła na
pewno wielu gimnazjalistów i
dodała im wiary w siebie. Po
spotkaniu autorka podpisywała
swoje książki, składała auto-
grafy i przyszłym twórcom kul-
tury życzyła wytrwałości i
wielu pomysłów na powie-
ściowe wątki.

17 maja br. odbyło się

Biblioteczny kalejdoskop
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dziny, jej rodzice, dziadek i pra-
dziadek byli pisarzami i po-
etami. Tworzy bajki, wiersze,
interpretuje także legendy lu-
dowe, jest autorką ponad 150
publikacji do których ilustracje
często wykonuje jej mąż. Pani
Natalia  od pierwszych chwil
nawiązała z dziećmi bardzo
ciepłe relacje. Ciekawie opowia-
dała o swojej twórczości, inspi-
racjach i procesie powstawania
wierszy, z wielką powagą odpo-
wiadała na wszystkie pytania
dzieci. Spotkanie miało charak-
ter niekonwencjonalny, gdyż
autorka śpiewała w różnych ję-
zykach ballady, inscenizowała
razem z dziećmi czytane wier-
sze, opowiadała anegdotki o
kontaktach z najmłodszymi czy-
telnikami. Dzieci bawiły się zna-
komicie, a autografy na

spotkanie, z Małgorzatą Strzał-
kowską, która zajmuje czołowe
miejsce w polskiej literaturze
dla dzieci, obok autorów tej
miary co Tuwim czy Brzechwa.
Oprócz czytania przez pisarkę
fragmentów książek dzieci
mogły posłuchać opowieści o
procesie ich powstania, od po-
mysłu do wydania. Całe spotka-
nie stanowiło doskonałą zabawę
edukacyjną dla młodych ludzi,
którzy kwiatami podziękowali
pani Małgorzacie za udane spot-
kanie, a na koniec mogli otrzy-
mać pamiątkowy autograf. 

Kolejne spotkanie  dla
dzieci odbyło się 7 czerwca br.
Do Szczucina zawitała, Natalia
Usenko, pisarka, poetka i tłu-
maczka. Autorka książek i ksią-
żeczek dla najmłodszych.
Pochodząca z pisarskiej ro-

książkach i wspólne fotografie
z autorką utrwaliły miłe wraże-
nia spotkania.

W czerwcu odbyły się
warsztaty literackie z Ag-
nieszką Opolską skierowane
do młodzieży gimnazjalnej.
Laureatka Literackiego De-
biutu Roku'2015 (za książkę
„Anna May”), poprowadziła
warsztaty w Gimnazjum w
Borkach (5 czerwca), w Szczu-
cinie (6 czerwca) i w Radwanie
(8 czerwca). Spotkanie miało
dwie części.  W pierwszej auto-
rka opowiadała  o swoim
życiu: studiach, pracy wolonta-
riackiej z bezdomnymi we
Francji, twórczości literackiej i
pasji malarskiej. Drugą częścią
warsztatów były zajęcia prak-
tyczne z młodzieżą, polegające
na pracy z tekstem. Uczestnicy
tworzyli krótkie opowiadania,
następnie je czytali i analizo-
wali. Autorka była pod wraże-
niem tekstów napisanych
przez młodzież, a młodzi nie
kryli fascynacji osobowością
Agnieszki Opolskiej. Spotkaniu
towarzyszyła wystawa prac
malarskich pisarki.

Redakcja

spotkanie z Ewą Nowak spotkanie z Natalią Usenko

spotkanie z Małgorzatą Strzałkowską
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"TANECZNA MOZAIKA" - to
konkurs różnorodnych form ta-
necznych, który odbył się w

Domu Kultury w Szczucinie
22.03.2017 r. Jury w składzie:
Marina Hryhorjewa – choreo-
graf, tancerz, nauczyciel tańca,
Krystyna Szymańska – muzyk,
dyrektor SCKiB, Tomasz Pyzik
– absolwent Wychowania Fi-
zycznego, specjalizacja rytmika
i taniec, przyznało: 
kat. klas I-III:
I m Zespół ze SP w Zabrniu 
II m Zespół z ZS-P w Słupcu
III m Zespół "Promyczek" 
z ZS-P w Maniowie
kat. klas IV-VI:
I m Zespół "Promenada" 
ze SP w Szczucinie
II m Zespół "SHOW" 
z ZS-P w Skrzynce
kat. soliści: 
I m Wiktoria Dudek 
z ZS-P w Skrzynce
II m Anna Kogut 
z ZS-P w Skrzynce
kat. gimnazja: 
I m Zespół z Borek
II m Zespół "Zbuntowane" 
ze Szczucina
kat. soliści: 
I m Joanna Dubajka z Borek
II m Martyna Włodarz z Borek

”WIELKANOCNE INSPIRA-
CJE” - Konkurs na Pisankę Lu-
dową i Plastykę Obrzędową,
zorganizowany 30.03.2017r. w
Domu Kultury w Szczucinie.
216 prac plastycznych z przed-
szkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów gminy Szczucin,
oceniło jury w składzie: Tersa
Burgieł – nauczyciel, twórczyni
rękodzieła artystycznego,
Iwona Bielaszka-Podsada – pla-
styk i Lidia Bardan – plastyk
SCKiB w Szczucinie, po obejrze-
niu wszystkich prac przyznało
następujące miejsca:
kat. przedszkola:
I m Amelia Sieroń 
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin
I m Szymon Szczepanek 
PN „Ochronka” Szczucin 
I m Wiktoria Szakuła 
PN „Ochronka” Szczucin
I m Lena Danisz 
PN „Ochronka” Szczucin 

I m Maciej Orzechowski 
PP Skrzynka
I m Tomasz Urbanik PP Borki

I m Dawid Gawroński 
OP Zabrnie
I m Jakub Świąder 
OP Zabrnie
I m Krzysztof Pachołek 
PP Szczucin
I m Sebastian Łachut 
PP Szczucin
II m Kacper Kupiec 
PN „Ochronka” Szczucin 
II m Julia Piekielnia 
PN „Ochronka” Szczucin 
II m Adam Podosek 
PP Szczucin 
II m Wojciech Pietras 
PP Szczucin
II m Julia Dzięgiel 
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin 
II m Kacper Kusiak 
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin
II m Sebastian Czapla 
PN „Bajkowa Kraina” Szczucin 
II m Nikola Misiaszek PN „Baj-
kowa Kraina” Szczucin 
II m Zuzanna Ćwiek 
PP Słupiec
II m Amelia Czapla 
PP Borki  
II m Igor Kupiec PP Maniów
II m Emilia Pszczoła 
PP Maniów
III m Zuzanna Szczepanek 
PN „Ochronka” Szczucin 
III m Zuzanna Kupiec  
PP Maniów
III m Adrian Kubek 
PP Skrzynka
III m Pola Pikul PP Skrzynka
III m Wojciech Giera PN „Baj-
kowa Kraina” Szczucin 
III m Lena Ryczek 
PP Borki
III m Julia Orszuł PP Borki
III m Hanna i Filip Przybyło 
PP Szczucin 
III m Roksana Duda 
PP Szczucin 
III m Igor Stochliński
PP Szczucin 
kat. szkół podstawowych -
klasy I – III:
I m Marcelina Krokos 
ZS-P Maniów 
I m Damian Kaźmierski  
ZS-P Maniów
I m Jakub Urbaś ZS-P Maniów
I m Jakub Guzik SP Zabrnie

I m  Szymon Sroka 
SP Zabrnie
I m Julia Pająk SP Szczucin
I m Zofia Nowak SP Szczucin 
I m Bartosz Chrabąszcz 
SP Szczucin 
I m Łukasz Tobiasz 
SP Szczucin 
I m Kacper Madura 
SP Szczucin 
I m Oliwia Pęcak SP Szczucin 
II m Bartosz Kaczkowski 
ZS-P Maniów
II m Aleksandra Furgał 
ZS-P Skrzynka
II m Julia Kośmider 
ZS-P Słupiec
II m Wojciech Sieroń 
ZS-P Słupiec
II m Zuzanna Dudek 
SP Zabrnie
II m Magdalena Moskal 
SP Zabrnie
II m Krystian Kogut 
SP Szczucin 
II m Szymon Wydro 
SP Szczucin 
II m Antonina Filipowicz 
SP Szczucin
II m Gabriela Gądek
SP Szczucin 
III m Bartosz Wójtowicz 
ZS-P Maniów
III m Małgorzata Drzazga 
ZS-P Słupiec
III m Przemysław Sroka
SP Zabrnie

III m Wiktor Dorosz 
SP Zabrnie
III m Grzegorz Maziarz 
SP Szczucin 
III m Maja Rajtar SP Szczucin
kat. klas IV – VI:
I m Martyna Urbanik SP Borki
I m Julia Trela SP Borki
I m Kamil Pszczoła 
SP Borki
I m Izabela Ślęczkowska 
SP Borki
I m Kacper Warias SP Zabrnie
I m Sebastian Walas
SP Szczucin
I m Milena Szymańska 
SP Szczucin 
I m Patrycja Jasińska
SP Szczucin 
I m Tomasz Lasek SP Szczucin
I m Świetlica Zespół Szkół
Szczucin
II m Anna Urbanik SP Borki
II m Wiktoria Żuchowicz 
SP Borki
II m Kinga Urbaś SP Borki
II m Sandra Ślimak 
ZS-P Skrzynka
II m Dominika Filipowicz 
SP Szczucin 
III m Alicja Dziedzic 
ZS-P Skrzynka
III m Milena Kubat 
SP Borki
III m Paulina Ćwięka SP Borki
III m Ewelina Bogdan 
SP Szczucin 
III m Kamila Pietruszko 
SP Szczucin  
kat. gimnazja: 
I m Kamil Zamora  Gimnazjum

Radwan
I m Patrycja Dorosz Gimnazjum
Radwan
I m Julia Kupiec Gimnazjum
Borki
I m Przemysław Furgał 
Gimnazjum Borki
I m Weronika Dzięgiel 
Gimnazjum Szczucin 
I m Piotr Warias Gimnazjum
Szczucin 
II m Jakub Podsada 
Gimnazjum Szczucin 
II m Aleksandra Starzec 
Gimnazjum Szczucin 
II m Gabriela Szypuła
Gimnazjum Szczucin
II m Rozalia Gadziała 
Gimnazjum Borki
II m Wiktoria Sypek 
Gimnazjum Borki
II m Justyna Faltyn Gimnazjum
Radwan
III m Katarzyna Babiec 
Gimnazjum Szczucin 
III m Małgorzata Kołton 
Gimnazjum Radwan 
III m Joanna Dziedzic
Gimnazjum Radwan

"STRAŻACKI TRUD" 
Gminny konkurs plastyczny,
który odbył się w Domu Kultury
w Szczucinie w dniu 19.04.2017r.
Na konkurs wpłynęło 82 prace,
które oceniło jury: Edmund Wilk
- artysta plastyk z Dąbrowy Tar-

nowskiej, Krystyna Szymańska -
dyrektor SCKiB w Szczucinie,
Marian Wadas – Kierownik Refe-
ratu Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Obronnych UMiG Szczu-
cin oraz Lidia Bardan - plastyk
SCKiB w Szczucinie. Przyznano:
kat. klas I -III:
I m  Maya Bator SP Szczucin
II m Patrycja Podosek SP Szczucin
II m Natalia Chmura SP Szczucin
III m Daniel Piekielniak 
SP Szczucin
Wyróżnienie: Maria Tabor 
SP Szczucin
Wyróżnienie: Bernadetta Matusz-
czak ZS-P Maniów
kat. klas IV-VI:
Wyróżnienie: Alicja Dziedzic 
ZS-P Skrzynka
Wyróżnienie: Kamil Korczak 
SP Borki
kat. gimnazja:
I m Joanna Dziedzic Gimnazjum
Radwan
II m Kamil Zamora Gimnazjum
Radwan
III m Katarzyna Guzik Gimnaz-
jum Radwan
Nagrody na konkurs ufundował
Zarząd Miejsko - Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Szczucinie. 
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"BRZECHWA DZIECIOM" –
konkurs, który odbył się w
Domu Kultury w Szczucinie
26.04.2017r. Przedszkolaki z
gminy Szczucin  recytowały
wiersze Jana Brzechwy. Jury w
składzie: Czesława Noga – po-
lonistka, Monika Kosińska –
polonistka, Dorota Margosiak –
z-ca dyr. SCKiB, bibliotekarz
oraz Krystyna Szymańska dy-
rektor SCKiB, absolwent wy-
działu wokalno-aktorskiego,
przyznało: 
kat. 3-4 lata:
I m Róża Dudkiewicz 
PN "Ochronka" Szczucin

II m Emilia Kaczmarczyk
Przedszkole Maniów
III m Milena Machaj 
Przedszkole Skrzynka
kat. 5 lat: 
I m Gabriela Wajda 
Przedszkole Borki
II m Natalia Kowal 

PN "Bajkowa Kraina" Szczucin 
III m Wiktoria Szczygieł 
Przedszkole Borki
kat. 6 lat:
I m Natan Margosiak 
PP Szczucin
II m Krzysztof Bystroń PN
"Bajkowa Kraina" Szczucin 

III m Emilia Burzec Przedszkole
Skrzynka
wyróżnienie Kacper Adamczyk
Przedszkole Słupiec

"MAGIA TAŃCA" – konkurs
taneczny dla przedszkolaków
odbył się 17.05.2017 r. W kon-
kursie wzięły udział wszystkie
przedszkola z gminy Szczucin.
Jury w składzie: Marina 
Hryhorjewa – choreograf, tan-
cerz i nauczyciel tańca, Kry-
styna Szymańska – muzyk,
dyrektor SCKiB w Szczucinie 
i Tomasz Pyzik – absolwent
Wychowania Fizycznego, spe-
cjalizacja rytmika i taniec, po
obejrzeniu wszystkich zespo-
łów przyznało:
I m Zespół taneczny "Biedro-
neczki" PN "Bajkowa Kraina"
Szczucin
I m Zespół taneczny 
PN "Ochronka" Szczucin 
II m Zespół taneczny 
PP Szczucin – grupa 6-latki

Laureaci gminnych konkursów
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II m Zespół taneczny 
OP Zabrnie
III m Zespół taneczny Przed-
szkole Maniów
III m Zespół taneczny PP Borki

"PRZEGLĄD TEATRZYKÓW
DZIECIĘCYCH"- dla klas I –
III szkół podstawowych odbył
się 24.05.2017 r. Jury w skła-
dzie: Czesława Noga – polo-
nista, Krystyna Szymańska –
muzyk, dyrektor SCKiB w
Szczucinie i Danuta Doma-
recka st. instruktor k-o SCKiB,
przyznało dwa równorzędne 
I miejsca dla Szkoły Podstawo-
wej w Szczucinie i Zabrniu.

"EJ TA WISŁA, 
WISŁA, SREBRNOMODRA
WSTĘGA"- gminny konkurs
fotograficzny dla kla IV-VI
szkół podstawowych i gimnaz-
jówn odbył się w Domu Kul-
tury w Szczucinie w dniu
30.05.2017r.. Jury w składzie:
Joanna Madura – grafik, foto-
graf, Krystyna Szymańska –
dyrektor SCKiB w Szczucinie,
Lidia Bardan – instruktor 
plastyk po przeglądnięciu 
wszystkich prac przyznało na-
stępujące miejsca: 
w kat. szkoły podstawowe:
I m  Patrycja Bielaszka  
SP Zabrnie
II m Julia Gwizd kl. V c   
SP Szczucin
III m Natalia Giera kl. V c 
SP Szczucin

w kat. gimnazja:
I m Kamil Zamora  Gimnazjum
Radwan
II m Joanna Wojtas Gimnazjum
Radwan
Wyróżnienie  Anna Klepacka
Gimnazjum Radwan

"ROZŚPIEWANY PRZED-
SZKOLAK" – konkurs pio-
senki dziecięcej dla
przedszkolaków 7.06.2017r.
Jury w składzie: Danuta Bober
– emerytowany nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego,

Krystyna Szymańska – muzyk,
wokalista, dyr. SCKiB w Szczu-
cinie, Jarosław Dzięgiel –
muzyk, kapelistrz Orkiestry
Dętej w Szczucinie, po przesłu-

chaniu wszystkich uczestni-
ków przyznało:
kat. soliści – 4. latki
I m Julia Podosek 
PN "Ochronka" Szczucin 

II m Magdalena Mietelska 
PP Borki
III m Emilia Kaczmarczyk 
PP Maniów
kat. soliści – 6. latki
I m Krzysztof Pachołek gr. IV
PP Szczucin 
I m Maja Zielińska gr. IV 
PP Szczucin
II m Wiktoria Bielaszka gr. IV
PP Szczucin 
II m Zuzanna Szczepanek 
PN "Ochronka" Szczucin
III m Wiktoria Szczygieł 
PP Borki
III m Piotr Cieśla OP Zabrnie 
wyróżnienie Nikola Czech 
PP Borki
wyróżnienie Zuzanna Grzesiak
gr. V PP Szczucin 
kat. zespoły wokalne
I m Zespół "Motylki" gr. IV 
PP Szczucin
II m Zespół Wokalny 
OP Zabrnie
II m Zespół "Rozśpiewane
smyki" PN "Bajkowa Kraina"
II m Zespół Wokalny 
PN "Ochronka" Szczucin 
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Grillowa Majówka
Już po raz czwarty w Szczucinie
została zorganizowana Ma-
jówka. Kolejna edycja imprezy
odbyła się w sobotę 27 mają br.
na placu targowym. Organiza-
torem wydarzenia była Grupa
Inicjatyw Młodzieżowych w
Szczucinie. 
To wydarzenie dość trudne 
pod względem organizacyjnym,
mówi Krzysztof Kupiec, lider
GIM. Trzeba zadbać o wiele
spraw, bez których impreza nie
miałaby miejsca. Potrzeba
pracy wielu ludzi, aby stwo-
rzyć, urozmaicić oraz wcielić w
życie program takiego wydarze-
nia. Chcemy, aby w imprezie
mógł wziąć udział każdy: mło-
dzież, starsi, także całe rodziny,
dlatego tworzymy dla nich od-
powiednie miejsce do spędzenia
wolnego czasu. Przygotowania
trwały prawie dwa miesiące.
Główną atrakcją każdej plenero-
wej imprezy organizowanej
przez GIM jest wieczorna za-
bawa przy muzyce. Podczas
koncertu zespołu „HIT” oraz
występu DJ Milusia, każdy z
uczestników miał okazje zdobyć
wspaniałe nagrody w postaci
koszulek z podpisami członków
zespołu oraz organizatorów

przedsięwzięcia. To kolejna at-
rakcja dla zgromadzonych.
Bodźcem do organizacji Ma-
jówki były wcześniejsze plene-
rowe imprezy odbywające się
we wrześniu. „Projekt X – Po-
żegnanie Lata” przyciągały
sporą liczbę ludzi spragnionych
zabawy. Na „szczucińskie im-
prezy” przybywają nie tylko
mieszkańcy miasta, ale też oko-
licznych miejscowości. Z każdą
kolejną imprezą wzrasta zainte-
resowanie, a co za tym idzie,
wzrasta liczba uczestników. 
Chcielibyśmy również podzię-
kować za pomoc Naszym wo-
lontariuszom, którzy czynnie
włączyli się w przygotowania
tj.: Kamil Duda, Kamil Filipski,
Karol Chrabąszcz, Kamil Lech,
Marcin Gubernat i Bartosz Sie-

roń.
Impreza odbyła się pod patro-
natem Burmistrza Szczucina
Andrzeja Gorzkowicza oraz
Rady Sołeckiej Szczucin
Wschód i Zachód. Sponsorami
byli: WODNIK, Furgał Market,
Stacja Paliw „Safari”, Masarnia
Juszczyk, Rol-Bud, Video Music
Max, Pizzeria Havana, Zakład
Stolarski Klon, Hurtownia
Wisła Krzysztof Bryk, Bogdan
Chudy Szczucin oraz Rada So-
łecka Szczucin Wschód i Za-
chód. 
Nad bezpiecznym przebiegiem
imprezy czuwały patrole policji
ze Szczucina oraz Dąbrowy Tar-
nowskiej. 

Zespół redakcyjny GIM

Klub Trzeciego Wieku

Majówka w Dąbrowicy – 27.05.2017

Karczemne posiady – 25.04.2017

Spotkanie biesiadne – 20.04.2017
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Chór “Clave de sol”  na X Małopolskich Warsztatach Chóralnych
28-29 maja br., chór “Clave de

sol” z Samorządowego Cen-
trum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie, uczestniczył w X
Małopolskich Warsztatach Chó-
ralnych - Nasi Sąsiedzi z Kazi-
mierza, które odbyły się w
Krakowie. Autorem i koordyna-
torem projektu był prof. Stani-
sław Krawczyński. Chóry wraz
z orkiestrą biorące udział w Pro-
jekcie pracowały nad repertua-
rem koncertowym.
Przygotowywały "żywą"
ścieżkę dźwiękową do filmu
przedstawiającego Getto kra-
kowskie, wyświetlanego pod-
czas koncertu finałowego, który
odbył się w Synagodze Tempel.

Ponadto chóry brały
udział w warsztatach tańca ży-
dowskiego w Staromiejskim
Centrum Kultury i Młodzieży.
Wielką radość i ogromne prze-
życie sprawiła również chórzys-
tom Gra terenowa – Kazimierz
historia krakowskich Żydów.
Koncert finałowy odbył się w
Synagodze Tempel i rozpoczął
się częścią oficjalną związaną z

Jubileuszem Warsztatów. Wy-
konawcami koncertu byli:
- Zespół taneczny „Kachol”-
tańce żydowskie
- Konrad Borek śpiewak wyko-
nujący pieśni w języku jidysz i
hebrajskim
- chóry uczestniczące w warsz-
tatach
- Orkiestra PSM II stopnia im.
W. Żeleńskiego
- Roman Rajner – skrzypce
- Dyrygenci zespołów chóral-
nych
- Stanisław Krawczyński - dyry-
gent

Udział w warsztatach
był dużym przeżyciem i nowym
cudownym doświadczeniem,
pełnym emocji i niezapomnia-
nych wrażeń. Chór „Clave de
sol” dziękuje Młodzieżowemu
Domowi Kultury im. Janusza
Korczaka w Krakowie za bar-
dzo miłe przyjęcie i wspaniałą
atmosferę.

Ilona Mach

Wielki sukces chóru "Clave de
sol", działającego przy SCKiB
w Szczucinie na Wojewódzkim
Konkursie Chórów Regionu
Małopolskiego Projektu Aka-
demia Chóralna - Śpiewająca
Polska – 12.05.2017 r. w Lusła-
wicach. ZŁOTE PASMO i dwa
wyróżnienia specjalne: pierw-
sze za dramaturgię i  pomysło-

wość, opowieści muzycznej
stworzonej przez prowadzącą
zespół Ilonę Mach we współ-
pracy z pianistą zespołu Piot-
rem Niedojadło, drugie za
partię solową, którą otrzymał
Jakub Gmyr.
Gratulujemy!

Redakcja

Szczuciński chór tryumfuje!

Reklama
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"Parkowa Familiada" – pod
takim tytułem odbył sie
4.06.2017r., w szczucińskim
parku festyn rodzinny. Organi-
zatorami byli: Samorządowe
Centrum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie, Gminna Komisja
Rozwiązywanie Problemów Al-
koholowych w Szczucinie, So-
łectwa: Szczucin Wschód i
Zachód.  Artystycznie prezento-
wali się laureaci gminnych kon-
kursów, a także Dance Star
Studio Tańca Mariny Hryhor-
jewy. Były darmowe atrakcje

dla dzieci: miasteczko rowe-
rowe z udziałem policji z Komi-
sariatu w Szczucinie i Komendy
Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
(Wydział Prewencji i Ruchu
Drogowego), pokaz policyjnych
pojazdów służbowych oraz
strefa zabaw i konkursów dla
dzieci. Główną atrakcją festynu
było rowerowe widowisko hu-
morystyczne w wykonaniu
Piotra Bielaka - akrobaty rowe-
rowego i komika.                                                                                                                 

Redakcja 

Festyn rodzinny 
w szczucińskim parku
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Podziękowanie
dla Pani Marii Witkowskiej za wsparcie „Dni Szczucina”     



RUBRYKA MŁODYCH

Wyjazd do Ojcowa
odbył się 17 maja 2017r. Opieku-
nami byli Pani Dagmara For-
tuna i druh Marek Kupiec. W
wycieczce  brało udział 38 har-
cerzy z klas 4-6.
Pogoda nam dopisała, było sło-
necznie i ciepło. W autobusie
panowała bardzo miła  atmo-
sfera. Gdy dotarliśmy na miejsce
byliśmy zachwyceni pięknymi
widokami. Wiele osób uwiecz-
niło je na zdjęciach. Zajęcia z
nami prowadził Pan Tomek,
który jest bardzo miłym i weso-
łym człowiekiem. Zadbał o to
byśmy mieli dużo dobrych
wspomnień z programu „Cy-
berdetoks”. Byliśmy podzieleni

na dwie grupy, których kapita-
nami byli druhna Gabrysia i
druh Michał. Następnie grupy
otrzymały 4 koperty z zada-
niami. W każdej kopercie było
zadanie oraz wskazówka, gdzie
szukać kolejnej koperty. Zada-
nia były ciekawe lecz nie zawsze
łatwe. Największą przyjemność
sprawiły nam zadania z pozna-
waniem nowych ludzi oraz
udzielanie pierwszej pomocy.
Po wykonaniu ostatniego zada-
nia czekała miła niespodzianka.
W obozowisku  przygotowano
dla nas smakowite kiełbaski.
Zanim zabraliśmy się do jedze-
nia Pan Tomek postanowił nau-
czyć nas strzelać z łuku. W

niem w innych placówkach, gdyż
przyłączyły się do niej dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Maniowie
oraz przedszkolaki z Przedszkola
Publicznego w  Borkach, za co w
imieniu naszych podopiecznych
bardzo serdecznie dziękujemy!

Dzięki zbieraniu nakrę-
tek pomogliśmy wielu osobom. Ja
również przyczyniłam się do
tego, a nawet zaangażowałam
całą rodzinę, zachęcając domo-
wników, aby nie wyrzucali nakrę-
tek do kosza, tylko przeznaczyli je
na działalność charytatywną.
Obecnie naszą podopieczną jest
Wiktoria, która choruje na muko-
wiscydozę. Jest to nieuleczalna
choroba genetyczna, która powo-
duje zaburzenia w funkcjonowa-
niu układu oddechowego i
pokarmowego. W wieku doro-
słym może prowadzić do znacz-
nie poważniejszych powikłań, zaś
u dzieci wywołuje bardzo częsty,
męczący kaszel, problemy z od-
dychaniem, nawracające zapale-
nie płuc i oskrzeli. Z taką chorobą
ciężko żyć, dlatego bardzo się cie-
szę, że w jakiś sposób mogę się
przyczynić do leczenia i poprawy
stanu zdrowia Wiktorii. 
Mam wielką nadzieję, że tym
krótkim artykułem zachęcę moich
rówieśników z innych szkół do
zaangażowania się w pomaganie
innym. To tak niewiele kosztuje, a
tyle dla innych znaczy! Pomyślcie
o tym! 

Izabela Ślęczkowska 
Szkoła Podstawowa w Borkach kl. VI

Dnia 27 kwietnia 2017 r.
odbył się Szkolny Dzień Tańca.
Do konkursu zgłosiło się dwu-
dziestu uczestników z klas I –
VI. Na otwarcie konkursu za-
tańczyły dziewczyny z grupy
tanecznej „SHOW”, a następnie
uczestnicy po kolei zaprezento-
wali swoje umiejętności ta-
neczne. Wszystkie występy
podlegały  ocenie jury, w skła-
dzie: Michał Jaje, Wiktoria
Dudek, Jakub Cholewa, Wikto-
ria Machaj. Po prezentacjach
jury udało się na naradę. Juro-
rzy uradzili, że bezkonkurencyj-
nie I miejsce zajął zespół
Raperów w składzie: Krystian
Bober, Krystian Barabasz, To-

Pod tym hasłem 
w Zespole Szkół w Borkach 
obchodzimy Dzień Patrona
Gimnazjum.  Z tej okazji w dniu
12 maja 2017 roku wszyscy
uczniowie  szkoły oraz nauczy-
ciele wystąpili w strojach galo-
wych w celu uczczenia pamięci
św. Jana Pawła II, który od sze-
ściu lat jest patronem Gimnaz-
jum w Borkach. Co roku z tej
okazji organizowana jest bardzo
uroczysta akademia, której
celem jest przypomnienie tego
wszystkiego, o czym mówił
podczas swoich wystąpień
kazań nasz wielki rodak. 
Podczas akademii wspomina-
liśmy dzieciństwo Karola Woj-
tyły oraz wiek młodzieńczy, a
także podstawowe wartości,
jakie głosił podczas swego po-
ntyfikatu. Wielu  być może nie
zdawało sobie sprawy z tego, że

przyszły papież w młodości
chciał zostać aktorem, intereso-
wał się poezją i pisał wiersze.
Jednak z czasem pod wpływem
własnych przemyśleń w bardzo
trudnych czasach wojennych
postanowił wstąpić na drogę ka-
płaństwa. I tak zaczęła się jego
droga do Stolicy Piotrowej. 
Uroczystość  była dla wszyst-
kich nas okazją do refleksji i
przypomnienia sobie, że powin-
niśmy pracować nad własnym
charakterem, doskonalić się i
wymagać od siebie nawet wów-
czas, gdy nikt od nas nie wy-
maga.
Oprawę muzyczną przygoto-
wała  Pani Barbara Czaja, a ca-
łość koordynowały Panie
Urszula Czub i Maria Mółka.

Anna Stochlińska, kl IB
Gimnazjum Bł. Jana Pawła II 

w Borkach

masz Jaje. W kategorii solistów
I miejsce zdobył Kamil Soja, w
duetach I miejsce zdobyły: Wik-
toria Bober i Iza Oliwa. Na za-
kończenie dnia zatańczyły
przedszkolaki, którzy swoim
tańcem i śpiewem zachwycili
całą widownię i jury. Dzień
Tańca zorganizowali i przepro-
wadzili uczniowie klasy VI
wraz z Nauczycielami: Panią
Ewą Chrabąszcz i Panią Żanetą
Wróbel. Wszyscy uczestnicy
otrzymali  nagrody. To był
dzień pełen wrażeń. 

Redaktorzy:
Michał Jaje, Wiktoria Dudek,

Wiktoria Machaj, Jakub Cholewa
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„Ahoj, przygodo! - Cyberdetoks w Ojcowie”
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końcu niewinna nauka zamie-
niła się w „zawody z łucz-
nictwa”. Nasz przewodnik
zadbał także o kilka innych at-
rakcji. Żal nam było opuszczać
Ojców. Wszyscy mamy nadzieję
na powtórny przyjazd w to cu-
downe miejsce za rok. Do
Szczucina powróciliśmy zado-
woleni i oczywiście z  pamiąt-
kami, prawie wszyscy kupili
sobie chusty, które nas wyróż-
niały z tłumu. Ten wyjazd to
były prawdziwe harcerskie pod-
chody, które  zostaną nam na
długo w pamięci. Dziękujemy
wszystkim za  super przygodę.

Iza Głód, Julka Rajtar

Im więcej 
- tym lepiej!

Już od 2007 roku w Ze-
spole Szkół w Borkach nieprze-
rwanie trwa akcja zbierania
plastikowych nakrętek, której
celem jest pomaganie chorym
dzieciom. 
Pierwszą naszą podopieczną była
Basia, a później Mikołaj z okolic
Tarnowa. Akcja trwa już bardzo
długo, bo od siedmiu lat, jednak
chęć pomagania innym nie gaśnie

w uczniach ani na chwilę. Na-
krętki są co jakiś czas odbierane
przez rodziców chorych dzieci 
i dostarczane do Fundacji, która
zorganizowała tę formę wsparcia.
Zdarzyło się nam nazbierać taką
ilość nakrętek, że nie mogły się
zmieścić na przyczepę samocho-
dową! To niebywałe, że ucznio-
wie naszej szkoły wciąż, w każdej
chwili, pijąc wodę mineralną czy
jakiś napój w butelce myślą o tym,
żeby zbierać nakrętki i przekazać
je na cel charytatywny. Nasza
akcja spotkała się ze zrozumie-

Szkolny Dzień Tańca w Skrzynce

,,Wymagajcie od siebie choćby inni
od was nie wymagali”
czyli rocznica nadania szkole 
imienia



wystąpień recytatorskich, wokal-
nych i tanecznych. Wszyscy arty-
ści pragnęli zaprezentować się jak
najlepiej przed tak sympatyczną
widownią. Występom towarzy-
szyły niezwykłe emocje, uśmiech,
wzruszenie i duma z prezentują-
cych się na scenie pociech. Na ko-

niec uroczystości
wszystkie dzieci od-
śpiewały rodzicom
„sto lat”, wręczyły
kwiaty, kartki i wy-
konane upominki,
składając przy tym
najserdeczniejsze ży-
czenia. Całości towa-
rzyszył słodki
poczęstunek, roz-
mowy przy kawie i
herbacie, spotkanie z
nauczycielami i zna-
jomymi. Rodzinna
impreza wszystkim
uczestnikom spra-

wiła mnóstwo przyjemności.
Warto podkreślić, iż od-

powiedni dobór repertuaru stwo-
rzył atmosferę radości i
wdzięczności. Niewielu rodziców
potrafiło powstrzymać cisnące się
do oczu łzy szczęścia i dumy ze
swoich pociech. A to rzadki
widok na szkolnych akademiach.

Teresa Piekielniak

Święto Rodziny

25.05.2017 roku w Szkole Podsta-
wowej w Szczucinie, odbyła się
impreza integracyjna dla uczniów
i ich rodzin pn. „Święto Rodziny”.
Uroczystość była zwieńczeniem
przeprowadzonych warsztatów:
teatralnych, muzycznych i pla-
stycznych, na które zostały pozys-
kane środki przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w
Szczucinie w ramach otwartego
konkursu na realizację zadań pub-
licznych ogłoszonego przez
UMiG w Szczucinie. Na ten dzień
została przygotowana uroczysta
akademia pod kierunkiem 
P.  Anny Ślęczkowskiej i P. Ilony
Mach oraz wystawa prac uczniów
pod hasłem „Moja rodzina żyje
zdrowo”. Do opracowania i wy-
konania dekoracji zaangażowały
się panie pracujące w świetlicy
szkolnej. Przygotowały elementy
scenografii, którymi ozdobiły salę
gimnastyczną, gdzie odbył się
występ. Zaproszenia przygoto-
wane na „Święto Rodziny” każdy
uczeń Szkoły Podstawowej w
Szczucinie przekazał swoim bli-
skim. Dodatkowo wykonane zos-
tały  afisze promujące  imprezę.
Po części artystycznej wszyscy go-
ście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek.

Anna Kolano

RUBRYKA MŁODYCH SZKOLNE ECHA str.13

Wczesnym rankiem 18
maja wszyscy uczniowie wraz z
opiekunami zebrali się pod
szkołą skąd wyruszyli w drogę.
Podróż przebiegała w miłej at-
mosferze, a czas szybko płynął.
Gdy przybyli do Chęcin udali
się na zwiedzanie średniowiecz-
nych ruin zamku, z którymi
wiążą się ciekawe legendy się-
gające czasów Królowej Bony i
Króla Kazimierza Wielkiego.
Najciekawsza z nich dotyczy
włoskiej królowej. Wywiozła
ona z zamku wiele cennych
skarbów. Opowieść głosi, że za-
przęgła 120 koni do kilkunastu
powozów wypełnionych po
brzegi kosztownościami. Nie-
stety most, przez który przepra-

wiał się konwój nie wytrzymał i
całość wpadła do rzeki. Według
legendy, królowa Bona pod po-
stacią Białej Damy po dziś dzień
krąży nocą po murach w poszu-
kiwaniu utraconego majątku.
Ponoć można ją zobaczyć na
murach o północy w każdą księ-
życową noc. Po  zamkowych 
atrakcjach wraz z panią prze-
wodnik uczniowie „zameldo-
wali się” w dworze szlacheckim
na Podzamczu. Kustosz dworu
oprowadził uczestników wy-
cieczki po posiadłości opowia-
dając wiele ciekawych historii.
Głównym wejściem na teren
dworu jest brama z czasów
Króla Jana III Sobieskiego, przez
którą sam król przejechał wraca-
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„Świętokrzyskie Wycieczkowanie”
Wreszcie nadeszła upragniona wiosna i ciepła słoneczna pogoda.
Taka aura sprzyja wyjazdom i podróżom więc uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Skrzynce tym razem pojechali na wycieczkę w re-
gion świętokrzyski.

Dzień Mamy i Taty to
wyjątkowe święta, które każdy z
nas zna i szanuje. Szczególnie
dbają o nie wychowawcy i nau-
czyciele, ci, którym zależy na

edukowaniu, wychowaniu i roz-
woju dzieci i młodzieży. Wycho-
wawcy znają rolę mamy i taty w
życiu dziecka i wiedzą, że mądra
miłość rodzicielska daje gwaran-
cję tego, aby dzieci były zdrowe,
radosne, życzliwe i otwarte na in-
nych. Patron Szkoły Podstawo-
wej w Zabrniu Jan Paweł II,
który był papieżem rodziny,
mówił: „Rodzina spełnia swoją
misję przede wszystkim przez
wychowanie dzieci. Przez słowo
i przykład, przez codzienne kon-

takty i decyzje, przez konkretne
gesty i znaki. Rodzina musi być
silna miłością wzajemną wszyst-
kich, którzy ją tworzą, potrafi być
ostoją dla człowieka pośród
wszystkich niszczycielskich prą-
dów i bolesnych doświadczeń.”

Rodzice – oni jedyni, w
szczęściu, w nieszczęściu, rado-
ści, smutku, stoją przy swoich
dzieciach, wszystko gotowi prze-
baczyć, zawsze jednakowo
dobrzy i kochający. Oni jedyni,
gdy kochają, to nie dlatego, że ich
dzieci są ładne, miłe, mądre i
dobre, ale dlatego, że są ich
dziećmi. I tym silniej kochają, im
gorzej jest ich dziecku. Takiej mi-
łości od ludzi nie zaznamy, bo
taką miłością mogą darzyć tylko
rodzice.

I właśnie w maju i czer-
wcu, kiedy rozkwitają bzy i tuli-
pany, a śpiew ptaków
przypomina, że to wiosna, jest w
kalendarzu dzień poświęcony
najdroższym osobom na świecie
– rodzicom. Dzień Mamy i Taty
to święto, które od kilku lat już
na stałe zagościło w kalendarzu
imprez szkolnych. W tym roku
obchodziliśmy je 26 maja z licz-
nie zebranymi rodzicami.

Uczniowie w podzięce
za trud wychowania, opiekę i mi-
łość zaprezentowali bogaty pro-
gram artystyczny, który
obfitował w wiele wspaniałych

jąc ze zwycięskiej bitwy pod
Wiedniem, gdzie zatrzymał
islamską inwazję na Europę w
1683 roku. Brama prowadzi do
przepięknego włoskiego ogrodu
w stylu barokowym.  Znajdują
się tu piękne marmurowe figury
symbolizujące cztery pory roku
– figury te są wizytówkami
ogrodów w stylu włoskim. 

Po kilkuminutowej
przerwie uczniowie wrócili do
autokaru i pojechali do miejsco-
wości Chrusty. Zobaczyli tam
miniatury znanych zabytko-
wych budynków Województwa
Świętokrzyskiego. Następnie,
przeszli do oceanarium gdzie
oglądali rozmaite gatunki nie-
zwykłych organizmów żyjących
w oceanach. Dzieci i młodzież
zachwyciły ryby głębinowe oraz
kolorowe rybki mieszkające w
rafach koralowych. Szczególne
wrażenie wywarły rekiny i inne
drapieżne stworzenia. Po
warsztatach plastycznych i
przyrodniczych na których
mieli możliwość doskonalenia
swoich umiejętności manual-
nych oraz pogłębiania wiedzy
przyrodniczej z zakresu ewolu-
cji kupili pamiątki, wybrali się
do Zagnańska, gdzie poznali
bogatą historię dęba „Bartka”,
który liczy  około 1000 lat. 

Cały dzień był pełen at-
rakcji i nowych doświadczeń.
Uczniowie choć zmęczeni, byli
zachwyceni i uznali, że wy-
cieczka była fascynującą i cie-
kawą przygodą.

Opracowali uczniowie klasy VI:
Oliwia Dziedzic
Alicja Dziedzic

Michał Jaje

26 maja o godzinie 10.30
Amfiteatr Letni w Gromniku
wypełnił się druhami oraz sa-
morządowcami, gdzie czekały
nowe samochody marki Volvo.
Kluczyki do samochodu wrę-
czył wicemarszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Stanisław
Sorys. Zakup średnich samo-

chodów VOLVO przygotowa-
nych przez firmę BOCAR nie
byłby możliwy gdyby nie pro-
gram "Bezpieczna Małopolska-
samochody strażackie"
realizowanego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-

2020. 
Po przekazaniu samo-

chodów w Gromniku, nasze
nowe VOLVO wystartowało do
Szczucina, gdzie od początku te-
renu operacyjnego, już czekały
tam nasze dwa samochody
GBARt Mercedes i GCBA Jelcz,
które eskortowały nowy naby-
tek okrążając szczuciński rynek,
a następnie udając się do re-
mizy, gdzie czekali nasi druho-
wie oraz sympatycy!
Nowe Volvo zastąpi niezawod-
nego oraz wysłużonego w na-
szej jednostce „Dziadka” czyli
ciężki samochód gaśniczy marki
Jelcz GCBA 6/32.

Wartość samochodu
którego producentem jest firma
BOCAR wynosi ponad 680 tys.
zł. Ponadto dodatkowo nasza
jednostka jak i pozostałe otrzy-
mały detektor wielogazowy,
który umożliwi nam szybką
reakcję w przypadku niebezpie-
czeństwa zatrucia czadem, a
także wybuchem gazu.

Druh Dariusz Wrona

Długo wyczekiwany samochód nareszcie zawitał w naszej OSP !

Dzień Rodziny



Gimnazjum w Szczucinie  w
programie ,,Finansoaktywni”

Uczniowie z naszej szkoły pod
opieką Pani Małgorzaty Tabor
przystąpili do programu eduka-
cyjnego Ministerstwa Finansów
,,Finansoaktywni”, którego
celem jest kształtowanie wiedzy
podatkowej, uczenie uczciwości
podatkowej, wskazywanie ob-
szarów, które finansowane są z
tego źródła, kształtowanie świa-
domości, że współczesny patrio-
tyzm to również płacenie
podatków. Do programu przy-
stąpiły dwa zespoły uczniow-
skie. Pierwszy zespół w składzie:
Weronika Karaś, Kinga Bie-
laszka, Maciej Marchwicki wyre-

Gminny Turniej BRD

Dnia 11 maja 2017 roku
w  Zespole Szkół w  Szczucinie
rozegrany został Turniej Wie-
dzy o Bezpieczeństwie w Ruchu
Drogowym (BRD) - Etap
Gminny. W   turnieju wzięły
udział  4 szkoły z terenu gminy
Szczucin – SP Zabrnie, SP Słu-
piec, SP Skrzynka, SP Szczucin.

Patronat nad turniejem objął
Komendant Komisariatu  Policji
w Szczucinie i Komenda Powia-
towa Policji w Dąbrowie Tar-
nowskiej. Zawodników
przywitali organizatorzy zawo-
dów wraz z st. asp. Jarosławem
Czupryną. Do komisji zostali
powołani opiekunowie drużyn.
Uczestnicy musieli się zmierzyć
z przepisami ruchu drogowego

Antoni Macierewicz – Minister
Obrony Narodowej,
Anna Zalewska – Minister Edu-
kacji Narodowej,
Jan Żaryn – Senator RP,
Jerzy Eisler – Dyrektor IPN Od-
dział Warszawa,
Jacek Pawłowicz – Muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych RP,
Dziekan Jan Andrzejewski – kus-
tosz Bazyliki Świętej Trójcy w
Kobyłce.
Kinga wykonała piękną pracę o
bohaterze pochodzącym z na-
szego regionu, żołnierzu AK An-
tonim Trzeplą. Razem z
nauczycielką historii Pani Edytą
Nowak dotarła do nowych mate-
riałów na jego temat i razem
opracowały scenariusz komiksu.
Nad efektem pracy plastycznej
czuwała Pani Ewelina Niewia-
domska-Burzec, która miała
możliwość towarzyszyć Kindze
podczas wręczenia nagród. Bar-
dzo cieszymy się z kolejnego
sukcesu Kingi i trzymamy kciuki
za następne.
"http://www.gimszczucin.ma-
lopolska.pl/index.php/aktual-
noci/179-komiks-qniezapomnia
ne-historieq-nagrodzony""NIE-
z a p o m n i a n H Y P E R L I N K
"http://www.gimszczucin.ma-
lopolska.pl/index.php/aktual-
noci/179-komiks-qniezapomnia
ne-historieq-nagrodzony"e histo-
rie" nagrodzony

Ewelina Niewiadomska-Burzec

w Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych i Więźniów Politycznych
PRL przy ulicy Rakowieckiej 37
w Warszawie,  uczennica Gim-
nazjum w Szczucinie Kinga
Dzięgiel z klasy Ic otrzymała na-
grodę za komiks IV Konkursie
Historycznym o Żołnierzach
Wyklętych. Kinga otrzymała wy-
różnienie z rąk Ministra MSWiA
Mariusza Błaszczaka, gratulował
jej również Mariusz Kamiński
Minister Koordynator Służb Spe-
cjalnych, a także Mirosław Wid-
licki ze Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej i  Bog-
dan Grzenkowicz z Komitetu Pa-
mięci Rotmistrza Witolda
Pileckiego .
– “To wielka chwila, że w miej-
scu, gdzie mordowani byli Boha-
terowie możemy podsumować
IV edycję Konkursu o Żołnie-
rzach Wyklętych” – powiedział
podczas Uroczystości szef
MSWiA Mariusz Błaszczak.
Uroczystość prowadził redaktor
TVP1 Rafał Patyra. Poinformo-
wał on wszystkich zebranych o
przebiegu konkursu i jego efek-
tach. Organizowany przez Ko-
mitet Pamięci Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Kobyłce
już po raz 4, Konkurs Histo-
ryczny o Żołnierzach Wyklętych,
wzbudził rekordowe zaintereso-
wanie – nadesłano ponad 2000
prac z ponad 20 krajów świata.
Tegoroczna edycja Konkursu
Historycznego o Żołnierzach
Wyklętych została objęta Hono-
rowym Patronatem Prezydenta
RP Andrzeja Dudy, który z tej
okazji napisał do wszystkich ze-
branych list, w którym wyrażał
podziękowanie za tak wspaniałą
inicjatywę.
W Komitecie Honorowym kon-
kursu zasiedli:
Mariusz Błaszczak – Minister
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji – przewodniczący,

Zespół Szkół w Szczucinie
szkołą promującą bezpieczeń-
stwo

W Zespole Szkół w Szczucinie
od wielu lat podejmuje się dzia-
łania mające na celu poprawę
bezpieczeństwa uczniów. Szkoła
Podstawowa  i Gimnazjum w
maju 2017 roku wraz z partne-
rami projektu podjęły się realiza-
cji działań zmierzających do
zwiększenia poczucia bezpie-
czeństwa na terenie szkoły. Sto-
pień realizacji wszystkich zadań
związanych ze Zintegrowaną
Polityką Bezpieczeństwa prowa-
dzony jest dwutorowo. Pierwszy
etap odbywa się na poziomie na-
szej szkoły, która dokonuje
oceny efektywności podejmowa-
nych działań. Drugi etap nato-
miast odbywa się w formie
audytu dokonywanego przez
Komendę Wojewódzką Policji w
Krakowie i ma miejsce raz w
roku w miesiącach maj – czer-
wiec. 23 maja 2017r.  na terenie
naszej szkoły został przeprowa-
dzony audyt przez Zespół Certy-
fikujący z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krako-
wie w ramach uczestnictwa w
projekcie Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa.  Na jego pod-
stawie szkoła ma szansę uzyskać
„Certyfikat Szkoły Promującej
Bezpieczeństwo”. Naszym zma-
ganiom patronują instytucje od-
powiedzialne za poprawę
ogólnie pojętego bezpieczeń-
stwa, a wszelkie nasze działania
w tym zakresie zmierzają do
otrzymania Certyfikatu. 

Koordynator Projektu
Ewa Gorzkowicz

Historia komiksem pisana

Podczas Gali Finałowej, która
odbyła się 3 kwietnia 2017 roku
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wypełniając testy  pod czujnym
okiem pana policjanta oraz z
torem przeszkód. 
Klasyfikacja Końcowa:
I miejsce – Szkoła Podstawowa
w Szczucinie
II miejsce - Szkoła Podstawowa
w Zabrniu
III miejsce - Szkoła Podstawowa
w Skrzynce
IV miejsce - Szkoła Podstawowa
w Słupcu

Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody, które wręczył Komen-
dant Komisariatu Policji w
Szczucinie podinsp. Bogumił Je-
dynak, st. asp. Jarosław Czup-
ryna z Komendy Powiatowej
Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Nagrody zostały ufundowane
przez Dyrektora Zespołu Szkół
w Szczucinie,  Komendę Powia-
tową w Dąbrowie Tarnowskiej,
Komisariat Policji w Szczucinie,
Pełnomocnika ds. Uzależnień
Gminy Szczucin. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy, a
zwycięzcom życzymy powo-
dzenia w eliminacjach powiato-
wych.

Joanna Ryk, 
Aleksandra Mazur – Surdel

Pożegnanie pani Teresy Bogacz

24 kwietnia pani Teresa
Bogacz sekretarka szkoły ode-
szła na zasłużoną emeryturę.
Odbyło się uroczyste pożegna-
nie na apelu szkolnym. Panią
Teresę pożegnali: dyrekcja
szkoły, nauczyciele, pracownicy
obsługi, przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie, Szkolny
Samorząd Uczniowski oraz
uczniowie.

Sukcesy uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie

Finał Małopolskiego Konkursu
Informatycznego Baltie 2017

24 kwietnia 2017 r. w
Krakowie odbył się Finał Mało-
polskiego Konkursu Informa-
tycznego Baltie 2017. Finalistą
etapu wojewódzkiego został
Karol Bielaszka z klasy 6 b.
Przewodniczącym komisji kon-
kursowej był Bohumir Soukup
twórca programu Baltie.
Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie wśród
Mistrzów Ortografii

11 maja 2017 r. w Szkole
Podstawowej nr 1 w Dąbrowie
Tarnowskiej odbyła się XVII
edycja konkursu ortograficz-
nego „Mistrz Ortografii Po-
wiatu Dąbrowskiego 2017”. W
konkursie wzięło udział 13
szkół Powiatu. Każdą szkołę re-
prezentowało po troje uczestni-
ków. W skład drużyny ze
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie weszli uczniowie wyłonieni
w szkolnym konkursie „Mistrz
Języka Polskiego”. Byli to
uczniowie klasy VIa: Izabela
Głód, Miłosz Krupa i Julia Raj-
tar. Spisali się dzielnie. W rywa-
lizacji indywidualnej Julia Rajtar
zdobyła II miejsce, a Miłosz
Krupa wyróżnienie. W rywali-
zacji grupowej Szkoła uzyskała
III miejsce. Laureaci przywieźli
ze sobą puchar i dyplom dla
szkoły oraz dyplomy i nagrody
indywidualne. Uczniów do kon-
kursu przygotowała Pani Teresa
Giertuga-Skowron. 
Gratulujemy!

Teresa Giertuga-Skowron

Co słychać w Szkole Podstawowej 
w Szczucinie?

żyserował film - ,,Współcześni
Romeo i Julia”, który w nie-
zwykle zabawnej aranżacji
przedstawiał pozytywne
aspekty podatków. Z kolei drugi
zespół w składzie: Kinga Dzię-
giel, Kacper Jarosz, Kacper Beker
przygotował prezentację multi-
medialną, przybliżającą kwestie
podatkowe. Podsumowanie i
prezentacja całości prac miała
miejsce w dniu 27 kwietnia 2017
r. w Zespole Szkół w Szczucinie,
której punktem kulminacyjnym
była debata na temat pozytyw-
nych efektów płacenia podat-
ków. Całość dopełnił ożywiona
dyskusja i pytania publiczności,
na które odpowiadali uczniowie.
Podkreślić należy, iż wcześniej
solidnie przygotowali się do te-
matu, dlatego ich odpowiedzi
były merytoryczne i wyczerpu-
jące. Na debatę przybyło wielu
gości. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas: Przewodnicząca Rady
Miejskiej Pani Agnieszka Beker,
z-ca Kierownika CUW Pan
Adam Murczek, Pan Dzielni-
cowy Waldemar Gorzkowicz,
przedstawicielki Gminnej Biblio-
teki w Szczucinie z Panią 
w-ce Dyrektor Dorotą Margo-
siak, Pani higienistka Janina
Woźniak oraz nauczyciele i
uczniowie. Gospodarzami spot-
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Wieści z Zespołu
Szkolno - Przed-
szkolnego 
w Maniowie
- MIĘDZYNARODOWY KON-
KURS MATEMATYCZNY
"KANGUR"
16 marca 2017 roku 10 uczniów z
kl. III oraz 8 uczniów z kl. II przy-
stąpiło do Międzynarodowego
Konkursu „Kangur Matema-
tyczny” organizowanego przez
Towarzystwo Upowszechniania
Wiedzy i Nauk Matematycznych
z Torunia.

- VII OGÓLNOPOLSKI KON-
KURS PLASTYCZNY DLA
DZIECI "BEZPIECZNIE NA
WSI TO PODSTAWA -
ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE
ZABAWA"
23 marca 2017 roku, w naszej
szkole odbyło się spotkanie z
przedstawicielem KRUS-u w
Dąbrowie Tarnowskiej, który
przeprowadził pogadankę na
temat bezpieczeństwa dzieci na
wsi. Przedszkolacy oraz ucznio-
wie wykazali się dużą wiedzą na
temat bezpiecznego zachowania
się w gospodarstwie. Został też
ogłoszony konkurs plastyczny,
którego celem jest promowanie
pozytywnych zachowań dzieci
związanych z pracą i zabawą na
terenie gospodarstwa rolnego.
Rozmowę zakończyła projekcja
filmu rysunkowego pt. „Rodzina
Porażków”.

- PROGRAM MUZYCZNY RO-
MANA BROCHOCKIEGO
29 marca 2017 roku w naszym
ZSP gościł pan Roman Brochocki,
który zaprezentował program
muzyczny. W czasie lekcji zade-
monstrował oraz zagrał na dzie-
więciu instrumentach
muzycznych. Były to znane i
mało znane instrumenty: akor-
deon, harmonijka ustna, fletnia
Pana, okaryna, ligawka, trąbka,
banjo, bałałajka oraz saz.

- DZIEŃ ZIEMI
''Żyj z przyrodą w zgodzie"- pod
takim hasłem dzieci z naszej
szkoły obchodziły Dzień Ziemi.
Dzieci z przedszkola w swoim
przedstawieniu zachęcały do tro-
ski o przyrodę i nasze środowi-
sko. Po ich występie odbył się
konkurs wiedzy przyrodniczej.
Wybrani uczniowie z klas I-III
odpowiadali na wylosowane py-
tania. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali ordery i nagrody rzeczowe.

- OBCHODY  3 MAJA
4 maja w naszej szkole odbyła się
uroczystość z okazji obchodów
dnia 3 maja. Jest to ważny dla
każdego Polaka dzień. Jest to data
uchwalenia pierwszej w Europie,
a drugiej na świecie Konstytucji.
Święto to zostało wprowadzone
na pamiątkę uchwalenia przez
Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w
1791 r.   
W naszej szkole obchody tego
święta były równie uroczyste.
Uczniowie klas I i II przygotowali
przedstawienie. Po wejściu na
salę  naszą uwagę przykuły cie-
kawe obrazy na ekranie.  Następ-
nie rozpoczęła się bezpośrednia
relacja reporterów z placu zam-
kowego w Warszawie. Nie za-
brakło patriotycznych pieśni,
refleksyjnych słów.

Zespół
Redakcyjny Szk. w Maniowie

kania była Pani Dyrektor Ze-
społu Szkół w Szczucinie Beata
Dzięgiel oraz opiekun naukowy
programu Pani Małgorzata
Tabor.

Małgorzata Tabor

Rowerami do grot solnych w
Ziempniowie

W sobotę 6 maja grupa uczniów
Gimnazjum w Szczucinie z klas
II wraz z opiekunami wyruszyła
na wycieczkę rowerową do
Ziempniowa, która była jedno-
cześnie ostatnim etapem i pod-
sumowaniem projektu
edukacyjnego. Nie bacząc na
pochmurną aurę postanowi-
liśmy dotrzeć do grot solnych.
Prawdopodobnie dobrymi hu-
morami zaczarowaliśmy po-
godę, bo zaraz na początku
trasy uśmiechnęło się do nas
słońce. Wycieczkę zaplanowa-
liśmy optymalnie - jechaliśmy
drogą asfaltową o małym nasi-
leniu ruchu oraz terenami zale-
sionymi. Dystans 17 km
pokonaliśmy w niespełna półto-
rej godziny. Podczas 40 minuto-
wego pobytu w grotach solnych
korzystaliśmy z dobroczynnego
działania soli oraz jodu. Byliśmy
zafascynowani pięknym wnęt-
rzem przypominającym starą
kopalnię oraz źródełkiem z lecz-
niczą wodą.  Równocześnie re-
laksowaliśmy się na wygodnych
fotelach przy dźwiękach mu-
zyki. Po wyjściu mieliśmy czas
na rozegranie meczu piłki siat-
kowej oraz posiłek. Wróciliśmy
zadowoleni i uśmiechnięci. Dla
większości uczestników była to
dobra rozgrzewka przed waka-
cyjnymi wyprawami.

Edyta Nowak
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Zgodnie z planem pracy
szkoły w kwietniu i maju zorga-
nizowane zostały konkursy 
wewnątrzszkolne, w których
uczniowie mogli sprawdzić
swoją wiedzę i umiejętności z
różnych dziedzin. 
Konkurs ”Grzeczność na co
dzień”

Właściwe zachowanie w
każdej sytuacji to umiejętność,
którą należy wpajać dzieciom już
od najmłodszych lat. Z myślą o
tym, w naszej szkole zorganizo-
wano tematyczny konkurs pt.
„Grzeczność na co dzień”. W fi-
nale konkursu zmierzyły się czte-
roosobowe drużyny z klas IV, V,
i VI, wyłonione w wewnątrzkla-
sowych eliminacjach. Kapita-
nami drużyn zostali uczniowie,
którzy okazali się najlepsi w
pierwszym etapie konkursu: Ka-
mila Kupiec z kl. IV, Jakub Stan-
kiewicz z kl. V i Arleta Rogala z
kl. VI. Uczestnicy konkursu mu-
sieli wykazać się wiedzą teore-
tyczną i praktyczną z zakresu

„savoir – vivre”. Wśród pytań
znalazły się zagadnienia z dzie-
dziny kultury życia codziennego,
powitania  i pozdrowienia, za-
chowanie przy stole, wręczanie i
przyjmowanie kwiatów i prezen-
tów, korzystanie z telefonu i in-
ternetu, oraz zachowanie w
kinie, teatrze i w podróży. Zma-
gania okazały się bardzo wyrów-
nane. O zwycięstwie w finale
zadecydowała dogrywka. Osta-
tecznie najlepsza okazała się dru-
żyna z kl. V, w składzie: Jakub
Stankiewicz, Patrycja Furgał, Ka-
mila Gadziała, Piotr Bogacz.

Konkursy czytelnicze
Czytanie ze zrozumie-

niem to w dzisiejszym świecie
podstawowa kompetencja, której
opanowanie pozwala na ak-
tywny udział w życiu społecz-
nym i kulturalnym.
Nauka czytania tekstu ze zrozu-
mieniem stała się priorytetem we
współczesnym kształceniu, po-
nieważ to właśnie szkoła musi
kształcić umiejętności i pokazy-
wać jak zdobywać informacje.
Jednym ze sposobów realizacji
tego zadania są konkursy, któ-
rych celem jest rozwijanie zainte-
resowań czytelniczych uczniów,
sprawdzenie umiejętności rozu-
mienia czytanych tekstów oraz
wykorzystania informacji w nich
zawartych, a także zwiększenie
efektywności pracy z uczniem
zdolnym. W kwietniu w szkole
w Zabrniu zorganizowane zos-
tały dwa konkursy czytelnicze:
Pierwszy pn. „W świecie wierszy
Jana Brzechwy” przeznaczony
był dla uczniów kl. I-III i doty-
czył znajomości utworów Jana
Brzechwy. Uczniowie zostali
szczegółowo zapoznani z termi-
nem i harmonogramem kon-
kursu. Aby zachęcić do udziału
jak najliczniejszą grupę uczniów
nauczyciele każdego dnia wzor-
cowo czytali w klasach utwory J.
Brzechwy, sprawdzali technikę
czytania i rozumienie treści. Po-
nadto uczniowie mogli korzystać
z zasobów biblioteki i czytać
utwory samodzielnie. Ostatecz-
nie w konkursie wzięło udział 13
uczniów. Konkurs przebiegał w
dwóch – etapach: do drugiego
etapu zakwalifikowało się 6
uczniów. W wyniku eliminacji I
miejsce zajęła Gabriela Jędo kl. II,
miejsce II Amelia Lechowicz z kl.
III, miejsce III– Kinga Bator i
Agata First. Laureaci konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe ufundowane przez
Radę Rodziców. Drugi konkurs
pn.”Konkurs pięknego czytania
ze zrozumieniem”, przezna-
czony był dla kl. VI-VI. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach:
etap I - prezentacja wybranych
przez siebie utworów literackich.
Jury oceniało płynność, wyrazis-

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZABRNIU

tość oraz interpretację głosową
czytanych fragmentów utworów.
Do etapu II zakwalifikowało się
4 uczniów. Uczestnicy II etapu
otrzymali zestaw zadań, który
sprawdzał umiejętność czytania
ze zrozumieniem, a następnie
każdy z uczestników prezento-
wał ten sam fragment tekstu.
Zwycięzcą konkursu został Piotr
Furgał z  kl. VI, miejsce II zajął
Jakub Stankiewicz z kl. V, nato-
miast miejsce III ex aequo - Ka-
mila Kupiec i Michał Głód.
Uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe. 

Konkurs wiedzy 
o Janie Pawle II

W rocznicę urodzin Pat-
rona szkoły, Pani Katarzyna Ma-
jewska przeprowadziła konkurs
wiedzy o Janie Pawle II. Celem
konkursu była popularyzacja
wiedzy o życiu, nauczaniu i
świętości Ojca Świętego Jana
Pawła II, kształtowanie postawy
szacunku i uznania dla Papieża
Polaka. Konkurs przeprowa-
dzony został w formie testu,
uczestniczyło w nim 9. uczniów.
I miejsce zajęła Marta Guzik z kl.
VI, II miejsce - Kamila Gadziała z
kl. V,  miejsce III - Patrycja Furgał
i Oliwia Dorosz.
Konkurs wiedzy o Wielkiej Bry-
tanii
”How much do you know abaut
the UK”, był skierowany do
uczniów kl. IV-VI. Wzięło w nim
udział 9 dzieci. Materiały do kon-
kursu umieszczone zostały na
tablicy w korytarzu szkolnym
tak, aby wszyscy zainteresowani
mieli do nich bezpośredni do-
stęp. Konkurs ( w formie testu),
zawierał zadania zamknięte i
jedno zadanie otwarte i spraw-
dzał ogólną wiedzę o Wielkiej
Brytanii. Zwycięzcy konkursu: I
miejsce – Patrycja Furgał kl. V, II
miejsce – Kamila Gadziała kl. V,
III miejsce – Mateusz Jeż kl. VI.

Lucyna Bulwa

Wycieczka do Krakowa
22 maja br. uczniowie

klas 0 – III uczestniczyli w wy-
cieczce do Krakowa. Wędrówka
rozpoczęła się od Parku Edukacji
Globalnej „Wioski Świata”, gdzie
wokół wielkoformatowej mapy

świata powstały zabudowania
charakterystyczne dla wszyst-
kich kontynentów: tradycyjna af-
rykańska wioska, papuaski dom
na palach, andyjska chata, orygi-
nalna mongolska jurta, indiań-
skie tipi, południowo-
amerykański slums, a także nie-
topniejące igloo. Wędrówka ta,
pomogła przybliżyć codzienność,
poznać kulturę mieszkańców
oraz uwrażliwić na problemy od-
ległych i zapomnianych  zakąt-
ków naszej planety. 
Poprzez uczestnictwo w warszta-
tach bliżej poznaliśmy problemy
ghańskiej wioski, zajęcia miesz-
kańców, zabawy i pomysłowość
ich dzieci w konstruowaniu za-
bawek z różnych odpadów. Do-
wiedzieliśmy się także, że ich
domy są okrągłe - wg. wierzeń
mieszkańców, w kątach czają się
złe duchy. Następnie przejecha-
liśmy pod Barbakan i Bramę Flo-
riańską, gdzie bierze swój
początek Droga Królewska. Po-
dążając nią dotarliśmy do Rynku
Głównego – serca Krakowa i naj-
większego placu średniowiecznej
Europy.  
Podczas wędrówki poznaliśmy
wiele ciekawostek związanych z
mijanymi zabytkami i miejscami,
a dźwięki hejnału z wieży ma-
riackiej przywołały legendę „O
dwóch wieżach i dwóch bra-
ciach”.  Pobyt na Rynku stał się
okazją do zakupu niepowtarzal-
nych pamiątek.  Stąd udaliśmy
się pod Smoczą Jamę będącą wi-
zytówką miasta.
Ostatnim etapem wędrówki po
Krakowie była wizyta  w ZOO.
Tu mieliśmy okazję zobaczyć nie-
spotykane na co dzień zwierzęta
egzotyczne. Wśród nich bezpo-
średnio te, o których słyszeliśmy
zwiedzając „Wioski Świata”.
Przemierzając alejki ogrodu z
bliska poznawaliśmy ich wygląd,
zwyczaje i tryb  życia. Dzieciom
najbardziej podobały się sury-
katki,  baraszkujące w wodzie
wydry i śmieszne małpki. Podzi-
wiały również dostojnie spaceru-
jące po wybiegu żyrafy i
odpoczywające w słońcu lwy.
Pobyt w ZOO okazał się nie tylko
ciekawą przygodą, ale także at-
rakcyjną lekcją przyrody.

Agnieszka Kokoszka
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30 maja, w przeddzień
Światowego Dnia bez Papierosa
w Gimnazjum w Radwanie, od-
była się uroczysta prezentacja
realizowanego przez klasę
drugą projektu edukacyjnego
"Twoje zdrowie zależy od Cie-
bie, chciej zainwestować w sie-
bie". Poza nauczycielami i
uczniami naszego gimnazjum w
uroczystości wzięli również
udział rodzice uczniów klasy
drugiej. Realizując projekt
uczniowie pracowali w trzech
grupach. Każda z nich zapre-
zentowała efekty swojej pracy.
Uczniowie przedstawili prezen-
tacje multimedialne  oraz film,
śpiewali piosenki, tańczyli i de-
klamowali wiersze. Prezento-
wali też efekty
przeprowadzonych badań - wy-
niki anonimowych ankiet doty-
czących swoich zwyczajów
żywieniowych i sposobów spę-
dzania wolnego czasu. 
Na widzach przedstawienie
zrobiło ogromne wrażenie -
uczniowie potrafili w niezwykle
atrakcyjny i różnorodny sposób
przekazać informacje na temat
zasad aktywnego życia wolnego
od nałogów, zasady zbilanso-
wanej diety opartej na mądrych

24.05.2017 roku dzieci
przedszkolne oraz uczniowie z
klas I - III z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Skrzynce,
udały się do Dąbrowskiego
Domu Kultury, na przedstawie-
nie teatralne pt. ,,Domek z pier-
nika”, przygotowane przez
Kielecki Teatr Lektur. Spektakl
cieszył się dużym zainteresowa-
niem, dzieci radośnie reagowały
na to, co działo się na scenie.
Najwięcej emocji wzbudziła
wśród oglądających Czarow-
nica – była zabawna, doprowa-
dzała dzieci do śmiechu, ale
chwilami budziła strach.
„Domek z piernika” to bajka

24 marca uczniowie
szkoły odwiedzili V Targi Edu-
kacyjne – Festiwal Zawodów.
Przez trzy dni ponad 100 wy-
stawców na ponad 140 stoiskach
przedstawiło prezentacje w 7
branżach. Festiwal Zawodów
organizowany jest od kilku już
lat na terenie hali wystawowej
EXPO Kraków. Podczas tego-
rocznego Festiwalu zaprezento-
wały się także: służby
mundurowe, uczelnie oraz
przedsiębiorcy, współpracują-
cych ze szkołami. Byli goście z
regionów partnerskich Woje-
wództwa Małopolskiego, m.in.
z Niemiec, Francji, Słowacji,
Ukrainy i Węgier. Podobnie jak
w ubiegłych latach, podczas
Targów, można było skorzystać
z pomocy wykwalifikowanych
doradców zawodowych, którzy

wyborach i rolę aktywności ru-
chowej.
Całoroczna praca nad projektem
przyniosła nie tylko rozwój wie-
dzy i umiejętności, pozostawiła
po sobie materialne ślady, takie
jak gazetki ścienne czy prace
plastyczne. Przede wszystkim
była źródłem wielu radości i sa-
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Dzieci ze Skrzynki w świecie teatru

przeprowadzali ocenę indywi-
dualnych predyspozycji i suge-
rowali najodpowiedniejszą
ścieżkę kształcenia. Festiwal Za-
wodów to jedno z działań pro-
wadzonych przez samorząd
województwa w celu wspiera-
nia i modernizowania kształce-
nia zawodowego w regionie. 
Korzystając z okazji uczniowie
naszego gimnazjum odwiedzili
w Krakowie wiele wspaniałych
miejsc. Zwiedzając zabytki
wzięli udział w lekcji historii
sztuki i architektury, mieli nie-
powtarzalną okazję rozpozna-
wać budowle w różnych stylach
architektonicznych, o których
do tej pory jedynie uczyli się w
szkole. Zwiedziliśmy Wawel,
podziwiając dziedziniec zamku
królewskiego. Oddaliśmy hołd
parze prezydenckiej w pod-
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Wycieczka do Krakowa

Gimnazjaliści w Radwanie promują zdrowy styl życia

tysfakcji. Uczniowie klasy dru-
giej nie tylko sami zrozumieli,
ale też potrafili pięknie przeka-
zać innym, że nasz największy
skarb - zdrowie, musimy pielęg-
nować w każdym wieku.

Janusz Guła

edukacyjno-ekologiczna, która
wprowadziła widzów w zacza-
rowany świat teatru poprzez
piękne dekoracje, kostiumy
światła, a przede wszystkim
wspaniałą grę aktorską. Przed-
stawienie było ciekawą formą
przekazania dzieciom zasad
kulturalnego zachowania.

Widowisko bardzo po-
dobało się przedszkolakom i
uczniom o czym świadczyły za-
dowolone twarze i niekończące
się rozmowy wspominające
wrażenia po oglądniętym spek-
taklu.

Aneta Pachołek

ziemnej krypcie Katedry Wa-
welskiej. Spacerując po sta-
rówce, analizowaliśmy cechy
architektury kościoła św. An-
drzeja i pobliskiego kościoła św.
Piotra i Pawła. W tym ostatnim
zeszliśmy do krypt w których
spoczywa Piotr Skarga i Sławo-
mir Mrożek.
Jednym z najciekawszych punk-
tów wycieczki była wizyta w
muzeum archeologicznym w
którym największe zaintereso-
wanie wzbudzają niezmiennie
mumie w zbiorach sztuki egip-
skiej.
Wycieczka do Krakowa nie
mogła się też obyć bez wizyty
na Rynku i spaceru ulicą Flo-
riańską. Pomimo kiepskiej po-

gody humory wszystkim dopi-
sywały i pomimo zmęczenia żal
było opuszczać tak piękne
miasto.

Obchody rocznicy 
uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja

Obchody 226. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
rozpoczęła uroczysta Msza św.
w kościele parafialnym w
Szczucinie. Po Nabożeństwie,
poczty sztandarowe, przedsta-
wiciele samorządu, szkół,
przedszkoli, organizacji społecz-
nych oraz mieszkańcy przeszli
na plac Rynku, gdzie odbyła się

dalsza część  uroczystości.
Wzięli w nich udział również
przedstawiciele naszej szkoły z
pocztem sztandarowym na
czele. Również w naszej szkole
świętowaliśmy rocznicę uchwa-
lenia konstytucji, wspominając
przy tej okazji inne majowe
święta - Święto Pracy, Dzień
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,
rocznicę wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej i zakończenie
II Wojny Światowej. Uczniowie
przygotowali z tej okazji uro-
czystą akademię, na której za-
prezentowali swoje umie-
jętności recytatorskie i mu-
zyczne. 

Janusz Guła



wie starszych klas na lekcjach ję-
zyka polskiego czytali frag-
menty „Qvo  vadis” Henryka
Sienkiewicza, włączając się w
Narodowe Czytanie - ogólno-
polską akcję propagującą czytel-
nictwo i znajomość literatury
narodowej. Wykonali klasowe
gazetki poświęcone książce i
czytaniu. W klasach pojawiły się

hasła propagujące czytelnictwo.
W ramach współpracy z  Filią
Biblioteczną w Słupcu odbył się
cykl lekcji bibliotecznych.
Uczniowie poznali zasady funk-
cjonowania biblioteki, korzysta-
nia z katalogów, zdobyli wiedzę
na temat historii książki, rozma-
wiali na temat nowości wydaw-
niczych oraz ich ulubionych
książek. Pani bibliotekarz Maria
Włodarczyk oraz P.  Lucyna

Problem czytania w
dobie kultury obrazkowej
często spędza sen z powiek nau-
czycielom. Większość uczniów
niechętnie sięga po lektury, a za-
miast nich woli obejrzeć adapta-
cje filmowe lub przeczytać
„bryk” ze streszczeniem książki.
Motywowanie uczniów do czy-
tania jest trudne, a coroczne wy-
niki czytelnictwa alarmują. Jak
pokazują ostatnie badania prze-
prowadzone przez Bibliotekę
Narodową, jedynie 37 procent
Polaków przeczytało w 2016
roku jakąkolwiek książkę. Wy-
chowanie do czytania jest pracą
żmudną i wieloletnią. Nikt nie
rodzi się czytelnikiem, a zamiło-
wanie do czytania musi być po-
budzane przez inne osoby.
Postanowiliśmy, aby rok
szkolny 2016/2017, upłynął pod
hasłem „Czytać każdy może...”

Już 2 września ucznio-
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Klara są częstymi i miło wita-
nymi gośćmi w przedszkolu,
gdzie wprowadzają najmłod-
szych w zaczarowany świat
bajek i baśniowych opowieści.
Akcja „Starsi czytają młod-
szym” niewątpliwie dostarczyła
biorącym w niej udział wiele ra-
dości. Chętni uczniowie z klas
starszych, czytali wybrane frag-
menty książek swoim młod-
szym kolegom. Nie mogło,
rzecz jasna, obyć się bez konkur-
sów. I tak w listopadzie został
rozstrzygnięty konkurs na naj-
piękniejszą zakładkę do książki
pod hasłem „Nie zaginaj rogów,
używaj zakładki, na półce mnie
stawiaj, dbaj o me okładki...”
Dzieci wykazały się kreatywno-
ścią oraz starannością. Najbar-
dziej podobała się praca
wykonana zespołowo przez
przedszkolaków, a także za-
kładki: Justyny Łachut, Oli
Ćwiek i Karoliny Zalińskiej.
W  kwietniu został zorganizo-

dzin wychowawczych odby-
wają się audycje radiowe pod
wspólnym hasłem ,,Czytanie na
śniadanie”, podczas których
prezentowane są sylwetki naj-
popularniejszych pisarzy litera-
tury dziecięcej i młodzieżowej
oraz fragmenty ich utworów.
Temu celowi służą również wi-
zyty w zaprzyjaźnionej ze
szkołą Filii Biblioteki Publicznej
w Borkach, gdzie uczniowie
mogą zapoznać się z księgozbio-
rem i ofertą kulturalną pla-
cówki. 
W marcu zorganizowaliśmy w
Zespole Szkół w Borkach im-
prezę środowiskową pod ha-
słem Dzień Książki, której celem
była promocja czytelnictwa i po-
kazanie niesłabnącej atrakcyjno-
ści książki jako nośnika wiedzy,
rozrywki i wartości wychowaw-
czych. Dzień Książki organizo-
wany w naszej szkole od wielu
lat jest stałym elementem har-
monogramu imprez szkolnych
na każdy rok, jednak tym razem
był wydarzeniem wyjątkowym
z racji zaproszonych na uroczys-
tość sympatycznych gości w
osobach przedszkolaków z Pub-
licznego Przedszkola w Borkach
wraz z Panią Dyrektor Bożeną
Balicką i opiekunkami. Byliśmy
zaszczyceni obecnością mam,
które chciały obejrzeć występy
swoich pociech i dodać im otu-
chy przed liczną publicznością.
Okazało się bowiem, że dzieci z
przedszkola mają tak bogaty re-
pertuar recytatorski, że prezen-
towanymi przez siebie
utworami autorstwa klasyków
poezji dziecięcej mogą z powo-
dzeniem konkurować z
uczniami naszej szkoły, a prze-
cież są wśród nich wielokrotni
zwycięzcy konkursów recyta-
torskich dla szkół podstawo-
wych i gimnazjów nie tylko na

Pracuję w bibliotece szkolnej od
kilkunastu lat i doskonale pa-
miętam czasy, gdy uczniowie
ustawiali się w kolejce do jakiejś
poczytnej książki. Prowadziłam
wówczas zeszyt, w którym za-
pisywałam nazwiska oczekują-
cych na dany tytuł. Były to
czasy katalogów kartkowych
umieszczanych w drewnianych
skrzynkach, które należą już do
rzadkości, gdyż w większości
bibliotek zastąpione zostały pro-
gramami komputerowymi z ko-
dami kreskowymi i
możliwością sprawdzenia zaso-
bów bibliotecznych z własnego
urządzenia telekomunikacyj-
nego posiadającego dostęp do
sieci. Dziś rezerwacje należą do
rzadkości, a dotyczą jedynie lek-
tur obowiązkowych. Od czasu
upowszechnienia się Internetu z
niepokojem obserwujemy coraz
mniejsze zainteresowanie
książką wśród dzieci i mło-
dzieży. Sieć konkuruje z książką
i niewątpliwie dysponuje wie-
loma atutami, jakich książce
brak. Po pierwsze oczarowuje
barwnym, łatwym w odbiorze
przekazem obrazkowym. Po
drugie sieć daje nieograniczone

możliwości przeskakiwania z
tematu na temat, z filmiku na
filmik, z portalu na portal. Daje
złudną możliwość zagłuszania
własnych problemów i komple-
ksów poprzez  przechodzenie
od jednej dowolnie wykreowa-
nej tożsamości wirtualnej do
innej… A to wszystko bez po-
trzeby chodzenia do biblioteki,
bez wydatku w księgarni, bez
wysiłku związanego z sięga-
niem na półkę. A książka?
Książka jest bardziej wymaga-
jąca. Książka wymaga czasu i
skupienia uwagi. Chcąc zrozu-
mieć książkę i docenić jej atrak-
cyjność intelektualną, nie da się
jej czytać powierzchownie, bez
udziału wielu obszarów umysłu
i zaangażowania emocji, co
podczas biernego wchłaniania
memów internetowych nie jest
potrzebne. Co prawda jakość
papieru, druku i oprawy gra-
ficznej obecnie wydawanych
książek stoi na znacznie wy-
ższym poziomie niż w czasach
PRL-u, jednak rozpieszczony in-
ternetowym „pismem obrazko-
wym” odbiorca nie zawsze
potrafi to docenić. A po pierw-
sze: aby to docenić, trzeba

książkę wziąć do ręki, a żeby
móc ją do ręki wziąć, trzeba ją
mieć. I to mieć w domu, na
półce we własnym pokoju, a
nie tylko w bibliotece odwie-
dzanej raz na jakiś czas. Wnio-
ski zawarte w raporcie ,,Stan
czytelnictwa w Polsce w 2015
roku” opublikowanym przez
Bibliotekę Narodową nie napa-
wają optymizmem, a nadzieję
na poprawę stanu rzeczy upat-
rują w środowisku domowym,
które jest pierwszym, a zara-
zem najbardziej skutecznym
źródłem edukacji i wychowa-
nia. To tam, w domu, dziecko
powinno zasmakować przy-
jemności, jaką może dostarczyć
czytana przez mamę, babcię
czy tatę bajka. Następnym
miejscem, w którym następuje
spotkanie dziecka z książką –
niestety niejednokrotnie pierw-
sze! – jest przedszkole i szkoła. 
Mając to wszystko na wzglę-
dzie biblioteka szkolna podej-
muje działania, których celem
jest promocja czytelnictwa. Na
przestrzeni ostatniego roku
szkolnego miała miejsce im-
preza szkolna Narodowe Czy-
tanie połączona z konkursami
pięknego czytania dla uczniów
szkoły podstawowej i gimnaz-
jum. Zwycięzcy tych konkur-
sów zaprezentowali swoje
umiejętności na zebraniu wy-
wiadowczym w obecności ro-
dziców. Innymi formami pracy
zmierzającymi do zaintereso-
wania ucznia książką było wy-
konywanie komiksów na
podstawie fragmentów dowol-
nej lektury, leksykonów
postaci, prac plastycznych po-
święconych bohaterom literac-
kim, plakatów reklamujących
czytanie czy konkursów po-
etyckich. Ponadto cyklicznie
podczas poniedziałkowych go-

szczeblach lokalnych. Przed-
szkolaki zatem współtworzyły
tę imprezę nie tylko od strony
artystycznej, ale również samą
swoją obecnością wprowadziły
ciepłą, rodzinną atmosferę, za
co im serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania kieru-
jemy przede wszystkim do Pani
Dyrektor Bożeny Balickiej, gdyż
przygotowanie dzieci do tak cie-
kawego i różnorodnego wy-
stępu wymagać musiało
wielkiego nakładu pracy i
czasu. Korzystając z okazji za
pomoc w organizacji wydarze-
nia dziękuję Pani Agnieszce
Żurek – Kosteckiej i Pani Elżbie-
cie Baran oraz Pani  Barbarze
Czai za piękną oprawę mu-
zyczną imprezy. 
Na pewno było warto przygoto-
wać dzieci z przedszkola do
tego, aby zaprezentowały swoje
talenty, gdyż uczniowie naszej
szkoły ich występ oglądali i słu-
chali z zapartym tchem. Dzięki
świeżej interpretacji przedszko-
laków starsi uczniowie mieli
możliwość odkryć na nowo at-
rakcyjność wielu znanych i
mniej znanych utworów literac-
kich, za co nagrodzili małych ar-
tystów gromkimi brawami.
Mamy nadzieję, że dzięki debiu-
towi przedszkolaków w murach
naszej szkoły - udało się  zapo-
czątkować nową tradycję zwią-
zaną z Dniem Książki,
polegającą na takim właśnie jak
to środowiskowym spotkaniu
poświęconemu propagowaniu
czytelnictwa i zainteresowań li-
terackich, które w przyszłości
niewątpliwie skutkować będą
szerszymi horyzontami intelek-
tualnymi, elokwencją i lepszymi
wynikami w nauce  młodego
pokolenia.

Ewa Kaczówka
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wany konkurs czytelniczy twór-
czości Małgorzaty Musierowicz.
Najlepszymi znawcami losów
rodziny Borejków okazali się:
Przemysław Zaliński, Justyna
Łachut oraz Angelina Wójcik. W
maju uczniowie klas 4 - 6 brali
udział w konkursie plastycz-
nym ”Ulubiony bohater książ-
kowy”. Efektem ich pracy były
ciekawe plakaty przedstawia-
jące różne postaci literackie. Jury
wyłoniło i nagrodziło trzy naj-
lepsze prace oraz przyznało pięć
wyróżnień. Laureatami zostali:
Karolina Zalińska – I m, Kinga
Skoczylas – II m, Adrian Syper –
III m, wyróżnienia: Angelina
Wójcik, Paweł Szymura, Gab-
riela Łabuz, Wiktoria Czupska.

Podejmowane działania
miały przekonać uczniów, że
warto poświęcić trochę czasu
książce, bo to najpewniejsza
forma rozwoju.  

Danuta Krupa

Zaczytana Szkoła w Słupcu

Dzień książki - refleksje biblio-
tekarza Szkoły w Borkach
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29 kwietnia 2017 r.
rozegrane zostały po raz
pierwszy w Szczucinie Mię-
dzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w Bad-
mintonie z udziałem 16 naj-
lepszych klubów z Mało
polski i Podkarpacia. Woje-
wództwo małopolskie repre-
zentowały kluby: UMKS
Junis Szczucin, UKS KSB
Kraków, Spartakus Niepoło-
mice, AZS AGH Kraków 
i UKS Orliki Ropica Polska.
Województwo podkarpackie
reprezentowały następujące
kluby: Jagiellonka Medyka,
UKS Start Widełka, UKS
Sokół Ropczyce, UKS Orbi-
tek Straszęcin, UMKS Du-
biecko, RKB Rzeszów, UKS
MixTeam Tarnowiec, MKS
Stal Nowa Dęba, UKSB Vo-
lant Mielec i UKS Arka
Umieszcz. Podkarpacie wy-
grało z Małopolską stosun-
kiem 33 do 22 pkt. Pojedynki

Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski Młodzików Młod-
szych w Białymstoku oraz
Indywidualne Mistrzostwa Pol-
ski Młodzików w Suwałkach -
zakończone.
Niestety, naszym zawodnikom
nie udało się zdobyć medali na
IMP, ale świetnie zagrał Karol
Dulak zajmując miejsce V, nato-
miast Emilia i Ola przegrały,
tylko dwoma punktami o wej-
ście do ósemki z koleżankami,
które wywalczyły medal.
Trzeba jednak przyznać, że
dużym sukcesem był już sam
awans naszych zawodników na

„OMNIBUS 2017”
Ile trwa noc polarna? Z

jakiej dynastii pochodził król
Władysław Warneńczyk?  Co
przedstawia herb powiatu dąb-
rowskiego? To tylko niektóre
pytania, z jakimi musieli zmie-
rzyć się finaliści XVII Powiato-
wego Konkursu Wiedzy
Ogólnej OMNIBUS, który odbył
się 30 maja 2017r. w Zespole
Szkół w Szczucinie. Konkurs
ten, to już tradycja szczuciń-
skiego Gimnazjum. Kolejny raz
honorowy patronat nad „Omni-
busem” objął Starosta Dąbrow-
ski Pan Tadeusz Kwiatkowski,
a także Burmistrz  Szczucina
Pan Andrzej Gorzkowicz. Do
konkursu przystąpiło 5 gimnaz-
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półfinałowe i finałowe były
wyrównane i stały na bardzo
wysokim poziomie. W po-
szczególnych grach punkty
dla naszego klubu JUNIS
zdobyli: 
II miejsce Karol Dulak, 
II miejsce Emilia Szczęch
/Aleksandra Słowik, 
III miejsce Karol Dulak/Szy-
mon Piekarz.  Również
punkty dla klubu i dla woje-
wództwa małopolskiego
zdobyli nasi zawodnicy;
Kacper Jarosz,  Ewelina Bog-
dan i Sebastian Walas zajmu-
jąc  V miejsce. 

UMKS Junis Szczu-
cin zdobywając 9 punktów i
w rywalizacji klubowej wy-
sunął się na pierwsze miejsce
w Małopolsce.
Klasyfikacja generalna klu-
bów podkarpackiego i mało-
polskiego: 
1 miejsce – UKS Orbitek Stra-
szęcin – 16,5 pkt. (podkar-

jów: z Gręboszowa, Radwana,
Borek, Gruszowa Wielkiego i
Szczucina. Każdą szkołę repre-
zentowało trzech uczniów.
Nasze Gimnazjum reprezento-
wali uczniowie klas trzecich:
Sylwia Kobos, Piotr Warias i
Vincent Żurek. Cała trójka do-
skonale sobie poradziła z tes-
tem wiedzy ogólnej i przeszła
do ścisłego finału. Zadania fina-
łowe znacząco różniły się  od
pierwszej części, gdzie należało
rozwiązać test składający się z
25 pytań, w drugiej części
uczniowie musieli wykazać się
nie tylko szeroką wiedzą, ale
także zręcznością.
Tytuł „OMNIBUSA 2017” zdo-
był Adam Misiaszek z Gimnaz-
jum w Gręboszowie, który w

packie)
2 miejsce – UMKS Junis
Szczucin – 9 pkt. (małopol-
skie)
3 miejsce – UKS KSB Kraków
– 6 pkt. (małopolskie) 
4 miejsce – UKS Start 
Widełka – 4,5 pkt; 
UKS MixTeam Tarnowiec –
4,5 pkt. (podkarpackie) 
5 miejsce – Spartakus Niepo-
łomice – 4 pkt.(małopolskie)
6 miejsce – UMKS Dubiecko
– 3 pkt.9 (podkarpackie) 
7 miejsce – MKS Stal Nowa
Dęba – 2 pkt, (podkarpackie)
AZS AGH Kraków – 
2 pkt.(małopolskie) 
8 miejsce – RKB Rzeszów –
1,5 pkt. (podkarpackie) 
9 miejsce – UKS Sokół Rop-
czyce – 1 pkt, (podkarpackie)
UKS Orliki Ropica Polska – 
1 pkt (małopolskie)

Organizatorzy turnieju 
UMKS “Junis” Szczucin 

obydwu częściach konkursu
zdobył najwyższą liczbę punk-
tów, II miejsce przypadło w
udziale Michałowi Bednarzowi
z Gimnazjum w Borkach, III
miejsce zdobyła Sylwia Kobos z
Gimnazjum w Szczucinie.
Całość uświetnił występ grupy
tanecznej pod kierunkiem Pani
Anety Szlązak. Nad prawidło-
wością przebiegu konkursu
czuwały Panie Edyta Cieśla i
Ewelina Niewiadomska-Bu-
rzec. 
Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom „Omnibusa” i  już cze-
kamy na kolejną edycję.

Edyta Cieśla,
Ewelina Niewiadomska-Burzec

Mistrzostwa Polski. Do gier po-
jedynczych zakwalifikowało się
tylko 32. najlepszych singlistów
z całej Polski, a do gier podwój-
nych 24 pary zawodników z
całej Polski. Zawodnicy "Junisa"
zdobyli awans: Emilia Szczęch,
Aleksandra Słowik i Karol
Dulak. Awans można było
uzyskać poprzez zdobywanie
punktów ze zwycięstw na tur-
niejach ogólnopolskich przez
cały rok. To był pierwszy wy-
stęp Emilii  i Oli na Mistrzo-
stwach Polski.

Trenerzy klubu 

Szczuciński „JUNIS” najlepszy w Małopolsce

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie
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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 
Kultury 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. 

KĄCIK  KULINARNY
Gospodynie z Suchego
Gruntu polecają:
Rolada serowa z pieczarkami
Składniki:
40 dag żółtego sera
50 dag pieczarek 
50 dag filetów z kurczaka
20 dag majonezu
5 jajek
olej do smażenia
sól,  pieprz
Sposób przygotowania:
Ser ścieramy na tarce o dużych
oczkach, wbijamy jajka i mie-
szamy z majonezem, masę
wlewamy na wyłożoną perga-
minem blachę piekarnikową i
pieczemy ok. 20 minut w tem-
peraturze 180 °C. Mięso po-
kroić w plastry i przyprawić.
Pieczarki kroimy w plastry i
smażymy na rozgrzanym
oleju. Na ciepłym serowym
placku układamy mięso i przy-
krywamy warstwą pieczarek.
Zwijamy roladę w papier do

pieczenia i zapiekamy ok. 40
minut w temp. 180 °C.

Roladki drobiowe 
z warzywami
Składniki:
70 dag zmielonego fileta z kur-
czaka
4 jajka
1 bułka kajzerka namoczona,
dobrze odciśnięta
sól i pieprz
bułka tarta
olej do smażenia
10 dag żółtego sera
Farsz:
2 marchewki w kostkę
1/2 brokuła drobno pokrojo-
nego 
1/2 szkl groszku zielonego
mrożonego 
2 serki topione śmietankowe
Sposób przygotowania:
Marchewkę, groszek i brokuła
ugotować na pół miękko, wy-
studzić. Dodać warzywa do
serka topionego, dobrze wy-
mieszać. Zmielone mięso przy-

3.05.2017 r. tradycyjnie na kom-
pleksie boisk „Orlik” przy Hali
Widowiskowo – Sportowej w
Szczucinie odbył się coroczny
Turniej Piłki Nożnej z okazji
Święta Konstytucji 3 Maja.
Udział wzięło 7 drużyn: ''Kano-
nierzy'', ''Kaktusy'', ''Hurtownia
Wisła'', ''Błyskawica Dąbrowi-
ca'', ''Albatrosy'', ''Szaman
Boars'', „Żabiec”. Zespoły zos-
tały podzielone na dwie grupy.
Oto wyniki meczów w grupach:
Grupa A
Kanonierzy- Błyskawica Dąbro-
wica (1:0)

WIOSNA 
NA SPORTOWO
5 marca br. na terenie MOSiR
w Szczucinie, rozegrany został
Halowy Turniej Piłki Nożnej.
W turnieju  triumfowała dru-
żyna „Kaktusy”, drugie
miejsce przypadło „Hurtowni
Wisła”, trzecie miejsce zajęli
„Szakale”. Nie było to jednak
ostatnie  piłkarskie wydarzenie
na Hali Sportowej tej wiosny.
W ostatnią środę kwietnia od-
były się Gminne Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w piłce nożnej
dziewcząt i chłopców. Trzy dni
później, w sobotę odbył się
Turniej Badmintona – Między-
wojewódzkie Eliminacje do In-
dywidualnych Mistrzostw
Polski Juniorów
Młodszych/Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Uwaga!
W czerwcu  ruszają zapisy do
Piłkarskiej Ligi Orlikowej i
Orlikowej Ligi Tenisa Ziem-
nego. Serdecznie zapraszamy!                                                                      

Paweł Kuś

prawić solą i pieprzem, dodać
2 jajka i kajzerkę, dobrze wyro-
bić. Mięso podzielić na 7 czę-
ści, rozpłaszczyć na dłoni, dać
łyżkę farszu i zlepić i uformo-
wać w podłużną roladkę. Pa-
nierować w jajku i bułce tartej,
smażyć w głębokim oleju.
Lekko przestudzić, przekroić
wzdłuż, posypać żółtym star-
tym serem i zapiec ok 15 min.
Najlepiej podawać z frytkami,
ziemniaczkami pieczonymi i
sałatką.

Ciasto z musem truskawkowym
Upiec biszkopt z 5 jajek.
Przygotować masę jak do kar-
patki.
1 kg zmiksowanych truska-
wek, zagotować z 1 szklanką
wody  i do gorących dodać 3
galaretki truskawkowe, mie-
szać do rozpuszczenia. Bisz-
kopt włożyć do foremki, na to
masę karpatkową, na tężejące
truskawki. Włożyć do lodówki
do stężenia.
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Kanonierzy- Hurtownia Wisła
(1:2)
Błyskawica Dąbrowica - Hur-
townia Wisła (0:3) 
Grupa B
Albatrosy - Kaktusy (0:1)
Żabiec- Szaman Boars (1:1)
Kaktusy- Żabiec (1:0)
Albatrosy- Szaman Boars (1:3)
Szaman Boars- Kaktusy (0:3)
Żabiec-Albatros (2:3)
Do półfinałów awansowały 
4 zespoły. Oto wyniki meczów:
Hurtownia Wisła – Szaman
Boars (2:0)
Kanonierzy-Kaktusy (1:8)

Wyniki meczu o trzecie miejsce:
Kanonierzy- Szaman Boars (2:0)
Wyniki meczu o pierwsze
miejsce:
Hurtownia Wisła – Kaktusy
(1:3)
Klasyfikacja końcowa Turnieju:
I Miejsce – Kaktusy
Skład drużyny: Marcin Guber-
nat©, Arkadiusz Bojdo, Tomasz
Zamora, Jakub Młodziński, Ma-
teusz Giera, Maciej Wójcik, Hu-
bert Krukowski, Piotr Strycharz
II Miejsce – Hurtownia Wisła
Skład zespołu: Waldemar
Gwoździowski©,  Jacek Łachut,

Jacek Walczak, Arkadiusz
Kaczkowski, Michał Giera,
Dawid Lechowicz, Grzegorz
Gałęziowski, Paweł Kuś.
III Miejsce – Kanonierzy
Skład zespołu: Sławomir Chra-
bąszcz ©, Kamil Bławat, Bartosz
Kuchnia, 
Klaudiusz Kozioł, Piotr Tabor,
Dariusz Wójcik, Bartłomiej
Chrabąszcz.
IV Miejsce – Szaman Boars 
Skład zespołu: Patryk Motyka,
Tomasz Mątwicki, Jakub Szy-
mański, Łukasz Wójcik,
Michał Zając, Łukasz Nowak,
Jacek Sieradzki.
Po raz kolejny dziękujemy
wszystkim uczestnikom i gratu-
lujemy zwycięzcom. Podzięko-
wania dla sędziego Kamila
Filipskiego za sędziowanie
spotkań. 
Już 15 czerwca zapraszamy
wszystkie drużyny na turniej
rewanżowy!

Paweł Kuś

Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja




