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Reforma ustroju szkolnego –
nowa sieć szkolna
Gmina Szczucin, realizując
ustawę o reformie oświaty, w
dniu 30 marca 2017 r. uchwaliła
organizację nowej sieci szkolnej
na lata 2017-2019. Została ona
pozytywnie zaopiniowana
przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty.  Z dniem 1 września
2017 r. dotychczasowe szkoły w
naszej gminie  zostały prze-
kształcone w następujący spo-
sób: 
a) Szkoły Podstawowe w miejs-
cowościach: Zabrnie, Słupiec,
Skrzynka, Maniów - z 6-letnich
w 8-letnie
b) Zespoły Szkół w Borkach i w
Szczucinie, w skład których
wchodziły szkoły podstawowe i
gimnazja  w 8-letnie szkoły pod-
stawowe,
c) Gimnazjum w Radwanie zos-
tało włączone do 8-letniej
Szkoły Podstawowej w
Skrzynce.
Zgodnie z zapisami ustawy, w
Szkołach Podstawowych w
Szczucinie, Borkach i Skrzynce
prowadzone są klasy gimnaz-
jalne dotychczasowych Gimnaz-
jów, aż do czasu ich
wygaśnięcia tj. do 31 sierpnia
2019 r.
Ponadto Szkoła Podstawowa w
Borkach o strukturze organiza-
cyjnej IV-VI, została przekształ-
cona w Szkołę Podstawową o
pełnej strukturze organizacyjnej
I-VIII.
W tym miejscu warto przypo-
mnieć bardzo głośne i emocjo-
nalne okoliczności, jakie
powstały na etapie podjęcia
przez Radę Miejską i Burmistrza
działań porządkujących i przy-
gotowujących naszą gminę do
wprowadzenia zmian ustroju
szkolnego. Uwarunkowania de-
mograficzne, kadrowe oraz ist-
niejąca baza lokalowa oraz
wyposażenie determinowały
prace władz samorządowych
gminy przy opracowaniu dosto-
sowania sieci szkół do nowych
rozwiązań. Przy zapewnieniu
maksymalnie korzystnych wa-
runków do realizacji nauki  i
wychowania dla dzieci i mło-
dzieży proponowane rozwiąza-
nia prowadziły do racjonalizacji
kosztów  ponoszonych z bu-
dżetu gminy Szczucin po wpro-
wadzeniu reformy oświaty.
Stosowne wnioski skierowane
do Małopolskiego Kuratora
Oświaty, a sporządzone w opar-
ciu o podjęte  uchwały inten-
cyjne Rady Miejskiej w
Szczucinie, uzyskały jednak opi-
nie negatywne, wyrażone posta-
nowieniami Małopolskiego
Kuratora Oświaty.
Burmistrz Szczucina, uznając za
zasadne argumenty przedsta-
wione w uzasadnieniu tych
uchwał zaskarżył wydane po-

stanowienia Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty do Ministra
Edukacji Narodowej. 

Ze względu na usta-
wowy kalendarz wdrażania re-
formy oświaty, Rada Miejska w
Szczucinie w dniu 30 marca
2017 r. podjęła Uchwałę nr
XXVI/325/2017 w sprawie  do-
stosowania sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnaz-
jów prowadzonych przez
Gminę Szczucin do nowego
ustroju szkolnego wprowadzo-
nego ustawą – Prawo oświa-
towe. Nie mogła ona jednak
zawierać elementów przekształ-
ceń sieci szkolnej zaproponowa-
nych wcześniej przez władze
Gminy.
Dopiero w takim kształcie pro-
jekt tej uchwały uzyskał pozy-
tywną opinię Małopolskiego
Kuratora Oświaty, z zastrzeże-
niami, które zostały w całości
uwzględnione w ostatecznym
brzmieniu przyjętej uchwały.

Równocześnie procedo-
wane były złożone do Ministra
Edukacji Narodowej zażalenia
na postanowienia Małopol-
skiego Kuratora Oświaty, o któ-
rych mowa powyżej.
Pozytywne rozpatrzenie na-
szych zażaleń tj. uchylenie w ca-
łości postanowień Kuratora
Oświaty i skierowanie wnio-
sków do ponownego rozpatrze-
nia oraz przeprowadzone przez
Małopolskiego Kuratora
Oświaty ponowne postępowa-
nia w sprawie złożonych wnio-
sków  skutkują wydaniem dla
nich opinii pozytywnych. Tym
samym znalazły potwierdzenie
argumenty, stawiane w złożo-
nych wnioskach, uzasadniające
przeprowadzenie przez samo-
rząd gminy zmian w strukturze
sieci szkolnej jeszcze przed
zmianą ustroju szkolnego. Po
przeprowadzonych wizytacjach
w Szkole Podstawowej w Ma-
niowie i w Szkole Podstawowej
w Borkach oraz w Przedszkolu
Publicznym w Borkach dotyczą-
cych szczególnie stanu technicz-
nego budynków, warunków
lokalowych, wyposażenia, orga-
nizacji dowozu i odwozu
uczniów oraz po ponownym
rozpatrzeniu przedmiotowych
wniosków Burmistrza Szczu-
cina, Małopolski Kurator
Oświaty postanowieniem z 24
lipca pozytywnie zaopiniował
wniosek o likwidację Przed-
szkola Publicznego w Borkach z
dniem 31 sierpnia 2017 r. oraz
postanowieniem z dnia 25 lipca
2017 r. pozytywnie zaopiniował
wniosek o likwidację Szkoły
Podstawowej w Maniowie  z
dniem 31 sierpnia 2017 r. 
Niestety, pomimo uzyskania
pozytywnych opinii, zmiany te
ze względów ustawowych (pro-
cedury terminowe) nie mogły

być wprowadzone  od roku
szkolnego 2017/2018.
Jednocześnie po przekształceniu
od dnia 1 września 2017 r.
Szkoły Podstawowej w Borkach
w ośmioletnią szkołę podsta-
wową, do Szkoły Podstawowej
w Maniowie od nowego roku
szkolnego miało uczęszczać
tylko 11 uczniów. Roczne
koszty z tym związane miały
wynosić ok. 130.000 zł. Zazna-
czyć należy, że takie same
koszty dotyczyłyby 30 czy 75
uczniów. Osobną kwestią po-
zostaje zasadność, skuteczność
oraz efektywność nauczania 11
uczniów, w tym w klasach łą-
czonych.
Zaproponowane wcześniej
przez gminę rozwiązania całko-
wicie eliminowały ten, niczym
nieuzasadniony, wydatek środ-
ków publicznych. W zaistniałej
sytuacji  rodzice tych  uczniów
przepisali ich do innych placó-
wek.

Nowy rok szkolny 2017/2018 w
szkołach prowadzonych przez
Gminę Szczucin łącznie rozpo-
częło 1065  uczniów szkół pod-
stawowych, w tym 232 w
oddziałach gimnazjalnych.  Do
przedszkoli  uczęszcza 282
dzieci.
Konsekwencją dotychczas pro-
wadzonych zamierzeń oraz po-
siadania pozytywnych opinii
Małopolskiego Kuratora
Oświaty, Rada Miejska w Szczu-
cinie w dniu 31 sierpnia 2017 r.
podjęła uchwały w sprawie za-
miaru utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Bor-
kach oraz zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej w Manio-
wie z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Stypendia i zasiłki szkolne
W czerwcu br. wypłacono 337
uczniom stypendia o charakte-
rze socjalnym oraz 8 zasiłków
losowych, na łączną  kwotę
96.820 zł. Do dnia 15 września
br. przyjmowane były wnioski o
stypendia socjalne w nowym
roku szkolnym 2017/2018. Za-
danie realizowane jest przez
CUW w Szczucinie.

Stypendia Burmistrza
Zgodnie z nowym Regulami-
nem do dnia 11 września 2017 r.
przyjmowane były wnioski
uczniów i studentów ubiegają-
cych się o stypendium nau-
kowe, sportowe lub artystyczne
Burmistrza Szczucina. W dru-
giej połowie września Komisja
Stypendialna rozpatrzy złożone
wnioski. Zadanie realizowane
jest przez CUW w Szczucinie.

Zwiększona oferta szkół 
i przedszkoli
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rodziców dzieci szkół i
przedszkoli wprowadzone zos-
tały zmiany w ich funkcjonowa-
niu. Przedszkole Publiczne w

Maniowie pracuje 9 godzin
dziennie tj. od godz. 7.00 do
16.00.
W Przedszkolu Publicznym w
Skrzynce zajęcia prowadzone są
w dwóch oddziałach tj. 5-cio i 8-
mio godzinnych. 
W Szkole Podstawowej w Za-
brniu wprowadzone zostały do-
datkowe zajęcia świetlicowe w
ramach których uczniowie
mogą skorzystać z pomocy
opiekuńczo-wychowaczej od
godziny 7.00  oraz po zakończe-
niu obowiązkowych zajęć lek-
cyjnych do godz.16.00.

Projekty rzeczowo-finansowe 
W okresie wakacyjnym  gmina
przystąpiła do udziału w „Rzą-
dowym programie rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczy-
cieli w zakresie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych -
Aktywna Tablica”. Program bę-
dzie realizowany w latach 2017-
2019 i skierowany jest do szkół
podstawowych. Jego zadaniem
jest zapewnienie szkołom nie-
zbędnej infrastruktury technicz-
nej. Z pozyskanych środków
będą zakupione tablice interak-
tywne, projektory, głośniki oraz
inne urządzenia pozwalające
prowadzić zajęcia szkolne z wy-
korzystaniem najnowszych
technologii informatycznych.
Każda szkoła będzie mogła
otrzymać wsparcie finansowe w
maksymalnej kwocie 14 tys. zł,
a organ prowadzący, czyli
Gmina ma obowiązek wnieść
przy tym dodatkowy wkład
własny w kwocie 3,5 tys. zł.
Do projektu swoje wnioski zło-
żyły wszystkie szkoły podsta-
wowe naszej gminy. W
kolejnym etapie zostały one
przekazane do Wojewody Ma-
łopolskiego, który realizuje pro-
jekt. Decyzja o przyznaniu
środków będzie znana do dnia
27 września br.

Konkursy na stanowiska dy-
rektorów szkół i przedszkoli
W maju 2017 r. przeprowa-

dzone zostały konkursy na sta-
nowiska dyrektorów 2 szkół
podstawowych i 2 przedszkoli. 
W wyniku przeprowadzonych
postępowań konkursowych
Burmistrz Szczucina powierzył
od 1 września 2017 r. stano-
wiska:
- dyrektora Szkoły Podstawowej
w Zabrniu Pani Genowefie
Dzięgiel,
- dyrektora Szkoły Podstawowej
w Borkach  Pani Barbarze Czub,
- dyrektora Przedszkola Pub-
licznego w Szczucinie Pani Jani-
nie Merchut, 
- dyrektora Przedszkola Pub-
licznego w Borkach Pani Boże-
nie Balickiej.

Prace remontowe
Okres przerwy wakacyjnej wy-
korzystany został również na
wykonanie niezbędnych prac
remontowych i modernizacyj-
nych. Najważniejszym zada-
niem była wymiana drewnia-
nego stropu nad częścią po-
mieszczeń szkolnych zlokalizo-
wanych na piętrze budynku 
(3 sale lekcyjne i korytarz)
Szkoły Podstawowej w Zabrniu.
Wykonany został nowy zbro-
jony strop betonowy, wymie-
niona została instalacja
elektryczna i osprzęt oświetle-
niowy. Pomieszczenia zostały
pomalowane. 
W Szkole Podstawowej w Bor-
kach część holu na parterze bu-
dynku została zaadoptowana na
szatnie dla uczniów, a sanita-
riaty dostosowano do wymo-
gów najmłodszej grupy
wiekowej. 
W Szkole Podstawowej w
Szczucinie przeprowadzone
zostały prace remontowe w po-
mieszczeniach sanitariatów.
W Przedszkolu Publicznym w
Szczucinie, realizującym zajęcia
z dziećmi w oddziale zlokalizo-
wanym w bloku przy ul. Piłsud-
skiego, wymieniona została
stolarka okienna.

Janusz Ryś – Kierownik Centrum
Usług Wspólnych w Szczucinie

Wiadomości  Oświatowe

3(5) / 2017

Świetlica w Zabrniu działa od 16
stycznia br. pod nazwą Ośrodek
Wsparcia dla osób w podeszłym
wieku i młodzieży.
Jesteśmy młodą placówką, zrze-
szamy 13 zadeklarowanych osób,

jednak liczba uczestników jest
znacznie wyższa. Szczególnie chęt-
nie świetlice odwiedza młodzież,
biorąc udział w różnych zajęciach:
zabawy edukacyjne, warsztaty pla-
styczne, teatralne i zajęcia ruchowe

Najważniejsze to chcieć! - Świetlica w Zabrniu



Ludowego w Szczucinie, Klub
Historyczny im. Armii Krajo-
wej przy oddziałach gimnazjal-
nych w Szczucinie, Klub
Historyczny im. Armii Krajo-
wej przy Powiatowym Cen-
trum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych w Szczucinie,
Gimnazjum im. Bohaterów
Września w Szczucinie, Gim-
nazjum im. Błogosławionego
Jana Pawła II w Borkach, Gim-
nazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąc-
lecia w Radwanie, Szkoła Pod-
stawowa im. I Armii Wojska
Polskiego w Borkach, Szkoła
Podstawowa im. Adama Mic-
kiewicza w Szczucinie,  Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zabrniu, Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Marii Kozacz-
kowej w Skrzynce, Powiatowe
Centrum Edukacji i Kompeten-
cji Zawodowych w Szczucinie,
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Szczucinie, Brzezówce 
i Zabrniu. 
Uroczystości pod Kwaterą Pa-
mięci Narodowej zakończono
odegraniem „Roty”. Okoliczno-
ściowe przemówienia oraz
część artystyczna (z uwagi na
warunki atmosferyczne) odbyły
się w Domu Parafialnym Kana.
Wzruszający montaż słowno-
muzyczny przygotowała mło-
dzież gimnazjalna ze Szczucina,
pod kierunkiem Edyty Nowak,
Barbary Musiał i  Barbary Czai.
Dziękujemy tym, którzy zna-
leźli czas aby oddać cześć Boha-
terom.

Redakcja
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Szczucinie i Borkach, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Ma-
niowie reprezentowany przez
przedszkolaków, Zespół Szkol-
no - Przedszkolny w Skrzynce i
Słupcu, Szkoła Podstawowa w
Zabrniu, Szczucinie i Borkach z
oddziałami gimnazjalnymi, Po-
wiatowe Centrum Edukacji i
Kompetencji Zawodowych w
Szczucinie, Klub Historyczny
im. Armii Krajowej przy od-
dziale gimnazjalnym w Szczu-
cinie, Harcerze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie, So-
łectwo Wschód i Zachód w
Szczucinie, Bank Spółdzielczy,
Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego w Szczucinie, Zarząd
Gminny PSL w Szczucinie, Sto-
warzyszenie Rodzin Katolic-
kich, Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Szczucinie, Za-
kład Usług Komunalnych,
Urząd Pocztowy, Senioralna
Rada Gminy, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Dąbro-
wicy. 
Podniosłość uroczystości pod-
kreślała liczna obecność 
pocztów sztandarowych  repre-
zentujących: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki w
Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Dąbrowie Tarnow-
skiej, Komenda Powiatowa
Policji w Dąbrowie Tarnow-
skiej, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Władysława
Reymonta w Brniu, Zarząd
Gminny Polskiego Stronnictwa

Powiatowe 
Obchody Rocznic
Wrześniowych

17 września 2017r., o
godz. 11.00 uroczystą Mszą Św.
w Kościele Parafialnym pw.
Św. Marii Magdaleny w Szczu-
cinie, rozpoczęto Powiatowe
Obchody 78. Rocznicy Wybu-
chu II Wojny Światowej, spale-
nia Szkoły Podstawowej w
Szczucinie i Agresji Związku
Radzieckiego na Polskę. Po Eu-
charystii nastąpił przemarsz z
towarzyszeniem Orkiestry
Dętej OSP w Szczucinie pod ba-
tutą Jarosława Dzięgla pod
Kwaterę Pamięci Narodowej.
Po odegraniu Hymnu Państwo-
wego przy niemilknących
dźwiękach werbli, wiązanki
kwiatów złożyli: Poseł na Sejm
RP Wiesław Krajewski, Starosta
Powiatu Dąbrowskiego Tade-
usz Kwiatkowski, Radny Sej-
miku Wojewódzkiego Bolesław
Łączyński, Burmistrz Szczucina
Andrzej Gorzkowicz wraz z Se-
kretarzem Gminy Kazimierzem
Tęczarem  i Przewodniczącą
Rady Gminy Agnieszką Beker,
Komenda Powiatowa Policji w
Dąbrowie Tarnowskiej, Pań-
stwowa Straż Pożarna w Dąb-
rowie Tarnowskiej, Zarząd
Gminny PSL w Szczucinie, Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 i nr 2 w Dąbrowie Tarnow-
skiej, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Brniu,
Przedszkole Publiczne w
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Rozpoczęcie 
nowego roku
szkolnego
2017/2018 w
Szkole w Zabrniu

Wszystko dobre co
się dobrze kończy. Niestety
skończyły się wakacje. Przed
nami nowy rok szkolny. 
4 września br. z udziałem
Burmistrza Szczucina An-
drzeja Gorzkowicza i Kie-
rownika Centrum Usług
Wspólnych Janusza Rysia,
ks. proboszcza Marka Ło-
patki, nauczycieli, uczniów i
rodziców, rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny. Od 1
września nasza szkoła prze-
kształcona została w ośmio-
klasową Szkołę Podstawową.
Utworzona została także
świetlica szkolna dla dzieci,
których rodzice ze względu
na wykonywaną pracę nie
mogą sprawować opieki.

Uroczystość rozpoczęła się
mszą św. w Kościele Parafial-
nym, a następnie część ofi-
cjalna i część artystyczna
odbyła się na sali gimna-
stycznej. Pani dyrektor 
Genowefa Dzięgiel w swoim
wystąpieniu powitała zebra-
nych po wakacyjnej przerwie
życząc uczniom m.in. 
wytrwałości, mądrości i am-
bitnego realizowania nakła-
danych obowiązków cytując,
że „Bogactwem człowieka
jest uśmiech, przyjazny gest,
pogodne słowo” i takiego bo-
gactwa życzyła jak najwięcej.
Nauczycielom życzyła cier-
pliwości i wytrwałości oraz
zadowolenia z odnoszonych
przez uczniów sukcesów.
Podkreśliła także, jak ważna
jest współpraca szkoły i ro-
dziców w realizacji celów
edukacyjno-wychowaw-
czych. Życzyła rodzicom za-
dowolenia ze swoich pociech
oraz jak najlepszych wyni-
ków w nauce. Pani Dyrektor
serdeczne podziękowania

złożyła na ręce Burmistrza
Szczucina Andrzeja Gorzko-
wicza za przeprowadzenie
prac remontowych na terenie
szkoły. Wraz z wyrazami
wdzięczności życzyła wielu
sukcesów i powodzenia w
realizacji wszystkich planów
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym. Słowa
podziękowania skierowała
także do rodziców, którzy w
szczególny sposób zaangażo-
wali się w prace przed i po
remoncie tj. Piotr Lechowicz,
Paweł Sroka, Maciej Dzięgiel,
Andrzej Jędo, Leszek Świą-
der, Robert Babiec, Robert
Furgał. Po części oficjalnej
uczniowie zaprezentowali
krótką część artystyczną. Nie
zapomniano w niej o 78.
rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Były też waka-
cyjne wspomnienia i życze-
nia na nowy rok szkolny. Po
akademii uczniowie spotkali
się z wychowawcami klas.

na świeżym powietrzu. Istotą dzia-
łania ośrodka jest integrowanie
osób starszych i młodzieży, kulty-
wowanie okolicznościowych świąt,
jak również promowanie lokalnych
tradycji. W tym celu mamy liczne
spotkania integracyjne przy
ognisku bądź grillu, wycieczki,
warsztay plastyczne, na których
wykonujemy ozdoby na Dzien Se-
niora, Dzień Rodziny lub stroiki
świąteczne. Ostatnio wspólnymi si-
łami wykonaliśmy wieniec dożyn-
kowy. Jednak największym
zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty kulinarne i warsztaty
chemiczne z uwzględnieniem eks-
perymentów chemicznych. Staramy
się, żeby zajęcia w świetlicy były na
tyle atrakcyjne, by osoby starsze i
młodzież z ciekawością zaglądały
do placówki, a potem chętnie do
niej wracały.
Szczególnie cieszy  pomoc i wspar-
cie  pana sołtysa i  mieszkańców Za-
brnia, którzy chętnie pomagają w
organizowaniu i przygotowaniu
spotkań, a przecież nic tak nie inte-
gruje, jak wspólna praca i wspólny
cel.

Zapraszam do świetlicy w
środy, piątki i soboty od 14.00
do 18.00

Małgorzata Topór 

Prace remontowe
w szkole

W okresie wakacyjnym
w Szkole Podstawowej w Za-
brniu został przeprowadzony
remont. Dzięki okazanej życzli-
wości, zrozumieniu i zaangażo-
waniu władz gminnych
zyskaliśmy nową salę lekcyjną.
Zostały wymienione także
stropy drewniane oraz odno-
wione dwie sale lekcyjne i kory-
tarz, co przyczyniło się do
poprawy wyglądu estetycznego
i bezpieczeństwa naszych
uczniów. Inwestycja wyniosła
216 tys. zł. Środki na jej realiza-
cję w całości zostały pokryte z
budżetu Gminy Szczucin. Pod-
kreślić należy, iż wykonawca
terminowo wywiązał się z po-
wierzonych mu prac. Dzięki za-
angażowaniu Pani dyrektor,
pracowników szkoły, grona pe-
dagogicznego udało się zakoń-
czyć prace porządkowe przed
rozpoczęciem roku szkolnego.

Teresa Piekielniak
Lucyna Bulwa



[Część I]
Jednym z najważniejszych pro-
blemów odradzającej się po 123
latach niewoli Rzeczypospolitej
była walka o granice. Naczelnik
Państwa Józef Piłsudski szcze-
gólną uwagę zwracał na kształt
granicy wschodniej i utworze-
niu federacji z Litwą, Ukrainą i
Białorusią, czyli państwami,
które miały oddzielać ją od
Rosji. Zmagania z bolszewikami
od początków 1919 roku były
pasmem spektakularnych zwy-
cięstw wojska polskiego [Z. M.
Musialik, s. 20-21]. Z począt-
kiem 1920 roku wschodnia gra-
nica sięgała Berezyny, a sukcesy
w trakcie rozpoczętej 25 IV 
1920 r. ofensywy i zajęcie Ki-
jowa, uspokoiły opinię pub-
liczną, która właściwie przestała
się interesować toczonymi wal-
kami [A. Golcon, s. 42-47]. Na
pierwszy plan wysunęły się
konflikty społeczne i polityczne,
co szczególnie widoczne było w
prasie, która niemal bez wyjątku
koncentrowała się na spawach
walki o władzę. Jak dalece
media i elity były oderwane od
realiów wojny może świadczyć
fakt, że nawet w czerwcu, kiedy
armia konna Budionnego prze-
łamała front polski pod Samho-
rodkiem, dzienniki wszelkich
odcieni politycznych skupiały
się głównie na relacjonowaniu
przesilenia rządowego i utar-
czek sejmowych. O skali zagro-
żenia nie można było się także
dowiedzieć z treści komunika-
tów redagowanych przez Na-
czelne Dowództwo. Jeszcze 30
czerwca, chociaż siły polskie od
kilku tygodni były w odwrocie
a na froncie północnym sytuacja
stawała się bardzo niebez-
pieczna, niezmiennie fałszo-
wano frontową rzeczywistość
[H. Lizak]. Dlatego też, gdy po-
cząwszy od 5 lipca obywatele
zaczęli przeglądać codzienne
gazety, byli ogromnie zasko-
czeni śledząc na pierwszych
stronach odezwy nawołujące do
obrony zagrożonej niepodległo-
ści.
Potrzeby związane z obroną
państwa przed bolszewikami,
nałożyły na społeczeństwo obo-
wiązek zasilania armii pomocą
materiałową. Ponadto odradza-
jące się Wojsko Polskie potrze-
bowało znacznej liczby
rekrutów, podczas gdy w jed-
nostkach wśród żołnierzy pano-
wały często nie najlepsze
nastroje, spowodowane bra-
kiem mundurów, słabym wyży-
wieniem i trudnymi warunkami
zakwaterowania. Przykładowo,
żołnierze kompanii zapasowej
saperów w garnizonie sando-

obecnych czasów. Gruntownie
opracowany referat o Konstytu-
cyi 3  Maja wygłosiła P. Wajdo-
wiczówna. Wreszcie odegrano
sztuczkę pt. „Patrz Kościuszko
na nas z nieba”, zmienioną
nieco stosownie do obecnych
czasów. Na początku zaś, w
przerwach i na zakończenie
wieczorku grała orkiestra dęta .
Na drugi dzień 3-go maja od-
było się w kościele uroczyste na-
bożeństwo, a po niem poranek
dla dzieci szkolnych. Dzień cały
upłynął spokojnie i poważnie,
znać było, że to święto naro-
dowe” [LK 1920, nr 20]. 
W dn. 9 czerwca 1920 r. upadł
rząd Leopolda Skulskiego, a
nowy gabinet Władysława
Grabskiego powołano dopiero
po 2 tygodniach. Niemniej jed-
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nak, na wniosek premiera, mo-
tywowany grozą sytuacji i wy-
nikającą z niej pilną potrzebą
zmobilizowania wszystkich za-
sobów państwa, 1 lipca 1920 r.
Sejm powołał Radę Obrony
Państwa [ROP]. Wraz z jej
utworzeniem podjęto działania
mające na celu zorganizowanie
Armii Ochotniczej, co pociąg-
nęło za sobą rozbudzenie ak-
tywności społecznej. Służyło
temu też powołanie w dn. 8 VII
1920 r. Obywatelskiego Komi-
tetu Wykonawczego Obrony
Państwa [OKWOP] z siedzibą w
Warszawie, z gen. Józefem Hal-
lerem, jako sekretarzem general-
nym na czele. 
W odpowiedzi na apel OKWOP Armii Ochotniczej oraz zbiera-

niu środków na ich wyekwipo-
wanie. W swoich wspomnie-
niach premier Witos zanotował,
że „dla mas chłopskich wiara i
Kościół były chlebem, bez któ-
rego masy te wprost żyć nie
mogły [...] Autorytet księży był
wielki. Wieś im bezgranicznie
wierzyła i realizowała wszelkie
zarządzenia Kościoła” [W.
Witos, s. 27, 93-94]. Słowa te
idealnie odzwierciedlają działal-
ność duchowieństwa szczuciń-
skiego.

W dn. 24 lipca 1920 r. powstał
koalicyjny Rząd Jedności Naro-
dowej z wymienionym wyżej
premierem Wincentym Wito-
sem na czele. Obejmował on ster
państwa w najbardziej krytycz-
nym momencie na froncie
wojny polsko – bolszewickiej. 30
VII 1920 r. premier wydał spe-
cjalną odezwę „Do Braci wło-
ścian na wszystkich ziemiach
polskich”, którą za pośrednic-
twem komitetów gminnych i
parafialnych rozkolportowano
po wsiach w kilku milionach eg-
zemplarzy. Odwoływał się w
niej do uczuć patriotycznych
środowiska wiejskiego i uzmy-
słowił mu, jakim zagrożeniem
dla kraju jest bolszewizm. Silny
akcent położył na konieczność
wstępowania do wojska i walkę
z dezerterami: - „Każdy wójt,
każdy sołtys ma pilnować, by z
jego wsi czy gminy, wszyscy
wezwani do wojska, znaleźli się
w szeregach, by w każdej wsi
nie było ani jednego dezertera,
by w każdej wsi, zdolni do no-
szenia broni, poszli do armii, by
każdy kto może, kupił pożyczkę
Odrodzenia państwa, by spie-
szył z wszelką dla państwa po-
mocą” – nawoływał Witos
[„Głos Narodu” 1920, nr 183]. 

Na początku sierpnia, po odrzu-
ceniu przez Rosjan propozycji
zawieszenia broni, w odezwie
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mierskim jeszcze w czerwcu
1920 r., pełnili służbę wartowni-
czą boso i w podartych mundu-
rach [T. Banaszek, s. 16]. 
Już od początku 1919 r., wobec
braku znaczącej pomocy zagra-
nicznej, władze państwowe od-
wołały się do obywateli,
wzywając ich do wykupu tzw.
„Pożyczek Odrodzenia”. Do
subskrypcji namawiali działacze
partii politycznych, duchowień-
stwo, aktywiści lokalni oraz
prasa [LK 1920, nr 25]. Tymcza-
sem na wsi i w małych miastach
zdarzały się przypadki niechęt-
nego przyjmowania niewielkich
kwot przez urzędników pań-
stwowych. Chociaż były to być
może przypadki odosobnione,
to jednak informacje o takiej po-
stawie przedstawicieli państwa,
docierały do chłopów za po-
średnictwem gazet. Przykła-
dowo, jeden z czytelników
„Piasta” opisał wydarzenie, któ-
rego był świadkiem w Staro-
stwie Dąbrowskim: „Jestem w
Urzędzie podatkowym; p.
urzędnik P. przekłada papiery z
jednego kąta w drugi, urzęduje
siarczyście, aż się płakać chce. A
tu ludziska czekają. Wtem przy-
chodzi stary chłopina, staje nie-
śmiało i mnie w rękach kilkaset
marek, które przyniósł na po-
życzkę. Na prośbę o załatwienie
p. P. ofuknął staruszka i po-
wiada mu: Przyjdźcie za pół go-
dziny, za półtorej, to wam robię.
Ależ prosę pana, ja tu cały dzień
wczoraj czekałem – To mnie nic
nie obchodzi, brzmiała odpo-
wiedź p. P. A tam może robota
pilna jesienna w domu, albo
przynajmniej krów nie ma
komu pognać w pole. Stary się
może zniechęcić, ale to p. urzęd-
nika nic nie obchodzi, on dalej
siedzi za biurkiem, pewny sie-
bie. Zapomniał, że przecież
urzędnik dla ludu winien być
sługą a nie jakimś tyranem, jak
to w swojej odezwie p. prezy-
dent Witos pięknie powiedział”
– czytamy w korespondencji
[ibidem].
Pomimo trudnej sytuacji gospo-
darczej i społecznej, miejscowa
inteligencja starała się, jak tylko
mogła, podtrzymać ducha na-
rodu poprzez organizowanie
różnego rodzaju uroczystości
narodowych, odczytów, skła-
dek na cele wojskowe itp. Przy-
kładowo, z początkiem maja
1920 r. zorganizowano w parafii
szczucińskiej 2 akademie z
okazji święta Konstytucji 3-
Maja, tj. w Szczucinie i Wólce
Mędrzechowskiej. Z korespon-
dencji zamieszczonej w „Ludzie
Katolickim” dowiadujemy się,
że podobne uroczystości były

organizowane również w latach
wcześniejszych: „Jak przez po-
przednie lata tak i w roku obec-
nym (1920 r. – przyp. aut.)
obchodziliśmy uroczyście pa-
miątkę Konstytucyi 3 Maja.
Dnia 2 maja odbył się w Sali
Kasy Reiffeisena wspaniały wie-
czorek ku uczczeniu Konstytucji
3 Maja, urządzony przez
dziatwę szkolną dobrze wyćwi-
czoną przez P. Rozalię Wajdo-
wiczównę. Dzieci szkolne
wygłosiły kilka deklamacji,
przypominających nam tę
wielką chwilę, a chór dzieci
szkolnych pięknie wyuczonych
przez P. Julię Pudłównę odśpie-
wał ślicznie wiązankę pieśni
polskich dostosowanych do

na terenie całego kraju zaczęły
powstawać regionalne, powia-
towe i miejskie komitety obrony
państwa. Tworzono je począt-
kowo spontaniczne, lub z inspi-
racji władz rządowych lub
wojskowych 
[Obrona Państwa].
Parafialny KOP został też zorga-
nizowany w parafii szczuciń-
skiej. Na jego czele stanął
miejscowy proboszcz ks. Jan Li-
gęza, a w jego skład wchodzili:
Bronisław Borzędowski (komi-
sarz rządowy, burmistrz), ks.
Andrzej Juszczyk (wikary), dr
Andrzej Tretiak (dyrektor ce-
gielni E. Lubomirskiej) i Jan Za-
lewski rolnik z Odmętu [„Piast”
1920, nr 34]. Główny wysiłek
komitetu koncentrował się na
werbowaniu ochotników do

Plakat KOP – Ojczyzna w ostatecznym niebezpieczeństwie… 

Plakat krakowskiego KOP auto-
rstwa Zygmunta Wierciaka [„Nowo-
ści Illustrowane 1920, nr 39]

Początek jednej z najważniejszych odezw w historii Polski
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żołnierzy Witos jeszcze raz wzy-
wał chłopów do walki: „Od Was
zależy, czy naród nasz będzie
mógł żyć w swobodzie, czy też
stanie się parobkiem najeźdź-
ców. Broniąc Polski, bronicie
siebie i swoich rodzin. […]
Niech Was nie zniechęcają chwi-
lowe braki. Sami wiecie, że bol-
szewicy walczą bez butów, w
łachmanach, bez bielizny. Wam
nie brakuje ani amunicji, ani
broni. Odzieży i butów Rząd
Wam dostarczy” [„Piast” 1920,
nr 33]. Z kolei w dn. 8 VIII 1920
r. ROP uchwaliła odezwę „Do
ludów świata”, w której ostrze-
gano narody europejskie, przed
bolszewizmem: „Naród Polski
hańbiącego pokoju nie przyjmie.
Bronić się będzie do ostatka. 
[…] Gdyby dziś zginęła polska
wolność, jutro wasza, o ludy
może być zagrożona” [„Czas”
1920, nr 188].
Istotną rolę w zachęcaniu do
walki w szeregach Wojska Pol-
skiego i Armii Ochotniczej ode-
grały wiece organizowane przez
KOP na placach miejskich i
przed kościołami. Przemawiały
na nich zazwyczaj osoby, które
poszły do wojska na ochotnika i
miejscowe autorytety, a na ogół
kończyły się składaniem i ślubo-
waniem ze strony młodzieży
męskiej, że jak najszybciej stawi
się ona w szeregach.
Przykładowo, w poniedziałek 2
sierpnia 1920 r. odbyło się w
Dąbrowie „ogromne zgroma-
dzenie powiatowe”, zorganizo-
wane przez tamtejszy
powiatowy KOP, któremu prze-
wodniczył ludowiec Janas. Ze
sprawozdania zamieszczonego
w „Piaście, dowiadujemy się, że
na wiec przybyli goście z Tar-
nowa, którzy przekonywali
mieszkańców powiatu do
obrony zagrożonej Ojczyzny:
„O werbunku, o konieczności
stawiania się do wojska mówił
porucznik Rączkowski, o po-
życzce Odrodzenia adwokat dr
Staśko, o konieczności obrony
państwa przed bolszewikami
mówił krótko, ale świetnie P. Pi-
wowarczyk przedstawiciel Na-
rodowej Partyi Robotniczej z
Tarnowa. Przemawiało potem
kilkunastu włościan, którzy
zgodnie domagali się zniesienia
wszystkich reklamacji i zarzą-
dzenia ogólnej mobilizacji. Re-
zolucja wzywająca lud do broni
przyjęta wśród ogromnego en-
tuzjazmu. Zebrani odśpiewali
na końcu Rotę Konopnickiej i
uroczyście na wezwanie prze-
wodniczącego przysięgli, że
pójdą bronić Ojczyzny i dadzą
jej środki na obronę” – czytamy
w relacji z wiecu [„Piast” 1920,
nr 34]. 
Z kolei w dn. 9 sierpnia 1920
roku zebrali się nauczyciele
celem, jak zaznaczono w spra-

wozdaniu - omówienia „naj-
ważniejszych spraw związa-
nych z powagą dzisiejszej
sytuacji, w jakiej się państwo
polskie znajduje”. W sprawie
Pożyczki Odrodzenia postano-
wiono, aby „każdy nauczyciel
na swoim terenie pracy zawo-
dowej zajął się propagandą i
zbieraniem kwot pożyczko-
wych, a wyniki tej pracy przed-
łożył do dnia 20 sierpnia b.r. W
sprawie wojskowej uchwalono
jednogłośnie, aby wszyscy nau-
czyciele z powiatu stawili się
przed komisyą poborową i aby
według stopnia zdatności do
służby wojskowej spełnić obo-

wiązek wobec zagrożonej Oj-
czyzny” [ibidem].
Za przykładem swoich nauczy-
cieli do Armii Ochotniczej zgła-
szali się masowo uczniowie
szkół średnich. W szeregi ochot-
nicze wstąpiło 170 uczniów tar-
nowskich gimnazjów, wśród
których znajdował Tadeusz Ma-
muszka z Maniowa. Trafił on do
formowanego w Tarnowie
I/216 baonu ochotniczego 16
pp. Zginął w bitwie pod Firle-
jówką w dn. 6 IX 1920 r.
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W ostatnim czasie intensyw-
nie przeszukiwane były księgi
parafialne oraz dostępne do-
kumenty archiwum państwo-
wego, a to wszystko za sprawą
dwóch braci przybyłych z
Francji, których celem jest poz-
nanie swoich korzeni i odnale-
zienie członków rodziny
pochodzących z naszych oko-
lic.

Krótka historia faktów ro-
dzinnych:
Józef Sajdur urodzony 
w 1900 r. w Skrzynce, walczył
w wojnie 1914-1918 po stronie
Francuzów. Po powrocie do
Polski decyduje się wyjechać z
żoną Katarzyną Furgał i osied-
lić się we Francji w latach 1930;
ich dwoje dzieci Stanisław
(1924-1990) i Zofia (1927-2010)
dołączyli do nich ok.
1937/1939 r.
Józef i Katarzyna czuli dużą
więź z Polską i bardzo prag-
nęli by kiedyś wrócić do oj-
czystego kraju, z różnych
powodów i kolei życiowych 
i ich pragnienie nigdy nie zos-
tało zrealizowane. Stanisław 
i Zofia układają swoje życie
we Francji, mając dzieci, ona 4,
on 3. Ich życie toczy się z dala
od Polski, wspomnienia i ko-
rzenie zacierają się wraz z
upływem czasu.

Oczy dziadka pełne łez, w
chwilach kiedy marzył o Pol-
sce pozostaną na zawsze w pa-
mięci wnuków.
Potrzeba poznania:  dwaj sy-
nowie Zofii: Claude i Daniel
poczuli potrzebę poznania
swoich korzeni i od dwóch lat
prowadzą poszukiwania.
Przypadki rządzą życiem i
przynoszą spotkania z ludźmi,
jak Helena Brzezińska miesz-
kanka Borek, która z dużym
zaangażowaniem włączyła się
w odkrywanie rodzinnej prze-
szłości braci Lantenois. Pani
Brzezińska odnalazła w księ-
gach parafialnych kilka aktów
urodzenia i małżeństwa
przodków. W 2016 r. bracia
odbyli swoją pierwszą podróż
do Polski, zawitali do naszego
regionu. W tym roku konty-
nuowali poszukiwania.

Kogo tak naprawdę szukają?
-  potomków, czyli kuzynów z
Polski. 
Ich dziadek Józef SAJDUR
urodził się 22.01.1900 r. w
Skrzynce, mieszkał w Woli
Szczucińskiej, w 1924 r. ożenił
się z Katarzyną FURGAŁ uro-
dzoną 9.12.1900 r.w Zabrniu,
miał dwoje dzieci Stanisława
(25.08.1924) i Zofię 
(2.12.1927) . 
Kto zna członków tej rodziny?

Pierwsze poszukiwania wska-
zują, że nazwisko SAJDUR jest
mało popularne w okolicy.

Inny ślad to brat Katarzyny
FURGAŁ: chodzi o Stanisława
FURGAŁA  ur. 20.12.1893 r. 
w Zabrniu, poślubionego
24.11.1920 r. z Marią LECHO-
WICZ ur. 17.10.1887 r.; dwoje
dzieci z tego związku odnale-
zione w księgach archiwum;
Agnieszka ur. 1920 r. i Józef
ur. w 1922 r.   Czy ktoś ma ja-
kieś informacje na temat tej ga-
łęzi rodziny?   
Kto znał potomków Agnieszki
i Józefa FURGAŁ?
Kto może im pomóc ?
Niewiele dokumentów, infor-
macji, historia rodzinna prze-
rywana dwoma wojnami
wszystko to sprawiło, że odna-
lezienie potomków jest bardzo
trudne. Czy wszystkie ślady
zostały zatarte ? 
Zwracamy się z prośbą do pa-
mięci zbiorowej ludzi tego re-
gionu. Jeśli mają państwo
jakieś informacje na temat opi-
sanej rodziny, lub sami macie
z nią jakiś związek, prosimy o
kontakt z:

Helena BRZEZIŃSKA, Borki
118B, 33-230 SZCZUCIN; 
790 22 54 18 

Agata PIĄTEK, 500-191-757;
agatapiatek7@wp.pl 

Claude LANTENOIS (jedynie
po francusku) 06-16-19-90-68,
clantenois@orange.fr

Kto mógłby  pomóc w odnalezieniu ich rodziny?

Claude LANTENOIS Daniel LANTENOIS
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Sierpień to czas zakoń-
czenia żniw. Ze żniwami przez
wieki związane były różne zwy-
czaje. Podstawa jednak, wszę-
dzie ta sama: oto rolnicy
uroczyście ścinali ostatnie kłosy
zbóż i równie uroczyście wśród
śpiewów i muzyki przynosili je
w formie ozdobnego wieńca do
parafialnego Kościoła. 
Rolnicy wierzyli, że ta akcja ob-
rzędowa i błogosławieństwo,
może wywierać wpływ na przy-
rodę. Rozpoczęcie żniw było
ważnym wydarzeniem w  pracy
na roli. Przede wszystkim nale-
żało wybrać dzień szczęśliwy,
najlepiej sobotę, jako dzień po-
święcony Matce Bożej. Do pracy
przystępowali kosiarze ubrani
schludnie, a nawet odświętnie,
w niektórych regionach kraju
dziewczęta przystrajały głowy
kwiatami. Rozpowszechniony
był zwyczaj uczestniczenia w
okolicznościowym nabożeń-
stwie. Kapłan udzielał wszyst-
kim błogosławieństwa, świę-
cono kosy i sierpy.  Pierwsze
ścięte kłosy układano na polu w
kształt krzyża. Istniał zwyczaj,
że pierwszy snopek zanoszono
do chaty, aby pod domowym
krzyżem czy obrazem czekał na
dzień zwózki zboża do stodoły
i chronił zabudowania gospo-
darskie przed uderzeniem pio-
runa. Nie ścinano zboża do
ostatniego kłosa. Ostatnie kłosy
są niejako symbolem całego
plonu; w niektórych okolicach
wiązano je razem, strojono w

kwiaty i wstążki, i tak powstały
znane dzisiaj, wieńce dożyn-
kowe. Uroczystym zakończe-
niem żniw - tak jak i dzisiaj -
były dożynki, które są rados-
nym obrzędem zakończenia
żniw i złożenia Stwórcy nieba i
ziemi, tego wszystkiego, co dała
matka ziemia w czasie pracy
żniwnej. Zawsze głównym ak-
centem dożynek było uroczyste
błogosławieństwo wieńca, sym-
bolizującego trud żniwiarzy.
Wieniec splatano najczęściej z
żyta i pszenicy, albo jeden z
żyta, a drugi z pszenicy. Deko-
rowano go bardzo bogato owo-
cami jarzębiny, gałązkami
leszczynowymi, kwiatami, mir-
tem, bukszpanem, sitowiem,
wstążkami, jabłkami, a także
piernikowym sercem, co wyra-
żało bogactwo lasów i pasiek.

Wieniec dożynkowy przecho-
wywano starannie, ponieważ
ziarna z jego kłosów używano
do siewu, aby zapewnić sobie w
przyszłym roku dobre plony.
Dziś dożynki są świętem rolni-
ków, a współczesne wieńce do-
żynkowe niejednokrotnie są
niezwykłymi dziełami sztuki lu-
dowych twórców, mających
wiele oryginalnych pomysłów
na ich realizację. Dobrze jednak,
że są one nadal kultywowane,
gdyż niosą ze sobą najważniej-
sze przesłanie, które zawarte
jest w pięknych słowach pieśni:
„Bogu z Jego darów chleb nie-
siemy czysty. Owoc ziemi i rąk
naszych przyjmij, Ojcze wieku-
isty”. Oby za każdym razem,
kiedy bierzemy do ręki chleb,
towarzyszyła nam świadomość,
że jest to owoc ziemi  i naszej
pracy otrzymany od Boga, za co
powinniśmy Mu nieustannie
składać dziękczynienie. We
wszystkich kościołach parafial-
nych gminy Szczucin dziękczy-
nienie składano 15 sierpnia
podczas uroczystych mszy św.,
święcąc wieńce dożynkowe
uwite z tegorocznych kłosów
zbóż, ziół i kwiatów. Pięknie
uwite wieńce przynosili do
swych świątyń gospodarze,
strażacy, młodzież i dzieci. Tra-
dycyjnie jak co roku wiła i po-
święciła wieniec wraz 
z dziećmi Danuta Walczyk z
Filii Bibliotecznej w Borkach, a
bibliotekarka Teresa Pater
wspierała swą pomocą wijące

wieniec mieszkanki Brzezówki. 
20 sierpnia, w strugach deszczu,
16 delegacji z wieńcami z gminy
Szczucin i 2 z gminy Borowa,
uczestniczyło w Nadwiślań-
skich Dożynkach Religijnych w
Sanktuarium Matki Bożej  Fa-
timskiej – Różańcowej   w Bor-
kach. Oprawę muzyczną
uroczystej mszy św.  zapewniła
Kapela Ludowej „Wiślanie”,
działająca przy SCKiB w Szczu-
cinie, Zespół Śpiewaczy „Gos-

podarze z Delastowic” i Zespół
Śpiewaczy Koła Tradycji Ludo-
wej w Słupcu. Po zakończeniu
Mszy św. i prezentacji wieńców,
z częścią artystyczną wystąpiły
dzieci z Przedszkola Publicz-
nego w Borkach, całość uroczys-
tości ponownie zakończyli
swoim występem „Wiślanie”.

Marta Marchwicka

„Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie...”
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wieniec Brzezówka

wieniec Borki

16.09.br., odbyło się spotkanie
dożynkowe w Delastowicach,
zorganizowane przez sołtyskę
wsi Agnieszkę Głód i Zespół
Śpiewaczy "Gospodarze z De-
lastowic". Wśród zaproszonych
gości byli: Burmistrz Szczucina
Andrzej Gorzkowicz, Proboszcz
Parafii Delastowice  Marek Kula
i Dyrektor SP w Szczucinie
Beata Dzięgiel z małżonkiem, a
także mieszkańcy wsi. W oko-

Spotkanie dożynkowe w Delastowicach
licznościowym programie arty-
stycznym wystąpił Zespół 
Śpiewaczy "Gospodarze z De-
lastowic" i dzieci  recytujące
wiersze przygotowane przez
Agnieszkę Głód. Wieniec do-
żynkowy przekazano Burmist-
rzowi Szczucina Andrzejowi
Gorzkowiczowi. Był  też poczęs-
tunek i wspólne biesiadowanie.

Redakcja

W dniu 19.08.2017 r. w Suchym
Gruncie odbyły się Dożynki
Wiejskie. Dożynki zorganizo-
wały Panie ze Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Wsi w Su-
chym Gruncie we współpracy z
Ośrodkiem Wsparcia i Panią
Sołtys. Wszyscy razem brali
czynny udział w przygotowa-

niach do tego święta. Było
wspólne pieczenie ciast, przygo-
towywanie pysznych przeką-
sek, dekorowanie stołów i sali.
Licznie przybyłym gościom 
i mieszkańcom przygrywał ze-
spół muzyczny "Aspekt". 

Renata Kupiec

Dożynki w Suchym Gruncie Dożynki Wiejskie w Łęce Szczucińskiej

Dożynki w  Łęce Szczucińskiej
odbyły się 26.08.2017r. wśród za-
proszonych gości byli  Andrzej
Gorzkowicz Burmistrz Szczucina
z małżonką, Krystyna  Szymań-
ska dyrektor SCKiB w Szczucinie
z mężem, Agnieszka  Beker Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej z
mężem, Radny Powiatowy
Krzysztof Bryk, Radni Rady Miej-
skiej Mariusz Chrabąszcz 
i Krzysztof Łachut, ks. dziekan
Zygmunt Warzecha, ks. senior
Józef Giera, ks. rodak Jerzy Gu-
bernat, pracownicy SCKIB, Senio-
rzy Gminy Szczucin oraz
sponsorzy dożynek Barbara 
i Jerzy Furgałowie, właściciele
sklepu Groszek. Starostami doży-
nek byli Marzena Skoczylas i An-
drzej Wieczorek. Dzieci
uczęszczające do świetlicy recyto-
wały wiersze żniwne, zespół "Łę-
canie" w rozszerzonym składzie
zaśpiewał tradycyjne przyśpiewki
oraz piosenki żniwne. Po wystę-
pach był pyszny  poczęstunek dla
wszystkich uczestników dożynek.
Na zakończenie do tańca przy-
grywał zespół Antrakt.  

Anna Łachut  



Zaprezentowały się również za-
kłady i instytucje, zarówno z re-
gionu jak i całego województwa
małopolskiego.
Organizatorami tegorocznych
uroczystości byli: Stowarzysze-
nie Samorządów Powiatu Dąb-
rowskiego i Gmina Bolesław, a
gospodarzami: Starosta Dąb-
rowski Tadeusz Kwiatkowski
oraz Wójt Gminy Bolesław Ka-
zimierz Olearczyk.
Obchody rozpoczęły się Mszą
Świętą dziękczynną za tego-
roczne plony oraz w intencji rol-
ników i wszystkich miesz-
kańców Powiśla Dąbrowskiego,
w kościele parafialnym pw. św.
Wojciecha w Bolesławiu, której
przewodniczył ks. Proboszcz
Józef Radłowski w asyście
księży z dekanatu dąbrow-
skiego i szczucińskiego. Oko-
licznościową homilię wygłosił
Proboszcz Parafii Św. Marii
Magdaleny w Szczucinie ks.
Zygmunt Warzecha. Po Mszy
Świętej korowód dożynkowy
przeszedł na plac boiska sporto-
wego, gdzie powitano zgroma-
dzonych gości rozpoczynając
część oficjalną.
Święto Powiśla Dąbrowskiego
jest to niezwykle ważne wyda-
rzenie i jedyna impreza tego
typu na naszym terenie, która
pozwala rolnikom na promocję
produktów regionalnych, a
zgodnie z kilkuletnią tradycją
lokalni twórcy mają możliwość
zaprezentować rękodzieło oraz
folklor. Jest to również powód
do radości po skończonym
okresie ciężkiej pracy i okazja do
podziękowania za pomyślnie
zakończone żniwa. Symbolicz-
nym zwieńczeniem zebranych
plonów są tradycyjne wieńce
dożynkowe przynoszone pod-
czas Mszy Świętej jako dar ołta-
rza. Tym gestem rolnicy
naszego powiatu wyrażają
wdzięczność za udane zbiory i
dar chleba. Dożynki Powiatowe
połączone są z konkursami
wieńca dożynkowego, ośpiewa-
nia wieńca i na najciekawsze
stoisko wystawowe.

Szczucin
Wyróżnienia: Gmina Olesno i
Gmina Radgoszcz
Konkurs na Najciekawsze Sto-
isko Wystawowe:
I Miejsce ex aequo – Koło Gos-
podyń Wiejskich w Mędrzecho-
wie –  z nagrodą 400 zł
I Miejsce ex aequo – Firma Rad-
bet Krychniak – z nagrodą 400 zł
II Miejsce ex aequo – Koło Gos-
podyń Wiejskich Wola Mędrze-
chowska – z nagrodą 300 zł
II Miejsce ex aequo – Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad – z nagrodą 300 zł
III Miejsce ex aequo – Środowi-
skowy Dom Samopomocy w
Dąbrowicy (działający przy Sto-

Gmina Szczucin na Dożynkach Powiatowych
27 sierpnia br. na obiekcie sportowym w Bolesławiu, odbyło się już po raz dziewiąty „Święto Powiśla
Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze", promujące polskie rolnictwo 
i przedsiębiorczość. Rolnicy naszego powiatu wyrazili wdzięczność za udane zbiory i dar chleba. 
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"Gdy wieś się
bawi, Matka
Boska 
błogosławi"

2 września br. w Za-
brniu, odbyły się dożynki wiej-
skie wieńczące tegoroczną pracę
rolników.  Sołtys wsi, a zarazem
organizator dożynek, powitał
wszystkich mieszkańców oraz
przybyłych gości, a wśród nich
Burmistrza Szczucina Andrzeja
Gorzkowicza z małżonką, Panią
dyrektor SCKiB Krystynę Szy-
mańską z mężem, Panią dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w
Zabrniu Genowefę Dzięgiel z
mężem oraz tegorocznych spon-
sorów dożynek Renatę i Zbig-
niewa Furgałów oraz
Mieczysława i Janinę Juszczy-
ków, którym dziekujemy za
wsparcie.
W kolejnym punkcie uroczysto-
ści starostowie dożynek Edyta
Sroka i Marian Mach, przekazali
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Wieniec sołectwa Suchy Grunt z
gminy Szczucin zajął I miejsce w
kategorii wieńca współczes-
nego, natomiast wieniec z Brze-
zówki miejsce II w tej samej
kategorii. Jest to ogromny suk-
ces i wielkie wyróżnienie dla
całej naszej gminy.
Warto zaznaczyć, że w konkur-
sie na ośpiewanie wieńca 
żniwnego bardzo dobrze zapre-
zentowała się  Kapela Ludowa
„Wiślanie”  z Domu Kultury w
Szczucinie zajmując III miejsce.
Stoisko wystawowe Gminy
Szczucin przygotowane przez
Samorządowe Centrum Kultury
i Bibliotek w Szczucinie prezen-
towało dorobek artystyczny i
kulturalny naszej gminy. Na
stoisku można było podziwiać
rękodzieła: Lucyny Kozaczki,
Iwony Bielaszki-Podsady,
Urszuli Bełzowskiej i Jadwigi
Kłagisz. Atrakcją naszego sto-
iska z pewnością były smako-
łyki przygotowane przez Panie
ze Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Wsi Wola Szczucińska w
składzie: Janina Gierczyńska,
Halina Chrabąszcz, Zofia Gaj,
Ewa Łuszcz i Agata Kica. Skosz-
tować można było między in-
nymi: orzeszków szpina-
kowych, muszelek faszerowa-
nych, placków na blasze, rogali-
ków różanych, sernika oraz
cieszącego się dużym powodze-
niem piernika. Niewątpliwą at-
rakcją stoiska była także
towarzysząca Kapela „Wiśla-
nie”. Całość powodowała, że
dorobek naszej gminy był wyra-
zisty i przyciągał licznych
uczestników.
W części artystycznej naszą
gminę reprezentował Chór
„Clave de sol” pod dyrekcją
Pani Ilony Mach któremu akom-
paniował Piotr Niedojadło.
WYNIKI KONKURSÓW:
W kategorii wieńców tradycyj-
nych nagrodzono 6 wieńców,
przygotowanych przez następu-
jące grupy wieńcowe:
I miejsce ex aequo – Gmina Rad-
goszcz
I miejsce ex aequo – sołectwo

Strojców (gm. Bolesław)
II miejsce ex aequo – Gmina Bo-
lesław
II miejsce ex aequo – sołectwo
Zalipie (gm. Olesno)
III miejsce ex aequo – Gmina
Gręboszów
III miejsce ex aequo – sołectwo
Laskówka Chorąska (gm. Dąb-
rowa Tarnowska)
Wieńce współczesne oceniano
zgodnie z następującymi kryte-
riami: pomysłowość wykonania
(technika wykonania, kształt),
bogactwo użytych elementów,
staranność wykonania i stopień
trudności oraz  ogólny wygląd
zewnętrzny (walory estetyczne,
kompozycja, kształt).
W tej kategorii wieńców, na-
grody otrzymały następujące
grupy wieńcowe:
I miejsce – sołectwo Suchy
Grunt (gm. Szczucin)
II miejsce – sołectwo Brzezówka
(gm. Szczucin)
III miejsce ex aequo – Grupa
Wieńcowa Mędrzechów
III miejsce ex aequo – sołectwo
Wola Mędrzechowska (gm. Mę-
drzechów)
Konkurs na Ośpiewanie
Wieńca:
I Miejsce ex aequo – Gmina Grę-
boszów
I Miejsce ex aequo – Gmina Mę-
drzechów
II Miejsce – Gmina Dąbrowa
Tarnowska 
III Miejsce ex aequo – Gmina Bo-
lesław
III Miejsce ex aequo – Gmina

warzyszeniu „Otwarte Serce”
Rodziców, Opiekunów i Przyja-
ciół na Rzecz Osób Niepełnos-
prawnych w Szczucinie) – z
nagrodą 200 zł
III Miejsce ex aequo – Firma
„Tarsmak” Gondek i Wspólnicy
z nagrodą 200 zł
Wyróżnienie – Powiatowy
Urząd Pracy z nagrodą 100 zł
Wyróżnienie – Zakład Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowy
Stanisław Chrabąszcz z na-
grodą 100 zł.
Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy!

Specjalista ds. Promocji 
Grzegorz Baran

na ręce burmistrza chleb, a soł-
tys wsi przekazał wieniec do-
żynkowy. Pan burmistrz wraz z
Panią dyr. SCKiB złożył na ręce
pań, które wykonały wieniec
dyplom, jako symbol podzięko-
wań za trud włożony w jego
wykonanie. Następnie odbyła
się część artystyczna w formie
przyśpiewek dożynkowych.
Dzieci z Lokalnego Ośrodka
Wsparcia w Zabrniu zaprezen-
towały wiersz pt. "Zapach

chleba", a starosta dożynek za-
prezentował wiersze i piosenki
własnego autorstwa. Po skoń-
czonej części artystycznej odbył
się poczęstunek dla wszystkich
przybyłych i zabawa taneczna,
na której przygrywał zespół
"Aspect". Dziękujemy wszyst-
kim za przybycie i zapraszamy
za rok!

Małgorzata Topór



"Wiślany szlak"
Pod takim tytułem 22

czerwca br., nad Wisłą w Szczu-
cinie, odbył się plener malarski,
którego komisarzem był Ed-
mund Wilk – artysta plastyk z
Dąbrowy Tarnowskiej. Jedna
grupa uczestników, to ucznio-
wie ze szkół podstawowych w
Szczucinie i Zabrniu oraz gim-
nazjaliści ze Szczucina. Nato-
miast drugą grupę stanowili
dorośli, zrzeszeni w Stowarzy-
szeniu Twórców Kultury Powi-
śla Dąbrowskiego. Uczestnicy
malowali piękne, nadwiślańskie
pejzaże, wykorzystując różne
techniki.

Redakcja
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Narodowe Czytanie, to
ogólnopolska akcja publicznego
czytania wybitnych polskich
dzieł literackich, pod patrona-
tem Pary Prezydenckiej. Jej
celem jest propagowanie bo-
gactwa polskiej literatury, popu-
laryzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę
dbałości o polszczyznę i
wzmocnienie narodowej tożsa-
mości. 2 września br. w Warsza-
wie Prezydent RP Andrzej
Duda zainaugurował VI już
edycję Narodowego Czytania.
Po wspólnym czytaniu Pana Ta-
deusza, dzieł Aleksandra
Fredry, Trylogii Henryka Sien-
kiewicza, Lalki i dzieła Quo
vadis przyszedł czas na Wesele
Stanisława Wyspiańskiego. W
bieżącym roku do akcji przyłą-
czyło się ponad 2 tys. miast i
miasteczek w Polsce i na całym
świecie, wśród nich była także
Biblioteka Publiczna w Szczuci-
nie, która zaprosiła mieszkań-
ców na „Wesele jak u
Wyspiańskiego” na Szczuciński
Rynek. Wyjątkowe wydarzenie
rozpoczęła Dyrektor Samorzą-
dowego Centrum Kultury i Bib-
liotek w Szczucinie Krystyna
Szymańska. Burmistrz Szczu-
cina Andrzej Gorzkowicz, od-
czytał list Prezydenta
skierowany z tej okazji do Pola-
ków. W weselnej scenerii za sto-

łem do wspólnego czytania za-
siadły różne pokolenia miesz-
kańców Szczucina. W rolę
bohaterów „Wesela” wcielili się:
Panna Młoda – Aneta Paciorek,
Pan Młody – Marcin Fijał, Cze-
piec - Szczepan Cieślak, Gospo-
darz – Stanisław Brzeziak,
Ojciec – Maciej Marchwicki, Kli-
mena – Monika Kosińska, Rad-
czyni – Krystyna Liguz, Poeta –
Piotr Warias, Żyd i Dziad – An-
drzej Mach, Zosia – Anna Cie-
ciura, Maryna – Paulina Jarosz,
Haneczka – Oliwia Jastrząb,
Ksiądz – ks. Paweł Róg, Jasiek –
Szymon Sznajder, Kasper – Kac-
per Jachym, Dziennikarz – Da-
mian Bogacz, Rachel – Liwia
Soja. Czytaniu „Wesela” towa-
rzyszyła muzyka i śpiew Kapeli
Ludowej „Wiślanie” z Domu
Kultury w Szczucinie. Na za-
kończenie każdy, kto przyniósł
swój egzemplarz „Wesela”
otrzymał pamiątkowy odcisk
pieczęci Narodowego Czytania
przekazany przez Kancelarię
Prezydencką. Mamy nadzieję,
że barwne Narodowe Czytanie
na Szczucińskim Rynku, zain-
spiruje mieszkańców do tego,
aby sięgnąć po ten jakże bardzo
aktualny dramat jakim jest „We-
sele”.

Redakcja

Narodowe Czytanie w Szczucinie
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Po eliminacjach woje-
wódzkich w Europejskim Cen-
trum Muzyki w Lusławicach
(gdzie chór otrzymał Złotą
Strunę i 2 nagrody specjalne),
zespół został wytypowany  na
Koncert  Finałowy Akademii
Chóralnej – Śpiewająca Polska,
który odbył się w Narodowym
Forum Muzyki we Wrocławiu.

Dzień pierwszy Waka-
cyjnej Akademii to warsztaty
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CHÓR “CLAVE DE SOL” NA KONCERCIE FINAŁOWYM AKADEMII 
CHÓRALNEJ – ŚPIEWAJĄCA POLSKA W NFM WE WROCŁAWIU

28 czerwca 2017 r.  chór “Clave de sol” pod batutą Ilony Mach, działający przy SCKiB 
w Szczucinie wyruszył na kolejną muzyczną przygodę. 

wokalne, próby z orkiestrą,
praca nad wcześniej przygoto-
wanym repertuarem, nawiązy-
wanie kontaktów i wymiana
doświadczeń z innymi chórami.
30 czerwca odbył się Koncert
Finałowy 10-ciu  najlepszych
Chórów Jednorodnych z całej
Polski, pod batutą dr hab. Ag-
nieszki Franków-Żelazny. To-
warzyszyli im soliści Naro-
dowego Forum Muzyki: sopran

Paulina Boreczko-Wilczyńska,
alt - Aleksandra Sosna, tenor -
Sebastian Mach, bas - Jerzy But-
ryn oraz NFM Orkiestra Leopol-
dinum. 280 artystów wykonało
utwory Stanisława Moniuszki 
w pięknych opracowaniach
autorstwa Romana I. Drozda.
Wielkim zaszczytem dla chóru
„Clave de sol” był fakt, że za-
śpiewali z dziesięcioma najlep-
szymi chórami w Polsce w tak

Wakacyjne 
podróże z książką

Biblioteka Publiczna w Szczuci-
nie, zorganizowała bezpłatne
zajęcia wakacyjne dla dzieci. Za-
inspirowane książkami Anny
Paszkiewicz ”Dookoła świata” i
Doroty Strzemińskiej - Więcko-
wiak „Co kraj to obyczaj” biblio-
tekarki wraz z dziećmi, 3 lipca
wyruszyły w literacką podróż

do odległych krajów i kontynen-
tów. Podczas trwającej dwa ty-
godnie wyprawy, dzieci
dowiedziały się wiele cieka-
wych rzeczy: jak żyją ich rówieś-
nicy w innych krajach, jak
wyglądają ich domy, co jedzą,
jakie sporty uprawiają, jak tań-
czą i jak odpoczywają. Wykony-
wały stroje charakterystyczne
dla Afrykańczyków, łuki, na-
mioty i pióropusze Indian. De-
gustowały włoską pizzę i
poznały zwierzęta żyjące na in-

nych kontynentach. Zajęcia
edukacyjne przeplatane były
innymi atrakcjami: zajęciami
ruchowymi, plastycznymi
(wśród nich plenerowym malo-
waniem na stretch folii), mu-
zycznymi i manualnymi. Dzieci
miały okazję także spotkać się
z franciszkaninem diakonem
Jerzym Kopytko, który opowia-
dał o zakonie franciszkanów, o
swojej posłudze, misji i krajach
które zwiedził. Nie zapomina-
jąc o własnej okolicy odwie-
dziły Muzeum Drogownictwa
w Szczucinie. 14 lipca wszyscy
„dopłynęli do portu”, bogatsi o
nowe doświadczenia, wiedzę i
umiejętności. Tu zekała na bib-
liotekarki miła niespodzianka.
Rodzice wraz z dziećmi uczest-
niczącymi w zajęciach przeka-
zały podziękowanie za
zorganizowanie intere- sują-
cych zajęć. 
DZIĘKUJEMY!!! To była naj-
piękniejsza nagroda!
Do zobaczenia podczas ferii zi-
mowych!

Redakcja

Zespół Śpiewaczy
"Gospodarze z De-
lastowic" wziął
udział 10.09.br., w
VII Głogowskim
Przeglądzie Kapel i
Śpiewaków Ludo-
wych WYKOPKI
'2017 w Głogowie
Małopolskim zdo-
bywając wyróżnie-
nie. Zespół
wystąpił w skła-
dzie: Teresa Białek,
Cecylia Choroba,
Agnieszka Głód,
Michalina Łopata,
Józef Łopata, Wła-
dysław Misiaszek,
Leokadia Nowa-
kowska oraz Ry-

Wsparcie od 
Biblioteki 
Narodowej

Samorządowe Cen-
trum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie już kolejny raz zło-
żyło wniosek i uzyskało wspar-
cie finansowe na zakup książek
ze środków finansowych Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, pochodzących z
Programu Wieloletniego "Naro-
dowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa" Priorytet 1 - „Zakup
nowości wydawniczych do bib-
liotek publicznych”, w wysoko-
ści 10.270 zł. 

Zadaniem Programu
jest wzmocnienie bibliotek pub-
licznych poprzez stały dopływ
nowości wydawniczych, możli-
wość systematycznego ubytko-
wania (aktualizowania za-
sobów), a w konsekwencji
zwiększenie oferty czytelniczej
dla użytkowników bibliotek.

Zapraszamy do korzys-
tania!

Redakcja

pięknym, magicznym miejscu
jakim jest Narodowe Forum
Muzyki wraz z profesjonalnymi
śpiewakami operowymi.
To wielki zaszczyt, gdyż Szczu-
cin był reprezentowany po-
dwójnie - śpiewem chóru oraz
wykonaniem arii przez Sebas-
tiana Macha. To cudowne mu-
zyczne przeżycie pozostanie na
zawsze w sercach chórzystów. 

Ilona Mach

szard Liguz - akordeon. Zespół
działa pod kierunkiem Danuty
Domareckiej (SCKiB).

Redakcja

Wyróżnienie 
dla "Gospodarzy 
z Delastowic"
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Dni Szczucina 2017
24 czerwca br.,  odbyły

się kolejne „Dni Szczucina”,
duża impreza plenerowa  zorga-
nizowana przez Samorządowe
Centrum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie przy współpracy
wielu jednostek i mieszkańców
Gminy. Patronat Honorowy
nad przedsięwzięciem przyjął
Jacek Krupa - Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego i Bur-
mistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz. Partnerem było
Województwo Małopolskie.
Patronaty medialne przyjęli:
TVP 3 Kraków, Gazeta Kra-
kowska, Radio RDN Małopol-
ska, TEMI, e-KurierDąbrowski,
Magazyn Miasto i Ludzie i Ga-
zeta Szczucińska. „Dni Szczu-
cina” finansowo wsparli:
Województwo Małopolskie,
PH-U GEO-MONT Kamil
Beker, Zakład Kamieniarski
Wojciech Wybraniec, Firma
Handlowo-Usługowa - Barbara
Furgał, AL. CAPONE Sławomir
Skowron, Przetwórnia Mięsa -
Janina Juszczyk, Betoniarnia -
Dubiel, Firma "ROL-MECH" w
Radymnie, Restauracja "SOV-
RANA", Firma Handlowa
„KATPOL", P.H.U. "ROL-BUD"
- Mirosław Woźniczka, Zakład
Rzeźniczy – Stanisław Łuszcz,
BRUK-BET - Termalica Niecie-
cza. Tegorocznej imprezie, po-
dobnie jak w roku ubiegłym
dopisała piękna słoneczna po-
goda. Zainaugurowała ją głośna
parada Grupy Motocyklowej.
Motocykliści przejechali ze
szczucińskiego rynku na plac
targowy, gdzie kierowcy dum-
nie prezentowali swoje ma-
szyny. Na placu targowym na
licznie zgromadzonych gości
czekały bogato zaopatrzone bu-
fety i wiele atrakcji. Można było
podziwiać obrazy - to efekt ple-
neru malarskiego pt. "Wiślany
szlak", który odbył się 22 i 23
czerwca 2017r. w Szczucinie.
Ważnym elementem imprezy
były Targi Instalacyjne zorgani-
zowane przez firmę „WOD-
NIK”. Można było obejrzeć np.
kotły niskoemisyjne, jak rów-
nież otrzymać gadżety promo-
cyjne. Nie zabrakło także
atrakcji dla dzieci takich jak
dmuchane zamki, trampoliny,
zjeżdżalnie czy karuzele. Dzieci
mogły również skorzystać z
zabaw z animatorkami, które
m.in. charakteryzowały twarze
maluchów zmieniając je w prze-
różne postacie i zwierzęta. Ofi-
cjalne rozpoczęcie Dni
Szczucina zainaugurowali An-
drzej Gorzkowicz Burmistrz
Szczucina oraz Krystyna Szy-
mańska Dyrektor Samorządo-
wego Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie.
Muzycznie gości przywitał chór
„Clave de Sol”, działający przy
SCKiB w Szczucinie, pod kie-
runkiem  Ilony Mach. Zespół za-
prezentował utwory: „Wiosna”,
„Podróże”  „W zielonym

gaiku”. Na zakończenie wy-
stępu, barwnie wykonał wspól-
nie z chórem „Wesołe Nutki” z
Zespołu Szkół w Szczucinie
utwór „Kusi Mama”.
Nie zabrakło i najmłodszych ar-
tystów z Dance Star Studio
Tańca - Mariny Hryhorjewy,
którzy tańczą w SCKiB w Szczu-
cinie. Grupa 4 i 5 latków, zatań-
czyła – walca Johana Strausa
"Nad pięknym modrym Duna-
jem", a grupa 6 latków zatań-
czyła Disco kids - „Tańcz, tańcz,
tańcz”. Kolejnym punktem były
występy zespołów: 
„New Chapter” - to grupa bar-
dzo młodych, energicznych i
wykształconych artystów, któ-
rych połączyła wspólna pasja.
Umiejętności czerpali pracując z
uznanymi muzykami. Grając w
innych formacjach supportowali
takie gwiazdy jak Maryla Rodo-
wicz, Piersi, Ania Wyszkoni,
PECTUS oraz Agnieszka Chy-
lińska. 
“40% Bluesa”, zespół pocho-
dzący z Żabna, gdzie działa
przy tamtejszym Centrum Kul-
tury. Zadebiutował w 2008
roku, pojawiając się na scenie
podczas Festiwalu "Był Sobie
Blues". Grupa ma w swoim do-
robku mnóstwo zagranych kon-
certów na terenie całego kraju, a
także kilka wydanych płyt
demo. Supportowali takie ze-
społy jak m.in. Ścigani, Wojtek
Klich, Oddział Zamknięty czy
Brathanki. 
Zespół „Bartek Szu & Te Fajne
Dziewczyny” powstał w marcu
2016 roku, z inicjatywy znako-
mitego tarnowskiego kompozy-
tora i aranżera Bartłomieja
Szułakiewicza. Działają krótko,
ale znają się i przyjaźnią od
wielu lat. Połączyła ich miłość
do muzyki, pasja wspólnego
tworzenia, a także wzajemne
zrozumienie. 
Głównym punktem tegorocz-
nych obchodów Dni Szczucina
był wieczorny koncert zespołu
PECTUS. Któż nie zna tworzą-
cych zespół czterech braci
Szczepaników: Tomasza,
Marka, Mateusza i Macieja.
Wszyscy są absolwentami Insty-
tutu Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Ich bogato
zaaranżowana muzyka łączy z
rozmachem klasyczne brzmie-
nia pop-rockowe, tworzona jest
z niemal rockową ekspresją na
melodyjne głosy – no i ta bra-
terska, sceniczna jedność. Pod-
czas koncertu w Szczucinie
zespół zaprezentował swoje naj-
większe przeboje oraz covery.
Płynąca ze sceny muzyka, po-
parta emanującą radością i ży-
ciową, zwyczajną ludzką
szczerością zjednoczyła mental-
nie widownię z zespołem. Jed-
ność – jak przystało na koncert –
przejawiała się muzycznym dia-
logiem i wspólnym śpiewa-
niem, a radosne twarze na
widowni wydawały się dodat-
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kowo mówić: dziękujemy za
wspaniały, wzruszający, ma-
giczny koncert. Okazało się, że
SIŁA BRACI nie jest tylko sloga-
nem. 
Obchody Dni Szczucina zakoń-
czyła zabawa taneczna z zespo-
łem „DoReMi”. Imprezę Dni
Szczucina już tradycyjnie po-
prowadził szczucinianin  Karol
Łuszcz.
Dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli w przygotowaniach i
organizacji tego przedsięwzię-
cia.
Po raz pierwszy przy okazji Dni
Szczucina w Urzędzie Miasta i
Gminy Szczucin została zorga-
nizowana akcja poboru krwi
przez Klub Honorowych Daw-
ców Krwi przy Zarządzie Od-
działu Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w
Dąbrowie Tarnowskiej. Każda z
osób odwiedzających tego dnia
Urząd mogła skorzystać z okazji
i uzyskać od obsługujących
akcję przedstawicieli PCK do-
datkowe informacje na temat
krwiodawstwa i warunków 
oddawania krwi, a także 
przywilejów przysługujących
zasłużonym dawcom. Nato-
miast dla dawców po oddaniu
krwi organizatorzy przygoto-
wali drobne upominki.
Tegoroczne Dni Szczucina
można uznać za udane, gdyż
impreza została zauważona i
znalazła się w finale Wielkiego
Odkrywania Małopolski w ka-
tegorii WYDARZENIE  ROKU
obok Turnieju Rycerskiego w
Oleśnicy. 

Redakcja
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Strażackim zwyczajem uroczysto-
ści rozpoczęły się Mszą Świętą w
Kościele Parafialnym w Szczuci-
nie, której przewodniczył Powia-
towy Kapelan OSP Ksiądz Prałat
Zygmunt Warzecha. „Jubileusz
jest idealną okazją do świętowania
tego co udało się Wam osiągnąć,
dzięki ciężkiej pracy i sumienno-
ści. Im dłużej się w gra w orkiest-
rze, tym bardziej docenia się jej
wartość”- głosił podczas homilii
ksiądz Tomasz Franczak. Zwień-
czeniem pierwszej części uroczys-
tości był pokaz musztry paradnej
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej pod dyrekcją ppłk SG
dr hab. Stanisława Strączka oraz
tamburmajora st.chor.sztab.SG
Wacława Wacławiaka. Orkiestra
Reprezentacyjna jest artystycznym
ambasadorem Straży Granicznej w
kraju i za granicą. Z powodzeniem
i uznaniem prezentuje się na licz-
nych międzynarodowych festiwa-
lach i spotkaniach muzycznych
orkiestr m.in. w Niemczech, Belgii,
Danii, Słowacji, Włoszech, Węg-
rzech, Szwecji, Norwegii, Ukrainie
oraz w Stanach Zjednoczonych.
Reprezentuje Straż Graniczną w
czasie najważniejszych uroczysto-
ści państwowych, okolicznościo-
wych i religijnych. Jest znana
wśród znawców muzyki operetko-
wej i musicalowej jako doskonały

interpretator muzyki symfonicznej
oraz akompaniamentów klasycz-
nych w transkrypcjach na wielką
orkiestrę dętą. Orkiestra Reprezen-
tacyjna SG jest jedyną z orkiestr
typu wojskowego używającą pod-
czas musztry paradnej tradycyj-
nych instrumentów ludowych 
(trombity beskidzkie, dudy pod-
halańskie, dzwonki pasterskie –
„zbyrcoki”, góralska ciupaga w
ręku tamburmajora). Szczególnie
atrakcyjny i widowiskowy okazał
się pokaz musztry paradnej w jej
wykonaniu. W rytm różnorodnej
muzyki zespół orkiestry tworzył
oryginalne figury i układy. Uwagę
wszystkich widzów zwrócił cha-
rakterystyczny strój muzyków: pa-
radne peleryny i kapelusze z
piórami. Na ręce Pana Kapelmist-
rza Jarosława Dzięgla zostały zło-
żone życzenia, a także gratulacje
od kierownictwa i wszystkich
członków Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Straży Granicznej. Wyrazy
wdzięczności należy skierować do
księdza Zygmunta Warzechy, któ-
rego marzeniem od 10- ciu lat  był
pokaz musztry paradnej Podha-
lańczyków na szczucińskim
rynku. Gromkie i długie brawa za-
kończyły pierwszą część uroczys-
tości. 

Świętowanie Jubileuszu
Orkiestry Dętej OSP w Szczucinie

Jubileusz Orkiestry Dętej 
przy OSP w Szczucinie
Działająca w Szczucinie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
świętowała 18 czerwca swój dwudziesty Jubileusz

odbyło się w miejskim Parku. Roz-
poczynając, Burmistrz Szczucina
przywitał przybyłych gości, a
wśród nich Pana Posła Wiesława
Krajewskiego, Starostę Dąbrow-
skiego Tadeusza Kwiatkowskiego,
Radną Powiatu Dąbrowskiego
Barbarę Łuszcz, Ks Proboszcza
Zygmunta Warzechę oraz Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej w
Szczucinie Agnieszkę Beker. Re-
prezentacja Samorządu Miasta i
Gminy Szczucin złożyła całej or-
kiestrze życzenia wszelkiej po-
myślności, słowa uznania za pracę
artystyczną, a także podziękowa-
nia za zaangażowanie i obecność
w życiu kulturalnym naszej
gminy.  Na ręce prezesa orkiestry
Andrzeja Urbanika życzenia zło-
żył także Starosta Dąbrowski Ta-
deusz Kwiatkowski i Poseł
Wiesław Krajewski składając gra-
tulacje, słowa uznania i wyrazy
wdzięczności za wzorową repre-

zentacje powiatu w kraju i za gra-
nicą. W dniu swojego święta or-
kiestra Jubilatka podziękowała
sponsorom, ludziom dobrego
serca, którzy nieustannie wpierają
działania orkiestry. Za bezintere-
sowną pomoc,  zaangażowanie i
dobre słowo Orkiestra szczególnie
podziękowała Księdzu Probosz-
czowi Zygmuntowi Warzecha,
który obchodzi w tym roku 10-
lecie proboszczowania w parafii
Szczucin.  Na zaproszenie prezesa
Andrzeja Urbanika i Kapelmistrza
Jarosława Dzięgla odpowiedziały
orkiestry z Siedlisk Tuchowskich,
Woli Rzędzińskiej, Ciężkowic, a
także Woli Mędrzechowskiej.
Zwieńczeniem uroczystości był
wspólny koncert wszystkich or-
kiestr. Razem z orkiestrami wystą-
pili soliści: Karolina Mach,
Gabriela Sołtys, Mikołaj Beker i
Mateusz Bednarz. Gościnnie za-
śpiewała także Krystyna Szymań-

ska, dyrektor Samorządowego
Centrum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie. Wyjątkowym aplau-
zem publiczności cieszył się utwór
„Alellujah” Leonarda Cohena w
wykonaniu wszystkich solistów.
Na pulpitach muzyków nie za-
brakło także utworów o tematyce
góralskiej takich jak: „Dwie tęs-
knoty” i „Janosik”. Na twarzach
publiczności widać było radość, a
muzycy czuli satysfakcję z dawa-
nia wspaniałych muzycznych
przeżyć. 

/„Gdzie słyszysz śpiew
tam wejdź tam dobre serca mają...
A jeszcze lepsze Ci, którzy w or-
kiestrach grają”/. Każdy Jubileusz
jest okazją do świętowania swoich
osiągnięć i sukcesów. Jak śpiewała
Halina Kunicka „Jest w orkiest-
rach dętych jakaś siła…”. Oby Or-
kiestrze Dętej OSP nie zabrakło
nigdy tej siły i zapału do grania. 

Gabriela Sołtys

Orkiestra Dęta 
przy OSP 
w Szczucinie 
w Licheniu

Kilka tysięcy muzyków
przybyło do Sanktuarium Ma-
ryjnego w Licheniu, aby oddać
hołd św. Janowi Pawłowi II po-
przez uczestnictwo w VII Ogól-
nopolskim Zlocie Chórów i
Orkiestr. Spotkanie rozpoczęło
się w sobotę 20 maja br., w Ba-
zylice o godz. 10.00 próbą
wszystkich muzyków. Próbę
poprowadził dyrygent, Pan płk
Marian Chmielewski. Eucharys-
tii o godzinie 12.00 przewodni-
czył, ks. Wiktor Gumienny,
kustosz licheńskiego Sanktua-
rium. W koncelebrze uczestni-

czyli księża, przybyli do Liche-
nia wraz z poszczególnymi ze-
społami. Pieśnią wykonaną na
wejście był „Marsz strażaków”
– przy jego dźwiękach do ołta-
rza procesyjnie przyszli kapłani
wraz z asystą liturgiczną oraz
poczty sztandarowe. Podczas
wspólnej modlitwy muzycy wy-
konali wiele utworów, m.in.:
„Santo Subito”, „Gaude Mater
Polonia”, „Ciebie Boga wysła-
wiamy”. Na zakończenie wierni
odśpiewali „Barkę”. Na licheń-
ski zlot przybyły chóry i orkies-
try z całego kraju, a wśród nich
Orkiestra Dęta ze Szczucina.
Podsumowaniem i kulminacją
całodniowego zlotu w Licheniu
był wielki koncert na schodach
licheńskiej bazyliki w wykona-
niu wszystkich chórów i or-
kiestr, jakie w tym dniu

pojawiły się w Sanktuarium.
Koncert poprowadził ks. prof.
Kazimierz Szymonik, dyrygent,
wieloletni wykładowca akade-
micki związany m.in. z Uniwer-
sytetem Muzycznym Fryderyka
Chopina w Warszawie.

Tego niezwykłego wy-
stępu wysłuchali pielgrzymi i
ordynariusz diecezji włocław-
skiej, ks. bp Wiesław Alojzy Me-
ring. W trakcie koncertu
muzycy wykonali kilkanaście
utworów m.in.: „Mazurek Dąb-
rowskiego”, „Mazurek 3-go
Maja”, „Hymn Watykanu”,
„Abba Ojcze”, „Rotę”. Zwień-
czeniem koncertu było wykona-
nie „Barki”, po której ksiądz
biskup udzielił zebranym błogo-
sławieństwa i w asyście przed-
stawicieli chórów i orkiestr udał
się pod pomnik św. Jana 

Pawła II. Pod obeliskiem pa-
pieża - Polaka złożono czer-
wone róże. 
W trakcie zlotu każdy chór oraz
orkiestra, które wzięły udział w
tegorocznym spotkaniu w Li-
cheniu, otrzymały w prezencie
sadzonkę dębu. Rośliny zostały
wyhodowane z żołędzi dębu
św. Jana Pawła II, który rośnie
na placu przed licheńską bazy-
liką, tuż obok fontanny. Ten
symbol ma przypominać uczest-
nikom zlotu, iż warto wcielać w
życie i przekazywać kolejnym
pokoleniom naukę św. Jana 
Pawła II.

Patronat honorowy nad
VII Ogólnopolskim Zlotem
Chórów i Orkiestr „Świętemu
Janowi Pawłowi II w hołdzie”
objęli: abp Salvatore Penacchio -
Nuncjusz Apostolski w Polsce,

abp Wojciech Polak - Prymas
Polski oraz bp Wiesław Mering
- ordynariusz diecezji włocław-
skiej. Organizatorami zlotu byli:
Polski Związek Chórów i Or-
kiestr, Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP oraz Sanktuarium Matki
Bożej Licheńskiej. 

Orkiestra mogła wziąć
udział w tym pięknym wyda-
rzeniu dzięki wsparciu finanso-
wemu Gminy Szczucin i
Powiatu Dąbrowskiego, którym
tą drogą składamy serdeczne
podziękowania.

Andrzej Urbanik
Prezes Stowarzyszenia

,,Orkiestra Dęta” przy OSP 
w Szczucinie
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Orkiestry Dęte w Licheniu

"Taki taniec"

W Oświęcimskim Centrum
Kultury 10 czerwca  br.,
odbył się pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęci-
mia - V Ogólnopolski Festi-
wal Tańca "Taki Taniec". W
konkursie wzięło udział 95
zespołów/formacji (ponad

1400 wykonawców). Powiat
dąbrowski reprezentowali
tancerze z Dance Star 
Studio Tańca Mariny 
Hryhorjewy z Dąbrowy
Tarnowskiej i SCKiB w
Szczucinie. Dzieci starto-
wały po raz pierwszy w
tego typu turnieju, prezen-
tując dobry poziom.

Redakcja



W dniu 23 sierpnia
2017 r. uczestnicy Ośrodka
Wsparcia działającego na tere-
nie Gminy Szczucin, udali się na
wspólny  wakacyjny wyjazd do
Kurozwęk – świętokrzyskiej
krainy bizonów. Kurozwęki to
malowniczo położony zakątek,
gdzie można znaleźć atrakcje
zarówno dla dzieci i młodzieży,
jak i dla dorosłych i starszych.
Zatem dla wszystkich uczestni-
ków OW, sierpniowy wyjazd
był okazją do intensywnego

przeżycia i miłego spędzenia
czasu.

Ośrodek Wsparcia dla
osób w podeszłym wieku i mło-
dzieży, działa na terenie Gminy
Szczucin od 16 stycznia 2017 r.
w 10 placówkach, organizując
zajęcia i spotkania dla 105
uczestników: osób starszych i
młodzieży szkolnej. Cała dzia-
łalność OW finansowana jest z
dotacji celowej Gminy Szczucin,
a głównym założeniem podej-
mowanych działań jest organi-

jają sprawność manualną, wy-
obraźnię, kreatywność, prowa-
dzą do rozładowania
negatywnych emocji. Dzięki
tym zajęciom uczestnicy ŚDS
rozwijają swoje zainteresowa-
nia, uczą się spędzania czasu
wolnego w sposób twórczy, a
każda praca, która powstaje jest
źródłem ogromnej satysfakcji,
radości, sukcesu, co podnosi po-
czucie własnej wartości, której
tak często brak osobom niepeł-
nosprawnym.
Prace, które powstają w ramach
terapii zajęciowej zdobią pra-
cownie ŚDS. Niektóre z nich
zostały pokazane podczas odby-
wających się w Bolesławiu Tar-
gów Gospodarczych.
Wśród prezentowanych prac
największym zainteresowaniem
cieszyła się makieta zamku za-
projektowana i wykonana przez
męską część społeczności ŚDS.
Wykonanie tej pięknej makiety
zajęło wiele godzin, ale było
warto. Całość wykonana jest z
drobniutkich kamyków, dokle-
janych jeden po drugim, wykoń-
czona elementami drewnianymi
z efektywnym podświetleniem.
Równie pięknie prezentowały
się na naszym stoisku obrazy
ręcznie malowane farbami olej-
nymi na płótnie. Obrazy te w ca-
łości wykonane zostały przez
naszych podopiecznych, którzy
jak sami twierdzili nigdy nie
mieli z malarstwem do czynie-
nia, a odpowiednio zmotywo-

około 4,5 ha. Co roku przybiera
on inny wzór. W tym roku
kształt labiryntu przedstawia
postać Tadeusza Kościuszki na
koniu. Spacerując po kukury-
dzianym labiryncie można
sprawdzić swoją orientację w te-
renie oraz wiedzę, gdyż w ścież-
kach labiryntu umieszczone są
punkty z pytaniami, które na-
leży odszukać i uzupełnić spe-
cjalną krzyżówkę.
Atrakcją dla wszystkich było
zwiedzanie Pałacu i jego lo-
chów, podczas którego prze-
wodnik  przedstawił historię
zamieszkujących go rodów. Po
zwiedzaniu wszystkie grupy
spotkały się na wspólnym gril-

wani i pokierowani przez tera-
peutkę stworzyli naprawdę
piękne dzieła.
Nie zabrakło również tradycyj-
nych dożynkowych smakoły-
ków przygotowanych w
pracowni kulinarnej, a na  tych,
którzy chcieli zapoznać się z his-
torią naszego Domu czekała
kronika oraz inne materiały pro-
mocyjne.

Zaprezentowanie do-
robku placówki ŚDS w Dąbro-
wicy w formie ekspozycji prac
wykonanych przez podopiecz-
nych w ramach terapii zajęcio-
wej wzbudziło duże
zainteresowanie wśród odwie-
dzających stoisko i urzekło rów-
nież komisję konkursową, która
przyznała nam III miejsce w
konkursie na Najciekawsze Sto-
isko Wystawowe. Jesteśmy bar-
dzo dumni z prac naszych
podopiecznych, a docenienie
wysiłku włożonego przez Tera-
peutów i  Uczestników będzie
motywacją do dalszej pracy.
Wszystkich chętnych do zapo-
znania się bliżej z działalnością
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dąbrowicy zapra-
szamy do odwiedzania naszej
strony internetowej
www.sdsdabrowica.pl  oraz na-
szego facebooka.

Maria Bielaszka 
Kierownik ŚDS w Dąbrowicy

lowaniu. Był to czas na wy-
mianę wrażeń, odpoczynek, a
dla niestrudzonych dzieci czas
na kolejne zabawy na placu
zabaw, rodeo na elektrycznym
byku oraz zwiedzanie mini zoo.

Wycieczka do Kuroz-
węk sprawiła wszystkim dużo
radości. Dla niektórych dzieci
jak i dorosłych był to jedyny wy-
jazd poza miejsce zamieszkania
w czasie wakacji. Wszyscy jed-
nogłośnie stwierdzili, że Kuroz-
węki to miejsce zdecydowanie
warte odwiedzenia.

Maria Bielaszka
Kierownik Ośrodka Wsparcia
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zacja integracyjnych spotkań,
podczas których dochodzi do
wymiany doświadczeń, dziele-
nia się wiedzą, konfrontacji
życia ludzi młodych i starszych
oraz tworzenie nowych przy-
jaźni. Wakacyjny wyjazd do Ku-
rozwęk 105-osobowej grupy z
10 wiosek, był wyjątkową
okazją do rozwijania kontaktów
międzypokoleniowych, jak i po-
między wioskami. 

Uczestnicy wycieczki
skorzystali niemal ze wszyst-
kich atrakcji jakie zapewnia
obiekt. Zwiedzanie odbyło się w
czterech grupach. Największą
atrakcją Kurozwęk są bizony,
które przybyły z Belgii w 2000
roku i dały początek pierwszej i
największej hodowli bizonów
amerykańskich w Polsce. Dziś
jest ich około 70 i można zoba-
czyć je z bliska podczas wy-
cieczki wozem „safari bizon”,
który wjeżdża w samo stado,
a  towarzyszący grupie prze-
wodnik opowiada ich historię  i
zwyczaje.
Młodszą grupę wycieczki bar-
dzo zaintrygował labirynt ku-
kurydziany o powierzchni

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy promuje swoją działalność

27 sierpnia 2017 r. pod-
czas odbywającego  się w Bole-
sławiu IX Święta Powiśla
Dąbrowskiego, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Dąbro-
wicy, działający przy Stowarzy-
szeniu „Otwarte Serce”
Rodziców, Opiekunów i Przyja-
ciół na Rzecz Osób  Niepełnos-
prawnych, podobnie jak 40
innych firm, instytucji, stowa-
rzyszeń i samorządów, promo-
wał swoją działalność.
Celem takiej prezentacji było
wyjście do mieszkańców po-
wiatu z informacją oraz ofertą
ośrodka. ŚDS postanowił w tym
dniu zaprezentować prace swo-
ich podopiecznych powstałe
podczas zajęć z terapii zajęcio-

wej. Terapia zajęciowa w pla-
cówce takiej jak środowiskowy
dom, ma za zadanie uaktywnić
pensjonariusza poprzez wyko-
nywanie określonych czynności
mających również charakter
usprawniania psychicznego i fi-
zycznego. Terapeuci pracujący z
podopiecznymi starają się wy-
korzystać tkwiący w każdym z
uczestników potencjał niezależ-
nie od stopnia niepełnospraw-
ności, pobudzić go do
spontanicznej twórczości i zmo-
tywować do zajęć na miarę
możliwości każdego z nich.
Zajęcia w pracowni artystyczno
- plastycznej oraz techniczno -
stolarskiej, które na co dzień od-
bywają się w Dąbrowicy, rozwi-

"Rodzina 
Bogiem silna,
staje się siłą 
całego Narodu"

Św. J.P. II

W dniach 4-5 lipca br.,
członkowie Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich – Oddział w
Szczucinie wraz ze swoimi pod-
opiecznymi udali się na wy-
cieczkę Krasiczyn – Zamość –
Przemyśl w ramach projektu
"Wartość tradycji w rodzinie
oraz propagowanie zdrowego
stylu życia". W pierwszym dniu
dotarliśmy do Sanktuarium
Męki Pańskiej i Matki Bożej w
Kalwarii Pacławskiej. Miasto
zostało założone w XVII wieku
na wzgórzu nad Doliną Wiaru
przez wojewodę podolskiego i
kasztelana lwowskiego An-
drzeja Maksymiliana Fredrę.
Jest ona nazywana Jasną Górą
Podkarpacia. Barokowy kościół
i przylegający klasztor wybudo-
wano w latach 1770-1775, fun-
datorem był Szczepan
Dwernicki. Następnym pun-
ktem zwiedzania był słynny
zamek Krasickich z początku
XVII wieku, jeden z najcenniej-
szych zabytków w Polsce, nazy-
wany perłą polskiego renesansu
w Krasiczynie. Pełni zachwytu
udaliśmy się do Przemyśla,
gdzie zwiedziliśmy Rynek,
Wieżę Zegarową i  zabytkowe
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Pani Justyna zawitała do na-
szego Centrum Dietetycznego
w połowie lutego. Chciała zrzu-
cić kilka kilogramów, aby po-
czuć się lepiej we własnym ciele
i poprawić swoje samopoczucie.
Pierwszy cel, jaki ustaliła z Die-
tetyk Zuzanną Zygadło to 10 kg
mniej – nie do końca była
pewna czy poradzi sobie z zale-
ceniami dietetycznymi i czy
dieta nie będzie uciążliwa. 
Już po pierwszym tygodniu sto-
sowania diety całkowicie zmie-
niła swoje nastawienie: dieta
przygotowana przez Dietetyka
okazała się prosta w przygoto-
waniu, smaczna i co najważniej-
sze - skuteczna!
W ciągu 5 miesięcy kuracji w
Centrum Dietetycznym Natur-
house, Pani Justynie udało się
zrzucić 28 kg! Ma więcej energii,
zaraża wszystkich swoim opty-
mizmem. Jej przemiana jest
prawdziwą inspiracją dla tych,
którzy chcą zmienić swoje na-
wyki żywieniowe i swoją syl-
wetkę.

Justyna:
Waga 
początkowa:
92,8 kg
Waga 
końcowa: 
64,4 kg
Obwody talii,
pasa i brzucha:
- 64 cm
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Niesamowita przemiana!

kamieniczki. W godzinanch po-
południowych dotarliśmy na
nocleg do Jarosławia. Wielkim
przeżyciem i ogromnym
wstrząsem było zwiedzanie na-
stępnego dnia miejsca Pamięci
Narodowej - hitlerowskiego
obozu zagłady w Bełżcu. Mło-
dzież zapaliła znicze, by oddać
hołd pomordowanym. Kolej-
nym etapem wycieczki był Za-
mość – "Padwa Północy", piękne
renesansowe stare miasto o bo-
gatej historii, wpisane na listę
Światowego Dziedzictwa
Unesco. Na koniec wstąpiliśmy
do Zwierzyńca podziwiając ko-
ściół na wyspie pw. Św. Jana
Nepomucena, spacerem do-
szliśmy do Stawów Echo i rezer-
watu Konika Polskiego. Pełni
wrażeń pożegnaliśmy Rozto-
czański Park Narodowy i póż-
nym wieczorem wróciliśmy do
domu.

Jako Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, staramy się
naszym podopiecznym pokazać
piękne zakątki naszego kraju i
przekazać wartości patrio-
tyczne, obywatelskie, a będąc w
grupie pokazać też, że mimo
trudności życiowych "RO-
DZINA" jest najważniejsza.
Dziękujemy Urzędowi Miasta i
Gminy w Szczcuinie oraz
wszystkim sponsorom za oka-
zaną pomoc. Księdzu Mirosł-
wowi za duchowe wsparcie
naszej grupy serdeczne "Bóg za-
płać".

Prezes SRK-Oddział w Szczucinie
Zofia Homińska

Remont Ośrodka Zdro-
wia w Brzezówce został zakoń-
czony zgodnie z planowanym
terminem. Było to bardzo duże
przedsięwzięcie, zarówno budow-
lane, jak i logistyczne. Zakres prac
obejmował remont generalny
Ośrodka, który został oddany do
użytku w 1967 roku. Aby mógł on
dalej prawidłowo funkcjonować i
służyć mieszkańcom Brzezówki
oraz okolicznych miejscowości,
należało go niezwłocznie dostoso-
wać do aktualnych wymogów
prawnych. Zostały one określone
w rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpo-
wiadać pomieszczenia i urządze-
nia podmiotu leczniczego.
Niespełnianie warunków określo-
nych rozporządzeniem wiązałoby
się z koniecznością zamknięcia
Ośrodka Zdrowia.
Z budżetu Gminy, w miejsce sta-
rych, popękanych płytek chodni-
kowych, wykonany został nowy
chodnik z kostki brukowej
wzdłuż ogrodzenia Ośrodka
Zdrowia.
Oprócz prac budowlanych okre-
ślonych w przetargu ogłoszonym
przez Urząd Miasta w Szczucinie,
w Ośrodku Zdrowia w Brze-
zówce, wykonane zostały również
dodatkowe prace finansowane ze
środków własnych Gminnego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w
Szczucinie. Wykonano miejsca
parkingowe dla pacjentów i pra-
cowników ośrodka, nową instala-
cję internetową i telefoniczną,
całodobowy monitoring budynku,
nowe wyposażenie poczekalni na
parterze i na piętrze budynku, do-
posażenie gabinetu lekarskiego,
zabiegowego, punktu szczepień i
rejestracji. We własnym zakresie
wyremontowaliśmy także gabinet
stomatologiczny znajdujący się na
piętrze budynku oraz wykona-
liśmy inne prace konserwatorskie

na terenie Ośrodka i jego otocze-
nia, poprawiające estetykę i funk-
cjonalność.
W okresie remontu Ośrodka
Zdrowia w Brzezówce wszyscy
jego pacjenci przyjmowani byli w
Ośrodku Zdrowia w Szczucinie,
co mogło wydłużać czas oczeki-
wania na przyjęcie do gabinetów
lekarskich. Obecnie jednak, wobec
zakończenia remontów i moderni-
zacji naszej placówki w Brze-
zówce, czas oczekiwania jest
podobny do tego sprzed remontu,
jednakże z pewnością pobyt w od-
świeżonych i jasnych pomieszcze-
niach będzie dla pacjentów
bardziej komfortowy.
W lipcu bieżącego roku odda-
liśmy również do użytku w szczu-
cińskim Ośrodku Zdrowia nowy
gabinet hydroterapii z urządze-
niami służącymi do masażu wod-
nego kończyn górnych i dolnych.
Inwestycja ta sfinansowana zos-
tała w całości ze środków GZOZ
w Szczucinie i pozwoli na posze-
rzenie zakresu świadczonych
usług w zakresie fizjoterapii, jak
również umożliwi rozpoczęcie
starań o dodatkowe fundusze w
ramach kontraktu z NFZ.
Po zakończeniu wszystkich prac
remontowych w Ośrodku Zdro-
wia w Brzezówce i oddaniu go do
użytku pacjentom, przystępujemy
do remontu Ośrodka Zdrowia w
Szczucinie. Stan techniczny insta-
lacji znajdujących się w budynku
oraz jego funkcjonalność i estetyka
wymagają podjęcia bezzwłocz-
nych prac remontowo-moderniza-
cyjnych. Są przygotowane
projekty prac i wkrótce przystą-
pimy do ich realizacji.
W tym miejscu chciałbym podzię-
kować, w imieniu własnym i na-
szych pacjentów, Radzie Miejskiej
Szczucina oraz Panu Burmist-
rzowi za doprowadzenie sprawy
remontu Ośrodka w Brzezówce
do szczęśliwego zakończenia, a

także za przezna-
czenie w  tegorocz-
nym budżecie
miejskim bardzo sa-
tys fakc jonu jące j
kwoty na remont
Ośrodka. Mam na-
dzieję, że nasz Ośro-
dek w nowej
odsłonie będzie
dobrze służył przez
wiele następnych lat
pacjentom zarówno
z gminy Szczucin,
jak i z okolicznych
gmin.  

Witold Kozioł - Dyrektor Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Szczucinie

Zakres prac Ośrodka Zdrowia w
Brzezówce obejmował m.in.:
- od strony wschodniej - dobudowę
schodów wejściowych, a także do-
budowę dźwigu osobowego w celu
przystosowania budynku do
użytku przez osoby niepełnos-
prawne ruchowo
- od strony zachodniej dobudowę
zaprojektowanej klatki schodowej
łączącej kondygnacje piwnicy, par-
teru i piętra, posiadającą bezpośred-

Ośrodek Zdrowia w Brzezówce w nowoczesnej odsłonie

nie wyjście na zewnątrz budynku
- na parterze budynku przebudowę
istniejących toalet w celu przystoso-
wania ich do obowiązujących prze-
pisów, a także umożliwienia
korzystania z nich przez osoby nie-
pełnosprawne
Umowa z wykonawcą na realizację
tej inwestycji przewidywała kwotę
w wysokości 627  tys. zł z czego
10,39% zostało sfinansowane przez
Województwo Małopolskie,  ze
środków PFRON. Pozostała część
pochodziła z budżetu Gminy
Szczucin.

Specjalista ds. Promocji 
Grzegorz Baran

Reklama
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Organizatorem Rajdu
Rowerowego zorganizowa-
nego 3 września br. w Szczuci-
nie był Małopolski Związek
Kolarski, a partnerami 
przedsięwzięcia: Wojewódz-
two Małopolskie, Urząd
Miasta i Gminy Szczucin oraz

Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Szczucinie.
Start rajdu rozpoczął się w
parku miejskim w Szczucinie.
O godz. 12:20 trzy grupy raj-
dowców  wyruszyły w trasę.
Były to trasy zróżnicowane w
zależności od stopnia trudno-

3(5) / 2017
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MISTRZYNI
ŚWIATA!
Takiego finiszu nie powstydzi-
liby się najlepsi biegacze świata.
JOANNA MAZUR, miesz-
kanka Szczucina  wraz z prze-
wodnikiem Michałem
Stawickim wygrała bieg na 1500
m podczas odbywających się w
tym roku w Londynie Mist-
rzostw Świata Osób Niepełnos-
prawnych w Lekkiej Atletyce.
Biało-czerwony duet dobrze
współpracował przez cały dys-
tans, a na finiszu pokazał wielką
moc. Jeszcze przed ostatnim łu-
kiem Asia i Michał byli na 4 po-
zycji bez większych widoków
nawet na medal. Im bliżej jed-
nak było do mety, tym biegli

SPORT

szybciej i po brawurowym
ataku po zewnętrznej wyprze-
dzili pary z Kolumbijką Arango
Buitrago oraz Chinką Zheng Jin.
Wywalczone przez nich mist-
rzostwo świata jest ich najwięk-
szym wspólnym sukcesem, a
zdobyty medal jest dziesiątym
medalem dla Polski.
Joanna Mazur ma 27 lat, w swo-
jej karierze biegaczki zdobyła
już 26-medali złotych, 20-srebr-
nych i 15-brązowych.
W codziennych treningach
wiernie dotrzymuje jej kroku 33-
letni Michał Stawicki, były lek-
koatleta i triathlonista, który -
jak sama zawodniczka nieraz
podkreślała w wywiadach - w
trakcie biegu jest jej oczami. Bo
Joanna nie widzi ani toru, ani
swoich rywalek, ani linii mety.
Michał to nie tylko przewodnik,

ści: dla najmłodszych i osób po-
czątkujących trasa -
MINI/SMALL - 10 km, dla
średniozaawansowanych trasa
- MIDI/MEDIUM - 24 km, dla
rowerzystów mających dobrą
kondycję i ambicje sportowe
trasa - MAXI/LARGE - 40 km.

Wakacje 
na MOSiR 
w Szczucinie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji w Szczucinie od początku wa-
kacji rozpoczął realizację swojej
oferty dla mieszkańców Gminy
Szczucin. Obiekty MOSiR-u do-
stępne były w godzinach 8:00-
22:00 w dni powszednie, w
soboty niedziele i święta 14:00-
22:00. Nad dziećmi w tym czasie
opiekę sprawowali animatorzy.
Od pierwszego lipca, codziennie
w godzinach popołudniowych
organizowane były zajęcia z piłki
nożnej dla dzieci, następnie zaję-
cia z siatkówki dla młodzieży.
Zajęcia w formie rozgrywek, z
roku na rok cieszą się coraz
większym zainteresowaniem.
Dnia 12 lipca, na boisku Orlika
odbył się turniej „Wakacje z
Piłką Nożną”. Impreza dedyko-
wana była dla dzieci - rocznik
2004 i młodszych. Udział wzięło
3 drużyny. Zwyciężyła drużyna
„Wisła Szczucin I”, która prze-
chodząc kolejne etapy, finalnie
znalazła się na 5 miejscu w Ma-
łopolsce. Młodzież i dorośli po-
dejmowali zmagania w
Amatorskiej Lidze Orlika której
stawką był Puchar Dyrektora
MOSiR-u. Udział wzięło 5 dru-
żyn. Zmagania były bardzo za-
cięte, ponieważ o pierwszym,
drugim i trzecim miejscu decy-
dowały ostatnie dwa mecze. Pod
koniec sierpnia, na Hali Widowi-
skowo-Sportowej odbył się obóz
klubu badmintonowego UMKS
Junis, który obejmował treningi
dzieci i młodzieży oraz turniej
integracyjny dzieci i rodziców
rozegrany w ostatnią niedzielę
sierpnia. Od września ruszają za-
pisy na stałe rezerwacje wy-
najmu Hali Sportowej na sezon
jesienno-zimowy. Serdecznie za-
praszamy. 

Paweł Kuś

to także trener, który układa dla
obojga cały plan treningowy.
Sport pomógł mi odzyskać pew-
ność siebie – mówi Joanna
Mazur, która w dzieciństwie za-
częła tracić wzrok. Jak długą i
wyboistą drogę musiała poko-
nać, by dojść do punktu, w któ-
rym się dziś znajduje, wie tak
naprawdę jedynie ona sama.
Nie poddała się i w spektaku-
larny sposób została mistrzynią
świata.
Jesteśmy bardzo dumni i
wszyscy cieszymy z sukcesu
jaki odniosła mieszkanka na-
szej Gminy. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Przedruk: www.umigszczucin

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwały służby me-
dyczne, strażacy z OSP
Szczucin, Maniów, Brzezówka
Laskówka Delastowska i Słu-
piec oraz policja. Głównymi ce-
lami rajdu było promowanie
aktywnego, rodzinnego wypo-
czynku, a także propagowanie
szeroko pojętej turystyki rowe-
rowej w gminie. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni
pamiątkowymi medalami. Na
ulicy Dunajewskiego zorgani-
zowano konkursy dla dzieci z
nagrodami.  Był też poczęstu-
nek  kiełbaska z grilla i gorąca
herbata. Piknik uświetniły wy-
stępy młodzieży szkolnej z Ze-
społu Szkół w Borkach,
przygotowane przez Barbarę
Czaję. 
Rajd pokazał, że  jazda na ro-
werze to świetna zabawa, która
integruje mieszkańców.
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za wspólnie spędzony
czas i miłą atmosferę.

Redakcja
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21 sierpnia br., rozpo-
czął się dziesięciodniowy Waka-
cyjny Obóz Sportowo-
Wypoczynkowo-Zdrowotny
„ S Z C Z U C I N / Z A K O P A N E
2017”. W obozie wzięło udział 45
zawodników UMKS JUNIS
Szczucin.

Oprócz licznych trenin-
gów badmintonowych, mieliśmy
wspaniałe atrakcje oraz nieza-
pomniane wyjazdy. Pływaliśmy
w trzech różnych parkach wod-
nych  i  w jeziorze. W Parku
Wodnym w Mielcu byliśmy już
pierwszego dnia obozu. Na-
stępna okazja do pływania była
w Ośrodku Wypoczynkowym w
Zakopanym. Trzeci „kąpielowy”
wyjazd był do Stopnicy, gdzie
oprócz basenu pływaliśmy na ka-
jakach i rowerkach wodnych,
większość z naszej obozowej
grupy robiło to po raz pierwszy.

W dniach od 22 - 24
sierpnia przebywaliśmy w Zako-
panem. Pierwszego dnia wesz-
liśmy na Gubałówkę, gdzie na
samym szczycie czekały różne at-
rakcje i upragniony tor sanecz-

Blisko 300 widzów w
niedzielę 13.08.2017r. miało przy-
jemność bycia świadkami zwycię-
stwa naszych zawodników w
inauguracyjnym meczu z Dąbro-
vią. Derby Powiśla zawsze wy-
wołują w kibicach największe
emocje, i nie mogło być inaczej
również tym razem. Na stadionie
przy Witosa frekwencja zaskaku-
jąco dopisała. Od kilkunastu lat
nie gościliśmy takiej liczby kibi-
ców i życzylibyśmy sobie, by na
każdym meczu wierni kibice w
kulturalny sposób dopingowali
naszym, by przypomnieć im, że
siła tkwi w społeczności lokalnej.
Zawodnicy obu drużyn zadbali o
to, by mecz był atrakcyjny dla ki-
biców, nie zabrakło spekta- 
kularnych akcji, bramek, niedo-
pracowanych pomyłek oraz 
kolorowych kartoników. W
pierwszym składzie naszej dru-
żyny nie zabrakło zmian, kilku
zawodników wznowiło grę w
Wiśle wracając z okolicznych klu-
bów, niestety kilku graczy zawie-
siło grę wyjeżdżając na emigrację.
Walka o zwycięstwo trwała do
ostatniej minuty i żadna z drużyn
nie zamierzała odpuścić. W tym
miejscu należy nadmienić, że dru-
żyna przeciwników w końcówce
pierwszej połowy grała w liczeb-
nym osłabieniu, gdyż sędzia zde-
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kowy. Podróż odbyliśmy wraz z
naszymi gośćmi z Ministerstwa
Sportu i Turystki z Warszawy.
Wieczorem goście przeprowa-
dzali wywiady z zawodnikami
klubu oraz  filmowali pokaz na-
szych badmintonowych umiejęt-
ności. Następnego dnia po
śniadaniu szliśmy piękną Doliną
Białego. Po południu tego sa-
mego dnia odbył się turniej bilar-
dowy w kategoriach wiekowych
oraz korzystaliśmy z basenu. Na-
stępny dzień rozpoczęliśmy
wizytą na popularnych Krupów-
kach. Następnie pojechaliśmy na
Krzeptówki do Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej. Przed
Sanktuarium robiliśmy sobie pa-
miątkowe zdjęcia  przed repliką
krzyża z Giewontu. Za kościołem
widzieliśmy pięknie zdobiony
drewniany ołtarz polowy, przy
którym przed laty Jan Paweł II
odprawiał Mszę Świętą. Po
smacznym  obiedzie w hotelu ru-
szyliśmy w drogę powrotną do
Szczucina. 

Kolejny dzień obozu  i
kolejna atrakcja - Terenowe Pod-

chody Zadaniowe. Sześć grup
prowadzonych przez najstar-
szych zawodników rywalizo-
wało w leśnych warunkach w
różnych konkurencjach oraz rea-
lizowało wesołe i poważne  zada-
nia. 

W niedzielę, w miłej i
przyjemnej atmosferze sporto-
wej, odbył się turniej integra-
cyjny,  gdzie pomiędzy sobą
rywalizowały rodzinne pary de-
blowe. Pojedynki były bardzo
wyrównane i zacięte. Zwycięzcy
zostali udekorowani medalami.
28 sierpnia wyjechaliśmy do kina
i na kręgle, gdzie było wiele
śmiechu i zdrowej rywalizacji. 

Ostatniego dnia obozu
była  NOC NIESPODZIANEK,
która zaczęła się o godzinie 18.00,
a skończyła następnego dnia o
godzinie 8.00 rano. Były to na-
prawdę niezapomniane, miłe, ale
często również dramatyczne
chwile. Na samym początku
odbył się bogaty rytuał chrztu
tych zawodników, którzy pierw-

cydował ukarać bramkarza czer-
woną kartką za niewłaściwe po-
sunięcie. Nie przyczyniło się to
jednak do spadku sił pozostałych
zawodników, wręcz przeciwnie
byli gotowi wygrać ten mecz. Fi-
nalnie mecz zakończył się dla nas
wygraną 2:1 za sprawą bramek K.
Żuchowicza – rzut karny i K. Wo-
łoszyna.  Ci, którzy nie mieli moż-
liwości zasiadać na trybunach,
mogli śledzić transmisję online
dzięki kamerze skierowanej na
płytę boiska. Szczegółowa relacja
z meczu oraz skrót video do-
stępne są na naszej stronie inter-
netowej: www.wislaszczucin.pl
na którą serdecznie zapraszamy. 

Rozgrywka z Zorzą Za-
czarnie również przysporzyła ki-
bicom sporo emocji, ponieważ w
meczu padło aż 8 celnych strza-
łów, dając tym samym wynik re-
misowy. Bramki padały już w
pierwszych minutach spotkania,
jak również tuż przed sędziow-
skim gwizdkiem. I choć pogoda
nie rozpieszczała zawodników,
wytrwale toczyli walkę by pod-
trzymać dobrą passę zwycięstwa
sprzed tygodnia. 
Trzecie spotkanie Wisły
26.08.2017 r. i trzeci bramkarz.
Tym razem między słupkami w
meczu z Ciężkowianką stanął
Szymon Szydło, dla którego był to

Wakacyjna przygoda z Junisem

Wisła Szczucin - Inauguracyjne zwycięstwo i co dalej? 
debiut w seniorskiej Wiśle. 18-
letni golkiper to nasz wychowa-
nek, który rundę wiosenną
poprzedniego sezonu spędził w B
klasowej LZS Wójcinie. Dzisiaj na
boisku pojawił się również Mate-
usz Łabuz, który wznowił tre-
ningi.
W pierwszej połowie emocje jak
na grzybach. Ciężkowianka usta-
wiła się defensywnie i nie próbo-
wała szarżować na naszą bramkę.
Wisła częściej była w posiadaniu
piłki, ale niewiele, żeby nie napi-
sać nic, z tego wynikało.
Spotkanie trochę bardziej rozkrę-
ciło się zaraz po przerwie. Wów-
czas Wisła miała dwa groźne
dośrodkowania w pole karne
przeciwnika i najpierw Szczepan
Kołton z główki trafił w po-
przeczkę, a później Konrad Woło-
szyn również z główki
minimalnie chybił.
Od 53 minuty Ciężkowianka
zmuszona była jeszcze bardziej
cofnąć się do defensywy, bo
drugą żółtą, a w konsekwencji
czerwoną kartkę ujrzał Sebastian
Bryt i musiał opuścić plac gry. Wi-
ślacy chcieli wykorzystać okazje
grania w przewadze, ale długo
nie potrafili przełamać obronnego
muru z Ciężkowic. W końcu w 77
minucie Konrad Wołoszyn podał
w uliczkę do Kamila Żuchowicza,

który wbiegł w pole karne i poko-
nał Dawida Kwieka, co dało nam
upragnione prowadzenie. W koń-
cówce Ciężkowianka próbowała
jeszcze powalczyć o zmianę nie-
korzystnego wyniku. Jednak
Wisła nie dała się zaskoczyć. Ich
najlepszą sytuacje - strzał z rzutu
wolnego - na róg wybronił Szy-
mon Szydło. Wisła zalicza trzy
punkty. 

W meczu przeciw LKS
Wietrzychowice, który odbył się
2.09.2017 r., liczono na zwycię-
stwo i tak też się stało. Bilans
Wisły po czterech z rzędu me-
czach na własnym stadionie to 10
punktów, 3 zwycięstwa i remis..
W składzie Wisły w drugiej poło-
wie z ławki rezerwowej na boisku
pojawił się Bartosz Pochroń, który
po półtorarocznej przerwie wzno-
wił treningi. Trener powołał rów-
nież Tomasza Mątwickiego z
drużyny juniorów.
LKS Wietrzychowice w poprzed-
nim sezonie zajęli spadkowe,
przedostatnie miejsce w tabeli.
Jednak na skutek reorganizacji lig,
udało im się utrzymać w okrę-
gówce. Jak na razie po 4 kolejkach
są drużyną dostarczycieli punk-
tów. Była to ich czwarta porażka i
z bilansem bramkowym 3:19, za-
mykają tabele.
Jednak trzeba przyznać, że nie
było to na pewno jednostronne
widowisko. Wietrzychowice

stworzyło sobie kilka naprawdę
dogodnych sytuacji. Mimo to, nie
mogli oni pokonać dobrze dyspo-
nowanego Jakuba Szymańskiego,
który nie raz swoimi interwen-
cjami uratował od straty gola.
Bramkę straciliśmy dopiero po
rzucie karnym Damiana Grajdury
za zagranie ręką.
Wisła była zdecydowanie sku-
teczniejsza. Najpierw do siatki
trafił Dawid Dynak, kiedy dobił
strzał w poprzeczkę Kamila Fur-
gała. Zaraz po przerwie na listę
strzelców wpisał się Kamil Żu-
chowicz, który po podaniu Toma-
sza Zielińskiego znalazł się sam
na sam i na raty pokonał Emila
Kuczaka.
Nasi zawodnicy później dołożyli
jeszcze po kolejnym trafieniu.
Dawid Dynak po podaniu Szcze-
pana Kołtona, który w narożniku
pola karnego zamarkował ude-
rzenie, okiwał obrońcę i wyłożył
na 5 metr. W samej końcówce
wynik ustalił Kamil Żuchowicz
po strzale zza pola karnego, któ-
remu również asystował Szcze-
pan Kołton.  Mimo braku
zwycięstwa  w drugiej kolejce, jes-
teśmy dobrej myśli. Liczymy, że
pomyślnie rozegrana inauguracja
poprowadzi nas do IV Ligii. 

Bartłomiej Czyż

Zakończenie 
Wakacyjnej Ligi
Orlika 2017 –
Piłka Nożna

W okresie wakacyjnym
na terenie MOSiR w Szczucinie
zostały rozegrane mecze w ra-
mach "Wakacyjnej Ligi Orliko-
wej" dla drużyn amatorskich. W
rozgrywkach tych wzięło udział
5 drużyn. System rozgrywek -
"każdy z każdym" obejmował
rundę pierwszą oraz rewan-
żową. Rozegrano 20 meczów 2
x 20 minut. Ostatnie dwa mecze
odbyły się we czwartek 31
sierpnia.
Wyniki końcowe: I miejsce Hur-
townia Wisła 16 punktów -
skład: Waldemar Gwoździow-
ski, Jacek Łachut, Arkadiusz
Kaczkowski, Jacek Walczak,
Krystian Knaga, Przemysław

szy raz uczestniczą w obozie
sportowym. Kolejnym punktem
było ognisko z kiełbaskami i kon-
kursami. Po ognisku zaczęła się
dyskoteka. Po udanej dyskotece
nocny apel i zmęczeni poszliśmy
spać. Kolejnego dnia ciężko było
wstać, ale dla sportowców ko-
nieczna jest sprawna pobudka,
gimnastyka poranna i apel po-
żegnalny kończący obóz. 

Przez cały rok wspomi-
nać będziemy przyjaciół z obozu
i chwile spędzone razem. Nie-
cierpliwie czekać będziemy na
dzień 11 września, gdzie na spot-
kaniu inauguracyjnym,  ogło-
szone zostaną wyniki rywalizacji
obozowej, a zwycięskie grupy
otrzymają nagrody. Wspomnie-
nia pozostaną znacznie dłużej,
ponieważ każdy z uczestników
opisze jedną z obozowych atrak-
cji, a opis wraz ze zdjęciami
umieścimy w wydanej kolorowej
książce „OBOZOWE OPOWIE-
ŚCI”. 

Uczestniczka obozu  Ewelina Bogdan
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Szukasz pracy - chcesz być nia-
nią, opiekunką, pomocą do-
mową lub chcesz dać pracę, 
a może  chcesz coś sprzedać
lub kupić - daj ogłoszenie.
Dane ujęte w ogłoszeniu mogą
zawierać jedynie treść ogłosze-
nia oraz numer kontaktowy,
nie musisz zamieszczać adresu,
ani żadnych szczegółowych in-
formacji.
Treść ogłoszeń przyjmujemy:
Urząd Miasta i Gminy Szczu-
cin – Biuro podawcze (Ogło-
szenia do Gazety)
- Samorządowe Centrum Kul-
tury i Bibliotek -  Dom Kultury
Biblioteka (Ogłoszenia do Ga-
zety)

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

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

KĄCIK  KULINARNY
Przepisy Pani Jasi 
Piernik królewski

Składniki:
7 jaj
1 szkl. cukru pudru
1 szkl. cukru palonego 
½ kostki roztopionej 
margaryny "Palmy"
1 przyprawa do piernika
1 łyżka cynamonu
1 łyżeczka sody 
3  szkl. mąki
powidlo śliwkowe
1/2 masy krówkowej 
herbatniki 

Sposób przygotowania:
Jajka ubić z cukrem pudrem,
dodać cukier palony, mąkę
wymieszać z sodą, cynamo-
nem, przyprawą do piernika,
wymieszać. Na końcu dodać
margarynę. Piec w temp. 180°
C. Wystudzić, przekroić na 3
blaty. Przełożyć ciasto: po-
widło-herbatniki-masa-ciasto -
herbatniki-powidło-ciasto.                                                              

Orzeszki szpinakowe

Składniki:
2 kg ziemniaków ugotowa-
nych i zmielonych
40 dag. szpinaku
1/2 szkl. mąki ziemniaczanej
2 jajka
cebula pokrojona w kostkę i
podsmażona 
sól, pieprz
koperek zielony 
posmażony boczek do omasz-
czenia 

Sposób przygotowania:
Do zmielonych ziemniaków
dodać rozdrobniony szpinak
(jeśli mrożony to odciśnięty na
sicie, można zmielić z ziemnia-
kami) i pozostałe produkty,
wyrobić masę i formować małe
kuleczki. Gotować na wrzątku,
wyjąć do zimnej wody, odce-
dzić i omaścić boczkiem.

Muszle faszerowane
Składniki:
makaron-duże muszle

Muszle gotować 15 min. wyjąć
do zimnej wody i delikatnie
układać na tackę.

Farsz:
1/2 główki kapusty ugotować
wycisnąć i zmielić 
1/2  kg pieczarek podsmażyć
1/2 kg mięsa mielonego wy-
smażonego z 2 cebulami 
sól, pieprz - doprawić do
smaku 
Wszystko razem zmielić i sam-
żyć 10 min. Wystudzić i goto-
wym farszem nadziewać
muszle

Sos:
4 pomidory bez skórki
1 papryka czerwona pokrojona
w paski 
1 cebula pokrojona w kostkę 
2 szkl.wody 
papryka mielona słodka 
1 łyżka mąki 
Do podsmażonej cebuli dodać
po kolei pomidory, paprykę i
paprykę mieloną, dusić ok. 10

Sukcesy seniorów są dla nas nie
mniej ważne, jak osiągnięcia
młodszych wychowanków – a
tych w ostatnim czasie nie za-
brakło! Reprezentacja Wisły skła-
dająca się z trzynastolatków i
młodszych wystąpiła w turnieju
„Wakacje z Piłką Nożną 2017”.
Jest to już V edycja takich rozgry-
wek, która wyszła z inicjatywy
Województwa Małopolskiego, a
Ambasadorem tego projektu jest
trener Reprezentacji Polski –
Adam Nawałka. W tym roku w
turnieju wzięło udział ponad 700
drużyn z całego naszego woje-
wództwa. Nasi młodzi wycho-
wankowie musieli przebrnąć
przez trzystopniowy system eli-
minacyjny. Najpierw wygrali eli-
minacje w Gminie Szczucin,
później awansowali z finałowego
turnieju powiatowego rozgrywa-
nego w Gręboszowie, by następ-
nie w Karwodrzy na szczeblu
subregionalnym zapewnić sobie
awans do ścisłego finału. Tym
samym młodzi Wiślacy weszli
do grona 10 najlepszych drużyn
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z Małopolski, które o miano tej
najlepszej rywalizowali w Kra-
kowie. Wygrała MKS Trzebinia,
a nasi zawodnicy ostatecznie
uplasowali się na 5. miejscu. To
bez wątpienia ogromny sukces
młodej generacji szczucińskiej
piłki! Warto podać skład finało-
wej reprezentacji: Jakub Chra-
bąszcz, Mateusz Bednarz, Antoni
Bociek, Mateusz Dzięgiel, Prze-
mysław Kordos, Marceli Kraw-
czyk, Dominik Oliwa, Adrian
Radłowski, Tymoteusz Ryk,
Bartłomiej Szarek oraz Adam
Szlązak. Trener: Jarosław Będ-
kowski.

min. Na koniec dodać wodę i
podbić mąką. Gotowym sosem
polać muszle i zapiekać na
blaszce lub w naczyniu żaro-
odpornym.

Babeczki z masą
ziemniaczaną

Składniki:
1/2 kg mąki 
1 kostka margaryny "Palmy" 
2 żółtka
1 łyżka śmietany 
1 łyżka kminku 
sól
Wyrobić ciasto i upieć ba-
beczki 

Farsz:
6 ziemniaków surowych ze-
trzeć na tarce, dodać pokrojoną
drobno cebulę, pognieciony
czosnek, jajko, 1 łyżkę mąki
przennej. Wyrobić masę, na-
kładać na babeczki i zapiec w
piekarniku. Udekorować ser-
kiem i zieleninką.

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

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

Młodzi piłkarze 
"Wisły"

Gmina Szczucin przygotowuje się do wydania monografii naszego miasta. Bardzo prosimy osoby mające w posiadaniu materiały, które
można by było wykorzystać w tej publikacji o kontakt z SCKiB w Szczucinie /tel. 14 643 64 96/.   Gorąco zachęcamy do współpracy!

Pochroń, Bartosz Pochroń,
Paweł Kuś i Michał Giera. 
II miejsce Albatrosy 16 punk-
tów - skład:  Michał Krokos,
Mateusz Łabuz, Kamil Filipski,
Michał Rajtar, Wojciech Dobro-
wolski, Damian Furgał, Damian
Rendak, Tomasz Jarosz, Woj-
ciech Mach i Janusz Pyzik.
III miejsce Żabiec 14 punktów -
skład: Filip Smaś, Konrad Cza-
plak, Konrad Wołoszyn, Krys-
tian Soja, Łukasz Łabuz, Jakub
Eliasz, Wojciech Karkocha,
Przemysław Łabuz, Wiktor Ko-
walik, Andrzej Grzywa, Piotr
Nega, Krystian Czaplak i Mate-
uszTutak. 
IV miejsce Kaktusy 12 punktów,
V miejsce Dąbrowica 0 punk-
tów

Emocje towarzyszyły dru-
żynom do końca ligi. O pierw-
szym miejscu zdecydował
lepszy bilans bezpośredni na
korzyść drużyny Hurtowni
Wisła. Na drugim miejscu upla-
sowali się Albatrosy po zwycię-
stwie w ostatnim meczu z
Kaktusami. Żabiec zremisował
ostatnie spotkanie i znaleźli się
na miejscu trzecim. Dyrektor
MOSiR Tomasz Sokołowski
wręczył puchary drużynom i
nastąpiło zakończenie Ligi. Ser-
deczne podziękowania dla sę-
dziów, kibiców oraz
pracowników MOSiR. Zapra-
szamy za rok!

Paweł Kuś

Zachęcamy wszystkich
do śledzenia naszych aktualności
dostępnych na stronie interneto-
wej oraz do czynnego udziału w
rozgrywkach. Wspólnymi siłami
jesteśmy w stanie urzeczywistnić
marzenia zawodników o roz-
grywkach w IV Lidze okręgowej!
Przypominamy także, że prowa-
dzimy akcję pozyskiwania spon-
sorów na stale rosnące potrzeby
klubowe, a wszelkie darowizny i
pomoc rzeczowa będą dla nas
nieodzownym elementem walki
o awans. 

Bartłomiej Czyż




