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SZCZUCIŃSKA MISTRZYNI POLSKI  
SZKOLI NOWYCH MISTRZÓW

Na Badmintonowych Mistrzostwach Polski w Zagnańsku, Pani Ania Dulak
w swojej kategorii wiekowej po ciężkich bojach wywalczyła złoty medal w grze mie-
szanej i złoty medal w grze podwójnej! Podwójna Mistrzyni Polski na co dzień pra-
cuje jako nauczycielka klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Szczucinie oraz jako
trenerka w Uczniowskim Międzyszkolnym Klubie Sportowym JUNIS w Szczucinie. 
Gratulujemy Pani Ani i cieszymy się bardzo, że aktualna Mistrzyni Polski, tu w Szczu-
cinie wychowuje nowe pokolenie mistrzów.
Zobacz aktualne sukcesy zawodników UMKS JUNIS w Szczucinie;  
http://junisszczucin.c0.pl 
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tywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej na
terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin,
Szczurowa oraz Wietrzychowice.
Modernizacja energetyczna Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w
Słupcu” jeszcze w tym roku.

W toku szerokich konsultacji
społecznych został opracowany
Gminny Program Rewitalizacji
na lata 2016-2023. Do konkursów
ogłaszanych przez Marszałka
Województwa Małopolskiego
przygotowywano dokumentację
i złożono wnioski o dofinanso-
wanie następujących  przed-
sięwzięć: 
- rewitalizację Parku –w projek-
cie zawarte są wszystkie działa-
nia jakie zostały zaplanowane na
obszarze parku i uzyskały pozy-
tywną opinię Małopolskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Działania te to m.in.
konserwacja zieleni parkowej,
odmulenie stawu, budowa alejek
i oświetlenia, budowa placów
rekreacyjnych, muszli koncerto-
wej i kawiarenki. Ponadto odno-
wione będzie skrzydło zespołu
bramnego. Wartość zadania to
3.502.498 zł z czego 2.570.232 zł
dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego.
- rewitalizację placu targowego
– projekt dotyczy wykonania ka-
nalizacji opadowej oraz utwar-
dzenia placu. Utwardzenie placu
polegać będzie na wykonaniu
dróg wewnętrznych asfaltowych
oraz wybrukowaniu miejsc po-
stojowych i handlowych. Projekt
dotyczy części placu targowego
znajdującej się po tej samej stro-
nie ulicy Targowej, gdzie znaj-
duje się wiata, a który dotychczas
nie został utwardzony. Wartość
zadania to 1.267.742 zł z czego
773.000 zł dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego.
W chwili obecnej wnioski o dofi-
nansowanie ww. przedsięwzięć
są poddawane ocenie przez
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego.
Gmina Szczucin złożyła również
wniosek o dofinansowanie bu-
dowy Strefy Aktywności Gospo-
darczej. Budowa SAG polegać
będzie na kompleksowym
uzbrojeniu terenu zakupionego
przez Gminę (wykonanie dróg,
parkingów, kanalizacji sanitar-
nej, kanalizacji deszczowej, do-
prowadzenie prądu, gazu i
wody). Celem planowanego
przedsięwzięcia jest przygotowa-
nie terenu poprzez wyposażenie
go w odpowiednią infrastrukturę
techniczną, umożliwiającą w
przyszłości budowę i eksploata-
cję na terenie strefy obiektów
przemysłowo - usługowo - ma-
gazynowych. Opracowany Pro-
gram Funkcjonalno-Użytkowy
SAG określił wartość zadania na
9.627.634 zł przy czym dofinan-
sowanie z RPO wynosi do 75 %.

Referat Promocji 
i Rozwoju UMiG Szczucin

W gminie Szczucin ruszają długo 
wyczekiwane inwestycje

Wartość inwestycji wy-
niesie 3.432.920,12 zł. Planowany
termin wykonania  inwestycji i
przekazania jej do eksploatacji to
30 września 2018 r. 
Realizacja inwestycji jest moż-
liwa dzięki pozyskanemu przez
gminę dofinansowaniu ze środ-
ków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Umowa na dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej ter-
momodernizacji Zespołu Szkół w
Szczucinie oraz Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Słupcu zos-
tała podpisana w dniu 
26.07.2017 r. Dofinansowanie to
wynosi 2.636.666 zł, a całkowita
wartość obydwu inwestycji to 
5.462.895 zł.
W celu realizacji drugiego zada-
nia  objętego ww. umową,
Gmina Szczucin zamierza
wszcząć postępowanie przetar-
gowe na realizację  zamówienia
publicznego pn. „Poprawa efek-

Stypendia Burmistrza Szczu-
cina
16 października 2017 r. w sali
narad Urzędu Miasta i Gminy
Szczucin, Burmistrz wręczył
stypendia za szczególne osiąg-
nięcia naukowe, sportowe i ar-
tystyczne  w roku szkolnym
2016/2017. Uroczystość odbyła
się z udziałem laureatów oraz
ich rodziców, dyrektorów szkół,
członków Komisji Stypendial-
nej, nauczycieli, trenerów i ani-
matorów pracujących z
młodzieżą. Stypendia w po-
szczególnych kategoriach otrzy-
mali:
naukowe - Karol Bielaszka, Iza-
bela Ślęczkowska, Magdalena
Karaś, Ewelina Bogdan,  Ale-
ksandra Gorzkowicz, Weronika
Karaś, Szymon Szczęch, Ale-
ksandra Rustowicz,  Klaudia
Rój, Michał Bednarz
sportowe - Karol Dulak, Ale-
ksandra Chrabąszcz, Krystian
Gielarowski, Aleksandra Sło-
wik, Kacper Jarosz, Emilia
Szczęch, Piotr Prochazka, Kac-
per Beker 
artystyczne - Szymon Szczęch,
Anna Stochlińska, Kinga Dzię-
giel, Joanna Dziedzic, Alicja
Dziedzic, Aleksandra Rusto-
wicz. 
Łącznie przyznano 24 stypendia
na kwotę 10.000,00 zł

Aktywna tablica
W listopadzie br. gmina Szczu-
cin przystąpiła do rządowego
programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakre-
sie technologii informacyjno-ko-

munikacyjnych - „Aktywna tab-
lica”. W ramach złożonego
wniosku do Wojewody Mało-
polskiego, gmina Szczucin jako
organ prowadzący szkoły pod-
stawowe wystąpiła o dofinanso-
wanie zakupu pomocy
dydaktycznych niezbędnych do
realizowania programów nau-
czania.
Wniosek został rozpatrzony po-
zytywnie, a zawarta umowa z
Wojewodą gwarantuje dofinan-
sowanie (70 tys. zł )zakupu 15
tablic interaktywnych, 16 pro-
jektorów sufitowych i 3 zesta-
wów głośnikowych, które
zostaną dostarczone i zainstalo-
wane jeszcze w tym roku kalen-
darzowym w każdej ze szkół
podstawowych.
Wymagany udział własny  w
tym programie tj. 21 tys. zł. zo-
stanie sfinansowany z budżetu
Gminy roku 2017.

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
W ramach kolejnej edycji „Naro-
dowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” dotyczącego
wspierania w latach 2016 – 2019
organów prowadzących szkoły
oraz biblioteki pedagogiczne w
zakresie rozwijania zaintereso-
wań uczniów przez promocję i
wspieranie czytelnictwa dzieci i
młodzieży, gmina Szczucin zło-
żyła wniosek do Wojewody Ma-
łopolskiego o udzielenie
wsparcia finansowego  w kwo-
cie 12 tys. zł na zakup książek
do biblioteki Szkoły Podstawo-
wej w Szczucinie.
Wymagany udział własny w

tym programie tj. 3 tys. zł zosta-
nie sfinansowany z budżetu
Gminy roku 2018. Aktualnie
wnioski złożone do Wojewody
podlegają ocenie merytorycznej
przez specjalnie powołane ze-
społy.

Stypendia socjalne i zasiłki
szkolne
Rozpatrzone zostały wnioski
złożone o przyznanie stypen-
diów i zasiłków szkolnych o
charakterze socjalnym. Przy-
znano 6 zasiłków oraz 361 sty-
pendiów na łączną kwotę 90.650
zł. Aktualnie wydawane są de-
cyzje o pomocy,  a środki finan-
sowe zostaną przekazane na
wskazane we wnioskach konta
bankowe w grudniu br., nie-
zwłocznie po ich otrzymaniu z
Urzędu Wojewódzkiego.

Szkoła Podstawowa w Manio-
wie bez uczniów
Jak już wcześniej informowa-
liśmy, w bieżącym  roku szkol-
nym do Szkoły Podstawowej
w Maniowie nie uczęszcza ani
jeden uczeń.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii
Małopolskiego Kuratora
Oświaty, Rada Miejska w Szczu-
cinie podjęła w dniu 30 paź-
dziernika 2017 r. uchwałę w
sprawie likwidacji Szkoły Pod-
stawowej w Maniowie z dniem
31 sierpnia 2018 r. Od nowego
roku szkolnego 2018/2019 so-
łectwo Maniów zostanie włą-
czone do obwodu Szkoły
Podstawowej w Borkach.

Kierownik 
Centrum Usług Wspólnych 

Janusz Ryś

W dniu 14 listopada 2017 r. An-
drzej Gorzkowicz Burmistrz
Szczucina podpisał z wybranym
w przetargu Wykonawcą umowę
na wykonanie zadania pn. „Po-
prawa efektywności energetycz-
nej budynków użyteczności
publicznej na terenie Gmin: Bo-
rzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz
Wietrzychowice. Modernizacja
energetyczna Zespołu Szkół w
Szczucinie – postępowanie dru-
gie”  
Zakres robót związanych z wy-
konaniem termomodernizacji 3
budynków Szkoły Podstawowej
w Szczucinie obejmuje:
- termomodernizację energe-
tyczną budynków,
- budowę instalacji fotowoltaicz-
nej o mocy 15,6 kWp, 
- wymianę części instalacji
oświetleniowej wraz z wymianą
lamp,
- docieplenie stropu pod podda-
szami, 
- docieplenie stropodachu sali

sportowej wraz z przewiązkami, 
- docieplenie dachu nad budyn-
kiem garażowym, 
- wymianę rynien i rur spusto-
wych w przypadku dachów pła-
skich oraz demontaż i montaż
istniejących rynien i rur spusto-
wych,
- wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej,
- wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian fundamentowych,
- docieplenie ścian fundamento-
wych, 
- docieplenie ścian zewnętrznych
budynków wraz z wykonywa-
niem tynków elewacyjnych,
- docieplenie ościeży,
- roboty związane z demontażem
i odtworzeniem instalacji odgro-
mowej,
- remont tarasu,
- remont schodów zewnętrznych
wraz z wykonaniem daszków
nad wejściami do budynku,
- doposażenie instalacji c.o. i
c.w.u. w liczniki ciepła.

Wiadomości  Oświatowe
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Zmiana nazw ulic
w Szczucinie
W dniu 23 września  2017 r.
weszły w życie Uchwały Nr:
XXXI/358/17 i XXXI/359/17
Rady Miejskiej w Szczucinie z
dnia 31 sierpnia 2017 r. w spra-
wie zmiany nazwy ulicy w mie-
ście Szczucin (Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego z
2017 r. poz. 5685 i 5686).
Uchwały zostały podjęte po
przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami ulic ZBOWIDU
i Świerczewskiego,  w związku
z przyjętą przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej ustawą z dnia 1
kwietnia 2016 r. o zakazie pro-
pagowania komunizmu lub in-
nego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i
urządzeń użyteczności publicz-
nej (Dz.U. z 2016 r., poz.744).
Powyższymi uchwałami doko-
nano zmiany nazwy ulicy ZBO-
WIDU na ulicę o nazwie Długa
i ulicy Świerczewskiego na ulicę
o nazwie Spokojna.
Zmiany nazw ulic nie mają
wpływu na ważność dokumen-
tów zawierających nazwę do-
tychczasową, a to oznacza, że
nie ma potrzeby wymiany do-
kumentów, np. dowodu rejes-
tracyjnego pojazdu czy prawa
jazdy.
Zmianę adresu należy nato-
miast zgłosić:
niezwłocznie w sądzie prowa-
dzącym księgę wieczystą. 
Na właścicielu nieruchomości
ciąży także obowiązek zmiany
nazwy ulicy na tabliczce
z numerem porządkowym bu-
dynku w terminie 30 dni od
dnia wejścia w życie uchwały.
Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą po-
winny dokonać zmian w Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
CEIDG w terminie 14 dni.
O zmianie adresu należy też bez
zbędnej zwłoki powiadomić
różne instytucje, takie jak m.in.
banki, zakłady pracy, urzędy
skarbowe, zakłady ubezpieczeń
społecznych, fundusze emery-
talne, instytucje ubezpiecze-
niowe, dostawców energii
elektrycznej i gazu, operatorów
telefonii stacjonarnej i komórko-
wej, dostawców Internetu, tele-
wizji kablowej itp.
Pisma oraz postępowania są-
dowe i administracyjne w spra-
wach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz
uwzględnienia w rejestrach,
ewidencjach i dokumentach
urzędowych zmiany nazwy do-
konanej na podstawie powy-
ższej ustawy są wolne od opłat.

Zofia Korczak
Kierownik Referatu 

Gospodarki Przestrzennej,
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska
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PROGRAMY 
DOFINANSOWAŃ
W GMINIE 
SZCZUCIN 
NA RZECZ 
CZYSTEGO 
POWIETRZA

We wrześniu 2017 roku ukazały
się wyniki naboru wniosków w
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Małopolskiego.
Gmina Szczucin w porozumie-
niu z innymi gminami złożyła
dwa wnioski na rzecz poprawy
jakości powietrza poprzez wy-
mianę starych kotłów i pieców
na paliwa stałe na nowoczesne
kotły wykorzystujące paliwa
stałe i gazowe.
Miło nam Państwa poinformo-
wać, że obydwa wnioski uzys-
kały pozytywną ocenę 
i ponad 3 mln zł trafi do miesz-
kańców gminy Szczucin, aby
mogli oni wymienić swoje stare
urządzenia grzewcze na nowe
kotły spełniające normy ekopro-
jektu.
Programy wymiany źródeł
ciepła w indywidualnych gos-
podarstwach domowych, do
których Gmina złożyła wnioski
aplikacyjne są opóźnione z
przyczyn od nas niezależnych. 
W związku z powyższym, De-
partament Zarządzania Progra-
mami Operacyjnymi zapewnia,
że kolejne etapy prac związane
z wykonaniem audytów będą
kontynuowane po wyłonieniu
Wykonawcy w wyniku nowego
przetargu, który został ogło-
szony przez Urząd Marszał-
kowski w październiku 2017 r. 
Proces wykonywania ocen ener-
getycznych nie został zakoń-
czony przed sezonem
grzewczym, dlatego będzie suk-
cesywnie prowadzony w 2018
roku.
Po podpisaniu umowy z Urzę-
dem Marszałkowskim Woje-
wództwa Małopolskiego na
dofinansowanie zadania, Gmina
Szczucin rozpocznie podpisy-
wania umów bezpośrednio z
mieszkańcami. Dopiero wyko-
nanie oceny energetycznej bu-
dynku oraz podpisanie
przedmiotowej umowy, okre-
ślającej szczegółowe warunki
rozliczenia dotacji będzie gwa-

rancją zwrotu poniesionych
przez Państwa kosztów.
Informujemy również, że Za-
rząd Województwa Małopol-
skiego podniósł kwoty
dofinansowania i jednocześnie
zróżnicował je w zależności od
mocy grzewczej kotła, a miesz-
kańcy gminy w dalszym ciągu
mogą składać wnioski na dofi-
nansowanie do wymiany. Pro-
gramy wymiany kotłów na
terenie naszej gminy  będą rea-

lizowane w latach 2018, 2019 i
2020.
W najbliższym czasie Gmina
Szczucin planuje złożenie
wniosku na dofinansowanie w
ramach programu realizowa-
nego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego pn.
„Partnerski Projekt Budowy In-
stalacji Odnawialnych Źródeł
Energii dla Gmin Województwa
Małopolskiego”, której liderem
została Gmina Kocmyrzów Lu-

borzyca. Ta wspólna inicjatywa
Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego związana jest z chęcią
zmniejszenia emisji dwutlenku
węgla oraz redukcją pyłów za-
wieszonych w powietrzu.
Dzięki wybudowaniu instalacji
takich jak: panele fotowolta-
iczne, kolektory słoneczne czy
pompy ciepła u mieszkańców
oraz na budynkach użyteczno-
ści publicznej będzie możliwe
osiągnięcie wymiernych korzy-

ści w postaci poprawy jakości
powietrza na terenie naszej
gminy.

Referat
Gospodarki Przestrzennej, 

Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 

UMiG Szczucin
Ekodoradca



[Część II]
W środę 11 VIII 1920 r. (przy
okazji jarmarku) odbył się w
Szczucinie olbrzymi wiec parafii
szczucińskiej, który zagaił prze-
wodniczący parafialnego KOP
ks. proboszcz Jan Ligęza. Na-
stępnie zabrał głos Władysław
Janikowski (Zarząd Dóbr Eleo-
nory ks. Lubomirskiej), który
„przedstawił dzieje męczeńskie
Polski i całych pokoleń do ostat-
niej doby, podniósł sprawę nie-
sprawiedliwego w wysokim
stopniu podziału Śląska Cie-
szyńskiego i wydania na łup
wrogom 150 000 braci naszych i
wskazał na niebezpieczeństwa
zagrażające zalaniem całego
kraju naszego zdziczałemi hor-
dami azjatycko-bolszewickimi,
przeciw czemu bronić się jest
naszym najświętszym obowiąz-
kiem” [ibidem]. Powołując się
na „gorący odzew ukochanego
naczelnika państwa Józefa Pił-
sudskiego i premiera Witosa,
wezwał wszystkich wiernych
synów Ojczyzny do bezgranicz-
nych wprost pod każdym
względem ofiar na rzecz dro-
giej, a tak bardzo zagrożonej
obecnie ojczyzny”. Po nim chłop
Jan Zalewski, przestrzegał
przed wrogimi agitatorami
„uwijającymi się po wsiach, by
odciągnąć lud od stawania pod
broń i składania pieniędzy na
pożyczkę państwową”. Jak
przekonywał, „dlatego, tak
skąpo płyną dotychczas daniny
dla zagrożonej ze wszystkich
stron Ojczyzny naszej”. Takich –
mówił dalej Zalewski natych-
miast więzić i oddać żandarme-
rii” [ibidem].
W prasie ludowej pojawiły się
bowiem sygnały o antypań-
stwowej działalności części
Żydów w powiecie dąbrow-
skim. W jednym z artykułów za-
mieszczonych w „Piaście”
czytamy m. in.: - „W chwili,
kiedy państwo polskie znalazło
się w niebezpieczeństwie, kiedy
trzeba podnosić ducha i harto-
wać wolę, po wsiach i małych
miasteczkach rozpoczęły pewne
wyrzutki żydowskie rozpusz-
czać paniczne pogłoski, a nawet
posuwały się i posuwają do
zbrodniczych wprost knowań
przeciwko Polsce. […] Donoszą
nam z Dąbrowskiego, że tam
żydzi otwarcie chwalą bolsze-
wickie rządy, że tam na jarmar-
kach słyszeć można nieraz żyda
mówiącego: No, Polacy już
wnet zrzucą te białe gęsi z cza-
pek! Ma to znaczyć, że zrzucą
białe orzełki! Z oświadczeń tych

głos obywatel Janikowski i za-
znaczając z naciskiem, że dziś
niema chłopa, niema pana,
niema robotnika, są tylko syno-
wie jednej matki, którzy mają
drogiej ziemi bronić przed na-
jazdem wrogów, poczem odczy-
tał następujący protest
uchwalony jednogłośnie.
Zebrana na olbrzymim wiecu
dnia 11 sierpnia ludność rozleg-
łej parafii w Szczucinie uchwala
jednomyślnie:
Energiczny protest przeciw zna-
nym już z gazet postanowie-
niom rady ambasadorów w
sprawie nieprawidłowego po-
działu Śląska Cieszyńskiego i
wydania na łup wrogom 150
000 braci naszych.
Wezwać rząd polski, aby pod
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żadnym warunkiem nie dopu-
ścił do wykonania tej w naj-
większym stopniu krzywdzącej
decyzji.
Wysłać niniejszy protest, podpi-
sany przez przewodnictwo
wiecu (Bron. Borzędowski, ks.
Andrzej Juszczyk, Wład. Jani-
kowski, ks. Jan Ligęza i dr An-
drzej Tretiak) do rządu w
Warszawie.
W razie potrzeby udzielić bra-
ciom śląskim czynnej pomocy
zagrożonych praw narodo-
wych.
Zawiadomić o niniejszych
uchwałach braci śląskich na po-
krzepienie ducha, że za nimi

święcić ukochanej Ojczyźnie na-
szej wszystko, na co tylko zdo-
być się można oraz bronić jej do
ostatniej kropli krwi i ostatniego
tchnienia, dopóki nie zwycię-
żymy. Tak nam dopomóż Panie
Boże i Ty niewinna Syna Jego
Męko! Pod koniec ślubowania
odezwały się właśnie dzwony
kościelne na południowy Anioł
Pański. Ludność padła na ko-
lana i z tysięcy piersi popłynęła
ku górze błagalna pieśń Oj-
czyznę naszą racz obronić
Panie” [ibidem]. 
Po wiecu zaczęto zgłaszać de-
klaracje pożyczki państwowej, a
zbiórka na „żołnierza pol-

POSTAWA SPOŁECZEŃSTWA ZIEMI SZCZUCIŃSKIEJ W PRZEDEDNIU 
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R.
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przebija nadzieja tych żydów, że
w Polsce stanie Lejba Trocki i że
oni będą wtedy rządzić. […] Na
tę zbrodniczą antypaństwową
robotę żydów zwracamy uwagę
naszych władz. Robota ta nosi
wszelkie znamiona zdrady
stanu i powinna być doraźnie
karana śmiercią. Czytelników
naszych wzywamy, by żydów
rozpuszczających paniczne wie-
ści, odmawiających ludzi od
spełnienia służby wojskowej,
albo wykpiwających nasze
godła państwowe, względnie
posiadających broń, oddawali
natychmiast w ręce władz”
[„Piast” 1920, nr 29]. 
Krytycznie o postawie bogat-
szych Żydów i części społeczeń-
stwa polskiego, wypowiedział
się na łamach „Piasta” poseł
Witos: „Gdy na wojnę autryacką
poszły pierwsze zastępy, to
widać było żałobę ogólną, a
teraz? Teraz, teatry nie mogą
pomieścić wykwintnej publicz-
ności, kina nabite, że palca nie
włożysz, na salach tańców sza-
leją […] dostawy, jak za dobrych
austriackich czasów, zagarnęli
żydzi, intendentura zapchana
synami Izraela, kancelarie czuć
cebulą na parę kilometrów i to
wszystko ludzie widzą, to w
oczy bije, to działa nie tylko
przygnębiająco, ale też i prowo-
kująco. Wojna – to nie tylko nie-
szczęście, ale też gra o istnienie
państwa, walka o jego byt i nie-
podległość, muszą ją czuć i pro-
wadzić wszyscy: nie mogą hulać
jedni, kiedy giną drudzy, nie
mogą się mieszać śpiewy i za-
bawy z jękami rannych i konają-
cych, nie można tańczyć na
świeżych mogiłach, bo to jest ta-
niec piekielny, taniec szaleń-
ców” [„Piast” 1920, nr 28]. 
Z punktu widzenia autora,
oskarżenia skierowane prze-
ciwko Żydom, były jak się wy-
daje, nieco daleko posuniętym
uogólnieniem, gdyż nawet
prasa ludowa donosiła o przy-
padkach wpłaty przez nich
znacznych kwot dla armii pol-
skiej [przykładowo w powiecie
mieleckim Żydzi złożyli 4000
mk. „Piast” 1920, nr 32], a w jed-
nym z artykułów zamieszczo-
nych w „Piaście”, autor
podkreślał, że w Małopolsce jest
„pokaźna ilość obywateli
[Żydów – przyp. K.S.], czują-
cych i myślących po polsku
[„Piast” 1920, nr 34].

Wikary ks. Andrzej Juszczyk z
kierownikiem szkoły w Wólce
Mędrzechowskiej 

W dalszej części szczucińskiego
wiecu przemawiał włościanin
Klemens Kłusek, nawołując do
zbierania pieniędzy, „na co
kogo stać, aby nasze państwo
było silne pod każdym wzglę-
dem i nie potrzebowało się oglą-
dać na zdradliwą pomoc obcą i
szczerych niby sprzymierzeń-
ców. Nieś bracie chłopie i robot-
niku polski, co tylko masz i
możesz, a Bóg i Ojczyzna wyna-
grodzi tobie kiedyś sowicie”-
zakończył mówca. Jak zanoto-
wał sekretarz wiecu, wikary
szczuciński ks. Andrzej Jusz-
czyk, „wśród największego na-
stroju i ciszy zabrał ponownie

stać będziemy, jak jeden mąż i
złączeni z innymi na całym ob-
szarze ziem polskich braćmi, nie
pozwolimy nigdy na taką
krzywdę o pomstę do Boga wo-
łającą”.
Polska – mówił dalej Janikowski
– „czyniła zawsze wszystko z
Bogiem, więc i my bracia ko-
chani ślubujemy dziś Panu
Bogu, że biednej Ojczyzny
nigdy nie opuścimy i bronić bę-
dziemy, aż ujrzymy ją zupełnie
wolną” [ibidem]. 
W końcowej części zgromadze-
nia wszyscy zebrani złożyli uro-
czyste ślubowanie: - „Odkryły
się głowy, morze rąk uniosło się
w górę i powtarzało uroczyście:
Ślubujemy w obliczu Boga i
Królowej Korony Polskiej po-
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skiego” przyniosła 3000 marek.
Komitet Parafialny rozesłał
także swoich delegatów do wio-
sek w parafii szczucińskiej
celem zbierania pieniędzy i dat-
ków w naturze dla armii. W na-
stępną niedzielę postanowiono
również zorganizować uroczy-
sty wieczór na ten sam cel” [ibi-
dem].
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Podobnie jak w roku
ubiegłym 10 listopada w Gminie
Szczucin świętowano najbar-
dziej radosną ze wszystkich pol-
skich patriotycznych rocznic, 99.
Rocznicę Odzyskania Niepodle-
głości. Uroczystości powiatowe
odbyły się 11 listopada w Dąb-
rowie Tarnowskiej. Święto Nie-
podległości obchodzono przez
dwa dni, podobnie jak: w
Opolu, Kielcach, Jaworze, Pile.
Przed rozpoczęciem Mszy Świę-
tej, młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej w Borkach przedstawiła
program słowno–muzyczny
przygotowany pod opieką Pań:
Barbary Czai oraz Renaty Rze-
peckiej-Lis. 
Uroczysta Msza Święta w inten-
cji naszej Ojczyzny, została od-
prawiona pod przewodnictwem
ks. dziekana Zygmunta Warze-
chy. Po Mszy Świętej licznie
zebrane delegacje, poczty sztan-
darowe oraz mieszkańcy pro-
wadzeni przez Orkiestrę Dętą
przy OSP Szczucin pod batutą
Jarosława Dzięgla, ruszyły w
patriotycznym pochodzie pod
tablicę upamiętniającą pobyt
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Szczucinie. Po odegraniu
Hymnu Państwowego, symbo-
liczną wiązankę w imieniu
władz samorządowych i miesz-
kańców gminy złożyli: Bur-
mistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz, Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szczucinie Ag-

nieszka Beker, Sekretarz Gminy
Szczucin Kazimierz Tęczar oraz
Komendant Komisariatu Policji
w Szczucinie podinsp. Bogumił
Jedynak. Apel Pamięci rozpo-
czął Burmistrz Szczucina An-
drzej Gorzkowicz, który powitał
zaproszonych gości i  wszyst-
kich zgromadzonych, a następ-
nie wygłosił przemówienie
okolicznościowe, w którym
podkreślił jak ważna jest pa-
mięć: „Dla najmłodszych poko-
leń Polaków, którzy urodzili się
w III Rzeczypospolitej, zniewo-
lenie, konspiracja i walka o nie-
podległość to tematy
historyczne. Dlatego tak ważne
jest rozbudzanie zainteresowań
historycznych, a w szczególno-
ści utrwalanie pamięci o tych,
którzy walczyli z bronią w ręku
o wolną i niepodległą ojczyznę:
o ludziach, którzy bronili języka
i kultury polskiej w czasach nie-
woli oraz kształtowanie świado-
mości historycznej wśród
młodego pokolenia żyjącego w
państwie wolnym i  demokra-
tycznym.”
Niezwykle podniosłą chwilą
było złożenie zapalonych zniczy
pod tablicą upamiętniającą
pobyt Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Szczucinie, będące wy-
razem szacunku i czci dla tych,
którzy  za wolność i  niepodle-
głość oddali życie. Na zakończe-
nie Orkiestra Dęta OSP
Szczucin, odegrała Hymn Le-

gionów “My Pierwsza Bry-
gada”.
Znicze zapalili: w imieniu
mieszkańców Burmistrz Szczu-
cina Andrzej Gorzkowicz, Se-
kretarz Kazimierz Tęczar,
Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Beker, Komendant
Komisariatu Policji w Szczuci-
nie Bogumił Jedynak, w imieniu
Radnego Sejmiku Wojewódz-
kiego Bolesława Łączyńskiego
żona Stanisława Łączyńska, Za-
rząd Powiatu Dąbrowskiego,
Przedszkole Publiczne w Szczu-
cinie nr 1, Przedszkole Pub-
liczne w Borkach, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Ma-
niowie reprezentowany przez
przedszkolaków, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Marii
Kozaczkowej w Skrzynce  z kla-
sami gimnazjalnymi, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Sta-
nisława Klimczaka w Słupcu,
Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Szczucinie z kla-
sami gimnazjalnymi, Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zabrniu, Szkoła Podstawowa
im. I Armii Wojska Polskiego w
Borkach z klasami gimnazjal-
nymi, Harcerze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie, ks.
Zygmunt Warzecha – Proboszcz
Parafii Szczucin, Powiatowe
Centrum Edukacji i Kompeten-
cji Zawodowych w Szczucinie,
Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich, Gminny Zakład Opieki

Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szczucinie

Zdrowotnej w Szczucinie, Za-
kład Usług Komunalnych, Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy
w Dąbrowicy, Centrum Usług
Wspólnych.
Sztandary pochylili: Klub His-
toryczny im. Armii Krajowej
przy Powiatowym Centrum
Edukacji i Kompetencji Zawo-
dowych w Szczucinie, Klub his-
toryczny im. Armii Krajowej
przy klasach gimnazjalnych w
Szczucinie, Szkoła Podstawowa
im. I Armii Wojska Polskiego w
Borkach, Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w
Szczucinie, Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zabrniu, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny im.
Marii Kozaczkowej w Skrzynce,
Klasy gimnazjalne Gimnazjum

im. Bohaterów Września w
Szczucinie, Klasy gimnazjalne
Gimnazjum im. Błogosławio-
nego Jana Pawła II w Borkach,
Klasy gimnazjalne Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego Prymasa Tysiąclecia w
Radwanie, Powiatowe Centrum
Edukacji i Kompetencji Zawo-
dowych w Szczucinie, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Szczucinie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Za-
brniu.

Referat Promocji 
i Rozwoju UMiG Szczucin 

Pióro Burmistrza dla Gabrieli Kowalik 9 listopada 2017r, w
Domu Kultury w Szczucinie,
został rozstrzygnięty VIII
Gminny Konkurs Ortograficzny
o Pióro Burmistrza Szczucina.
Konkurs odbywa się nieprze-
rwanie od 2010 roku, a jego
celem jest poszerzenie wiedzy
zdobytej w szkole oraz kształto-
wanie nawyku prawidłowego
stosowania zasad pisowni w ję-
zyku polskim. Do tegorocznych
gminnych zmagań ortograficz-
nych przystąpiło 25. uczniów z
klas gimnazjalnych gminy
Szczucin i szkół średnich. Mło-
dzież do konkursu została wy-
łoniona w wyniku eliminacji

szkolnych, bądź też wskazana
przez nauczycieli języka pol-
skiego. Dyktando pt. „Ważne
zawody”, oceniało jury w skła-
dzie: Monika Kosińska 
– polonistka, emerytowany nau-
czyciel, Teresa Burgieł – emery-
towany nauczyciel i Renata
Chrabąszcz – Pełnomocnik Bur-
mistrza ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Po
bardzo dokładnym sprawdze-
niu wszystkich prac wyłoniono
zwycięzcę. Jako jedyna, bez-
błędnie dyktando napisała Gab-
riela Kowalik  uczennica LO z
Powiatowego Centrum Eduka-
cji i Kompetencji Zawodowych

w Szczucinie, zdobywając
główną nagrodę „Pióro Bur-
mistrza Szczucina”. II m. przy-
znano Paulinie Jarosz i Julii
Rajtar ze SP w Szczucinie, a III
Martynie Sypek ze SP w Szczu-
cinie i Kamilowi Toporowi z LO
w PCEiKZ w Szczucinie. Funda-
torem wszystkich nagród był
Burmistrz Szczucina.

I tak, kolejne spotkanie
miłośników polskiej ortografii
przechodzi już do historii. Zwy-
cięzcom gratulujemy i zapra-
szamy do „szlifowania” polskiej
ortografii w kolejnym konkursie
za rok.

Redakcja
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Z przyjemnością infor-
mujemy, że mieszkaniec naszej
Gminy Pan prof. Ireneusz Ko-
tela, Kierownik Kliniki Ortope-
dii i Traumatologii Szpitala
Klinicznego MSWiA w Warsza-
wie, na posiedzeniu kapituły
Medalu Gloria Medicinae został
wybrany do uhonorowania tym
najwyższym odznaczeniem Pol-
skiego Towarzystwa Lekar-
skiego.

W dniu 6 października
2017 roku na Zamku Królew-
skim w Warszawie odbyła się
uroczysta Gala Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego pod Hono-
rowym Patronatem Pierwszej
Damy Rzeczpospolitej Polskiej
Pani Prezydentowej Agaty Kor-
nhauser-Duda. W uroczystości
uczestniczyli wybitni przedsta-
wiciele środowiska medycz-
nego i artystycznego, a wśród
nich Minister Zdrowia Kon-
stanty Radziwiłł, przedstawi-
ciele Samorządu Lekarskiego
Prezes NIL Maciej Hamankie-
wicz oraz Wiceprezes OIL
Marta Klimkowska-Misiak.
Medal "Gloria Medicinae" to
najwyższe odznaczenie Pol-
skiego Towarzystwa Lekar-
skiego za ofiarną służbę
ludziom, za najwyższy szacu-
nek dla zdrowia i życia ludz-
kiego, za sumienne i godne
wykonywanie sztuki leczenia,
za podtrzymywanie honoru i
szlachetnych tradycji stanu le-
karskiego, za tworzenie nieprze-
mijających wartości dla dobra
Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego. 

Profesor Ireneusz Kotela jest
Kierownikiem Kliniki Ortopedii
i  Traumatologii Centralnego
Szpitala Klinicznego MSW
w  Warszawie. Pracuje także
na Wydziale Lekarskim i Nauk
o  Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w  Kielcach.
Od ponad 30 lat zajmuje się le-
czeniem urazowych uszkodzeń
kości, oraz  zmian i  deformacji
pourazowych, specjalizuje się
w  operacjach endoprotezopla-
styki stawów. Był ordynatorem
Oddziału Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej i  Rehabilitacji
Szpitala SP ZOZ w  Dąbrowie
Tarnowskiej, jak również ordy-
natorem Oddziału Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej Szpi-
tala Wojewódzkiego im. św. Łu-
kasza w Tarnowie.

Prof. Ireneusz Kotela odznaczony Medalem 
Gloria Medicinae
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boku swojej rodziny i 3 psich
koleżanek pochodzących z
adopcji. 
Pani Natalia, z wykształcenia
mgr inż. zootechnik oraz psi
fryzjer, przed każdą wystawą
skrupulatnie przygotowuje
szatę swojego pupila oraz tre-
nuje prawidłową prezentację
psa w statyce i w ruchu. 
Trusia to prawdziwa "show-
manka", bardzo lubi pokazywać
się na ringu, uwielbia podróże,
a każda wyprawa na wystawę
to dla niej wielka przygoda i
okazja do poznania nowych
psich przyjaciół! 
Pierwsza wystawa światowej
klasy organizowana przez FCI
odbyła się w 1971 roku w Buda-
peszcie na Węgrzech. W prze-
ciągu tych kilkudziesięciu lat
żadna suczka rasy cavalier king
charles spaniel z polskiej ho-
dowli nie uzyskała tytułu Zwy-
cięzcy Świata, aż do teraz.
Aczkolwiek nasz mistrzowski
duet nie zamierza spocząć na
laurach i w kolejnym roku pla-
nuje dalsze ekscytujące wyzwa-
nia! 

W dniu 10.11.2017 r. na Świato-
wej Wystawie Psów Rasowych
w Lipsku (Niemcy) czworo-
nożna "szczucinianka" rasy Ca-
valier King Charles Spaniel,
należąca do Pani Natalii Kiełb,
zdobyła zaszczytny tytuł Zwy-
cięzcy Świata w swojej rasie. Na
tegoroczną wystawę światową
zgłoszono aż 31 000 najpiękniej-
szych psów z całego świata, w
tym prawie 170 cavalierów.

Trusia, a właściwie Ma-
riposa Cavalier's My True Love
ma już na swoim koncie liczne
osiągnięcia i tytuły: 
Młodzieżowy Championat Pol-
ski, dorosły Championat Polski,
Championat Słowacji oraz Mię-
dzynarodowy Championat
Piękności (C.I.B.). W tym roku
rozpoczęła również championat
Niemiec i Węgier. Swoją karierę
wystawową zaczęła w wieku
zaledwie 4,5 miesiąca, zdoby-
wając tytuł Najlepszego Młod-
szego Szczenięcia na
Ogólnopolskiej Wystawie Ca-
valierów pod okiem Tanji
Engel, specjalisty rasy z Nie-
miec. 
Na codzień suczka wiedzie
szczęśliwe, beztroskie życie u

"Czworonożna "szczucinianka" 
- Zwycięzcą Świata w swojej rasie

W zeszłym roku wraz z JE. Abp.
Zygmuntem Zimowskim powo-
łał do życia Fundację Troska i
Wiedza Powiśla Dąbrowskiego.
Od wielu lat organizuje w Dąb-
rowie Tarnowskiej naukowe
konferencje medyczne, w któ-
rych uczestniczą znakomici le-
karze klinicyści i praktycy –
„Dąbrowskie Spotkania Kli-
niczne”. Jest autorem wielu
publikacji medycznych w zna-
komitych czasopismach pol-
skich i światowych.
Jest autorem wielu publikacji
medycznych w  znakomitych
czasopismach polskich i świato-
wych.  Serdecznie gratulujemy!
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Bóg się rodzi...
Przed nami Święta Bożego Na-
rodzenia. Poprzedza je czas
oczekiwania i przygotowania
zwany Adwentem.  Adwent
jest skonstruowany jakby dwu-
poziomowo. Jego pierwsze dni
są uporządkowane w kolejne
tygodnie. Ostatnie - od 17 do 24
grudnia - są tzw. bliższym
przygotowaniem. Zdarza się co
jakiś czas, że 24 grudnia wy-
pada w niedzielę. Co wtedy z
Wigilią? 24 grudnia w kościo-
łach katolickich liturgia Mszy
św. będzie sprawowana z for-
mularza czwartej niedzieli Ad-
wentu. Adwent zakończy się z
rozpoczęciem pierwszych nie-
szporów Bożego Narodzenia,
odmawianych 24 grudnia wie-
czorem. W Niedzielę wieczo-
rem rozpocznie się więc Wigilia
wprowadzająca nas w Uroczys-
tość Bożego Narodzenia. 

Planując świateczne przyjście
na tzw. Pasterkę warto wie-
dzieć, że nie zwalnia ono z obo-
wiązku udziału we Mszy św.
niedzielnej, w ciągu dnia.
Owszem, uczestnictwo w Pa-
sterce jest spełnieniem obo-
wiązku udziału we Mszy św. w
Boże Narodzenie. 
A skoro tak, to czy w tym roku,
24 grudnia obowiązuje post?
Zgodnie z przepisami we
wszystkie niedziele i uroczysto-
ści liturgiczne post nie obowią-
zuje. W niedziele i uroczystości
nie powinniśmy się umartwiać,
ponieważ tego dnia świętujemy
zwycięstwo Chrystusa i Ko-
ścioła. Wigilijny post nie wy-
nika z przepisów kościelnych, a
jest to jedynie polska tradycja.
W Polsce wierzono, że przebieg
dnia wigilijnego jest zapowie-
dzią całego nadchodzącego
roku. Zwyczaj przygotowywa-
nia wigilijnej wieczerzy zapi-
sano w XVIII w., choć
prawdopodobnie był on znany
już wcześniej. W dzień Wigilii
przestrzegany był post jako-
ściowy, czyli powstrzymywa-
nie się od potraw mięsnych aż
do północy, oraz  ilościowy –
do ukazania się pierwszej
gwiazdy. Pod obrusem kła-
dziono kłosy siana dla zazna-
czenia symboliki stajenki
betlejemskiej. 
Przy stole pozostawiano za-
wsze wolne miejsce dla ewen-
tualnego gościa lub
symbolicznie dla Chrystusa.
Przetrwały różne tradycje co do
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ilości i zawartości potraw wigi-
lijnych, których powinno być
dwanaście. Najczęściej podaje
się barszcz, zupę grzybową lub
rybną, potem grzyby z postną
kapustą, ryby smażone, fasze-
rowane i w galarecie, gotowane
lub pieczone, pierogi z grzy-
bami, kluski z makiem, kompot
z suszonych owoców, a także
kutię. Mimo, że nie ma zakazu
jedzenia w te dni mięsa, to jed-
nak wypada zachować piękną
polską tradycję. I choć nie jest to
obowiązek, to również i w tego-
roczną Wigilię warto spożywać
wyłącznie potrawy postne. Nie
powinniśmy tego robić w
duchu umartwienia, ale dla lep-
szego wejścia w klimat Bożego
Narodzenia. Bo cóż to za
Święta bez barszczu z uszkami,
kapusty z grzybami czy klusek
z makiem? I jeszcze jedna
ważna sprawa, o której pięknie
wyraził się nasz wieszcz Adam
Mickiewicz: „wierzysz, że Jezus
narodził się w betlejemskim
żłobie, lecz biada ci, jeśli nie na-
rodzi się w tobie!"  Wśród wielu
trosk, spraw i problemów, nie
powinno zabraknąć i tej chwili,
najważniejszego przygotowa-
nia się do tych rodzinnych
świąt – sakramentu pokuty.
Bóg nie chce, tylko raz do roku,
połamać się z Tobą kawałkiem
chleba. On chce być  zawsze
Twoim Chlebem Życia i na te
święta i na codzienny czas. Na
radości, ale zwłaszca na troski i
problemy życia.  Więc, abyś
mógł zaprosić Go do Twojego
serca, także z okazji i tych ra-
dosnych i rodzinnych Świąt, w
sobotę 23 grudnia, od godziny
8.00 będzie okazja do spowie-
dzi świętej. Aby kapłani mieli
cierpliwość w spowiadaniu,
będą przerwy: od 9.30 do 10.00,
od 12.00 do 14.00, oraz od 15.30
do 16.00. I bardzo prosimy o
skorzystanie z sakramentu po-
kuty w sobotę, ponieważ w
Niedzielę do południa będą
sprawowane Msze święte, a po
południu także kapłan chce, w
gronie rodzinnym, albo samo-
tnie, przeżyć Wigilię. Niech
więc wzajemne zrozumienie i
życzliwość sprawią, że ten
świąteczny czas będzie dla każ-
dego z nas, czasem radości, bo
„Bóg się z Panny narodził, by
ludzi oswobodził”. Dlatego:
„Tego dnia wesołego, Narodze-
nia Bożego, Weselmy się, ra-
dujmy się, Bogu cześć dajmy”.

ks. Zygmunt Warzecha

W związku z tym, uprzejmie
prosimy o włączenie się w OR-
SZAK  TRZECH KRÓLI, który
odbędzie się 6 stycznia 2018 r. w
Szczucinie. W Orszaku uczestni-
czą takie postacie jak: święta ro-
dzina, trzej królowie, osoby w
przebraniach zaczerpniętych z
Jasełek i wszyscy chętni którzy
wg własnego pomysłu przygo-
tują tematycznie związane
stroje. W ramach umowy
uczestnicy Orszaku mają ubez-
pieczenie i rekwizyty przysłane
z fundacji, takie jak: korony,
śpiewniki, nalepki, baloniki i
sztandary z wizerunkiem
Trzech Króli.
Zachęcamy do wzięcia udziału
w tej pełnej jedności, integra-
cyjnej uroczystości Objawienia
Pańskiego!

Orszak Trzech Króli w Szczucinie
SCKiB w Szczucinie podpisało umowę o bezpłatnej współpracy z
Fundacją "Orszak Trzech Króli" w Warszawie. 



Gminny Turniej Recytatorski
"Poszukiwania", odbył się 29.09
br., w Domu Kultury w Szczuci-
nie, w ramach współzawod-
nictwa kulturalnego szkół.
Uczestnicy turnieju prezento-
wali teksty literackie powstałe
w latch 1914 -2017. Konkurs od-
bywał się w III etapach: gminny,
powiatowy i międzypowia-
towy. Jury w składzie: Monika
Kosińska, Krystyna Kowal i
Krystyna Szymańska, po wysłu-
chaniu wszystkich recytatorów
przyznało  następujące miejsca:
w kategorii szkół podstawo-
wych klas IV-VI,  I m Oliwii
Kosteckiej ze SP w Szczucinie, II
m Annie Kozaczce i III m Patry-
cji Furgał z SP w Zabrniu. W ka-
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Dyrektorzy szkół i przedszkoli spot-
kali się w Domu Kultury w Szczuci-
nie 26.10.br., na Podsumowaniu
Współzawodnictwa Kulturalnego
Przedszkoli i Szkół  z Gminy Szczu-
cin za rok szkolny 2016/17 pod pat-
ronatem Burmistrza Szczucina
Andrzeja Gorzkowicza. Dyplomy i
nagrody wręczyli: Burmistrz An-
drzej Gorzkowicz, z-ca kierownika
Centrum Usług Wspólnych Adam
Murczek i dyrektor SCKiB Krystyna
Szymańska. Wyniki zmagań kultu-
ralnych przedszkoli: I m Przed-
szkole Niepubliczne "Ochronka" i
Przedszkole Publiczne w Szczucinie.
II m Przedszkole Niepubliczne "Baj-

kowa Kraina" w Szczucinie,  Przed-
szkole Publiczne w Borkach i  Od-
dział Przedszkolny w Zabrniu. III m
Przedszkole w Maniowie, Słupcu i
Skrzynce.  Szkoły podstawowe:  I m
Szkoła Podstawowa w Szczucinie i
Zabrniu.  II m Szkoła Podstawowa w
Maniowie i Słupcu. III m Szkoła
Podstawowa w Skrzynce i Borkach.
Gimnazja: I m Szczucin i Radwan. III
m Borki. W programie artystycznym
wystąpiły dzieci z przedszkola w
Szczucinie i "Ochronki. Gratulu-
jemy!      

Redakcja

Podsumowano współzawodnictwo kulturalne 

tegorii Oddziały Gimnazjalne i
kl. VII,  I m zdobył Adrian Syper
z ZS-P w Słupcu i Damian Giza
z Oddziału Gimnazjalnego w
Borkach, II m otrzymał Piotr
Furgał ze SP w Zabrniu, a III m
Emilia Szczęch z Oddziału Gim-
nazjalnego w Szczucinie.
Na X Powiatowy Turniej 
Recytatorski (16.10.2017) do
Dąbrowy Tarnowskiej zakwali-
fikowali się: Oliwia Kostecka,
Anna Kozaczka, Damian Giza i
Adrian Syper. Oliwia Kostecka
zdobyła II m, Damian Giza II m
i Adrian Syper III m i zostali wy-
typowani na Międzypowiatowy
Turniej Recytatorski "Poszuki-
wania" w Brzesku (26.10.2017).

Redakcja

Poszukiwania

WESOŁE  NUTKI
ze Szkoły 
Podstawowej 
w Szczucinie
Chór pod dyrekcją Ilony Mach,
pięknie uczcił uroczystość pat-
riotyczną – 99. Rocznicę Odzys-
kania Niepodległości przez
Polskę.

W nauczycielu mam przyja-
ciela...on walczy o mnie... Chór
"Wesołe Nutki" podczas uro-
czystości Dnia  Edukacji Naro-
dowej. 



str.9

"Dziękujemy każdego roku...
wciąż zbyt mało i nigdy zbyt
wiele - Za to światło co mrok
rozjaśnia - dziękujemy Wam
nauczyciele"
10.10.br. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie wraz z
chórem "Clave de sol" uświetnili
swoim występem środowi-
skową uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla nau-
czycieli emerytowanych oraz
nauczycieli czynnych, która 
odbyła się w restauracji 
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Sovrana. 18.11.br. chór "CLAVE
DE SOL" z SCKIB w Szczucinie,
wziął udział w Koncercie Chó-
rów Regionu Małopolski pn.
"Wyspa Skarbów", który odbył
się w Akademii Muzycznej w
Krakowie. Każdy z 11 chórów
zaprezentował się w nowej baś-

niowej odsłonie. 
Chór pod kierunkiem Ilony
Mach przygotował utwór Stani-
sława Moniuszki ,,Dziad i
Baba", natomiast w utworze
drugim zamienił się w kury i
"rządził" w kurniku. To było ko-
lejne wspaniałe doświadczenie

Rzeszowski
Teatr 

w Szczucinie
Spektakl Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie
pt. "Beze mnie", szczu-
cińska publiczność obejrzała
20.10.2017r. w Domu Para-
fialnym Kana. Sztuka teat-
ralna Michaela Mullera w
reżyserii Tomasza Cymer-
mana, to opowieść o miłośći,

wyobcowaniu, pragnieniu
akceptacji... Przedstawienie
stworzone z myślą o mło-
dych ludziach, ale również
dla dorosłych – rodziców,
nauczycieli, pedagogów i
psychologów. Dla wszyst-
kich tych, którzy pracują z
młodymi ludźmi, zajmują się
rozwiązywaniem ich proble-
mów, chcą poznać z czego
mogą wynikać ich lęki,
obawy, zagubienie, osamot-
nienie, czy bunt. W rolach
głównych wystąpili: Sylwia

SCKiB w Szczucinie zorganizowało Andrzejkowe spotkanie dla Seniorów
z gminy Szczucin. Wieczór w Domu Kultury uatrakcyjniony był wróż-
bami, tańcami, śpiewem i poczęstunkiem 30.11.br. Muzykę na żywo za-
pewnili Ryszard Liguz i Jarosław Dzięgiel. Całość dopełniała nastrojowa
dekoracja.

Redakcja

Clave de sol

muzyczne, piękne przeżycia i
emocje, a przede wszystkim
znakomita edukacja arty-
styczna.

Dwa tygodnie później
3.12.br., chórzyści swój wspa-
niały program zaprezentowali
podczas Koncertu Chórów Pro-

jektu Akademia Chóralna "Śpie-
wająca Polska" Cantores Tarno-
vienses, który odbył się w
pięknej i prestiżowej Sali Lust-
rzanej w Tarnowie.

Warto podkreślić, iż
sukcesy młodych szczucińskich
wokalistów, to efekt ciężkiej,
systematycznej pracy. Chór ćwi-
czy 2 x w tygodniu po 1,5 godz.,
a do tego dochodzą godziny
pracy w chórach szkolnych.
Gratulujemy dyrygentowi – Ilo-
nie Mach oraz dzieciom, życząc
wiele zapału do dalszej pracy.

Redakcja

Gola, Miłosz Karbownik i Łu-
kasz Stawarczyk.
Pokaz spektaklu odbył się w
ramach programu TEATR
POLSKA realizowanego
przez Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego ze
środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego, przy współpracy z
Gminną Komisją ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych i SCKiB w Szczucinie.

Redakcja

Andrzejki



str.10

Fabryka Twórczego Działania

Dobiegła końca realiza-
cja projektu, finansowanego
przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach programu „Partnerstwo
dla książki'2017”. Jesienne pro-
pozycje kulturalne skierowane
były szczególnie do dorosłego
mieszkańca gminy Szczucin.
Nie oznacza to jednak, że za-
pomniano o dzieciach i mło-
dzieży. Dwa spotkania z
autorką ulubionych książek i
zdobycie jej autografu było
prawdziwą frajdą dla każdego
dziecka, które rozpoczyna swoją
czytelniczą przygodę. Niewąt-
pliwe taką pisarką jest Dorota
Gellner – niekwestionowana
królowa polskiej literatury dzie-
cięcej, z którą 6-ścio latki i
uczniowie najmłodszych klas
szkół podstawowych w
Skrzynce, Zabrniu, Maniowie,
Borkach i Szczucinie, spotkali
się 22 września br., w Domu Pa-
rafialnym KANA. Dorota Gell-
ner jest poetką, jedną z
najwybitniejszych autorów ksią-
żek dla dzieci,  tekstów piose-
nek, słuchowisk radiowych i
bajek muzycznych. Odznaczona
Orderem Uśmiechu – medalu,
który przyznają dzieci wybra-
nym przez siebie dorosłym. 
Najmłodsi do spotkań przygo-
towywali się podczas lekcji lite-
rackich, prowadzonych przez
bibliotekarki i nauczycieli w
szkołach. Zaowocowało to
dobrą znajomością twórczości
poetki, dlatego też, mile zasko-
czona Dorota Gellner, podczas
spotkań mogła wspólnie z
dziećmi recytować swoje wier-
sze i śpiewać piosenki. Autorka
uczyła także dzieci układów ta-
necznych, na poczekaniu wy-
myślała nietuzinkowych
bohaterów snując z ich udzia-
łem dowcipne, a zarazem po-
uczające historie. Nic więc
dziwnego, że uczestnicy obu
spotkań słuchali autorki z zain-
teresowaniem i bawili się do-
skonale. Pisarce towarzyszyła
Alicja Twardowska – redaktor,
muzyk, właściciel Wydaw-
nictwa Pani Twardowska. W
trakcie spotkań prowadzona
była sprzedaż książek, były też
pamiątkowe fotografie i auto-
grafy autorki.

Kolejna propozycja jaką
skierowano do mieszkańców
miała miejsce 1 października w
Muzeum Drogownictwa w
Szczucinie. Niedzielne popołud-
nie rozpoczął zespołu MONK,
znany zarówno w Polsce jak i za
granicą - wystąpił m.in. na Fes-

tiwalu Polskiego Filmu w Los
Angeles w 2016 r. Zespół wyko-
nuje utwory a cappella, w stylu
pop, rock, jazz, jak również pol-
skie szlagworty i standardy fil-
mowe. Jego występ
zorganizowany został we
współpracy ze Stowarzysze-
niem Nowoczesna Gmina
Szczucin i sfinansowany ze
środków Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach
Projektu „AutoStrada Sztuki”.
Po koncercie odbyło się spotka-
nie, którego gościem był Szy-
mon Hołowna – pisarz,
publicysta, dziennikarz radiowy
i telewizyjny, zdobywca licz-
nych nagród m.in. dwukrotnego
laureata nagrody Grand Press,
Ostrego Pióra, Wiktora Publicz-
ności, Odznaki Honorowej za
Zasługi dla Ochrony Praw
Dziecka, szerszej publiczności
znanego jako postać telewi-
zyjna, współprowadzący pro-
gram „Mam Talent”, mniej jako
człowieka zaangażowanego w
działalność dobroczynną, zało-
życiela fundacji KASISI i
DOBRA FABRYKA. Szymon
Hołownia podczas spotkania
mówił o swojej działalności w
Afryce, wyjaśniał jak działają
obie fundacje, które dzięki nie-
wielkim, ale systematycznym
datkom, są w stanie kupować
leki, żywność, zapewniać edu-
kację i tym samym lepszą 
przyszłość dzieciom z najbied-
niejszych afrykańskich regio-
nów. Poruszał trudne sprawy
związane z wiarą, a także mówił
o satysfakcji jaka płynie z
dobrych uczynków i niesienia
pomocy potrzebującym. Prowa-
dzący spotkanie Jerzy Świtek -
redaktor, filmoznawca, nie
omieszkał zapytać o dorobek pi-
sarski Szymona Hołowni – au-
tora 18 książek, a także o
współpracę z Marcinem Proko-
pem. Po spotkaniu była możli-
wość nabycia książek Szymona
Hołowni z pamiątkowym auto-
grafem. Książki stanowiły ce-
giełki, a dochód z ich sprzedaży
przeznaczony jest dla pod-
opiecznych fundacji.

19 października w
Kanie, odbyły się dwa spotkania
autorskie z Ojcem Leonem Kna-
bitem – autorem kilkudziesięciu
książek, znanym ze swej otwar-
tości i przychylności do ludzi. W
godzinach południowych na
spotkanie przybyła młodzież z
Powiatowego Centrum Eduka-
cji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie wraz z opieku-
nami, adresatami drugiego
spotkania byli wszyscy chętni.
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Spotkanie z D.Gellner

Zespół „MONK”

Szymon Hołownia

Spotkanie z o. L. Knabitem
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Ojciec Leon Knabit – jest jed-
nym z najbardziej znanych be-
nedyktynów w Polsce, od wielu
lat związany z klasztorem w
Tyńcu. Duszpasterz, spowied-
nik, rekolekcjonista i publicysta,
autor wielu książek i progra-
mów telewizyjnych. Uhonoro-
wany wieloma odznaczeniami
m.in.: Orderem Uśmiechu
(2017), Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
(2009), nagrodą Blog Roku 2011,
Laurem Krakowa XXI wieku
(2007). Był również ambasado-
rem Światowych Dni Młodzieży 
w 2016r.  Podczas spotkania
opowiadał, tak jak w swoich
książkach, o życiu w klasztorze,
mądrych życiowych wyborach i
wierze w Boga, do której trzeba
podchodzić indywidualnie i
gdzie nie wszystko jest czarne,
albo białe. Mówił o miłości, mał-
żeństwie, które po pierwszych
uniesieniach miłosnych okazuje
się ciężką pracą dwojga ludzi, o
starości, sakramentach, Kościele
i ubóstwie. A wszystko, jak to w
zwyczaju Ojca Leona bywa,
okraszone było anegdotami z
jego własnego życia. Po spotka-
niach Ojciec Leon Knabit po-
święcił wiele czasu na
podpisywanie zakupionych
przez uczestników książek 
i błogosławienie tym, którzy
cierpliwie czekali w kolejce. 

Realizacja projektu
„Fabryka twórczego działania”,
to nie tylko spotkania autorskie,
to także warsztaty rękodzieła
ludowego i artystycznego. Od-
bywały się one cyklicznie 
w październiku i listopadzie w
Filiach Bibliotecznych w Bor-
kach i Brzezówce. Uczestnikami
zajęć były zarówno dzieci jak i
dorośli, a instruktorami prowa-
dzącymi: artysta plastyk Iwona
Bielaszka - Podsada i Alicja
Urzędowska. Warsztaty tema-
tycznie związane były z okre-
sem jesienno – zimowym.
Uczestnicy wykonywali kompo-
zycje wykorzystując dary je-
sieni, stroiki, którymi ozdobiono
groby bliskich i tych, o których
może już dziś nikt nie pamięta,
a także Bożonarodzeniowe
bombki. Zajęcia miały charakter
nie tylko edukacyjny, były także
dobrą okazją do wzajemnych
spotkań, wymiany doświad-

czeń, wspomnień z dzieciństwa,
a także integracji międzypokole-
niowej.

Największym zainte-
resowaniem cieszył się Andrzej
Grabowski. Występ kabare-
towy popularnego artysty 
(23 października) przyciągnął
tłumy w różnym wieku, od naj-
młodszych po seniorów, wypeł-
niając szczelnie salę
widowiskową w Muzeum Dro-
gownictwa w Szczucinie. Kobie-
ciarz, cyniczny policjant,
bezwzględny gangster, bezro-
botny alkoholik  - różnorodne,
często kontrowersyjne, ale za każ-
dym razem barwne i zapadające
w pamięć  role ma na swoim
koncie aktor Andrzej Grabow-
ski. Andrzej Grabowski odpo-
wiadał na pytania Jerzego
Świtka i publiczności. Mówił o
dzieciństwie w swojej rodzinnej
Alwerni pod Krakowem, podję-
ciu decyzji o zostaniu aktorem i
początkach kariery. O czasach
studiów na krakowskiej PWST,
środowisku aktorskim, a także o
różnicach pomiędzy pracą na
planie filmu czy serialu, a gra-
niem na deskach teatrów.
Wspominał także o karierze
muzycznej, o wydanych płytach
i o piosence, która zajmowała
czołowe miejsce na liście prze-
bojów radiowej „Trójki”. Na za-
kończenie, nieliczni mieli okazję
zrobienia pamiątkowego zdjęcia
z aktorem i otrzymania auto-
grafu.  

4 grudnia, w Restauracji
Staropolska odbyło się spotka-
nie, którego gościem była Anna
Dymna. Jedna z najwybitniej-
szych polskich aktorek teatral-
nych i filmowych. Niezapo-
mniana Pawlaczka z trylogii o
Pawlaku i Kargulu, przepiękna
Barbara Radziwiłłówna z filmu
Janusza Majewskiego, Marysia
Wilczurówna ze "Znachora"
(długo by wymieniać), to tylko
niektóre role Pani Anny Dym-
nej. Pracowała z wieloma wybit-
nymi polskimi i zagranicznymi
reżyserami – Konradem Swinar-
skim, Jerzym Jarockim, Andrze-
jem Wajdą, Kazimierzem
Kutzem, Jerzym Hoffmanem,
Barbarą Sass. Oddana chorym i
niepełnosprawnym, dla których
założyła Fundację "Mimo
Wszystko" i działała w niej jako

Pierwsza Wolontariuszka. Ini-
cjatorka Salonu Poezji w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego w Kra-
kowie. Na spotkaniu aktorka
opowiadała o początkach dzia-
łalności Fundacji, a także o róż-
nych formach pomocy osobom
niepełnosprawnym, swoim dzie-
ciństwie, latach młodości, o swojej
wielkiej miłości do artysty Wie-
sława Dymnego, współzałoży-
ciela Piwnicy Pod Baranami. Na
zakończenie spotkania każdy z
jego uczestników miał możli-
wość uzyskania zdjęcia z podpi-
sem Pani Anny Dymnej i
zakupienia Jej książek "Warto
Mimo Wszystko” oraz
„Dymna". Były także pamiąt-
kowe zdjęcia. 
Anna Dymna spotkała się także
z pensjonariuszami Środowi-
skowego Domu Samopomocy
w Dąbrowicy, gdzie opowiadała
o Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki oraz Ogólnopolskim
Festiwalu Twórczości Teat-
ralno-Muzycznej Osób Niepeł-
nosprawnych „Albertiana”.
Uczestnicy Domu mieli także
okazję zaprezentować przed
Panią Anią swoje talenty aktor-
skie. Wystąpili z wesołym spek-
taklem „Królewna Śmieszka”,
który spotkał się z pozytywnym
odbiorem wyjątkowego gościa.
Na pamiątkę pobytu w Dąbro-
wicy, przekazali własnoręcznie
wykonaną pracę, a Pani Ania
zaprosiła pensjonariuszy do
„Doliny Słońca” - terapeu-
t y c z n o - r e h a b i l i t a c y j n e g o
ośrodka w podkrakowskich
Radwanowicach. Grudniowym
spotkaniom, z jedną z najwybit-
niejszych polskich aktorek, to-
warzyszył niepowtarzalny,
cudowny, ciepły klimat, który
pozostanie wszystkim na długo
w pamięci.

Projekt zakończony
został 7 grudnia, w Domu Kul-
tury, gdzie odbyły się dwa spot-
kania z Wiesławem Drabikiem,
autorem ponad 200 książek dla
dzieci.  Większość z nich to we-
sołe, rymowane bajki o zwierzę-
tach, adresowane do
najmłodszych czytelników i ich
rodziców. Są to najczęściej bo-
gato ilustrowane bajeczki o
zwierzętach, które swoją popu-
larność zawdzięczają również
ilustracjom Marka Szala, Doroty
Szoblik, Andrzeja Kłapyty i Car-
losa Busquetsa. Autor od pierw-
szych chwil nawiązał z
najmłodszymi bardzo dobry
kontakt. Ciekawie opowiadał o
swojej twórczości. Czytał także
fragmenty swoich bajek, opo-
wiadał, jak powstaje książka i
bawił się razem z dziećmi w od-
gadywanie rymów, a prawid-
łowe rozwiązania zagadek
nagradzał kolorowymi naklej-
kami i zakładkami. Dzieci miały
możliwość zakupu jego książek
i otrzymania autografu, a także
wspólne fotografie.  
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Spotkanie z A. Dymną

Spotkanie z A. Grabowskim

Spotkanie z W. Drabikiem

Warsztaty z I. Podsadą

Warsztaty z A. Urzędowską
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Muzyczne Zaduszki
"Muzyczne Zaduszki" po raz
drugi zagościły w Szczucinie
4.11.2017r. w Muzeum Drogow-
nictwa. Projekt został zrealizo-
wany przez Stowarzyszenie
Nowoczesna Gmina Szczucin
we współpracy z SCKiB w
Szczucinie. Na jego sfinansowa-
nie pozyskano środki z budżetu
Marszałka Województwa Mało-
polskiego w ramach Mecenatu
Małopolski. Zabrzmiały znane
rockowe przeboje nieżyjących
już wokalistów. Gospodarzami
wieczoru byli: Zespół "40 %
Bluesa" w składzie: Krzysztof
Wójcik – wokal, Kamil Patulski
– perkusja, Mateusz Łapa – gi-
tara basowa, Jakub Skoczeń – gi-
tara elektryczna, Arkadiusz
Boryczka – gitara elektryczna i
Adrian Pawelski – instr. klawi-
szowe oraz Wojtek Klich –
znany tarnowski muzyk. Po-
nadto wystąpili: zespół "Uwaga
na Jeże" z charyzmatyczną wo-
kalistką Katarzyną Jurek, której
towarzyszyli gitarzyści Grze-
gorz Dzierwa i Andrzej Połeć,
Wojciech Jackowiec (uczestnik

programu "Must be the
music"), Katarzyna Kalita z
towarzyszeniem znanego
aranżera Bartka Szułakiewi-
cza na instrumentach klawi-
szowych i Dawida Pikula na
sksofonie. Ważnym pun-
ktem muzycznego spotkania
był występ Pawła Mazura z
uczniami ze swojej Szkoły
Rocka Bartoszem i Łuka-
szem Bielaszka z Dąbrowicy. 
Gwiazdą zaduszkowego
wieczoru był Gabriel 
Fleszar – muzyk, wokalista,
autor tekstów i aktor. Zagrał
główną rolę w filmie "Sezon
na leszcza" w reżyserii Bogu-
sława Lindy. Muzyczna
uczta trwała prwie 3 go-
dziny, a szczucińska publicz-
ność gromkimi brawami
wyraziła wdzięczność artys-
tom.
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Zakup nowości
wydawniczych
dla bibliotek na
rok 2017 
zakończony

30 listopada 2017 r., Biblioteka
Publiczna w Szczucinie i Filie
Biblioteczne w Borkach, Brze-
zówce, Delastowicach i Słupcu,
zgodnie z umową zawartą z
Biblioteką Narodową, zakoń-
czyły zakup nowości wydawni-
czych. Dzięki dofinansowaniu
placówki powiększyły swoje
zbiory o 770 woluminów na
łączną kwotę 15.246 zł. Celem
Priorytetu 1 - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek
publicznych, realizowanego w
ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na lata
2016-2020 jest wzbogacenie i od-
nowienie  księgozbiorów pol-
skich bibliotek publicznych, a w
konsekwencji zwiększenie
oferty czytelniczej dla użytkow-
ników bibliotek. Szczególny na-
cisk został położony na
budowanie nawyków czytelni-
czych poprzez stały dopływ 
nowości wydawniczych, możli-
wość systematycznego użytko-
wania (aktualizacji zasobów), a
w konsekwencji zwiększenie
oferty czytelniczej dla użytkow-
ników bibliotek.
Zapraszamy do korzystania!

Redakcja

W niedzielę 10 września 2017 r.,
odbyły się uroczystości inaugu-
rujące Obchody Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Pol-
ski pod Honorowym Patrona-
tem Jego Eminencji Księdza
Kardynała Kazimierza Nycza,
Metropolity Warszawskiego.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w Świątyni Opatrzności
Bożej – wotum narodu Pol-
skiego, celebrowana przez Jego
Ekscelencję ks. bp. Wiesława Le-
chowicza. Uroczystość swoim
udziałem zaszczycili między in-
nymi: Druh Waldemar Pawlak –
Prezes Zarządu Głównego
Związku OSP RP, druh Marek
Adam Komorowski – Przewod-
niczący Głównego Sądu Hono-
rowego ZOSP RP, Pan Ludwik
Rakowski – Burmistrz Wila-
nowa oraz Pan Piotr Gaweł –
Prezes Centrum Opatrzności
Bożej. W obchodach udział
wzięli również laureaci Ogólno-
polskiego Konkursu Kronik, na
co dzień dokumentujący żywą
historię w Ochotniczych Stra-
żach Pożarnych oraz poczty
sztandarowe, ze sztandarem Za-
rządu Głównego ZOSP RP na
czele. Po uroczystej Mszy Świę-
tej, na schodach Świątyni rozpo-
czął się koncert Orkiestr i
Zespołów Wokalnych pod ha-
słem „Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek”. W koncercie wy-
stąpiło 1500 wykonawców z 28
orkiestr strażackich, a wśród

nich, jako jedyna z Regionu Tar-
nowskiego, Orkiestra Dęta ze
Szczucina, oraz 20 zespołów ar-
tystycznych z całego kraju.
Prowadzącym koncert był ks.
prof. Kazimierz Szymonik, dy-
rygentem koncertu orkiestr był
druh Marian Chmielewski –
Członek Zarządu Głównego
Związku OSP RP, zespołami ar-
tystycznymi i chórami dyrygo-
wał Pan Bolesław Kurek,
natomiast układy taneczne
przygotowała Pani Dorota
Spandel.
Po koncercie nastąpiła Parada
Orkiestr i Zespołów ulicami Wi-
lanowa, w kierunku Muzeum
Pałacu Króla Jana III Sobie-
skiego na warszawskim Wilano-
wie. Na dziedzińcu pałacu,
orkiestry i zespoły miały okazję
do występów, którym przysłu-
chiwało się liczne grono miesz-
kańców Warszawy oraz
strażaków z różnych regionów
Polski.
Uroczystości w sposób oficjalny
rozpoczęły strażackie Obchody
Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w które w roku 2018
włączą się Ochotnicze Straże Po-
żarne z całego kraju. Podzięko-
wania zespołom i orkiestrom
złożył osobiście Druh Walde-
mar Pawlak – Prezes Zarządu
Głównego Związku OSP RP.

Andrzej Urbanik

Orkiestra Dęta w Warszawie



Podstawa Unii to jednolity
rynek, który przynosi korzyści
wszystkim jego uczestnikom. Stąd
tak ważne jest zaufanie do jednoli-
tego europejskiego rynku. Podstawą
jego funkcjonowania są jednolite
standardy, odpowiednia jakość to-
waru. Odchodzenie od nich jest na-
ruszeniem norm unijnych, a
czyniący to powinni ponieść konsek-
wencje. 
Toczy się na ten temat dyskusja w
mediach, było to również omawiane
na tzw. szczycie konsumenckim
przez Grupę Wyszehradzką. Pro-
blem podwójnych standardów był
podnoszony dotychczas głównie w
odniesieniu do żywności, ale doty-
czy on także chemii gospodarczej, a
zapewne pojawią się też nowe pro-
dukty. 
Problem jest analizowany w UE.
Jednoznacznie potępił takie praktyki
przewodniczący Komisji Europej-
skiej Juncker. Prawdą jest, że pilno-
wanie standardów jest obowiązkiem
Unii Europejskiej, ale towary wy-
twarzają firmy, małe, średnie, duże
czy wielkie koncerny i te z nich,
które naruszają te struktury, po-
winny być pokazane i ukarane.
Funkcjonują w tym obszarze kra-
jowe i unijne systemy kontroli oraz
nadzoru sanitarnego, które mają do-
świadczenie i struktury do dokona-
nia oceny tego problemu. 
Niemniej jednak przesadą jest łącze-
nie zaufania do jakości produktu z
zaufaniem do Unii Europejskiej czy
twierdzenie, że podwójna jakość

żywności i innych towarów jest
wstępem do Europy dwóch prędko-
ści, biorąc pod uwagę potępienie
tego zjawiska przez Junckera oraz
działania Komisji i Parlamentu. W
przypadku produktów przetworzo-
nych łatwiej jest osiągnąć tę samą ja-
kość, skład itp., ale w przypadku
produktów wytwarzanych w rolnic-
twie mogą one trochę się różnić,
choć wszystkie będą spełniać wy-
mogi w zakresie standardu bezpie-
czeństwa i jakości. Wynika to
chociażby z technologii uprawy, od-
mian zastosowanych środków, 
warunków glebowych i przyrodni-
czych, a w przypadku produkcji
zwierzęcej choćby z różnorodności
pasz. 
Konsumenci potrzebują rzetelnego
przekazu informacji, a nie bezsen-
sownych politycznych interpretacji.
Problem podwójnej jakości został
podniesiony między innymi w rezo-
lucji Parlamentu Europejskiego z 11
czerwca 2013 r. Komisja Europejska
w liście 3 komisarzy (Bieńkowska,
Jourová i Andriukaitis) 28 lipca 2017
r. przedstawiła plan działania w za-
kresie problemu podwójnej jakości. 
Również jako posłowie Komisji Rol-
nictwa europarlamentu wystosowa-
liśmy w tej sprawie wniosek do
Komisji Europejskiej o zajęcie się
problemem, przedstawienie oceny
sytuacji  i propozycji działań. 

Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

syntetycznego wskaźnika ran-
kingowego, obejmuje w tej edy-
cji:
Średnioroczne dochody własne
budżetów gmin na 1 miesz-
kańca (od 2014 r.)
Średnioroczne wydatki mająt-
kowe inwestycyjne budżetów
gmin na 1 mieszkańca 
(od 2014 r.)
Średnioroczny wskaźnik zadłu-
żenia budżetów gmin 
(od 2014 r.)
Wydatki bieżące budżetów
gmin na administrację pub-
liczną na 1 mieszkańca
Średnioroczne środki z Unii Eu-
ropejskiej i innych źródeł niepo-
dlegające zwrotowi na
finansowanie programów i pro-
jektów unijnych stanowiące do-

Gmina Szczucin już po raz
drugi z rzędu zajęła I miejsce w
powiecie w Rankingu Gmin
Małopolski 2017 przygotowa-
nym przez Małopolski Instytut
Samorządu i Administracji
w  Krakowie we współpracy z
Urzędem Statystycznym w Kra-
kowie. Znalazła się tym samym
- po raz kolejny - w czołówce
najlepszych samorządów, wy-
różnionych pod względem roz-
woju gospodarczo-społecznego.
Gmina Szczucin zajęła I miejsce
w powiecie oraz 53 miejsce w
Małopolsce
Twórcy rankingu uwzględniali
dane finansowe wszystkich
gmin w Małopolsce, zestawiali
dochody własne i nakłady inwe-
stycyjne z ostatnich dwóch lat.

Całość była porównywana z
liczbą mieszkańców poszczegól-
nych gmin. Ranking Gmin Ma-
łopolski realizowany jest od
2010 roku. W jego ramach oce-
nie poddawane są wszystkie
małopolskie gminy z wyłącze-
niem miast na prawach powiatu
(tj. Krakowa, Nowego Sącza i
Tarnowa). W oparciu o 11
wskaźników wyłaniani są lide-
rzy globalni oraz powiatowi. W
odpowiedzi na postulaty samo-
rządowców oraz ekspertów, w
tym roku  organizatorzy doko-
nali uzupełnienia i aktualizacji
zestawu wskaźników, w opar-
ciu o które tworzony jest ran-
king.
Udoskonalona lista wskaźni-
ków, służących do obliczenia

metrów). Sam jednak nie
mógł udać się w tamtym
kierunku.
W trakcie interwencji,
funkcjonariusze KP w
Szczucinie usłyszeli głos:
"ratunku, pomocy, niech
mi ktoś pomoże". Poli-
cjanci natychmiast pobiegli
w stronę stawu, oświetlili
taflę wody i w połowie sze-
rokości stawu zauważyli
głowę mężczyzny, który
tonął. Policjanci nie mieli
ani chwili do stracenia, sy-
tuacja zagrażała życiu to-
nącego mężczyzny.
Utworzyli zatem  tzw.
”łańcuch” - chwytając się
za ręce, angażując również
zgłaszającego 23-latka.  St.
sierż. Marcin Parol zbliżył
się na tyle do tafli wody, że
chwycił lewą rękę męż-
czyzny. Nasiąknięte ubra-
nie oraz to, że mężczyzna
opadał z sił i nie był w sta-

PODWÓJNA JAKOŚĆ, PODWÓJNE 
STANDARDY ŻYWNOŚCI

Gmina Szczucin - I miejsce w powiecie w Rankingu Gmin Małopolski 2017
chód budżetów gmin na 1
mieszkańca (od 2014 r.)
Liczba podmiotów gospodar-
czych zarejestrowanych w
REGON na 1000 ludności
Wyniki egzaminu gimnazjal-
nego – średni wynik w procen-
tach
Odsetek dzieci objętych wycho-
waniem przedszkolnym w
wieku 3-6 lat
Saldo migracji na 1000 ludności
Wydatki na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego (z wy-
łączeniem wydatków majątko-
wych inwestycyjnych) na 1

mieszkańca
Udział środków przekazanych
organizacjom pozarządowym i
innym podmiotom prowadzą-
cym działalność pożytku pub-
licznego w wydatkach ogółem
gminy.
Kryteria finansowe, obejmujące
dochody własne, wydatki inwe-
stycyjne gmin, ich zadłużenie
oraz pozyskiwanie środków z
Unii Europejskiej analizowano
na przestrzeni trzech ostatnich
lat. Daje to pełniejszy obraz, ko-
rygujący jednocześnie jedno-
roczne wahnięcia.
Celem rankingu jest wyłonienie
i promowanie małopolskich
gmin wyróżniających się pod
względem rozwoju społeczno-
gospodarczego. Organizatorzy
– FRDL Małopolski Instytut Sa-
morządu Terytorialnego i Ad-
ministracji oraz Urząd
Statystyczny w Krakowie – mają
nadzieję, że przeprowadzane
analizy statystyczne staną się
podstawą ważnej dyskusji za-
równo nad zarządzaniem lokal-
nym, jak i strategicznymi
kierunkami rozwoju całego re-
gionu.

Referat Promocji 
UMiG Szczucin
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nie utrzymać uścisku spo-
wodowało, że wyślizgnął
się z uchwytu. Dopiero
przy trzeciej próbie funk-
cjonariuszom udało się to-
nącego uchwycić na tyle
mocno, iż wspólnymi si-
łami wyciągnęli go na
brzeg. Mężczyzna był cały
przemoczony, drżał z
zimna, nie był w stanie się
komunikować. Policjanci
poprosili 23-latka o przy-
niesienie suchych ubrań,
aby ogrzać zziębniętego
mężczyznę.  Na miejsce
została wezwana załoga
pogotowia ratunkowego,
która  stwierdziła wyzię-
bienie organizmu męż-
czyzny i został on zabrany
do szpitala.
Uratowany mężczyzna to
82-letni mieszkaniec
Bochni. Powiedział poli-
cjantom, że dotarł do Luba-
sza samochodem, gdyż tu
się umówił ze znajomą,
lecz stracił orientację w te-
renie i wpadł do stawu.

mł.asp. Ewelina Fiszbain
Specjalista ds. Prasowo 

– Informacyjnych
Komendy Powiatowej Policji w

Dąbrowie Tarnowskiej

Policjanci ze Szczucina uratowali tonącego
82-letniego mężczyznę

27 października
2017 roku sierż. szt. Ma-
riusz Przeniosło wspólnie z
st. sierż. Marcinem Paro-
lem pełnił służbę patro-
lową. Około godziny 0:30
patrol  udał się do miejsco-
wości Lubasz, gdzie wg
zgłoszenia w rejonie pry-
watnej posesji ktoś wołał o
pomoc.
Dzięki znajomości topo-
grafii terenu udało się
funkcjonariuszom w kilka
minut zlokalizować po-
sesję zgłaszającego. Na
miejscu policjanci zastali
23-letniego mężczyznę,
który oświadczył, że obu-
dziło go szczekanie psa, ro-
zejrzał się po posesji i
zauważył kogoś kto szedł
obok ogrodzenia. Po chwili
usłyszał wołanie o pomoc
dobiegające z okolic pobli-
skiego stawu (który miejs-
cami ma głębokość kilku



Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Dąbrowicy wzbogacił
się o nowy pojazd do przewozu
osób niepełnosprawnych. Jest to
18 miejscowy autobus – FORD
TRANSIT, w pełni przystoso-
wany do przewozu osób niepeł-
nosprawnych.
Zakup samochodu był możliwy
dzięki wsparciu finansowemu
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz lokalnych
samorządów.
Pojazd, który otrzymała pla-

cówka kosztował 161.938,00 zło-
tych, 70% tej kwoty zostało po-
kryte z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnos-
prawnych w ramach „Programu
wyrównywania różnic między
regionami III”. 
Przedsięwzięcie wsparły rów-
nież samorządy gminne: Gmina
Szczucin kwotą 20.000 zł,
Gmina Mędrzechów 5.000 zł
oraz Samorząd Powiatu Dąb-
rowskiego  10.000,00 zł.
Zakup nowego samochodu był
możliwy również dzięki środ-

Uroczyste przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

kom własnym stowarzyszenia
„Otwarte Serce” oraz wsparciu
Rodziców, Opiekunów i Przyja-
ciół działających na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych.
W dniu 9.11.2017r. nastąpiło ofi-
cjalne poświęcenie i przekazanie
nowego pojazdu. Na tak wyjąt-
kowym spotkaniu pojawili się
przedstawiciele władz powiatu,
gminy oraz sołectwa. Po przy-
witaniu i licznych podziękowa-
niach skierowanych w stronę
gości nastąpiło przecięcie
wstęgi, którego dokonali: Sta-
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12.11 Zespół "Płomień"
ze Szkoły Podstawowej w
Szczucinie otrzymał Nagrodę
GRAND PRIX podczas IV Świę-
tokrzyskiego Konkursu Pieśni
Patriotycznej. Gala Laureatów
odbyła się w Kościele Garnizo-
nowym w Kielcach, którą po-
prowadziła Dyrektor Centrum
Bajki w Pacanowie Karolina
Kępczyk. Nagrody podczas
Koncertu wręczał Marszałek
Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas oraz Dy-
rektor Beata Oczkowicz.

27.11 odbył się V Po-
wiatowy Przegląd Piosenki Re-
ligijnej - Śpiew otwiera niebo.
Za piękny występ Zespołowi
PłOMIEŃ ze Szkoły Podstawo-

wej w Szczucinie jury przyznało
I miejsce, co było ogromną rado-
ścią dla grupy. Piękne nagrody
wręczył Burmistrz Dąbrowy
Tarnowskiej Krzysztof Kacz-
marski.

99 Rocznicę Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległo-
ści, zespół Płomień ze Szkoły
Podstawowej w Szczucinie
świętował w Europejskim Cen-
trum Bajki w Pacanowie, wystę-
pując jako Laureat Konkursu
Pieśni Patriotycznej  Kto Ty jes-
tes? Polak mały.... 
Dzieciom i nauczycielom skła-
damy serdeczne gratulacje!!!

Redakcja

Sukcesy Zespołu " PŁOMIEŃ" - ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie pod kierunkiem Ilony Mach

rosta Dąbrowski – Tadeusz
Kwiatkowski, Burmistrz Szczu-
cina – Andrzej Gorzkowicz,
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Szczucinie Agnieszka Beker,
Ksiądz Prałat – Zygmunt Wa-
rzecha, Kierownik ŚDS – Maria
Bielaszka, Prezes firmy 
TANKPOL – Roman Mosio 
oraz Prezes Stowarzyszenia
„Otwarte Serce” - Bogdan Sosin.
Aktu poświęcenia dokonał
ksiądz proboszcz Parafii Szczu-
cin – Zygmunt Warzecha.
Samochód przekazano do Śro-

dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Dąbrowicy w celu
zwiększenia dostępu osób nie-
pełnosprawnych do zajęć,
umożliwienie wyjścia z domu i
tym samym rozwoju kontaktów
interpersonalnych, a przede
wszystkim zmniejszenie barier
transportowych, które napoty-
kają osoby niepełnosprawne.

Referat
Promocji UMiG Szczucin 
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„OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ
PRAW DZIECKA”

Dzień 20 listopada stał się w na-
szej szkole wielkim świętem
wszystkich dzieci. Od samego
rana poprzez wszystkie godziny
lekcyjne były prowadzone kon-
kursy i akcje, w których udział
wzięło 100% obecnych w tym
dniu uczniów.  
Pani pedagog – Anna Ślęcz-
kowska oraz nauczyciele pracu-
jący w świetlicy szkolnej z tej
okazji   przygotowali gazetki
pod hasłem: „OGÓLNOPOLSKI
DZIEŃ PRAW DZIECKA”,
które zostały zamieszczone na
holu I i II piętra szkoły.
Ten szczególny dzień został za-
inaugurowany apelem przygo-
towanym przez Panie Barbarę
Musiał, Annę Kolano oraz
przedstawicieli SSU, była to pre-
zentacja multimedialna nt. praw
dziecka przeplatana wierszami
m.in. Janusza Korczaka w wy-
konaniu uczniów klasy 4d.
W klasach I –III pod okiem wy-
chowawców odbył się konkurs
pod hasłem: „Nasze prawa
kredką na papierze”. Najcie-
kawsze prace dzieci zostały na-
grodzone, a panie ze świetlicy
szkolnej zorganizowały wy-
stawę rysunków uczniów na
holu II piętra szkoły.
Pani pedagog dla chętnych
uczniów klas 4 -6 przeprowa-
dziła warsztaty pod hasłem:
„Znam swoje prawa, wiem
gdzie szukać pomocy, kiedy są
łamane ”.
Ponadto w klasach na dużych
przerwach mieliśmy okazję po-
dziwiać prezentacje multime-
dialne przygotowane przez
uczniów klas 6 i 7. W bibliotece
szkolnej były czytane opowia-
dania dotyczące praw dziecka, a
w sali 202 uczniowie mieli moż-
liwość wysłuchania multibooka
związanego z tą tematyką. 
Na zakończenie tego dnia w
szkole P. Anna Ślęczkowska i P.
Jacek Szarek przeprowadzili
„Quiz wiedzy o prawach
dziecka”, w którym udział
wzięli przedstawiciele klas 4- 6.
Laureaci tego konkursu  zostali
nagrodzeni okolicznościowymi
dyplomami i upominkami; I m
klasa Vc, II m klasa VIa, III m
klasa IV c.
Oddziały gimnazjalne wraz z
opiekunkami Szkolnego Samo-
rządu Uczniowskiego Panią
Edytą Cieślą i Wiesławą Zamorą
zorganizowały spotkanie edu-
kacyjne dla wszystkich
uczniów, które dotyczyło pro-
blematyki praw dzieci. Była pre-
zentacja multimedialna,
recytacja wierszy, wystawa
książek oraz piosenki. Pani Dy-
rektor wręczyła nagrody za
udział w konkursach.

Anna Kolano

Przyjęcie do drużyny harcer-
skiej

23 listopada odbyła się uro-
czysta zbiórka, na której przy-
jęto do drużyny nowych
harcerzy. Kandydaci uczestni-
czyli w konkurencjach, które
sprawdzały sposób radzenia
sobie w różnych sytuacjach.
Trzeba było wykazać się inteli-
gencją, sprytem i zaradnością.
Po zaliczeniu wszystkich kon-
kurencji kandydaci w atmosfe-
rze powagi złożyli Przy-
rzeczenie Harcerskie. Zbiórka
zakończyła się dyskoteką.
Opiekę zapewniali pani wicedy-
rektor Joanna Ryk, druh Marek,
druhna Alicja, druhna Aleksan-
dra, Pani Danuta Tworzydło.
Do drużyny przyjęto 44 nowych
harcerzy. 

Karol Bielaszka
uczestnikiem 
Międzynarodowego
Twórczego Konkursu
programistycznego
CREATIVE 
BALTIE 2017 
w Brnie – Czechy

W sobotę 25 listopada 2017r.
odbył się finał Międzynarodo-
wego Twórczego Konkursu
Programistycznego Creative
Baltie 2017. Turniej odbył się w
auli Instytutu Informatyki Uni-
wersytetu Technicznego w
Brnie. Karol przedstawił auto-
rski program w języku Baltie.
Wystąpienie każdego uczest-
nika odbywało się w języku an-
gielskim i obejmowało krótką
prezentację swojej osoby, omó-
wienie przeznaczenia napisa-
nego programu, pokazanie
interfejsu, kodu programu, oraz
odpowiedzi na pytania komisji
konkursowej. Wyniki konkursu
ogłosił twórca programu Bohu-
mir Soukup. Karol zajął 7
miejsce. W konkursie uczestni-
czyli zawodnicy z Polski, Czech
i Słowacji. 

Marek Kupiec

Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie przystąpiła do projektu 
Zintegrowanej Polityki Bezpie-
czeństwa – Szkoła Promująca
Bezpieczeństwo, koordynowa-
nego przez Komendę Policji 
w Krakowie, którego głównym
celem jest  podnoszenie po-
ziomu bezpieczeństwa w pla-
cówkach oświatowych. Działa-
nia w szkole rozpoczęto od
spotkania partnerów, w trakcie
którego postawiono diagnozę
bezpieczeństwa. To pozwoliło
na wypracowanie konkretnych
działań, które odpowiadają po-
trzebom środowiska lokalnego
oraz służą podnoszeniu poczu-
cia bezpieczeństwa w środo-
wisku szkolnym. Zostały
określone zadania, termin ich
realizacji, osoby odpowie-
dzialne oraz priorytety  
-  systematycznie realizowane.
Uczniowie uczestniczyli w spot-
kaniu z Policjantką Komendy
Powiatowej Policji w Dąbrowie
Tarnowskiej asp. Agatą Bulwą.
Spotkanie zostało podzielone na
trzy bloki dostosowane do
wieku dzieci i młodzieży: dla
klas I-III, IV-VII oraz oddziałów
gimnazjalnych. Z najstarszymi
klasami  poruszono tematykę
związaną z odpowiedzialnością
karną, jaką mogą ponieść nie-

letni za swoje czyny, bezpie-
czeństwa w drodze do szkoły, w
szkole oraz wszelkiego rodzaju
zagrożeń wynikających z nieod-
powiedzialnego zachowania,
jak również profilaktykę uzależ-
nień. Dla uczniów klas IV – VII
przedstawiono problem cyber-
przemocy.  Policjantka uświada-
miała uczniom zagrożenia
związane z ujawnianiem swoich
danych osobowych. Mówiła o
tym jak bezpiecznie poruszać
się po drogach, bawić w domu i
na podwórku oraz jak reagować
w sytuacji innych zagrożeń.
Ostrzegała też przed osobami
nieznajomymi. Uczniowie
uczyli się jak reagować na prze-
moc i agresję w szkole. Naj-
młodsi zostali zapoznani z
zasadami dotyczącymi bez-
piecznego poruszania się po
drogach oraz  przystąpili do rea-
lizacji akcji „Odblaskowe pierw-
szaki”. Pierwszoklasiści
otrzymali elementy odbla-
skowe: kamizelkę, zawieszkę,
opaskę odblaskową, zakupione
dzięki współpracy Policji i
Szkoły z Gminną Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych, ze środków
gminnych przeznaczonych na
profilaktykę i rozwiązywanie
problemów alkoholowych.

Szkoła Podstawowa w Szczucinie otrzymała certyfikat
-  ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie

Podkreślić należy, iż stopień
realizacji wszystkich zadań
związanych ze Zintegrowaną
Polityką Bezpieczeństwa jest na
bieżąco monitorowany, między
innymi  w formie audytu doko-
nanego przez  Zespół Certyfiku-
jący z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie. Na jego
podstawie po spełnieniu
wszystkich wymogów Szkoła
Podstawowa w Szczucinie
otrzymała prestiżowy „Certyfi-
kat Szkoły Promującej Bezpie-
czeństwo”. Uroczysta gala
odbyła się w Muzeum Lot-
nictwa Polskiego w Krakowie w
dniu 31 października 2017 r.
Łącznie wyróżnienia odebrały
22 szkoły z województwa mało-
polskiego za wzorową realizację
założeń projektu Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa, a
wśród nich nasza szkoła. W uro-
czystości wręczania certyfika-
tów udział wzięli m.in. Piotr
Ćwik - Wojewoda Małopolski,
Barbara Nowak - Małopolski
Kurator Oświaty. Naszą szkołę
reprezentowali: Dyrektor
Szkoły Pani Beata Dzięgiel, ko-
ordynator projektu Pani Ewa
Gorzkowicz, przewodnicząca
szkoły Aleksandra Rustowicz, a
z ramienia policji Komendant
Powiatowy nadkom. Mirosław
Strach i mł.asp. Agata Bulwa. W
uroczystości uczestniczyli też
licznie przybyli goście, w tym
przedstawiciele samorządów,
szkół i Policji. I Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Krakowie insp. Paweł
Dzierżak wręczał certyfikaty
„Szkoła Promująca Bezpieczeń-
stwo”. Na zakończenie uroczys-
tości uczestnicy zostali
zaproszeni do udziału w poka-
zach sprzętu policyjnego i tech-
nik stosowanych przez
funkcjonariuszy podczas co-
dziennej służby.

Ewa Gorzkowicz
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ZS-P w Skrzynce 
„Podróżować znaczy żyć” -
takim mottem kierują się nau-
czyciele ZS-P w Skrzynce orga-
nizując swoim wychowankom
wycieczki, wyjazdy do kina i
teatru. 
Z wycieczką w Łańcucie 

6 października zorganizo-
wana została wycieczka do Łań-
cuta i Markowej. W wyjeździe
wzięli udział uczniowie klas IV-
VII oraz II i III gimnazjum.
Pierwszym punktem docelo-
wym po spotkaniu z pilotem
wycieczki był Pałac Potockich w
Łańcucie. Dzieci wraz z prze-
wodnikami zwiedziły Muzeum
Wnętrz Pałacowych – poznając
bogatą historię budynku, zabyt-
kowych stajni cugowych oraz
powozowni, z których korzys-
tano w latach świetności
obiektu. Uczniowie zwiedzili
także Muzeum Polaków Ratują-
cych Żydów podczas II wojny
światowej im. Rodziny Ulmów
oraz   skansen „Zagroda” w
Markowej. Wizyta w skansenie
była kontrastem do wizyty w
pałacu, mającym na celu ukazać
dysproporcję w warunkach
życia  chłopstwa, a ówczesnej
klasy wyższej. 

Paweł Duda

18 października ucznio-
wie klas I-III oraz ośmiooso-
bowa grupa przedszkolaków
wraz ze swoimi wychowawczy-
niami zwiedzili najstarszą w
Polsce, Kopalnię Soli w Bochni,
która po prawie ośmiu wiekach
wydobywania soli wygląda dziś
jak podziemne miasto. Zwie-
dzanie kopalni rozpoczęli od
zjazdu pod ziemię ciemnym,
wilgotnym szybem Campi. Na
maluchach zjazd windą na głę-
bokość 212 m zrobił wielkie
wrażenie, bardzo dzielnie poko-
nali wyznaczoną trasę. Tuż po
zjeździe pod ziemię, na uczest-
ników wycieczki czekała ko-
lejka, która przemierzyła

kilometrową trasę pomiędzy
szybami. Po drodze można było
zobaczyć wiele zabytków,  cie-
kawych rzeczy i zagadkowych
miejsc. Poznali legendę o Św.
Kindze i soli. Za pomocą holo-
graficznych i interaktywnych
inscenizacji oraz przestrzennych
słuchowisk pokazane zostały
średniowieczne techniki wydo-
bywcze, zwyczaje górnicze oraz
inne aspekty z życia kopalni.
Dopełnieniem atrakcji było
przepłynięcie łodziami pod-
ziemnego jeziora wypełnionego
solanką. Zwiedzanie kopalni za-
kończyło się pobytem w Komo-
rze Ważyn, która znajduje się na
poziomie VI „Sienkiewicz” 250
m pod ziemią. Pobyt w kopalni
okazał się niezwykłą przygodą,
interesującą lekcją oraz świetną
zabawą. 

25 października br.,
uczniowie klas I-III i przedszko-
laki udali się do Dąbrowskiego
Domu Kultury na przedstawie-
nie teatralne pt. "Szalone Ba-
jeczki z Dziadunia Teczki",
przygotowane przez Kielecki
Teatr Lektur. Spektakl cieszył
się dużym zainteresowaniem,
dzieci radośnie reagowały na to,
co działo się na scenie. Ople-
cione bajkową scenerią wiersze
sprawiły, że dzieci same głośno
odpowiadały na stawiane w
nich pytania. Zabawne dialogi
prowadzone przez aktorów,
kwitowane były przez najmłod-
szych salwami śmiechu. 

6 listopada odbyła się
wycieczka do Europejskiego
Centrum Bajek w Pacanowie na
8. Festiwal Filmów Młodego
Widza - Wędrujące Ale Kino!,
które jest objazdową wersją
Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Młodego Pokolenia.
Dzieci miały przyjemność oglą-
dać siedem krótkometrażowych
prezentacji. Dzień ten był wspa-
niałym, magicznym dniem w
świecie filmów.

Aneta Pachołek 

Światowy Dzień 
Rzucania Palenia 

Co roku w trzeci czwartek listo-
pada na całym świecie obcho-
dzony jest Światowy Dzień
Rzucania Palenia. Tego dnia za-
chęca się wszystkich palaczy,
aby przynajmniej na jeden dzień
podjęli próbę zaprzestania pale-
nia. Problem palenia tytoniu jest
w Polsce niestety wciąż aktua-
lny – codziennie w naszym
kraju pali papierosy co trzeci
mężczyzna (31%) oraz co piąta
kobieta (18%). Palenie tytoniu
jest przyczyną zachorowań na
choroby nowotworowe, cho-
roby układu oddechowego i
krążenia. W krajach europej-
skich co piąty przypadek raka

Wycieczka do skansenu 
w Kolbuszowej

15 września 2017 r.
uczniowie klas IV-VII byli na
wycieczce w skansenie w Kol-
buszowej. Celem wycieczki było
kształtowanie i budzenie u
uczniów przywiązania do ro-
dzinnego krajobrazu i dzie-
dzictwa kulturowego. Skansen
w Kolbuszowej to urokliwe
wsie z przełomu XIX i XX
wieku. Prezentują kulturę Laso-
wiaków i Rzeszowiaków, za-
mieszkujących niegdyś teren
północnej części obecnego woje-
wództwa podkarpackiego.
Uczniowie mieli możliwość
zwiedzić dawne chłopskie chaty

lasowiackie i budynki gospo-
darcze, obejrzeć sprzęty, jakimi
posługiwali się ludzie. Zoba-
czyli także szkołę sprzed 100 lat.
Wielkim zainteresowaniem cie-
szyły się pięknie wykonane i bo-
gato zdobione zabawki
drewniane. Piekli również "pro-
zaki" (placki na blasze) według
przepisu sprzed wielu lat. Poz-
nali znaczenie chleba i sposób
jego wypieku, delektowali się
smakiem wiejskiego chleba z
masłem. Przed wyjazdem w
drogę powrotną większość osób
kupiła sobie pamiątki. 

Wycieczka do Ojcowa
11 października 2017 r.

Migawki z wydarzeń szkolnych 
w Zabrniu

jest powodowany przez palenie
papierosów. Konsekwencje uza-
leżnienia od tytoniu dotykają
nie tylko osobę palącą, ale rów-
nież jej bliskich. 
Bierne palenie podnosi ryzyko
zachorowania na raka płuc o
jedną czwartą, zwiększa także
zagrożenie rakiem krtani i prze-
łyku. Szkodliwe jest nawet prze-
bywanie w pomieszczeniach
przesyconych zapachem dymu
tytoniowego. Odstawienie pa-
pierosów jest najskuteczniej-
szym sposobem zmniejszenia
ryzyka zachorowania, a nawet
przedwczesnej śmierci z po-
wodu chorób odtytoniowych.
Jak co roku w ZS-P w Skrzynce
obchodom tego dnia towarzy-
szyło spotkanie uczniów ze
szkolnym koordynatorem ds.

realizacji zaleceń Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem P.
Pawłem Dudą, który przygoto-
wał prezentację oraz prelekcję
poświęconą tematyce wpływu
wyrobów tytoniowych na zdro-
wie człowieka. Uczniowie mieli
możliwość zadawania pytań,
przedyskutowania interesują-
cych ich kwestii oraz indywi-
dualnego wypowiedzenia się w
temacie palenia papierosów
przez osoby ze swojego otocze-
nia. Każdy ze słuchaczy otrzy-
mał zadanie, aby poprosić jedną
osobę, którą zna, by ta zaprzes-
tała palenia tytoniu, przedsta-
wiając argumenty popierające tę
prośbę. 

Paweł Duda
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Patriotycznie
i życzliwie w
szkole w Słupcu

99 Rocznica Odzyskania przez
Polskę Niepodległości była
okazją do spotkania społeczno-
ści szkolnej na uroczystej akade-
mii, która odbyła się 10
listopada br. w naszej szkole.
Uroczystość rozpoczęła się od
odśpiewania hymnu państwo-
wego. Następnie zebrani obej-
rzeli film Instytutu Pamięci
Narodowej pt. „Polak mały”,
który w ciekawy sposób przed-
stawił dzieje Polski i symboli na-
rodowych. W dalszej części
uczniowie klasy siódmej:
Adrian Syper oraz Karolina Za-
lińska przypomnieli drogę Pol-
ski do wolności. W kolejnej
odsłonie patriotycznego spek-
taklu Michał Adamczyk wraz z
towarzyszącym chórem zapre-
zentowali pieśń: 

„Dziś idę walczyć, Mamo”. 
Dziś idę walczyć - Mamo!
Może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak, tyle, tyle tysięcy
Poległo polskich żołnierzy
Za Wolność naszą i sprawę, 
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie
wierzę
I w świętość naszej sprawy
Dziś idę walczyć - Mamo kochana,
Nie płacz, nie trzeba, ciesz się, jak
ja,
Serce mam w piersi rozkołatane,
Serce mi dziś tak cudnie gra.”

Podczas wykonywania tego
utworu na sali panowała wy-
mowna cisza. Akademię zakoń-
czyła pieśń „Niepodległa,
niepokorna”, w trakcie, której
dzieci trzymały biało – czer-
wone serca. Niezwykła listopa-
dowa lekcja patriotyzmu odbyła
się jeszcze raz na spotkaniu z ro-
dzicami 21 listopada. Święto
Niepodległości jest dniem wy-
jątkowym, jednakże, co roku
pojawia się pytanie, w jaki spo-
sób opowiedzieć najmłodszym
o poważnych i bolesnych wyda-
rzeniach z historii naszej oj-
czyzny. Dzięki trafnie
dobranemu repertuarowi,
wspaniałym młodym aktorom,
i Paniom: Monice Piaseckiej i
Barbarze Czai, które czuwały
nad całą uroczystością, udało się
zainteresować wszystkich obec-
nych.
Żyjemy w wolnym kraju, ale
wiemy, że nie zawsze tak było.
To waleczność, niezłomność
oraz heroiczna odwaga naszych
przodków sprawiły, że dzisiaj
możemy uczyć się, pracować w
niepodległej Polsce. Jako Polacy
musimy o tym pamiętać i wy-
chowywać młode pokolenia w
szacunku dla historii naszej oj-
czyzny.

Listopad obfituje w
wiele świąt. Rozpoczyna go
pełen zadumy i refleksji Dzień
Wszystkich Świętych, po nim
następuje patriotyczny Dzień
Niepodległości, aby zakończyć
świętowanie popularnymi An-
drzejkami. Od niedawna zago-
ścił też w listopadowym
kalejdoskopie Dzień Życzliwo-
ści i Pozdrowień.
Pomysł narodził się w Stanach
Zjednoczonych już w 1973 r.
pod nazwą World Hello Day,
jako wezwanie do pokoju. Dwaj
bracia Brian i Michael McCor-
mack postanowili zareagować
na konflikt zbrojny pomiędzy
Egiptem a Izraelem. Chcieli po-
kazać światu, iż walka i zawiść
szkodzą. Inicjatywa życzliwości
miała za zadanie przekonać rzą-
dzących do rozwiązywania pro-
blemów w sposób pokojowy, a
nie zbrojny. Zwyczaj szybko
rozprzestrzenił się po świecie i
dziś obchodzony jest w 180 kra-
jach, w tym też w Polsce. W tym
roku po raz pierwszy szkoła po-
stanowiła przyłączyć się do ob-
chodów. Nie trzeba nikogo
przekonywać, że był to dzień
wyjątkowy: pełen uśmiechów,
miłych słów, gestów i pozytyw-
nych emocji. Obfitował również
w rozmaite atrakcje. Na dobry
początek każdy: „duży” i
„mały” otrzymał „uśmiechniętą
buzię”- symbol życzliwości. Dla
odróżnienia i podkreślenia waż-
ności tego dnia wszyscy ucznio-

wie i nauczyciele byli ubrani na
żółto bądź też mieli żółte ak-
centy ubioru. Dzięki temu, po-
mimo ponurej aury na
zewnątrz, w szkole było sło-
necznie i radośnie. Zorganizo-
wano konkurs na najżyczliwszą
klasę do którego stanęło siedem
zespołów klasowych. Bój był za-
cięty i tak zwycięzcami w kate-
gorii klas 
I – III zostali pierwszoklasiści,
zaś w kategorii klas IV – VII
miano najżyczliwszych powęd-
rowało do uczniów klasy
siódmej.  Aby zasłużyć na za-
szczytne miano „życzliwych”,
trzeba było wspólnie bez kłótni,
ale z uśmiechem wykonać do-
wolną techniką plakat promu-
jący życzliwość i uprzejmość
oraz opracować Kodeks Życzli-
wego Ucznia. Jury przyznawało
również punkty za najliczniej
ubraną na żółto klasę w szkole.
Każdy uczeń, nauczyciel, pra-
cownik szkoły miał możliwość
przekazania miłych, ciepłych
słów bądź pozdrowień wybra-
nej osobie na drzewku życzli-
wości, które pojawiło się 
na szkolnym korytarzu.
Tę akcję rozpoczęliśmy od jed-
nego dnia, ale postaramy się ją
przedłużać o kolejnych 364.
Bycie uprzejmym i życzliwym
nic nie kosztuje, a sprawia wiele
radości i uśmiechu. Więc uśmie-
chajmy się… - mówią organiza-
torki akcji w szkole Danuta
Krupa i Monika Piasecka.          

Danuta Krupa

inaugurowała uroczysta msza
święta, w której wzięli udział
nauczyciele, uczniowie klas I –
VII na czele z pocztem sztanda-
rowym oraz rodzice. Oprawę li-
turgiczną przygotował ks.
proboszcz Marek Łopatka. Za-
miast kazania przedstawiony
został montaż słowno-mu-
zyczny przygotowany przez
uczniów klas III - VII pod kie-
runkiem Pań Katarzyny Majew-
skiej i Łucji Przybyło. Uczniowie
przypomnieli najważniejsze
chwile z życia Jana Pawła II.
Muzyczną oprawę zapewnił
chór szkolny pod kierunkiem
Pani Barbary Czai. Dzień Pat-
rona był bardzo wyjątkowy. Ko-
lejny raz przekonaliśmy się, że
emocje związane z Janem Paw-
łem II nie stygną, lecz powodują
wzruszenie i skłaniają do reflek-
sji. Jego idee i myśli, są wiecznie
żywe. Dopełnieniem uroczysto-
ści były słowa Pani dyrektor 
Genowefy Dzięgiel: „W co-
dziennym życiu, pracy starajmy
się pielęgnować te wartości,
które przekazuje nam patron
naszej szkoły Święty Jan Paweł
II. Słowa Jana Pawła II wyszyte
na sztandarze naszej szkoły
„Musicie od siebie wymagać,
choćby inni od was nie wyma-
gali” utwierdzają nas w przeko-
naniu, że wybór takiego patrona
to wielkie wyzwanie dla całej
społeczności szkolnej”. Choć
minęło już 12 lat od jego śmierci,
nadal pozostaje wśród nas. Jes-
teśmy dumni, że nasza szkoła
nosi imię tego Wybitnego Po-
laka.

Spotkanie z teatrem
30 października 2017 r.

uczniowie kl. 0-III uczestniczyli
w spektaklu teatralnym pt.
„Król lasu” przygotowanym
przez Warszawski Teatr Eduka-
cyjny. Tematem sztuki była sze-
roko pojęta troska o nasze
środowisko oraz zainteresowa-
nie dzieci tym zagadnieniem.
Podczas spektaklu dzieci świet-
nie bawiły się śpiewając wraz z
aktorami piosenki i recytując ry-
mowanki.

Zespół redakcyjny 
Szkoły Podstawowej w Zabrniu

uczniowie kl. VII wraz z wycho-
wawcą P. Lucyną Bulwą
i opiekunem P. Marianem
Skowronem wzięli udział w wy-
cieczce do Ojcowa. Wyjazd zor-
ganizowany był we współpracy
z Gminnym Centrum ds. Profi-
laktyki Uzależnień w Szczuci-
nie. Uczniowie szkoły wraz z
uczniami kl. VII Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Słupcu, uczestniczyli w tym
dniu w programie profilak-
tyczno-integracyjnym pn. „Ar-
chezja – osada w pradziejach”.
Wędrując po szlakach Ojcow-
skiego Parku Narodowego,
zwiedzając jaskinię i zrekon-
struowaną wioskę z pradziejów
uczestnicy mieli również możli-
wość odbycia wędrówki 
w czasie – od czasów prehisto-
rycznych, poprzez czasy staro-
testamentowe, aż po czasy
średniowieczne. Celem tych po-
dróży było uświadomienie
uczestnikom programu, co tak
naprawdę jest ważne, jakimi za-
sadami mają się kierować w
życiu, kto powinien być dla nich
autorytetem. Prowadząca zaję-
cia w sposób subtelny, a zara-
zem obrazowy uświadomiła
uczniom konsekwencje podej-
mowanych decyzji, zachęcała
do rozwijania swoich pasji,
uczyła wiary we własne możli-
wości i otwarcia się na potrzeby
drugiego człowieka. Wycieczka
zakończyła się poczęstunkiem –
kiełbaski z grilla oraz zabawami
integracyjnymi – przeciąganie
liny, strzelanie z łuku, zabawy
sprawnościowe. Uczniowie do-
konali również wpisu do księgi
pamiątkowej, w której zamie-
ścili swoje postanowienia doty-
czące życia wolnego od używek.
Obie wycieczki były bardzo in-
teresujące i udane.

Dzień Patrona
16 października 2017 r.

obchodziliśmy szczególne
święto – Dzień Patrona Szkoły,
które zostało ustanowione w
2008 roku na pamiątkę nadania
Szkole Podstawowej w Zabrniu
imienia Jana Pawła II. Wielki to
zaszczyt i odpowiedzialność
być uczniem szkoły, która nosi
imię tak wielkiego Polaka jakim
był Jan Paweł II. Obchody za-
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24 listopada w Szkole
Podstawowej w Borkach, od-
była się bardzo ważna dla nas
uroczystość ,,Patriotyczne śpie-
wanie”, zorganizowana po raz
drugi - jesteśmy szkołą wycho-
wującą dzieci i młodzież w
duchu miłości ojczyzny, dlatego
już na rok przed setną rocznicą
odzyskania niepodległości
chcieliśmy nawiązać do tego
ważnego wydarzenia. 

Swoją obecnością i wspólnym
śpiewaniem zaszczycili nas: 
Bolesław Łączyński - Radny Sej-
miku Województwa Małopol-
skiego, Andrzej Gorzkowicz -
Burmistrz Szczucina,  
Agnieszka Beker - Przewodni-
cząca Rady Miejskiej, Kazimierz
Tęczar - Sekretarz Gminy Szczu-
cin, ks. Zygmunt Warzecha -
Dziekan Dekanatu Szczuciń-
skiego, ks. Kanonik Ryszard 
Kapałka - Proboszcz Parafii Słu-
piec, ks. Józef Jeziorek - Pro-
boszcz Parafii Borki, Adam

Murczek - Zastępca Kierownika
CUW w Szczucinie, Krystyna
Szymańska - Dyrektor SCKiB w
Szczucinie, przedstawiciele
Rady Miejskiej - Kazimierz
Żurek, Dorota Kapinos,  Roman
Korczak, Janusz Furgał, Henryk
Sendor oraz sołtysi sołectw Ża-
łuże i Wola Szczucińska. Oprócz
wymienionych przedstawicieli
władz samorządowych i ko-
ścielnych na spotkaniu w bar-

dzo licznym gronie pojawili się
rodzice oraz mieszkańcy oko-
licznych miejscowości. Każdy
z  przybyłych przy wejściu
otrzymał pamiątkowy kotylion
w barwach narodowych. Gości
powitała P. Dyrektor Barbara
Czub dziękując  za przybycie. 

Druga edycja ,,Patrio-
tycznego śpiewania” była
okazją do refleksji nad różnymi
obliczami patriotyzmu w cza-
sach współczesnych. Wielu z
nas w okresie pełnym  burzli-
wych dyskusji politycznych za-

pewne zastanawia się, jak być
patriotą, jak dziś okazywać mi-
łość do ojczyzny? Na to pytanie
próbowaliśmy znaleźć odpo-
wiedź podczas uroczystości.
Autorką scenariusza imprezy
była Pani Ewa Kaczówka we
współpracy z Anną Kilian, zaś
część muzyczną opracowała
Barbara Czaja. Oprócz tradycyj-
nego, dobrze znanego nam
wszystkim repertuaru pojawiły

się współczesne piosenki patrio-
tyczne np. z filmu ,,Miasto 44”
w wykonaniu solistów i chóru
szkolnego. Oprawę graficzną
wydarzenia przygotowała Ewe-
lina Niewiadomska-Burzec. 

Po części artystycznej
wspomagani przez szkolny chór
wspólnie z gośćmi śpiewaliśmy
popularne pieśni takie jak ,,Roz-
kwitały pąki białych róż”,
,,Ułani”, ,,Dziś do ciebie przyjść
nie mogę” i wiele innych, wyko-
rzystując podręczne śpiew-
niczki przygotowane w tym

celu dla uczestników. Mile nas
zaskoczył umiejętnościami wo-
kalnymi amatorski zespół w
składzie: Andrzej Gorzkowicz,
Kazimierz Tęczar, Jarosław
Dzięgiel,  Agnieszka Beker, Kry-
styna Szymańska i Danuta Do-
marecka, który wykonał na
głosy piękną składankę starych
pieśni patriotycznych: „Jedzie,
jedzie na kasztance” i „Pierwsza
kadrowa”. 

Ostatnim punktem pro-
gramu był poczęstunek podczas
którego zaserwowaliśmy ,,swoj-
skie jadło” na  stołach pięknie
udekorowanych przez Marię
Mółkę. W tym roku  była też tra-
dycyjna grochówka, bigos, węd-
lina, kiszone ogórki, ciasto
drożdżowe i  inne smakołyki 
z kuchni domowej. 

Serdecznie dziękujemy
uczniom za przygotowanie czę-
ści artystycznej, zaś wszystkim
gościom za ciepły odbiór na-
szych artystycznych poczynań i
gromkie brawa, którymi nagra-

dzali wysęp, naszych dzieci i
młodzieży. Składamy także wy-
razy wdzięczności Stowarzysze-
niu ,,Razem”, nauczycielom,
pracownikom szkoły oraz ro-
dzicom, za włączenie się w or-
ganizację tego między-
pokoleniowego spotkania, w
szczególności zaś przewodni-
czącej Rady Rodziców Pani Elż-
biecie Jarosz oraz Paniom
Paulinie Urbanik i Alicji Mikoś. 
Ze swojej strony dziękuję
dwójce młodych aktorów Nata-
lii Jarosz z kl. VII i Kacprowi
Woźniakowi z kl. IIa gimnaz-
jum, którzy mimo wielu szkol-
nych obowiązków poświęcili
dużo czasu i pracy, aby nauczyć
się ról granych w przedstawie-
niu. 

Do zobaczenia i do zaśpiewa-
nia za rok!

Ewa Kaczówka

Drugie śniadanie –
jeść czy nie jeść?
Zima, a co za tym idzie, czas
częstszych zachorowań. Sprzy-
jają temu nasilone kontakty z ró-
wieśnikami, chłodniejsze dni,
mniej słońca i niezdrowe odży-
wianie. Rodzice często zapomi-
nają o drugim śniadaniu do
szkoły dla swojego skarbu. Dla-
czego? Bo łatwiej dać pieniądze
na zakup  „czegoś” do jedzenia,
tylko czy to dobry wybór? Czy
wiecie Państwo co Wasze dzieci
kupują? Niestety zdarza się tak,
że dzieci wcale nie jedzą dru-
giego śniadania lub jest to droż-
dżówka albo słynny 7 day’s!
Tylko czy wiemy co zawierają w
swoim składzie? 7 Days Crois-
sant z nadzieniem kakaowym
zawiera, aż dwa konserwanty:
sorbinian potasu oraz propio-
nian wapnia. Na liście składni-
ków znalazły się również:
cukier, syrop glukozowo-fruk-
tozowy, oraz wiele innych
związków, które zdrowiu i syl-
wetce nie służą dobrze.
Zwróćmy także uwagę na na-
dzienie kakaowe, które zawiera
alkohol etylowy. Jeśli nie słynny
i wygodny 7 Days, to może
drożdżówka? Najczęściej droż-
dżówki są sprzedawane bez
opakowania, zatem o skład
trzeba zapytać sprzedawcę. Nie-
stety bardzo mało osób robi to
wierząc, że w składzie droż-
dżówki znajdziemy wyłącznie
mąkę, drożdże, cukier, jajka,
masło, wodę i nadzienie, w
postaci owoców, sera czy maku.
Tak naprawdę drożdżówka nie
ma żadnych wartości odżyw-
czych, co więcej jej skład przy-

pomina często tablicę Mendele-
jewa, z przewagą E. Jedna bułka
drożdżowa z serem ma około 2
łyżki cukru prostego czyli jest
bardzo tucząca i co najważniej-
sze wcale nie wpływa na lepszą
naukę czy koncentrację uwagi,
gdyż cukier prosty gwałtownie
podnosi poziom glukozy we
krwi, a jej równie gwałtowny
spadek powoduje rozdrażnienie
i senność. Zdecydowanie lepiej
będzie wstać kilka minut wcześ-
niej i przygotować posiłek w
domu. Ewentualnie można
kupić kanapkę z dobrym skła-
dem albo owoce i warzywa!
Przygotować drugie śniadanie
do szkoły można już dzień
wcześniej albo spakować
dziecku jogurt naturalny i
owoce, musli (czytaj skład). Nie
trzeba wkładać w przygotowa-
nie dziecku i sobie drugiego
śniadania wiele wysiłku i ener-
gii, ale najważniejsze są chęci.
Czego jednak nie robi się dla
zdrowia swojego dziecka! 
Warto więc zastanowić się nad
pytaniem postawionym w ty-
tule artykułu i na nie odpowie-
dzieć. Tak, należy jeść drugie
śniadanie i to najlepiej ze zdro-
wych produktów! A oto 
kilka pomysłów na zdrowe 
drugie śniadanie: sałatka owo-
cowa, warzywna, chipsy
z marchewki i buraka, 
ciasteczka owsiane, owsiane z
bananem, naleśniki bądź tortilla
z mąki pełnoziarnistej z dodat-
kami jakie lubi nasze dziecko.
Po przepisy oraz inne pomysły
zapraszam na Facebook Dieta
To Zdrowie.  

Dietetyk kliniczny 
mgr Ewelina Zawiślak 

Patriotyczne śpiewanie w Borkach 2017 
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C h a r a k t e r y s t y c z n ą
cechą ostatnich dekad jest bar-
dzo szybki rozwój technologii
informatycznych. Powszechny
dostęp do Internetu jest już dla
nas oczywistością, która nie
budzi zdziwienia. Zaskoczenie
może wywołać raczej to, że ktoś
nie ma dostępu do sieci. Trudno
kogoś takiego spotkać. Dobro-
dziejstw płynących z istnienia
Internetu jest wiele i są one nie-
zaprzeczalne, jednak zgodnie ze
starym ludowym porzekadłem
,,każdy medal ma dwie strony…
” Zjawiskiem budzącym niepo-
kój jest to, że wielu młodych
ludzi większość wolnego czasu
spędza w cyberprzestrzeni. In-
ternet stał się nie tylko źródłem
wiedzy, ale przede wszystkim
miejscem wirtualnej aktywności
w mediach społecznościowych,
których olbrzymia popularność
nadal rośnie. Nie ma w tym nic
złego, że młodzież korzysta z
nowoczesnych technologii, o ile
wirtualny świat jest dodatkiem
do realnego życia, a nie całym
życiem. W tej sytuacji edukacja
stanęła przed trudnym pyta-
niem: czy współczesna szkoła
jest w stanie zaoferować mło-
dym ludziom coś, co spowo-
duje, że się wylogują z sieci, na
chwilę przestaną ,,lajkować” lub
,,hejtować”, opuszczą na jakiś
czas cyberprzestrzeń i docenią
zalety bezpośrednich spotkań?
Warsztaty rzemiosła artystycz-
nego, które są organizowane  w
naszej szkole od kilku lat udo-
wadniają, że tak, gdyż ilość
chętnych do uczestniczenia w
nich rośnie z każdym rokiem.
Zajęcia z młodzieżą prowadziła
już w latach poprzednich znana
na  Powiślu Dąbrowskim ar-
tystka ludowa Maria Pietras ze
Słupca, której prace niejedno-
krotnie mieliśmy przyjemność
podziwiać na kiermaszach pod-

O tym, że warto współpracować czyli warsztaty rzemiosła artystycznego w
Szkole Podstawowej w Borkach

czas uroczystości lokalnych.
Pani Maria jest autorką wień-
ców dożynkowych, palm wiel-
kanocnych, stroików świąte-
cznych i niezliczonej ilości
ozdób wykonywanych według
własnych pomysłów. Wytwory
jej rąk zdobywają nagrody w
konkursach regionalnych i zdo-
bią pomieszczenia wielu
domów kultury, kościołów i
bibliotek w okolicy. 
W tym roku w ramach współ-
pracy z SCKiB w Szczucinie –
Filia Biblioteczna w Borkach,
Pani Iwona Podsada ze Szczu-
cina uczyła nas robić ozdoby
choinkowe metodą decoupage z
użyciem materiałów tanich i do-
stępnych w każdym sklepie pa-
pierniczym. Wielką zaletą zajęć
było to, że wszystkie potrzebne
akcesoria zostały zakupione
przez organizatorów, co znacz-
nie ułatwiło pracę i umożliwiło
uczestnictwo w warsztatach
dużej grupie uczniów bez pono-
szenia kosztów. Efektem pracy
Pani Iwony i uczniów były prze-
piękne, mieniące się złotym i
srebrnym brokatem bombki
choinkowe. Bardzo serdecznie
dziękuję za organizację i obec-
ność Paniom Danucie Walczyk i
Dorocie Margosiak, a przede
wszystkim Pani Iwonie, którą
nasi uczniowie chętnie zaprosi-
liby na kolejne tego typu zajęcia. 
Zdobywane dzięki takim warsz-
tatom umiejętności są rozwijane
na kółkach plastycznych i zaję-
ciach artystycznych, a wyko-
nane przez uczniów ozdoby i
stroiki zdobią ich świąteczne
stoły lub są przeznaczane na
upominki dla pensjonariuszy
Domu Radosnej Starości w Ku-
pieninie, a także wykorzysty-
wane na dekoracje podczas
imprez szkolnych. Jednak
oprócz upiększania otoczenie
podstawową zaletą tej formy

Zwiedzanie Sali Tra-
dycji Garnizonu Warszawa,
zwiedzanie Belwederu i zło-
żenie wieńców przed Grobem
Nieznanego Żołnierza pod-
czas uroczystej zmiany warty,
to dodatkowe punkty Uro-
czystej Gali V edycji konkursu
„Pamięć nieustająca”, podczas
której nagrodę odbierała Jo-
anna Dziedzic z Radwana -
uczennica II klasy gimnazjal-
nej Szkoły Podstawowej w
Skrzynce. Do konkursu przy-
gotowała ją Pani Agnieszka
Kogut - nauczycielka historii,
a w wyprawie do Warszawy
po odbiór nagród towarzy-
szyła Joannie wicedyrektor
szkoły - Pani Bogusława
Wajda.
Praca plastyczna Joanny Dzie-
dzic - „W leśnych ostępach
śniliśmy o wolności” została
nagrodzona przez Jury w
składzie: Przewodnicząca:
prof. dr hab. Barbara Otwi-
nowska – Instytut Badań Lite-
rackich, Kustosz Pamięci
Narodowej, Romuald Karaś –
Prezes Stowarzyszenia im. W.
Hulewicza, Zofia Teresa Koz-
łowska – wiceprezes Pol-
skiego Towarzystwa
Historycznego, Anna Kwiat-
kowska – redaktor programu
TVP Historia, Adam Stasiński
– kustosz Sali Tradycji Do-
wództwa Garnizonu Okręgu
Warszawa, Lech Rowiński –
architekt, plastyk, grafik i Ale-
ksander Rowiński – sekretarz
Jury, redaktor Oficyny Litera-
tów Rój Film.

„Pamięć nieustająca”
to ogólnopolski konkurs his-
toryczno - artystyczny adreso-
wany do uczniów klas

gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Patronat nad nim
objął Urząd Do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjono-
wanych oraz Instytut Pamięci
Narodowej.
W uroczystej gali, która od-
była się 6. listopada w Auli
Auditorium Minus - dawnej
Bibliotece Uniwesytetu War-
szawskiego przy Krakowskim
Przedmieściu udział wzięli
m.in.: Jan Józef Kasprzyk -
Szef Urzędu Do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjono-
wanych, Dowódca Garnizonu
Warszawa - Pułkownik Ma-
riusz Bednarz, Pułkownik
Mariusz Kubarek - Pomocnik
Dowódcy Garnizonu War-
szawa ds. Ceremoniału Woj-
skowego, dr hab. Witold
Lisowski - członek Zarządu
Polskiego Towarzystwa Spra-
wiedliwych Wśród Narodów
Świata i były dyrektor Mu-
zeum Wojska Polskiego,
Adam Strasiński - Kustosz
Sali Tradycji Garnizonu War-
szawa, dr Teresa Kozłowska -
Wiceprezes ds. edukacji histo-
rycznej Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego, Romuald
Karaś - Prezes Stowarzyszenia
im. Witolda Hulewicza, An-
drzej Sosnowski - II Mazo-
wiecki Wicekurator Oświaty,
Barbara Petrozolin-Skowroń-
ska - historyk, redaktor Ency-
klopedii PWN i wielu innych.
Galę poprowadziła znana
dziennikarka TVP Anna
Popek, a o część artystyczną
zadbała młodzież z grupy re-
konstrukcyjnej.

Janusz Guła

Sukces uczennicy 
z Radwana w konkursie 
"Pamięć nieustająca" 

aktywności jest rozbudzanie w
uczestnikach kreatywności i
twórczego spojrzenia na otacza-
jący świat, co jest niezbędnym
warunkiem rozwoju młodego
człowieka w każdej dziedzinie i
w każdym zawodzie. 

Do naszej szkoły
uczęszcza spora grupa mło-
dzieży posiadająca uzdolnienia
w dziedzinie zdobnictwa i tech-
nik manualnych. Pomysłodaw-
czynią wielu projektów
edukacyjnych jest Pani Jadwiga
Kłagisz, dzięki której na impre-
zach środowiskowych np. z
okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki
czy Dnia Babci możemy obdaro-
wać gości oryginalnymi, ręcznie
wykonanymi upominkami. Bar-
dzo popularną w naszej szkole
techniką rozpropagowaną
wśród młodzieży przez Panią
Jadwigę jest origiami, które
stwarza niezwykłe możliwości,
ale wymaga również wielkiej
pracowitości, dokładności i sku-
pienia. Są to cechy bardzo po-
trzebne każdemu człowiekowi,
który w dorosłym życiu chce
coś osiągnąć. 
Wierzę, że warto, aby biblioteki
współpracowały i podejmowały
tak różnorodne formy działal-
ności, gdyż  sprzyjają one rozwi-
janiu pomysłowości uczniów,
kształtowaniu charakteru, a
przede wszystkim uczą pracy
zespołowej. Poznawanie  tech-
nik zdobniczych i kultury mate-
rialnej regionu daje okazję do
spotkania kilku pokoleń. Zaan-
gażowanie we wspólne działa-
nie budzi poczucie wspólnoty i
ukazuje alternatywne sposoby
spędzania wolnego czasu. Są to
cenne korzyści wychowawcze,
którym warto poświęcać czas i
energię. 

Ewa Kaczówka
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Pasowanie Przedszkolaków

W Publicznym
Przedszkolu w
Maniowie moc
wydarzeń

Spotkaniem z EKO-
LUDKIEM  rozpoczęliśmy cało-
roczną akcję ,,Zbieram
segreguję, a co się da do zabawy
wykorzystuję”. W  przedszkolu
już widać pierwsze efekty na-
szej akcji. Dzieci zbierają na-
krętki, papierowe rolki, pudełka
kartonowe, butelki po napojach
i z pomocą pań wykonują bar-
dzo ciekawe dekoracje i za-
bawki ucząc się przy tym
współpracy w grupie, dbania o
środowisko, odpowiedzialności
za powierzone zadanie, a przy
tym jeszcze dodatkowy atut -
świetna zabawa.

Bardzo ważnym wyda-

rzeniem było zaproszenie do na-
szego przedszkola Interaktyw-
nego robota PHOTONA na
inspirującą przygodę z nauką
programowania. Zajęcia poka-
zowe poprowadziła Pani Kata-
rzyna Plewa i Katarzyna
Łabądź.

10 listopada, to dzień
biało – czerwony w ten sposób
dzieci w przeddzień Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
chciały podziękować za 99 lat
Niepodległej Polski. Podczas
zajęć otwartych ,,Urodziny Pol-
ski” poprowadzonych przez
Panią Grażynę Glicę zaprezen-
towały swoją wiedzę o Polsce
poznając trudne czasy podczas
niewoli. Nie zabrakło w tym
dniu rodziców i symbolicznego
tortu.

Grażyna Glica
Dyrektor ZS-P w Maniowie

Maniów

Ochronka Szczucin

Bajkowa KrainaPP Szczucin

Borki
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Piłkarska runda je-
sienna LKS Wisły Szczucin do-
biegła końca, wobec tego
można podsumować półmetek
sezonu rozgrywkowego
2017/18. Podopieczni trenera
Jarosława Będkowskiego, letni
okres przygotowawczy rozpo-
częli już 10 lipca, trenując trzy
razy w tygodniu i rozgrywając
pięć spotkań sparingowych. Był
to intensywny czas treningów,
w którym kształtowała się
kadra na start sezonu.

Ligowa karuzela na
dobre rozpoczęła się 13 sierp-
nia. Jesienny terminarz tak się
dla nas ułożył, że pierwsze
cztery mecze rozgrywaliśmy na
własnym terenie. Publiczność
dopisała, za co dziękujemy i już
teraz zapraszamy na kolejne
rozgrywki na naszym stadionie.
Trzy zwycięstwa: z Dąbrovią,
Ciężkowianką i Wietrzychowi-
cami oraz remis z Zorzą były
niezłym wynikiem, ale niestety
pierwszy wyjazdowy mecz, to
wylany na nas kubeł zimnej
wody, bo przegraliśmy 3:2 w
Koszycach Małych. To poka-
zało, że w tej lidze nikogo nie
można lekceważyć. Wiślacy
wzięli sobie to do serca i w ko-
lejnych meczach dość gładko
pokonali Skrzyszów oraz re-
zerwy Polanu Żabno, a potem
skromnie ograliśmy 1:0 Olimpię
Wojnicz. Niestety, później po-
nownie przyszło spowolnienie,
gdy musieliśmy przełknąć
gorzki smak porażki w Tarno-
wie z Metalem. Na domiar
złego w kolejnym spotkaniu
również nie zachwyciliśmy, bo

Początek jesieni na
szczucińskiej Hali to moc róż-
norodnych wydarzeń sportowo
- rekreacyjnych. Już od po-
czątku września  na terenie
MOSiR  w Szczucinie ruszyły
warsztaty taneczne dla dzieci i
młodzieży "Taneczny Mix".
Równolegle, po wakacyjnej
przerwie, wystartowały zajęcia
"Total Body Condition", prowa-
dzone przez instruktora fitness. 
7 października na naszym
obiekcie odbył się II Ogólnopol-
ski Turniej Dzieci, Żaków, Mło-
dzików Młodszych i
Młodzików - Podkarpacki CUP
2017. W zawodach wzięła
udział imponująca liczba160 za-
wodników. Na 11 kortach roze-
grano aż 290 meczy. Tydzień
później, 14 października znowu
gościliśmy badmintonistów.
Tym razem podczas Woje-
wódzkiego Turnieju Badmin-
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u siebie tylko podzieliliśmy się
punktami z LKS Nową Jast-
rząbką. Mimo to, Wisła po raz
kolejny zdołała wrócić na odpo-
wiednie tory, gdy pokonaliśmy
Łukovie, Śmigno i Dunajec
Zbylitowską Górę. O tym, jak tę
rundę ostatecznie zakończymy
zadecydowały dwa ostatnie da-
lekie wyjazdy i ciężkie mecze z
rywalami z początku tabeli.
Niestety, w samej końcówce za-
graliśmy poniżej oczekiwań i
musieliśmy uznać wyższość
Dunajca Zakliczyn oraz GKS
Gromnika.

Reasumując, na 15 ko-
lejek zdobyliśmy 29 punktów (9
zwycięstw – 2 remisy – 4 po-
rażki). Ligową rundę Wisła za-
kończyła na 5 miejscu w tabeli
ze stratą pięciu punktów do li-
dera z Zakliczyna. Nie jest to na
pewno strata nie do odrobienia
i w tej wyrównanej lidze
wszystko się jeszcze może zda-
rzyć i z niecierpliwością bę-
dziemy czekać na rundę
rewanżową. 
Wiślacy w tych 15 jesiennych
meczach strzelili 37 goli, a stra-
cili 23. Najskuteczniejszym
strzelcem naszej drużyny został
Kamil Żuchowicz, który aż 19
razy pokonywał bramkarzy w
lidze. Ponadto po 6 trafień zali-
czyli Konrad Wołoszyn i Szcze-
pan Kołton, po 2 gole Dawid
Dynak z Krystianem Batorem
oraz po 1 Mateusz Łabuz i
Jakub Młodziński. Wisła była
niepokonana na własnym tere-
nie, gdzie odnieśliśmy 7 zwy-
cięstw i 2 remisy. Wisła również
brała udział w rozgrywkach pu-

charowych na szczeblu żabień-
skim. Po pokonaniu swojego lo-
kalnego rywala z Brzezówki
oraz po wygranej z Polanem II
Żabno, nasza drużyna dobrnęła
do finału. Tam niestety musie-
liśmy uznać wyższość IV-ligo-
wego Polanu Żabno, który po
emocjonującym pojedynku
ostatecznie wygrał z nami 5:4. 
Warto też nadmienić o naszych
drużynach młodzieżowych.
Trampkarze (14 i 13 latkowie)
prowadzeni przez Tomasza
Zielińskiego oraz młodziki (12 i
11 latkowie) Jarosława Będkow-
skiego w swoich rozgrywkach
ligowych zajęli wysokie drugie
miejsca. 

Trampkarze zdobyli 31
punktów na 42 możliwych,
strzelając 56, a tracąc 17 goli.
Bramki strzelili: 20 – Mateusz
Bednarz, 7 – Patryk Woliński,
po 5 – Jakub Kaczkowski, Jakub
Balicki i Mateusz Kupiec, po 3 –
Kacper Jarosz, Paweł Łachut i
Bartłomiej Chrabąszcz, po 2 –
Jarosław Skiba i Jakub Pisar-
czyk oraz 1 – Jakub Klara. Nato-
miast ich młodsi koledzy z
grupy młodzików również zdo-
byli 31 punktów, ale na 36 moż-

tona. W turnieju rywalizowało
93 zawodników, którzy roze-
grali 160 meczy na 8 kortach.
19 października na Hali Sporto-
wej zorganizowano turniej piłki
nożnej, w ramach "Ligi Żaków".
Startowało 8 drużyn: 2 drużyny
Łęgovia Łęg Tarnowski, 2 dru-
żyny Radłovia Radłów, LZS
Olesno, Polan Żabno, Unia Nie-
domice oraz Wisła Szczucin. 
21 października odbył się Tur-
niej Piłki Siatkowej Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. W
zawodach uczestniczyło 6 dru-
żyn dziewcząt oraz 5 drużyn
chłopców. 
23 października na naszej hali
miały miejsce Gminne Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w Piłce Ha-
lowej dziewcząt i chłopców.  
26 października, atrakcją dla
najmłodszych był na pewno
"Turniej Orlików" w którym
zmagały się drużyny z Olesna,
Szczucina i Luszowic. 

Jesienne wydarzenia sportowo-rekreacyjne na terenie MOSiR w Szczucinie

9 listopada odbyły się Szkolne
Igrzyska Dzieci i Młodzieży w
Badmintonie. W turnieju
uczestniczyły drużyny ze szkół
w Borkach i Szczucinie.
11 listopada, tradycyjnie roz-
grywany jest Turniej z okazji
Święta Niepodległości na który,
co roku czekają wszystkie ama-
torskie drużyny piłki nożnej.
Szczegóły wydarzeń i galerie
zdjęć znajdziecie na stronie in-
ternetowej oraz facebooku hali
sportowej. Serdecznie zapra-
szamy!

Turniej Piłki Nożnej z okazji
Święta Niepodległości 

Tradycyjnie w dzień Święta
Niepodległości na Hali Wido-
wiskowo – Sportowej w Szczu-
cinie odbył się Świąteczny
Turniej Piłki Nożnej. Udział
wzięło 6 drużyn: ''Kanonierzy'',

''Kaktusy '', ''Hurtownia Wisła'',
''Dąbrowica Błyskawica'', ''Coco
Jumbo'' i „Żabiec”. 
Oto wyniki meczów:

Żabiec- Hurtownia Wisła (1:1)
Coco Jumbo – Dąbrowica (3:0)
Hurtownia Wisła - Kaktusy
(1:0)                                Dąbro-
wica - Kanonierzy (0:3)
Kaktusy- Żabiec (4:3)
Coco Jumbo- Kanonierzy (1:2)
Do półfinałów awansowały 4
zespoły. Oto wyniki meczów:
Hurtownia Wisła – Coco
Jumbo (4:1)
Kanonierzy - Kaktusy (1:4)
Wyniki meczu o trzecie
miejsce: Kanonierzy – Coco
Jumbo (4:1)
Wyniki meczu o pierwsze
miejsce: Hurtownia Wisła –
Kaktusy (4:1)
Klasyfikacja końcowa Tur-
nieju:

I miejsce – Hurtownia Wisła
Skład drużyny: Waldemar©
Gwoździowski, Arkadiusz

Kaczkowski, Krystian Knaga,
Wojciech Gałęziowski, Paweł
Duda, Paweł Kuś, Przemysław
Pochroń, Bartosz Pochroń 
II miejsce – Kaktusy 
Skład zespołu: Marcin Guber-
nat©, Arkadiusz Bojdo, Tomasz
Zamora, Jakub Szymański, Ma-
ciej Wójcik, Hubert Krukowski,
Michał Rajtar, Krzysztof Glica,
Patryk Łachut, Przemysław
Klara 
III miejsce – Kanonierzy 
Skład zespołu: Bartosz Kuch-
nia©, Jacek Sieradzki, Mateusz
Sieradzki, Hubert Kolano, Jan
Bociek,PiotrTabor,HubertA-
damczyk
IV miejsce – Coco Jumbo

Po raz kolejny dziękujemy
wszystkim uczestnikom i gratu-
lujemy zwycięzcom. W najbliż-
szym czasie będzie rozegrany
turniej rewanżowy. 
Serdecznie zapraszamy.

Paweł Kuś

Podsumowanie rundy jesiennej
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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

Rolada piernikowa z masą 
bakaliową

Składniki:
6 jaj
1 szkl. cukru kryształu
1,1/2 szkl. mąki
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka przypr. do piernika
1/2 szkl. oleju

Masa:
1 kostka masła
10 dkg orzechów włoskich
zmielonych
10 dkg orzechów włoskich po-
siekanych
10 dkg rodzynek
2 łyżki płatków migdałowych
2 łyżki cukru pudru

Polewa:
1/2 tabliczki czekolady gorz-
kiej

1 łyżka mleka.
Sposób przygotowania:
Jajka ubić z cukrem do białości,
dodać olej, jeszcze na małych
obrotach mieszać dodając
mąkę z sodą i przyprawą do
piernika. Wymieszać i wylać
na wcześniej przygotowaną
blachę. Piec w temp. 150 C. Po
wyjęciu zwinąć z papierem, na
którym był pieczony blat do
wystudzenia.
Masło utrzeć z cukrem pud-
rem.
10 dkg orzechów mielonych
zaparzyć w mleku, wystudzić i
dodawać do masła ciągle ucie-
rając. Posiekane orzechy upra-
żyć na patelni. Rodzynki
zaparzyć wrzątkiem, wycisnąć
i dodać do wystudzonych
orzechów wraz z migdałami.
Połaczyć z masą, delikatnie
wymieszać. Rozsmarować
upieczony blat i zwinąć w ro-
ladę. Polać polewą czekola-
dową i posypać np. orzechami.

Pierogi z pieczarkami lub
grzybami leśnymi

Składniki:
4 szklanki mąki
1 kostka margaryny palmy
6 żółtek
10 dkg drożdży
1 szklanka kwaśnej śmietany
sól do smaku
olej do smażenia
Składniki na farsz:
½  kg  pieczarek
2 cebule, 1 łyżka  natki piet-
ruszki, 1 łyżka  masła, 1 łyżka
bułki tartej

Sposób przygotowania:
Pieczarki wyczyścić, pokroić
na drobne plasterki, cebulę po-
kroić i podsmażyć na maśle,
dodać pieczarki i dusić pod
przykryciem, gdy odparują do-
prawić solą i pieprzem. Dodać
bułkę tartą oraz pietruszką zie-
loną. Dobrze wymieszać i od-
stawić do wystudzenia.                                                                                                                             
Mąkę przesiać na stolnicę zro-
bić wgłębienie. Rozkruszone
drożdże posiekać z mąką,
dodać margarynę, sól, żółtka i
kwaśną śmietanę. Odstawić na
15 min. Ponownie przerobić i
rozwałkować. Cienko pokroić
na kwadraty, rozkładać farsz,
mocno zlepić i ułożyć na desce,
przykryć ściereczką, żeby
dobrze wyrosły, nakładać na
rozgrzany olej, piec na złoty
kolor. Wyjąć łyżką cedzakową
na ręcznik papierowy. Są
pyszne,  nawet na drugi dzień. 
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Babeczki z grzybami 
na wigilię

Składniki:
1 ½  szklanki mąki
½ kostki margaryny palmy
2 żółtka
2 łyżki śmietany
sól i kminek
Sposób przygotowania:
Do miski wsypać mąkę, ze-
trzeć zimną margarynę, dodać
żółtka, sól, kminek i śmietanę.
Wyrobić ciasto i włożyć do lo-
dówki na 1 godz. Wyjąć, roz-
wałkować na kwadraty,
pokroić i wykrawać babeczki
foremką. Piec w temperaturze
180°. Ciepłe wyciągać z fore-
mek.
Farsz:
1 kg pieczarek
½ szklanki grzybów leśnych
2 cebule, 1 łyżka masła
15 dkg sera żółtego
sól, pieprz
Sposób przygotowania:
Leśne grzyby namoczyć na
noc, dobrze wypłukać i zagoto-
wać. Pieczarki umyć i pokroić
w plastry, cebulę podsmażyć
na maśle. Do zeszklonej cebuli
dodać pieczarki i leśne grzyby.
Smażyć ok. 10 min. Przestu-
dzone zmielić w maszynce wy-
mieszać razem i doprawić solą
i pieprzem. Farszem nadzie-
wać babeczki, po 1 dużej łyżce.
Na wierzch posypać startym
żółtym serem i zapiec. Można
podawać z łagodnym ketchu-
pem. 

Smacznego!

- 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

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!

liwych, z okazałym bilansem
bramkowym 72 do 6. Łupem
golowym podzielili się: 24 –
Bartłomiej Szarek, 14 – Artur
Szymura, 13 – Mateusz Dzię-
giel, 7 – Przemysław Kordos, 5
– Marceli Krawczyk, 4 – Adrian
Radłowski oraz 1 – Maksymi-
lian Podosek.

Runda jesienna przy-
sporzyła wiernym kibicom
sporo emocji, seniorzy zadbali o
dreszczyk emocji niemal na
każdym meczu. Trzeba przy-
znać, że w tabeli mamy dru-
żyny, które nie śpią, przez co
rywalizacja podnosi się na wy-
ższy poziom. Z niecierpliwością
czekamy na rundę wiosenną,
która da nam odpowiedź, czy
wymarzony awans okaże się
rzeczywistością. 

Chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim tym, którzy
angażują się w życie Klubu, któ-
rzy przekazali darowizny na
rzecz Klubu oraz towarzyszyli
piłkarzom podczas rozgrywek.
Jednocześnie przypominamy,
że każda pomoc będzie dla nas
cenna, wobec czego zachęcamy
do przekazywania darowizn.
Zapraszamy na naszą stronę in-
ternetową – www.wislaszczu-
cin.pl, na której znajdują się
wszystkie aktualności i fotorela-
cje z rozegranych meczy. 

Mikołaj Strycharz

Sukces szachistów

17.11.br. w Luszowicach roze-
grano Turniej Szachowy Po-
wiatu Dąbrowskiego dla
uczniów klas VII szkół podsta-
wowych i klas gimnazjalnych.
Młodzież z ZS-P w Skrzynce
zdobyła w turnieju II miejsce, o
jeden tylko punkt przegrywając
z drużyną gospodarzy.

Paweł Duda

26 Finał WOŚP
przed nami!

14 stycznia 2018 r. od-
będzie się 26 Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Jak
w latach ubiegłych przy Samo-
rządowym Centrum Kultury i
Bibliotek w Szczucinie utwo-
rzony został Sztab 26 Finału,

przy którym zarejestrowano 60.
wolontariuszy z gminy Szczu-
cin. Celem zbiórki publicznej w
tym dniu jest zbieranie środków
pieniężnych "dla wyrównania
szans w leczeniu noworod-
ków". Prosimy wszystkich
mieszkańców gminy Szczucin
jak zwykle o hojność i wsparcie
tak szczytnego celu!

Redakcja



Ślubowanie pierwszoklasistów

Borki Zabrnie

Skrzynka
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