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Oddajemy w ręce mieszkańców Gminy Szczucin bezpłatny kwartalnik informacyjny. 
Zachęcamy do współpracy z redakcją, celem włączenia się w tworzenie  naszej gazety.

Sukcesy kolędników z Zabrnia       str. 6  

Nie mogło być inaczej!
Joanna Mazur i Michał Stawicki wywalczyli

tytuł Niepełnosprawnego Sportowca 
Roku 2017

Kolejny sukces mieszkanki naszej gminy, która nie przestaje przynosić nam powodów
do dumy. 
Joanna Mazur i Michał Stawicki odebrali nagrodę dla niepełnosprawnego sportowca
roku podczas Gali Mistrzów Sportu. To właśnie oni, za swoje wielkie sukcesy sportowe
minionego roku, zostali nagrodzeni  tytułem „Sportowca Roku”  w 83. edycji plebis-
cytu "Przeglądu Sportowego" w kategorii "Sportowiec Niepełnosprawny 2017".
– Na początku chciałabym podziękować rodzicom. Kocham was i bardzo dziękuję za
wsparcie, także dla rodzeństwa. Podziękowania także dla trenera Salamonowicza oraz
całej grupy biegowej z Krakowa. W momencie, gdy przestałam widzieć poznałam naj-
ważniejszą osobę. Mój przewodnik, przyjaciel, a także trener. Proszę o wielkie brawa
dla Michała Stawickiego – powiedziała Joanna.
Najlepszych sportowców wybierali czytelnicy „Przeglądu Sportowego” i telewidzo-
wie, a oddawanie głosów odbywało się w dwóch etapach. W pierwszym – za pomocą
wysyłanych pocztą kuponów oraz drogą internetową - wyłoniono czołową dziesiątkę,
którą ogłoszono na początku sobotniej gali w Warszawie. W czasie jej trwania można
było głosować za pośrednictwem SMS-ów.
Nagroda dotyczy przede wszystkim biegu na 1500 metrów w Londynie. Niedowidząca
Joanna Mazur i jej przewodnik Michał Stawicki (występują w kategorii T11) wywal-
czyli złote medale, do tego wkrótce potem stali się gwiazdami internetu. Nawet ci ki-
bice, którzy na co dzień nie śledzą rywalizacji niepełnosprawnych sportowców,
docenili styl, w jakim duet rozegrał finisz. Jeszcze na 200 metrów przed metą biało–
czerwoni biegli na ostatnim miejscu, z poważną stratą do liderów. Im bliżej jednak
było mety, tym biegli szybciej i po brawurowym ataku po zewnętrznej wyprzedzili
pary z Kolumbijką Arango Buitrago oraz Chinką Zheng Jin.
W Plebiscycie zostali nominowani jako duet, z tego względu, że rola Stawickiego – by-
łego lekkoatlety i triathlonisty – jest w tej kategorii kluczowa. Joanna biega wspaniale,
ale nie widzi ani bieżni, ani rywalek. On jest jej oczami. Chociaż współpracują dopiero
dwa lata, zawodniczka ufa mu bezgranicznie. 

Gratulujemy Wam kolejnego sukcesu i czekamy na następne!
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Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Szczucin!

Jestem pewien, że bezpłatny kwartalnik „Gazeta Szczucińska” jest dla Państwa
cennym źródłem informacji o naszych wspólnych działaniach,

zarówno tych, które już się odbyły, jak i tych planowanych do realizacji. 
Gazeta wydawana jest, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej

www.szczucin.pl/335-Gazeta-Szczucinska,  na koniec mijającego kwartału. 
Tym razem jest inaczej, przygotowaliśmy „Wydanie specjalne”. Głównym 

powodem takiego działania jest konieczność szybkiego przekazania informacjii
dodatkowych wyjaśnień w sprawach, które obecnie się toczą, 

a dotyczą praktycznie wszystkich mieszkańców. 
Zachęcam i proszę Państwa o szczegółowe przeczytanie przygotowanych 

artykułów dotyczących: nowych zasad gospodarowania odpadami 
komunalnymi, konieczności ewidencji zbiorników bezodpływowych 

oraz obowiązku opracowania „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków” 
w Gminie Szczucin. (str.2-3)

Przedstawione wyjaśnienia pozwolą lepiej zrozumieć istotę i cel prowadzonych
zadań, i mam nadzieję przekonają 

Państwa do aktywnego włączenia się w ich realizację.
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Gmina Szczucin musi mieć aktualną 
„Bazę inwentaryzacji ogrzewania

budynków”

- zgłoszenie ma na celu sporzą-
dzenie ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz
przydomowych oczyszczalni
ścieków, w szczególności ich
pojemności, technologii wyko-
nania zbiornika i sposobu gos-
podarowania ściekami,
- obowiązek prowadzenia pełnej
ewidencji zbiorników bezodpły-
wowych (szamb) oraz przydo-
mowych oczyszczalni ścieków
został nałożony na gminy
ustawą z dnia  13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach,  każda

gmina, w tym  Szczucin musi
posiadać taką ewidencję,
- po przeprowadzeniu w tym
zakresie kontroli Małopolski

Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska nałożył na Urząd
Miasta i Gminy Szczucin obo-
wiązek sporządzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni,
- wypełnienie tego obowiązku i
sporządzenie ewidencji zbiorni-
ków nie jest możliwe bez pań-
stwa udziału, dlatego  prosimy
wszystkich mieszkańców
gminy Szczucin o wypełnienie
i składanie zgłoszeń (druków
ankiet), które posłużą do założe-
nia tej ewidencji. Aktualne ewi-
dencje są też jednym z
czynników służących do opra-
cowania planu rozwoju sieci ka-
nalizacyjnej.
- tutejszy urząd nie będzie na-

rzucał częstotliwości opróżnia-
nia zbiorników, ani wskazywał
podmiotu, który ma tę usługę
wykonać, zarówno częstotli-
wość opróżniana zbiorników,
jak i wybór podmiotu wykonu-
jącego usługi w zakresie wy-
wozu nieczystości płynnych
zależy wyłącznie od Państwa
potrzeb w tym zakresie.

Zofia Korczak

Kierownik Referatu 
Gospodarki Przestrzennej,                      

Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

”Sejmik Województwa Mało-
polskiego uchwałą Nr XXXII/451/17
z dnia 23 stycznia 2017 r. przyjął
aktualizację „Programu ochrony
powietrza dla województwa
małopolskiego”.
Na mocy w/w Uchwały na
gminy z województwa małopol-
skiego został nałożony obowią-
zek bieżącej aktualizacji „Bazy
inwentaryzacji ogrzewania bu-
dynków”. 
Tym samym, Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego zobowiązał
właścicieli wszystkich budyn-
ków na terenie danej gminy, za-
równo właścicieli
indywidualnych gospodarstw
domowych jak i podmioty pro-
wadzące działalność gospodar-
czą, do przekazywania
właściwym urzędom gmin da-
nych dotyczących budynków,
niezbędnych do bieżącej aktua-
lizacji „Bazy inwentaryzacji
ogrzewania budynków”.
Mając powyższe na uwadze,
zwracam się do Państwa z pro-
śbą o wypełnienie dostarczo-

nych ankiet i ich zwrot do
Urzędu Miasta i Gminy Szczu-
cin. Ankiety można również
składać u Sołtysów poszczegól-
nych miejscowości, przesłać
skan na adres e-mail: sekreta-
riat@umigszczucin.pl, wysłać
pocztą na adres: Urząd Miasta 
i Gminy Szczucin, ul. Wolności
3, 33 – 230 Szczucin, lub złożyć
osobiście w siedzibie Urzędu
(Dziennik Podawczy pok. nr 1
parter).
Mam nadzieję, że wspólnymi si-
łami uda nam się wypełnić obo-
wiązki nałożone m.in. na naszą
gminę, przez Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego. 
Wykonanie pełnej i rzetelnej in-
wentaryzacji ogrzewania bu-
dynków pozwoli ocenić skalę
potrzeb w zakresie docieplenia
budynków oraz wymiany źró-
deł ciepła i pozwoli na realizację
„Programu ochrony powietrza
dla województwa małopol-
skiego”.

Mateusz Nowak
ekodoradca

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W nawiązaniu do przesłanych do Państwa druków „ZGŁOSZENIE DO EWIDEN-
CJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”  i  pojawiających się w tym temacie  pytań  Urząd
Miasta i Gminy Szczucin  informuje:
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W grudniu 2017 roku zostało
rozstrzygnięte postępowanie
przetargowe pod nazwą „Od-
biór 
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych 
z terenu gminy Szczucin 
w 2018 roku”. Ofertę w dniu
15.12.2017 roku złożył po raz
kolejny tylko jeden wykonawca
– Firma P.H.-U. „KOM-ŁAR” z
siedzibą w miejscowości Wola
Szczucińska 142, na łączną
kwotę 922 752,00 zł brutto. Było
to drugie postępowanie przetar-
gowe przeprowadzone w 2017
roku na takie samo zadanie,
gdyż pierwsze, ogłoszone w
dniu 16.10.2017 roku pn. „Od-
biór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych od
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych z terenu gminy
Szczucin w latach 2018, 2019,
2020”,  zostało unieważnione z
powodu zbyt wysokiej ceny
ofertowej – cena za wykonanie
zadania w całym okresie obo-
wiązywania umowy miałaby
wynosić 2 811 024,00 zł brutto,
czyli 937 008,00 zł brutto rocz-
nie. Dla porównania w roku po-
przednim, czyli w roku 2017, ta
sama (bezkonkurencyjna już od
kilku lat) firma, świadczyła taką
usługę na terenie gminy Szczu-
cin za kwotę 738 720,00 zł brutto
rocznie.
Usługa jaką jest odbiór i gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi, w 2018 roku będzie
wykonywana  za kwotę 
o 184 030,00 zł brutto większą
niż w roku poprzednim. 

Rosnące koszty odbioru odpadów zmusiły do zmian stawek opłat i metody ich naliczania
Kwota zaoferowana w

przetargu przez zwycięską
firmę nie wzięła się też jednak
z powietrza. Firma dokładnie
musiała skalkulować ile wynie-
sie ją transport całej masy po-
szczególnych odpadów do
wyznaczonych przez Urząd
Marszałkowski Instalacji, które
są jednak dość odległe od granic
naszej gminy.
Z każdym rokiem idą w górę też
opłaty środowiskowe za składo-
wanie nieprzetworzonych od-
padów na wysypiskach. Rosną
koszty pracy, rośnie płaca 
minimalna. W dodatku,
w firmach zajmujących się od-
padami, zamówienia pozyskują
nie zwykli handlowcy, a lepiej
kwalifikowani i lepiej opłacani
specjaliści od przetargów.
Każdy przetarg wymaga za-
trudnienia obsługi prawnej. 
W cenie wywozu śmieci pono-
simy również koszty rozwoju
cywilizacyjnego. Mieszkańcy
którzy palą  węglem, ekogrosz-
kiem, peletem, lub drewnem,
muszą gdzieś wyrzucać popiół.
Kiedyś popiół węglowy wysy-
pywało się na drogę, bo drogi
były głównie gruntowe. Popiół
drzewny wysypywało   się
na pola, lub wprost na podwó-
rza. Teraz większość dróg w na-
szej gminie pokryta jest
asfaltem. Mało też kto wysypuje
popiół do swojego ogrodu. W
naszej gminie nadal większa
część domów ogrzewana jest
paliwem stałym a nie gazem. W
okresie zimowym odpad w
postaci popiołu generuje więc
dodatkową masę, którą firma

musi wywieźć do konkretnych
instalacji za konkretne pienią-
dze. Żeby zebrać od mieszkań-
ców popiół firma świadcząca
usługę musi wykonać więc do-
datkowy kurs, co na pewno też
wliczyła sobie w swoje koszty.
Za worki na popiół (tak jak
worki na inne odpady selektyw-
nie zbierane) firma nie pobiera
dodatkowych pieniędzy - do-
starcza je w ramach opłaty śmie-
ciowej. 

W 2018 roku w życie
weszło również inne rozporzą-
dzenie – Rozporządzenia Rady
Ministrów z 6 marca 2017 roku
w sprawie zmian w opłatach za
korzystanie ze środowiska. Jego
konsekwencją jest zmiana wyso-
kości opłat za składowanie 
odpadów po procesie mecha-
niczno-biologicznego przetwa-
rzania. Firma startująca do
przetargu musiała wziąć też to
pod uwagę i dostosować swoją
cenę do faktycznych kosztów z
tym związanych. Według no-
wego Rozporządzenia cena z
obecnych 24,15 zł w 2017 r. za
tonę odpadów wzrosła do aż
140 zł w 2018 r. (prawie 6-krot-
nie)!! W kolejnych latach stawka
ta ma dalej wzrastać do 170 zł
(w 2019 roku) i 270 złotych (w
2020 roku). Nasza Gmina wyra-
żając swoje niezadowolenie
związku z tak drastycznym
wzrostem cen na składowis-
kach,  wystosowała apel skiero-
wany do Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej przeciwko takiej pod-
wyżce wysokości stawek opłat

za korzystanie ze środowiska
(Uchwała Nr XXXV/409/17
Rady Miejskiej w Szczucinie z
dnia 18 grudnia 2017 r. w spra-
wie uchwalenia apelu Rady
Miejskiej w Szczucinie skiero-
wanej do Rady Ministrów Rze-
czypospolitej Polskiej oraz
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej przeciwko drastycznej
podwyżce wysokości stawek
opłat za korzystanie ze środo-
wiska oraz za ograniczeniem
tych opłat w kolejnych latach). 

Nie mamy wiec wątpli-
wości że to właśnie ten dra-
styczny wzrost cen na
składowiskach odpadów, nieza-
leżny od żadnej Gminy, miał
największy udział podczas usta-
lania przez firmę wysokości
ceny za usługę. Bezpośrednio
oczywiście przy przekazywaniu
odpadów zapłaci za to firma
wywożąca odpady z naszej
gminy, jednak pośrednio nie-
stety za tą podwyżkę zapłacimy
my wszyscy. Gdyby była możli-
wość dopłacania przez Gminę
do odbioru śmieci, to Gmina
oczywiście tak by uczyniła, ale
takiej możliwości nie ma. Usta-
wowy zapis mówi ze system ma
się sam bilansować z opłat uisz-
czanych przez mieszkańców.
Gmina jako instytucja nie może
dopłacać do systemu, ani zara-
biać na śmieciach – pieniądze z
opłat muszą być dokładnie roz-
liczone zgodnie z przeznacze-
niem. Gmina jest z tego
skrupulatnie rozliczana – nie ma
absolutnie możliwości, aby pie-
niądze wpłacane przez miesz-
kańców na gospodarowanie

odpadami były przeznaczane na
inne wydatki.

Uprzednio wprowa-
dzone stawki nie zabezpieczy-
łyby więc potrzeb finansowych
na pokrycie kosztów nowej
umowy. Zmiana stawek (a co za
tym idzie metody ich nalicza-
nia) była więc niezbędna aby
spełnić nałożony przez ustawę 
o utrzymaniu porządku i czys-
tości w gminach wymóg samo-
finansowania się systemu.

Według zapisów usta-
wy z dnia 13.09.1996 roku o
utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach: "Z pobranych
opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi gmina po-
krywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, które obej-
mują koszty:
1) odbierania, transportu, zbie-
rania, odzysku i  unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punk-
tów selektywnego zbierania od-
padów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego
systemu;
4) edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowego postę-
powania z odpadami komunal-
nymi."

Szukając najbardziej
optymalnej dla mieszkańców
metody naliczania opłaty,
Gmina Szczucin, jako zarządza-
jący systemem gospodarki od-
padami na naszym terenie,
podpierając się doświadczeniem
oraz wiedzą na temat ilości wy-
twarzanych odpadów komunal-
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nych, stopnia ich segregacji, a
także rodzaju zabudowy i wielko-
ści gospodarstw domowych, prze-
prowadziła szereg analiz i
kalkulacji zmierzających do znale-
zienia metody zapewniającej zara-
zem bilansowanie się systemu, jak
i metody najbardziej optymalnej
dla naszych mieszkańców. 

Dokonując wyboru nowej
metody naliczania opłaty kiero-
wano się również tym, aby w jak
najbardziej optymalny sposób roz-
łożyć koszty funkcjonowania tegoż
systemu na poszczególne grupy
gospodarstw domowych, tak aby
zapewnić jego płynność finansową 
i jednocześnie nie obciążyć nad-
miernie budżetów domowych. 
Kluczem do rozłożenia kosztów
systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi na poszczególne
grupy gospodarstw domowych
były metody zaproponowane
przez ustawodawcę. W wyniku
licznych analiz oraz spotkań i dys-
kusji z Radnymi wypracowano
najbardziej optymalne rozwiąza-
nie dla naszej gminy. 

Uchwałą Nr XXXVI/430/17
z dnia 29 grudnia 2017 roku w
sprawie wyboru nowej metody
ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na te-
renie gminy Szczucin, oraz
ustalenia wysokości tej opłaty,
Rada Miejska w Szczucinie przy-
jęła od dnia 01.01.2018 roku, na te-
renie gminy Szczucin nowe stawki
opłaty za odbiór i gospodarowanie
odpadami komunalnymi uisz-
czane przez właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych.

Wraz ze zmianą stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, zmianie od  dnia
01.01.2018 roku ulega również me-
toda jej naliczania. Dotychczas
na terenie gminy Szczucin opłata
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zróżnicowana była od
ilości osób tworzących wspólnie
gospodarstwo domowe na danej
nieruchomości, oraz od odbierania
odpadów z  terenów wiejskich
lub  miejskich. Wybór wielkości
gospodarstwa, ograniczony był
jednak tylko do gospodarstwa 3 i
więcej osobowego. Teraz, z ostat-
niej grupy wyodrębnione 
i dodane zostały gospodarstwa do-
mowe 4-osobowe, gospodarstwa
domowe 5-osobowe oraz gospo-
darstwa domowe 6 i więcej oso-
bowe. Stawka w gospodarstwach
domowych 1-, 2-, i 3- osobowych
nie uległa zmianie. Proporcjonal-
nie do tych grup gospodarstw
zwiększono stawkę w pozostałych
wyodrębnionych grupach, jednak
tak, aby nadal zachować preferen-
cje dla rodzin wieloosobowych.
Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na  terenie
gminy Szczucin zróżnicowana zos-
tała od ilości osób tworzących
wspólnie gospodarstwo domowe
na danej nieruchomości, oraz  od
odbierania odpadów z  terenów
wiejskich i miejskich. 

Wysokość stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązujące na terenie gminy Szczucin od dnia 01.01.2018 roku 

Przykład: W terenie miejskim wła-
ściciel gospodarstwa domowego 
6 osobowego, za odbiór i gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,
przy zdeklarowanej segregacji od-
padów, będzie płacił 52,00 zł mie-
sięcznie, czyli tylko ok. 8,66 zł za
osobę, w przypadku gospodar-
stwa jednoosobowego 15 zł.    
Przyjęte rozwiązanie w dalszym
ciągu zachęca do segregowania
odpadów, przyjmując 
2 krotny wzrost opłat w przy-
padku odpadów niesegregowa-
nych, co jest zgodne z wymogami 
w tym zakresie.

Wpływy z opłat za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi pokryją koszty funkcjo-
nowania systemu obejmujące:
koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych,
oraz koszty tworzenia i utrzyma-
nia punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych
(PSZOK), organizowanie akcji pro-
pagujących selektywną zbiórkę
odpadów – 76 896,00 zł brutto mie-
sięcznie. Jest to kwota jaką Gmina
musi zapłacić co miesiąc firmie,
wyłonionej w przetargu, o której
mowa wyżej  i wykonującej na na-
szym terenie usługę odbioru 
i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych;
koszty obsługi administracyjnej -
w przybliżeniu 3 000,00 zł brutto
miesięcznie. 

Wszyscy zgadzamy się z tym, 
że system naliczania „opłaty śmie-
ciowej” jest    w pewnym sensie
„oderwany” od faktycznej ilości
wytwarzanych odpadów przez
konkretnego mieszkańca. Jest to
jednak opłata obowiązkowa, cha-
rakteryzuje się tymi samymi ce-
chami co podatek. Opłata ta
stanowi dochód budżetu Gminy,
który w całości przekazywany jest
na pokrycie kosztów związanych z
działaniem systemu. Mieszkańcy
Gminy niestety, poprzez comie-
sięczne uiszczanie tej opłaty, są zo-
bowiązani w całości pokryć koszty
funkcjonowania gminnego sys-
temu gospodarowania odpadami
komunalnymi.           

Reasumując, rosnące
koszty odbioru odpadów zmusiły
do zmian stawek opłat i metody
ich naliczania, nie bez znaczenia
jest ciągle zbyt mała konkurencja
wśród wykonawców tej usługi, ale
na tą sytuację samorząd nie ma
wpływu.

Zofia Korczak

Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej,                                                                               

Komunalnej i Ochrony
Środowiska

Dla porównania w gminie Dąbrowa Tarnowska, która ma podobne ilości wytwarza-
nych odpadów komunalnych koszty opłat kształtują się następująco:



Najstarszym znanym i
utrwalonym w dokumentach
organistą szczucińskim, jeszcze
z czasów I Rzeczypospolitej był
Józef Schabowski (Szabowski).
Przed nim tę funkcję piastowali
Jan Rymarski (1748), Adam
Wróblewski (1749) i Maciej Ma-
dejski (1750).
Można przypuszczać, że Scha-
bowski pełnił swoją funkcję już
przed rokiem 1760 - pierwszy
zapis w księgach metrykalnych
pochodzi z tego roku („Jasephus
Schabowski organarius szczuci-
nensis”). Najprawdopodobniej
był organistą także po I rozbio-
rze Polski, był żonaty. Żona Fe-
licjana z którą posiadał czworo
dzieci.
Kolejnym organistą był Jan
Bucki. W wieku 45 lat, będąc
wdowcem, poślubił Apolonię
Zwolińską, z którą miał troje
dzieci.
W roku 1813 pojawia się Ignacy
Kęcki urodzony ok. 1790 r. w
Dąbrowie Tarnowskiej, zmarł w
Szczucinie 6.02.1831 r. Żona Ma-
rianna z domu Janek, posiadali
pięcioro dzieci.
Po Kęckim organistą w Szczuci-
nie był Stanisław Rąpalski, (był
chrzestnym Feliksa Borzędow-
skiego, ojca późniejszego orga-
nisty w Szczucinie, Bronisława
Borzędowskiego).
W latach 40. XIX wieku, funkcję
organisty piastował Ignacy
Dbałowski, żona Agnieszka z
domu Nowak, mieli troje dzieci.
Następcą Dbałowskiego został
Józef Lechowski, żona Ma-
rianna z Jaworskich, posiadali
czwórkę dzieci.
Ostatnim organistą w XIX wieku
był pochodzący z Wietrzycho-
wic, Józef Bartnik urodzony
11.03.1849 r. Poślubił Józefę
Plutę z którą miał sześcioro
dzieci.
Na przełomie XIX i XX wieku,
organistą został Władysław
Pade – uczestnik Powstania
Styczniowego z 1863 r., zesła-
niec syberyjski. Urodził się
ok.1829 r., pochodził z Kra-
kowa, przed powstaniem był
ekonomem w Krzeszowicach.
Do niewoli rosyjskiej wzięty w
bitwie pod Komorowem, wię-
ziony w Stopnicy i Radomiu. Na
Syberii przebywał w Tomsku,
Krasnojarsku, Irkucku i w Ka-
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bił Helenę z domu Smajkowicz,
pochodzącą z Liszek (Małopol-
ska), zmarła w 2009 r. w Tyńcu.
Córka Konstantego i Anny
Wantuch (Ciężkowice). Moryto
uczęszczał do średniej Szkoły
Muzycznej (szkoła organis-
towska w Przemyślu), którą
ukończył w 1935 r. W służbie
wojskowej którą odbywał we
Lwowie, organizował chór
męski złożony z podoficerów
zawodowych. W 1937 r. zostaje
powołany do Szkoły Podoficer-
skiej w Gródku Jagiellońskim.
Po odbyciu służby wojskowej
zostaje zatrudniony jako dyry-
gent orkiestry dętej przy fabryce
w Starachowicach. W 1939 r. do-
stał się do niewoli niemieckiej, z
której udało mu się zbiec i po-
wrócić do rodzinnego domu w
Słupcu. Dodatkowo uczył się
prywatnie u organisty Krzysz-
tofa Borzędowskiego w Szczuci-
nie. W 1940 r. zostaje
zatrudniony na stanowisku or-
ganisty w Łącku, gdzie prowa-
dzi również kościelny chór
mieszany. Współpracuje z od-
działami partyzanckimi AK i
BCh, powiela prasę konspira-
cyjną. W 1946 r. zakłada orkies-
trę dętą przy OSP w Czerńcu,
gmina Łącko. W 1959 r. zostaje
kierownikiem Państwowego
Wiejskiego Ośrodka Muzycz-
nego w Łącku. Umiera
26.04.1969 r. w Łącku. Miał
czworo dzieci. Syn Stanisław,
ur. 8.05.1947 r. w Łącku, kompo-
zytor, organista, studiował w
Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Warszawie, prof.

Organiści Parafii Szczucin
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tordze Nerczańskiej. Ułaska-
wiony w 1869 r., z dozgonnym
zakazem wjazdu do Cesarstwa
Rosyjskiego. Zmarł w Szczuci-
nie 26.10.1904r., w wieku 74 lat.
Był żonaty z Teklą Łagowską.
Do wybuchu I Wojny Świato-
wej, aż po koniec lat 20. II Rze-
czypospolitej, organistą był
Bronisław Borzędowski. Uro-
dził się 27.08.1872 r. w Szczuci-
nie, jako ósme z piętnaściorga
dzieci Feliksa Borzędowskiego.
Był również Burmistrzem
Szczucina ok. 1915r. Zmarł w
Szczucinie 11.06.1928 r., żona –
Ewa Kolińska, posiadali czworo
dzieci.
Schedę po ojcu kontynuował
Krzysztof Borzędowski, uro-
dzony 27.02.1908 r. w Szczuci-
nie. Był nauczycielem między
innymi Tadeusza Moryto (póź-
niejszego organisty), a także
prawdopodobnie wybitnego
polskiego dyrygenta Witolda
Rowickiego.

Przed wybuchem 
II Wojny Światowej na stano-
wisku organisty pracował

Maciej Podgórny, urodzony
1.03.1902 r. w Łącku. Mieszkał
na krakowskim Podgórzu,
wcześniej urzędnik pocztowy w
Dębnie koło Brzeska. W sierp-
niu 1939 r., jako kapral zmobili-
zowany do Wojska Polskiego.
Po kampanii wrześniowej inter-
nowany na Węgrzech, skąd
przez Jugosławię dotarł do
Francji. Znalazł się w II Dywizji
Strzelców Pieszych, dowodzo-
nej przez gen. Prugar-Ketlinga,
która brała udział w wojnie
francusko-niemieckiej, a następ-
nie przekroczyła granicę szwaj-
carską. W okresie internowania
kapral Podgórny pomagał w re-
dagowaniu miesięcznika dusz-
pasterskiego „Drogi i Prawdy”,
prowadził kursy katolicko-spo-
łeczne, organizował chóry i
śpiewy na żołnierskich nabo-
żeństwach. Po zakończeniu
działań wojennych, Maciej nie
zdecydował się na powrót do
kraju i pozostał na emigracji w
Szwajcarii. Pracował jako księ-
gowy w fabryce maszyn Oerli-
kon w Zurychu, angażował się
w działalność środowisk polo-
nijnych – był prezesem Stowa-
rzyszenia polskiego, działał w
misji katolickiej. Zmarł w Zury-

chu 26.04.1969 r., zgodnie z jego
życzeniem urna z prochami zos-
tała przewieziona do kraju i zło-
żona na cmentarzu podgórskim
w Krakowie. Podgórny był żo-
naty z Jadwigą Miterą (ur. w
1893 r. w Skołyszynie k. Jasła).
Żona była nauczycielką. W roku
1933 rozpoczęła pracę w 7. kla-
sowej Szkole Powszechnej oraz
na zawodowych kursach wie-
czorowych w Szczucinie. W
okresie okupacji uczyła mło-
dzież na tajnych kompletach. Z
powodu zbliżającego się frontu,
w lipcu 1944 r. wraz z matką i
siostrą Heleną wyjechała ze
Szczucina do Krakowa i za-
mieszkała w rodzinnym domu
w Podgórzu. Po okupacji konty-
nuowała pracę w szkolnictwie
krakowskim. W okresie odwilży
gomukowskiej, udało się jej
otrzymać paszport i odwiedzić
męża w Zurychu. Zmarła w
wieku 92 lat 26.02.1986 r. Spo-
częła obok męża. Dzieci nie
mieli. 
W okresie okupacji hitlerowskiej
organistami szczucińskimi byli
kolejno: Mieczysław Wojtas,
uczeń Podgórnego, od 1939 do
1941 r., urodzony 11.05.1914 r. w
Szalowej, słuchacz Instytutu
Muzycznego w Tarnowie (1937
r.), wcześniej organista w Stró-
żach i Wadowicach Górnych.
Zastąpił go Tadeusz Moryto
(1941r.). Tadeusz Moryto uro-
dził się 16.04.1914 r. w Słupcu.
Zmarł 26.04.1969 r. w Łącku,
syn Jana, rolnika i Anny Ma-
muśka ze Świdrówki (mieli 11
dzieci). Tadeusz Moryto poślu-

KĄCIK HISTORYCZNY

rektor warszawskiej Akademii
Muzycznej im. F. Chopina oraz
w latach 2002-2005 - Dziekan
Wydziału Kompozycji, Dyry-
gentury i Teorii Muzyki Akade-
mii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie. Żona Bożena
Rzepkowska.

W roku 1942 funkcję or-
ganisty obejmuje na 47 lat Jan
Mazur. Urodzony w 1911 r., syn
Ignacego i Anieli Surowiec.
Zmarł w 1995 r., proboszczem
szczucińskim był wtedy ks. Ma-
rian Brach. Z małżeństwa z
Wiktorią Zawadą z Odmętu
mieli 5. dzieci. W roku 1986 sta-
nowisko organistek zaczęły peł-
nić siostry służebniczki:
Urszula Kowalczyk (1986-
1992), Amata Goryl (1992-1998),
Barbara Gawełda (1998-2002),
Katarzyna Ciesielka (2002-
2011), Barbara Gawęda ponow-
nie w latach 2011-2012. Obecnie
organistą jest Wojciech Wojnas.

Proboszczowie parafii
Szczucin: ks. Andrzej Ankie-
wicz (1755-1784), ks. Michał Ba-
ranowski (1784-1811), ks. Józef
Lisowski (1812-1832), ks. Jan
Kanty Tabaczyński (1833-1884),
ks. Augustyn Nowicki (1886-
1895), ks. Tomasz Łączewski
(1895-1913), ks. Jan Ligęza
(1914-1959), ks. Marian Brach
(1959-1980), ks. Stanisław Salet-
nik (1980), ks. Józef Przybycień
(1980- 2007), obecnie jest pro-
boszczem ks. Zygmunt Warze-
cha od 2007 r.

Witold Dobrowolski
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60. wolontariuszy, uczniów

szkół gminy Szczucin,

14.01.20018r., kwestowało na

rzecz XXVI Finału Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy na

"Wyrównanie szans w leczeniu

noworodków". Już od godziny

13.00 wolontariusze rozliczali

się w Sztabie zarejestrowanym

przy SCKiB w Szczucinie. O

godz. 20.00 na Szczucińskim

Rynku rozbłysło "Światełko do

nieba" sponsorowane przez

Firmę "Teltom" z Tarnowa.

Zebrano 23.161,23 zł. Jest to

ponad 790 zł więcej niż w ubieg-

łym roku. Najwięcej zebrali

uczniowie Szkoły Podstawowej

w Szczucinie: Kacper Beker –

2.991,58 zł, Oliwia Jastrząb –

1.020,96 zł i Weronika Dzięgiel –

954,66 zł.

Dziękujemy sponsorom, którzy

co roku wspierają Orkiestrę, są

to: Firma Handlowo-Usługowa

"Wisła" – Waldemar Gwoź-

dziowski, Sklep Spożywczo-

Przemysłowy "Smakosz" –

Agnieszka Gajda i Stanisław

Pieróg, Dom Handlowy "Ma-

lisz", "Suprmarket" – Krystyna

Omiatacz, Masarnia – Janina

Juszczyk, Piekarnia "Złoty Kłos"

– Aleksander Początek, Firma

Handlowo-Usługowa "Furgał" i

Bank Spółdzielczy w Szczucinie. 

Dziękujemy wolontariuszom i

wszystkim którzy wsparli ten

zaszczytny cel! 

Redakcja

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała w Szczucinie
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wszystkich chętnych, później
przedstawiała je w teatrze Buffo,
a kolejnym etapem było wyjście
na ulicę. Początkowo orszak był
organizowany tylko w Warsza-
wie, ale z czasem powstała funda-
cja i zaczął się on rozrastać.  
W 2012 r. brały w nim udział 
24 miejscowości, a w roku ubieg-
łym 515!  W tym roku wzięły w
nim udział 644 miejscowości. Co
roku specjalne pozdrowienie dla
orszaku przesyła Ojciec Święty. 
Orszak,to przedstawienie wyda-
rzenia historycznego, które miało
miejsce 2000 lat temu. Ideą jest
wspólne przejście ulicami miasta
do wyznaczonego miejsca –
szopki, śpiewając kolędy. Kolędo-
wanie jest nieoodzownym ele-
mentem Orszaku – łączy rodziny
i społeczności. Dlatego orszak jest
symbolem, znakiem JEDNOŚCI.
Może w nim wziąć udział każdy,
nikogo się nie wyklucza.
Dziękujemy mieszkańcom za ak-
tywność i zapraszamy za rok!

Redakcja

W Święto Objawienia
Pańskiego 6.01.2018 r. mieszkańcy
Szczucina wzięli udział w Or-
szaku Trzech Króli ph. "Bóg jest
dla wszystkich". Po uroczystej
Mszy Św. wokół Szczucińskiego
Rynku, a następnie ulicą Rudnic-
kiego przeszedł barwny korowód,
by na Hali Widowiskowo-Sporto-
wej uczestniczyć we wspólnym
kolędowaniu z towarzyszeniem
Kapeli Ludowej „Wiślanie” oraz
zespołu młodzieżowego "Deus
Rythmus" działającego przy Para-
fii Szczucin. Mieszkańcy mieli
okazję obejrzeć występ Grupy Ko-
lędniczej z Zabrnia, prowadzonej
przez Danutę Domarecką z
SCKiB. Scenografię uzupełniała
„żywa szopka”, którą tworzyli
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Szczucinie pod opieką Anny
Ślęczkowskiej. 

Orszak Trzech Króli – to
inicjatywa, kóra się zrodziła 5
stycznia 2008 r. Jej pomysłodawcą
była warszawska szkoła "Żagle",
która początkowo realizowała Ja-
sełka szkolne z ideą udziału

Grupa kolędnicza
"Zabrnie", działa dwa lata pod
kierunkiem instruktor Danuty
Domareckiej z SCKiB w
Szczucinie. Przedstawia wido-
wisko zakorzenione w tradycji
naszego regionu związane z
wydarzeniami ewangelicz-
nymi Narodzenia Jezusa pn.
"Herody". Grupa prezentuje
tradycyjne kolędy i pastorałki,
oraz kolędy winszujące (no-
woroczne). 14.01.2018r. kolęd-
nicy wzięli udział w  XXXVI

Małopolskim Przeglądzie
Grup Kolędniczych w Lipnicy
Murowanej o "Lipnicką
Gwiazdę", zdobywając II miejsce
i tym samym zostali wytypo-
wani  na 46. "Góralski Karna-
wał  - Ogólnopolski Przegląd
Grup Kolędniczych do Buko-
winy Tatrzańskiej. Ponadto
Jacek Taraska został wyróż-
niony nagrodą indywidualną
za rolę Feldmarszałka. Grupa
występuje w składzie: Marian
Mach - Herod, Jacek Taraska -

Feldmarszałek, Jakub Pater -
Kacper, Łukasz Łachut - Mel-
chior, Bartłomiej Guzik - Bal-
tazar, Łukasz Topór - Śmierć,
Krystian Nowak - Diabeł, Ma-
ciej Ryś - Anioł,  Andrzej
Mach - Żyd, Michał Pater -
Krakowiak, Marek Bielaszka -
Chłop,  Bronisław Jopek –
Turoń, Ryszard Liguz – akom-
paniament muzyczny. Kolęd-
nicy występują w tra-
dycyjnych strojach przygoto-
wanych przez SCKiB w
Szczucinie.

Redakcja

Sukcesy kolędników z Zabrnia



"... Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć 
miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby sobie podawać
ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się 
do siebie.
Dlatego, żeby sobie 
przebaczać."

ks. Jan Twardowski

Boże Narodzenie to najpiękniej-
sze, najuroczyściej obchodzone,
a przy tym najbardziej ro-
dzinne święta. To  święta pod-
czas których chcemy być razem
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przy wspólnym stole, pamię-
tamy
o sąsiadach, zostawiamy wolne
nakrycie dla zbłąkanego węd-
rowca, przebaczamy sobie
urazy
i jesteśmy wzruszeni atmosferą.
To czas spokoju, czas radości,
czas nadziei i miłości. To okres,
kiedy w wielu polskich do-
mach, ale także w wielu miejs-
cach  całego świata, grane są 
i śpiewane kolędy. Oczywiście
nam najpiękniejsze wydają się
te polskie, istniejące w naszej
tradycji od wieków. Zbiorowe
śpiewanie kolęd jest czymś, co

Dąbrowica kolęduje

Dnia 7.01.2018 r. w świetlicy w
Dąbrowicy, zgodnie z tradycją
odbyły się Jasełka Bożonarodze-
niowe. Aktorzy w specjalnie
przygotowanych kostiumach
oraz w pięknej scenografii 
nawiązującej do Betlejem,
przedstawili sceny Narodzin
Chrystusa. Był św. Józef, Ma-
ryja, Trzej Królowie, pasterze
oraz wiele innych postaci.
Dzieci z dużym przejęciem i po-
święceniem wiernie odtworzyli

swoje role. Całość przedsta-
wienia została przygotowana
pod kierunkiem Katarzyny
Rynkowskiej. Jasełka w wyko-
naniu dzieci wprowadziły
wszystkich we wspaniały na-
strój oraz swym pięknym 
i oryginalnym występem,
podbiły serca publiczności.
Kiedy artystyczna część do-
biegła końca, wszyscy wystę-
pujący na scenie, otrzymali
gromkie brawa, które były
uznaniem za pięknie wykona-
nie przedstawienie.

Katarzyna Rynkowska

ludzi bardzo zbliża, daje im ra-
dość ze wspólnego spotkania
oraz dostarcza przyjemnych
emocji. Kolędy mają niezwykle
krzepiącą moc, niosącą za-
równo radość, jak i refleksję
nad Bożym Narodzeniem. Dla-
tego tak bardzo cieszy, że na
wspólne kolędowanie, które
odbyło się w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Zabrniu
dnia 7.01.2018r. przybyło bar-
dzo liczne grono mieszkańców.
Było to spotkanie wielopokole-
niowe. Zaszczycili nas swoją
obecnością nie tylko starsi, dla
których kolędowanie jest rów-
nocześnie miłym wracaniem
pamięcią do rodzinnego domu,
ale i dzieci, które miały okazję
uczyć się od starszych pielęg-
nowania pięknych polskich tra-
dycji. Hasłem przewodnim
uroczystości było „Kolędować
Małemu”. Program poetycko –
muzyczny połączony ze wspól-
nym śpiewem kolęd przygoto-
wali uczniowie pod kierunkiem
Pań: Teresy Piekielniak, Kata-
rzyny Majewskiej przy współ-
pracy wychowawców. Nie
obyło się bez występu chóru
szkolnego, którego opiekunem
jest Pani Barbara Czaja. Im-
prezę uświetniła gra zespołu w
składzie: Jarosław Dzięgiel – sa-
ksofon sopranowy,  Andrzej
Jędo – akordeon, Marek Pła-
czek – akordeon i  Andrzej
Rusin – perkusja. 
Pani dyrektor Genowefa Dzię-
giel witając zebranych m.in. po-
wiedziała ,,Okres Świąteczny
skłania nas do refleksji nad
własnym życiem. Dzisiejsze
spotkanie jest znakomitą
okazją, aby spędzić czas na
wspólnym śpiewaniu kolęd 
i cieszyć się miłością innych.
Doceniamy obecność drugiego
człowieka, obdarowujemy go
ciepłem i dobrym słowem ,bo
takie jest przesłanie Świąt Bo-
żego Narodzenia''. Przytoczyła

też słowa patrona szkoły Jana
Pawła II ,,Jeżeli tak uroczyście
obchodzimy Narodzenie Je-
zusa,  czynimy to dlatego,
aby dać świadectwo, że
każdy człowiek jest kimś je-
dynym i niepowtarzalnym".                                                        
Niezapomniana atmosfera
wieczoru kolęd pełna ser-
deczności i wzajemnej życzli-
wości wzbogacona została
występem grupy kolędniczej
przygotowanej przez Panią
Danutę Domarecką z SCKiB
w Szczucinie. Każdy z zebra-
nych mógł włączyć się do
wspólnego kolędowania w
którym uczestniczyli także
goście: Burmistrz Szczucina
Andrzej Gorzkowicz wraz z
małżonką, proboszcz parafii
Zabrnie ks. Marek Łopatka,
Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Szczucinie Agnieszka
Beker, radni: Franciszek Fur-
gał, Zbigniew Margosiak, Ge-
nowefa Czaja, Janusz Furgał,
Karol Piekielniak, sołtysi wsi:
Brzezówka - Krzysztof Kop-

ciński, Zabrnie - Józef First,
Suchy Grunt - Bronisława
Krzysztofik, nauczyciele eme-
ryci: Panie Genowefa Gorz-
kowicz, Kazimiera Marcinek,
Teresa Bogacz, Danuta Bober,
Daniela Głód i Pan Włady-
sław Łachut. W organizację
koncertu włączyli się rodzice,
którzy pomogli w przygoto-
waniu dekoracji i upiekli
smaczne świąteczne ciasta
oraz serwowali kawę i her-
batę. Składamy serdeczne po-
dziękowania wszystkim,
którzy pomagali w organiza-
cji spotkania oraz mieszkań-
com za wspaniałe, aktywne
uczestnictwo. 
Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz i przewodni-
cząca Rady Miejskiej Ag-
nieszka Beker wszystkim
uczestnikom złożyli nowo-
roczne życzenia.

Zespół redakcyjny: 
Teresa Piekielniak, 

Katarzyna Majewska

Radość kolędowania w Zabrniu
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WIELKA 
METAMORFOZA!

Poznajcie Panią Justynę,
która z pomocą Dietetyka
Zuzanny Zygadło
schudła 27 kg!
Kiedy Pani Justyna rozpo-
częła kurację w Centrum
Dietetycznym w Dąbro-
wie Tarnowskiej w czer-
wcu miała przed sobą
jasno postawiony cel:
schudnąć do swojego we-
sela, aby pięknie wyglą-
dać w wymarzonej sukni
ślubnej. Do tej pory jej po-
siłki były nieregularne,
piła mało wody, nie jadła
warzyw i owoców. 
Na co dzień pracuje za
granicą, a mimo to udało
się jej wzorowo stosować
do porad Dietetyka. Na
efekty nie trzeba było
długo czekać – waga 
zaczęła spadać już w
pierwszym tygodniu sto-
sowania diety! W ciągu
7 miesięcy udało się jej
zgubić 27 kg! A w obwo-
dach ubyło aż 63 cm! Do
ustalonego celu zostało
jeszcze 10 kg – wiemy, że
się uda, bo dla Pani Ju-
styny nie ma rzeczy nie-

możliwych! 

*Zaprezentowane rezultaty to
wyniki indywidualne poszcze-
gólnych osób. Osiągnięcie takich
samych wyników przez innych
nie jest gwarantowane.
Pozbądź się zbędnych kilogra-
mów łatwo i skutecznie z Natur-
house w Dąbrowie Tarnowskiej!
Dlaczego to działa?
Jesz to co lubisz! Posiłki są

smaczne, proste w przygotowaniu
z ogólnodostępnych składników
spożywczych.
Nie musisz skrupulatnie liczyć ka-
lorii! – dietetyk dopasowuje odpo-
wiednio zbilansowaną dietę
dobraną do Twojego trybu życia.
Skupiamy się na Tobie – pracujemy
nie tylko nad wagą, ale dbamy
również o Twoje samopoczucie i
zdrowie. Dietetyk wspiera i moty-
wuje Cię na każdym etapie kuracji. 

5 stycznia br. w miejs-
cowości Słupiec, Burmistrz
Szczucina Andrzej Gorzkowicz
przekazał jednostce OSP z
Słupca samochód terenowy z
napędem 4x4 Nissan Navara
oraz dla 6 jednostek  OSP z te-
renu gminy torby medyczne
typu OSP R1. 
Torby zostały przekazane dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Borkach, Brzezówce, Laskówce
Delastowskiej, Maniowie,  Su-
chym Gruncie i Zabrniu.

Uroczyste przekazanie
sprzętu odbyło się przy remizie
OSP Słupiec w obecności: Bur-
mistrza Szczucina Andrzeja
Gorzkowicza, Sekretarza Gminy
Szczucin Kazimierza Tęczara,
Prezesa Zarządu Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Dąbrowie Tar-
nowskiej dh  Ryszarda Pikula,
Przedstawiciela Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Dąbrowie Tarnow-
skiej kpt. Marka Batora, Wice-
prezes Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Szczucinie 
Andrzeja Urbanika, Kape- 
lana Powiatowego Strażaków 
Ks. Zygmunta Warzechy, Pro-
boszcz parafii Słupiec Ks. Ry-
szarda   Kapałki, Prezesa OSP
Słupiec Zbigniewa Zalińskiego,
Prezesa OSP Brzezówka Fran-

ciszka Furgała, Prezesa OSP
Maniów Wojciecha Korczaka,
Prezesa OSP Laskówka Delas-
towska Jarosława Urbana, Pre-
zesa OSP Suchy Grunt  Jacka
Greczkowskiego, Prezesa OSP
Zabrnie Pawła Sroki oraz licznie
zgromadzonych strażaków
ochotników.

Gminie Szczucin, jako
jedynej w powiecie udało się
uzyskać dofinansowanie na
zakup samochodu w wysokości
58 800,00 zł oraz 6 321,00 zł 
na zakup toreb medycznych 
z Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Fundusz 
Sprawiedliwości – którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawied-
liwości.  Dofinansowanie stanowiło
98% wartości zakupionego
sprzętu. Dzięki temu do straża-
ków, którzy ochotniczo niosą
pomoc ofiarom wypadków,
trafi nowoczesny sprzęt do rato-
wania zdrowia i życia ludzi. To
pierwszy etap takiej pomocy
z Funduszu Sprawiedliwości.
Zakupiony samochód i profes-
jonalny sprzęt ratowniczy przy-
czyni się do jakości udzielania
pierwszej pomocy, a także
wpłynie na poprawę stanu bez-
pieczeństwa na drogach.
Oby ten sprzęt był używany jak
najrzadziej – tymi słowami
swoje wystąpienie podsumował

dh Ryszard Pikul – prezes Za-
rząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Dąbrowie Tarnow-
skiej. Samochód jak również
torby medyczne zostały poświę-
cone przez Kapelana Powiato-
wego Strażaków Ks. Zygmunta
Warzechę.
Relację z uroczystości zareje-
strowała Tarnowska TV - tele-
wizja internetowa.

Referat Promocji i Rozwoju

Nowy samochód dla OSP w Słupcu

R
ek
la
m
a



str.91(7) / 2017

R
ek
la
m
a



str.10

Choinkowe cudeńka
"Czar świątecznej zabawki"
–  to tytuł konkursu na
ozdobę choinkową i stroik
świąteczny, który rok rocz-
nie organizuje SCKiB w ra-
mach współzawodnictwa
kulturalnego przedszkoli 
i szkół podstawowych.  
14.12.2017r., na konkurs
wpłynęło 247 różnorodnych
ozdób świątecznych. Jury
konkursu w składzie: Iwona
Bielaszka-Podsada, Alicja
Urzędowska i Lidia Bardan,
spośród  tylu  prac  wyłoniło
te najpiękniejsze. Wystawę
prac można było oglądać od
16.12.2017r. do 24.01.2018r.,
w godzinach od 8.00 do
20.00. Przedstawiamy wy-
niki konkursu: 
kategoria przedszkola:
I m Szymon Oleś 
PN „Bajkowa Kraina”
I m Justyna Kochanek 
PN „Bajkowa Kraina”
I m Jakub Nalepa 
PN „Ochronka”
I m Kamil Zawalski
Przedszkole Maniów
I m Adam Zięba 
Przedszkole Skrzynka
I m Nikola Mielec 
Przedszkole Skrzynka
I m Emilia Kołton 
Przedszkole Borki
I m Bartosz Tąbor 
Przedszkole Słupiec
I m Anna Wróbel 
Przedszkole Słupiec
I m Jagoda Sroka 
OP Zabrnie
I m Maja Bator 
PP Szczucin POM
I m Błażej Struzik 
PP Szczucin POM
I m Zuzanna Szarek 
gr. I PP Szczucin
II m Martyna Gądek 
PN „Bajkowa Kraina”
II m Weronika Szwajkos 
PN „Bajkowa Kraina”
II m Wojciech Światłoń 
PN „Bajkowa Kraina”
II m Mateusz Kozaczka 
PN „Bajkowa Kraina”
II m Bartosz Guła 
PN „Bajkowa Kraina”
II m Jolanta Piasecka 
PN „Ochronka”
II m Stanisław Piasecki 
PN „Ochronka”
II m Julia Niemiec 
PN „Ochronka”
II m Lena Danisz 
PN „Ochronka”
II m Grupa młodsza 
PN „Ochronka”
II m Antoni Kuśnierz 
Przedszkole Maniów
II m Adam Lechowicz 
Przedszkole Skrzynka
II m Julia Piekielniak 
Przedszkole Skrzynka
II m Artur Chrabąszcz 
PP Borki
II m Filip Lebida 
PP Borki
II m Amelia Trela 
PP Borki
II m Nikola Ryczek 
PP Borki

II m Nikola Górak 
Przedszkole Słupiec
II m Ilona Zalińska 
Przedszkole Słupiec
II m Bartłomiej Wójcik 
PP Szczucin POM
II m Sebastian Łachut 
gr. IV PP Szczucin 
II m Filip Kalita 
gr. IV PP Szczucin 
II m Fabian Adamczyk 
gr. VII PP Szczucin 
II m Julian Morawiec 
PP Szczucin 
II m Wojciech Pietras 
PP Szczucin 
II m Adam Witaszek 
PP Szczucin
II m Zuzanna Chudy 
PP Szczucin
III m Jan Światłoń 
PN „Bajkowa Kraina”
III m Patryk Wójcik
PN „Bajkowa Kraina”
III m Filip Krawczyk 
PN „Ochronka” 
III m Zuzanna Kupiec 
Przedszkole Maniów
III m Filip Przybyło 
Przedszkole Maniów
III m Wiktoria Marszałek
Przedszkole Maniów
III m Karol Będkowski 
Przedszkole Skrzynka
III m Antonina Fecko 
PP Borki
III m Amelia Czapla 
PP Borki
III m Tomasz Urbanik 
PP Borki
III m Wikoria Szczygieł 
PP Borki
III m Jakub Gaj 
Przedszkole Słupiec
III m Rafał Kużdżał 
Przedszkole Słupiec
III m Kamil Dorosz 
OP Zabrnie
III m Karolina Błocho 
OP Zabrnie
III m Dominik Witaszek 
PP Szczucin POM
III m Wiktoria Dudkie-
wicz PP Szczucin POM
III m Martyna Przybyło 
gr. II PP Szczucin 
III m Aleksandra Sosin 
PP Szczucin 
III m Kacper Kozaczka 
PP Szczucin 
wyróżnienie Julian Pyzik
„Ochronka”
wyróżnienie Igor Kupiec 
Przedszkole Maniów
wyróżnienie Franciszek
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Orzechowski 
Przedszkole Skrzynka
wyróżnienie Maciej
Orzechowski 

Przedszkole Skrzynka
wyróżnienie Alan 
Adamczyk 
„Ochronka”
wyróżnienie Emilia 
Banach 
PP Szczucin 
wyróżnienie Ilona Banaś 
PP Szczucin 
wyróżnienie Adam 
Podosek 
PP Szczucin 

kategoria szkoły podsta-
wowe - klasy I – III:
I m Konrad Kołton 
kl. III Borki 
I m Jakub Urbaś 
kl. II Borki
I m Carmen Dudek 
kl. I Skrzynka
I m Emilia Burzec 
kl. I Skrzynka
I m Klaudia Górak 
kl. III Słupiec
I m Julia Sendor 
kl. III Słupiec
I m Piotr Wróbel 
kl. I Słupiec
I m Wiktor Wierzba 
kl. I Zabrnie
I m Szymon Sroka 
kl. II Zabrnie
I m Bartosz Bator 
kl. III c Szczucin
I m Julia Dzięgiel 
kl. I d Szczucin
I m Klaudia Łuszcz 
kl. II c Szczucin 
I m Zuzanna Domagała 
kl. II c Szczucin 
I m Karolina Łachut 
kl. III c Szczucin 
II m Kamil Korczak Borki
II m Emilia Pszczoła 
kl. I Borki
II m Oliwia Frąc 
kl. I Borki
II m Szymon Ryczek 
kl. II Borki
II m Bartłomiej Bator 
kl. I Skrzynka
II m Maja Puła 
kl. I Słupiec
II m Wojciech Sieroń 
kl. III Słupiec
II m Nikola Syper 
kl; III Słupiec
II m Kamil Topór 
kl. I Zabrnie
II m Natan Margosiak 
kl. I d Szczucin
II m Maja Rachwalska
kl. I c Szczucin

II m Zuzanna Misiaszek 
kl. II b Szczucin
II m Zuzanna Kołton 
kl. III b Szczucin
II m Oskar Giera 
kl. II b Szczucin 
II m Julia Witaszek 
kl. I Szczucin 
II m Nadia Lubacz 
kl. II Szczucin 
III m Wojciech Ćwięka 
kl. III Borki
III m Gabriela Drewniany
kl. II Skrzynka
III m Adrian Kubek 
Skrzynka
III m Emilia Chudy 
kl. III d Szczucin
III m Maja Rajtar 
kl. III b Szczucin 

kategoria szkoły podsta-
wowe klasy IV – VII:
I m Norbert Kupiec 
Borki 
I m Martyna Urbanik 
kl. VI Borki
I m Kinga Urbaś 
kl. VII Borki
I m Anna Urbanik 
kl. V Borki
I m Kamil Korczak 
kl. VII Borki
I m Julia Trela 
kl. V Borki
I m Patrycja Bielaszka 
kl. VI Zabrnie
I m Zuzanna Pater 
kl. VII Zabrnie
I m Oliwia Dorosz 
kl. V Zabrnie
I m Świetlica 
SP Szczucin 
I m Sebastian Walas 
kl. VII c Szczucin
I m Milena Szymańska 
kl. VI c Szczucin
I m Oskar Szarek 
kl. V c Szczucin

Bezpieczne Serce!
„Bezpieczny powiat dąbrowski z AED –
każdy może uratować bezcenny dar –
ludzkie życie”, to projekt  dzięki któremu
na zewnątrz wszystkich urzędów miej-
skich i gminnych w powiecie dąbrow-
skim, zostały zamontowane urządzenia
ratujące ludzkie życie, dostępne 24 go-
dziny na dobę dla każdego.
W naszej gminie urządzenie zostało za-
montowane przy głównym wejściu do
Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.
Urządzenie ma za zadanie zwiększyć bez-
pieczeństwo mieszkańców gminy, szcze-
gólnie w przypadku nagłego zatrzymania
krążenia z powodu choroby lub wypadku.
Statystyki wskazują, że do nagłego zatrzy-
mania krążenia w  Europie dochodzi 
ok. 700 tys. razy rocznie.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny w
skrócie AED (ang. Automated External
Defibrillator) jest to urządzenie, które po
podłączeniu elektrod do klatki piersiowej
poszkodowanego analizuje rytm serca 
i określa czy poszkodowany wymaga de-
fibrylacji (defibrylacja jest to zabieg me-
dyczny polegający na zastosowaniu
impulsu elektrycznego prądu stałego 
o określonej energii).
Wczesne użycie defibrylatora powoduje
zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli de-
fibrylację wykonano w ciągu 3 minut od
chwili zatrzymania krążenia.
AED po uruchomieniu wykorzystuje ko-
munikaty głosowe oraz rysunki w celu in-
struowania ratownika podczas reanimacji,
która składa się z resuscytacji krążeniowo-
oddechowej i defibrylacji. Kiedy AED wy-
kryje rytm serca wskazany do defibrylacji
ładuje się i wydaje ostrzeżenie „nie doty-
kaj pacjenta, naciśnij przycisk defibrylacji”
po wysłuchaniu tego komunikatu ratow-
nik naciska przycisk defibrylacji.
Następnie AED wydaje polecenie wyko-
nania reanimacji przez okres dwóch
minut, po czym urządzenie wykonuje po-
nowną analizę rytmu serca. Nowoczesne
defibrylatory wydają sygnały dźwiękowe
ułatwiające ratownikom utrzymanie od-
powiedniego tempa ucisków klatki pier-
siowej, które według standardów
wynoszą 100 uciśnięć na minutę.
W ramach projektu we wszystkich 7 gmi-
nach naszego powiatu na zewnątrz bu-
dynków urzędów gmin zostały
zamontowane przenośne defibrylatory ze-
wnętrzne AED, które będą dostępne 
24 godziny na dobę. Przeprowadzono
również cykl bezpłatnych szkoleń z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy, w
tym przy użyciu przenośnych defibrylato-
rów AED, w których wzięło udział 
ok. 1800 osób.
Przypominamy, defibrylator może zostać
użyty wyłącznie w  sytuacji zagrożenia
życia i dostępny jest przez całą dobę!

Referat Promocji i Rozwoju

I m Jakub Giera 
kl. V c  Szczucin
I m Oliwia Dziedzic 
kl. VII Skrzynka
I m Wiktoria Dudek
kl. VI Skrzynka
II m Damian Kaźmierski 
kl. IV Borki 
II m Patrycja Sroka 
kl. IV Zabrnie
II m Jakub Bogacz 
kl. V Zabrnie
II m Zuzanna Struzik 
kl. IV Szczucin 
II m Aleksandra Zuba 
kl. IV Słupiec
II m Krzysztof Szymura 
kl. IV Słupiec
II m Julia Garcarz 
kl. IV Skrzynka
III m Kornelia Żuchowicz
kl. IV Borki
III m Natalia Głód 
kl. VII Szczucin
III m Zofia Łachut 
kl. VI b Szczucin
III m Kamil Mikus 
kl. V Słupiec
III m Kamil Kułaga 
kl. IV Skrzynka

kategoria klasy
gimnazjalne:
I m Julia Kupiec 
kl. III b Borki 
I m Martyna Dudek 
kl. III Radwan
I m Jakub Podsada 
kl  III  Szczucin
I m Marcelina Dzięgiel
kl. III c Szczucin 
II m Agata Walczak 
kl. III c Szczucin 
II m Weronika Dzięgiel 
kl. III a Szczucin 
II m Żaneta Pietryka 
kl. III a Szczucin
II m Katarzyna Pustuła 
kl. II c Szczucin
III m Karolina Sołtys 
kl. III b Borki
III m Oliwia Chrabąszcz 
kl. III a Szczucin
III m Oliwia Jastrząb 
kl. III b Szczucin
III m Klaudia Głód 
kl. II a Szczucin 
III m Gabriela Dudek 
kl. III  Szczucin 

Gratulujemy 
zwycięzcom!
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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. 

- 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: 14 643-64-96Burmistrz Szczucina

informuje, że gmina Szczucin
przystąpiła do projektu Szkoła
Świadomego Planowania Prze-
strzennego, w ramach którego
będzie przeprowadzać pogłę-
bione konsultacje społeczne z
mieszkańcami i przedsiębior-
cami dotyczące sporządzanych
zmian Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego (SUIKZP)
dla Gminy Szczucin. Projekt
współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej oraz do-
tacji celowej i ma na celu:
wzmocnienie konsultacji spo-
łecznych w procesach planis-
tycznych;
wsparcie narzędziowe i kom-
petencyjne pracowników JST
(Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego) przy prowadzeniu
procesów konsultacyjnych;
efektywne włączanie miesz-
kańców w planowanie prze-
strzenne i rozwój gmin.

W ramach projektu zostanie
zrealizowane szereg technik
konsultacyjnych, m.in. warsz-
taty przyszłościowe czy mapę
interaktywną.
W związku z powyższym, Bur-
mistrz serdecznie zaprasza na
pierwsze w procesie konsulta-
cyjnym spotkania w formule
warsztatu przyszłościowego,
które odbędą się:
6.02.2018 r. w godz. 12:00-14:30
w Sali Narad Urzędu Miasta 
i Gminy Szczucin;
6.02.2018 r. w godz. 16:00-18:30
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Skrzynce. 

Kluczowe kwestie, które będą
poruszane na spotkaniach to:
utworzenie Strefy Aktywności
Gospodarczej w Skrzynce – na
terenach położonych przy dro-
dze krajowej DK73;

zmiana przeznaczenia terenów
zieleni nieurządzonej pod zabu-
dowę mieszkaniową i funkcje
rekreacyjne na terenie miejsco-
wości Dąbrowica i Zabrnie;
ujęcie w studium nowych loka-
lizacji z przeznaczeniem 
na kopalnie odkrywkowe 
w miejscowościach Skrzynka,
Słupiec – aktualizacja zapisów
zgodnie z obowiązkiem ciążą-
cym na gminie na podstawie
przepisów prawa.
Spotkania konsultacyjne w for-
mule warsztatu przyszłościo-
wego rozpoczynają proces
konsultacyjny dla zmian w stu-
dium. Ich celem będzie zebranie
pomysłów, opinii oraz potrzeb
mieszkańców i  przedsiębior-
ców, które będą pomocne w
opracowaniu wstępnej koncep-
cji zmian.
Serdecznie zapraszamy do
udziału! 

W temacie: Czym jest Studium?
Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania
przestrzennego gminy to doku-
ment planistyczny sporządzany
obowiązkowo dla terenu całej
gminy. Decyduje o rozwoju
urbanistycznym miasta i gminy,
poprzez zapisy dotyczące m.in.
przeznaczenia i funkcji poszcze-
gólnych obszarów gminy,
układu komunikacyjnego, sys-
temu zieleni, obiektów i obsza-
rów podlegających ochronie.
Studium jest aktem o charakte-
rze bardziej ogólnym i  obowią-
zuje  władze Miasta i Gminy
m.in. przy opracowaniu miej-
scowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego (MPZP).
Studium składa się z części teks-
towej opisującej stan obecny
(uwarunkowania) oraz przyszły
(kierunki) oraz z części graficz-
nej, na którą składa się szereg
map tematycznych. 

Masz głos! 
W Szczucinie ruszają konsultacje zmiany Studium
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IX Otwarty Turniej Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Badmintonie

15 stycznia 2018 r. na
Hali widowiskowo-sportowej w
Szczucinie odbył się IX Otwarty
Turniej Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Badmintonie.
Ta sportowa impreza co roku
przyciąga mnóstwo gości. W za-
wodach wystartowało 178
uczestników z całej Polski.
Otwarcia zawodów dokonała
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Szczucinie Beata Dzięgiel,
Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz oraz Prezes UMKS
JUNIS Szczucin Krzysztof Bryk.
Gry toczyły się na 11 kortach
badmintonowych /ponad 300
meczy/. 
Wolontariusz Kacper Beker /za-
wodnik UMKS JUNIS Szczu-
cin/ od uczestników turnieju i
kibiców zebrał kwotę 2991,58
złotych. Zebrane pieniądze
przekazał do sztabu XXVI Fi-
nału WOŚP.
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim zawodnikom i kibicom za
udział w turnieju oraz przeka-
zane datki na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.
Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy sukcesów w kolejnych

zawodach sportowych.
Po zakończeniu turnieju odbyła
się uroczysta dekoracja zwy-
cięzców i emocjonujące losowa-
nie nagród przekazanych przez
sponsorów Panów Mariusza
Kmiecia i Krzysztofa Bryka.
Zwycięzcy turnieju otrzymali
pamiątkowe puchary z rąk
Posła na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej - Michała Cieślaka, Bur-
mistrza Szczucina - Andrzeja
Gorzkowicza, Prezesa UMKS
JUNIS Szczucin - Krzysztofa
Bryka oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej - Beaty Dzięgiel.
Wyniki:
Kategoria dzieci dziewczynki
1. miejsce Zofia Krechowiecka

MKS Spartakus Niepołomice
2. miejsce Patrycja Mądra Ogo-

rzelec Duży
Kategoria dzieci chłopcy
1. miejsce Karol Konieczny AZ-
SAGH Kraków
2. miejsce Karol Pyrlik MKS

Spartakus Niepołomice
3. miejsce Szymon Augustyn

UKS Arka Umieszcz
Kategoria żacy dziewczynki
1. miejsce Dominika Bartłomiej-
czuk Staszów

2. miejsce Kaja Ziółkowska
MKS Orlicz Suchedniów

3. miejsce Alicja Rusin AZ-
SAGH Kraków
Kategoria żacy chłopcy
1. miejsce Mikołaj Krystek UKS
Orbitek Straszęcin

2. miejsce Mateusz Michalik
Tarnów
3. miejsce Jakub Dulemba MKS
Orlicz Suchedniów
Kategoria młodzik młodszy
1. miejsce Julia Dec MKSKSOS

Kraków
2. miejsce Aleksandra Kurkie-

wicz AZSAGH Kraków
3. miejsce Natalia Chlebicka 

,, Klir’’ Busko -Zdrój
Kategoria młodzik młodszy

chłopcy
1. miejsce Adam Konieczny

AZSAGH Kraków
2. miejsce Mikołaj Chrzanowski
UKS Tęcza Zagnańsk
3. miejsce Maciej Gałan MKS

Spartakus Niepołomice
Kategoria młodzik dziewczynki
1. miejsce Kinga Kura MKS

Spartakus Niepołomice
2. miejsce Emilia Szczęch

UMKS Junis Szczucin
3. miejsce Aleksandra Słowik

UMKS Junis Szczucin
Kategoria młodzik chłopcy
1. miejsce Bartosz Wata UKS

Cross Tomice
2. miejsce Jan Frańczak UKS

Morawica
3. miejsce Paweł Mucha MKS

Spartakus Niepołomice
Kategoria junior młodszy

dziewczęta
1. miejsce Marta Tomaszewska

UKS Morawica
2. miejsce Gabriela Garlej UKS

Cross Tomice
3. miejsce Paulina Furman UKS
Refleks Żupawa

Kategoria junior młodszy
chłopcy
1. miejsce Karol Dulak UMKS

Junis Szczucin
2. miejsce Kacper Jarosz UMKS
Junis Szczucin
3. miejsce Karol Czermak UKS

,,Gryf” Pleśna
Kategoria Open do 40 kobiety
1. miejsce Gabriela Kmiecik Słu-
piec
2. miejsce Małgorzata Płachta

TKKF Uklejna Myślenice
3. miejsce Katarzyna Piskorz

UKS Arka Umieszcz
Kategoria Open do 40 lat męż-

czyzni
1. miejsce Dariusz Janik AZ-

SAGH Kraków
2. miejsce Tomasz Matoga

TKKF Ukejna Myślenice

3. miejsce Jakub Nawrocki MKS
Spartakus Niepołomice
Kategoria Open powyżej 40 ko-
biety
1. miejsce Małgorzata Majerska
MKSKSOS Kraków
2. miejsce Anna Walasek ,,Klir’’
Busko - Zdrój

3. miejsce Agnieszka Beker
Szczucin
Kategoria Open powyżej 40 lat

mężczyźni
1. miejsce Mariusz Tochowicz

Tarnów
2. miejsce Grzegorz Nowakow-
ski Szczucin
3. miejsce Zdzisław Kula UKS

,,Gryf’’ Pleśna
Gry podwójne Open
1. miejsce Dariusz Janik AZ-

SAGH Kraków/Wojciech
Łabuz Szczucin

2. miejsce Małgorzata
Płachta/Tomasz Matoga TKKF
Uklejna Myślenice
3. miejsce Łukasz Ziobro/Grze-
gorz Nowakowski Szczucin
Najmłodszym uczestnikiem IX

Otwartego Turnieju Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Badmintonie był Tymoteusz
Piskorz UKS Arka
Umieszcz#oria młodzik młod-
szy.

MOSiR w Szczucinie


