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Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową Zwią-
zaną z Okresem Wielkanocy 19-24 marca 2018r. - Muzeum Etnogra-
ficzne w Tarnowie. 
SCKiB w Szczucinie zaprezentowało Stoisko Wielkanocne na którym
wyeksponowano prace laureatów Gminnego konkursu na pisankę lu-
dową pt. "Kolorowa Wielkanoc"
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Jedynaka został przekazany te-
ster trzeźwości. Przekazania do-
konał Burmistrz Szczucina
Andrzej Gorzkowicz wraz z Peł-
nomocnikiem ds. Uzależnień Re-
natą Chrabąszcz.

Z sesji Rady 
Miejskiej

nagrodzili Panią Annę grom-
kimi brawami, a Ona sama nie
kryła łez wzruszenia.                                  
Również, podczas sesji na ręce
Komendanta Komisariatu w
Szczucinie podinsp. Bogumiła

Dnia 28 lutego 2018 r., w sali
narad  Urzędu Miasta i Gminy
Szczucin Burmistrz Szczucina
Andrzej Gorzkowicz uroczyście
wręczył umowy na realizację
zadań publicznych w zakresie: 
1."Upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu"
2.”Ochrony i promocji zdrowia
oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym”
3."Rozwijaniu kultury 
i ochrony tradycji".

Wsparcie i zaufanie Pana Bur-
mistrza uzyskali:
1."Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu":
•Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Wisła” Szczucin, za-
danie pod tytułem: „Sportowy
Szczucin”
•Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Brzoza” Brzezówka,
zadanie pod tytułem: "Piłka
nożna w Brzezówce”
•Uczniowski Międzyszkolny
Klub Sportowy „JUNIS”, zada-
nie pod tytułem: "Organizacja
czasu wolnego i podniesienie
sprawności psychofizycznej
uczniów szczucińskich szkół
poprzez organizację pozalekcyj-
nych stałych zajęć oraz imprez
rekreacyjnych, sportowych i tu-
rystycznych oraz przygotowa-

nie zawodników do rywalizacji
sportowej"
•Stowarzyszenie Ludowy Klub
Sportowy „Kłos” Słupiec, zada-
nie pod tytułem: "Upowszech-
nianie kultury fizycznej, sportu
i turystyki” 
•Dąbrowski Klub Karate „Tet-
sui”, zadanie pod tytułem: 
„Upowszechnianie karate shin-
kyokushin na terenie Gminy
Szczucin" 
•Stowarzyszenie "Wolontariat
Św. Ojca Pio", zadanie pod tytu-
łem: „W zdrowym ciele -
zdrowy duch"

2. ”Ochrona i promocja 
zdrowia oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym”
•Stowarzyszenie Mieszkańców
Wsi Wola Szczucińska, zadanie
pod tytułem: „Właściwe odży-
wianie oraz ruch w zdrowym
ciele zdrowy duch”
•Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Suchy Grunt, zadanie
pod tytułem: "Warsztaty arty-
styczno - kulinarne dla dzieci i
młodzieży - ANIOŁY SĄ
WŚRÓD NAS" 
•Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Dąbrowica, zadanie
pod tytułem: „W drogę do ak-
tywności”
•Stowarzyszenie Rodzin Kato-

lickich Diecezji Tarnowskiej
(Oddział w Szczucinie), zadanie
pod tytułem: "Człowiek najlep-
sza inwestycja - promocja zdro-
wego stylu życia i tradycji w
lokalnej społeczności" 
•Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie, zadanie pod tytułem: "Edu-
kacja i promocja zdrowego stylu
życia poprzez zorganizowanie
zajęć artystycznych zwieńczo-
nych Świętem Rodziny"  
•Stowarzyszenie "Wolontariat
Św. Ojca Pio", zadanie pod tytu-
łem: „ŻYĆ Z MOCĄ - Nadwi-
ślańskie Dni Młodych" 

3."Rozwijanie kultury 
i ochrona tradycji"
•Stowarzyszenie „Orkiestra
Dęta” przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie, zadanie
pod tytułem:  „MuzykujMy -
rozwijanie kultury i ochrona tra-
dycji w Gminie Szczucin"
•Stowarzyszenie Przyjaciół Ze-
społu Szkół w Borkach
„RAZEM”, zadanie pod tytu-
łem: „Impreza Środowiskowa
III Patriotyczne Śpiewanie".  

Referat Promocji Rozwoju 
UMiG Szczucin

Podczas ostatniej XXXVII Sesji
Rady Miejskiej w Szczucinie od-
były się dwa ważne wydarze-
nia.
Bukiet kwiatów oraz okoliczno-
ściowy grawer z rąk Przewodni-
czącej Rady Miejskiej Agnieszki
Beker, Burmistrza Szczucina
Andrzeja Gorzkowicza oraz Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w
Szczucinie Beaty Dzięgiel otrzy-
mała Pani Anna Dulak. Podzię-
kowania i słowa uznania
popłynęły w kierunku Pani
Anny w związku ze zdobyciem
przez nią Złotego Medalu  na
Mistrzostwach Polski Nauczy-
cieli i Pracowników Oświaty w
Badmintonie w 2017  r. w grze
mieszanej i grze podwójnej. Po-
nadto podziękowano Pani
Annie za organizowanie jedy-

nego w Polsce Otwartego Tur-
nieju Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Badmintonie,
który co roku przyciąga do
Szczucina mnóstwo gości z całej
Polski. Wszyscy zgromadzeni

Uroczyste wręczenie umów na realizację zadań 
publicznych Gminy Szczucin w 2018 r. 
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Po Szkole Podstawowej w Szczuci-
nie, przyszedł czas na Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Słupcu.
Będzie to druga z placówek oświa-
towych na terenie Gminy Szczucin,
która przejdzie gruntowną termo-
modernizację. 
9 marca 2018 r., w Urzędzie Miasta
i Gminy Szczucin została podpi-

sana umowa z wykonawcą prac ter-
momodernizacyjnych. Ze strony
Gminy Szczucin umowę podpisali
Burmistrz Szczucina Andrzej Gorz-
kowicz wraz ze Skarbnikiem
Gminy Agnieszką Makuch, a ze
strony wykonawcy Prezes Zarządu
firmy Samson Adam Lichorobiec.
Wykonawca został wyłoniony w ra-
mach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na realiza-
cję zadania pod nazwą: „Poprawa
efektywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej na te-
renie Gmin: Borzęcin, Szczucin,
Szczurowa oraz Wietrzychowice.
Modernizacja energetyczna Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w
Słupcu”. 
Zakres prac obejmuje m.in.:
- docieplenie ścian zewnętrznych,

Gmina Szczucin posta-
nowiła przystąpić w tym roku
do ogólnopolskiej kampanii
„Odpowiedzialny Kierowca”.
Jest to kampania profilak-
tyczno-edukacyjna skierowana
do dzieci, młodzieży i doro-
słych. Jej celem jest propagowa-
nie wśród wszystkich
uczestników ruchu drogowego
dobrych postaw na drodze, a
także edukacja w zakresie trzeź-
wości za kierownicą, znajomo-
ści przepisów drogowych,
kultury na drodze oraz odpo-
wiedzialnego zachowania, które
zapewni bezpieczną podróż
wszystkim użytkownikom
drogi. Przystąpienie do kampa-
nii to dowód, że poważnie trak-
tujemy bezpieczeństwo i
zdrowie mieszkańców. Kwestia
powstrzymania nietrzeźwych
kierowców jest kluczowa, by
mieszkańcy czuli się bez-
pieczni.  Włączając się w takie
działania, możemy uratować

stropodachów i stropów,
- remont tarasu i schodów ze-
wnętrznych
- przebudowę instalacji centralnego
ogrzewania wraz z montażem no-
wych grzejników i wymianę źródła
ciepła, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowej oraz izolacji termicznej
zewnętrznych ścian fundamento-
wych,
- budowę instalacji fotowoltaicznej
wraz z częściową wymianą instala-
cji oświetleniowej oraz montażem
nowych lamp.
Prace rozpoczęto dnia 12 marca
2018 r.  i powinny się zakończyć do
końca wakacji.
Wartość przedmiotu zamówienia
wynosi 1.525.420,33 zł brutto. 
Budynek Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Słupcu nie jest  dosto-
sowany do polskich warunków
atmosferycznych. Latem bardzo
szybko się nagrzewał, a  zimą   tracił
ciepło. Dzieje się tak, m.in. ze
względu na złą izolację termiczną i
niewystarczającą wentylację, starą
stolarkę okienną jak również prze-
starzałą instalację CO. Dzięki zasto-

Rozpoczęcie prac
termomodernizacyjnych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Słupcu
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sowaniu nowoczesnych technologii
budynek będzie energooszczędny i
znacznie się poprawi konfort jego
użytkowania.
„Zadanie to, było długo oczekiwaną
przez mieszkańców inwestycją. Bu-
dynek szkolny wymagał prac zwią-
zanych z termomodernizacją już
wiele lat temu. Ocieplenie ścian
wraz z modernizacją kotłowni i wy-
mianą stolarki pozwoli w przyszło-
ści wygospodarować spore
oszczędności w okresie grzew-
czym” – mówi Burmistrz Szczucina
Andrzej Gorzkowicz.
Władze Gminy Szczucin ze szcze-
gólną troską podchodzą do spraw,
związanych z edukacją i bezpie-
czeństwem uczniów szkół z na-
szego terenu. Ponieważ część prac
będzie polegała na demontażu frag-
mentu stropu, ze względu na bez-
pieczeństwo nie ma możliwości aby
uczniowie przebywali w tym czasie
na terenie szkoły. W związku z tym,
że pracę w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Słupcu rozpoczną się
jeszcze podczas trwającego roku
szkolnego, uczniowie z tej placówki
na czas remontu będą dowożeni na
zajęcia do Szkoły Podstawowej w
Borkach  – dodaje Burmistrz.
Termomodernizacja budynku
Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu
jest współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach pro-
jektu „Poprawa efektywności ener-
getycznej budynków użyteczności
publicznej na terenie Gmin: Borzę-
cin, Szczucin, Szczurowa oraz Wiet-
rzychowice”. Wszystkie zadania
planowane do realizacji bezpośred-
nio wpłyną na zwiększenie efek-
tywności energetycznej i spowodują
zmniejszenie zapotrzebowania na
energię budynku szkoły, a co za tym
idzie zmniejszą koszty zaopatrzenia
w  energię oraz zmniejszą emisję
CO2.

Referat Promocji 
i Rozwoju UMiG Szczucin

W czwartek 1 marca w sali narad
Urzędu Miasta i Gminy Szczucin
odbyło się kolejne spotkanie konsul-
tacyjne na temat problemów spo-
łecznych występujących na terenie
Gminy Szczucin. Tym razem głów-
nym tematem konsultacji był pro-
blem samobójstw wśród młodzieży. 

Otwarcia spotkania doko-
nał Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz, który powitał zapro-
szonych gości oraz przedstawił
agendę spotkania.
Pierwszym prelegentem był profe-
sor nadzwyczajny Politechniki Rze-
szowskiej, doktor habilitowany
socjologii Eugeniusz Moczuk, za-
trudniony w Katedrze Nauk Hu-
manistycznych, na Wydziale
Zarządzania Politechniki Rzeszow-
skiej. Wystąpienie Pana profesora
było teoretycznym wprowadze-
niem do problematyki suicydologii.
W swojej prezentacji profesor po-

dzielił się z uczestnikami spotkania
wiedzą i doświadczeniem dotyczą-
cym „Zachowań samobójczych i sa-
mookaleczeń wśród dzieci i
młodzieży”. 
Kolejnym z prelegentów była mł.
asp. Agata Bulwa policjant z ze-
społu wykroczeń nieletnich i pato-
logii Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. W
swojej prezentacji Pani aspirant
omówiła m.in. powiązania samo-
bójstw nastolatków z zagrożeniami
płynącymi z sieci, formy cyberprze-

mocy, odpowiedzialność prawną za
zachowania cyberprzemocowe, jak
również przedstawiła dane staty-
styczne dotyczące samobójstw
wśród nieletnich. 
Ostatnim z prelegentów był kom.
Witold Łopata Naczelnik Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Dąbro-
wie Tarnowskiej. Prezentacja Pana
naczelnika pt. ”Może i Ty kiedyś bę-
dziesz przechodził przez most, na
którym będzie stał jakiś człowiek
zmagając się z decyzją...” była bar-
dzo wzruszająca i skłaniająca do re-

fleksji. 
Po wystąpieniach prelegentów na-
stąpiła dyskusja między wszystkimi
uczestnikami dotycząca omawia-
nego problemu. 

Temat samobójstw nie na-
leży do łatwych, wiele kwestii po-
zostaje nadal bez odpowiedzi,
jednak interdyscyplinarna wy-
miana doświadczeń, która była in-
tencją organizatorów i która miała
miejsce pomiędzy uczestnikami
konsultacji, daje nadzieję na dalszą
dyskusję poświęconą profilaktyce
samobójstw. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Urzędu Miasta i
Gminy Szczucin, Organizacji Poza-
rządowych, Służb Mundurowych,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Dyrektorzy Szkół
i Przedszkoli z terenu Gminy Szczu-
cin.

Referat ds. Promocji 
i Rozwoju UMiG Szczucin

Konsultacje w sprawie rozwiązywania problemów społecznychżycie potencjalnych ofiar wy-
padków z udziałem pijanych
kierowców!

Zróbmy wszystko, by
zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańcom i nie dopuścić do
kolejnych tragedii. Państwowa
Agencja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych reko-
menduje, by przeciwdziałanie
nietrzeźwości na drogach stało
się ważnym elementem gmin-
nych działań profilaktycznych.
„Właściwie prowadzona, syste-
matyczna edukacja naprawdę
przynosi efekty” – uważa
Krzysztof Brzózka, dyrektor
PARPA. Przekazany tester
trzeźwości został zakupiony w
ramach tej kampanii, w celu
wzmocnienia działań prewen-
cyjnych.

Referat Promocji 
i Rozwoju UMiG Szczucin

"Wielkanocny 
stół"

Nasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty.
W borówkowej zieleni

listeczków skrzydlatych.
Lukrowana baba 

rozpycha się na nim,
a przy babie - 

mazurek w owoce przy-
brany.

Palmy pachną jak łąka
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,

a przy mamie tata.
I my.

Wiosna na nas
zza firanek zerka,

a pstrokate pisanki chcą
tańczyć oberka.

Wpuśćmy wiosnę.
Niech słońcem

zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne 
świętowanie

jak wiosna wesołe.

Ewa Skarżyńska



Wywieszanie flagi to okazja do
manifestacji uczuć patriotycz-
nych. Mimo że Polacy uważają
się za patriotów, to jednak flagę
na święta narodowe i ważne
uroczystości (3 Maja, 11 Listo-
pada, 2 maja –  Święto Flagi 
Narodowej) nie wszyscy wy-
wieszają.
Budując nowe domy, często za-
pominamy o uchwycie na flagę,
a gdy elewacja jest już gotowa,
to z kolei żal nam ją niszczyć i
tak patriotyzm przegrywa z
pragmatyzmem – ocenia dr
Mariusz Patelski, opolski histo-
ryk.    

Najchętniej symbole narodowe
Polacy eksponowali w czasach
II Rzeczypospolitej. Wcześniej
pod zaborami było to niemoż-
liwe. Po II wojnie światowej za-
właszczyło je państwo
komunistyczne, które wyzna-
czało daty wywieszania flag i
pilnie przestrzegało, żeby np.
flagi wywieszone na 1 Maja
zniknęły przed 3 Maja.

Praktyka państwa wobec moż-
liwości wieszania flag przez
osoby prywatne zmieniła się po
wyborach w czerwcu 1989
roku. Dopiero jednak w kwiet-
niu 2004 r., w wyniku noweli-
zacji ustawy o godle, zwrócono
narodowi prawo do używania
symboli państwowych.

Jak eksponować symbole na-
rodowe
Niestety nasza wiedza na temat
eksponowania symboli narodo-
wych jest niewielka. Dowodem
tego są pojawiające się w inter-
necie filmiki, w których po za-
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"11 listopada 1918 r. spełnił
się sen pokoleń Polaków -
Państwo Polskie narodziło
się na nowo. Po rozbiorach
i 123 latach niewoli, 
rusyfikacji i  germanizacji, 
po wielkich powstaniach,
wolna Polska powróciła na
mapę świata" - czytamy w
uchwale Sejmu ustanawia-
jącej 2018 r.  Rokiem 
Jubileuszu 100-lecia odzys-
kania przez Polskę Niepo-
dległości .  Jak podkreślono
w dokumencie, to dzięki
tym, którzy pozostali nie-
ugięci, nasz Naród wyszedł
zwycięsko z dziejowej
próby. "Odzyskanie niepo-
dległości dokonało się po-
przez walkę pełną
poświęcenia i bohaterstwa
nie tylko na polach bitew,
ale i w codziennych zmaga-
niach o zachowanie ducho-
wej i materialnej substancji
narodowej oraz w codzien-
nym trwaniu polskich ro-
dzin" - głosi uchwała. Sejm
wyraził też nadzieję, że
wzorem Ojców Niepodle-
głości - Józefa Piłsudskiego,
R o m a n a  D m o w s k i e g o , 
Ignacego Paderewskiego,
Wincentego Witosa, Wojcie-
cha Korfantego i Ignacego
Daszyńskiego - Polacy po-
rzucą spory, by wspólnie
świętować ten radosny Ju-
bileusz w jedności i  pojed-
naniu.
2018 r. to również Rok Pa-
mięci Powstania Wielko-
polskiego. W uchwale Sejm
podkreślił ,  że zwycięska
walka w latach 1918-1919
stała się wielkim triumfem
Polaków, dążących do wy-
zwolenia się z pruskiej 
niewoli.  W dokumencie 
zauważono, że dzięki 
bohaterskiemu zrywowi
Wielkopolan, ich determi-
nacji oraz hojnej daninie
krwi, prawie cała zachod-
nia część tradycyjnie pol-
skich ziem została
włączona z powrotem do
odradzającej się Rzeczypo-
spolitej.
Sejm ustanowił także rok
2018 Rokiem Jubileuszu
Konfederacji Barskiej. 

Wywieszanie flagi państwowej w Polsce

2(8) / 2018

kończonych uroczystościach
narodowych polska flaga zwi-
jana jest w kłębek, podczas gdy
Amerykanie składają ją z pie-
tyzmem w trójkąt. Naszą flagę
też powinno się traktować tak
samo.

Godło, flaga i hymn są symbo-
lami naszego państwa, do któ-
rych należy odnosić się z
należną czcią i szacunkiem. To
prawo i obowiązek każdego z
nas, dlatego powinniśmy rea-
gować na wszelkie przejawy
braku czci i szacunku oraz zgła-
szać to odpowiednim organom
(np. straży miejskiej, policji).

Flaga państwowa to znak zło-
żony z barw narodowych –
dwa równoległe pasy równej
długości, górny biały (w odcie-
niu szarości) od herbowego
Orła, dolny czerwony od barwy
pola jego tarczy.

Flagę biało-czerwoną oraz
drugą – z herbem państwowym
umieszczonym – co ważne – na
białym pasie –  przeznaczoną
wyłącznie dla przedstawi-
cielstw dyplomatycznych pań-
stwa i jako handlową banderę
morską, wprowadził Sejm
Ustawodawczy w 1919 roku.
Także i dziś używane są w
Rzeczpospolitej Polskiej te
dwie flagi państwowe, ale
ustawa ściśle definiuje pod-
mioty uprawnione do używa-
nia flagi z herbem (placówki
dyplomatyczne, lotniska, samo-
loty cywilne podczas lotów za
granicą, kapitanaty portów, na
statkach morskich). Nie jest ona
dopuszczona do użytku pry-

watnego. 

Jak powinna wyglądać flaga
Według ustawy z dnia 31 stycz-
nia 1980 roku o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz o pieczęciach pań-
stwowych flaga to prostokątny
płat tkaniny o barwach Rzeczy-
pospolitej Polskiej i proporcji
5:8, umieszczony na maszcie.
Określone są także jej kolory.
Na wygląd flagi narodowej
wpływa również materiał, z
którego została ona wykonana
– np. przejrzysta tkanina może
zniekształcić kolory. 

Flagi wieszamy, żeby uczcić
ważne uroczystości, rocznice i
święta państwowe oraz, gdy
chcemy uczcić ważne wydarze-
nia naszego życia prywatnego.

Zasady wywieszania flagi na-
rodowej
Flaga, którą wywieszamy po-
winna być czysta, wypraso-
wana, niepostrzępiona, a jej
barwy nie powinny być wy-
blakłe. 
Powinna być zawieszona na
drzewcu, a nie przypinana do
parapetu czy przyklejana do
szyby
Wisząca poziomo flaga po-
winna mieć biały kolor u góry,
czerwony na dole, zawieszona
pionowo - białym po lewej stro-
nie z punktu widzenia patrzą-
cych na nią.
Flaga zawieszona pionowo ma
zawsze biały pas z lewej strony. 
Powinna być przymocowana w
taki sposób, aby nie uległa ze-
rwaniu, np. przywiązana lub
przymocowana pinezką do
drzewca.
Należy ją umieścić tak, aby nie
dotykała podłoża, podłogi,
bruku lub nie była zamoczona
w wodzie.
Jeżeli flaga zaplącze się doo-
koła drzewca, trzeba ją rozplą-
tać.
Nie wywiesza się godła ani
flagi, jeżeli są one brudne, po-
darte, spłowiałe lub pomazane. 
Na godle ani fladze nie należy
umieszczać jakichkolwiek napi-
sów, rysunków, znaków, liter,
obrazków.  
Na otwartym powietrzu flaga
powinna być eksponowana od
świtu do zmroku. Jeśli ma po-
zostać na maszcie dłużej, musi
być dobrze oświetlona.
Nie eksponuje się flagi w dni
deszczowe, w czasie zamieci
śnieżnej i przy wyjątkowo sil-
nym wietrze.
Jeżeli flaga jest w stanie nie na-

Rok 
Wielkich 

Jubileuszy

dającym się już do użytku, po-
winna być zniszczona w sposób
godny, najlepiej przez spalenie
lub pocięcie w taki sposób, aby
rozdzielić jej barwy.

Także flaga z papieru używana
podczas różnego rodzaju uro-
czystości, nie powinna być po-
rzucona, wyrzuca na śmietnik,
ale zniszczona w sposób
godny. Podobnie osoby z
umieszczonym na ubraniu wi-
zerunkiem godła lub flagi po-
winny o tym pamiętać i
zachowywać się godnie.  

Edyta Hanszke

Wywieszanie flagi podczas ża-
łoby
W przypadku żałoby narodo-
wej wskazania są już wyraźne i
co gorsza dla większości Pola-
ków nieznane i często mieszane
lub mylone. 
Znakiem żałoby nie jest pod-
niesienie flagi do połowy
masztu, lecz podniesienie jej na
maksymalną wysokość i opusz-
czenie do połowy. 
Co istotne, nie można na znak
żałoby opuścić flag innych pań-
stw, nawet jeśli znajdują się
obok masztu z opuszczoną pol-
ską flagą. Można tak uczynić
tylko w przypadku, gdy w
danym państwie także obowią-
zuje żałoba. Jeśli polska flaga
ma być opuszczona do połowy,
a znajduje się obok masztów z
flagami innych państw, to po-
zostałe powinno się zdjąć na
czas żałoby. 
Jeszcze większym błędem jest
dodawanie do opuszczanej
flagi czarnego kiru. Jeśli flaga
jest opuszczana do połowy
masztu, to już to jest znakiem
żałoby. Czarną krepę umiesz-
cza się na sztandarach oraz fla-
gach wywieszanych, ale nie
podnoszonych na masztach.
Nie można tego łączyć.
Flagi na czas żałoby wywie-
szają nie tylko urzędy i miesz-
kańcy w swoich domach, ale
coraz częściej także sklepy i
punkty usługowe. Należy za-
chować przy tym wszystkie za-
sady szacunku. 

Zenon Kubiak

Kiedy wywieszamy flagę 
narodową:
Święto Narodowe 3 Maja,
Narodowe Święto 
Niepodległości,
Święto Wojska Polskiego,
Dzień Flagi RP,
Święta rodzajów sił zbrojnych,
rodzajów wojsk, służb 
oraz jednostek wojskowych
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W 2018 r. przypada 
250. rocznica zawiązania
Konfederacji -  zbrojnego
związku szlachty polskiej,
utworzonego w Barze na
Podolu 29 lutego 1768 r. w
obronie wiary katolickiej i
niepodległości.  Posłowie
przypomnieli,  że celem
Konfederacji było zniesie-
nie narzuconego przez
Rosję traktatu, mocą któ-
rego Rzeczpospolita sta-
wała się protektoratem
rosyjskim oraz uchwalo-
nych - przez sterroryzo-
wany przez rosyjskie
wojska Sejm - ustaw, które
dawały równouprawnienie
innowiercom.
Ustanowienie roku 2018
Rokiem Praw Kobiet ma
związek z 100. rocznicą
przyznania Polkom praw
wyborczych. 28 listopada
1918 r. Józef Piłsudski pod-
pisał dekret o ordynacji 
wyborczej do Sejmu Usta-
wodawczego, określający,
że wyborcą jest każdy oby-
watel państwa, bez
względu na płeć. Ponadto
do Sejmu mogli być wybie-
rani wszyscy obywatele 
i  obywatelki państwa po-
siadający czynne prawo
wyborcze. "Wyrażam uzna-
nie pierwszym parlamenta-
rzystkom: Gabrieli Balic-
kiej, Jadwidze Dziubińskiej,
Irenie Kosmowskiej,  Marii
Moczydłowskiej,  Zofii Mo-
raczewskiej,  Annie Piasec-
kiej,  Zofii Sokolnickiej i
Franciszce Wilczkowiako-
wej oraz wszystkim orę-
downiczkom walki o
równouprawnienie" - napi-
sano w uchwale Izby.
Patronką 2018 r. jest także
Irena Sendlerowa .  12 maja
br. minie 10. rocznica
śmierci tej wybitnej polskiej
działaczki społecznej, która
w czasie II wojny światowej
jako kierowniczka referatu
dziecięcego Rady Pomocy
Żydom „Żegota” przyczy-
niła się do ocalenia z Holo-
kaustu około 2500 żydowskich
dzieci.  "Z narażeniem
życia, heroizmem, w naj-
większej konspiracji  wy-
prowadzała dzieci z
warszawskiego getta, a na-
stępnie znajdowała im
schronienie w polskich ro-
dzinach, klasztorach i do-
mach opieki" - podkreślili
posłowie w uchwale. Przy-
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pomnieli też, że Irena Sen-
dlerowa została uhonoro-
wana w 1965 r. medalem
Sprawiedliwej wśród Naro-
dów Świata, w 2003 r. - Or-
derem Orła Białego.
W 2018 r. przypada także
100. rocznica urodzin 
metropolity przemyskiego 
Arcybiskupa Ignacego To-
karczuka - nieustępliwego
obrońcy praw wiernych 
Kościoła i jednego z ducho-
wych przywódców pokojo-
wych zmagań narodu
polskiego o niepodległość
Ojczyzny. "W latach 70. XX
wieku kuria biskupia w
Przemyślu była miejscem
spotkań opozycji demokra-
tycznej i  niepodległościo-
wej, w tym szczególnie
niezależnego ruchu chłop-
skiego. W latach stanu 
wojennego pomagała rodzi-
nom internowanych i była
enklawą niepodległej Pol-
ski,  kultury niezależnej
oraz ośrodkiem wsparcia
Polaków zaangażowanych
w działalność antykomu-
nistyczną" - podkreślono w
uchwale, ustanawiającej
Rok Arcybiskupa Ignacego
Tokarczuka.
Patronem 2018 r.  Sejm
ustanowił również Zbig-
niewa Herberta .  „28 lipca
2018 r. minie 20 lat od
śmierci jednego z najwybit-
niejszych poetów polskich i
europejskich XX wieku. Z
tej okazji Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej w uznaniu
ogromnych zasług artysty
postanawia oddać mu
hołd". W uchwale napisano
również, że Zbigniew 
Herbert, w epoce kryzysu
wartości i głębokiego zwąt-
pienia zawsze stał po stro-
nie zasad: w sztuce -
kanonu piękna, hierarchii 
i rzemiosła, w życiu - kode-
ksów etycznych, jasno roz-
różniających pojęcia dobra 
i zła. "Był uosobieniem
wierności.  Samemu sobie 
i słowu. Patriotyzm rozu-
miał jako miłość surową,
wymagającą solidarności z
poniżonymi i cierpliwej
pracy nad przywracaniem
pojęciom ich rzeczywistych
znaczeń" - zaznaczyli po-
słowie.

Redakcja

Rajd  Rowerowy „Biało-Czerwonej”
Inauguracja Gminnych Obchodów

100. Rocznicy Odzyskania Niepodleglości
Szczucin - 2.05.2018r.

REGULAMIN

I. Cel imprezy:
1.  Inauguracja obchodów 100.
Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości

2. Propagowanie biało-czerwo-
nej, jako manifestacji patriotycz-
nej poprzez wywieszanie flag z
okazji świąt i rocznic państwo-
wych

3.  Popularyzacja jazdy na rowe-
rze jako aktywnej formy spędza-
nia wolnego czasu  

oraz stwarzanie warunków
do aktywnego wypoczynku dla
całej rodziny

4.  Zapoznanie uczestników z
Wiślaną Trasą Rowerową oraz
walorami

krajobrazowymi i historycz-
nymi Szczucina i okolic

II. Organizator: Samorządowe
Centrum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie
MOSiR w Szczucinie

Partnerzy: Urząd Miasta 
i Gminy Szczucin

III. Termin i miejsce realizacji:

Rajd odbędzie się
2.05.2018 r. o godz.14.00

Start z Rynku w Szczucinie,
zakończenie  Park Miejski 
ul. Wolności
Trasa liczy ok. 25 km - jeden
postój na trasie
Zapisy w SCKiB  w Szczucinie
do dnia 26.04.2018 r.

IV. Zasady uczestnictwa:
Rajd ma charakter otwarty –
uczestniczyć w nim mogą
wszyscy chętni posiadający

sprawny rower – zgodnie z obo-
wiązkowym wyposażeniem ro-
weru: Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie warunków
technicznych pojazdu oraz za-
kresu ich niezbędnego wyposa-
żenia (dz.U. Z 2003r. Nr 32, poz
262 plus późniejsze zmiany).
Wszystkich uczestników obo-
wiązują barwy narodowe.  
Na czele rajdu jedzie samochód
z napisem PILOT, a na końcu
samochód z napisem  ZAKOŃ-
CZENIE  RAJDU
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Uczestnikiem rajdu jest wyłącz-
nie osoba jadąca na rowerze.
Dzieci do lat 10  mogą brać
udział w imprezie jedynie pod
opieką rodzica lub innej osoby –
prawnego opiekuna. Uczestnicy
w wieku od 10 do 18 lat muszą
również być pod opieką osoby
dorosłej lub przedstawić kartę
rowerową oraz zgodę rodzica
lub opiekuna prawnego.
Organizator rajdu nie zapewnia
opieki nad niepełnoletnimi
uczestnikami rajdu.
Wszystkich uczestników rajdu
obowiązuje przestrzeganie
przepisów Kodeksu Drogo-
wego oraz poleceń organizatora
i służb porządkowych. W przy-
padku nadzoru miejsc niebez-
piecznych, uczestnicy rajdu
zobowiązani są stosować się do
poleceń obecnych w tym miej-
scu funkcjonariuszy  Policji,
Straży lub Organizatora.
W trakcie rajdu, uczestników
obowiązuje kulturalne, spor-
towe zachowanie oraz nie za-
śmiecanie trasy rajdu i dbanie o
środowisko naturalne. Nie
wolno spożywać alkoholu w ża-
dnej postaci.
Uczestnicy rajdu powinni za-
brać ze sobą na trasę rajdu, 
napoje, ciepłe okrycie, zabezpie-

czenie przed deszczem.
W przypadku wycofania się z
rajdu uczestnik powiadamia Or-
ganizatora.
Zaleca się używanie podczas
rajdu kasku ochronnego, dzieci
obowiązkowo.
W przypadku rowerów wielo-
osobowych osoba kierująca
musi mieć ukończone 18 lat 
i  stosowne uprawnienia.
Organizator nie odpowiada za
sprzęt i inne mienie uczestni-
ków zagubione lub stracone
podczas rajdu oraz za szkody
wyrządzone przez uczestników.
Każdy uczestnik rajdu bierze 
w nim udział na swoją odpo-
wiedzialność – dzieci na odpo-
wiedzialność opiekuna, który
podpisał oświadczenie. Poprzez
zgłoszenie uczestnik oświadcza,
że zna swój (dziecka) stan zdro-
wia oraz zna i stosuje przepisy
ruchu drogowego. Organizator
nie bierze odpowiedzialności za
wypadki spowodowane przez
uczestników rajdu lub w któ-
rych brali oni udział.

V. Zasady bezpieczeństwa:
Rajd rowerowy odbędzie się
zgodnie z zasadami ogólnymi
ruchu drogowego, których zna-
jomość i przestrzeganie jest obo-
wiązkiem uczestników. W
miejscach szczególnie niebez-
piecznych Organizator przewi-
dział obecność pomocnych
służb Organizatora, co w żaden
sposób nie zwalnia uczestników
z przestrzegania przepisów
ruchu drogowego.   
Uczestnicy są zobowiązani do
przestrzegania ogólnych zasad
bezpieczeństwa. W szczególno-
ści zabrania się wyprzedzania
na zjazdach, nagłych zmian kie-
runku jazdy, zatrzymywania się
na trasie przejazdu, "ścigania
się", wyprzedzania lewą stroną
itp.
Wszystkie osoby, które nie
zmieszczą się w wyznaczonym
limicie czasowym, harmonogra-
mie przejazdu, nie mogą liczyć
na pomoc organizatora przy za-
bezpieczeniu trasy.
Organizator nie zapewnia wy-
miany cześci zapasowych pod-
czas trwania rajdu.
Ostateczna interpretacja regula-
minu należy do Organizatora.
Udział  w rajdzie jest równo-
znaczny z zapoznaniem się 
i akceptacją niniejszego Regula-
minu. Nieznajomość Regula-
minu nie zwalnia uczestników
od jego stosowania.
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„Kwiat dziełem 
doskonałym - kwiaty

pod ochroną” 

W Domu Kultury w Szczucinie,
2.02.2018 r. odbył się etap gminny
Ogólnopolskiego Konkursu Twór-
czości Plastycznej pn. „Kwiat dzie-
łem doskonałym – kwiaty pod
ochroną”, pod patronatem Bur-
mistrza Polkowic i Nadleśnictwa
Lubin. 
Jury w składzie: Alicja Urzę-
dowska – plastyk, Iwona Bie-
laszka-Podsada - plastyk i Lidia
Bardan – instruktor plastyki SCKiB
w Szczucinie po obejrzeniu
wszystkich prac przyznało nastę-
pujące miejsca:
w kategorii klas I III:
I m   Krzysztof Pachołek 
kl. I SP Szczucin
I m Zuzanna Grzesiak  
kl. I d SP Szczucin 
I m Jeremi Serafin 
kl. I a SP Szczucin 
II m Melissa Łąk 
kl. II SP Borki
II m Emilia Pszczoła 
kl. I SP Borki
II m Klaudia Łuszcz 
kl. II c SP Szczucin 
II m Karolina Łachut 

kl. III c SP Szczucin 
II m Maria Mietelska 
kl. II b SP Szczucin
II m Krzysztof Bystroń 
kl. I a SP Szczucin 
II m Anna Borgosz 
kl. III SP Zabrnie
III m Szymon Strzałba 
kl. I c SP Szczucin 
III m Mateusz Sejdor 
kl. II a SP Szczucin
III m Kacper Zadrapa 
kl. I a SP Szczucin
III m Paulina Przybyło 
kl. III d SP Szczucin 
III m Sebastian Dzięgiel 
kl. II SP Zabrnie
III m Adrian Strzyż 
kl. II SP Borki
III m Nicola Syper 
kl. II ZS-P Słupiec
wyróżnienie Wiktoria Misiaszek 
kl. II b SP Szczucin
wyróżnienie Martyna Rybacka 
kl. I a SP Szczucin 
wyróżnienie Adrian Płachta 
kl. I c SP Szczucin
wyróżnienie Dawid Piekielniak 
kl. II a SP Szczucin
wyróżnienie Jakub Urbaś 
kl. III SP Borki
wyróżnienie Emilia Burzec 
kl. I ZS-P Skrzynka
wyróżnienie Adrian Kubek 
kl. I ZS-P Skrzynka 

w kategorii klas IV -VII:
I m Mirella Banaś 
kl. VI SP Szczucin
I m Oliwia Dziedzic 
kl. VII ZS-P Skrzynka
II m Paulina Ćwięka 
kl. V SP Borki
II m Kinga Urbaś 
kl. VII SP Borki
II m Karolina Bryk 
kl. VII ZS-P Słupiec
II m Natalia Łachut 
kl. V b SP Szczucin
II  Przemysław Sroka 
kl. IV SP Zabrnie
III m Kamil Pszczoła 
kl. VI SP Borki
III m Olga Łabuzek 
kl. VI SP Borki
III m Karolina Skoczylas 
kl. VI ZS-P Słupiec
III m Patryk Skoczylas 
kl. VII ZS-P Słupiec
III m Wiktoria Czupska 
kl. VII ZS-P Słupiec
III m Angelika Wójcik 
kl. VII ZS-P Słupiec
III m Wiktoria Dudek 
kl. VII ZS-P Skrzynka
III m Zofia Czaja 
kl. VII b SP Szczucin
w kategorii oddziały 
gimnazjalne:
I m   Aleksandra Kołton 
kl. III Oddział Gimnazjalny 

Radwan
I m   Jakub Bukała 
kl. III Oddział Gimnazjalny
Szczucin 
I m   Karolina Sołtys 
kl. III Oddział Gimnazjalny Borki
I m   Oliwia Burzy 
kl. II   Oddział Gimnazjalny Borki
I m   Joanna Dziedzic 
kl. II   Oddział Gimnazjalny 
Radwan
II m  Jakub Podsada
kl. III  Oddział Gimnazjalny 
Szczucin 
II m  Żaneta Pietryka 
kl. III Oddział Gimnazjalny 
Szczucin 
II m  Kinga Dzięgiel 
kl. II  Oddział Gimnazjalny 
Szczucin 
II m  Wiktoria Lubacz 

kl. II  Oddział Gimnazjalny 
Szczucin 
III m Justyna Kobos  
kl. III Oddział Gimnazjalny Borki
III m Karol Dulak 
kl. III Oddział Gimnazjalny
Szczucin
III m Aleksandra Chrabąszcz 
Oddział Gimnazjalny  Radwan

Prace laureatów wezmą udział w
ogólnopolskim etapie konkursu
w Polkowicach. Rozstrzygnięcie
nastąpi w kwietniu 2018 r., a
podsumowanie, wręczenie na-
gród i otwarcie pokonkursowej
wystawy odbędzie się w maju
2018 r. w Szkole Podstawowej w
Polkowicach (woj. dolnośląskie).

Redakcja

W Domu Kultury w
Szczucinie 15.03.br.
odbył się Konkurs na
Pisankę Ludową i Pla-
stykę Obrzędową pn.
”Kolorowa Wielka-
noc”. Na konkurs
wpłynęło 209 prac wy-
konanych przez przed-
szkolaków, uczniów
szkół podstawowych i
młodzież gimnazjalną
z gminy Szczucin. 
Jury w składzie: Iwona
Bielaszka-Podsada –
plastyk, Alicja Urzę-
dowska – plastyk, 
Lidia Bardan – plastyk
SCKiB w Szczucinie, po
obejrzeniu wszystkich
prac przyznało nastę-
pujące miejsca:

w kategorii 
przedszkola:
I m Julia Bator 
PP Borki
I m Oliwia Kaczmarczyk
PP Borki
I m Bartosz Tąbor 
PP Słupiec
I m Lilianna Banaś 
PP Skrzynka
I m Jagoda Sroka 
OP Zabrnie
I m Lena Danisz 
PN „Ochronka” Szczu-
cin 
I m Julita Jędo 
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
I m Kacper Osuch 
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
I m Jan Światłoń 
PN „Bajkowa
Kraina”Szczucin 
I m Zofia Chrzanowska
PN „Bajkowa
Kraina”Szczucin 
I m Maja Łachut 
PP Szczucin 
I m Tymoteusz Nowak 
PP Szczucin 
I m Dominik Witaszek 
PP Szczucin POM
II m Amelia Czapla 
PP Borki
II m Emilia Kołton 
PP Borki

II m Zuzanna Ćwiek 
PP Słupiec
II m Jakub Gaj 
PP Słupiec
IIm Anna Wróbel 
PP Słupiec
II m Antoni Kuśnierz 
PP Maniów
II m Igor Kupiec 
PP Maniów
II m Kamil Zawalski 
PP Maniów
II m Franciszek Orze-
chowski 
PP Skrzynka
II m Maciej Orzechowski
PP Skrzynka
II m Nikola Mielec 
PP Skrzynka
II m Wiktoria Stepaniuk 
PN „Ochronka” Szczu-
cin 
II m Gabriela Stepaniuk 
PN „Ochronka Szczucin 
II m Nikodem Zimoń 
PN „Ochronka”
Szczucin 

II m Jolanta Piasecka 
PN „Ochronka” 
Szczucin
II m Stanisław Piasecki 
PN „Ochronka” 
Szczucin 
II m Natan Artimiwa 
PN „Ochronka Szczucin 
II m Kamil Kupiec 
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
II m Patryk Wójcik 
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
II m Amelia Sieroń 
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
II m Bartosz Guła 
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
II m Filip Kalita 
PP Szczucin
II m Sebastian Łachut 
PP Szczucin 
II m Julia Cieśla 
PP Szczucin 
II m Bartłomiej Wójcik 
PP Szczucin POM
II m Fabian Adamczyk 
PP Szczucin 
II m Błażej Struzik 
PP Szczucin POM
II m Roksana Rogoza 

PP Szczucin 
II m Natalia Giera 
PP Szczucin 
III m Artur Chrabąszcz 
PP Borki
III m Amelia Trela 
PP Borki
III m Julia Orszuł 
PP Borki
III m Filip Lebida 
PP Borki
III m Maja Zawiślak 
PP Maniów
III m Pola Pikul 
PP Skrzynka
III m Julia Piekielniak 
PP Skrzynka
III m Natalia Głód 
OP Zabrnie
III m Izabela Sieroń 
PN „Ochronka” 
Szczucin 
III m Filip Krawczyk 
PN „Ochronka” 
Szczucin 
III m Gabriela Zadrapa 
PN „Ochronka” 
Szczucin 
III m Julia Podosek
PN „Ochronka” 
Szczucin 
III m Martyna Gądek 
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
III m Kamil Giera 
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
III m Weronika Szwajkos
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
III m Emilia Gaweł 
PN „Bajkowa Kraina”
Szczucin 
III m Adam Witaszek 
PP Szczucin 
III m Adam Podosek 
PP Szczucin 

w kategorii szkoły 
podstawowe:
klasy I – III
I m Emilia Pszczoła 
kl. I SP Borki
I m Oskar Giera 
kl. IIb SP Szczucin 
I m Kordian Dudek
kl. IIb SP Szczucin 
I m Krzysztof Pachołek 
kl. Ia SP Szczucin
I m Martyna Rybacka 
kl. Ia SP Szczucin 
I m Mikołaj Jachym 
kl. I ZS-P Słupiec

I m Julia Sendor 
kl. III ZS-P Słupiec
I m Celina Sołtys 
kl. I ZS-P Słupiec
I m Jakub i Kacper 
Świąder
kl. I, II SP Zabrnie

I m Wiktor Dorosz 
kl. II SP Zabrnie
I m Szymon Sroka 
kl. II SP Zabrnie
II m Adrian Strzyż 
kl. II SP Borki 
II m Kacper Wajda 
kl. III SP Borki
II m Krzysztof Sieńko 
kl. Ib SP Szczucin 
II m Maja Rajtar 
kl. IIIb SP Szczucin 
III m Natalia Pacuła 
kl. II SP Borki
III m Mateusz 
Korczak 
kl. I SP Borki
III m Jakub Zając 
kl. IIIb SP Szczucin 
III m Karolina Łachut 
kl. IIIc SP Szczucin
III m Julia Witaszek 
kl. Ic SP Szczucin 
III m Antonina 
Filipowicz 
kl. IIa SP Szczucin 
III m Weronika 
Płaneta 
kl. IIIa SP Szczucin 
III m Mateusz 
Krzyżek 
kl. Id SP Szczucin
III m Paulina 
Przybyło 
kl. IIId SP Szczucin 
III m Łukasz Kużdżał 
kl. I ZS-P Słupiec
III m Maja Puła 
kl. I ZS-P Słupiec
III m Emilia Burzec 
kl. I ZS-P Skrzynka
III m Adrian Kubek
kl. I ZS-P Skrzynka
III m Gabriela 
Drewniany kl. II 
ZS-P Skrzynka
III m Martyna Głód 
kl. III SP Zabrnie
III m Gabriela Łachut 
kl. I SP Zabrnie
III m Agata First 
kl. III SP Zabrnie 

klasy IV – VII
I m Norbert Kupiec 
kl. VI SP Borki

I m Martyna Urbanik 
kl. VI SP Borki
I m Emilia Szczęch 
kl. VIIc SP Szczucin 
I m Tomasz Lasek 
kl. Vb SP Szczucin 
I m Jakub Gira 
kl. Vc SP Szczucin 
I m Sebastian Walas 
kl. VIIc SP Szczucin 
I m Świetlica 
SP Szczucin 
I m Anna Wróbel 
kl. IVa SP Szczucin 
I m Zofia Nowak 
kl. IVd SP Szczucin 
I m Karolina Bryk 
kl. VII ZS-P Słupiec
I m Patryk Skoczylas 
kl. VII ZS-P Słupiec
I m Karolina Skoczy-
las 
kl. VI ZS-P Słupiec
I m Patrycja Sroka 
kl. IV SP Zabrnie
II m Julia Trela 
kl. V SP Borki
II m Szymon Wydro 
kl. IVb SP Szczucin 
II m Julia Gwizd 
kl. VI c SP Szczucin
II m Zuzanna Struzik 
kl. IVd SP Szczucin 

"Kolorowa wielkanoc"

II m Oskar Szarek 
SP Szczucin 
II m Michał Jaje 
kl. VII ZS-P Skrzynka
II m Dominika Filipo-
wicz 
kl. Va SP Szczucin 
III m Anna Urbanik 
kl. V SP Borki
III m Natalia Giera 
kl. VIc SP Szczucin
III m Kacper Gądek 
kl. IVc SP Szczucin
III m Jakub Kowal 
SP Szczucin 
III m Wiktoria Zięba 
kl. VIIc SP Szczucin 
III m Aleksandra
Ćwiek 
kl. V ZS-P Słupiec
III m Dominika Wilk 
kl. VI ZS-P Słupiec 
III m Bartosz Dudek 
kl. V ZS-P Skrzynka

w kategorii oddziały
gimnazjalne: 
I m Oliwia Burzy 
kl. IIa Oddział
Gimnazjalny 

w Borkach
I m Monika Irla 
kl. IIIa Oddział 

Gimnazjalny 
w Borkach
I m Wiktoria Sypek 
kl. III a Oddział 
Gimnazjalny
w Borkach
I m Wiktoria 
Chrabąszcz 
kl. IIIc Oddział 
Gimnazjalny 
w Szczucinie
I m Oliwia Chra-
bąszcz 
kl. IIIa Oddział Gim-
nazjalny 
w Szczucinie
II m Anna Stochlińska
kl. IIa Oddział 
Gimnazjalny 
w Borkach
II m Weronika 
Dzięgiel 
kl. IIIa Oddział 
Gimnazjalny 
w Szczucinie
II m Bartłomiej Guzik 
kl. III Oddział 
Gimnazjalny 
w Radwanie
III m Albert Wilk 
kl. IIIa Oddział 
Gimnazjalny 
w Borkach
III m Karolina Sołtys 
kl. IIIa Oddział 
Gimnazjalny 
w Borkach
III m Maria Sołtys 
kl. IIIa Oddział Gim-
nazjalny 
w Borkach
III m Klaudia Głód 
kl. IIa Oddział Gim-
nazjalny 
w Szczucinie
III m Julia Piekielniak 
kl. III Oddział Gim-
nazjalny 
w Szczucinie
III m Aleksandra 
Kołton 
Oddział Gimnazjalny
w Radwanie

Nagrodzeni otrzy-
mali pamiątkowe
dyplomy i nagrody
ufundowane przez
organizatora.
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namy modlitwą i życzeniami. 
Zapraszamy w Wielką Sobotę
na adorację Pana Jezusa w
grobie i na pobłogosławienie
pokarmów. Poświęcenie po-
karmów rozpoczniemy o go-
dzinie 9.00. Poświęcenia
będą co pół godziny. Zakoń-
czymy o godzinie 13.00. To
jednak nie kończy naszych
przygotowań do radosnych
Świąt Wielkanocnych. Jak
pięknie określił  to święty Jan
Paweł II „człowieka trzeba
mierzyć miarą serca“.  Warto
więc pomyśleć i o „koszyczku
wielkanocnym“ dla naszego
serca. Kościół, jak troskliwa
matka, przypomina nam:
„Przynajmniej raz w roku
przystąpić do sakramentu po-
kuty“. „Przynajmniej raz w
roku, w okresie wielkanoc-
nym, przyjąć Komunię
Świętą“. Do wszystkiego się
przygotowujemy. Im ważniej-
sze wydarzenie, tym więcej
przygotowań. Jeśli więc Wiel-
kanoc jest czymś ważnym, a
dla chrześcijan jest czymś ab-
solutnie podstawowym, to
konieczne jest dobre przygo-
towanie. A dobre przygoto-
wanie to  dobre przeżycie
rekolekcji. Zapraszamy na re-
kolekcje, które rozpoczną się
w piątek 23 marca. Zapewne
większość wiernych, nie za-
pomni też o skorzystaniu z
sakramentu pojednania. 
Spowiadać będziemy w na-
szej parafii w środę 28 marca
od godziny 8.00 do 18.00.
Przerwy w spowiedzi będą
od 10.00 do 10.45, od 12.00 do
14.00 oraz od 15.30 do 16.00.
Podobnie jak wielkanocne ko-
szyczki, także i nasze serca,
mogą być napełnione bogac-
twem Bożej łaski i Bożych
darów. To tylko od nas za-
leży, ile potrafimy przyjąć do
naszych serc darów, od na-
szego Zbawiciela. 

Z życzeniami radosnych Świąt 
Ks. Zygmunt Warzecha 

– proboszcz

„Kto ty jesteś?… Polak mały”
1 lutego br., w ramach współpracy bibliotek z przed-
szkolami i szkołami w gminie Szczucin, Biblioteka
Publiczna zainaugurowała cykl spotkań pod hasłem
„100 spotkań z historią Polski na 100-lecie Niepodle-
głości”. Celem spotkań z najmłodszymi czytelnikami
jest budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, za-
interesowanie dzieci dziejami Polski i Polaków, a także
przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie pol-
skich symboli narodowych. Podczas pierwszych spot-
kań czytano legendy o początkach państwa polskiego
„Podanie o Lechu, Czechu i Rusie” i „O Piaście i Po-
pielu”. Rozmawiano także o symbolach narodowych i
czytano wiersze z książki „A to Polska właśnie” Anny
Paszkiewicz. Kolejne spotkania już niebawem.
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go do koszyczka, by zapewnić
sobie dobrobyt i pomyślność.
Wkładając jajka do wielka-
nocnego koszyczka pamię-
tajmy o wciąż odradzającym
się życiu. Jajko jest dowodem
odradzającego się życia, sym-
bolem zwycięstwa nad 
śmiercią. Tę symbolikę rozpo-
wszechnili w  Polsce nie-
mieccy zakonnicy. Wywodzi
się ona z  dawnego zakazu
spożywania jaj podczas Wiel-
kiego Postu. Jajka na stół 
powracały ponownie w Wiel-
kanoc. Radość z odradzają-
cego się życia wyraża piękna
tradycja pisanek. Zwyczaj
malowania jajek na Wielka-
noc wywodzi się z jeszcze
starszych przedchrześcijań-
skich tradycji. Najstarsze pi-
sanki pochodzą z terenów
sumeryjskiej  Mezopotamii.
Zwyczaj malowania jajek
znany był w czasach  cesar-
stwa rzymskiego. Dawne
zwyczaje wiosenne nabrały
nowego znaczenia po śmierci
i zmartwychwstaniu Chrys-
tusa. Legenda głosi, że święta
Magdalena, gdy szła w nie-
dzielę wielkanocną do grobu
Chrystusa, po drodze naku-
piła jajek na posiłek dla

Apostołów. Po spotkaniu
zmartwychwstałego Chrys-
tusa spostrzegła, że nawet
jajka, które niosła, z radości
zmieniły kolor, stały się czer-
wone i do dziś na pamiątkę
tego zdarzenia ludzie malują
jajka na Wielkanoc.  Na zie-
miach polskich najstarsze pi-
sanki, pochodzą z końca X
wieku. Dokładamy także
wędliny. Wędlina  to symbol
zdrowia. Zapewnia dla nas i
naszych rodzin zdrowie
i płodność, a  także dostatek,
bo przecież nie każdy mógł
sobie pozwolić na ten szcze-
gólny pokarm. Bez soli nie ma
życia. Sól  to minerał życio-
dajny. Nie może jej więc za-

braknąć w wielkanocnym ko-
szyczku. Także i dlatego, że
to symbol oczyszczenia, i is-
tota istnienia i prawdy. Ponie-
waż ser  jest symbolem
związku człowieka z przy-
rodą, wręcz przyjaźni zawar-
tej między człowiekiem
a  siłami przyrody, dlatego
znalazł swoje miejsce i w
wielkanocnym zestawie. 
Ser jest produktem mlecznym
pochodzącym od krów, 
owiec i kóz, dlatego  stanowi
także gwarancję rozwoju 
stada zwierząt domowych.
Chrzan zawsze był starym lu-
dowym znamieniem wszel-
kiej siły i  fizycznej krzepy.
Współdziałając z  innymi po-
trawami zapewniał ich sku-
teczność. Jego obecność w
koszyczku wielkanocnym,
świadczy o naszej trosce o siłę
fizyczną na cały rok. Jako
ostatnie weszło do koszyka ze
święconką ciasto. To symbol

umiejętności i doskonałości -
zapewne głównie jako popis
domowych gospodyń. Ciasto
reprezentowane było głównie
przez wielkanocne baby. Po-
winien to być zawsze wypiek
własny, domowy. Dominu-
jącą ozdobą wielkanocnego
koszyczka powinien być Bara-
nek - najbardziej znamienny
symbol świąt wielkanocnych.
Jest znakiem zwycięstwa nad
złem. Jest symbolem zwycię-
stwa życia nad śmiercią.
Święconkę należy przyozdo-
bić bukszpanem, zielonymi
gałązkami lub wiosennymi
kwiatami, które są symbolami
radości i nadziei na zmart-
wychwstanie. Tą radością
trzeba się podzielić podczas
wielkanocnego śniadania. I to
w  znaczeniu symbolicznym
jak też dosłownym.  Dlatego
dopełnieniem poświęcenia
pokarmów jest wspólna, ro-
dzina uczta, która rozpoczy-

Przed nami święta
Wielkanocne

Przed nami święta
największej radości. Radość z
pustego grobu i zmartwych-
wstania Pańskiego jest okazją
dla społeczności, w których
żyjemy, dla naszych rodzin i
każdego z  nas, do okazania
serdeczności i radości. Służą
temu tradycje i zwyczaje
świąteczne. Święta są wyjąt-
kową okazją dla całej rodziny,
na wspólne spotkanie przy
stole. Na tym świątecznym
stole nie powinno zabraknąć
pobłogosławionych pokar-
mów, zwanych powszechnie
święconką lub święconym.
Początki tego chrześcijań-
skiego obrzędu poświęcenia
pokarmów sięgają VIII wieku.
W Polsce ta tradycja odnoto-
wywana jest dopiero w  XIV
stuleciu. Najpierw święcono
tylko pieczonego baranka,
a  więc chlebową figurkę
o postaci baranka. Potem do-
dawano kolejno ser, masło,
ryby, olej, pokarmy mięsne,
ciasto i  wino. Poświęcany
kosz uzupełniony był jajkiem
i  pozostałymi pokarmami,
które obecnie weszły do ka-
nonu święconki. Warto pa-
miętać, że dobór potraw
w  koszyku nigdy nie był
przypadkowy. Od wieków
każdy Boży dar symbolizował
co innego, uznanego tak
przez ludową jak i  chrześci-
jańską tradycję. Jak dziś po-
winien wyglądać koszyk
wielkanocny? Koszyczek
wielkanocny powinien być
wiklinowy i wyścielony białą
serwetką. Zgodnie z tradycją
powinien się tam znaleźć
chleb, który  we wszystkich
kulturach ludzkości był i  jest
pokarmem podstawowym,
niezbędnym do życia. Gwa-
rantował dobrobyt i pomyśl-
ność. Wśród chrześcijan
zawsze był symbolem nad
symbolami, bo symbolizuje
Ciało Chrystusa. Wkładamy



Życzenia Wielkanocne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości,

radosnego nastroju,
serdecznych spotkań z najbliższymi 

oraz Wesołego Alleluja!

życzy dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Szczucin

Andrzej Urbanik
Radny do Rady Powiatu Dąbrowskiego 
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Za nami IX Koncert
Noworoczny w wykonaniu
Orkiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczucinie.
Od lat Koncerty Noworoczne
cieszą się dużą popularnością,
także i w tym roku widownia
dopisała. Orkiestra wystąpiła
pod batutą Kapelmistrza Jaro-
sława Dzięgla, a koncert po-
prowadził proboszcz Parafii
w Szczucinie ks. Zygmunt
Warzecha. Zabrzmiały prze-
boje muzyki poważnej, roz-
rywkowej, a także kolędy. Z
orkiestrą wystąpili soliści:
Gabriela Sołtys, Karolina
Mach, Mateusz Bednarz 
i Mikołaj Beker. Muzycy przy-
witali publiczność patriotycz-
nym Marszem Kozietulskiego.
W gamie utworów pojawiły
się także utwory góralskie.
Muzycznie przez „Orawę”
przeprowadzili nas Gabriela
Sołtys i Mateusz Bednarz, na-
tomiast historie zbójnika, któ-
rego pokochali górale po
dwóch stronach Tatr przypo-
mniał nam utwór „Janosik”.
Nie zabrakło Królowej pol-
skich kolęd „Bóg się rodzi”,
słowa kolędy podkreśla for-
muła z Ewangelii św. Jana „A
słowo Ciałem się stało i miesz-
kało między nami”, a naro-
dowy charakter nadaje piąta
strofa rozpoczynająca się sło-
wami „Podnieś rękę Boże
Dziecię, błogosław Ojczyzną
miłą”. Kolędę w aranżacji  To-
masza Ożoga, zaśpiewał Jaro-
sław Dzięgiel. W klimat
muzyki reggae przeniosła nas
kolęda „Gore gwiazda” w wy-
konaniu Karoliny Mach i Ma-
teusza Bednarza. 
O niezapomniane wrażenia
zadbały także „Aniołki z
Ochronki”, wzbogacając
swoim tanecznym występem
przygotowanym przez Panią
Iwonę Kozaczkę i Siostrę Bo-
żenę Panek, utwór „The lo-
vely snephard”. Partie solową
na saksofonie wykonała Do-
minika Kogut. Muzyczny wie-
czór był idealną okazją do
złożenia życzeń wszystkim
Babciom i Dziadkom. Or-
kiestra utworem „Walce
Straussa” przesłała wszystkim
obecnym jubilatom muzyczne
życzenia. Wszyscy soliści za-
prezentowali swoje umiejęt-
ności śpiewając znane dzieło
Leonarda Cohena „Hallelu-
jah”. Ballada pop-folkowa na-
pisana przez kanadyjskiego
kompozytora, a tego wieczoru
wykonana przez całą orkiestrę
spotkała się z dużym uzna-
niem publiczności i została
nagrodzona gromkimi bra-
wami. 
Jak co roku podczas Koncertu
Noworocznego wręczana jest

nagroda dla obywatela miasta
Szczucina. W tym roku,
Kryształowa Nagroda zago-
ściła u Złotej Medalistki, Mist-
rzyni Świata w Londynie,
mieszkanki Szczucina Joanny
Mazur i jej przewodnika 
Michała Stawickiego. Starosta
Dąbrowski Tadeusz Kwiat-
kowski wraz z Panem Mar-
kiem Kopią, gratulując
Joannie podkreślił, że jest to
uhonorowanie jej ciężkiej
pracy, determinacji i uporu
jaki posiada. Władze gminy
na czele z Burmistrzem 
Andrzejem Gorzkowiczem i
Przewodniczącą Rady Miej-
skiej w Szczucinie Agnieszką
Beker złożyły na ręce Joanny
wyrazy uznania i gratulacje.
Do życzeń dołączył się także
Ks. Zygmunt Warzecha, wrę-
czając złotej medalistce 
w dowodzie wdzięczności
Kryształ. Zarówno władze
Gminy jak i Powiatu wyraziły
podziw dla sukcesów Joanny.
„Jestem dumny, że miesz-
kanka powiatu dąbrowskiego
może poszczycić się tak wspa-
niałymi osiągnięciami i wyjąt-
kowym tytułem” - mówił
Starosta Dąbrowski. Warto za-
znaczyć, że Joanna w zeszłym
roku wróciła z kompletem
medali. Jej osiągnięcia zostały
docenione i nagrodzone w
83. plebiscycie „Przeglądu
Sportowego”. Joanna Mazur 
i Michał Stawicki zdobyli
tytuł „Sportowiec Niepełnos-
prawny 2017”. Mistrzyni
Świata wzruszona gratula-
cjami, podziękowała wszyst-
kim, którzy ją wspierają 
i jej kibicują. Podczas podzię-
kowań zacytowała także
ważne dla niej słowa papieża
Jana Pawła II „Człowiek jest
wielki nie przez to, co po-
siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez
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to, czym dzieli się z innymi".
Orkiestra wraz z wokalistką
Gabrielą Sołtys zadedykowała
Joannie niezwykle wzrusza-
jący utwór „You raise me up”. 
Słowa podziękowania za wło-
żony wkład pracy w przygo-
towanie koncertu dla
muzyków, solistów, ks. Zyg-
munta Warzechy oraz Dyry-
genta Jarosława Dzięgla
skierował Prezes Stowarzy-
szenia ,,Orkiestra Dęta” przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczucinie Andrzej Urbanik.
Jak podkreślił Prezes, trwa-
łość orkiestry zapewnia młode
pokolenie muzyków, których
w orkiestrowym gronie jest
coraz więcej. Składając gratu-
lacje muzykom, Andrzej
Urbanik podziękował także
wszystkim sponsorom, którzy
nieustannie wspierają finan-
sowo działania orkiestry. 

Gabriela Sołtys 

Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej



zującej stawki za 1% uszczerbku
na zdrowiu obowiązującej w

dniu wydania przez ZUS de-
cyzji w sprawie przyznania jed-
norazowego odszkodowania.
Jak wskazano powyżej, rodzinie
zmarłego na skutek choroby za-
wodowej pracownika również
przysługuje jednorazowe od-
szkodowanie z ZUS-u. Oprócz
świadczenia z ZUS-u członko-
wie najbliższej rodziny zmar-
łego pracownika mogą ubiegać
się o wypłatę świadczenia pie-
niężnego bezpośrednio od pra-
codawcy. 
W przypadku zaistnienia cho-
roby wymienionej w wykazie
chorób zawodowych, nawet
wiele lat po zakończeniu wyko-
nywania pracy w zakładzie, w

ustalenia, iż stwierdzona u pra-
cownika choroba jest wymie-

niona w wykazie chorób
zawodowych i praca była wyko-
nywana w warunkach narażają-
cych na jej powstanie, istnieje
domniemanie związku przyczy-
nowego między chorobą zawo-
dową, a warunkami
narażającymi na jej powstanie.
Postępowanie dotyczące ustale-
nia wystąpienia choroby zawo-
dowej składa się z trzech
etapów:
zgłoszenia podejrzenia wystą-
pienia choroby zawodowej,
rozpoznania zakończonego wy-
daniem orzeczenia lekarskiego,
stwierdzenia choroby zawodo-
wej.
Odpowiednie organy wydają
decyzję o stwierdzeniu choroby
zawodowej lub o braku pod-
staw do jej stwierdzenia na pod-
stawie przeprowadzonych
badań lub na podstawie doku-
mentacji medycznej, jeśli pra-
cownik zmarł na skutek
choroby zawodowej. 
Ubezpieczenie chorobowe gwa-
rantuje pracownikowi w przy-
padku choroby zawodowej nie
tylko zasiłek chorobowy, świad-
czenie rehabilitacyjne czy rentę
– wypłacane na określony czas,
ale również przewiduje możli-
wość wypłaty pojedynczej re-
kompensaty za utratę zdrowia i
sprawności. W przypadku
śmierci pracownika na skutek
choroby zawodowej rodzinie
poszkodowanego przysługuje
jednorazowe odszkodowanie z
ZUS. 
Dokumentem niezbędnym do
wystąpienia do ZUS-u z wnio-
skiem o wypłatę odszkodowa-
nia jest orzeczenie o
stwierdzeniu wystąpienia cho-
roby zawodowej.
Wysokość jednorazowego od-
szkodowania uzależniona jest
od procentowego stopnia sta-
łego lub długotrwałego uszczer-
bku na zdrowiu, który ustali
lekarz orzecznik. Kwota od-
szkodowania zależy od obowią-

– choroby opłucnej lub osierdzia
wywołane pyłem azbestu:
- rozległe zgrubienia opłucnej,
- rozległe blaszki opłucnej lub
osierdzia,
- wysięk opłucnowy;
- nowotwory złośliwe:
- rak płuca, rak oskrzela;
- międzybłoniak opłucnej albo
otrzewnej;
- przewlekłe obturacyjne zapa-
lenie oskrzeli, które spowodo-
wało trwałe upośledzenie
sprawności wentylacyjnej płuc z
obniżeniem natężonej objętości
wydechowej pierwszosekundo-
wej (FEV1) poniżej 60% wartości
należnej, wywołane narażeniem
na pyły lub gazy drażniące, je-
żeli w ostatnich 10 latach pracy
zawodowej co najmniej w 30%
przypadków stwierdzono na
stanowisku pracy przekroczenia
najwyższych dopuszczalnych
stężeń.
Pojęcie choroby zawodowej jest
zdefiniowane w kodeksie pracy.
Zgodnie z przepisem art.
235 k.p. za chorobę zawodową
uważa się chorobę, wymienioną
w wykazie chorób zawodo-
wych,  jeżeli w wyniku oceny
warunków pracy można stwier-
dzić bezspornie lub z wysokim
prawdopodobieństwem, że zos-
tała ona spowodowana działa-
niem czynników szkodliwych
dla zdrowia występujących w
środowisku pracy, albo w
związku ze sposobem wykony-
wania pracy, zwanych „naraże-
niem zawodowym”. Należy
zauważyć, że do stwierdzenia
choroby zawodowej niezbędne
jest zaistnienie dwóch przesła-
nek – choroba musi występo-
wać w wykazie chorób
zawodowych, a po drugie powi-
nien wystąpić związek przyczy-
nowy pomiędzy wykony-
waniem pracy, a chorobą. Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 19
lipca 1984 r., II PRN 9/84,
OSNC, nr 4, poz. 53, stwierdził,
że w przypadku pozytywnego

W połowie czerwca ubiegłego
roku na sali narad Urzędu
Miasta i Gminy Szczucin odbyło
się pierwsze z piętnastu spot-
kań, których przedmiotem była
możliwość dochodzenia rosz-
czeń za utratę życia lub zdrowia
za pracę w warunkach szkodli-
wych. W wyniku w/w spotkań,
blisko sto sześćdziesiąt osób
podpisało wnioski o wypłatę
odszkodowań, mając świado-
mość że proces dochodzenia
swoich praw trwa od 8 miesięcy
wzwyż. Poniższy tekst ma
przedstawić Ci drogi czytelniku
skalę problemu, oraz efekt fi-
nansowy, jaki uzyskuje instytu-
cja organizująca w/w spotkania
dla osób poszkodowanych.  
Pył azbestu ma silne właściwo-

ści pylicotwórcze i rakotwórcze.
Jest przez to uważany za jeden
z pyłów stwarzających najwięk-
sze zagrożenie dla zdrowia pra-
cowników. Pomimo niestoso-
wania azbestu w Polsce już od
kilkunastu lat, w dalszym ciągu
odnotowywane są nowe przy-
padki chorób azbesto-zależ-
nych, co jest związane ze
specyfiką biologicznego działa-
nia azbestu, którego następstwa
zdrowotne mogą się ujawniać w
trakcie trwania zatrudnienia, jak
również wiele lat po zaprzesta-
niu pracy w narażeniu. Wdy-
chane z powietrzem włókna
azbestowe kumulują się w płu-
cach przez całe życie, a pierwsze
objawy chorobowe mogą ujaw-
nić się nawet po 50 latach od
pierwszej ekspozycji na ich
działanie (okres utajenia, laten-
cji). Kancerogenne działanie
włókien azbestowych może być
wzmacniane współdziałaniem
innych czynników toksycznych.
W wykazie chorób zawodo-
wych obowiązującym aktualnie
(tj. z 2009 r.) wymienione zos-
tały następujące choroby będące
skutkiem zawodowej ekspozycji
na azbest:
- pylica azbestowa;

którym zajmowano się produk-
cją lub przetwarzaniem azbestu
można wnioskować o stwier-
dzenie wystąpienia choroby za-
wodowej. Jak wskazano na
wstępie niniejszego artykułu ob-
jawy choroby wywołanej azbes-
tem mogą ujawnić się nawet po
50 latach od pierwszego kon-
taktu z tym materiałem. Co wię-
cej, w większości schorzeń
wykaz chorób zawodowych nie
określa limitu czasu, w którym
wystąpienie udokumentowa-
nych objawów chorobowych
upoważnia do rozpoznania cho-
roby zawodowej pomimo
wcześniejszego zakończenia
pracy w narażeniu zawodo-
wym. 
Prawo przewiduje różne możli-
wości uzyskania odszkodowa-
nia za wystąpienie choroby
zawodowej oraz śmierć wywo-
łaną chorobą zawodową. Co
więcej o rekompensatę pie-
niężną po śmierci spowodowa-
nej chorobą zawodową mogą
ubiegać się członkowie rodziny
zmarłego. Do wypłaty odszko-
dowania zobowiązany jest za-
równo ZUS jak i zakład pracy, w
którym pracownik był narażony
na działanie szkodliwego az-
bestu.
Drogi czytelniku, jesteś po lek-
turze powyższego artykułu,
więc nadszedł czas, abyś sobie
odpowiedział na kluczowe py-
tanie zawarte w tytule „Czy jes-
teś tym, komu się należy?”

Ryszard Krause
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II miejsce - Paweł Madzia
III miejsce - Julia Banek
wyróżnienie:
Anna Borgosz, Natalia
Kozik, Oliwia Bańbor
w kategorii szkolnej 
młodszej ( I – III) – zespoły:
I miejsce - WESOŁE NUTKI
Szkoły Podstawowej 
w Szczucinie
II miejsce - ROZTAŃCZONY
TERCECIK Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci i Młodzieży
w Tarnowie
III miejsce - ZESPÓŁ WO-
KALNY  Szkoły Podstawo-
wej w Porębie Radlnej
w kategorii szkolnej  
starszej (IV - VI) – soliści:
I miejsce - Patryk Ledziński
II miejsce - Klaudia Rąpała
III miejsce - Oliwia 
Niemczura
wyróżnienie:
Łucja Kania
w kategorii szkolnej 
starszej (IV - VI) – zespoły:
I miejsce Ex aequo - Zespół
PŁOMIEŃ Szkoły Podstawo-
wej w Szczucinie
Zespół GO GA Pałacu Mło-
dzieży w Tarnowie
wyróżnienie:
Zespół ze Szkoły Podstawo-
wej w Borkach
Schola Dziewczęcej Służby
Maryjnej w Szczucinie
w kategorii młodzieżowej
młodszej (klasy gimnaz-
jalne)  - soliści:
I miejsce - Nina Kotarba
II miejsce - Martyna 
Josypów, Daria Nawój, 
Gabriela Nawój
III miejsce - Szymon Ptaśnik,
Jakub Bukała
wyróżnienie:
Marcelina Cieślik
w kategorii młodzieżowej
młodszej (klasy gimnaz-
jalne)  - zespoły:
I miejsce - Zespół CLAVE DE
SOL Samorządowego Cen-
trum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie
II miejsce - Zespół 
DOLCISSIMO Gimnazjum 
w Szczucinie
w kategorii młodzieżowej
starszej (szkoły średnie) 
– soliści: 
I miejsce - Joanna Hejmej
II miejsce - Patrycja Kotarba
III miejsce - Aleksandra 
Starzec
w kategorii młodzieżowej
starszej (szkoły średnie) 
– zespoły:
I miejsce - Zespół ICHTIS 
Parafii św. Jana Ewangelisty
w Zalasowej
Grand Prix Festiwalu
Patryk Ledziński
Nagroda specjalna 
Przewodniczącej Jury:
Gabriela Nawój, Patryk 
Ledziński

W dniach 27-28 stycznia 
2018 r. można było usłyszeć
melodie kolęd i pastorałek
w bogatej i ciekawej aranża-
cji podczas festiwalu „Ko-
lęda Hej”, który odbył się w
hali widowiskowo- sporto-
wej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Szczuci-
nie. To już XI edycja dziecię-
cego i młodzieżowego
przeglądu kolęd, który od-
bywa się w naszej Gminie.
Konkurs organizowany jest
w trzech kategoriach: przed-
szkolnej, szkolnej  i  ponad-
gimnazjalnej. Celem festi-
walu jest zachęcenie naj-
młodszego pokolenia do
śpiewania kolęd i pastorałek
dla ożywienia pięknej pol-
skiej tradycji kolędowania.
Jak mówi ks. Zygmunt Wa-
rzecha, proboszcz parafii
pw. św. Marii Magdaleny w
Szczucinie i współorganiza-
tor – ideą festiwalu jest zapo-
znanie się z całym
bogactwem  twórczości bo-
żonarodzeniowej. W kolę-
dach i pastorałkach zapisana
jest wiara pokoleń, ale także
i talent, bo słowa przecież
zostały ubrane w muzykę. 
„Składamy Księdzu Probosz-
czowi głębokie wyrazy 
uznania za wieloletnią, pro-
fesjonalną pracę, przyczynia-
jącą się do upowszechniania
kultury muzycznej i pielęg-
nacji tradycji kolędowania w
naszej Gminie. W imieniu sa-
morządu Gminy Szczucin
dziękujemy i życzymy, by
miłość do muzyki i  wspól-
nego muzykowania nigdy
nie wygasła.” – m.in. takie
słowa możemy przeczytać w
liście z podziękowaniami od
Burmistrza Szczucina An-
drzeja Gorzkowicza i Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej
w Szczucinie Agnieszki
Beker wręczonego ks. pro-
boszczowi Zygmuntowi Wa-
rzesze na koncercie
laureatów festiwalu „Kolęda
Hej”.
Ks. proboszcz Zygmunt Wa-
rzecha podczas trwania nie-
dzielnego koncertu złożył
swoje podziękowania dla
wszystkich, którzy przyczy-
nili się do organizacji festi-
walu są to m.in.: Burmistrz
Szczucina Andrzej Gorzko-
wicz, Przewodnicząca Rady
Miejskiej Agnieszka Beker,
Dyrektor MOSiR Tomasz So-
kołowski, Bogdan Sosin
wraz z rodziną, Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich,
Zofia Homińska, Samorząd
Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie, Harce-
rze z klas Gimnazjalnych w
Szczucinie, Jednostki OSP,

służba techniczna: Michał
Madura, Karol Chrabąszcz i
Kamil Duda, opiekunowie
uczestników, Jury oraz pro-
wadzący Gabriela Sołtys i
Karol Łuszcz.
Przez te 11 lat festiwal „Ko-
lęda Hej” wyrobił sobie
markę, której nie powstydzi-
liby się nawet najbardziej
wybredni organizatorzy po-
dobnych imprez. Co roku
ściąga do Szczucina wielu
wokalistów z całego regionu.
W tym roku na festiwal
przybyło 62 uczestników. In-
formacja o nim, dzięki prze-
kazom medialnym, dociera
do zainteresowanych w całej
Polsce. Mimo że charakter
festiwalu narzuca pewne
ograniczenia, w repertuarze
młodych wykonawców nie
brakowało nowych pastora-
łek, a także ciekawych aran-
żacji, tradycyjnych kolęd.
Wysoki poziom przygotowa-
nia małych artystów sprawił,
że kilkugodzinne przesłu-
chania minęły jak chwila, a
długa lista laureatów świad-
czy o  tym, że był on także
bardzo wyrównany. 
Po przesłuchaniach konkur-
sowych, jury w składzie:
Anna Szajer – wicedyrektor
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Tuchowie, nauczyciel for-
tepianu Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Tarnowie -
przewodnicząca, Krystyna
Szymańska – muzyk, wielo-
letni dyrektor Ogólnopol-
skich Festiwali Muzycznych
„Tydzień Talentów”, „Brawo
Maestro”, dyrektor SCKiB w
Szczucinie, Maciej Fijałkow-
ski – absolwent szkoły mu-
zycznej w Mielcu, dyrygent
Orkiestry Dętej w Mielcu i
Kazimierz Żurek - emeryto-
wany długoletni nauczyciel
wychowania muzycznego i
dyrektor Gimnazjum w
Szczucinie. Jury ogłosiło na-
stępujący werdykt:
w kategorii przedszkolnej 
- soliści:
I miejsce - Laura Rąpała, To-
masz Borgosz
II miejsce - Amelia Piekiel-
niak
III miejsce - Karolina Kaleta,
Mikołaj Adamowicz
w kategorii przedszkolnej –
zespoły:
I miejsce - ANIELSKIE
NUTKI Zespół Przedszkola
Niepublicznego Ochronki
św. Józefa w Szczucinie
II miejsce - MOTYLKI Zespół
Wokalno – Instrumentalny
Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Szczucinie
w kategorii szkolnej  młod-
szej (I – III) – soliści:
I miejsce - Krystian Gizicki

Festiwal „Kolęda Hej” 2018
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Radosny  kolędowy czas  za-
kończył  się  bardzo pomyślnie
dla  naszych szczucińskich
rozśpiewanych artystów. 
20  s tyczenia  to  sobota  pełna
emocj i ,  wrażeń i  radości  dla
chóru „Clave de sol” z SCKiB
w Szczucinie ,   który wyśpie-
wał  I  mie jsce  na  XVII  Mie-
chowskim Przeglądzie  Pieśni
Chóralne j  Kolęd i  Pastorałek
w Miechowie.  Chór  wykonał
piękną wiązankę kolędową,
która zachwyciła nie tylko ju-
rorów,  a le  również  publ icz-
ność.
Tydzień później  chór zdobył I
miejsce oraz Nagrodę Publicz-
ności   na XI Dziecięcym i  Mło-
dzieżowym Festiwalu Kolęd i
Pastorałek „Kolęda Hej” ,
który odbył się  na Hali  Wido-
wiskowo- Sportowej  w Szczu-
cinie.
Ostatnie  dni  kolędowania  za-
kończyły  s ię  również  sukce-
sem uczniów Szkoły
Podstawowej  w Szczucinie ,
podczas XI Dziecięcego i  Mło-
dzieżowego Festiwalu Kolęd i
Pastorałek,  
chór  "Wesołe  nutki"  z  k l .  1 -3

oraz Zespół  "Płomień" z kl .  4-
6  otrzymały  miejsce I .
Na Koncercie  Galowym
wszystkie nagrodzone zespoły
prezentowały swoje  umie jęt -
ności  przed l icznie  zgroma-
dzoną publicznością.  
Ogromną radość i  wzruszenie
przyniosły publiczności  lokal-
nej  -  pokazy wokalne i  instru-
mentalne wyżej wymienionych
zespołów na  IX  Koncercie
Noworocznym w Szkole  Pod-
stawowej  w Szczucinie.

1 lutego chór „Clave de
Sol”  obchodzi ł  swoją  drugą
rocznicę !  Gratuluję  wspania-
łych sukcesów osiągniętych
ciężką pracą ,  wytrwałością 
i  wielkim zaangażowaniem.
Dziękuję  rodzicom i  wszyst -
kim którzy nas  wspiera ją ,  ro-
zumie jąc ,  jak  Ważne Dzieło
wspólnie  tworzymy.  Trwajcie
do końca świata  i  jeszcze
dalej .
„Naród który przesta je  śpie-
wać,  przestaje  istnieć” (Oskar
Kolberg) .

Ilona Mach

10 lutego 2018 r., w Szkole Pod-
stawowej odbył się Koncert No-
woroczny pod hasłem: 
„Witajcie w naszej bajce”.
Koncert rozpoczęła dyrektor
szkoły Beata Dzięgiel, witając
wszystkich gości, którzy przy-
szli podziwiać występ uczniów. 
Następnie prezes stowarzysze-
nia Anna Kolano zaprezento-
wała najważniejsze wyda-
rzenia, które udało się zrealizo-
wać w ubiegłym roku. 
W kolejnej części imprezy odbył
się występ uczniów, którzy
przenieśli wszystkich zgroma-
dzonych w zaczarowaną krainę
baśni. Występ bogaty był w róż-
norodne prezentacje artystyczne
– Panie Ilona Mach przygoto-
wała część wokalną, Anna Ślęcz-

„Niech Mu Wszystkie dzwony grają, 
Aniołowie zaśpiewają...”

IX Koncert Noworoczny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie
kowska opracowała scenariusz
dla postaci bajkowych, a nau-
czycielki Dagmara Fortuna,  Lu-
cyna Rajtar i Grażyna Rajtar
wraz ze swoimi uczniami przy-
gotowały układy taneczne. W
występ zaangażowanych było
150 uczniów z klas I – VII. Go-
ście nagrodzili artystów grom-
kimi brawami.
Następnie głos zabrali: 
Burmistrz Szczucina 
Andrzej Gorzkowicz
oraz Przewodnicząca Rady
Gminy Agnieszka Beker, któ-
rzy podziękowali za wspaniały
koncert. 
Tradycyjnie po występach
dzieci, wszyscy uczestnicy kosz-
towali wspaniałe wypieki przy-
gotowane przez rodziców.

Mamy nadzieję, że koncert do-
starczył  uczestnikom niezapom-
nianych wrażeń.
Korzystając z okazji pragniemy
podziękować wszystkim, którzy
wspierają nasze stowarzyszenie.
Bowiem dzięki temu wsparciu
udało się przez lata zrealizować
wiele inicjatyw.
Jeśli Państwo chcą nas 
wesprzeć w bieżącym roku
przypominamy nasz numer
KRS 0000302173, numer ra-
chunku bankowego: 36 9464
0001 2001 0003 2997 0001.

Alicja Kupiec 
Szkoła Podstawowa w Szczucinie

Karnawał to czas
zabawy, muzyki i roz-
rywki, a ważnym i nieod-
łącznym elementem tego
okresu są bale. W takim
właśnie balu, w pełnym
tego słowa znaczeniu, 6 lu-
tego 2018 r., wzięły udział
osoby niepełnosprawne 
będące uczestnikami 3 
zaprzyjaźnionych Środowi-
skowych Domów Samopo-
mocy. Organizatorem
zabawy był ŚDS w Dąbro-
wicy, a do wspólnej za-
bawy zostali zaproszeni
także uczestnicy ŚDS w
Oleśnicy i w Siedlcu. W za-
bawie, która odbyła się w
Restauracji Staropolskiej w
Szczucinie wzięło udział
około 120 osób. Wszyscy
bawili się wyśmienicie przy
muzyce DJ Milusia i Hu-
berta – naszego pracow-
nika. Nikt nie pozostał
obojętny na płynącą z głoś-
ników muzykę i każdy bez
względu na stopień swojej
niepełnosprawności dał się
porwać tanecznym ryt-
mom.

Największą atrakcją była
fotobudka, gdzie w zabaw-
nym przebraniu można
było zrobić sobie różne
zdjęcia z grupą przyjaciół.
Nie zabrakło również 
pysznego poczęstunku
przygotowanego przez
pracowników ŚDS w Dąb-
rowicy, wspaniałych wy-
pieków dostarczonych
przez Rodziców i Opieku-
nów naszych podopiecz-
nych oraz wykwintnego
obiadu przygotowanego
przez Restaurację Staropol-
ską.

Organizacja balu
miała na celu integrację śro-
dowisk osób niepełnos-
prawnych, chwilowe
oderwanie osób niepełnos-
prawnych od ich codzien-
ności, zapomnienie o
chorobie i problemach.
Była to okazja do zawarcia
nowych znajomości i przy-
jaźni, do poczucia się peł-
noprawnym członkiem
społeczeństwa, wyjątko-
wym gościem. Bal 
dostarczył wiele niezapom-

nianych przeżyć i radości.
Mamy nadzieję, że poprzez
ukazanie osobie niepełnos-
prawnej, często zagubionej,
wyśmiewanej i wykluczo-
nej społecznie, że w życiu
mogą być obecne również
pozytywne emocje, podnie-
sie się poczucie wartości i
samoocena. Życzymy aby
wyśmienite humory i ma-
giczna atmosfera karnawa-
łowego balu pozostały na
długo w pamięci uczestni-
ków, a na kolejny bal zapra-
szamy za rok.

Społeczność Środo-
wiskowego Domu Samo-
pomocy w Dąbrowicy
bardzo serdecznie dziękuje
właścicielom i obsłudze Re-
stauracji Staropolskiej za
bezinteresowną pomoc. Ro-
ześmiane twarze uczestni-
ków i ich pozytywne
wspomnienia po balu to
największe podziękowanie
jakie można otrzymać za
dar czynienia dobra.

Maria Bielaszka 
Kierownik ŚDS w Dąbrowicy

BAL KARNAWAŁOWY ŚRODOWISKOWYCH
DOMÓW SAMOPOMOCY
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Dyskusyjne Kluby Książki to
wspólny projekt Instytutu
Książki i Bibliotek Wojewódz-
kich. Adresowany przede
wszystkim do czytelników ko-
rzystających z bibliotek publicz-
nych. Pomysł oparty jest na
założeniu, że potrzebne są
miejsca, w których można roz-
mawiać o czytanych książkach,
wymieniać się spostrzeżeniami,
dzielić refleksjami, dyskutować
o literaturze, pisarzach, poetach,
nowościach wydawniczych
oraz gatunkach literackich, nie
trzeba być krytykiem, by czer-
pać przyjemność z dyskutowa-
nia o literaturze.

Biblioteka Publiczna w
Szczucinie od kilku lat starała
się o przystąpienie do DKK, jed-
nak z uwagi na duże zaintereso-
wanie projektem, dopiero w
drugiej połowie 2017 r. udało się
nam do niego przystąpić. Od

stycznia 2018 r. w szczucińskiej
bibliotece powstały dwa Dysku-
syjne Kluby Książki dla dzieci i
dorosłych. Spotkania odbywają
się w każdy ostatni wtorek i
środę miesiąca, z wyjątkiem wa-
kacji. Mamy nadzieję, że będzie
to także okazja do nawiązywa-
nia kontaktów, nowych znajo-
mości oraz tworzenia
społeczności czytelniczej. Warto
podkreślić, że do Klubu można
dołączyć w każdej chwili.
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy !!!

Redakcja

Szczucińska Biblioteka przystąpiła
do Dyskusyjnego Klubu Książki  

Świetlica w Woli Szczucińskiej
W ramach projektu "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Szczucin jest LOWE" w świetlicy w Woli
Szczucińskiej w dniach 6-10.03.2018r., odbyły się warsztaty kulinarne pt. "Niech te pyszności za-
chwycą wszystkich gości" prowadzone przez Janinę Gierczyńską. Uczestnicy warsztatów poznawali
zasady planowania domowego budżetu i obliczania kaloryczności potraw. Przygotowywali trady-
cyjne i dietetyczne potrawy. Na zakończenie projektu, 10.03.2018r. odbyło się spotkanie połączone
z degustacją przygotowanych potraw, które uświetnił występ Grupy Teatralnej Seniorów, ze sztuką
pt. ,,Pensjonat pod Brzozą".

Agata Kica

Świetlica w Łęce
Szczucińskiej

W styczniu br. w świetlicy zor-
ganizowano warsztaty kuli-
narne z programu "LOWE".
Zajęcia z udziałem 39 osób pro-
wadziła Anna Dudkiewicz. Te-
matami warsztatów były:
lekcja teorii na temat zdrowego
odżywiania
kurczak na różne sposoby
piątkowe menu
kuchnia włoska
przystawki na różne okazje
ciasta i ciasteczka

W lutym 46 dzieci skorzystało z
ferii zimowych zorganizowa-
nych w świetlicy. Były gry, za-
bawy, zajęcia plastyczne i
turniej tenisa stołowego o pu-
char wsi, a na zakończenie
wspólny kulig.

Anna Łachut 

Grupa Kolędnicza "Zabrnie",
działajaca pod patronatem
SCKiB w Szczucinie prowa-
dzona przez Danutę Doma-
recką, swoimi występami
uświetniała imprezy okoliczno-
ściowe w miejscowościach
gminy Szczucin i sąsiednich.
20.01 - wystąpiła w Lubaszu
27.01 - w świetlicy w Zabrniu,
28.01 - w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Słupi. 
9.02 br., kolędnicy wzięli udział
w 46. Góralskim Karnawale –

Ogólnopolskim Konkursie
Grup Kolędniczych w Bukowi-
nie Tatrzańskiej. Wśród 50. wy-
stępujących grup kolędniczych,
nasi reprezentanci zdobyli trze-
cie miejsce i Brązową Rozetę
Góralską. Podziękowanie i gra-
tulacje za promowanie Gminy
Szczucin w imieniu Samorządu
złożył Grupie Kolędniczej i in-
struktorowi na zebraniu wiej-
skim 4 marca br. w Zabrniu
Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz.

Kolędowanie po wsiach zakończone 
sukcesem w Bukowinie Tatrzańskiej



łowo nakrywać do stołu i jakie
obowiązują zasady zachowania
się przy nim. W trakcie dyskusji
dzieci zrozumiały że dobre ma-
niery są bardzo ważną, a jedno-
cześnie trudną umiejętnością.
Ferie spędzone w bibliotece to
nie tylko nauka, to także za-
bawa. Wśród różnorodnych
propozycji jakie przygotowały
bibliotekarki największym zain-
teresowaniem cieszyły się zaję-
cia plastyczne. Dzieci robiły
walentynkowe serduszka, za-
kładki do książek, styropianowe
biedronki, węże i sowy. Były
także mandale (uspokajające ko-
lorowanki), gry planszowe,
puzzle i zajęcia z piłką. Na za-
kończenie ferii  każde dziecko
otrzymało dyplom uczestnictwa
w warsztatach dobrych manier,
a pani Agnieszka, mama jednej
z uczestniczek zajęć przygoto-
wała dla wszystkich słodki upo-
minek – gofry z bitą śmietaną i
czekoladą. Mile spędzony czas
na długo pozostanie w pamięci
dzieci.  

"Ferie zimowe z zabawą"
Dwa razy w tygodniu podczas
ferii zimowych  2018r., dzieci
spotykały się w Domu Kultury
w Szczucinie aby współnie z in-
struktorami bawić się i uczyć
różnych ciekawych rzeczy. Pla-

O tym że zimowy wypoczynek
spędzony w bibliotece może być
atrakcyjny przekonały się dzieci
uczestniczące w bezpłatnych za-
jęciach zorganizowanych w
szczucińskiej bibliotece. Biblio-
tekarki podobnie, jak podczas
wakacji sięgnęły po literaturę i
postanowiły połączyć edukację
z dobrą zabawą. Tym razem za-
jęcia przebiegały ph. „Grunt to
dobre wychowanie”, a ich celem
było poznanie zasad savoir-
vivre i sztuka stosowania ich w
codziennym życiu. Wprowa-
dzeniem do tematu były frag-
menty książek dla dzieci:
„Dobre obyczaje” i „Bon czy
ton: savoir-vivre dla dzieci”
Grzegorza Kasdepke. Każde
spotkanie bibliotekarki rozpo-

czynały czytaniem krótkich
opowiadań z książki, a dzieci z
uwagą i zaciekawieniem śle-
dziły losy wiecznie kłócących
się bliźniaków – Kuby i Buby,
które poznają podstawowe po-
jęcia i zasady savoir-vivre. Po
wspólnej lekturze rozmawia-
liśmy na temat dobrych manier,
znajomości obowiązujących
zwyczajów, form towarzyskich
i reguł grzecznościowych obo-
wiązujących w grupie rówieśni-
czej oraz w stosunku do
wychowawców i członków ro-
dziny. Zastanawialiśmy się i
szukaliśmy odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytania, m.in. jak na-
leży zachować się w miejscach
publicznych, jak kulturalnie ze
sobą rozmawiać, jak prawid-

Ferie i savoir-vivre styczne zajęcia cieszyły się naj-
wiekszym zainteresowaniem.
Dzieci wykonywały walentyn-
kowe serduszka, a z masy solnej
robiły różne ozdoby. Były też

zabawy z chustą animacyjną,
zajęcia sportowe, quizy i zga-
duj-zgadule.                                                   

Redakcja
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Kapela "Wiślanie" w Kupieninie
Kapela Ludowa "Wiślanie", wystąpiła z repertuarem kolędo-
wym 23.01.br., w Domu Radosnej Starości w Kupieninie. 

"Psotki i śmieszki" to tytuł Kon-
kursu recytatorskiego, który
odbył się 7.02.2018 r. w Domu
Kultury w Szczucinie. Przed-
szkolaki recytowały wiersze Ja-
niny Porazińskiej w różnych
kategoriach wiekowych. Jury w
składzie: Danuta Bober – eme-
rytowany nauczyciel wychowa-
nia przedszkolnego, dyrektor
szkoły, Krystyna Kowal – eme-
rytowany nauczyciel wychowa-
nia przedszkolnego, polonista,
Krystyna Szymańska – dyrektor
SCKiB w Szczucinie, absolwent
Wydziału Wokalno-Aktor-
skiego Akademii Muzycznej, po
przesłuchaniu wszystkich
uczestników przyznało nastę-
pujące miejsca i wyróżnienia:
kategoria  3 – 4 lata
I m Szymon Klara 
- Przedszkole w Słupcu
I m Kinga Taraska 
- Przedszkole Niepubliczne
"Ochronka" 
w Szczucinie
II m Kornelia Opozda 
– Przedszkole Niepubliczne
"Ochronka" w Szczucinie
II m Gabriela Strzałba - Przed-
szkole Niepubliczne "Bajkowa
Kraina" w Szczucinie
kategoria 5 lat
I m Emilia Kaczmarczyk 
- Przedszkole w Maniowie
I m Inga Kapel – Przedszkole
Niepubliczne "Bajkowa Kraina" 
w Szczucinie
II m Róża Dudkiewicz - Przed-
szkole Niepubliczne

"Ochronka" w Szczucinie
II m Milena Machaj 
– Przedszkole w Skrzynce
III m Amelia Dynak 
- Przedszkole w Słupcu
III m Nikola Czech – Przed-
szkole Publiczne w Borkach
kategoria 6 lat
I m Karol Kusiak - Przedszkole
Niepubliczne "Bajkowa Kraina"
w Szczucinie
I m Łucja Dzięgiel – Przed-
szkole Publiczne w Szczucinie
II m Wojciech Pietras – Przed-
szkole Publiczne w Szczucinie
II m Wiktoria Szczygieł 
– Przedszkole Publiczne 
w Borkach
III m Julia Cieśla – Przedszkole
Publiczne w Szczucinie
III m Natalia Głód – Oddział
Przedszkolny w Zabrniu
III m Donata Biskup – Przed-
szkole Publiczne w Szczucinie
Wyróżnienie – Jakub Nalepa –
Przedszkole Niepubliczne
"Ochronka" w Szczucinie
Wyróżnienie – Gabriela 
Wilkosz – Przedszkole 
w Słupcu
Wyróżnienie - Ilona Zalińska 
– Przedszkole w Słupcu
Wyróżnienie – Anna Cieśla 
- Oddział Przedszkolny 

w Zabrniu
Wszystkim wręczono  pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez organizatora. 

Redakcja
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Jasełka w Kościele 
Tradycją stały się wy-

stępy naszych dzieci w kościele
parafialnym w Zabrniu w Dzień
Bożego Narodzenia. Uczniowie
zaprezentowali swoje talenty
aktorskie i wokalne podczas
Mszy św. o godz. 10.30. Mali ak-
torzy wspaniale przybliżyli licz-
nie zgromadzonej publiczności
prawdę o narodzinach Jezusa.
Przedstawili historię Maryi i Jó-
zefa, którym towarzyszyły
anioły, pastuszkowie i Mędrcy,
przybywający oddać pokłon
Dzieciątku. Ks. proboszcz
Marek Łopatka podziękował
wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w przygotowanie jase-
łek i zaprezentowali je we
wspólnocie parafialnej.

Bal karnawałowy 
W sobotę 9 lutego 2018 r.,

od godz. 13:00 do godz. 16:00 w
szkole odbyła się zabawa karna-
wałowa, w której uczestniczyli
uczniowie klas 0-VII. Na ten

dzień sala gimnastyczna zamie-
niła się w salę balową, pięknie
udekorowaną łańcuchami,
gwiazdami i pięknymi stroi-
kami. W przygotowaniu deko-
racji uczestniczyli uczniowie 
i nauczyciele. Uczniowie, szcze-
gólnie  młodszych klas, przybyli
w pięknych i pomysłowych
strojach, wcielając się w różne
postacie. Tylu rozbójników, pi-
ratów, batmanów, policjantów,
strażaków i  księżniczek nie zo-
baczymy na żadnym innym
balu, jak tylko na karnawało-
wym! Przy dźwiękach najwięk-
szych przebojów, prezentowa-
nych przez DJ Milusia, wszyscy
bawili się doskonale. W czasie
zabawy odbyło się szereg kon-
kursów m.in: konkurs na najcie-
kawszy strój karnawałowy,
konkurs na królową i króla balu,
zabawa taneczna z krzesłami 
i wiele innych. Nad prawidło-
wością przebiegu konkursów
czuwało jury złożone z rodzi-
ców, przedstawicieli samorządu

Kalejdoskop ze Szkoły Podstawowej w Zabrniu
uczniowskiego i nauczycieli. Na
zwycięzców czekały słodkie na-
grody. Zabawa karnawałowa
była udana. Kolejne karnawa-
łowe szaleństwo dopiero za rok.

Spotkanie z policjantem
Przed feriami odbyło

się spotkanie z policjantem na
temat bezpiecznego wypo-
czynku w czasie ferii zimowych.
Policjant przypomniał o prze-
strzeganiu zasad bezpieczeń-
stwa podczas uprawiania
sportów zimowych i zabawach
na świeżym powietrzu. Szcze-
gólnie zwrócił uwagę na niebez-
pieczeństwa związane z
zabawami w miejscach do tego
nieprzystosowanych. Przestrze-
gał również o niebezpieczeń-
stwach czyhających na
użytkowników w internecie,
niebezpiecznych grach i znajo-
mościach. Udzielił wskazówek
jak zachowywać się w domu
pod nieobecność dorosłych.
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Mając na uwadze dzia-
łalność naszego przedszkola,
chciałabym zwrócić szczególną
uwagę na działania proekolo-
giczne. W znacznej mierze do
wykonywania prac i dekoracji
wykorzystujemy materiały z re-
cyklingu dajemy im ,,nowe
życie”.
Projekt, który realizujemy od
września po hasłem ,,Zbieram,
segreguję, a co się do zabawy
wykorzystuję” obrazuje naszą
działalność i zaangażowanie w
ochronę środowiska. Od naj-
młodszych lat uczymy wyko-
rzystywać to, co znajduje się
wokół nas, z czego korzystamy
na co dzień. Przez swoją krea-
tywność, pomysłowość angażu-
jemy do wykonywania prac
dzieci. Czasem jest to żmudna i
mozolna praca, długotermi-

nowa, a ciekawość dziecka jest
ogromna, ale dzięki temu
dziecko na swoim przykładzie
uczy się cierpliwości, wytrwało-
ści, współpracy w grupie, syste-
matyczności, estetyki i jeszcze
wiele innych bardzo pożąda-
nych cech, które będą mu po-
trzebne w codziennym i
przyszłym życiu. 
W lutym br., zorganizowaliśmy
,,Dzień Otwarty” przedszkola,
każdy kto chciał mógł zobaczyć
nasze warunki lokalowe, bazę
dydaktyczną i prace jakie do tej
pory wykonaliśmy. Naszą dzia-
łalność można obserwować na
facebooku Zespół Szkolno –
Przedszkolny Maniów (w tym
miejscu składam podziękowa-
nie rodzicom za prowadzenie 
tej strony, zaangażowanie 
i chęć niesienia pomocy) 
oraz stronie internetowej
www.zspmaniow.pl. Dzięki lu-
dziom chętnym do pomocy mo-
żemy promować nasze
przedszkole w środowisku
lokalnym i nie tylko.
W związku z prowadzoną re-
krutacją zapraszamy wszystkich
rodziców do zapoznania się z
naszą ofertą. Może komuś spo-
doba się nasza działalność i ze-
chce zapisać swoją pociechę do
Publicznego Przedszkola w Ma-
niowie, serdecznie zapraszamy.
Zobacz, przyjdź, podejmij de-
cyzję.

Grażyna Glica

Przedszkole Publiczne
w Maniowie zaprasza

Mistrz Powiatu w piłce siatko-
wej chłopców szkół podstawo-
wych

8 lutego 2018 r. na
obiekcie Hali Sportowej im.
Agaty Mróz w Dąbrowie Tar-
nowskiej odbyły się zawody o
mistrzostwo powiatu dąbrow-
skiego w piłce siatkowej. Dru-
żyna chłopców w składzie:
Adrian Bogacz, Jakub Bogacz,
Piotr Bogacz, Mateusz Gawroń-
ski, Michał Głód, Mateusz Ku-
piec, Marcin Nowak, Maciej

Płaczek i Kamil Skóra zajęła
pierwsze miejsce uzyskując
awans i prawo do reprezento-
wania powiatu dąbrowskiego w
zawodach rejonowych, które
odbyły się 14 marca w Tarno-
wie. Tydzień wcześniej chłopcy
w tym samym składzie zwycię-
żyli w zawodach o Mistrzostwo
Gminy Szczucin.

Zespół redakcyjny

Praca szkoły nie ogra-
nicza się do codziennej realiza-
cji podstawy programowej,
sprawdzianów, wywiadówek,
egzaminów oraz kształtowania
młodych umysłów i charakte-
rów. Szkoła to również miejsce
akcji charytatywnych, cieka-
wych wydarzeń kulturalnych i
imprez, w których uczestniczą
nie tylko uczniowie, ale też śro-
dowisko lokalne.
Nasza szkoła dba o bezpie-
czeństwo najmłodszych użyt-
kowników Internetu m. in.
poprzez udział w projekcie
,,Zagrożenia w Sieci – profilak-
tyka, reagowanie” realizowa-
nego przez Komendę
Wojewódzką Policji w Krako-
wie. W związku z tym w szkole
odbył się konkurs plastyczny
pod hasłem ,,Nie daj się wciąg-
nąć w  sieć”. Podsumowanie
konkursu miało miejsce pod-
czas spotkania z mł. aspiran-
tem Krzysztofem Słowikiem w
dniu 6.12.2018r. Spośród
wszystkich uczestników wyło-
niono zwycięzców, którymi
zostali:
Kinga Zawalska 
z kl. IV – I miejsce
Emilia Pszczoła 
z kl. I – II miejsce
Kamil Pszczoła 
z kl. VI – II miejsce 
Klaudia Sypek 
z kl. VI – III miejsce
Martyna Urbanik 
z kl. VI – III miejsce
Nasi uczniowie uczestniczyli w
pogadance dotyczącej zagro-
żeń związanych z Internetem,

cyberprzemocą i zasad bez-
piecznego korzystania z zaso-
bów sieciowych. Wszyscy
uczniowie klasy I otrzymali ka-
mizelki odblaskowe, opaski na
rękę i breloczki, dzięki którym
będą lepiej widoczni, a co za
tym idzie bardziej bezpieczni
na drogach. Kontynuacją cyklu
działań skupionych wokół bez-
pieczeństwa było spotkanie
klas I – VII z przedstawicielem
KRUS, który ogłosił konkurs
plastyczny pod hasłem ,,Bez-
piecznie na wsi mamy – upad-
kom zapobiegamy”. Podczas
prelekcji prowadzący omówił
najczęstsze przyczyny wypad-
ków podczas zajęć w gospo-
darstwach domowych oraz
udzielił uczniom cennych
wskazówek dotyczących spo-
sobów zapobiegania im. 

W Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, 1 marca
w szkole odbyła się uroczysta
akademia, podczas której
uczniowie klas gimnazjalnych
przygotowani przez P. Lucynę
Szot wspominali postać Da-
nuty Siedzikówny ,,Inki” oraz
innych bojowników o wolność.
Oprócz wspomnień i poezji po-
jawiły się także pieśni o tema-
tyce patriotycznej oraz
prezentacja multimedialna
przybliżająca uczniom ważne
postacie historyczne. 
W bieżącym roku szkolnym
możemy się także poszczycić
sukcesami sportowymi.
Uczniowie szkoły startowali w
Drużynowych Mistrzostwach

Powiatu w Badmintonie.
Dziewczęta z klasy IV  Ange-
lika Chrabąszcz i Amelia 
Słowik zajęły III miejsce.
Dziewczęta z gimnazjum Ale-
ksandra Słowik i Agata Szcze-
pańska zajęły miejsce II.
Chłopcy z gimnazjum Damian
Giza i Adam Szlązak zajęli II
miejsce. Startowaliśmy rów-
nież w Mistrzostwach Gminy
w halowej piłce nożnej, zajmu-
jąc III miejsce w kategorii
chłopców. Chłopcy z gimnaz-
jum zajęli V miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu w halowej
piłce nożnej. Ponadto 5 lutego
br. uczniowie kl. IV – VI
uczestniczyli w gminnych roz-
grywkach z mini siatkówki.
Drużyna dziewcząt uplaso-
wała się na miejscu III, a
chłopcy na miejscu II i awanso-
wali na zawody powiatowe,
gdzie zdobyli II miejsce.
Uczniowie klas starszych rów-
nież startowali w Mistrzo-
stwach Gminy w  siatkówce
zdobywając II miejsce w kate-
gorii dziewcząt i III w kategorii
chłopców. Startując w Mistrzo-
stwach Powiatu, dziewczęta
zajęły miejsce III. W rozegra-
nych w naszej szkole Mistrzo-
stwach Powiatu w tenisie
stołowym bardzo dobre III
miejsce uzyskały Paulina
Ćwięka kl. V i Olga Łabuzek 
kl. VI w rozgrywkach drużyno-
wych. 

Ewa Kaczówka

Z życia Szkoły Podstawowej w Borkach
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10 stycznia br. gościliśmy w na-
szej szkole panią dietetyk Mał-
gorzatę Michno. Podczas
spotkania z uczniami pani Mał-
gorzata zwróciła szczególną
uwagę na znaczenie śniadania
jako najważniejszego posiłku w
ciągu dnia. Uczniowie dowie-
dzieli się w jaki sposób to, co
jemy wpływa na nasze zdrowie
i codzienne funkcjonowanie.
Pani dietetyk tłumaczyła, dla-
czego należy ograniczać słod-
kie przekąski i napoje, a jeść
więcej warzyw i owoców. W
ciekawy i sugestywny sposób
przedstawiła ile cukru mieści
się w niewielkim batoniku czy
też małej puszce napoju. Wyjaś-
niała, że niezwykle istotne dla
zdrowia i utrzymania prawid-
łowej wagi ciała jest spożywa-
nie pięciu posiłków dziennie.
Omawiając piramidę zdrowego
odżywiania zwróciła uwagę na
to, co i w jakich proporcjach
jeść, by być zdrowym. Na za-
kończenie dodała, iż oprócz
dobrze zbilansowanej diety,
niezmiernie ważna jest aktyw-
ność fizyczna. Uczniowie ak-
tywnie uczestniczyli w
spotkaniu, zadawali gościowi
wiele ciekawych pytań.
Zdrowe odżywianie to ważna
sprawa, bo przecież "w zdro-
wym ciele, zdrowy duch".

1 marca obchodziliśmy
Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Z okazji tego
święta, w całej Polsce, zorgani-
zowano wiele uroczystości.
Również uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Słupcu uczcili bohaterów anty-
komunistycznego i niepodle-
głościowego podziemia. W
ramach upamiętnienia postaci i
wydarzeń z przeszłości 2 marca
2018 roku w naszej szkole od-
była się uroczysta lekcja histo-
rii, w której uczestniczyli
uczniowie kl. I-VII. Uczniowie
mieli okazję pogłębić swoją
wiedzę historyczną, a  także

poznać losy zamordowanych
polskich oficerów. „Żołnierze
Wyklęci” to bohaterowie anty-
komunistycznego podziemia,
którzy w obronie państwa pol-
skiego przeciwstawili się so-
wieckiej agresji i narzuconemu
siłą reżimowi komunistycz-
nemu. Uroczystość przygoto-
wały Panie Czesława Łuszcz i
Barbara Czaja.

Uczniowie naszej
szkoły kierują się wrażliwością
i troską o drugiego człowieka.
Nie tylko chcą, ale również bez-
interesownie pomagają. W bie-
żącym roku szkolnym z
wielkim zaangażowaniem włą-
czali się w działania charyta-
tywne. I tak, uczestniczyli w
akcji "Opatrunek na Ratunek"
organizowanej przez Fundację
Pomocy Humanitarnej "Re-
demptoris Missio". Zbierali
środki opatrunkowe, plastry,
bandaże, które zostały wysłane
do misyjnych szpitali i przy-
chodni w Afryce. Kolejny już
raz brali aktywny udział w Fi-
nale Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Dzięki
wolontariuszom: Karolinie
Bryk, Wiktorii Czupskiej, Justy-
nie Łachut, Adrianowi Sype-
rowi i Karolinie Zalińskiej
udało się zebrać kwotę 1574,36
złotych. "Góra Grosza" to
wielka zbiórka monet organi-
zowana przez Towarzystwo
Nasz Dom pod patronatem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodo-
wej, której celem jest pomoc
dzieciom wychowującym się
poza swoją rodziną, w domach
dziecka czy rodzinach zastęp-
czych. Uczniowie i tym razem
nie zawiedli. Każdy przyniósł
tyle, ile mógł, w myśl zasady:
"Jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza jest największa
na świecie".

Danuta Krupa

1.02.2018r., w przedszkolu od-
była się zabawa choinkowa.
Wszystkie dzieci z utęsknieniem
czekały na nadejście tego uprag-
nionego dnia. Od rana w przed-
szkolu pojawiały się kolorowe
postacie. Dzieci przebrane były
za bohaterów znanych bajek, w
salach przedszkolnych można
było spotkać wróżki, królewny,
Spider – Mana, Batmana… i
wiele innych postaci. Bal rozpo-
czął się po śniadaniu, wtedy
przedszkolaki wspólnie z wy-
chowawcami zebrali się na sali
gimnastycznej. Tam, razem ze
starszymi kolegami i koleżan-
kami ze szkoły rozpoczęły
wspólną zabawę. Na sali pod-
czas pląsów robiło się kolorowo,
wszyscy bawili się wesoło,
uśmiech nie znikał z twarzy
mimo chwilowego zmęczenia.
Dodatkową atrakcją było przy-
bycie na bal bajkowych postaci,
którymi były: Myszki Miki oraz

Minionek. Rodzice tradycyjnie
zadbali o poczęstunek dla
wszystkich dzieci. Tego dnia
również nasze przedszkole od-
wiedził Pan Policjant – Krzysz-
tof Słowik. Niecodzienny gość
przeprowadził z dziećmi poga-
dankę na temat bezpieczeństwa.
Przedszkolaki wykazały się
dużą wiedzą i z łatwością odpo-
wiadały na pytania. Znały za-
sady przechodzenia przez
jezdnię, jazdy w samochodzie,
znaczenie sygnalizacji świetlnej
oraz numery telefonów alarmo-
wych. Gość ostrzegał też przed
osobami nieznajomymi, z któ-
rymi nie wolno rozmawiać i
wpuszczać ich do domu. Dzieci
poznały również zasady zacho-
wania oraz postawy jakie należy
przyjąć w sytuacji, gdy zaata-
kuje nas pies. Na zakończenie
spotkania dzieci przedstawiły
,,Modę odblaskową”. Zastoso-
wanie elementów odblasko-

Z życia Przedszkola Publicznego w Skrzynce Wieści z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Słupcuwych sprawia, że kierujący po-

jazdami lepiej widzą innych
uczestników ruchu drogowego.
Warto pamiętać, że odblaski
wielu ludziom uratowały życie.

26 lutego odbyło się spotkanie z
przedstawicielem KRUS, który
rozmawiał z dziećmi na temat
bezpieczeństwa w trakcie po-
bytu w gospodarstwach rol-
nych. Pogadankę wzbogaciły
materiały multimedialne. Za-
chęcał on także do udziału w
VIII Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym dla Dzieci pt." Bez-
piecznie na Wsi Mamy - Upad-
kom Zapobiegamy". Celem
Konkursu jest promowanie po-
zytywnych zachowań związa-
nych z pracą i zabawą na terenie
gospodarstwa rolnego.

Bernadetta Żelazko

Nagroda dla Joanny 
Dziedzic

Poseł  Wiesław Krajewski  uhonoro-
wał  uczennicę Szkoły w Skrzynce.
Złożył gratulacje i wręczył ufundowaną
przez siebie nagrodę Joannie  Dziedzic
z Radwana,  uczennicy 2 klasy gimnaz-
jalnej, która została laureatką V edycji
konku r s u  „ P a m i ę ć  nieustająca”,
zorganizowaneg o  p od patronatem
IPN. Uczennicę do konkursu przygoto-
wała Pani Agnieszka Kogut- nauczy-
cielka historii. 

ZIEMIA, WŁADZA,
OŚWIATA DLA LUDU 
– PSL „PIAST” 
Ulotka jest częścią projektu edukacyj-
nego „Posłowie pierwszego Sejmu
Niepodległej” 1919r.
realizowanego przez młodzież gim-
nazjalną ze Szczucina.

Koordynator projektu  E. Nowak
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Dzień Babci i Dziadka
w Borkach

19 stycznia 2018 r. odbyło się
spotkanie środowiskowe z
okazji  Dnia Babci i Dziadka w
Szkole Podstawowej w Borkach,
w którym licznie uczestniczyli
dziadkowie i babcie naszych mi-
lusińskich. W roli konferansje-
rów wystąpili Natalia Jarosz z
kl. VII i Kacper Woźniak z 
kl. II a. Uroczystość wzbogaciła
krakowiakiem w ludowych
strojach klasa VII przygotowana
przez P. Barbarę Czaję, ponadto
chłopcy z klas edukacji wczes-
noszkolnej zachwycili publicz-
ność tańcem z kapeluszami, zaś
dziewczynki przybrały postać
motylków i wykonały taniec w
czerwonych pelerynach. Wyma-
gało to wielu prób i przygoto-
wań zarówno ze strony dzieci
jak i ich nauczycielek Lucyny
Bełzowskiej,  Marty Dubajki i
Elżbiety Starzec, jednak efekt
ich pracy potwierdzony grom-
kimi brawami seniorów udo-
wodnił, że warto włożyć dużo
starania w utrzymanie poziomu
artystycznego szkolnych im-
prez, gdyż odbiorcy ciepłym
przyjęciem potrafią to nagrodzić
i docenić. Na zakończenie spot-
kania każdy z gości otrzymał
upominek w postaci ozdobnej,
ręcznie wykonanej laurki wg
pomysłu P. Jadwigi Kłagisz. 

Ewa Kaczówka

Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu 

w Skrzynce
31.01.2018r., w  Przedszkolu
Publicznym w Skrzynce obcho-
dziliśmy Dzień Babci i Dziadka.
Uroczysta akademia rozpoczęła
się od inscenizacji ,,Jasełek”. Na-
stępnie przedszkolaki przedsta-
wiły swój program artystyczny
w którym pokazali swoje umie-
jętności muzyczne, ruchowe
oraz recytatorskie. Mali artyści z
dużym przejęciem i zaangażo-
waniem odtwarzali swoje role.
Dumni dziadkowie przy słod-
kim poczęstunku, ze wzrusze-
niem podziwiali występy
swoich milusińskich. Na koniec
wszystkie wnuczęta   obdaro-
wały swoich bliskich przygoto-
wanymi upominkami. Goście ze
wzruszeniem patrzyli na swoje
pociechy i wielkimi brawami
dziękowali za występy. Takie
spotkania pełne uśmiechów,
wzruszeń i radości wzmacniają
więzi emocjonalne z rodziną,
uczą dzieci sposobów wyraża-
nia uczuć oraz szacunku dla
osób starszych.

Dzień Babci i Dziadka
w Słupcu

Są takie dni w kalendarzu, w
których pomimo zimowej
aury na zewnątrz, każdemu
robi się cieplej na sercu. To
21 i  22 stycznia - święto na-
szych Babć i Dziadków. W
Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym w Słupcu uroczys-
tość z tej właśnie okazji jest
tradycją na stałe wpisaną w
harmonogram uroczystości
szkolnych. Dnia 19 stycznia
br. już od pierwszej lekcji
wszystkim udzielał się na-
strój podekscytowania. Cze-
kaliśmy na nasze kochane
Babcie i wspaniałych Dziad-
ków. Krótko przed godziną
12.00, pomimo niesprzyjają-
cej pogody, przybyli wycze-
kiwani goście. W szkole
zapanowała niezwykła atmo-
sfera. Uroczystość rozpo-
częła dyrektor szkoły
Władysława Wróbel, która
ciepłymi słowami  serdecz-
nie powitała zacnych gości,
po czym przedszkolaki oraz
dzieci z klas I-III z udziałem
starszych uczniów z wielkim
przejęciem prezentowały
program artystyczny przygo-
towany specjalnie na tę
okazję. Babcie i Dziadkowie
mogli podziwiać swoje 
wnuczęta w różnych for-
mach artystycznych: były
wzruszające wiersze, ra-
dosne piosenki, humory-
styczna pantomima,
skomplikowane  układy cho-
reograficzne i taneczne. Nie
zabrakło również  jasełek i
wspólnego śpiewu biesiad-
nego. Było poważnie, mo-
mentami wzruszająco i
bardzo wesoło. Wspólny po-
częstunek przygotowany
przez rodziców stał się
okazją do rozmów i dzielenia
się wrażeniami z występu.
Dziadkowie z pewnością
byli dumni ze swych wnu-
cząt, a i nierzadko ukrad-
kiem ocierali łzy wzruszenia.

Dzień Babci i Dziadka
w Zabrniu

29 stycznia 2018 r., odbyła się w
Szkole Podstawowej w Zabrniu
uroczystość Dnia Babci i
Dziadka. Zaproszeni goście jak
co roku licznie przybyli, aby po-
dziwiać występy swoich wnu-
cząt. Uroczystość rozpoczęła
dyrektor szkoły Genowefa Dzię-
giel, która serdecznie powitała
przybyłych gości. W ciepłych
słowach mówiła o roli dziad-
ków we współczesnych pol-
skich domach, ich miłości,
oddaniu i blasku, który rozta-
czają wokół siebie, będąc tak na-
prawdę dumą każdej rodziny.
W swoim wystąpieniu przyto-
czyła słowa patrona szkoły 
św. Jana Pawła II skierowane do
Babć i Dziadków „Waszym za-
daniem jest wpoić młodym po-
koleniom głęboką wiarę,
chrześcijańskie praktyki i
zdrowe zasady moralne. Bądź-
cie filarem każdej rodziny, wzo-
rem dla młodego pokolenia”. W
pięknie udekorowanej sali
uczniowie klas 0-III pod kierun-
kiem swoich wychowawców za-
prezentowali bogaty program
artystyczny. Były występy wo-
kalne, taneczne i recytatorskie.
Mali artyści z przejęciem pre-
zentowali swoje umiejętności, a
dziadkowie ze wzruszeniem
odbierali czułe słowa kierowane
pod ich adresem. Na zakończe-
nie dziecięcych występów jeden
z dziadków pan Józef First na
ręce dyrektor szkoły złożył
kwiaty i podziękowania dla
dzieci, nauczycieli za pamięć,
życzenia i zaangażowanie w
przygotowanie tej uroczystości
bo jak podkreślił – wnuczętom
to się należy. Nie obyło się także
bez życzeń od  dyrektor szkoły
Genowefy Dzięgiel, która nie
szczędząc ciepłych słów, ży-
czyła seniorom wielu szczęśli-
wych lat w zdrowiu i pogodzie
ducha. Uroczystość zwieńczył
słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców. Miła i
serdeczna atmosfera sprzyjała
umocnieniu więzi rodzinnych.
Był to niezwykły dzień. Dzień,
w którym w murach szkolnych
gościło wiele uśmiechów, wzru-
szeń i radości. Dlatego też dzię-
kujemy wszystkim Babciom i
Dziadkom za ich bezgraniczną
miłość, dobroć i ciepło oraz ży-
czymy dużo, dużo zdrowia oraz
długich lat życia. 

„Herbatka z Babcią 
i Dziadkiem” 
w Przedszkolu 

w  Borkach

9.02.2018r. "Herbatka  z  Babcią
i  Dziadkiem " - spotkanie  z  se-
niorami  na  którym  przedszko-
laki  zaśpiewały  i  zatańczyły
oraz  odegrały  role  dla  swoich
babć i  dziadków.  Seniorzy
również  pokazali, że  potrafią
się  świetnie  bawić  z  wnukami
w  zabawach  i  tańcach  integra-
cyjnych.

Bożena Balicka

Skrzynka

Borki

Słupiec

Zabrnie

Borki
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Sezon zimowy na
szczucińskiej hali rozpo-
częła powiatowa Licealiada
w Badmintonie Drużyno-
wym dziewcząt i chłopców.
Następnie 16 grudnia na na-
szym obiekcie miał miejsce
Turniej Halowej Ligi Mło-
dzików w turnieju wzięło
udział 6 drużyn. Kolejny
dzień rozpoczął się od II
Turnieju Halowej Ligi
Trampkarzy w tym turnieju
wzięło udział 7 drużyn:
LKS Wisła Szczucin, Dąbro-
via Dąbrowa Tarnowska,
Polan Żabno, LZS Olesno,
Brzoza Brzezówka, Strażak
Karsy i Ikar Odporyszów.
Styczeń owocował na hali w
wydarzenia kulturalne, po-
cząwszy od Orszaku Trzech
Króli, który po mszy świętej
w Kościele Parafialnym
udał się na halę, gdzie w
części artystycznej wystą-
piła Grupa Kolędnicza z Za-
brnia, Kapela Ludowa
"Wiślanie", Zespół Młodzie-
żowy "Deus Rythmus" oraz
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie. 15
stycznia odbył się IX
Otwarty Turniej Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Badmintonie, ta
sportowa impreza co roku
przyciąga mnóstwo gości.
W zawodach wystartowało
178 uczestników z całej Pol-
ski. 
X Jubileuszowy Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza  Szczucina
został zorganizowany na
hali 18 stycznia i w tym tur-
nieju udział wzięły repre-

Wielki sukces
siatkarzy
i siatkarek

(Oddziały Gimnazjalne
ZS-P w Skrzynce)

Na przełomie lutego i marca
br. odbyły się gminne oraz po-
wiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej  chłopców i dziew-
cząt w piłce siatkowej. W eta-
pie gminnym drużyn
dziewcząt w składzie: Ale-
ksandra Chrabąszcz, Martyna
Dudek, Gabriela Kozioł, Ale-
ksandra Kołton, Małgorzata
Wąż, Ewelina Dudek i Iwona
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zentacje 6 szkół podstawo-
wych. Wracając do wyda-
rzeń kulturalnych 21
stycznia odbył się Nowo-
roczny Koncert Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie. W
dniach 27-28 stycznia w
obiekcie została zorganizo-
wana XI Edycja Dziecięcego
i Młodzieżowego Przeglądu
Kolęd „Kolęda Hej”, w tym
roku wystąpiło 62 uczestni-
ków. Luty rozpoczął się
Turniejem Piłki Nożnej Mi-
nistrantów i Lektorów De-
kanatu Szczucin. Następnie
4 lutego został rozegrany I
Turniej Ligi Żaków, w tur-
nieju wzięło udział 9 zespo-
łów. Gminne Igrzyska
Dzieci w Mini-Piłce Sitko-
wej Dziewcząt i Chłopców
rozegrano 5 lutego. Kolejną
atrakcją sportową na hali
był II Turniej Ligi Żaków
rozegrany 18 lutego. Ferie
owocowały w liczne zajęcia
sportowe dla dzieci i mło-
dzieży, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem.
27 lutego odbyły się
Gminne Igrzyska Młodzie-
żowe w Piłce Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców.
Szczegóły wszystkich wy-
mienionych wydarzeń i ga-
lerie zdjęć znajdują się na
stronie internetowej hali
sportowej oraz na face-
booku. Serdecznie zapra-
szamy.

MOSiR Szczucin

Wojtas, zdobyła pierwsze
miejsce, a drużyna chłopców
w składzie: Bartłomiej Guzik,
Adrian Trela, Aleksander
Dziedzic, Jakub Cholewa,
Kacper Piórkowski, Piotr Ry-
chel i Tomasz Wąż, uplaso-
wała się na drugim miejscu.
Drużyny dzielnie walczyły w
etapie powiatowym zdobywa-
jąc kolejno drugie miejsce
dziewcząt, natomiast chłopcy
pierwsze miejsce, jednocześ-
nie przechodząc do etapu wo-
jewódzkiego.  Obu drużynom
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Ewa Chrabąszcz

Zimowe wydarzenia 
sportowo-rekreacyjne w MOSiR 

w Szczucinie

Organizator:
Samorządowe Centrum Kultury
i Bibliotek w Szczucinie

Cel Konkursu:
·    Upamiętnianie  postaci  Ma-
rianny  Gawlik  –  nauczycielki  i
animatorki  działań umuzykal-
niających wśród dzieci i mło-
dzieży
·    propagowanie kultury mu-
zycznej i śpiewu,
·    rozwijanie zdolności muzycz-
nych,
·    wsparcie amatorskiego ruchu
muzycznego,
·    kształtowanie kultury scenicz-
nej,
·    wyłonienie utalentowanych
dzieci oraz zachęcenie ich do
pracy artystycznej,
·    zachęcenie do rodzinnego mu-
zykowania,
·    stworzenie osobom piszącym
teksty, śpiewajcym i komponuj-
cym muzykę możliwości szerszej
prezentacji swojej twórczości,
·    promocja młodych wykonaw-
ców biorcych udział w konkur-
sie, 
·  kształtowanie umiejtności
uczciwego współzawodnictwa.

Termin Konkursu:
19 maja 2018 roku,  godz. 10.00
Miejsce:
Muzeum Drogownictwa w
Szczucinie

Zasady Konkursu:
1. Konkurs adresowany jest 
do solistów oraz zespołów, wo-
kalistów i instrumentalistów. Or-
ganizator przewiduje podział
uczestników konkursu na nastę-
pujące kategorie               (o za-
kwalifikowaniu do kategorii
wiekowej decyduje wiek więk-
szości członków zespołu):

I. Prezentacje wokalne:
1)   Kategoria dziecięca: 
a)   dzieci przedszkolne, 
b)   uczniowie szkół podstawo-

wych. 
2)  Kategoria młodzieżowa i do-
rośli:
a)  młodzież klas gimnazjalnych
i klas VII szkoły podstawowej, 
b)  młodzież szkół ponadgimnaz-
jalnych i dorośli. 

II.  Prezentacje instrumentalne: 
1)  dzieci w wieku 3 – 13 lat
2)  młodzież od 14 lat oraz doro-
śli.

2. Uczestnicy prezentują maksy-
malnie 2 utwory, czas prezentacji
nie może przekroczyć
8 minut.

3.  Zadeklarowany program nie
może być zmieniony przez
Uczestnika w trakcie trwania
Konkursu.

4. Konkurs ocenia Jury powołane
przez Organizatora. Decyzje Jury
są ostateczne.

5. Kryteria oceny:
·   dobór repertuaru 
· predyspozycje muzyczne
uczestnika,
·  stopień trudności prezentowa-
nego utworu,
·  dykcja,
·  emisja głosu,
·  ogólny wyraz artystyczny. 

6. W konkursie są przewidziane
nagrody rzeczowe oraz dyplomy
dla laureatów. Jury ma prawo nie
przyznać miejsca.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają dyplomy uczest-
nictwa. 
Istnieje także możliwość przy-
znania nagród pozaregulamino-
wych, ufundowanych przez
sponsorów.
Jury przyznaje także nagrodę
GRAND PRIX – Statuetka im.
Marianny Gawlik.

7.   W dniu 19 maja o godz. 10.00,
odbędą się przesłuchania Uczest-

ników.
Wręczenie nagród i dyplomów
odbędzie się po zakończeniu
przesłuchań.
Zdobywca GRAND PRIX wyste-
puje jako laureat na zakończenie
festiwalu. 

8.  Wszyscy Uczestnicy zgłasza-
jący się do Konkursu zobowią-
zani są wypełnić Kartę
Zgłoszenia (do pobrania w sie-
dzibie SCKiB).   

WYPEŁNIONĄ KARTĘ  ZGŁO-
SZENIA  ORAZ  PODKŁADY
MUZYCZNE NA  NOŚNIKACH
ELEKTRONICZNYCH NA-
LEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W
SIEDZIBIE ORGANIZATORA
BĄDŹ PRZESŁAĆ NA  ADRES:
Samorządowe Centrum Kultury
i Bibliotek w Szczucinie, 
ul. Kościuszki 32, 33-230 Szczucin
lub pocztą e-mail: sckib-szczu-
cin@o2.pl    do dnia 15 maja
2018r. 
Nie dopuszcza się prezentacji –
playbeck.

9.  Organizator nie ponosi odpo-
wiedzialności za wypadki
uczestników oraz przedmioty do
nich należące, tak podczas po-
dróży, jak i w czasie trwania kon-
kursu.

10.  Przystąpienie    do    Kon-
kursu    oznacza    akceptację    ni-
niejszego   Regulaminu    
i zobowiązanie się do jego prze-
strzegania.

11. Uczestnik Konkursu wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych           w celu
realizacji Konkursu zgodnie z
ustawą o ochronie danych .

12. We wszystkich sprawach nie-
uregulowanych w niniejszym
Regulaminie decyzje podejmuje
Organizator.
Zapraszamy do udziału!

V Festiwal im. Marianny Gawlik 
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO
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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

Wielkanocny placek z
wkładką cappuccino

Składniki:
25 dkg margaryny palmy
½ tabliczki gorzkiej czekolady 
6 łyżek kakao
4 jajka 
1 1/2 szkl. cukru kryształu 
1 1/2 szkl. mąki 
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
1szklanka śmietany 18%

Sposób przygotowania:
Margarynę rozpuścić z czeko-
ladą, zdjąć z ognia dodać
kakao i mieszać aż do wystu-
dzenia .4 jajka utrzeć z 1 1/2
szklanki cukru do białości,
wlać czekoladę do masy jajecz-
nej, połączyć z mąką,  pro-
szkiem do pieczenia i sodą. Na
koniec dodać śmietanę i deli-
katnie wymieszć. Wylać na
blachę i piec w 160º C, aż bę-

dzie odchodzić od brzegów.
Przekroić na połowę, wystu-
dzić.

Wkładka cappuccino:
4 jaja 
1/2 szklanki cukru
3 łyżki cappuccino 
1/2 szklanki mąki
1 łyżeczka proszku do piecze-
nia 
3 łyżki oleju

Sposób przygotowania:
Białka ubić, dodać cukier,
dodać żółtka, ubijać i wlewać
olej po 1 łyżce. Wyłączyć mi-
kser i wsypać mąkę przesianą
z proszkiem do pieczenia, na
końcu dodać cappuccino deli-
katnie wymieszać wylać na
blachę i piec 150 ºC.

Masa:
1szklanka cukru
1szklanka mleka zagotować i
wystudzić
3 łyżeczki kawy rozpuszczal-
nej
1 1/2 kostki masła
kieliszek spirytusu

2(8) / 2018

Sposób przygotowania:
Masło utrzeć dodając przestu-
dzone mleko z cukrem, na ko-
niec rozpuścić 3 łyżeczki kawy
w 4 łyżkach wody. Na końcu
dodać kieliszek spirytusu.

Przełożenie: 
Ciemne ciasto - masa - ciasto
cappuccino - masa - ciemne
ciasto, wieszch posmarować
masą i posypać płatkami mig-
dałowymi.

Jajka faszerwane pastą
serowo-ziołową 

10 jaj ugotowanych na twardo,
wystudzić, przekroić wzdłuż.
Żółtka wyjąć z białek. 4 żółtka
utrzeć z 20 dag twarogu (3 x
mielony), dodać 2 ząbki
czosnku przeciśniętego przez
praskę, szczypiorek, 1/2 łyżki
musztardy, 2 łyżeczki soku z
cytryny i 2 łyżki pietruszki zie-
lonej. 
Pozostałe 4 żółtka utrzeć z 1
łyżką śmietny i 2 łyżkami jo-
gurtu, dodać 3 łyżki tartego
chrzanu, startą na grubych
oczkach szynkę, 1 łyżeczkę po-
siekanej świeżej bazyli, dopra-
wić do smaku solą i pieprzem. 
Nakładać na białka po jednej
łyżeczce pasty srowej i zioło-
wej, posypać pozostałymi
dwoma startymi zółtkami i
udekorować ciemnymi oliw-
kami. Ułożyć na liściach zielo-
nej sałaty. 

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

Ośrodki Wsparcia
Gminy Szczucin -
kilka słów o Nas

W roku 2018 na terenie Gminy
Szczucin działa 7 Ośrodków
Wsparcia dla osób w podeszłym
wieku w integracji z młodzieżą.
Ośrodek Wsparcia prowadzi dzia-
łania  polegające na wspieraniu
osób starszych poprzez udział w
zajęciach dzieci oraz młodzieży. 
Każdy Ośrodek działa 3 razy w ty-
godniu po 4 godziny dziennie w
miejscowościach: 
- Dąbrowica (Dom Ludowy): wto-
rek, czwartek, piątek godz. 15.00-
19.00 
-  Lubasz (Wiejski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego): pon., środa,
piątek, godz. 16.00-20.00
- Maniów (Dom Ludowy): ponie-

Otyłość - problem
XXI wieku

Otyłość jest to nadmierne nagro-
madzenie tkanki tłuszczowej w
organizmie, przekraczające jego
fizjologiczne potrzeby i możliwo-
ści adaptacyjne, mogące prowa-
dzić do niekorzystnych skutków
dla zdrowia. Jest to  stan, w któ-
rym tkanka tłuszczowa stanowi
więcej niż 20% całkowitej masy
ciała u mężczyzn oraz 25% u ko-
biet. Otyłość jest uważana za cho-
robę cywilizacyjną i stanowi
poważne zagrożenie dla zdrowia
ludzkości. Jest jednym z najbar-
dziej widocznych, a zarazem, jak
do tej pory, najbardziej lekcewa-
żonych problemów zdrowot-
nych. Problem ten u dorosłych
jest znany od wielu lat, natomiast
otyłość u dzieci narasta od kilku-
nastu lat. Wielu rodziców nie za-
uważa tego u swoich dzieci lub
nie chce zauważyć i nie kojarzy
otyłości z chorobą. Tymczasem
nadwaga i otyłość znacznego
stopnia stanowią zagrożenie dla
zdrowia i należy je uważać za
jedną z chronicznych chorób nie-
zakaźnych. Ponad połowa doro-
słych i co ósme dziecko w Polsce
są otyłe lub mają nadwagę. Nad-
mierna masa ciała jest proble-
mem społecznym; w 1997 roku
Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) oficjalnie ogłosiła otyłość
ogólnoświatową epidemią obej-
mującą dzieci i dorosłych. Głów-
nym wskaźnikiem otyłości jest
BMI, które obliczamy dzieląc
masę ciała przez wzrost w met-
rach do kwadratu. Zgodnie
z przyjętymi przez Światową Or-
ganizację Zdrowia standardami
nadwaga występuje, gdy BMI jest
równe lub większe od 25, otyłość
zaś, gdy wynosi 30 i więcej.
Według wyników Europejskiego
Ankietowego Badania Zdrowia
(EHIS) w 2014 roku osoby z nad-
wagą i osoby otyłe w Polsce sta-
nowiły odpowiednio 36,6%
i 16,7% populacji osób w wieku
15 lat i więcej, czyli łącznie 53,3%.

Jest to powyżej średniej dla Unii
Europejskiej wynoszącej 34,8%
osób z nadwagą i 15,4% otyłych.
Polskie  dzieci tyją najszybciej
w Europie; co 5 dziewczynka i co
3 chłopiec ma problem z nad-
mierną masą ciała.  
Kontrolę nad ilością spożywa-
nego pokarmu sprawują ośrodki
głodu i sytości znajdujące się w
ośrodkowym układzie nerwo-
wym. Niestety już w wieku 4-6
lat najczęściej dochodzi do zabu-
rzenia pracy tych ośrodków. 
Zdecydowanie najczęściej oty-
łość wynika z dodatniego 
bilansu energetycznego, spowo-
dowanego nadmiarem energii z
pokarmu, w stosunku do wy-
datku na podstawową prze-
mianę materii, ruch i
termoregulację. Do najczęstszych
przyczyn otyłości należą niepra-
widłowe nawyki żywieniowe:
spożywanie zbyt dużych racji
pokarmowych, spożywanie zbyt
dużej ilości cukrów prostych,
mało wartościowe, ale kalo-
ryczne przekąski. Bardzo często
dzieci otrzymują do szkoły na
drugie śniadanie batony, chipsy,
ciastka i napoje typu cola, za-
miast owoców i wody mineral-
nej lub dostają od rodziców
pieniądze na zakup przekąsek,
wtedy nie koniecznie rodzice
mają kontrolę nad tym, co dzieci
kupują w drodze do szkoły. Bar-
dzo lubiane przez młodzież pro-
dukty typu ,,Fast food”, to
źródło tłuszczów nasyconych i
izomerów trans, oraz bardzo
ubogie w błonnik pokarmowy i
inne składniki pokarmowe. Bar-
dzo istotnym elementem przy-
czyn otyłości jest brak
aktywności fizycznej. Dzieci uni-
kają lekcji wychowania fizycz-
nego z błahych powodów,
natomiast dorośli nie mają czasu
na ćwiczenia fizyczne. Ruch jest
jednak bardzo ważny. Nawet
spacer jest aktywnością fizyczną,
wiec zamiast do pracy jechać sa-
mochodem może warto wybrać
właśnie spacer albo rower.  Pod-
czas aktywności fizycznej uwal-
niają się endorfiny - hormony

szczęścia, wiec mamy same ko-
rzyści: kształtujemy sylwetkę,
nabieramy lepszej odporności,
doskonalimy kondycję i jes-
teśmy szczęśliwsi. 
Pierwszym krokiem do walki z
otyłością jest zmiana nawyków
żywieniowych, czyli indywi-
dualne dopasowanie zapotrze-
bowania  energetycznego,
wprowadzenie śniadania do jed-
nej godziny po wstaniu z łóżka,
spożywanie kolacji nie wcześniej
niż dwie godziny przed snem.
Niestety nie ma magicznej go-
dziny 18:00 czy 19:00, jeżeli ktoś
chodzi spać około 22:00, to kola-
cję powinien zjeść około 20:00
tak, żeby nie zaburzać pracy me-
tabolizmu. Rezygnacja z pro-
duktów smażonych, na rzecz
gotowanych, pieczonych bez
tłuszczu, oraz rezygnacja ze
słodkich i słonych przekąsek,
które zawierają ,,puste” kalorie.
Czynnikiem najważniejszym jest
prowadzenie aktywności fizycz-
nej. Niestety nie ma diety cud,
na której w momencie schud-
niemy parę kilogramów. Zdro-
wym podejściem w walce z
otyłością będzie spadanie z wagi
1 kg tygodniowo, przez racjo-
nalne odżywianie, a dzięki temu
zapobiegniemy efektowi ,,jo-jo”. 

Dietetyk mgr Ewelina Zawiślak 
Dieta to Zdrowie

działek, środa, piątek, 
godz. 15.00-19.00
- Radwan (Gimnazjum), 
poniedziałek, wtorek, środa, 
godz. 14.30-18.30
- Suchy Grunt (Szkoła): 
poniedziałek, środa, piątek, 
godz 16.00-20.00
- Wola Szczucińska (Dom 
Ludowy): poniedziałek, środa, 
piątek, godz 16.00-20.00
- Zabrnie (Dom Strażaka): środa,
piątek, sobota, godz. 14.00-18.00

ZAPRASZAMY na ciekawe zaję-
cia wśród których znaleźć można:
warsztaty kulinarne i  plastyczne,
wyjazdy do kina, spotkania oko-
licznościowe, wyjazdy integra-
cyjne oraz wiele innych.
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ
SAM. 

Katarzyna Rynkowska



Stowarzyszenie "Nowoczesna
Gmina Szczucin" oraz Samo-
rządowe Centrum Kultury 
i Bibliotek w Szczucinie za-
praszają do udziału w 
edukacyjnym projekcie
pn."Złoty indeks wiedzy –
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Tarnowie w
senioralnej przestrzeni".  
Przedsięwzięcie obejmuje
cykl wykładów z dziedziny
historii, literatury, filozofii,
prawa, blok wykładów o
zdrowiu, warsztaty rehabili-
tacyjne i psychologiczne,
kurs j. angielskiego oraz trzy
wyjazdy studyjne do Kra-
kowa, Warszawy oraz do
Łowczówka - Ciężkowic i
Kąśnej Dolnej. Koordynato-
rem projektu jest dyrektor
SCKiB w Szczucinie Kry-
styna Szymańska. 

Tematy wykładów:
BLOK HISTORYCZNY
- Jak Polacy wybili się na
Niepodległość?
HISTORIA KOŚCIOŁA, RE-
LIGIA
- Chrześcijaństwo a islam
- Chrześcijańskie korzenie
Europy
LITERATURA
- Sławomir Mrożek – demas-
kator absurdów świata
- Polak i Europejczyk spog-
ląda na Amerykę. Popularne
źródła znanego mitu
FILOZOFIA
- Post-prawda zagrożeniem
dla człowieka
- Granice tolerancji
PRAWO w tym PRAWO
UNII EUROPEJSKIEJ
- Konsumenckie odstąpienie
od umowy
- Instytucje UE o chatrakte-

rze ponadnarodowym: Ko-
misja Europejska, Parlament
Europejski, Trybunał Spra-
wiedliwości UE
BLOK O ZDROWIU
- Endoprotezoplastyka sta-
wów biodrowych – opero-
wać czy poczekać?
- Fizjoterapia w dolegliwo-
ściach kręgosłupa – zabiegi
kinezyterapeutyczne, masaż
(rodzaje masażu: klasyczny,
gorące kamienie, bańka
chińska)
Warsztaty:
PROFILAKTYCZNA AKA-
DEMIA ZDROWEGO SE-
NIORA
- Warsztaty rehabilitacyjne
- Warsztaty psychologiczne:
„Jak rozmawiać, by słyszeć i
być wysłuchanym?”,
„Mosty zamiast murów. O ko-
munikacji w sytuacjach trud-

nych/konfliktowych”,
„Dwa bieguny... Komunikacja
z wnukami”

Kursy:
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
- Język angielski
ZAJĘCIA Z HISTORII
SZTUKI I KULTURY RE-
GIONU
- Sztuka Niepodległa – Mu-
zeum Narodowe w Krako-
wie 
- Śladami historii – wyjazd
studyjny do Warszawy
- Szlakiem naszych przod-
ków – wyjazd do Łow-
czówka, Ciężkowic, Kąśnej
Dolnej

Terminarz poszczególnych
wykładów będzie dostępny
w SCKiB, na stronie

www.umigszczucin i na
portalu społecznościowym
facebook SCKiB. Udział w
projekcie jest bezpłatny. 
Zajęcia prowadzić będą spe-
cjaliści, naukowcy w więk-
szości wykładowcy PWSZ w
Tarnowie.

Zapraszamy nie tylko 
Seniorów, ale także osoby
zainteresowane dokształca-
niem i poszerzaniem 
swoich horyzontów. 

Projekt będzie realizowany
o d  1 9 . 0 3 . 2 0 1 8 r .
d o  3 1 . 1 0 . 2 0 1 8 r .

Nowy projekt edukacyjny ”Uniwersytet Trzeciego Wieku”

W niedzielę 18 marca 2018 roku szczucińska „Kana” za-
mieniła się na chwilę w „Pensjonat pod Brzozą”. Stało
się to za sprawą przedstawienia teatralnego przygoto-
wanego przez grupę szczucińskich seniorów zaangażo-
wanych  w  realizację  projektu Lokalny Ośrodek
Wiedzy i Edukacji –Szczucin jest LOWE. Szkoła Podsta-
wowa w Szczucinie jest koordynatorem projektu na te-
renie gminy. To właśnie w jej budynku w każdy
poniedziałek i  czwartek trwały próby przedstawienia
pod kierunkiem Renaty Domińczak. Komedię „Pensjo-
nat pod Brzozą” napisała znana szczucińska polonistka
Pani Monika Kosińska. Lekki język i żart sytuacyjny
oraz gra aktorska sprawiły, że publiczność często wybu-
chała śmiechem, wbrew aurze panującej na zewnątrz.
Największą nagrodą dla aktorów były owacje na zakoń-
czenie i liczne gratulacje po spektaklu. Nawet ci, którzy
zrezygnowali z oglądania skoków narciarskich na rzecz
przedstawienia, wychodzili ze słowami „Nie żałuję”. 
W przedstawieniu wystąpili: Teresa Burgieł, Krystyna
Lech, Monika Kosińska (w zastępstwie Wiesławy Sznaj-
der), Teresa Giza, Kazimiera Świerk, Barbara Wer-
niewska, Maria Włodarczyk, Elżbieta Dudek, Maria
Foder, Dorota Żyła, Maria Łuszcz, Szczepan Cieślak i
Andrzej Mach.

„PENSJONAT POD BRZOZĄ”


