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gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopol-
skiego jednak jednym z
warunków jest zapewnienie ko-
rzystania docelowo przez m.in.
120 mieszkańców  z 1 km nowo
wybudowanej sieci kanalizacyj-
nej. 
Ponieważ wszystkie miejscowo-
ści na terenie Gminy Szczucin,
które dotychczas nie zostały ska-
nalizowane, nie spełniają powy-
ższego kryterium, tym samym
nie możemy również skorzystać
z tego Programu. Takie możli-
wości istniały w poprzednich la-
tach, obecnie z uwagi na
powyższe, możliwa jest budowa
sieci kanalizacyjnej jedynie ze
środków własnych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250 j.t.) na właścicielach nieru-
chomości spoczywa obowiązek
wymieniony w ustawie utrzy-
mania czystości i porządku w
szczególności przez przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej. Kiedy podłącze-
nie do kanalizacji jest zupełnie
niemożliwe lub budowa przyłą-
cza okazuje się ekonomicznie
nieopłacalna – właścicielom po-
szczególnych posesji nie pozos-
taje nic innego, jak gromadzenie
ścieków w szambie lub jeśli wa-
runki gruntowo-wodne na to
pozwalają, oczyszczanie ich w
przydomowej oczyszczalni ście-
ków (POŚ). 
Według wymogów obecnych
przepisów prawa, przydomowa
oczyszczalnia ścieków musi speł-
niać wymagania określone m.in.
w Rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 24  lipca 2006 r.
w sprawie warunków, jakie na-
leży spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środo-
wiska wodnego (Dz.U. 2006, Nr
137, poz. 984).
Z przepisów prawa jednoznacz-
nie wynika, że jednym z wymo-
gów niezbędnych przy
wykonywaniu oraz późniejszej
eksplantacji POŚ jest lokalizacja
najwyższego poziomu wód
podziemnych (gruntowych) w
stosunku do poziomu wprowa-
dzania ścieków do środowiska
gruntowego lub wodnego. Te
warunki na terenie gminy Szczu-
cin są bardzo trudne do spełnie-
nia ponieważ tereny gminy na
przeważającym obszarze charak-
teryzują się  okresowo bardzo
wysokim położeniem wód grun-
towych. Zgodnie z posiadanymi
przez tutejszy Urząd wynikami
badań geologicznych przepro-
wadzanych na terenie Gminy
Szczucin, na przeważającej części
najwyższy okresowy poziom
wód kształtuje się w zależności

Odprowadzanie ścieków - kanalizacja, szambo 
czy oczyszczalnia?

kiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Krakowie – Dele-
gatura w Tarnowie.
Obecnie nie ma funduszy ze-
wnętrznych, z których można
by skorzystać w  celu rozbu-
dowy sieci kanalizacyjnej w
Gminie Szczucin. Jedyne środki
dedykowane pod tego typu
działanie mogą pochodzić z Re-

Na terenie naszej gminy
obecnie trwają prace związane z
termomodernizacją budynków
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w  Słupcu.
Aktualnie zakończyły się prace
związane z termomodernizacją
stropów nad Szkołą Podsta-
wową i Gimnazjum w Szczuci-
nie. W  obydwu szkołach na
ukończeniu jest również wy-
miana stolarki okiennej i
drzwiowej. Obecnie prace kon-
centrują się na wykonywaniu
docieplenia ścian  wraz z elewa-
cjami oraz izolacji fundamen-
tów.

Termomodernizacja bu-
dynków oprócz walorów 
ekonomicznych i poprawy kom-
fortu cieplnego wewnątrz
obiektów przyczyni się również
do wydatnej poprawy stanu
technicznego obiektów jak rów-
nież znaczącego podniesienia
estetyki budynków.

Prace termomoderniza-
cyjne są współfinansowane
przez Unię Europejską w ra-
mach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
i stanowią część projektu pn.
„Poprawa efektywności energe-
tycznej budynków użyteczności
publicznej na terenie Gmin: Bo-
rzęcin, Szczucin, Szczurowa
oraz Wietrzychowice”.
Po wykonaniu robót w obiek-
tach objętych projektem, po-
przez znaczące zmniejszenie
strat ciepła przez przegrody ze-
wnętrzne (ściany i stropy bu-

dynków) zmniejszona zostanie
ilość surowca energetycznego
potrzebnego do ich ogrzania jak
również przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Także zapla-
nowana wymiana części istnie-
jących lamp oświetleniowych na
lampy energooszczędne (typu
LED) powinna skutkować
zmniejszeniem zużywanej ilości
energii elektrycznej związanej z
oświetleniem pomieszczeń dy-
daktycznych w poszczególnych
termomodernizowanych bu-
dynkach. Przeprowadzane prace
powodować będą możliwości
ogrzewania budynków w spo-
sób mniej energochłonny.
Dzięki temu zmniejszeniu uleg-
nie emisja do atmosfery szkod-
liwych produktów spalania
surowców energetycznych. Sza-
cuje się, że w wyniku realizacji
całości prac we wszystkich gmi-
nach biorących udział w projek-
cie roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych wyniesie 659.22
tony emisji równoważnej CO2.
Pozwoli to na zrealizowanie
celu projektu, którym jest
zmniejszenie stężenia zanie-
czyszczeń powietrza na terenie
gmin Borzęcin, Szczucin, Szczu-
rowa oraz Wietrzychowice.

Referat Promocji Rozwoju 
UMiG Szczucin

W dniu 23 kwietnia br.
na posiedzeniu Komisji Po-
rządku Publicznego, Oświaty,
Kultury i  Spraw Socjalnych
Rady Miejskiej w Szczucinie od-
było się spotkanie m.in. w spra-
wie  ewentualnych możliwości
wykonywania przydomowych
oczyszczalni ścieków (POŚ) na
terenach gminy Szczucin.

W posiedzeniu Komisji
oprócz zaproszonych pracowni-
ków Urzędu Miasta i Gminy
Szczucin posiadających meryto-
ryczną wiedzę w tym zakresie,
wzięły udział Panie: Barbara
Studzińska – Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego
w Dąbrowie Tarnowskiej oraz
Ewa Onik-Dula z  Wojewódz-

Trwają prace termomodernizacyjne budynków 
szkół w Szczucinie i Słupcu
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od okresu roku na głębokości
około 0,6 do 1,2 m poniżej po-
ziomu terenu. Wielkości te
wskazują, że spełnienie wa-
runku oddzielenia miejsca
wprowadzanych ścieków od
najwyższego poziomu wodo-
nośnego dla przeważającej czę-
ści terenów nie jest zapewnione,
co powinno wykluczać ewen-
tualne zamiary budowy i eks-
ploatacji POŚ.   
Dodatkowo działanie tradycyj-
nej oczyszczalni (z drenażem
rozsączającym) polega na tym,
że wstępnie oczyszczone w
osadniku gnilnym ścieki, są na-
stępnie kierowane do sytemu
rur drenażowych  usytuowa-
nych w gruncie. Należy zdawać
sobie sprawę, że taka oczysz-
czalnia może powstać jedynie
na dużej działce, gdzie jest do-
datkowo odpowiedni rodzaj
gruntu i niski poziom wód
gruntowych. Dla właściwej eks-
ploatacji POŚ najlepszymi są
grunty piaszczyste lub gliniasto
– piaszczyste. Natomiast wody
gruntowe powinny występo-
wać przynajmniej 1,5 m niżej
niż ułożone zostaną dreny. 
Warto pamiętać, że ustalając po-
ziom wód gruntowych po-
winno się uwzględnić jego
wahania, występujące w zależ-
ności od pór roku. W powy-
ższym celu najlepiej jest brać
pod uwagę sezon wiosenny,
kiedy wody gruntowe osiągają
najwyższy z możliwych pozio-
mów. 
Z wypowiedzi zaproszonych
ekspertów jednoznacznie wy-
nika, że na terenie Gminy
Szczucin powinno się unikać
stosowania najprostszych POŚ
typu drenażowego, bowiem
przy ich stosowaniu w niewła-
ściwych warunkach gruntowo –
wodnych należałoby nazywać je
„zanieczyszczalniami wód pod-
ziemnych”, a nie przydomo-
wymi oczyszczalniami ścieków.   

Podsumowując ustale-
nia ze spotkania należy stwier-
dzić, że w obecnej sytuacji
możliwe są następujące kie-
runki działań: budowa sieci 
kanalizacyjnej ze środków
gminnych (wyłącznie etapowo),
budowa nowoczesnych przydo-
mowych oczyszczalni ścieków
(tylko w miejscach spełniają-
cych warunki rozporządzenia) –
dotyczy niewielu mieszkańców
oraz właściwa gospodarka ście-
kami przy wykorzystaniu przy-
domowych szczelnych szamb,
przy ewentualnym wsparciu w
zakresie kosztów odbioru ście-
ków.

Referat Promocji 
i Rozwoju UMiG Szczucin
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12 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00
w budynku Kany, odbyła się konfe-
rencja pn. „Rozmawiajmy o Proble-
mach – Rozumiem, Czuję,
Pomagam”. Tematem konferencji
były: „Zachowania destrukcyjne”. 
Konferencja została zorganizowana
przez Burmistrza Szczucina An-
drzeja Gorzkowicza we współpracy
z  Komendą Powiatową Policji w
Dąbrowie Tarnowskiej i Komisaria-

tem Policji w Szczucinie. Głównym
celem konferencji było przedstawie-
nie problemu zachowań destrukcyj-
nych wśród dzieci i młodzieży. 
Wśród zaproszonych gości w kon-
ferencji uczestniczyli m.in.: przed-
stawiciel Kuratorium Oświaty
Delegatura w Tarnowie Pani Bar-
bara Trzpit, Pani Agnieszka Anioł-
Głuszek Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Dąb-

rowie Tarnowskiej, Kazimierz 
Tęczar  Sekretarz Gminy Szczucin,
Agnieszka Beker Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szczucinie, 
ks. Zygmunt Warzecha Proboszcz
Parafii  Szczucin oraz nauczyciele z
placówek oświatowych z terenu
miasta i gminy Szczucin. Oficjal-
nego otwarcia konferencji i przywi-
tania gości dokonali Burmistrz
Szczucina Andrzej Gorzkowicz oraz

Zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Dąbrowie Tarnow-
skiej mł. insp. Lucjan Pałucki. 
Dzisiejsza konferencja jest skutkiem
trzech wcześniejszych spotkań w
mniejszym gronie, w trakcie  któ-
rych wypracowano kierunki możli-
wego działania czy też trafniej
powiedzieć przeciwdziałania, które
naszym (organizatorów) zdaniem
jest szansą na ograniczenie ilości za-
chowań destrukcyjnych na terenie
gminy – podkreślił w swojej wypo-
wiedzi Burmistrz Szczucina An-
drzej Gorzkowicz.
Pierwszym prelegentem był profe-
sor nadzwyczajny Politechniki 
Rzeszowskiej, dr hab. socjologii Eu-
geniusz Moczuk z Katedry Nauk
Humanistycznych na Wydziale Za-
rządzania Politechniki Rzeszow-
skiej. Pan profesor wygłosił wykład
pt. „Działania w sferze bezpieczeń-
stwa lokalnego wobec młodzieży
szkolnej przez samorząd teryto-
rialny i Policję”. W swojej prezentacji
profesor poruszył m.in. zagadnie-
nia: bezpieczeństwa lokalnego jako
kategorii analizy bezpieczeństwa
wewnętrznego, działań samorzą-
dów terytorialnych i Policji w sferze
bezpieczeństwa lokalnego, jak rów-
nież przeciwdziałania zagrożeniom
społecznym w środowisku mło-
dzieży szkolnej w społeczności lo-
kalnej.
Jako druga swoją prezentacje wy-

„Rozmawiajmy o Problemach – Rozumiem, Czuję, Pomagam”

W dniu 27 maja w sali
narad Urzędu Miasta i Gminy w
Szczucinie odbyło się spotkanie
podsumowujące Gminny Kon-
kurs Literacki i Plastyczny pt.
„Chcemy być zdrowi i radośni -
Wolni od Uzależnień”. Konkurs
adresowany był do uczniów
szkół podstawowych i gimnaz-
jów. Cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Celem kon-
kursu była edukacja i propago-
wanie zdrowego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży szkol-
nej. Uczestnicy konkursu wyka-
zali się dużą inwencją twórczą
zarówno w zakresie interpreta-
cji tematu, jak i różnorodności
technik plastycznych.
Nagrody i wyróżnienia przy-
znano w trzech kategoriach wie-
kowych: uczniowie szkoły
podstawowej klasy I-III,  klasy
IV- VII oraz gimnazja. Wszyscy
laureaci i wyróżnieni w konkur-
sie otrzymali nagrody książ-
kowe z rąk Burmistrza
Szczucina - Andrzeja Gorzkowi-
cza. Nagrody zostały ufundo-
wane ze środków Gminy
przeznaczonych na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów al-
koholowych.
Ze względu na dużą pomysło-

wość i wrażliwość, a także na
zróżnicowanie technik, jury po-
stanowiło przyznać dodatkowe
wyróżnienia. Prace ocenione
przez Gminną Komisję ds. Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych zostały wydane w
formie gazetki. Przekazano je
laureatom, a także wszystkim
uczniom biorącym udział w
konkursie oraz bibliotekom
szkolnym w celach edukacyj-
nych.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w konkursie, gra-
tulujemy pięknych prac i zapra-
szamy do udziału w kolejnych
edycjach.

Pełnomocnik
ds. Uzależnień 

Renata Chrabąszcz

Laureaci Konkursu 

Literackiego w kategorii 
klas gimnazjalnych
Karolina Pisarczyk 
– SP w Borkach, I nagroda
Weronika Karaś 
– SP w Szczucinie, II nagroda
Paulina Jarosz 
– SP w Szczucinie, III nagroda
Prace wyróżnione:
Anna Stochlińska 
– SP w Borkach
Maria Sołtys – SP w Borkach
Karolina Sołtys – SP w Borkach
Kinga Dzięgiel 
– SP w Szczucinie
Agnieszka Kłapucka 
– SP w Szczucinie
Katarzyna Burzec
– SP w Szczucinie

Laureaci Konkursu Plastycz-
nego w kategorii szkół pod-
stawowych – klasy 1-3
Patrycja Podosek 

– SP w Szczucinie, I nagroda
Liliana Morawiec 
– SP w Szczucinie, II nagroda
Hubert Korbaś – SP w Zabrniu,
III nagroda
Prace wyróżnione:
Krzysztof Pachołek 
– SP w Szczucinie
Bartosz Chrabąszcz 
– SP w Szczucinie
Emilia Pszczoła 
– SP w Borkach
Norbert Topór – SP w Borkach
Gabriela Jędo – SP w Zabrniu
Kamila Chrabąszcz
– SP w Szczucinie
Jeremi Serafin 
– SP w Szczucinie
Kamil Osuch – SP w Szczucinie
Bernadetta Matuszczak 
– SP w Borkach
Martyna Rybacka 
– SP w Szczucinie
Maria Mietelska 

– SP w Szczucinie
Magdalena Mietelska
– SP w Borkach

Adrian Strzyż – SP w Borkach

Laureaci Konkursu 
Plastycznego w kategorii
szkół podstawowych 
klasy 4-7
Mirella Banaś 
– SP w Szczucinie, I nagroda
Elżbieta Jagła 
– ZS-P w Skrzynce, I nagroda
Przemysław Zaliński 
- ZS-P w Słupcu, II nagroda
Zuzanna Struzik -
SP w Szczucinie, III nagroda
Prace wyróżnione:
Julia Dudek – SP w Szczucinie
Kacper Gądek 
– SP w Szczucinie
Paulina Ślęczkowska 
– SP w Szczucinie
Angelika Wójcik 
- ZS-P w Słupcu
Aleksandra Furgał 
– ZS-P w Skrzynce
Kinga Lichwała 
– SP w Szczucinie
Katarzyna Cieślak 
– SP w Szczucinie
Patryk Skoczylas
– ZS-P w Słupcu
Natalia Łachut 
– SP w Szczucinie
Krystian Nowak
– SP w Szczucinie

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego i Literackiego
„Chcemy być zdrowi i radośni - Wolni od Uzależnień”

głosiła mł. asp. Agata Bulwa poli-
cjant z zespołu wykroczeń nielet-
nich i patologii Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Dąbrowie Tar-
nowskiej. W swojej prezentacji pt.
„Cyberprzemoc, substancje psycho-
aktywne, a zachowania destruk-
cyjne wśród dzieci i młodzieży”
Pani aspirant omówiła m.in. powią-
zania samobójstw nastolatków z za-
grożeniami płynącymi z sieci, formy
cyberprzemocy, odpowiedzialność
prawną za zachowania cyberprze-
mocowe.  Kolejnymi prelegentami
byli Bogusława Molak Dyrektor Po-
radni Psychologiczno- Pedagogicz-
nej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz
psycholog Mariusz Wielgus. Pani
Dyrektor w swojej prezentacji pt.
”Rola nauczyciela w pomocy
dziecku i rodzinie” pokazała jak
bardzo ważne jest objęcie ucznia po-
mocą psychologiczno-pedago-
giczną w przedszkolu, szkole i
innych placówkach oświatowych.
Natomiast Pan Wielgus wygłosił
prezentację przedstawiającą najczę-
ściej występujące problemy z
dziećmi i młodzieżą w pracy psy-
chologa.  Po wystąpieniach prele-
gentów rozpoczęła się dyskusja,
którą zapoczątkował Komendant
Komisariatu Policji w Szczucinie
podinsp. Bogumił Jedynak.

Referat ds. Promocji 
i Rozwoju UMiG Szczucin



Jubileusz odzyskania przez
Polskę Niepodległości, to dobra
okazja do podejmowania inicja-
tyw. Właśnie z tej okazji 15
maja 2018 roku w Szkole Pod-
stawowej w Szczucinie odbył
się finał Powiatowego Kon-
kursu Historycznego  „Józef
Piłsudski i jego czasy w prze-
dedniu 100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości”
zorganizowanego w ramach
projektu edukacyjnego przez
uczniów klas II oddziałów gim-
nazjalnych. Wzbogacenie wie-
dzy historycznej oraz budzenie
ducha patriotyzmu w tym
szczególnym roku to cele nad-
rzędne tegoż projektu.

Uczestnicy reprezentowali
Szkołę Podstawową nr 1 oraz
Szkołę Podstawową nr 2 
w Dąbrowie Tarnowskiej, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Skrzynce, Szkołę Podsta-
wową w Gręboszowie i Szkołę
Podstawową w Szczucinie.
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Uroczystości związane z Obcho-
dami 227. Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji w Gminie Szczucin
rozpoczęto w Kościele Parafial-
nym w Szczucinie o godz. 9.00
uroczystą Mszą Świętą pod
przewodnictwem ks. prałata
Zygmunta Warzechy, ks. pra-
łata Grzegorza Bielaszki, ks.
Zbigniewa Rusina, ks. Pawła
Roga, ks. Witolda Machalskiego
(pracującego na Kubie) i ks. Jó-
zefa Giery w intencji Ojczyzny,
w której udział wzięli: władze
samorządowe, poczty sztanda-
rowe oraz mieszkańcy Gminy.
Po nabożeństwie w asyście po-
cztów sztandarowych i orkies-
try dętej OSP Szczucin,
uczestnicy uroczystości przema-
szerowali na płytę Rynku. Pat-
riotyczną część obchodów
rozpoczęto od wciągnięcia Flagi
Państwowej na maszt przy
dźwiękach Hymnu. Następnie z
okolicznościowym przemówie-
niem wystąpił Burmistrz Szczu-
cina Andrzej Gorzkowicz. W
swoim przemówieniu podkre-
ślił jak ważnym dla nas, Pola-

ków, jest rok 1918, jednocześnie
zapraszając wszystkich do
uczestnictwa w wydarzeniach,
planowanych w naszej Gminie
w ramach obchodów 100. Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległo-
ści. Głos zabrał również
Wicestarosta Marek Kopia. Po
części oficjalnej, uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie zaprezentowali program ar-
tystyczny. Wystąpił zespół
"Wesołe Nutki" i grupa taneczna
"Promenada". Część słowną
przygotowały: Aneta Lichwała i
Aneta Szlązak, a opracowała
muzycznie Ilona Mach. Na za-
kończenie zaprezentowała się
Orkiestra Dęta pod batutą Jaro-
sława Dzięgla. W uroczystości
wzięły udział poczty sztanda-
rowe reprezentujące: Klub His-
toryczny im. Armii Krajowej
przy Powiatowym Centrum
Edukacji i Kompetencji Zawo-
dowych w Szczucinie, Klub His-
toryczny im. Armii Krajowej
przy klasach gimnazjalnych w
Szczucinie, Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zabrniu,

Finał Powiatowego Konkursu Historycznego
„Józef Piłsudski i jego czasy w przededniu 

100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”
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Konkurs obejmował część pi-
semną i ustną, a oddzielną ka-
tegorię stanowił konkurs na
najpiękniejszą pracę związaną
z tematyką finału.
Uzupełnieniem konkursu był
bardzo ciekawy wykład dr
Pawła Naleźniaka z IPN w Kra-
kowie na temat Józefa Piłsud-
skiego i jego czasów. Poza tym
wszyscy uczestnicy konkursu,
zostali nagrodzeni książkami o
tematyce historycznej, które
przekazał Pan Paweł Naleź-
niak.
Chór szkolny pod kierunkiem
Pani Barbary Czai przygotował
repertuar pieśni legionowych
podkreślających dumę naro-
dową z dokonań naszych
przodków. Wszyscy zgroma-
dzeni mogli się przyłączyć do
wspólnego śpiewu. Uczestnicy
konkursu wykazali się dużą
wiedzą historyczną o naszym
wielkim bohaterze narodowym
Józefie Piłsudskim oraz umie-

jętnościami artystycznymi.
Honorowy patronat nad kon-
kursem objęli: Starosta Powiatu
Dąbrowskiego, Burmistrz
Szczucina oraz Instytut Pamięci
Narodowej z Krakowa.

Laureatami Powiatowego
Konkursu zostali:
1.    Kinga Dzięgiel oraz osoba
wspierająca Piotr Dzięgiel
2. Gabriela Dudek oraz osoba
wspierająca ks. Mirosław Kilian
3. Michał Jaje oraz osoba wspie-
rająca Joanna Dziedzic

Laureatami Konkursu na naj-
piękniejszą pracę zostali:
1. Piotr Skrok-Wolski
2. Maja Houda
3. Kinga Dzięgiel

Zespół Redakcyjny
Szkoły Podstawowej 

w Szczucinie

Narodowe Święto 3 Maja

"Nasza Niepodległa"

"Nasza Niepodległa" –
pod takim hasłem w 100. lecie
Odzyskania Niepodległości  w
Domu Kultury w Szczucinie
odbył się konkurs plastyczny na
plakat. 5.06.2018 r. jury w skła-
dzie: Edmund Wilk – artysta,
plastyk, Iwona Bielaszka-Pod-
sada – plastyk, Lidia Bardan –
plastyk, po obejrzeniu wszyst-
kich prac przyznało: w kat.
szkół podstawowych klasy IV-
VII - II m Amelii Mach ze SP w
Szczucinie, III m Dominice Wilk
z ZS-P w Słupcu i Izabeli Głód
ze SP w Szczucinie; w kat. klas
gimnazjalnych: I m Julii Mach, II
m Łukaszowi Sąsiadkowi i III m
Wiktorii Chrabąszcz ze Szczu-
cina.

Redakcja
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były malownicze parkowe prze-
strzenie, przede wszystkim
piękne zakątki przyrodnicze
m.in. dąb - pomnik przyrody 
i architektoniczne - zespół
bramny. Prowadzący plener Ed-
mund Wilk, artysta - plastyk z
Dąbrowy Tarnowskiej, udzielał
cennych wskazówek młodym
artystom. Prace będzie można
oglądać na wystawie poplenero-
wej na "Dniach Szczucina".

Redakcja

Gminny Rajd Rowerowy 
"Biało-Czerwonej"

Inauguracja Gminnych Obchodów
100. Rocznicy Odzyskania Niepodleglości

Młodzi artyści malują

W piątek 8 czerwca br.
w zabytkowym miejskim
parku w Szczucinie odbył się
Plener Malarski pn."Patriotyzm
w naszych małych Ojczyznach",
zorganizowany przez SCKiB w
Szczucinie. W tym artystycz-
nym wydarzeniu wzięło udział
13 uzdolnionych plastycznie
uczniów ze Szczucina, Zabrnia i
Borek. Inspiracją dla malujących

Gminny Rajd Rowerowy "Biało-
Czerwonej" zorganizowany
przez SCKiB i MOSiR w Szczu-
cinie, zainaugurował na szczu-
cińskim Rynku 2 maja 2018 r.
obchody 100. Rocznicy Odzys-
kania Niepodległości. Wydarze-
nie rozpoczęto uroczystym
wciągnięciem Flagi Państwowej
na maszt przez harcerzy ze
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie pod kierunkiem druha
Marka Kupca. Rowerzystów w
imieniu Burmistrza przywitał
Sekretarz Gminy Szczucin Kazi-
mierz Tęczar i Wicestarosta
Dąbrowski Marek Kopia.
Obecny był również Radny Sej-
miku Województwa Małopol-
skiego Bolesław Łączyński,
Komendant Komisariatu Policji

w Szczucinie podinsp. Bogumił
Jedynak i Monika Stefanowicz
– biegaczka, trzykrotna uczest-
niczka igrzysk olimpijskich oraz
trzykrotna mistrzyni i wielo-
krotna medalistka  Polski w ma-
ratonie, madalistka wojskowych
mistrzostw świata. Każdy
uczestnik rajdu zaopatrzony
został w biało-czerwone chorą-
giewki przygotowane przez Re-
ferat Promocji UMiG w
Szczucinie. 25. kilometrową
trasę barwnymi zakątkami
gminy Szczucin pokonało ok.
100 rowerzystów. Najmłodszy
uczestnik rajdu liczył 5 i pół
miesiąca, a najstarszy 82 lata.
Rajd zakończył się w szczuciń-
skim parku, gdzie każdy otrzy-
mał z rąk Burmistrza Szczucina

Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Szczucinie,
Klasy gimnazjalne Gimnazjum
im. Bohaterów Września w
Szczucinie, Klasy gimnazjalne
Gimnazjum im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia w Radwanie, Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Marii
Kozaczkowej w Skrzynce,

Ochotnicza Straż Pożarna w
Brzezówce, Szczucinie i Za-
brniu, Zarząd Gminny Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego
w Szczucinie i Rycerstwo Nie-
poklanej.
Całość poprowadziła Krystyna
Szymańska – dyrektor SCKiB w
Szczucinie.

Redakcja

Andrzeja Gorzkowicza i Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej 
Agnieszki Beker dyplom uczest-
nictwa w rajdzie, a także mógł
poczęstować się kiełbaską z
grilla. 
Nad bezpieczeństwem rajdu
czuwali: Komisariat Policji i
Ochotnicza Straż Pożarna w
Szczucinie. Dziękujemy wszyst-
kim za pomoc w organizacji i
uczestnictwo!

Redakcja
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W dniu 29 mają br. Peł-
nomocnik ds. Uzależnień oraz
Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych
w Szczucinie po raz kolejny zor-
ganizowali Gminny Przegląd
Teatrów Profilaktycznych. Kon-
kurs odbywał się w dwóch kate-
goriach: szkoły podstawowe
oraz  gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne. Udział wzięły:
Szkoły Podstawowe w Szczuci-
nie, Borkach, Zabrniu, Słupcu,
Gimnazjum w Szczucinie oraz
młodzież z Powiatowego Cen-
trum Edukacji i Kompetencji Za-
wodowych w Szczucinie. Celem
przeglądu była popularyzacja
wśród dzieci i młodzieży, po-
przez formy teatralne wiedzy o
zdrowym trybie życia, promo-
wanie asertywnej postawy
wobec współczesnych zagrożeń
ze szczególnym uwzględnie-
niem problematyki uzależnień.
Nasze działania mają uświada-
miać młodym ludziom degra-
dujący wpływ używek i innych
nałogów na ich życie oraz dobre
funkcjonowanie w społeczeń-
stwie. 

Gościem specjalnym
wydarzenia był aktor i reżyser
Tarnowskiego Teatru im. Lud-
wika Solskiego Mariusz Szaforz,
który jednocześnie przewodni-
czył obradom jury. Poziom
przedstawień był bardzo wy-
soki, a przygotowane spektakle
były prawdziwymi sztukami
teatralnymi. Statuetki i nagrody
laureatom oraz podziękowania
opiekunom zespołów teatral-
nych wręczył Burmistrz Szczu-
cina oraz Przewodnicząca Rady
Miejskiej Agnieszka Beker. Zos-
tały one ufundowane ze środ-
ków przeznaczonych na
realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii.
Specjalną nagrodą dla wszyst-
kich uczestników przeglądu bę-
dzie wyjazd do Tarnowskiego
Teatru im. Ludwika Solskiego
na przedstawienie pt. „Lato Mu-
minków” - dla młodszych
uczniów i „Zielony balonik” -
dla starszych.
Przegląd teatrów był dobrą za-

bawą, wymianą doświadczeń, a
przygotowane spektakle skło-
niły uczestników do refleksji
nad zagrożeniami, jakie stawia
przed nami współczesny świat,
ale także stanowiły podpowiedź
dla uczniów, którzy niedługo
staną przed wyborami jakie
postawi przed nimi dorosłe
życie. 

Pełnomocnik  ds. Uzależnień            
Renata Chrabąszcz

Laureaci w kategorii szkół pod-
stawowych:
I miejsce - Szkoła Podstawowa
w Borkach
Opiekun: Ewa Gaj
II miejsce  - Szkoła Podstawowa

w Zabrniu
Opiekun: Lucyna Bulwa
III miejsce  -Szkoła Podstawowa
w Szczucinie
Opiekun: Zofia Noga 
Wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa w Słupcu
Opiekunowie: Ks. Marek Kula,
Barbara Czaja

Laureaci w kategorii Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgim-
nazjalnych: 
I miejsce – Gimnazjum w Szczu-
cinie 
Opiekun: Renata Domińczak,
Aneta Gwizd-Lichwała
II miejsce  –  Powiatowe Cen-
trum Edukacji i Kompetencji Za-
wodowych w Szczucinie
Opiekun: Beata Smaś
Wyróżnienie specjalne za naj-
lepszą grę aktorską otrzymała
Liwia Soja z Powiatowego Cen-
trum Edukacji i Kompetencji Za-
wodowych w Szczucinie.

Andrzeja Gorzkowicza, Księ-
dza Kapelana Strażaków Po-
wiatu Dąbrowskiego Zygmunta
Warzechę oraz Prezesa OSP
Maniów Wojciecha Korczaka.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w intencji wszystkich
strażaków z terenu Powiśla
Dąbrowskiego, która została
odprawiona w Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej Różań-
cowej w Borkach przez Powia-
towego Kapelana Straży
Pożarnej ks. Zygmunta Warze-
chę, Proboszcza Parafii w Bor-

„Strażacki trud”

Konkurs plastyczny pn. „Stra-
żacki trud”, to konkurs organi-
zowany przez SCKiB w
Szczucinie (w ramach Współza-
wodnictwa Kulturalnego Szkół)
we współpracy z OSP Szczucin.
W tym roku odbył się
18.04.2018r. w Domu Kultury w
Szczucinie. 69 prac konkurso-
wych oceniło jury w składzie:
Krystyna Lech – plastyk, Lidia
Bardan – plastyk SCKiB w
Szczucinie i Marian Wadas –
Kierownik Referatu Zarządza-
nia Kryzysowego, Spraw
Obronnych UMiG Szczucin. Po
obejrzeniu wszystkich prac jury
przyznało następujące miejsca:
w kategorii szkół podstawo-
wych kl. I – III:
I m Celina Sołtys 
kl. I ZS-P Słupiec
I m Maja Puła 
kl. I ZS-P Słupiec
I m Krzysztof Pachołek 
kl. Ia SP Szczucin 
II m Patrycja Podosek 
kl. IIb SP Szczucin 
II m Daniel Piekielniak 
kl. IIa SP Szczucin
II m Natalia Chmura 

kl. IIa SP Szczucin
II m Patryk Nowakowski 
kl. IIIb SP Szczucin 
III m Anna Borgosz  
kl. III SP Zabrnie
III m Oliwia Pęcak 
kl.IIIa SP Szczucin 
III m Mateusz Sejdor 
kl. IIa SP Szczucin 
III m Sebastian Marchwicki 
kl. Ia SP Szczucin   
kat. kl. IV – VII:
I m Elżbieta Jagła 
kl. VI ZS-P Skrzynka
I m Kinga Lichwała 
kl. IVb SP Szczucin
II m Sandra Ślimak 
kl. VII ZS-P Skrzynka
II m Tomasz Lasek 
kl. V SP Szczucin
III m Dominika Wilk 
kl. VI ZS-P Słupiec
w kategorii klas gimnazjalnych: 
I m  Julia Mach 
SP Szczucin 
II m Wiktoria Kosiba 
SP Szczucin  
Nagrodzonym wręczono pa-
miątkowe dyplomy i nagrody
ufundowane przez Zarząd
Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Szczucinie.
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Sobota 12 maja była
wielkim świętem dla wszyst-
kich strażaków w powiecie dąb-
rowskim - zarówno tych
zawodowych, jak i druhów i
druhen działających w Ochotni-
czych Strażach Pożarnych. Po-
wiatowe obchody Dnia
Strażaka zostały zorganizo-
wane przez Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Dąbrowie Tarnowskiej
Ryszarda Pikula, Prezesa Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP w Szczucinie

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 

kach ks. Józefa Jeziorka oraz ks.
Emila Matysika. Następnie
uczestnicy uroczystości udali
się na plac przy remizie OSP
Maniów, gdzie w towarzystwie
Orkiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Szczucina i
Kompanii Honorowej Straży
Powiatu Dąbrowskiego wysłu-
chali przemówień okoliczno-
ściowych przybyłych gości.
Kulminacyjnym punktem uro-
czystości było wręczenie po-
dziękowań, odznaczeń i
awansów na ręce tych, którzy

nie bacząc na własne bezpie-
czeństwo wyruszają na pomoc
innym, gdy tylko zawyje sy-
rena. 
W obchodach uczestniczyli
m.in.: Komendant Powiatowy
PSP w Dąbrowie Tarnowskiej
bryg. Krzysztof Kolarczyk, Pre-
zes Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Dąbrowie
Tarnowskiej druh Ryszard
Pikul, Wice Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP
w Dąbrowie Tarnowskiej druh
Adam Rzemiński, Prezes Za-

rządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP w Szczucinie, a
zarazem Burmistrz Szczucina
druh Andrzej Gorzkowicz, Pre-
zes OSP Maniów Wojciech Kor-
czak, Naczelnik Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w
Dąbrowie Tarnowskiej kom.
Witold Łopata, Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szczucinie
Agnieszka Beker wraz z za-
stępcą Romanem Korczakiem,
Radni Rady Miejskiej w Szczu-
cinie Mariusz Chrabąszcz oraz
Janusz Furgał, Radny Powiatu
Dąbrowskiego Andrzej Urba-
nik, Sołtys Maniowa Paweł
Łabuz.
Spotkanie okolicznościowe
uczestników obchodów na
placu zbiórki pozwoliło na wy-
mianę cennych doświadczeń i
omówienie spraw działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz umocnienie więzi społecz-
nych wśród druhów.

Referat Promocji i Rozwoju
Urzędu Miasta i Gminy Szczucin

XI Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych
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w dniach od 8-15 maja odbył się
cykl imprez integracyjnych w
których uczestniczyły wszystkie
placówki i stowarzyszenia dzia-
łające na rzecz osób niepełnos-
prawnych z powiatu dąbrowskiego.
Organizatorami przedsięwzię-
cia było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Staro-
stwo Powiatowe w Dąbrowie
Tarnowskiej. W uroczystościach
inaguracyjnych, 8 maja wzięło
udział około 300 osób, a wśród
nich 40. osobowa grupa ze Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Dąbrowicy wraz z
terapeutami. Uroczystości roz-
poczęto Mszą Świętą w Kościele
Parafialnym pw. NMP Szka-
plerznej, po zakończeniu której

wszyscy zebrani udali się uli-
cami Dąbrowy Tarnowskiej
w kolorowym i rozśpiewanym
Marszu Godności Osób Nie-
pełnosprawnych prowadzo-
nym przez dąbrowską orkiestrę
dętą. Zwieńczeniem marszu
było symboliczne wypuszcze-
nie setki kolorowych balo-
nów, które poniosły marzenia
i pragnienia uczestników Mar-
szu Godności wprost do nieba.
Na  dalszą część obchodów
zebrani udali się do  Auli
Domu Parafialnego, na  wy-
stępy artystyczne oraz
wspólne śpiewanie z zespołem
„Filii Dei”.

10 maja br. w ramach
trwających obchodów nasi

Udział Uczestników ŚDS w Dąbrowicy
w Małopolskich Dniach Osób Niepełnosprawnych

Maj to szczególny mie-
siąc dla osób niepełnospraw-
nych. W tym okresie
obchodzony jest zarówno Mię-
dzynarodowy Dzień Godności
Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną, jak również Euro-
pejski Dzień Protestu Przeciw
Dyskryminacji Osób Niepełnos-
prawnych.
Międzynarodowy Dzień God-
ności Osoby z Niepełnospraw-
nością Intelektualną jest w
Polsce obchodzony już od 1999
r., a w tym roku po raz pierwszy
świętowano go również na tere-
nie Powiatu Dąbrowskiego. W
ramach obchodów Małopol-
skich Dni Osób Niepełnospraw-
nych w subregionie tarnowskim

Uczestnicy wzięli udział w dru-
giej edycji Integracyjnego Festi-
walu Form Scenicznych. Na
deskach Dąbrowskiego Domu
Kultury mogliśmy zobaczyć 4
widowiska teatralne wykonane
przez podopiecznych placówek
działających na rzecz osób nie-
pełnosprawnych na terenie po-
wiatu dąbrowskiego. Artyści
wspierani byli przez pełno-
sprawnych uczniów szkół oraz
członków stowarzyszenia.
Uczestnicy z placówki w Dąbro-
wicy zaprezentowali pełne hu-
moru, a zarazem refleksji i
bogate w życiowy morał przed-
stawienie pod tytułem „Miś”.
Wykonali je we współpracy z
wolontariuszami ze Szkoły Pod-
stawowej im. Adama Mickiewi-
cza w Szczucinie. 
W dniu 15 maja obchody Mało-
polskich Dni Osób Niepełnos-
prawnych organizowanych w
Powiecie Dąbrowskim zwień-
czył i podsumował Piknik Inte-

gracyjny w zespole dworsko -
parkowym w Brniu. We wspól-
nej zabawie i integracji uczestni-
czyło około 200 osób, wśród
nich nie zabrakło podopiecz-
nych naszego Domu. 

Kontynuując Małopol-
skie Dni Godności Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną
w odpowiedzi na zaproszenie
Małopolskiego Oddziału
PFRON w dniu 28 maja 2018r.
Uczestnicy ŚDS w  Dąbrowicy
wzięli udział w „Święcie God-
ności” zorganizowanym pod
Ołtarzem Papieskim na starosą-
deckich Błoniach. Uroczystość
rozpoczęła Msza Święta odpra-
wiona w intencji osób z niepeł-
nosprawnościami oraz ich
rodzin. Mszy Świętej przewod-
niczył Biskup Stanisław Salater-
ski, który w słowach kazania
przypomniał nam wszystkim,
że osoby z niepełnosprawno-
ściami są prawdziwymi nauczy-
cielami miłości i żyjąc dla nich,
opiekując się nimi, odkrywamy
w sobie wrażliwość i delikat-
ność - cenne dary, o których tak
łatwo zapomnieć. Podczas uro-
czystości, nawiązując do obcho-
dzonej w 2018 r. w Polsce setnej
rocznicy odzyskania niepodle-
głości stworzono kwiatową
mapę Polski, aby w ten sposób
podkreślić tak ważne wydarze-
nie.
Liczne obchody Dni Osób Nie-
pełnosprawnych są wspaniałą
okazją do pokazania  społeczeń-
stwu, że są wśród nas osoby,
które mimo problemów i trud-
ności pragną normalnie żyć. Jest
to manifestacja tolerancji i rów-
nouprawnienia, przeciwdziała-
nie ich wykluczeniu społecznemu,
dyskryminacji, negatywnym
stereotypom i uprzedzeniom, a
zarazem  propagowanie postaw
otwartości, akceptacji i empatii.
Obchody Dni Osób Niepełnos-
prawnych są doskonałą okazją
do integracji osób zdrowych
i niepełnosprawnych. 

Maria Bielaszka 
Dyrektor ŚDS w Dąbrowicy
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Finał Konkursu na
Pisankę Ludową 
w Tarnowie

Mimo, że lato w pełni
podsumowując sezon wio-
senny nie można pominąć tra-
dycyjnego już 29 Konkursu na
Pisankę Ludową i Plastykę
Obrzędową Związaną z Okre-
sem Wielkanocy, którego za-
kończenie odbyło się w
Muzeum Etnograficznym w
Tarnowie, 24 marca 2018 r.
Do udziału w Konkursie, któ-
rego głównym celem było
podtrzymywanie, kultywowa-
nie ludowych tradycji pisan-
karskich oraz tworzenie
plastyki obrzędowej Świąt
Wielkanocnych, zgłosiło się
ponad 300 twórców ludowych
(dzieci, młodzież i dorośli) z
regionu tarnowskiego - po-
wiaty: dąbrowski, brzeski, tar-
nowski (ziemski i grodzki)
oraz z powiatów: gorlickiego,
krakowskiego, nowosądec-
kiego i mieleckiego. 
W kategorii stoisko wielka-
nocne – praca zbiorowa,
SCKiB w Szczucinie zajęło II
miejsce, w kategorii plastyki
obrzędowej: II m przyznano
Sebastianowi Walasowi ze SP
w Szczucinie i Oliwii Burzy ze
SP w Borkach, III m zajęła
Anna Wróbel i Oliwia Chra-
bąszcz ze SP w Szczucinie, a
wyróżnienia otrzymali: Nie-
publiczne Przedszkole "Baj-
kowa Kraina", Julia Jędo z NP
"Bajkowa Kraina", Bartosz
Tąbor z Przedszkola w
Słupcu, Tomasz Lasek, Oskar
Szarek i Świetlica ze SP W
Szczucinie.
Jury Konkursu podziękowało
wszystkim uczestnikom za
wieloletnie podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji lu-
dowych związanych z obrzę-
dowością wielkanocną.
Wyraziło uznanie dla tych,
którzy swoją wiedzę i umiejęt-
ności przekazują młodszemu
pokoleniu, dzięki czemu
nadal trwa i rozwija się cenne
dziedzictwo kulturowe. Zaan-
gażowanie i pasja przekłada
się na tak liczne uczestnictwo,
wysoki poziom prac szczegól-
nie w kategorii pisanka trady-
cyjna i plastyka obrzędowa.
Gratulujemy!

Redakcja
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KURSY TANECZNE - ZAPRASZAMY
Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina Szczucin w Szczucinie w lipcu realizuje projekt br. pn. "Szko-
lenie taneczne mieszkanców Gminy Szczucin" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie
19,2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to wakacyjno-taneczna
oferta spędzania wolnego czasu. Dzieci i młodzież zapraszamy na taniec nowoczesny (hip-hop),
a dorosłych (w tym seniorów) na taniec towarzyski. Zainteresowanych prosimy o kontakt z SCKiB
w Szczucinie (tel. 14 643 64 96). Udział w szkoleniach tanecznych jest bezpłatny. Ilość miejsc ogra-
niczona!

"Tańcem 
malowane"

Przedszkola  z gminy
Szczucin  uczestniczyły
17.05.2018r.,  w Domu
Kultury w Szczucinie  w
konkursie tanecznym
pn."Tańcem malowane".
Zespoły taneczne oce-
niało jury w składzie: 
Danuta Bober – emeryto-
wany nauczyciel wycho-

Przedszkolaki
śpiewają

"Piosenka przedszkolaka", to
konkurs wokalny, który odbył
się 7.06.2018r. w Domu Kultury
w Szczucinie. Wzięły w nim
udział wszystkie przedszkola z
gminy Szczucin.
Jury, w składzie: Danuta Bober
- emerytowany nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego, były

dyrektor szkoły w Zabrniu,
Gabriela Sołtys – absolwentka
wydziału wokalnego Szkoły
Muzycznej II Stopnia w Tarno-
wie. Studentka Akademii Gór-
niczo - Hutniczej w Krakowie.
Solistka Orkiestry Detej OSP
Szczucin i Krystyna Szymańska
– muzyk, wokalista, dyrektor
SCKiB w Szczucinie, nauczyciel
Szkoły Muzycznej I st. w Tucho-
wie, przyznało następujace
miejsca:

Kategoria soliści - 4 lata
I m Gabriela Strzałba 
– PN "Bajkowa Kraina
Kategoria soliści - 5 lat 
I m Anna Dynak z Przedszkola
w Słupcu
I m Anna Cieślak z Oddziału
Przedszkolnego w Zabrniu
I m Inga Kapel z PN "Bajkowa
Kraina" w Szczucinie
II m Milena Machaj 
z Przedszkola w Skrzynce
II m Emilia Kaczmarczyk 
z Przedszkola w Maniowie
III m Julia Podosek 
z PN "Ochronka" w Szczucinie
Kategoria soliści - 6 lat
I m Lena Klara  Przedszkole w
Słupcu
I m Tomasz Borgosz PN "Baj-
kowa Kraina" w Szczucinie
II m Amelia Piekielniak 
PN "Ochronka" w Szczucinie"
II m Wiktoria Szczygieł  Przed-
szkole w Borkach
III m Alicja Stojek 

z PP w Szczucinie
III m Nikola Czech 
z PP w Borkach
Kategoria zespoły wokalne 
4-5 lat i 5 lat 
I m  Zespół wokalny "Smurfy" 
z PN "Bajkowa Kraina"
II m Zespół wokalny z Oddziału
Przedszkolenego w Zabrniu
III m Zespół wokalny "Biedro-
neczki" z PP w Szczucinie
Kategoria zespoły wokalne 
5-6 lat i 6 lat 
I m Zespół wokalny "Biedro-
neczki" z PN "Bajkowa Kraina"
II m Zespół wokalny 
z  PN "Ochronka" w Szczucinie
II m Zespół wokalny 
z Przedszkola w Słupcu
III m Zespół wokalny "Motylki"
z PP w Szczucinie
Wszystkim wręczono dyplomy
i nagrody ufundowane przez
organizatora.

Redakcja

wania przedszkolnego, były dy-
rektor szkoły, Marina Hryhor-
jewa – choreograf, tancerz,
nauczyciel tańca, Krystyna Szy-
mańska - muzyk, wokalista, dy-
rektor SCKiB w Szczucinie. Po
obejrzeniu wszystkich prezenta-
cji jurorzy uznając wielki zaan-
gażowanie wszystkich
występujących i ich opiekunów
przyznali następujące miejsca i
wyróżnienia: 
w kategorii"  4. i 5. latków:
Im  PN "Bajkowa Kraina"
II m PP w Borkach 
II m Zespół "Słoneczka" 
PP w Szczucinie,
III m Zespół "Biedroneczki  
PP w Szczucinie
w kategorii 5. i 6. latków:
I m PN "Ochronka"
II m PN "Bajkowa Kraina"
II m PP w Borkach
III m Przedszkole w Słupcu
III m Zespół "Biedroneczki"
PN "Bajkowa Kraina"

wyróżnienia: 
Przedszkole w Maniowie 
Zespół "Krasnale" 
PP w Szczucinie.

Redakcja



"Łączy nas taniec"

"Łączy nas taniec" pod tym tytu-
łem odbył się 22.03.2018r. w
Domu Kultury w Szczucinie
konkurs taneczny dla szkół
gminy Szczucin. Jury w skła-
dzie: Marina Hryhorjewa – cho-
reograf, tancerz, nauczyciel
tańca, Halina Łuszcz – emeryto-
wany nauczyciel plastyki i
sztuki, Krystyna Szymańska –
muzyk, dyrektor SCKiB w
Szczucinie, po obejrzeniu zespo-
łów tanecznych i tańczących so-
listów przyznało:
w kategorii klas I-III zespoły
taneczne: 
I m zespół "Skrzaty" SP Szczucin
II m zespół "Boys Band" 
SP Borki
III m zespół taneczny 
ze SP w Zabrniu
w kategorii soliści: 
I m Laura Aksamit 
ZS-P Skrzynka
w kategorii klas IV-VII zespoły

SP Zabrnie
w kategorii klasy gimnazjalne:
I m solistka Martyna Włodarz z
Borek 
W konkursie zaprezentowało
się 8 zespołów i 4 solistów.
Wszystkim tańczącym gratulu-
jemy pięknych prezentacji, a
opiekunom dziękujemy za wło-
żony wysiłek.

Redakcja
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taneczne: 
I m zespół taneczny SP Zabrnie
II m zespół "Power Girls" 
ZS-P Słupiec
II m duet taneczny SP Zabrnie
III m zespół "Great Five" 
SP Borki
wyróżnienie: zespół 
"Promenada" SP Szczucin
w kategorii soliści:
I m Zofia Jarosz SP Szczucin
III m Magdalena Tomala 

"Gdzie słyszysz śpiew
tam idź"

Po raz piąty w szczucińskim
Muzeum Drogownictwa
19.05.2018 r. odbył się Festiwal
im. Marianny Gawlik – Konkurs
Muzyczny zorganizowany
przez SCKiB w Szczucinie. Fes-
tiwal otworzyli: Krystyna Szy-
mańska – dyrektor SCKiB w
Szczucinie i Andrzej Gorzko-
wicz – Burmistrz Szczucina. 30
osób rywalizowało w sześciu
kategoriach (prezentacje wo-
kalne: dzici przedszkolne, szkół
podstawowych, młodzież szkół
gimnazjalnych i klasy VII, mło-
dzież szkół ponadgimnazjal-
nych i dorośli, prezentacje
instrumentalne: dzieci od 3 do
13 lat i młodzież od 14 lat i do-
rośli), a oceniało jury w składzie:
Krystyna Szymańska – ukoń-
czyła Szkołę Muzyczną I stopnia
w klasie fletu, II stopnia na wy-
dziale wokalnym oraz Akade-
mię Muzyczną na kierunku
wokalno-aktorskim , Maciej Fi-
jałkowski – ukończył Szkołę
Muzyczną II stopnia w Mielcu,
absolwent Edukacji Artystycz-
nej w Zakresie Sztuki Muzycz-
nej Uniwersytetu Muzycznego
w Rzeszowie, Mariusz Gawlik –
syn Marianny Gawlik, kontynu-
uje rodzinną muzyczną trady-
cję, czynnie uczestniczy w zyciu
muzycznym Szczucina i Marek
Fijałkowski – absolwent Szkoły
muzycznej II stopnia w Mielcu,
założyciel i członek orkiestry
Dętej w Mielcu. 
Nagrodę Główną Statuetkę
Grand Prix Festiwalu ufundo-
wali Teresa i Janusz Gawliko-
wie, a nagrodę pieniężną Bank
Spółdzielczy w Szczucinie. 
Grand Prix Festiwalu zdobyła
Sylwia Pisarczyk z SCKiB w
Radomyślu Wielkim
Prezentacje wokalne – dzieci
przedszkolne:
I m Tomasz Borgosz – Niepub-
liczne Przedszkole "Bajkowa
Kraina"
II m Donata Biskup – Dąbrowica
II m Alicja Stojek – Przedszkole
Publiczne w Szczucinie
III m Wiktoria Szczygieł –
Przedszkole Publiczne w Bor-
kach
Prezentacje wokalne – ucznio-
wie szkół podstawowych:
I m Wiktoria Ślęczkowska –
Szkoła Podstawowa w Borkach
II m Martyna Wyzga – SCKiB w
Radomyślu Wielkim
III m Zofia Litwin – SCKiB w
Radomyślu Wielkim
III m Ignacy Dalczyński –
Szczebrzusz
wyróżnienie Maja Kozioł –
Szkoła Podstawowa w Szczuci-
nie
Prezentacje wokalne – młodzież
klas gimnazjalnych i klas VII
szkół podstawowych
I m Katarzyna Szewczyk –

Gminny Ośrodek Kultury w Bo-
rowej
II m Gabriela Bator – SP Szczu-
cin – klasa gimnazjalna
III m Gabriela Pisarczyk –
SCKiB w Radomyślu Wielkim
Prezentacje wokalne – młodzież
szkół ponadgimnazjalnych i do-
rośli
I m Sylwia Pisarczyk – SCKiB w
Radomyślu Wielkim
I m Zespół instrumentalno-wo-
kalny "New Mark" z Gminnego
Ośrodka Kultury w Borowej
wyróżnienie Zespół Śpiewaczy
"Gospodarze z Delastowic" ze
Świetlicy w Delastowicach
wyróżnienie Paweł Łabuz z Ma-
niowa
Prezentacje instrumentalne –
dzieci w wieku 3 do 13 lat
I m Łucja Dudkiewicz – Szczu-
cin
II m Wiktoria Ślęczkowska –
Szkoła Podstawowa w Borkach
III m Agnieszka Łachut – Szkoła
Podstawowa w Szczucinie
III m Duet Emilia Bełzowska i
Aleksandra Rustowicz z SCKiB
w Szczucinie
Prezentacje instrumentalne –
młodzież od 14 lat oraz dorośli:
I m Aleksandra Rustowicz –
SCKiB w Szczucinie
II m Krystian Drąg – SCKiB w
Radomyślu Wielkim

Wszystkim wykonaw-
com wręczono pamiątkowe dy-
plomy, a wyróżnionym
nagrody ufundowane przez:
SCKiB w Szczucinie oraz spon-
sorów: Grzegorz Dudek – Lody
Dudek, Firma Handlowa "Irena"
Barbara Tarczyńska, Firma
Handlowo-Usługowa "Wisła"
Waldemar Gwoździowski,
Firma Handlowo-Usługowa
"Furgał" Barbara Furgał, Studio
Fotografii Barwnej Grażyna i
Bogdan Sosinowie, Dom Hand-
lowy "Malisz" w Szczucinie,
Monika Ząbek - Firma Hand-
lowo-Usługowa "Azalia", Dag-
mara Fortuna - Księgarnia
Pedagogiczna oraz Zarząd Od-
działu ZNP w Szczucinie. 
Zwycięzcom gratulujemy, a
sponsorom serdecznie dzięku-
jemy!

Redakcja



żanka", gdzie nagrody ufun-
dowała  Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szczucinie.
Nagrody na pozostałe kon-
kursy ufundowali sponso-
rzy: Lodziarnia DUDEK,
Masarnia Janina Juszczyk,
Rafał Kulczyk – "Club Ha-
vana". Dziękujemy serdecz-
nie za wsparcie! 
Wydarzenie zorganizowano
z tak dużym rozmachem
dzięki współdziałaniu róż-
nych podmiotów: Stowarzy-
szenia Nowoczesna Gmina
Szczucin, Samorządowego
Centrum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie, Gminnej Ko-
misji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Szczucinie, Sołectwa Szczu-
cin Wschód i Zachód.  

Redakcja 

W szczucińskim parku tra-
dycyjnie już, bo po raz trzeci,
3 czerwca z okazji Dnia
Dziecka odbył się festyn ro-
dzinny. Impreza skierowana
do lokalnej społeczności pro-
mowała kulturę ludową i na-
rodową. Część artystyczną
wypełniły występy dzieci z
przedszkoli z gminy Szczu-
cin, zespół tanczny "Skrzat" z
SP w Szczucinie, zespół tan-
czeny z SP w Zabrniu, tance-
rze Studia Tańca "DANCE
ART" Mariny Hryhorjewy
oraz  grupa taneczno-akro-
batyczna z Hali Widowi-
skowo - Sportowej w
Szczucinie ćwicząca pod
okiem Kamilii Rzeszuto.
Gwiazdą wydarzenia był Ze-
spół Pieśni i Tańca "Rzeszo-
wiacy" z Mielca  (kierownik -
Joanna Kruszyńska, choreo-

graf – Mariusz Bożek, dyry-
gent kapeli – Sławomir Stan,
chórmistrz – Maciej Fijał-
kowski).  Zespół wystąpił w
dwóch częściach prezentując
niezwykle barwne widowi-
sko. W I części przeniósł wi-
dzów w świat kultury
ludowej, II część wypełniła
muzyka i tańce narodowe –
uczestnicy mogli mieć wra-
żenie, że znaleźli się na 
oficerskim balu. Na zakoń-
czenie zagrała również Ka-
pela Ludowa "Wiślanie" z
SCKiB w Szczucinie. Dzieci
korzystały z wielu atrakcji
(wesołe miasteczko, malowa-
nie twarzy, warsztaty pla-
styczne). Ogłoszono też
wyniki konkursu zorganizo-
wanego przez szczucińską
Bibliotekę, pn. "Pippi Poń-
czoszanka – moja kole-

Festyn dla lokalnej społeczności 
promujący kulturę ludową i narodową 

str.10 3(9) / 2018



str.113(9) / 2018

Festyn w Woli Szczucińskiej
26.05.2018 r. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wola Szczucińska zorganizowało
Festyn Rodzinny. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz, Radny wsi Wola Szczucińska Roman Korczk z żoną, Radny wsi Ma-
niów Janusz Furgał z żoną, Sołtys wsi Wola Szczucińska Piotr Kica z rodziną, Se-
niorzy ze Szczucina oraz mieszkańcy wsi Wola Szczucińska. Podczas Festynu nie
zabrakło atrakcji dla starszych i najmłodszych. Na imprezie  bawiono się z Ze-
społem Vivo.

Halina Chrabąszcz

Impreza pn. "Organizacja festynu dla lokalnej społeczności promującego kul-
turę ludową  i narodową"  współfinansowana jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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liotece i filiach bibliotecznych
wiele wycieczek z przedszkoli i
szkół. Podczas wizyt, dzieci
poznawały funkcję biblioteki, co
trzeba zrobić, aby zostać  czytel-
nikiem, jak ułożone są książki
na półkach oraz jak należy się tu
zachowywać. Dzieci zapoznały
się z działalnością bibliotek i
pracą bibliotekarza, a także wy-
słuchały legend z cyklu  "100
spotkań z historią Polski na 100-
lecie Niepodległości". 
W  maju, odbyły się także
warsztaty literackie z Agnieszką
Opolską, skierowane  do mło-
dzieży gimnazjalnej. Laureatka
Literackiego Debiutu Roku’2015
(za książkę Anna May), popro-
wadziła warsztaty  w Szkole
Podstawowej w Borkach (28
maja) i Szczucinie (30 maja).
Spotkanie miało dwie części. W
pierwszej autorka opowiadała o
swoim życiu: studiach, pracy
wolontariackiej z bezdomnymi

nymi zbiorami. Po przeczytaniu
odłożyć na miejsce lub zabrać
do domu. Akcja będzie trwać do
końca października. W tym
dniu także mieszkańcy  mogli
wybrać sobie książkę, która ich
zainteresowała. 
Maj to tradycyjnie święto ksią-
żek i bibliotek, z tej też okazji
gościliśmy w szczucińskiej bib-

23 kwietnia br.,  ramach XVII
Małopolskich Dni Książki
"Książka i róża"   zainaugurowa-
liśmy projekt pn. "Książka dla
każdego". W wiacie przystanko-
wej na Rynku w Szczucinie po-
stawiony został  regał z
książkami. Każdy może bezpłat-
nie skorzystać z księgozbioru na
półkach lub podzielić się włas-

Biblioteczny kalejdoskop we Francji, twórczości literackiej
i pasji malarskiej. Drugą częścią
warsztatów były zajęcia prak-
tyczne z młodzieżą, polegające
na pracy z tekstem. Uczestnicy
tworzyli krótkie opowiadania,
następnie je czytali i analizo-
wali. Autorka była pod wraże-
niem tekstów napisanych przez
młodzież, a młodzi nie kryli za-
fascynowania jej osobowością.  
29 maja br., w Bibliotece Pub-
licznej w Szczucinie, Agnieszka

Opolska była także gościem w
ramach spotkań Dyskusyjnego
Klubu Książki. Czytelnicy mogli
porozmawiać z autorką o jej
książkach i planach pisarskich.
Każdy miał możliwość zakupu
książek oraz  otrzymać pamiąt-
kowy autograf.  Spotkaniu to-
warzyszyła wystawa prac
malarskich pisarki.  

Redakcja

Konkurs Recytatorski
20.03.2018 r., odbył się XX Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Kozaczkowej.
Już po raz piąty eliminacje Konkursu Gminnego odbyły się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Skrzynce .Laureatami  zostali: w kat. kl. I-III – I m. Gabriela Jędo
(SP w Zabrniu), II m. Patrycja Podosek (SP w Szczucinie), III m. Emilia Burzec (ZS-P
w Skrzynce). W kat. kl. IV-VII – I m. Piotr Furgał (SP w Zabrniu), II m. Adrian Syper
(ZS-P w Słupcu), II m. Oliwia Kostecka (SP w Szczucinie), III m. Emilia Szczęch (SP
w Szczucinie). W kategorii gimnazja – I m. Anna Stochlinska (ZS w Borkach). Wy-
różnienie: Joanna Dziedzic (ZS-P w Skrzynce). Recytację oceniało jury w składzie:
Krystyna Ludwicka – córka poetki, Czesława Noga – emerytowany nauczyciel, Kry-
styna Szymańska – dyrektor SCKiB. 21.03. br., laureaci  pierwszych miejsc, reprezen-
towali gminę Szczucin w eliminacjach powiatowych w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie
Ania Stochlińska ze Szkoły Podstawowej w Borkach otrzymała wyróżnienie. Wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w recytacji.

Przedszkolaki z wizytą u "Wiślan"

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Szczucinie spotkały się z Kapelą Lu-
dową "Wiślanie" - 14.06.2018r. Przedszkolaki miały możliwość żywego kontaktu
z muzyką i piosenką ludową. Poprzez tą formę Zespół starał się zapoznać dzieci
z ich korzeniami i tożsamością narodową. Spotkanie miało charakter warsztatów
ludowych i cieszyło się dużym zainteresowaniem maluchów. 

Redakcja
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W kwietniu br. odwiedziła nas
Pani doktor i Pani pielęgniarka
w ramach tygodnia tematycz-
nego ''Dbamy o zdrowie". 
18 kwietnia razem z pierwszą i
drugą klasą wybraliśmy się na
wycieczkę do ''Promiennego
Zamku" i McDonald's do Tar-
nowa.

M. Bogacz

21 marca w ramach ob-
chodów pierwszego dnia
wiosny uczniowie z naszej
szkoły wraz z nauczycielami
udali się do kina w Mielcu.
Młodsze dzieci obejrzały film
pt."Gnomeo i Julia", starsze zaś
"Każdego dnia". Uśmiechnięte
buzie oraz pełne przejęcia ko-
mentarze były potwierdzeniem
dobrze spędzonego czasu. 

Następnego dnia, tj. 22 marca
dwie klasy starsze VII i VI wy-
brały się do Tarnowa  na spek-
takl teatralny „Balladyna” w
reżyserii Bożeny Suchockiej.
Największe wrażenie wywarła
muzyka, która stanowiła dosko-
nałe tło do rozgrywających się
wydarzeń, a także oszczędna,
lecz sugestywna scenografia
oraz gra aktorska Matyldy Ba-
czyńskiej, która wcieliła się w
rolę tytułowej bohaterki. Po-
mimo trudnego dla współczes-
nego odbiorcy języka, spektakl
nie pozwalał na jakąkolwiek
nudę czy chwilowe zmęczenie.
Z całą pewnością możemy
stwierdzić, że była to znakomita
lekcja języka polskiego na żywo.
Wyjazd zorganizowała Pani Da-
nuta Krupa.

Kalejdoskop wydarzeń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu
25 kwietnia br. podczas

obchodów Dnia Książki naj-
młodsi uczniowie  zostali uro-
czyście przyjęci w poczet
czytelników biblioteki szkolnej.
Uczniowie mieli okazję wyka-
zać się wiadomościami o książ-
kach, znajomością postaci
literackich. Po pomyślnym zali-
czeniu wszystkich pytań, przy-
rzekli, że będą szanować
książki, korzystać z ich mądro-
ści oraz sumiennie wypełniać
obowiązki czytelnika. Następ-
nie każdy pierwszoklasista zos-
tał pasowany przez Panią
dyrektor Władysławę Wróbel
na pełnoprawnego czytelnika
biblioteki szkolnej i  otrzymał
pamiątkową zakładkę do
książki. Uroczystość przygoto-
wała Pani Lucyna Bełzowska.

27 kwietnia  odbyła się
uroczysta akademia z okazji
zbliżającej się 227. Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Aby uczcić tak ważne dla nas
święto, przedszkolaki oraz
uczniowie klas I-VII przybyli na
uroczystość z własnoręcznie
zrobionymi biało-czerwonymi
chorągiewkami.  Akademia 
rozpoczęła się uroczystym
polonezem w wykonaniu
czwartoklasistów. Następnie
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W dniu 21 marca 2018 r. w
Szkole Podstawowej nr 10 im.
Marii Skłodowskiej - Curie w
Krakowie odbył się wojewódzki
etap Małopolskiego Konkursu
Języka Angielskiego. Niezwykle

miło jest nam ogłosić, że po-
śród 291 finalistów z całego
województwa Małopolskiego
znalazła się także uczennica
Szkoły Podstawowej im. Marii
Kozaczkowej w Skrzynce z sie-
dzibą w Radwanie. Oliwia
Dziedzic z klasy VII przystą-
piła do konkursu na etapie 
wojewódzkim jako jedyna re-
prezentantka Gminy Szczucin
i jedna z piątki uczniów 
reprezentujących powiat dąb-
rowski na konkursie w stolicy
województwa. 

Sam udział w etapie
wojewódzkim jest już dużym
sukcesem tak dla Oliwii jak i
dla naszej szkoły. Jej przykład
może być inspiracją dla
uczniów i nauczycieli z małych
szkół w niewielkich miejsco-
wościach w myśl pięknej
prawdy mówiącej o tym, że
nieważne jest to skąd pocho-
dzisz, lecz  to dokąd zmierzasz.

Paweł Duda 
nauczyciel przygotowujący 

do konkursu 

Z Radwana na podbój
województwa!

uczniowie klas IV-VII pod kie-
runkiem Pań Danuty Krupy,
Barbary Czai oraz Pana Jaro-
sława Głoda zaprezentowali cie-
kawą lekcję historii. Jej celem
było nie tylko przybliżenie wy-
darzeń z pamiętnego maja 1791
roku, ale także próba szukania
odpowiedzi na pytanie: Co dla
mnie znaczą słowa ojczyzna i
patriotyzm? Na zakończenie
wystąpił uczeń klasy VII Adrian
Syper z wzruszającą recytacją
wiersza Jonasza Kofty pt.  "W
moim domu".                       
Nic tak nie cieszy nauczycieli
jak przeżywanie wspólnie z wy-
chowankami ich sukcesów:
w XX Konkursie Recytatorskim
im. Marii Kozaczkowej - uczeń
klasy 7 Adrian Syper zajął 

II miejsce;
w Gminnym Konkursie Literac-
kim i Plastycznym "Chcemy być
zdrowi i radośni - wolni od uza-
leżnień" Przemysław Zaliński
otrzymał II nagrodę, zaś prace
Angeliny Wójcik i Patryka Sko-
czylasa zostały wyróżnione;
w VIII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego pod ha-
słem "Bezpiecznie na wsi mamy
- upadkom zapobiegamy" PT
KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej
z 472 prac plastycznych przy-
znała III miejsce Piotrowi Wrób-
lowi w kategorii klas I-III oraz II
miejsce Patrykowi Skoczylasowi
w kategorii  kl. IV - VII.
Serdecznie gratulujemy!

D. Krupa

Turniej Wiedzy Pożarniczej
16 kwietnia 2018 r. w sali narad
UMiG Szczucin przeprowa-
dzono Eliminacje Gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. W
turnieju udział wzięli uczniowie
szkoły, którzy w kategorii klas I-
VI zdobyli: I m Kamila Gadziała
kl. VI, II m Kinga Bator kl. IV i
III m Jakub Stankiewicz kl. VI.
Zwycięzcy otrzymali nagrody
książkowe. Uczennice Kamila
Gadziała i Kinga Bator repre-
zentowały naszą gminę w tur-
nieju powiatowym, który odbył
się 23 kwietnia 2018 r. w Cen-
trum Polonii w Brniu.

Turniej BRD
25 kwietnia br. w Szkole Podsta-
wowej w Szczucinie rozegrany
został Turniej Wiedzy o Bezpie-
czeństwie w Ruchu Drogowym
(BRD) - Etap Gminny. W tur-
nieju wzięła udział drużyna z kl.
III w składzie: Adrian Dulak,
Filip Frąc, Michał Furgał zajmu-
jąc II m. Uczniów do w/w tur-
nieju przygotowała Pani Łucja
Przybyło. Uczestnicy musieli się
zmierzyć z przepisami ruchu
drogowego oraz z torem prze-
szkód pod czujnym okiem Pana
Policjanta.

Spotkanie z misjonarzem
15 maja br. w naszej szkole go-
ściliśmy misjonarza ks. Witolda
Machalskiego, który pochodzi z

parafii Szczucin. Obecnie pełni
posługę misyjną na Kubie. Trafił
tam jako pierwszy misjonarz z
diecezji tarnowskiej. Wcześniej
ks. Witold pracował przez kilka
lat na misji w Ekwadorze. Mis-
jonarz opowiedział uczniom o
Kubie, jej położeniu geograficz-

nym oraz przybliżył historię
tego kraju. Nasz gość mówił
także o trudach pracy misyjnej,
warunkach panujących w tym

kraju, tamtejszych zwyczajach i
kulturze. Przedstawił zebranym
z jakimi problemami i trudami
życia codziennego zmagają się
rodowici Kubańczycy. Należą
do nich m.in. problemy z za-
opatrzeniem w produkty spo-
żywcze, trudności z transportem i
przemieszczaniem się oraz klę-
ski żywiołowe – huragany,
które często nawiedzają ten
rejon świata. Ksiądz opowiadał
również o atrakcjach turystycz-
nych przygotowanych dla od-
wiedzających Kubę obco-
krajowców. Na zdjęciach
uczniowie zobaczyli piękne
plaże, które zachęcają turystów
do wypoczynku oraz delfina-

Kalejdoskop ze Szkoły Podstawowej w Zabrniu



SZKOLNE ECHA str.153(9) / 2018

Jest nam bardzo miło poinfor-
mować, że uczennica Alicja
Dziedzic zdobyła II m w Po-
wiatowym Konkursie Histo-
ryczno-Plastycznym „100 lat
Niepodległej”, zorganizowa-
nym pod honorowym patrona-
tem Starosty  Powiatu
Dąbrowskiego Tadeusza
Kwiatkowskiego, który odbył
się 26.04.br. Serdecznie gratulu-
jemy sukcesu!

"Drodzy Ziemianie, czy wiecie,
jeśli śmiecić nie przestaniecie nie-
długo sami w tych śmieciach uto-
niecie.”
Dzień Ziemi przypadający na
23 kwietnia w naszym przed-
szkolu obchodziliśmy 23 kwiet-
nia. W tym dniu rozmawialiśmy z

dziećmi o konieczności
ochrony środowiska, oszczę-
dzaniu wody, energii, segrego-
waniu śmieci oraz o
właściwym zachowaniu na
łonie natury. Nasi MALI EKO-
LODZY wykonali również tzw.
śmiecioludki z surowców wtór-
nych. 

Szkolne Obchody Święta
Konstytucji
Obchody Święta Konstytucji 3
Maja rozpoczęliśmy szkolną
akademią przygotowaną przez
uczniów naszej szkoły. W
gminnych obchodach udział
wzięli nasi reprezentanci-człon-
kowie pocztów sztandaro-
wych.

rium gdzie można pływać
razem z delfinami.
Uczniowie z zaciekawieniem
słuchali opowieści księdza mis-
jonarza, a następnie chcąc po-
głębić swoją wiedzę o tym
egzotycznym kraju zasypały go-
ścia gradem pytań. Na zakoń-
czenie spotkania dyrektor
szkoły Genowefa Dzięgiel po-
dziękowała księdzu za spotka-
nie, a uczniowie na pamiątkę
podarowali Mu pięknego
aniołka.

Wycieczka 
17 maja br. uczniowie klas 0 – 3
uczestniczyli w wycieczce
szkolnej. Pierwszym etapem
wędrówki było Dębno, a w nim
XV – wieczny zamek, ufundo-
wany przez kanclerza wielkiego
koronnego i kasztelana krakow-
skiego – Jakuba Dębińskiego.
Dzięki wspaniałej opowieści
pani przewodnik, która opro-
wadzała nas po zabytkowych
wnętrzach, mieliśmy możliwość
poznać historię owego grodu i
przez chwilę  przenieść się w
tamte czasy.      
Najbardziej zapadła nam jednak
w pamięci legenda o pięknej
Tarłównie, która zakochała się

w biednym dworzaninie i zło-
żyła mu śluby wierności. Ojciec
dowiedziawszy się o tym, kazał
pannie wyjść za bogatego
szlachcica. Sprzeciw ze strony
dziewczyny wywołał ogromny
gniew ojca. Kazał zamurować ją
wraz z posagiem w wieżyczce
przy zamkowej sali koncerto-
wej. Od tego czasu duch pięknej
panny ukazuje się o północy w
zamku. Co prawda nie udało się
nam tego zobaczyć, ale wrócimy
tu jeszcze, by chociaż przez
chwilę obserwować Turniej Ry-
cerski “O Złoty Warkocz Tar-
łówny”.
Kontynuacją tak bajkowo roz-
poczętego dnia była Kopalnia
Soli w Wieliczce – zabytek wpi-
sany przez UNESCO na pierw-
szą Listę Światowego
Dziedzictwa. Tu, podążając za
przewodnikiem trasą tury-
styczną uczniowie poznali his-
torię zabytkowej kopalni, której
początki sięgają czasów średnio-
wiecza. Dowiedzieli się o trady-
cjach i obyczajach wielickich
górników, podziwialiśmy praw-
dziwe cuda wykonane w soli
m.in. wspaniałe kaplice zdo-
bione solnymi rzeźbami i płas-
korzeźbami, żyrandole,
urokliwe podziemne jeziora,

stare wyrobiska  o oryginalnej
drewnianej zabudowie, dawne
narzędzia górnicze oraz zacho-
wane ślady prac w dawnej ko-
palni. Największy zachwyt
wzbudziła wśród uczestników
wycieczki Kaplica św. Kingi, w
której zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. 
Na zakończenie wycieczki za-
kupiliśmy wspaniałe pamiątki.
I chociaż pogoda nie rozpiesz-
czała nas zbytnio, wracaliśmy
bardzo zadowoleni i bogatsi o
nową wiedzę.

Rocznica urodzin Patrona
szkoły
Poniedziałek 22 maja 2018 r. był
ważnym dniem dla całej spo-
łeczności szkolnej. Wspomina-
liśmy 98 rocznicę urodzin
naszego Patrona. Wielki czło-
wiek, cudowne dziecko Matki –
Polski. Z dumą nosimy jego
imię i zawsze staramy się pa-
miętać o ideach, które były mu
bliskie. Z tej okazji uczniowie kl.
III pod opieką Pani Łucji Przy-
było przygotowali montaż
słowno-muzyczny, który przy-
bliżył nam postać Jana Pawła II.
Oprawę muzyczną z uczniami
kl. IV-VI przygotowała Pani

Barbara Czaja. Uroczystości
tego typu dowodzą ogromnej
siły Jana Pawła II, który stał się
ogniwem łączącym pokolenia,
ludzi różnych ras, zawodów czy
poglądów.

"Rodzina jest w życiu opar-
ciem, czymś co chroni, co daje
siłę"
Nasz Patron Jan Paweł II pod-
kreślał wielokrotnie, że "Ro-
dzina to największy skarb
narodu. Jest szkołą cnót spo-
łecznych, stanowiących o życiu
i postępie społecznym". Dla-
tego też 28 maja w naszej szkole
świętowano Dzień Rodziny.
Dyrektor szkoły Genowefa
Dzięgiel złożyła rodzicom naj-
lepsze życzenia, podkreślając
rolę rodziny w wychowaniu
dzieci i kształtowaniu następ-
nego pokolenia. Dla dzieci klas
I-III, które przygotowały część
artystyczną pod kierunkiem
swoich wychowawców była to
dobra okazja by wyrazić rodzi-
com swoją miłość, wdzięczność
za dobroć i cierpliwość, za serca,
które tak wiele rozumieją i
wspaniałomyślnie wybaczają. 

Zespół Redakcyjny
Szkoły Podstawowej w Zabrniu

Szkolne wydarzenia w Skrzynce i Radwanie

Dzień otwarty w przedszkolu
oraz I dzień wiosny
21.03.br. to pierwszy dzień ka-
lendarzowej wiosny. Był to
również dzień otwarty w na-
szym przedszkolu. Dzieci,
które jeszcze nie uczęszczają do
przedszkola, w towarzystwie
rodziców mogły zapoznać się z
pracującymi paniami, wyposa-
żeniem sal i placu zabaw,
uczestniczyły w ciekawych za-
bawach integracyjnych, zaję-
ciach plastycznych,
muzycznych i ruchowych.
Dzień ten dostarczył dzieciom
mnóstwo radości i pokazał, że
nasze przedszkole, jest bardzo
dobrze wyposażone w pomoce
dydaktyczne, sprzęt multime-
dialny (np. tablica interak-
tywna), mebelki i zabawki. Jest
to miejsce, gdzie można wspa-
niale spędzać czas. W tym dniu
także, wszystkie przedszkolaki
wybrały się na wspólny spacer.
Zgodnie z tradycją pożegna-
liśmy zimę – paląc Marzannę, a
przywitaliśmy wiosnę wspól-
nie wykonanymi kolorowymi
gaikami. Nie zabrakło przy tym
wspólnego śpiewania wiosen-
nych piosenek. Po powrocie ze
spaceru dzieci zapowiadały, że
nikt nie będzie tęsknił za zimą.
Witaj wiosno!

Teatrzyk kukiełkowy ,,TOM-
CIO” z Nowego Sącza 23.03.br.
odwiedził przedszkole prezen-
tując przedstawienie pt. „Bajka
o szczęściu”. Spektakl ukazy-
wał, że szczęścia nie dają rze-
czy materialne, ale prawdziwi
przyjaciele, którzy są z nami na
dobre i na złe i  zawsze wiedzą
jak wywołać uśmiech na naszej
twarzy. 
Zaś 17.04.2018 r. gościliśmy
teatr ,,Latający Kapelusz" z
Wieliczki ze sztuką ,,Przygody
Robinsona Crusoe”. Przed-
szkolaki wraz z bohaterem
przenieśli się w podróż na bez-
ludną wyspę, a Robinsonem
Crusoe stał się dla nich wzorem
ucząc odwagi, samodzielności i
wiary w siebie. 
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W 1995 r. UNESCO po raz
pierwszy ogłosiło 23 kwietnia
Światowym Dniem Książki i
Praw Autorskich. To doroczne
święto jest organizowane w celu
promocji czytelnictwa i ochrony
własności intelektualnej za po-
mocą praw autorskich. Jest to
data symboliczna, gdyż w tym
dniu w 1616 r. zmarli dwaj wy-
bitni pisarze: Wiliam Szekspir i
Miguel de Cervantes. Corocznie
jedno miasto na świecie jest wy-
bierane na Światową Stolicą
Książki, który to tytuł jest przy-
znawany na okres jednego roku.
W roku 2018 Światową Stolicą
Książki zostały Ateny. Z okazji
Dnia Książki w szkole corocznie
organizowana jest impreza czy-
telnicza, która w bieżącym roku
odbyła się 27 kwietnia. Naszymi
gośćmi były dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Borkach,
które miały możliwość obejrzeć
przygotowaną przez naszych
uczniów ,,Bajkę o przygodzie
Konstantego”, będącego czę-
stym gościem w bibliotece
szkolnej. W przygotowanie i
prowadzenie imprezy zaanga-
żowali się uczniowie Szkoły
Podstawowej i klas gimnazjal-
nych, którzy podczas występu
zaprezentowali swoje zdolności
konferansjerskie, aktorskie, wo-
kalne i taneczne. Po występie
uczniów mikrofony trafiły do
rąk dzieci z przedszkola, które
przedstawiły własny program
artystyczny, składający się z
wierszy znanych poetów, piose-
nek i tańców. Występ najmłod-
szych został nagrodzony
gromkimi brawami. Dzięku-
jemy Pani Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Borkach Bożenie
Balickiej oraz wychowawczy-
niom za udział w Dniu Książki
oraz za przygotowanie dzieci do
występu. Organizacją imprezy
zajmowały się Agnieszka Żurek
i Ewa Kaczówka we współpracy
z nauczycielkami edukacji
wczesnoszkolnej Lucyną Beł-
zowską i Elżbietą Starzec.
W szkole zorganizowana zos-
tała uroczystość patriotyczna w
związku ze Świętem Konstytucji
3 Maja. Dzień ten upamiętnia
uchwalenie pierwszej konstytu-
cji w nowożytnej Europie w
1791 r., która była drugą konsty-

tucją na świecie. W tym jakże is-
totnym dla narodu dokumencie
zawarto wiele postępowych
wówczas założeń, m.in. zrów-
nanie szlachty i mieszczan, za-
pewnienie swobody wyznania
oraz ochrony chłopom. Ponadto
powołano dwuizbowy parla-
ment i zniesiono liberum veto.
Wprowadzenie tych postano-
wień w życie nie było łatwe.
Niedługo po uchwaleniu Kon-
stytucji Rosja i Prusy przystą-
piły do II rozbioru Polski.
Dopiero rok po odzyskaniu nie-
podległości, które nastąpiło w
1918 r., 3 maja został oficjalnie
ustanowiony świętem narodo-
wym – jednym z najważniej-
szych dla każdego Polaka. Aby
to ważne wydarzenie uczcić
uczniowie przygotowani przez
Czesławę Łuszcz przedstawili
krótki rys historyczny przypo-
minający okoliczności uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja oraz
ukazujący dążenie Polaków do
niepodległości. Mieliśmy także
okazję wysłuchać pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu solistów
oraz szkolnego chóru.

25 maja rodzice naszych
uczniów mieli okazję uczestni-
czyć w ,,Dniu Mamy i Taty”. Na
wstępie dyrektor szkoły Barbara
Czub powitała gości, składając
wszystkim mamom i tatom naj-
serdeczniejsze życzenia z okazji
ich święta. Część artystyczną
rozpoczął polonez w wykona-
niu uczniów kl. IV. W dalszej
części programu wystąpiły
dzieci z klas I -III przygotowane
przez Elżbietę Starzec, Lucynę
Bełzowską i Grażynę Młodziń-
ską. Chcąc uczcić swoich rodzi-
ców dzieci zaprezentowały
wiersze, tańce i piosenki. Pod-
czas uroczystości nie zabrakło
akcentów humorystycznych. W
skeczu wykonanym przez Kac-
pra Białasa i Karola Białasa do-
wiedzieliśmy się, czym zajmuje
się w domu tata, zaś Jakub
Kaczkowski i Julia Sekuła poka-
zali zajęcia mamy. Grupa teat-
ralna pod nazwą ,,Power Of The
Seven” przygotowana przez
Ewę Gaj przedstawiła spektakl
pt. ,,Mały Książę i czarodziejskie
zwierciadło”, dodatkowo uro-
czystość uświetnił występ chóru
szkolnego. Miłym akcentem

kończącym spotkanie było
gromkie ,,Sto lat…!” odśpie-
wane przez wdzięczne swoim
rodzicom dzieci oraz życzenia
długich lat życia połączone z
wręczaniem upominków wyko-
nanych przez Jadwigę Kłagisz.
Dopełnieniem imprezy była
słodka niespodzianka, dzięki
której rodzice i nauczyciele
mogli się spotkać przy wspól-
nym stole. Koordynatorem wy-
darzenia była Urszula Czub. 
Z przyjemnością informujemy o
osiągnięciach naszych uczniów,
którzy brali udział w  Ogólno-
polskim Turnieju Wiedzy Poża-
rniczej zorganizowanym przez
Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Dąbrowie
Tarnowskiej. Uczennica z kl. III
B gimnazjum Justyna Kapinos
zajęła I m, zaś Natalia Zalińska
z kl. II A zdobyła m II.  Szkol-
nym koordynatorem konkursu
była Lucyna Szot.  Uczniowie kl.
III SP Igor Gwizdak, Wojciech
Ćwięka i Paweł Przeniosło przy-
gotowywani przez Elżbietę Sta-
rzec zajęli III m w Gminnym
Konkursie Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego organizowa-
nym przez Szkołę Podstawową
w Szczucinie. Uczniowie ci będą
reprezentować naszą szkołę w
Powiatowym Konkursie BRD w
Dąbrowie Tarnowskiej. Uczeń
kl. II SP Bartosz Wójtowicz zajął
II m na etapie powiatowym w
VIII Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym ,,Bezpiecznie na
wsi mamy – wypadkom zapo-
biegamy” organizowanym
przez KRUS. Uczniom i opieku-
nom gratulujemy!
Możemy się poszczycić także
sukcesami sportowymi. Dziew-
częta ze szkoły podstawowej za-
jęły II m w Mistrzostwach
Gminy w piłce nożnej ,,Orlik”,
co zapewniło im awans do Mist-
rzostw Powiatu, gdzie uplaso-
wały się na pozycji V. W tych
samych zawodach na szczeblu
gminnym chłopcy wywalczyli
m III. Ponadto w Mistrzostwach
Powiatu klas gimnazjalnych w
piłce nożnej drużyna chłopców
zajęła m III. 

Ewa Kaczówka

Wolontariat, pomoc lu-
dziom z niepełnosprawno-
ściami w taki sposób aby nie
musieli  żyć w izolacji, aby ich
obecność w środowisku była
pełna, jest wyzwaniem dla spo-
łeczeństwa. Szkoła Podstawowa
w Szczucinie zawsze sprzyjała
idei wolontariatu. Nowe prze-
pisy oświatowe poświęcają wo-
lontariatowi więcej miejsca.
Jednym z zadań systemu
oświaty jest kształtowanie u
uczniów postaw prospołecz-
nych, w tym poprzez możliwość
udziału w działaniach z zakresu
wolontariatu. Szkoła Podsta-
wowa w Szczucinie wychodząc
naprzeciw tym wyzwaniom
kilka miesięcy temu podjęła
współpracę ze Środowiskowym
Domem Samopomocy w Dąbro-
wicy. Wolontariusze z klas gim-
nazjalnych za zgodą swoich
rodziców  uczestniczyli w zaję-
ciach  wspólnie z osobami z nie-
pełnosprawnościami, i włączali
się w różne formy terapii. Pod-
czas wizyty młodzież miała
również okazję poznać specy-
fikę funkcjonowania Ośrodka.
Przede wszystkim mogła
wzmocnić postawy tolerancji,
otwartości na innych oraz 
zrozumieć sens pomagania
innym. W dniu 8 maja 2018 roku
wolontariusze z naszej szkoły
uczestniczyli w inauguracji 
Małopolskich Dni Osób Niepeł-
nosprawnych w Dąbrowie Tar-
nowskiej. Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą, później w asyście
orkiestry dętej uczestnicy Mar-
szu Godności Osób Niepełnos-
prawnych udali się do domu
katechetycznego, gdzie odbyła
się dalsza część spotkania.

Wielką radość wszystkim spra-
wiło symboliczne wypuszczenie
kolorowych baloników. Nasi
wolontariusze z dużą empatią i
jednocześnie radością integro-
wali się z osobami niepełnos-
prawnymi, pomagając w
poruszaniu się na wózkach 
inwalidzkich. Interesującym 
wydarzeniem był również
wspólny występ naszych
uczniów z podopiecznymi Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Dąbrowicy na deskach
dąbrowskiego kina ,,Sokół” z
humorystyczną sztuką ,,Miś”.
Oczywiście występ poprze-
dzony był  kilkugodzinnymi
próbami,  co pozwoliło na
większą integrację, a nawet na-
wiązanie przyjacielskich relacji.
Trzeba podkreślić, że taka dzia-
łalność odgrywa bardzo ważną
rolę w wychowaniu młodzieży
oraz szeroko pojętej profilak-
tyce. Liczymy, że współpraca z
Ośrodkiem Samopomocy w
Dąbrowicy będzie kontynuo-
wana.

W ramach szeroko poję-
tej idei pomagania, uczniowie z
naszej szkoły podjęli również
współpracę z przedszkolami w
Szczucinie. Wolontariuszki cy-
klicznie co 2 tygodnie odwie-
dzają tutejsze przedszkola i w
ramach akcji ,,Cała Polska czyta
dzieciom”, czytają przedszkola-
kom bajki i baśnie, sprawiając
wiele radości nie tylko najmłod-
szym, ale również sobie.

Zespół redakcyjny
Szkoły Podstawowej 

w Szczucinie

Święto Rodziny 
Dnia 24.05.2018 roku w Szkole
Podstawowej w Szczucinie od-
była się impreza integracyjna
dla uczniów i ich rodzin pod
nazwą „Święto Rodziny”. Uro-
czystość była zwieńczeniem
przeprowadzonych warszta-
tów: teatralnych, muzycznych i
plastycznych, na które Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie
pozyskało środki w ramach
otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych
ogłoszonego przez UMiG w
Szczucinie.

Na ten dzień została przygoto-
wana uroczysta akademia pod
kierunkiem Pań: Ilony Mach,
Lucyny Rajtar i Anny Ślęczkow-
skiej oraz wystawa prac
uczniów pod hasłem „Moja ro-
dzina żyje zdrowo” zorganizo-
wana przez Panią Alicję
Adamczyk. Dzieci zaprezento-

wały scenki – etiudy teatralne
przeplatane muzyką w wykona-
niu najzdolniejszych uczniów i
chóru szkolnego, a gościnnie
wystąpił chór „Clave de sol” z
SCKiB w Szczucinie, w którym
śpiewają uczniowie naszej
szkoły.
Sala gimnastyczna została za-
mieniona w przestronną ka-
wiarnię, co bardzo ociepliło
atmosferę wydarzenia. Do opra-
cowania i wykonania dekoracji
zaangażowały się panie pracu-
jące w świetlicy szkolnej, przy-
gotowując elementy scenografii. 
Zaproszenia na „Święto Ro-
dziny” każdy uczeń Szkoły
Podstawowej w Szczucinie
przekazał swoim bliskim. Do-
datkowo wykonane zostały afi-
sze promujące  imprezę. Po
części artystycznej wszyscy go-
ście zostali zaproszenia na
słodki poczęstunek.

Anna Kolano

Nowości ze Szkoły Podstawowej w Borkach Szkoła Podstawowa w Szczucinie
Pomaganie - to ma sens !
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Kolejny wielki sukces  chóru
Clave de sol pod dyrekcją Ilony
Mach, działającego przy SCKiB
w Szczucinie,  podczas  XX Jubi-
leuszowego  Ogólnopolskiego
Konkursu  Chórów "O złotą
strunę" - Niepołomice 2018
14-15 kwietnia 2018 r. w Zamku
Królewskim w Niepołomicach -
chór Clave de sol wyśpiewał
Złotą strunę oraz Nagrodę spe-
cjalną Dyrektora Filharmonii
Podkarpackiej im. Artura Ma-
lawskiego w Rzeszowie, w
postaci występu chóru na 
koncercie z okazji 100-lecia Od-
zyskania przez Polskę Niepo-
dległości.
Szanowne Jury w składzie: ks.dr
hab.Robert Tyrała – przewodni-
czący, prof.dr hab. Jerzy Kurcz,
prof.dr hab. Marta Wierzbie-
niec, prof.dr hab. Wiesław Deli-
mat, wysłuchało 27 chórów z
całej Polski, które  zaprezento-
wały na konkursie po 3 utwory
regulaminowe.
Jury z wielkim uznaniem wyra-
ziło bardzo wysoką jakość
wszystkich chórów i pracy dy-
rygentów oraz ich wielką pasję.

Za niespełna miesiąc - 22
maja, z nowym repertuarem
konkursowym chór zdobywa
po raz trzeci Złote Pasmo oraz
Nagrodę Specjalną na Woje-
wódzkim  Konkursie Chórów
Regionu Małopolski Akademii
Chóralnej – Śpiewająca Polska,
który odbył się w Europejskim
Centrum Muzyki w Lusławi-
cach.                                                                     
11 chórów oceniało Jury w skła-

dzie: dr hab. Monika Ba-
chowska, mgr Anna Zawisza,
mgr Izabela Polakowska-
Rybska. Nad całością czuwała
Kurator Regionu dr Ksenia Mi-
śkiewicz.  Po prezentacjach kon-
kursowych, w których każdy
chór wykonał 4 utwory, w tym
2 obowiązkowe, artyści brali
udział w warsztatach „Muzyka
etniczna” – rytm i ruch, które
poprowadziła dr hab. Ewa
Robak.                

Serdeczne podziękowania
składamy Burmistrzowi Szczu-
cina, Przewodniczącej Rady
Miejskiej, Dyrektor SCKiB, oraz
Wicedyrektor ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie, pracowni-
kom SCKiB  za obecność na
Konkursie i wsparcie. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy trzy-
mali kciuki i zawsze są z nami.
24 maja chór uświetnił swoim
występem piękną, wzruszającą
uroczystość „Dzień Rodziny” -
zorganizowaną przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie.
Obecnie zespół przygotowuje
się do wyjazdu na Międzynaro-
dowy Festiwal „Folklore
Nuance” w Bułgarii oraz do na-
grania płyty w Narodowym
Forum Muzyki we Wrocławiu,
do którego zaproszono tylko 
5 chórów z całej Polski.
Dziękuję moim najdroższym
chórzystom za: ogrom pracy,
zaangażowanie i tak piękną pro-
mocję naszego miasta.

Ilona Mach  

ZŁOTA STRUNA , ZŁOTE PASMO oraz NAGRODY SPECJALNE dla chóru “CLAVE DE SOL”
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Szanowne Panie, mili Pano-
wie! Cyrk do Was jedzie,
otwórzcie drzwi. Przed Wami
sztuczki, magia, klaunowie...
Bawcie się! Śmiejcie się! Ha,
ha, hi, hi!

Konrad Dworakowski, 
Cyrkówka Typówka

Pippi Pończoszanka w gronie
piratów-akrobatów przemierza
całą Polskę. Do kolejnych miejs-
cowości przyjeżdża namiot cyr-
kowy, w którym spotykamy
rudą dziewczynkę z ogromną
fantazją i mnóstwem pomy-
słów. Pippi nie siedzi prosto
przy stole, śpi z nogami na po-
duszce i nie lubi, jak każe jej się
coś robić. Jest samodzielna, od-
ważna i silna, ale bardzo tęskni
za swoimi rodzicami. 

To już szósty sezon,
gdy Instytut Teatralny im. Zbig-
niewa Raszewskiego w Warsza-
wie oraz Teatr Pinokio w Łodzi
wspólnie realizuje projekt
wokół namiotu cyrkowego. Od-
bywa się on w ramach pro-
gramu „Lato w teatrze”,
finansowanego z budżetu Mi-
nisterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Celem
działania jest docieranie do
miejsc pozbawionych łatwego
dostępu do wydarzeń kultural-
nych – szczególnie adresowa-
nych do dzieci i ich rodziców.
W roku 2018 udział w nim bie-
rze czterech regionalnych LIDE-
RÓW, z których każdy
nawiązał współpracę z dwoma
innymi ośrodkami kultury w
okolicy. Powstały w ten sposób
cztery sieci ośrodków, wspólnie
realizujących projekt w danym
regionie.

Samorządowe Cen-
trum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie zostało LIDEREM
jednej z czterech sieci. Do
współpracy instytucja zaprosiła
Centrum Polonii – Ośrodek
Kultury, Turystyki i Rekreacji w
Brniu oraz Europejskie Cen-
trum Bajki im. Koziołka Ma-
tołka w Pacanowie. 12 i 13
kwietnia br.,  z każdej instytucji
po dwóch przedstawicieli
uczestniczyło w Łodzi w szko-
leniu otwierającym projekt
„Pippi Pończoszanka”. Jego
celem było dokładne zapozna-
nie się z przedsięwzięciem, za-
równo od strony formalnej,
organizacyjnej jak i merytorycz-
nej, przybliżenie zasad i narzę-
dzi ułatwiających budowanie
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partnerstw oraz współpracy po-
między instytucjami w realiza-
cji projektu. W drugim dniu
uczestnicy wykładów w Teat-
rze Pinokio w Łodzi obejrzeli
spektakl „Chłopcy z Placu
Broni” w reżyserii Konrada
Dworakowskiego, a po nim
wzięli udział w kolejnej części
warsztatów „Budowanie efek-
tywnych partnerstw”.
W naszej gminie Projekt ”Lato
w Teatrze”,  będzie realizowany
w dniach od 5-6 lipca 2018 roku
jako wprowadzenie do „Dni
Szczucina”. W pierwszym dniu
na Rynku w Szczucinie odbę-
dzie się teatralno-muzyczny
happening poprzedzony warsz-
tatami dla dzieci. Ulicami
miasta przejdzie barwny koro-
wód dzieci z aktorami i szczud-
larzami. 6 lipca (w namiocie
cyrkowym) odbędzie się spek-
takl „Pippi Pończoszanka” w
reżyserii Konrada Dworakow-
skiego, zakończony koncertem
zespołu „Bura Kura”. Realizacja
projektu  poprzedzona została
warsztatami wspierającymi
edukatorów teatralnych – regio-
nalnych  liderów pracujących z
dziećmi i młodzieżą. Odbyły się
one 14 maja br., w Domu Kul-
tury, a udział w nim wzięło 20
osób, nauczyciele i animatorzy
z 3 zaangażowanych ośrodków
kultury. 

Promując projekt  Bib-
lioteka  Publiczna w Szczucinie
ogłosiła konkurs plastyczny pt. 
„PIPPI POŃCZOSZANKA–
moja koleżanka”, który został
rozstrzygnięty 28 maja br.
Głównym jego celem jest popu-
laryzacja twórczości Astrid Lin-
gren, a w szczególności postaci
bohaterki powieści Pipi Pończo-
szanki. W regulaminie dopusz-
czalna była pomoc rodziców.
Na konkurs wpłynęło 126 prac
wykonanych przez przedszko-
laków i uczniów szkoł podsta-
wowych. Jury w składzie:
Krystyna Lech - plastyk, Halina
Łuszcz – plastyk, Lidia Bardan
– plastyk, po obejrzeniu wszyst-
kich prac przyznano następu-
jące miejsca:
W kategorii przedszkola 
(6-latki):

I równorzędne  miejsca dla:
Karoliny Kusiak, Alicji Ryczek i
Bartosza Sznajdra z NP „Baj-
kowa Kraina”, Macieja Orze-
chowskiego z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Skrzynce, Kingi Furgał, Alicji

„Małopolski 
e-Senior”
Fundacja Instytut Myśli In-

nowacyjnej ze Starego Sącza reali-
zuje projekt Małopolski e-Senior, w
ramach którego będą prowadzone
bezpłatne szkolenia informatyczne
dla mieszkańców powyżej 65 roku
życia z małopolskich gmin. Projekt
jest finansowany z Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020. Gmina Szczucin zgłosiła
chęć udziału w tym przedsięwzieciu
i została zakwalifikowana. W pro-
gramie:
udział seniorów w bezpłatnych
szkoleniach (15 spotkań szkolenio-
wych oraz 3 spotkania animacyjne)

W Domu Kultury w
Szczucinie 12.04.2018 r., rozpo-
częła się realizacja projektu
pn."Złoty Indeks Wiedzy –
Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Tarnowie w Senio-
ralnej Przestrzeni". Projekt
realizowany jest od marca do
października br. i obejmuje 11
wykładów z różnych dziedzin,
warsztaty rehabilitacyjne i psy-
chologiczne, kurs j. angielskiego
i trzy wycieczki: Kraków, War-
szawa, Łowczówek - Ciężko-
wice - Kąśna Dolna. PWSZ w
Tarnowie zgłosiła do współ-
pracy 6 Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku z regionu. Jednym
z partnerów jest Stowarzyszenie
"Nowoczesna Gmina Szczucin",
a koordynatorem projektu Kry-
styna Szymańska - dyrektor
SCKiB w Szczucinie. Prace
organizacyjne nowopowstałego
UTW w Szczucinie prowadzi i
wykonuje Danuta Domarecka.
Inauguracja wykładów odbyła
się 12 kwietnia i był to wykład o
zdrowiu zatytułowany "Fizjote-
rapia w dolegliwościach kręgo-
słupa oraz endoprotezoplastyka
stawów biodrowych"  który po-
prowadzili mgr  Katarzyna
Czopkowicz i dr Tomasz Za-
łęcki.
19.04. wykłady z filozofii 
pt. "Post  prawda zagrożeniem
dla człowieka" i "Granice tole-
rancji", poprowadził dr Bogu-
sław Wójcik. 

26.04. wykład z dziedziny histo-
rii "Jak Polacy wybili się na nie-
podległość?", prelegentem był
dr Marek Smoła.
10.05. wykład "Prawo, w tym
prawo w Unii Europejskiej",
wykładowca mgr Piotr Korze-
niowski.
17.05. wykład Historia Kościoła
– religia "Chrześcijaństwo a
Islam" i "Chrześcijańskie korze-
nie Europy", wykładał mgr
Jakub Paweł Fenrych.
21,22,23,25,28.05. odbyły się
warsztaty rehabilitacyjne w
Ośrodku Zdrowia w Szczuci-
nie, które prowadziła mgr
Marta Wołoszyn. 
24.05. wycieczka do Krakowa.
Zwiedzanie: Muzeum Narodo-
wego, Wystawy "Szuflada Wi-
sławy Szymborskiej" i
krakowskiego Rynku. W godzi-
nach wieczornych spektakl w
Teatrze im. Juliusza Słowac-
kiego "Z biegiem lat z biegiem
dni" Andrzeja Wajdy.
7,14,21.06. warsztaty psycholo-
giczne, poprowadziła mgr
Marta Łazarczyk.
19-20.06. wycieczka do War-
szawy. Zwiedzanie: Sejmu RP,
Zamku Królewskiego, Muzeum
Powstania Warszawskiego,
Cmentarz w Powązkach i Mu-
zeum Hitorii Żydów.

Redakcja

Stojek, Pawła Irlę i Sebastiana
Łachuta z PP w Szczucinie.
W kategorii: szkoły podsta-
wowe klasy I-III 
I miejsca zdobyli: Julia Wita-

szek, Maria  Mietelska, Karolina
Łachut, Krzysztof Pachołek i
Mateusz Sejdor  ze Szkoły Pod-
stawowej w Szczucinie, Emilia
Burzec z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Skrzynce,
Adrian Strzyż ze Szkoły Podsta-
wowej w Borkach.
W kategorii : szkoły podsta-
wowe klasy IV-VI
I miejsca otrzymała: Zuzanna
Struzik, Emilia Szczygieł, Nata-
lia Lichwała, Ewelina Bogdan
oraz Świetlica ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie, nagrodę
specjalną otrzymał Jakub Guzik
ze Szkoły Podstawowej w Za-
brniu. 
Prace można było oglądać pod-
czas festynu w parku 3 czerwca
br. Laureaci I miejsc otrzymali
nagrody rzeczowe i dyplomy, a
pozostali dyplomy za udział.
Nagrody wręczała „Pippi Poń-
czoszanka”, która podczas fe-
stynu rozdawała także ulotki
zachęcające do udziału w pro-
jekcie. Nagrody ufundowane
zostały przez organizatora oraz
Gminną Komisję d/s Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w Szczucinie.

PROGRAM OBJAZDU:
Dzień I 5.07.2018r.
15:00 – Warsztaty dla dzieci 
i młodzieży w wieku 6-12 lat
17:00 – Finał warsztatów: pa-
rada ulicami miejscowości
Dzień II 6.07.2018r.
18:00 – namiot cyrkowy: spek-
takl "Pippi Pończoszanka" 
(reż. Konrad Dworakowski) 
i koncert zespołu Bura Kura

WARSZTATY
Jak zostać Pippi?
Dołącz do bandy Pippi Pończo-
szanki: wstąp do cyrku, zaciąg-
nij się na piracki statek,
zamieszkaj w Willi Śmiesznotce.
W trakie warsztatów przeje-
dziesz prawdziwy trening,
który wprowadzi Cię w świat
Pippi. Pokażmy dorosłym, jak
wygląda prawdziwa zabawa!
Warsztaty będą prowadzone w
trzech grupach i zakończy je
wspólna dziecięca parada przez
miasto. 

Zapisy na warsztaty i odbiór
bezpłatnych wejściówek na
spektakl:
Dom Kultury, ul. Kościuszki 32
33-230 Szczucin, tel.14 643 64 96

Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 7, 
33-230 Szczucin
tel. 14 643 64 15
Ilość miejsc ograniczona. 

Redakcja

obejmujących naukę korzystania z
nowych technologii komputera,
tabletu, Internetu,
zakup i niodpłatne przekazanie
wszystkim uczestnikom szkolenia
tabletów,
realizacja szkoleń na terenie gminy
przez loklnych trenerów,
zapewnienie uczestnikom szkoleń
materiałów edukacyjnych, cate-
ringu. 
Koordynatorem Projektu jest
SCKiB w Szczucinie. Chętnych pro-
simy o kontakt telefoniczny (14 643
64 96), liczba miejsc ograniczona!
Pierwsza grupa Seniorów rozpocz-
nie realizację projektu w lipcu br.

Redakcja

„PIPPI  POŃCZOSZANKA”  W SZCZUCINIE Rozpoczął się nowy projekt dla
mieszkańców gminy Szczucin 50+



str.19

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:
- treść  – krótki opis przed-

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

KĄCIK  KULINARNY
Gospodynie z Suchego Gruntu
polecają:

Pierożki kebabowe 
(ok. 75 szt.)
Ciasto: 
1,5 kg mąki
15 dag drożdży
1/2 margaryny
3 żółtka, 1 jajko
1 łyżeczka soli
1 łyżka oregano
1,5 łyżki cukru
0,75 l mleka

Wykonanie:
Zrobić rozczyn z 1 szklanki
mleka, drożdży, 1,5 łyż. cukru,
3-4 łyż. mąki. Odstawić do wy-
rośnięcia. Dodać pozostałe
skladniki, wyrobić ciasto. Od-
stawić do wyrośnięcia.

Farsz:
1 duży por
2 cebule
3 papryki 
80 dag pieczarek 
Składniki na farsz pokroić w
paski i udusić.
1 kg fileta - pokroić w paski i
usmażyć z 1 przyprawą "Gyros"
2-3 łyżki koncentratu pomido-
rowego 
25 dag sera żółtego startego na
tarce

Wykonanie:
Wszystko razem wymieszać i
doprawić. Ciasto rozwałkować
trochę grubiej niż na pierogi,
wykroić krążki o śr. 14 cm. Na-
kładać farsz i zlepiać jak pie-
rogi. Ułożyć na wysmarowaną
tłuszczem lub wyłożoną papie-
rem do pieczenia blachę i po-
smarować jajkiem. Piec ok. 20
min. w temp. 180 stopni (aż się
zarumieni).

3(9) / 2018

Ciasto maślankowe 
z owocami
3 jajka 
1 szkl. cukuru
1 cukier waniliowy
1 szkl. oleju
1 szkl. maślanki
3 szkl mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Kruszonka 
5 łyżek cukru
3 łyżki oleju
3 łyżki mąki, wszystko wymie-
szać do połączenia składników.
50 dag owoców np. truskawek,
borówek, malin, rabarbaru
Wykonanie:
Jajka ubić z cukrem i cukrem
waniliowym, dodać olej, ma-
ślankę i mąkę wymieszaną z
proszkiem do pieczenia. Wy-
mieszać do połączenia składni-
ków. Ciasto wyłożyć na blaszkę
do pieczenia, ułożyć na niej
owoce, posypać kruszonką i
piec 35-40 min. w temp. 180
stopni. 

Smacznego!

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



Sezon wiosenny rozpoczął się
na szczucińskiej hali od Gmin-
nych Igrzysk w Piłce Nożnej
Dziewcząt i Chłopców, koń-
cowa klasyfikacja przedstawia
się następująco: I m SP Szczu-
cin, II m SP Zabrnie, III m SP
Borki, IV m SP Słupiec, V m SP
Skrzynka. 
2 maja w Święto Flagi Państwo-
wej odbył się Gminny Rajd Ro-
werowy „Biało- Czerwonej”,
uczestnicy ubrani w barwy
biało-czerwone rozpoczęli rajd
z rynku w Szczucinie, trasę ok.
25 km zakończono w Parku w
Szczucinie. 

Następnym ważnym wydarze-
niem był  okolicznościowy Tur-
niej Piłki Nożnej z Okazji
Święta Konstytucji 3 Maja. W
turnieju wystąpiły 3 drużyny:
Hurtownia Wisła, Sępy i Ża-
biec. Zwycięzcami turnieju zos-
tała drużyna z Żabca, II m zajęła
drużyna Sępy, natomiast III m
Hurtownia Wisła. Szczegóły
wszystkich wymienionych wy-
darzeń i galerię zdjęć znajdzie-
cie na stronie internetowej hali
sportowej wwwszczucin.pl
oraz na facebooku. Serdecznie
zapraszamy.

MOSiR Szczucin

1 czerwca  2018 r. z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka
zawodnicy UMKS JUNIS od-
byli wycieczkę do Aqua Parku
w Tarnowie połączoną oczywi-
ście z wizytą w McDonald’s.
Później od godziny 19.00 w Hali
Sportowej w Szczucinie odbył
się WIECZORNY TURNIEJ W
BADMINTONIE.  W zawodach
startowali tylko zawodnicy
klubu Junis, ich rodzice oraz
dziadkowie. Impreza przyciąg-
nęła mnóstwo uczestników i ki-
biców. Otwarcia zawodów
dokonała Pani Ewa Gorzkowicz
Wicedyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Szczucinie. Gry to-
czyły się na 8 kortach
badmintonowych. Rozegrano
120 meczy. Zawody przebie-
gały w różnych kategoriach
wiekowych.

Zarząd Uczniowskiego
Międzyszkolnego Klubu Spor-
towego  JUNIS w Szczucinie
pragnie podziękować Dyrekcji
Szkoły Podstawowej w Szczuci-
nie za umożliwienie uczest-
nictwa w Projekcie Szczucin jest
Lovve oraz pomoc organiza-

cyjną. Również podziękowania
kierujemy do Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rek-
reacji w Szczucinie za osobiste
zaangażowanie i włączenie pra-
cowników MOSIR w przygoto-
waniu turnieju.

Serdecznie dziękujemy
wszystkim zawodnikom, a
szczególnie rodzicom,  którzy
odważyli się uczestniczyć w
turnieju. Zwycięzcom turnieju
Pani Ewa Gorzkowicz wręczyła
puchary i medale. My zaś skła-
damy gratulacje oraz życzenia
sukcesów w kolejnych zawo-
dach sportowych.

Po zakończeniu tur-
nieju odbyło się emocjonujące
losowanie wspaniałych nagród.
Nagrody były cenne i atrak-
cyjne dzięki udziałowi w pro-
jekcie „Szczucin jest LOVVE”.
Kilkunastu szczęśliwców wra-
cało do domu uradowanych
zdobytymi fantami i głośno
krzyczeli „SZCZUCIN na-
prawdę jest LOVE!”

Organizatorzy turnieju

Wiosenne wydarzenia sportowo- rekreacyjne w MOSiR w Szczucinie

SPORTPiłkarski sezon ligowy
2017/18 tarnowskiej okrę-
gówki przeszedł już do histo-
rii. Seniorzy Wisły w całych
rozgrywkach utrzymywali
się w okolicach czuba tabeli.
Jednak ligę ostatecznie wy-
grał Dunajec Zakliczyn, który
tym samym zapewnił sobie
awans o szczebel wyżej. Wi-
ślacy długo deptali im po pię-
tach, tracąc do nich parę
punktów, ale w pewnym mo-
mencie dostaliśmy zadyszki i
strata powiększyła się do roz-
miarów nie do odrobienia. Na
pocieszenie przychodzi fakt,
że całe rozgrywki kończymy
ostatecznie na pudle. Lepsze
okazały się jedynie drużyny
Dąbrovii i wspomnianego

Dunajca.
Wisła w 30 meczach zdobyła
w sumie 59 punktów (18 zwy-
cięstw – 5 remisów – 7 pora-
żek). Byliśmy drugą
najbardziej bramkostrzelną
drużyną w lidze, uzyskując
aż 81 goli, co daje średnią 
2,7 bramki na spotkanie. Na
własnym boisku odnieśliśmy
tylko jedną porażkę, poza
tym zanotowaliśmy 11 wy-
granych i 3 remisy. Dbamy 
o to, by z każdego meczu, ki-
bice, którzy nie mogli być
obecni na meczu, mieli możli-
wość zobaczenia foto relacji, a
także video relacji. Wszystko
to i dużo więcej, jak 
np. wyniki, tabele naszych
drużyn młodzieżowych do-
stępne są na naszej stronie

internetowej –
www.wislaszczucin.pl, 
na którą serdecznie zapra-
szamy.
Teraz czeka nas krótka prze-
rwa i okres przygotowawczy
do kolejnego ligowego se-
zonu, który miejmy nadzieje,
okaże się równie solidny jak
ten. W tym roku przypada 70.
lecie założenia Ludowego
Klubu Sportowego Wisła
Szczucin. Jest to piękna rocz-
nica dla szczucińskiego śro-
dowiska, nie tylko
sportowego. To lata działal-
ności, upowszechniania i pro-
mowania sportu w naszym
regionie. Były wzloty i
upadki, a wiele osób przysłu-
żyło się do rozwoju i sukce-
sów naszego klubu, którym

Aqua Park i Wieczorny Turniej 
w badmintonie

na pewno należy się wiele ciepłych słów. Miejmy
nadzieje, że przez kolejne lata takich osób nie za-
braknie, byśmy wszyscy na tym skorzystali.

Bartłomiej Czyż, prezes LKS Wisła Szczucin


