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IX Sesja Rady Miejskiej
w Szczucinie

15 maja 2019 r., podczas IX sesji
Rady Miejskiej w Szczucinie
miały miejsce dwa wyjątkowe
wydarzenia. Pierwszym z nich
było wręczenie srebrnych medali „Za zasługi dla obronności
kraju”.
Medal ten jest
odznaczeniem wojskowym nadawanym
przez
Ministra
Obrony Narodowej. Przyznanie
medalu jest wyrazem uznania
dla rodziców żołnierzy. Srebrnym medalem są honorowani
rodzice, których troje lub
czworo dzieci pełni wzorowo
czynną służbę w szeregach
Wojska Polskiego.
Medale wręczali wspólnie w
imieniu Ministra Obrony Narodowej, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Tarnowie mjr Sławomir Śwituszak oraz Burmistrz Szczucina Jan Sipior.
Drugim ważnym i bardzo
miłym akcentem było uroczyste
wręczenie sołtysowi wsi Zabrnie Grzegorzowi Korbasiowi
podziękowań za wzorową
postawę obywatelską. Dzięki
pomocy Pana Grzegorza zostali
ujęci sprawcy kradzieży z wła-

maniem.
W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Roberta
Dudka podziękowanie wręczył
Komendant Komisariatu Policji
w Szczucinie podinsp. Bogumił
Jedynak wraz z Burmistrzem
Szczucina Janem Sipiorem.
Podinsp. Bogumił Jedynak podziękował Panu Grzegorzowi
za czujność, zaangażowanie,
odwagę i godną naśladowania
postawę. Zachowanie Pana
Grzegorza świadczy o wsparciu, jakie mieszkańcy gminy
Szczucin niosą policjantom w
codziennej służbie i jest świadectwem dobrej współpracy
pomiędzy społeczeństwem, a
funkcjonariuszami Policji. W
swojej wypowiedzi podinsp.
Bogumił Jedynak podkreślił, że
wzorowe zachowanie Pana
Grzegorza pokazuje ponadprzeciętną gotowość do przeciwstawiania się łamaniu prawa
i zasługuje na ogromne uznanie.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Budowa chodnika przy ul. Witosa

Trwają pracę w ramach zadania
p.n. „Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1317K
Szczucin – Maniów – Borki –
Załuże w miejscowości Szczucin przy ul. Witosa, począwszy
od byłego internatu do skrzyżowania z ulicą Topolową”. Inwestycja ma na celu poprawę
bezpieczeństwa pieszych i kie-

rowców korzystających z tej
drogi. Zadanie swym zakresem
obejmuje przebudowę 484 m
odcinka drogi wraz z budową
chodnika.
Budowa chodników wzdłuż
dróg leży po stronie właściciela
drogi w tym przypadku Powiatu Dąbrowskiego. Gmina
Szczucin współfinansuje zada-

nia inwestycyjne w celu przyspieszenia ich realizacji w ramach posiadanych środków w
budżecie. Jak mówi Tomasz
Bełzowski z-ca Burmistrza
Szczucina – „budowa tego odcinka chodnika należy do
przedsięwzięć pilnych, z uwagi
na konieczność poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale
zwłaszcza ruchu pieszych,
który należało zabrać z jezdni
gdzie poruszają się zmotoryzowani. Ta inwestycja sprawi, że
wszyscy użytkownicy tego odcinka drogi będą się czuć bezpieczniej”. Wsparcie finansowe
udzielone przez Gminę Szczucin dla powyższego przedsięwzięcia wynosi 463 184,00 zł co
stanowi 50% kosztów inwestycji.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Spotkanie robocze w Gminie Szczucin

20 maja br., w sali narad
Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyło się spotkanie robocze w którym wzięli udział:
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Michał Cieślak, Wicemarszałek Tomasz Urynowicz,
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Bukowiec,
Wicestarosta
Dąbrowski
Krzysztof Bryk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Kupiec,
Burmistrz
Szczucina Jan Sipior, z-ca Burmistrza Tomasz Bełzowski i
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Antoni Radłowski. Celem spotkania było
omówienie bieżących problemów i przyszłych inwestycji w

Gminie Szczucin.
Wśród poruszanych tematów
znalazły się między innymi:

• Budowa chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej SzczucinSłupiec

1. Ochrona środowiska
• Gazyfikacja Gminy Szczucin
• Rozbudowa kanalizacji w
Gminie Szczucin
• Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
• Ochrona powietrza

3. Rozwój Gospodarczy
• Dostępność komunikacyjna
– rozwój połączeń lokalnych
komunikacji publicznej
• Infrastruktura społeczna i
sportowa – program Senior+
oraz Otwarte Strefy Aktywności.
Poseł Michał Cieślak zadeklarował dalszą chęć współpracy i
zapewnił, że Gmina Szczucin
może liczyć na jego pomoc i
osobiste wsparcie we wszelkiego rodzaju działaniach.

2. Inwestycje w Gminie
Szczucin
• Program rozwoju dróg lokalnych
• Rewitalizacja parku
• Rewitalizacja placu targowego
• Budowa biblioteki

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Rajd Rowerowy „Biało - Czerwonej”

2.05.br., w święto Flagi Państwowej, odbył się Gminny
Rajd Rowerowy „Biało-Czerwonej” inaugurujący obchody
10. Rocznicy Odzyskania Praw
Miejskich przez Szczucin. Tradycyjnie już uczestnicy rajdu
zebrali się na Szczucińskim

Rynku, aby wspólnie uczestniczyć w oficjalnym otwarciu obchodów.
Po
powitaniu
wszystkich przez Dyrektora
SCKiB Krystynę Szymańską,
harcerze ze SP w Szczucinie
pod komendą druha Marka
Kupca wciągnęli flagę biało-

czerwoną na maszt, a uczestnicy odśpiewali Hymn Państwowy.
W
otwarciu
uczestniczyli: Jan Sipior Burmistrz Szczucina, Krzysztof
Bryk Wicestarosta Powiatu
Dąbrowskiego i Tomasz Bełzowski Wiceburmistrz. Druho-

wie OSP w Szczucinie, jak co
roku pilotowali rajdowców, aż
do mety w Parku, gdzie każdy
z rąk Wiceburmistrza otrzymał
dyplom uczestnictwa w rajdzie
i mógł poczęstować się kiełbaską z grilla. To już VI Rajd
rowerowy w którym miesz-

W naszym urzędzie można płacić kartą

Oprócz płatności dokonywanych gotówką w kasie urzędu i
opłacania należności poprzez
Internet, przed mieszkańcami
gminy pojawiła się jeszcze
jedna możliwość dokonywania
różnych wpłat na rzecz gminy.
Od 1 lipca przy stanowisku ka-

sowym pojawi się terminal
płatniczy, z którego każdy
mieszkaniec może skorzystać.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym
urzędzie
jest
odpowiedzią na oczekiwania
klientów. Mamy nadzieję, że

kańcy gminy Szczucin promowali barwy narodowe i zdrowy
wypoczynek. W tej edycji
rajdu wzięło udział ok. 200
uczestników. Dziękujemy za
patriotyczną postawę i zaangażowanie.
Redakcja

przyjmowanie opłat w formie
bezgotówkowej będzie dla
Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu
przełoży się na usprawnienie
prac całej instytucji.

II Runda Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych 2019
W piątek 24 maja br., mieszkańcy Szczucina mieli okazję
podziwiać piękne zabytkowe
pojazdy, które przyjechały do
nas w ramach II Rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych organizowanych przez
Automobilklub Tarnowski. Blisko 40 załóg zabytkowych perełek z Polski i zagranicy
wzięło udział w VII Tarnowskim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych
i
II
Rundzie
Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych w Tarnowie i regionie.
Na placu targowym w Szczuci-

nie odbyła się próba sportowa
i ogólna ocena techniki jazdy.
Po niej uczestnicy imprezy
udali się do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, gdzie
można było podziwiać te
piękne i unikatowe pojazdy.
Najciekawsze z pojazdów zostały
uhonorowane
przez
Burmistrza Szczucina Jana Sipiora pamiątkowymi grawerami, które w jego imieniu
wręczył z-ca Burmistrza Tomasz Bełzowski.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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NIEZNANE ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW SZKOLNICTWA ZIEMI SZCZUCIŃSKIEJ

W listopadzie 1918 roku Polska
odzyskała niepodległość, ale o
jej kształcie w znacznej mierze
zdecydowały wydarzenia następnych lat. Euforia szybko minęła, a Polacy musieli stawić
czoła nie tylko wyzwaniom wynikającym z wielkiej polityki,
ale także kłopotom dnia codziennego. Następstwa wojny,
dezorganizacja życia społecznego, bieda, różnice wynikające
z porozbiorowego dziedzictwa
były trudnym sprawdzianem
dla całego społeczeństwa. Kolejne problemy można wyliczać
dalej - budowa sprawnej armii,
przeprowadzenie wyborów, odbudowa zniszczeń, czy wreszcie
- wywalczenie granic z bronią w
ręku. To pokazuje coś, co często
nam umyka – II Rzeczpospolita
nie powstała jednego dnia, 11
listopada. Co więcej, żadna polska instytucja nie wydała deklaracji niepodległości, która by
została uznana za tę najwłaściwszą przez najważniejsze partie
polityczne, i to z trzech dzielnic.
Niewątpliwie zatem ważny w
historii Polski był rok 1918, ale
może tak naprawdę o wiele
ważniejsze były te kolejne.
Już jesienią 1918 r. zaczęły się na
dużą skalę szerzyć choroby zakaźne, tj. tyfus, czerwonka oraz
grypa zwana hiszpanką, której
druga fala rozpoczęła się we
wrześniu 1918 roku i odznaczała się wysoką śmiertelnością:
„Całe połaci kraju ogarnęła nieznana dotąd epidemia – hiszpanka. […] Całe gminy leżą w
ogromnej gorączce, wielu chorym bucha krew z ust i nosa,
wielu zrywa się w gorączce z
łóżka i majaczy przez kilka dni,
a kto się zaziębi – ten idzie na
tamten świat. […] Przestrach
wielki, bo znikąd nie ma ratunku. W niektórych domach
nie ma kto bydła popaść lub
strawy chorym ugotować, nie
ma kto po trumnę zmarłemu jechać. […] Wielka wina tego
stanu rzeczy ciąży na władzach,
które dotychczas ani nie uświadomiły ludności, w jaki sposób
należy się przeciw tej chorobie
bronić, ani też nie dostarczyły jej
przeciwdziałających środków”
– donosił „Piast” [1918, nr 41].
Jak zawiadamiał pismem z dn.
12 X 1918 r. Radę Szkolną Okręgową [RSO] w Dąbrowie, podpisany w imieniu Zarządu
4-klasowej szkoły w Szczucinie
kierownik A. Wajdowicz, „frekwencja szkolna tutaj we wszystkich klasach z powodu naszłej
epidemii jest obecnie bardzo
słaba. Na influencę hiszpańską
choruje także nauczycielka Honorata Ptaszyńska, od dn. 6 października
r.b.
nie
pełni
obowiązków nauczycielskich”

[Archiwum Narodowe w Krakowie (ANKr), Starostwo Powiatowe w Dąbrowie, sygn. 3].
W załączeniu Wajdowicz przesłał wykaz dzieci szkolnych
chorujących na hiszpankę, z których zachowała się jedynie lista
uczniów klasy III, sporządzona
przez wychowawczynię [gospodarza klasy] Helenę Serednicką.
W następnym dniu pismo wraz
z listą 77 chorych dzieci do RSO
wysłała Zwierzchność Gminna
w Borkach, z prośbą „o środki
zaradcze, aby ta choroba strasznych skutków po sobie nie zostawiła” [Ibidem]. Z kolei w dn.
22 X 1918 r., pełniąca tymczasowo obowiązki kierownika
szkoły w Słupcu Klementyna
Konopkowa informowała Radę
Szkolną, że „z powodu szerzącej
się w przerażający sposób w tutejszej gminie czerwonki i hiszpanki, która grasuje niemal w
każdym domu i do szkoły
uczęszczało zaledwie po kilka
lub kilkanaście dzieci, przerwano naukę tymczasowo na
tydzień” [Ibidem]. Hiszpanka
siała też spustoszenie wśród dorosłych. Jak donosił do starostwa w Dąbrowie w dn. 10 X
1918 r. Zarządca Dóbr Słupiec
Wawrzyniec Klucznik (prosząc
o przydzielenie żołnierzy do kopania ziemniaków), „obecna
służba, którą mamy, jest prawie
większa połowa jeszcze chorą
na chorobę hiszpańską”
[Ibidem].

Pismo Zwierzchności Gminnej
w Borkach z prośbą o pomoc w
walce z grypą [ANKr]
Zniszczenia wojenne, zagrożenie z zewnątrz i słabość
gospodarczo-polityczna odradzającego się państwa polskiego
zrodziły potrzebę znalezienia
silnego protektora, sojusznika,
którego poszukiwano głównie
w USA. Zaciążyło to w dużym
stopniu na podbudowywaniu
istniejącego mitu amerykańskiego w Polsce i doprowadziło
do późniejszego zafascynowania amerykańskością, co w
znacznej mierze było też sprawą
taktyki propagandowej. Na
gruncie polskim niemałą rolę w
podtrzymywaniu legendy o
Ameryce odegrały kontakty z
polonią amerykańską. We
wczesnych latach dwudziestych
listy, paczki i pomoc finansowa
wychodźstwa, jak też szeroka
akcja informacyjna, popierana w
znacznym stopniu przez rząd
polski, umocniła wyobrażenia o
„potężnej”,
„wspaniałomyślnej”, „demokratycznej” Ameryce. Uzupełniając, należy
wspomnieć o bardzo mało dziś
znanym fakcie, że w okresie największej nędzy i głodu od lu-

tego do sierpnia 1919 r. Polska
otrzymała od Amerykańskiej
Administracji Pomocy [American Relief Administration ARF] około 254 tysięcy ton żywności (głównie mąki) oraz 6 tysięcy ton odzieży o wartości 63
milionów dolarów [„Karta”
2017, nr 92]. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że uratowano wtedy od śmierci
głodowej tysiące, jeżeli nie miliony istnień ludzkich, głównie
dzieci. Już w 1918 r. wysłano do
Polski specjalną misję żywnościową, kierowaną przez płk
Williama R. Grove. Jego
wspomnienia są ważnym świadectwem skali amerykańskiego
wsparcia oraz rozmiarów nędzy
panującej w Polsce. „Odwiedziłem kuchnię ludową, jedna
miska (około litra) zupy z jęczmienia, dość wodnista, wydawana raz dziennie na osobę.
Wiele dzieci w łachmanach.
Wszystkie z cieniem pod
oczami, wiele dotkniętych chorobami skóry przez niedożywienie i brak środków czystości” –
pisał we wspomnieniach płk
Grave [Ibidem].
Za okazaną pomoc w najbardziej krytycznym momencie, w
1922 r. Sejm nadał stojącemu na
czele amerykańskiej pomocy
Herbertowi Hooverowi honorowe obywatelstwo. W tym
samym roku Orderem Orła Bia-

łego odznaczono byłego prezydenta Thomasa Woodrowa
Wilsona oraz odsłonięto Pomnik Wdzięczności Ameryce
przy Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie [Ibidem].
„Naród Polski przesyła Obywatelom Wielkiej Unii Amerykańskiej braterskie pozdrowienie
wraz z zapewnieniem najgłębszego podziwu dla stworzonych
przez Was instytucji, w których
Wolność, Równość i Sprawiedliwość znalazły swój najwyższy
wyraz, stając się gwiazdą przewodnią dla wszystkich nowoczesnych demokracji” – tymi
słowami otwiera się Polska Deklaracja, przekazana w 1926

roku prezydentowi Stanów
Zjednoczonych Calvinowi Coolidge’owi z okazji 150-lecia
amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. „Deklaracja, pięknie oprawiona w stu tomach
wraz ze złotym medalem – prezentem od narodu polskiego –
została wręczona przez Leopolda Kotnowskiego w Białym
Domu” – pisał „New York
Times” 15 października 1926 r.
„Piękne zatem momenta łączą
Polskę z Ameryką. Nie jakieś na
zysk obliczone, tzw. koniecznościowe kombinacje. Nie – braterstwo ducha, wspólność idei to
więzy nas zespalające” – podkreślał z kolei jeden z poznańskich dzienników wzywając do
składania wyrazów wdzięczności rządowi USA [Ibidem].
Zbiór zawiera pozdrowienia i
podpisy przedstawicieli wszystkich szczebli władz II Rzeczypospolitej (z Józefem Piłsudskim,
prezydentem Ignacym Mościckim i premierem Kazimierzem
Bartlem na czele), parlamentarzystów Rzeczypospolitej, duchownych
(z
prymasem
Aleksandrem Kakowskim), wojskowych, przedsiębiorców, naukowców oraz około 5,5 miliona
podpisów uczniów szkół polskich, wśród których figurują
podpisy nauczycieli i uczniów
kilku szkół powszechnych z terenu obecnej gminy Szczucin, tj.
7-klasowej w Szczucinie, 4-klasowej w Zabrniu i 3-klasowej w
Radwanie.
Początkowy fragment listy
„Deklaracji” Szkoły
Powszechnej w Szczucinie
Opiekunami całej akcji byli z reguły księża (w Szczucinie ks. Jan
Ligęza), lub naczelnicy gmin
(Antoni Mach w Zabrniu, Jan
Chrząszcz w Radwanie. Zbieraniem podpisów w zajęli się kierownicy szkół i nauczyciele, tj,
Antoni Wajdowicz - kierownik,
J Kościński, ks. Walenty Klimek,
Maria Wytyczakowa, Rozalia
Wajdowiczówna, Helena Trelanka, Janina Pudłówna, Jan
Wytyczak, Maria Muchówka,
Janina Ziętarowa i Antoni Wajdowicz (młodszy) w Szczucinie;
Władysław Gawin - kierownik i

KĄCIK HISTORYCZNY

Eleonora Chojnacka w Radwanie; Stanisław Krajewski - kierownik, Maria Krajewska i
Józefa Wajdowiczowa w Zabrniu. Ogółem Deklarację w wymienionych szkołach podpisało
397 uczniów i uczennic, w tym:
174 w Szczucinie, 90 w Zabrniu
i 57 w Radwanie [Zob. Aneks].
„Myślę, że podpisywali się chętnie nie tylko dlatego, by złożyć
życzenia Amerykanom z okazji
rocznicy niepodległości, ale
także, by podziękować Ameryce
za wsparcie okazane Polsce w
odzyskaniu niepodległości w
1918 roku”- mówiła wiceprezes
Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie Grażyna Żebrowska
[„Karta” 2017, nr 92]. Składając
podpisy, jedni uczniowie i nauczyciele wykaligrafowali swoje
imiona i nazwiska, inni nabazgrali je mało czytelnie. Mimo to
lektura dokumentu jest bardzo
ciekawa i pozwala na dokonanie wielu spostrzeżeń, np. na
ocenę popularności występowania imion dzieci. W wielu wypadkach można zapełnić białe
plamy w historii placówek, poznać ich ówczesne kierownictwo
i skład rad pedagogicznych, a
przede wszystkim uczniów.
Można wyrobić sobie pogląd o
stopniu organizacji szkół, przybliżonej liczbie wychowanków,
dokonać podziału uczniów pod
względem płci, narodowościowym itd. W przypadku wielu
dzieci żydowskich pozostawione autografy są jedynym
świadectwem ich życia. Zapewne tylko nieliczni przeżyli
wojnę, która wybuchła 13 lat
później. Łatwo też obliczyć, ile
lat liczyliby dziś najmłodsi
uczniowie, którzy podpisali się
pod hołdem. Otóż zakładając, że
wśród wychowanków, którzy
złożyli podpisy znajdowali się
pierwszoklasiści urodzeni w
1918 r., gdyby żyli do dziś, mieliby ponad 100 lat.
Krzysztof Struziak
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11 kwietnia 2019 r. w sali narad
Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyła się inauguracja drugiej kadencji Senioralnej Rady
Gminy Szczucin. Rada działa na
podstawie
Uchwały
nr
XXI/273/16 Rady Miejskiej w
Szczucinie z dnia 30 listopada
2016 roku w sprawie powołania
Rady Seniorów Gminy Szczucin, która nadała jej statut (Dz.
U. Województwa Małopolskiego poz. 7489).
Rada Senioralna aktywizuje
osoby starsze, zachęca je do
czynnego udziału w organizowanych przedsięwzięciach, a

Senioralna Rada Gminy Szczucin rozpoczęła działalność
także inicjuje projekty zgodnie z
potrzebami starszych mieszkańców Gminy Szczucin.
Zarządzeniem Nr 0050.1.29.2019

Burmistrza Szczucina z dnia
3 kwietnia 2019 r. na członków Rady Seniorów Gminy
Szczucin powołano 21 osób,

są to: Mieczysława Będkowska,
Stanisław Będkowski, Teresa
Burgieł, Maria Cieślak, Szczepan Cieślak, Grażyna Dadej,
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Elżbieta Dudek, Maria Foder,
Janina Gierczyńska, Ewa Giza,
Teresa Giza, Bronisława Gwizd,
Krystyna Kowal, Krystyna Lech,
Ewa Łuszcz, Halina Łuszcz, Andrzej Mach, Wiesława Sznajder,
Kazimiera Świerk, Barbara Tarczyńska i Dorota Żyła.
Na spotkaniu zostały wybrane
władze
oraz
wyznaczono
główne kierunki działalności
Rady. Przewodniczącym Rady
został Szczepan Cieślak, Wiceprzewodniczącą
Grażyna
Dadej, a Skarbnikiem Bronisława Gwizd.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Święto Majowe

w Gminie Szczucin

W piątek 3 maja uroczystości
obchodów
228.
Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji rozpoczęła uroczysta Msza Święta w
intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Szczucinie o godz.
11:00. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Orkiestra Dęta
przy OSP w Szczucinie. Uczestniczyły w niej władze samorządowe, poczty sztandarowe oraz
mieszkańcy gminy.
Po zakończeniu nabożeństwa,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie wraz z chórami „Clave de sol”, „Unisono”
i „Prima Volta” z SCKiB w
Szczucinie pod kierunkiem
Ilony Mach zaprezentowali
część artystyczną.
Po nabożeństwie w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry uczestnicy uroczystości
przemaszerowali do budynku
„Kany”. Ostatnia część obchodów rozpoczęła się odegraniem
hymnu państwowego, po którym z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Burmistrz
Szczucina Jan Sipior. Uroczystość zakończyła się występem
Orkiestry Dętej pod batutą Jarosława Dzięgla.
W uroczystości wzięły udział
poczty sztandarowe:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. I Armii Wojska Polskiego w
Borkach z odziałem gimnazjalnym

- Szkoła Podstawowa im.
Adama Mickiewicza w Szczucinie z odziałem gimnazjalnym
- Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Zabrniu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Marii Kozaczkowej w
Skrzynce z odziałem gimnazjalnym w Radwanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Stanisława Klimczaka w
Słupcu
- Ochotnicza Straż Pożarna w
Szczucinie

- Ochotnicza Straż Pożarna w
Zabrniu
- Ochotnicza Straż Pożarna w
Słupcu
- Ochotnicza Straż Pożarna w
Laskówce Delastowskiej
- Cech Rzemiosł Różnych
- Rycerstwo Niepokalanej
- Ludowy Klub Sportowy
„Wisła” Szczucin.

Od 10 lat Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
organizuje specjalny konkurs
grantowy pod hasłem: „Kapliczki Małopolski”. Adresatami konkursu są wszystkie
jednostki samorządu terytorialnego, które podejmują prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
małopolskich kapliczkach. Bardzo ważne jest to, że obiekty
znajdujące się na prywatnych
działkach również mogą liczyć
na odnowienie. Restaurowane

kapliczki nie muszą przy tym
figurować w rejestrze zabytków.
14 maja 2019 r., z-ca Burmistrza
Szczucina Tomasz Bełzowski
podczas spotkania z beneficjentami konkursu „Kapliczki Małopolski 2019" w Krakowie,
odebrał promesę w wysokości
14 000,00 zł potwierdzającą
otrzymanie dotacji z budżetu
województwa małopolskiego
na remont neogotyckiej kamiennej kapliczki przydrożnej
z 1927 r. w Radwanie.

„Kapliczki Małopolski” i
Ochrona zabytków Małopolski
to realizowane od lat programy
samorządu
województwa,
które co roku pozwalają na renowację wyjątkowych obiektów
z
całego
regionu.
Małopolska może się pochwalić wieloma wspaniałymi zabytkami, dlatego wspólnie
chcemy dbać o zachowanie naszej historii, tradycji i kultury”
- podkreślił na spotkaniu wicemarszałek Łukasz Smółka.

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Kolejna kapliczka w naszej gminie odzyska swój blask

Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Muzyczna duma Szczucina

5 maja cała Polska
świętowała urodziny Stanisława Moniuszki. To wielka radość, że ponad 100 dzieci ze
Szczucina śpiewających w chórze Unisono i Clave de Sol
uczestniczyło w pięknym koncercie dla Moniuszki, który
odbył się w Filharmonii
im. K. Szymanowskiego w
Krakowie. Chóry Akademii
Chóralnej regionu Małopolski
wykonywały utwory kompozytora i wspólnie z publicznością
miały możliwość przeżycia tego
wspaniałego muzycznego wydarzenia, wzruszając słuchaczy
swoim śpiewem. Wielkie brawa
dla chórzystów z chóru Unisono za odwagę, wytrwałość,
zaangażowanie i piękny występ
podczas koncertu. Gratulacje
należą się także chórowi Clave
de sol za profesjonalizm i oddane serca podczas prezentacji
utworów.
Ogromny sukces naszych
dwóch zespołów oraz solisty.
10 maja w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie odbył
się Ogólnopolski Konkurs –
Moniuszko twórca romantyczny. Mikołaj Beker reprezentujący Szkołę Podstawową
w Szczucinie otrzymał I m w
kat. soliści. W kategorii zespołowej i chóralnej chór Clave de
sol z SCKiB I m, a chór Unisono
III m w kat. chóry i zespoły.
Uczniowie zostali przygoto-

wani przez Panią Ilonę Mach. Małopolski, który odbył się w
Serdecznie gratulujemy dzie- Europejskim Centrum Muzyki
w Lusławicach. Dyrygent zeciom i dyrygentowi.
społów Ilona Mach – dziękuje
24-25 maja chór Clave de sol swoim najmłodszym śpiewapod kierunkiem p. Ilony Mach - kom z chóru UNISONO oraz
rozwijał swoje umiejętności wo- chórowi Clave de Sol za kolejną,
kalne na wyjazdowych warszta- piękną prezentację konkurtach, które odbyły się w sową. Dziękujemy Kseni MiPiwnicznej Zdroju. 3 dni zespół śkiewicz kurator projektu za
spędził w pięknym, stylizowa- wspaniałe zorganizowanie konnym na wzór afrykański kursu. Podziękowanie kieruję
Ośrodku Rekolekcyjno-Misyj- także na ręce Krystyny Szymańnym. Celem warsztatów było skiej dyrektor SCKiB oraz
Bełzowskiemu
doskonalenie przygotowywa- Tomaszowi
nych utworów, które już nieba- wiceburmistrzowi Szczucina za
wem chór zaśpiewa na obecność i wsparcie. Podziękoestradzie Filharmonii Narodo- wania dla Stowarzyszenia Bell
wej w Warszawie, a następnie Canto za piękne stroje i niezawe Wrocławiu – nagrywając ko- stąpionych rodziców za pomoc
lejny materiał na płytę CD "Mo- i życzliwe serce.
niuszko śpiewany inaczej". W
niedzielę zespół uczestniczył 9.06.2019r., nasi mali artyści wywe Mszy św. w Kaplicy stąpili podczas koncertu chóOśrodka Misyjnego, gdzie wy- rów „Moniuszko – twórca
konał Ave Maryja dedykując romantyczny” w Filharmonii
utwór wszystkim Mamusiom w Świętokrzyskiej w ramach
Festiwalu
Dniu ich święta. To był wspa- Ogólnopolskiego
niały, pracowity, wartościowy Pieśni i Muzyki Stanisława Moczas spędzony razem. Ser- niuszki.
deczne podziękowania dla Sto- Była to specjalna nagroda dla
Ogólnopolskiego
warzyszenia Bell Canto, oraz laureatów
rodziców-opiekunów za pomoc Konkursu, który odbył się w
w organizacji przedsięwzięcia. Pacanowie. Chórzyści jak
zwykle nie zawiedli zachwycaDwa chóry i dwa ZŁOTE jąc swoją prezentacją pod
PASMA oraz WYRÓŻNIENIE dyrekcją niezastąpionego opieSPECJALNE za najlepsze wy- kuna i dyrygenta Ilony Mach.
konanie utworów St. MoRedakcja
niuszki, na Wojewódzkim
Konkursie Chórów regionu

Sukces Dęciaków

W niedzielę 5 maja w wysowskim parku
zdrojowym odbyła się parada orkiestr
dętych w ramach eliminacji powiatowych Małopolskiego Festiwalu ECHO
TROMBITY. Mimo niesprzyjającej pogody w konkursie wzięło udział 7. orkiestr. Orkiestra Dęta przy OSP w
Szczucinie zdobyła I miejsce i tym
samym zakwalifikowała się do finału
Echa Trombity w Nowym Sączu, który
odbędzie się 23 czerwca w Miasteczku
Galicyjskim.
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Festiwal Muzyczny im. Marianny Gawlik

„Gdzie słyszysz śpiew tam
idź”, pod takim tytułem
odbył się już po raz szósty
24.05. br., w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie,
Festiwal Muzyczny im. Marianny Gawlik zorganizoSCKiB.
przez
wany
Festiwal rozpoczęła muzdobywczyni
zycznie
Grand Prix z 2018r. - Sylwia
Pisarczyk z Radomyśla
Wielkiego. Uczestników i
przybyłych gości powitała
dyrektor Krystyna Szymańska, a oficjalnego otwarcia
dokonał Jan Sipior Burmistrz Szczucina. Ze zgłochętnych
50.
szonych
ze
dojechali
(niektórzy nie
45
względu na powodzie),
uczestników rywalizowało
w sześciu kategoriach:
wokalne:
prezentacje
przedszkolne,
dzieci
uczniowie szkół podstawowych, młodzież klas gimnazjalnych, oraz kl. VII i
VIII, młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli,
instrumenprezentacje
talne: dzieci w wieku od 313 lat, młodzież od 14 lat
oraz dorośli. Zmagania
konkursowe oceniało jury
w składzie: Krystyna Szymańska, Maciej Fijałkowski
Marek Fijałkowski.
Nagrodę główną- Grand
Prix Festiwalu ufundowali
Teresa i Janusz Gawlikowie.
GRAND PRIX - zdobyła
Julia Kudłacz – Dom Kultury w Przecławiu
Prezentacje wokalne
dzieci przedszkolne:
I m Amelia Wójcik –
PP w Szczucinie

II m Bartosz Kularz –
ZS-P Borkach
III m Wiktoria Skoczylas –
ZS-P w Borkach

Prezentacje wokalne – uczniowie
szkół podstawowych I - VI:

I m Julia Kudłacz – Dom Kultury w Przecławiu
II m Oliwia Długosz – Gminny
Ośrodek Kultury w Czerminie
III m Julia Kurnal – Gminny
Ośrodek Kultury w Czerminie

Prezentacje wokalne – młodzież klas gimnazjalnych i kl.
VII - VIII szk. podstawowej:
I m Zespół „New Mark” –
Gminny Ośrodek Kultury w
Borowej
I m Aleksandra Rustowicz –
SP w Szczucinie

II m Gabriela Pisarczyk –
SCKiB w Radomyślu Wielkim
III m Gabriela Nowak –
SP w Szczucinie
– wyróżnienie: Wiktoria
Ślęczkowska –
ZS-P w Borkach

Prezentacje wokalne – młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli:
I m Wiktoria Mikołajczyk –
Mielec
II m Aleksandra Malczyńska –
Dom Kultury w Przecławiu
III m Lena Mazurkiewicz –
Dom Kultury w Przecławiu
wyróżnienie: Janina
Zdziechowska
wyróżnienie: Zespół
Śpiewaczy „Pacanowianie”
wyróżnienie: Zespół Śpiewaczy „Gospodarze
z Delastowic”

Prezentacje instrumentalne:
dzieci w wieku 3-13 lat:
I m Mikołaj Beker – SP w
Szczucinie
II m Julia Misiaszek – Szczucin
III m Blanka Misiaszek –
Szczucin
wyróżnienie: Łucja
Dudkiewicz – Szczucin
wyróżnienie: Katarzyna
Dudkiewicz – Szczucin

wyróżnienie: Krzysztof
Bystroń – SCKiB w Szczucinie
wyróżnienie: Michał
Adamczyk – Słupiec

Prezentacje instrumentalne
młodzież od 14 lat
oraz dorośli:
wyróżnienie: Piotr Furgał –
Orkiestra Dęta OSP Szczucin

Wszystkim uczestnikom
zostały wręczone dyplomy za
udział i bony z 10% zniżką na zakupy ufundowane przez Księgarnię Pedagogiczną – Dagmara
Fortuna. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas „Dni Szczucina”
6.07. br., a Fundatorami nagród są:
Bank Spółdzielczy w Szczucinie,
Apteka – Rafał Ligiecki, Czesława
Łuszcz, Monika Ząbek – Firma
„Azalia”, Księgarnia Pedagogiczna – Dagmara Fortuna, Zwią-
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zek Nauczycielstwa Polskiego –
Oddział w Szczucinie, Hurtownia
„Wisła” – Waldemar Gwoździowski, Firma Handlowo Usługowo - Produkcyjna „MM
MUSIC” Michał Madura, „Video
Music Max” Dariusz Świerczek.
Wszystkim zaangażowanym i
wspierającym Festiwal oraz
uczestnikom składamy serdeczne
podziękowania, a zwycięzcom
gratulujemy.
Redakcja
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Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową
i Plastykę Obrzędową

Od 8-13.04.2019r., w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie odbył się
30. Regionalny Konkurs na Pisankę
Ludową i Plastykę Obrzędową
związaną z okresem Wielkanocy.
Wśród uczestników znalazły się najlepsze prace z Gminnego Konkursu
pt. „Pisanki, kraszanki – skarby
Wielkanocy”, który odbył się w
Domu Kultury w Szczucinie. Jubileuszowy Konkurs był dla gminy
Szczucin obfity w nagrody. II
miejsce za stoisko wielkanocne dla
SCKiB i podziękowanie za długoletni udział w konkursie. Cztery III

miejsca i 12 wyróżnień w kategorii:
plastyka obrzędowa, pisanka tradycyjna i pisanka współczesna. Gratulujemy!
Przepiękne stroiki świąteczne złożone na gminny konkurs prezentowały się na wystawie w Domu
Kultury, a następnie zdobiły stoły
wielkanocne seniorów i osób samotnych. Dziękujemy wszystkim za
kultywowanie ludowej tradycji
zdobienia pisanek i tworzenia elementów plastyki obrzędowej związanej z Wielkanocą.

7.05. br., w Domu Kultury w
Szczucinie wyłoniono laureatów konkursu plastycznego
pn. „Koziołek Matołek w
Szczucinie”.

III m – Patryk Marchewczyk –
kl. I SP Szczucin
– Kacper Kwiatkowski –
kl. II SP Szczucin
– Piotr Marchewczyk –
kl. III SP Szczucin
– Daniel Dziekan –
kl. III SP Szczucin
– Natalia Cieśla –
kl. III SP Szczucin

Redakcja

„Koziołek Matołek w Szczucinie”

W kategorii klas I – III:
I m – Wiktoria Szczygieł –
kl. I ZS-P Borki
– Maciej Orzechowski –
kl. I ZS-P Skrzynka
– Emilia Burzec –
kl. II ZS-P Skrzynka
– Szymon Szarek –
kl. I SP Zabrnie
– Świetlica – SP Szczucin
– Weronika Szwajkos –
kl. I SP Szczucin
– Wojciech Giera –
kl. II SP Szczucin
– Sebastian Łachut –
kl. I SP Szczucin
– Mateusz Sejdor –
kl. III SP Szczucin
II m – Gabriela Wajda –
kl. I ZS-P Borki
– Ilona Zalińska –
kl. I ZS-P Słupiec
– Julia Kupiec –
kl. I ZS-P Słupiec
– Jakub Duda – kl. I SP Szczucin
– Oliwia Boksa –
kl. II SP Szczucin
– Zuzanna Sołtys –
kl. III SP Szczucin
– Julia Witaszek –
kl. II SP Szczucin
– Magdalena Górak –
kl. III SP Szczucin

w kategorii przedszkola:
I m – Szymon Warzecha –
PN „ Bajkowa Kraina”
– Tymoteusz Ryczek –
PN „Bajkowa Kraina”
– Ksawery Wójcik –
PP Szczucin
– Karol Sroka – OP Zabrnie
– Filip Burzec – Przedszkole
Skrzynka
– Sebastian Sieroń – PP Maniów
II m – Szymon Oleś –
PN „Bajkowa Kraina”
– Adam Witaszek – PP Szczucin
– Filip Lebida – Przedszkole
Borki
– Maja Strzyż – PN „Ochronka”
– Maja Zawiślak – PP Maniów
III m – Filip Boksa –
PP Szczucin
– Magdalena Tąbor –
Przedszkole Słupiec
– Adrian Dziekan – PP Maniów
– Wiktoria Marszałek –
PP Maniów
Nagrodzonym wręczono dyplomy i nagrody ufundowane
przez SCKiB w Szczucinie.

„Małopolski e-Senior”

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza prowadzi w Domu Kultury w Szczucinie
program: „Małopolski e-senior”. Są to bezpłatne szkolenia obsługiwania tabletów dla seniorów.
Rekrutację ukończono jesienią 2018 r., a cały program ma być realizowany do 31.08.2020 r. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają na własność tablet i materiały szkoleniowe, na których pracowali.

„Małe słowiki”

Redakcja

w kategorii zespoły wokalne
(5 i 6 lat)
I m – Zespół wokalny
„Biedronki” PP Szczucin
– Zespół wokalny
„Biedroneczki” PP Maniów
– Zespół wokalny ZS-P Borki
II m – Zespół wokalny
„Motylki” PP w Szczucinie
– Zespół wokalny
PP w Skrzynce
– Zespół wokalny „ Smerfy”
PN „Bajkowa Kraina”
– Zespół wokalny „Puchatki”
PN „Bajkowa Kraina”

W Domu Kultury w Szczucinie
29.05.br., najmłodsi rywalizowali w ramach gminnego konkursu piosenki przedszkolnej
pt. „Małe słowiki”. Uczestnicy
reprezentujący siedem przedszkoli z naszej gminy zajęli następujące miejsca:

w kategorii soliści (6 lat)
I m – Amelia Wójcik –
PP Szczucin
– Bartłomiej Soja – PP Szczucin
– Inga Kapel – PN „Bajkowa
Kraina”
II m – Lena Klara – Przedszkole
w Słupcu
– Emilia Kaczmarczyk –
Przedszkole w Maniowie
– Milena Machaj – Przedszkole
w Skrzynce
– Bartosz Kularz – Przedszkole
w Borkach

II m – Hanna Ryńska –
Przedszkole Niepubliczne
„Bajkowa Kraina”
– Wiktoria Skoczylas –
Przedszkole Borki
III m – Szymon Oleś –
Przedszkole Niepubliczne
„Bajkowa Kraina”

III m – Oliwia Kaczmarczyk – – Zespół wolkalny „Pszczółki”
Przedszkole w Borkach
PN „Bajkowa Kraina”
wyróżnienie: Anna Cieśla
III m – Zespół wokalny
z Oddziału Przedszkolnego
Przedszkole w Słupcu
w Zabrniu
– Zespół wokalny Oddział
Przedszkolny w Zabrniu

w kategorii soliści (4 – 5 lat)
I m – Nikola Juszczyk – Przedszkole Publiczne w Szczucinie
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Przegląd Teatrów Profilaktycznych
Dziecięcych i Młodzieżowych

„Strażacki
Trud”

Cykliczny konkurs plastyczny pt. „Strażacki Trud”
odbył się 18.04.2019r., w
Domu Kultury w Szczucinie.
Na konkurs wpłynęło 80 prac
dzieci ze szkół gminy Szczucin. Nagrody przyznano:
w kategorii klas I – III
I m - Maciej Orzechowski –
kl. I ZS-P Skrzynka
- Sebastian Łachut – kl. I a
SP Szczucin
- Jakub Nalepa – kl. I b
SP Szczucin
II m - Julia Kupiec – kl. I

ZS-P Słupiec
- Bartosz Sznajder – kl. I b
SP Szczucin
- Krzysztof Pachołek – kl. II a
SP Szczucin
- Alicja Ryczek – kl.I b
SP Szczucin
III m - Natalia Kowal –
kl. I b SP Szczucin
- Antonina Filipowicz –
kl. IIIa SP Szczucin
- Oliwia Boksa – kl. IIc
SP Szczucin
w kategorii klas IV – VI
I m - Karolina Łachut –
kl. IVc SP Szczucin
- Oskar Szarek – kl. V Ic
SP Szczucin
II m - Maja Rajtar – kl. IV b
SP Szczucin
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- Oliwia Pęcak – kl. IV a
SP Szczucin
III m - Natalia Łachut –
kl. VIb SP Szczucin
- Jakub Urbaś – kl. IV
ZS-P Borki
- Świetlica SP Szczucin
w kategorii klas VII-VIII i
klasy gimnazjalne
I m - Aneta Idzik – kl. III
gim. SP Szczucin
- Weronika Karaś – kl. III b
gim. SP Szczucin
- Wiktoria Bogacz – kl. III a
gim. SP Szczucin
II m - Mirella Banaś –
kl. VII b SP Szczucin
- Alicja Dziedzic – kl. III gim.
ZS-P Skrzynka
- Gabriela Szypuła – kl. III b
gim. SP Szczucin
III m - Kaja Nowakowska –
kl. III b gim. SP Szczucin
- Maciej Marchwicki –
kl. III b gim. SP Szczucin

Zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Zarząd Miejsko - Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczucinie.
Redakcja

Uczniowie z naszej gminy 6.06. br. zaprezentowali spektakle w ramach
Przeglądu Teatrów Profilaktycznych Dziecięcych i Młodzieżowych,
który odbył się w Domu Kultury w Szczucinie.
Pierwsze miejsce zajął Zespół teatralny „Kurtyna” ze SP w Szczucinie za
spektakl pt. „Puszka Pandory”, drugie Zespół teatralny „Tysiąc uśmiechów i jeden smutek” ze SP w Zabrniu za spektakl pt. „Zła godzina”.
Dodatkowo indywidualną nagrodę za najlepszą grę aktorską zdobył
Piotr Furgał ze SP w Zabrniu.

„Roztańczone przedszkolaki”

15.05. br., w Domu Kultury w Szczucinie przedszkolaki wzięły udział w konkursie tanecznym. Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:
I m - Zespół Taneczny "Pszczółki" i "Smerfy" z PN "Bajkowa Kraina"
w Szczucinie
II m - Zespół "Motylki" z Przedszkola w Borkach i Zespół "Skrzat"
z Przedszkola w Słupcu
III m - Zespół "Biedronki" z PP w Szczucinie i Zespół Taneczny
z PN "Ochronka" w Szczucinie.
Wyróżnienia otrzymali: Zespół "Słoneczka" i Zespół "Motylki"
z PP w Szczucinie oraz Zespół z Przedszkola Publicznego w Maniowie.

„Szczucin - moja
mała Ojczyzna”

To temat konkursu fotograficznego,
który odbył się 6.06. br. w Domu Kultury w Szczucinie. W konkursie wzięło
udział 39. uczestników ze SP w Szczucinie i jeden uczestnik ze SP w Zabrniu.
Nagrodzone prace:
I m – Zuzanna Łuszcz, Aleksandra
Kokoszka, Karolina Głód, Dawid
Motyka, Maksymilian Podosek
ze SP w Szczucinie
II m - Izabella Głód, Krystian Kogut,
Jakub Gmyr, Emilia Szczygieł
ze SP w Szczucinie
III m - Gabriela Guła, Zofia Jarosz,
Emilia Bednarz, Julia Gwizd ze SP
w Szczucinie i Aleksandra Żuchowicz
ze SP w Zabrniu
Wyróżnienia: Julia Furgał, Julia Rajtar,
Kinga Wilk, Julia Misiaszek, Eliza
Sieroń, Zofia Łachut i Hubert Mątwicki
ze SP w Szczucinie. Dodatkową nagrodą dla uczestników jest wystawa fotograficzna
konkursowych
prac
podczas Dni Szczucina - 6 lipca 2019 r.

Warsztaty
plastyczne

Redakcja

Młodzież szkół podstawowych z
Borek i Szczucina uczestniczyła
14.06. br., w Domu Kultury w
Szczucinie w warsztatach plastycznych, przeprowadzonych przez artystę plastyka Edmunda Wilka z
Dąbrowy Tarnowskiej. Młodzież
dowiedziała się o zasadach malowania pejzażu, który później samodzielnie wykonywała.
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Powiatowe Święto Strażaków w Szczucinie

W sobotę 11 maja strażacy z
powiatu dąbrowskiego obchodzili swoje święto. Uroczystość
rozpoczęła
się
przemarszem kolumny strażaków do kościoła parafialnego na uroczystą Mszę Św.
w ich intencji, pod przewodnictwem ks. prałata Grzegorza Szewczyka – kustosza
Bazyliki Św. Floriana w Krakowie, który przekazał relikwie
św.
Floriana
do
szczucińskiej parafii.
Po zakończeniu mszy św.
uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Szczucina na plac targowy.
Przejściu towarzyszyła Orkiestra Dęta przy OSP w
Szczucinie pod dyrekcją kapelmistrza Jarosława Dzięgla.
Uroczystości na placu targowym rozpoczęły się od złożenia meldunku i przeglądu
pododdziałów strażackich,
przez st. bryg. mgr Marka Bębenka Małopolskiego Komen-

danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po
meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz
odegrano Hymn Państwowy
Kolejną część uroczystości
rozpoczął Burmistrz Szczucina Jan Sipior, który powitał
przybyłych gości wśród których byli m.in.: posłowie na
sejm RP Wiesław Krajewski i
Michał Cieślak, st. bryg. mgr
Marek Bębenek Małopolski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Lesław Wieczorek Starosta
Powiatu
Dąbrowskiego,
Krzysztof Bryk Wicestarosta
Powiatu, Marta Chrabąszcz
Przewodnicząca Rady Powiatu, Krzysztof Kupiec Zastępca
przewodniczącego
Rady Powiatu, Antoni Radłowski Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczucinie, Komendant Komisariatu w
Szczucinie podinsp. Bogumił
Jedynak, wójtowie i burmist-

rzowie z powiatu dąbrowskiego, dyrektorzy i przedstawiciele jednostek budżetowych z powiatu dąbrowskiego.
W tej części uroczystości
nastąpiły przemówienia i
wręczenie adresów okolicznościowych. Wszyscy przemawiający dziękowali strażakom
za trud włożony w codzienną
służbę. Uwieńczeniem tych
podziękowań było uhonorowanie strażaków z szeregów
PSP i OSP odznaczeniami,

Dzień Dziecka z Krystianem Gielarowskim

1 czerwca 2019 r., gościem w Świetlicy wiejskiej w Lubaszu był Krystian
Gielarowski – rolkarz - wielokrotny
uczestnik Mistrzostw Polski:
5 miejsce w Mistrzostwach Polski do
lat 18, 2 miejsce ogólnopolskie w
2016 r., 4 miejsce ogólnopolskie w
2017 r., oraz Reprezentant Kraju na
Mistrzostwach Świata w czeskiej
Ostrawie w 2018 r.

Krystian fantastycznie poprowadził
zajęcia dla naszych dzieci. Opowiadał
między innymi o technice jazdy, doborze i konserwacji rolek, o treningach i przygotowaniu do zawodów.
Pomimo upadków i bolących nóg
dzieci miały w tym dniu dużo radości.

Paulina Danisz
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wyróżnieniami, awansami na
wyższe stopnie służbowe.
Po części oficjalnej wystąpiła
gwiazda wieczoru - Majka
Jeżowska, skupiając wokół
estrady nie tylko strażaków,
ale także ich rodziny i fanów,
wśród których dominowały
rozradowane dzieci. Podczas
imprezy można było zobaczyć pojazdy pożarnicze oraz
zapoznać się ze sprzętem używanym przez strażaków. Najmłodsi mogli skorzystać ze
ścianki wspinaczkowej, trampolin czy dmuchanych zjeżdżalni. Ostatnią zaplanowaną

atrakcją była zabawa taneczna
z zespołem „Studernii” z Limanowej.
Organizatorami Powiatowego
Święta Strażaków w tym roku
byli: Urząd Miasta i Gminy
Szczucin, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w
Szczucinie.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Festyn Rodzinny

Dzień Dziecka
w Gminie Szczucin

Przez cały rok z utęsknieniem wszystkie maluchy czekają na Dzień Dziecka. 1 czerwca
pragniemy, by dzieci poczuły się najważniejsze i najszczęśliwsze na świecie.
Z okazji Dnia Dziecka z-ca Burmistrza Tomasz Bełzowski odwiedził najmłodszych
mieszkańców naszej gminy w placówkach
przedszkolnych.
Wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek,
a spotkanie z grupami przedszkolnymi przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Podczas
spotkania zastępca Burmistrza życzył wszystkim maluchom wielu cudownych chwil wypełnionych zabawą, dużo uśmiechu oraz
tego, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu z koleżankami i kolegami był po
brzegi wypełniony radością.
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W Parku miejskim w Szczucinie w
sobotnie popołudnie 8 czerwca br.,
odbył się Festyn Rodzinny, którego
organizatorami byli: SCKiB w Szczucinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Szczucinie,
Sołectwa
Szczucin
Wschód i Zachód oraz Stowarzyszenie „Po Zdrowie”. Partnerem imprezy było Europejskie Centrum
Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
W prezentacjach artystycznych wzięli
udział przedszkolaki z gminy Szczucin, laureaci gminnych konkursów i
Dance Art Studio Tańca Mariny Hryhorjewy. Niebywałym gościem na festynie był Koziołek Matołek z
Pacanowa, który przeprowadził konkurs, bawił się z dziećmi i czytał
bajkę. Można było oglądać pokonkursową wystawę prac plastycznych
dzieci pt. „Koziołek Matołek w
Szczucinie” i „Strażacki trud”. Dzieci
korzystały z darmowych atrakcji takich jak: aktywny plac zabaw, wesołe
miasteczko, malowanie twarzy, oraz
zabawy i konkursy z nagrodami
przygotowane przez SCKiB.
Fundatorami nagród byli: Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Szczucinie Lodziarnia - DUDEK, Rafał Kulczyk –
„Klub Hawana”, Pizzeria - „Finezja”,
„Caffe Natale”. Dziękujemy sponsorom i wolontariuszom.
Redakcja
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16 maja br., w Restauracji Staropolska w Szczucinie, odbył się
kolejny, 6 już Salon Poezji. Tym
razem zgromadzona publiczność wsłuchała się w poezję Agnieszki Osieckiej i Wojciecha
Młynarskiego, w interpretacji
znakomitego polskiego aktora
Artura Barcisia. Muszę zrobić
coś, o czym marzyłem, żeby
wiersze Agnieszki Osieckiej i
Wojciecha Młynarskiego zapre-

zentować nie jako teksty piosenek, ale jako najpiękniejszą poezję - powiedział Artur Barciś. Ci wielcy poeci, których miałem
zaszczyt poznać osobiście, zasługują, żeby być na tej samej
półce, na której siedzi dusza Juliana Tuwima, czy Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego.(...)
Aktor zrobił wszystko, by nietuzinkową recytacją udowodnić
prawdziwość tego twierdzenia,

Salony Poezji

a rzecz wcale nie była prosta.
Jak zatem trzeba przeczytać
Osieckiej „Małgośkę”, by odkryć jej drugie oblicze? Bo to nie
tylko wakacyjny przebój, to
przede wszystkim dramat kobiety ubranej w najczystszą poezję – mówił Barciś i tak
„Małgośkę” przeczytał. Bywały
takie chwile, gdy na widowni
zalegała absolutna cisza, zauroczeni (zaskoczeni?) słuchacze
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potrzebowali chwili, by zareagować. Brawami, oczywiście.
Następne wiersze dostarczały
kolejnych wzruszeń i tak do
końca, kiedy to bohater spotkania zaapelował do ludzi: „Ludzie. Lubmy się trochę...”
Dopełnieniem spotkania była
muzyczna oprawa zespołu
Pawła Mazura z wykorzystaniem tekstów Osieckiej i Młynarskiego. Na koniec Artur

Barciś wraz z zespołem zaśpiewał piosenkę Seweryna
Krajewskiego „Uciekaj moje
serce”. Była także chwila na
wspólne foto i autografy.
Był to wieczór pełen niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.

17 czerwca br. - wielkie emocje,
motyw niespełnionej miłości,
przyjaźń, która ustępuje miejsca
zranionej dumie i zazdrości, tragiczny pojedynek w tle zbyt
późno budzące się uczucie tytułowego bohatera – tego wszystkiego mogli doświadczyć
uczestnicy poniedziałkowego
Salonu Poezji w Restauracji Staropolska. Fragmenty poematu
Eugeniusz Oniegin – Aleksandra Puszkina czytała znakomita
aktorka teatralna i filmowa
Dorota Segda. Artystce towarzyszył akordeonista Paweł
Kusion. Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji projektu
finansowanego
ze
środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Redakcja
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Spotkanie w biblotece
„Nie starzeje się ten, kto nie
ma na to czasu"
26 kwietnia br., w Bibliotece Publicznej w Szczucinie, odbyło się spotkanie
autorskie z Jolantą Szwalbe,
zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla
dorosłych. Pani Jolanta, która
mówi o sobie, że z zawodu nie
jest pisarką lecz "optymistką",
jest autorką wielu inspirujących antologii. Podczas swojego wykładu z wielką
lekkością opowiadała o swoich
dokonaniach, cytowała myśli i
sentencje wielu znanych myślicieli, pisarzy, ludzi kultury i
nauki. Celem spotkania było
pokazanie uczestnikom pozytywnego nastawienia do
świata i ludzi, zachęcenie do
pokonywania przeciwności
losu, nie oglądania się w przeszłość, ale patrzenia w przyszłość z uśmiechem, radością i
pogodą ducha. Pani Jolanta
skutecznie przekonywała, iż
warto w każdej sytuacji życiowej skupić się na tych dobrych
stronach. Jako przykład podała
cytat „że budząc się każdego
dnia powinniśmy mieć świadomość, iż otrzymaliśmy kolejne, nowiusieńkie 24 godziny
w prezencie i powinniśmy je
przeżyć we wspaniały, niepowtarzalny sposób oraz, że tak
młodzi jak dziś nie będziemy
już nigdy!” Spotkanie z Jolantą
Szwalbe, odbyło się w kameralnym gronie i upłynęło w
miłej, wesołej atmosferze. Bezpośrednio po spotkaniu można

było nabyć dla siebie, czy bliskich prezentowane podczas
spotkania książki z dedykacją
autorki. Wszystkie pozycje
pani Szwalbe są dostępne w
naszej bibliotece. Zachęcamy
do wypożyczenia i zapoznania
się z nimi, bo warto!

W ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki dorośli spotkali
się by dyskutować o książkach
pt. „Francuskie zlecenie” autorstwa Anny J. Szepielak oraz
„Pokochałam wroga” Mirosławy Karety.

Przypominamy i zachęcamy !!!
Do Dyskusyjnego Klubu
Książki można zgłosić się w
każdej chwili, nie ma składek
członkowskich, żeby wziąć
udział w spotkaniu, nie trzeba
nawet przeczytać omawianej
książki. Nikt tu nie ocenia gustów i nie musi się z nikim zgadzać - przeciwnie: im więcej
opinii tym lepiej. W Klubach
nie muszą toczyć się poważne
dyskusje literackie. W założeniu całej akcji chodzi o dobrą
zabawę i atmosferę, która
przyciągnie ludzi do czytania.
Ważne jest to, żeby spotkać się,
porozmawiać o książkach,
poznać nowych ludzi. Jednym
słowem - to dobry sposób na
spędzenie wolnego czasu.
Spotykamy się zawsze w
ostatnią środę miesiąca o
godz. 16.00. Zapraszamy!

Wernisaż malarstwa Romana Franka Kuca
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Dziecięcy Klub miał swoje
spotkanie w świetlicy Szkoły
Podstawowej w Szczucinie 20
maja br. omawiano książkę
Danuty Zawadzkiej pt. "Gorgoś Wynalazca - na tropie
własnego talentu". Jest to pełna
mądrego humoru opowieść o
przyjaźni i o tym, że w każdym
z nas tkwią ukryte talenty,
trzeba je tylko odkryć.
Dzień Bibliotekarza na Powiślu

9 maja br., w Centrum Polonii
– Ośrodku Kultury Turystyki i
Rekreacji, odbył się Powiatowy
Dzień Bibliotekarza wpisany w
XVI Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek. Na spotkanie przybyli: Jerzy Woźniakiewicz –
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
Lesław Wieczorek Starosta
Dąbrowski, Witold Morawiec
Wójt Gminy Olesno oraz
bibliotekarze z terenu Powiśla
Dąbrowskiego, wśród nich
bibliotekarki z Gminy Szczucin
wraz z Krystyną Szymańską
Dyrektorem Samorządowego
Centrum Kultury i Bibliotek i
Wicedyrektorem Dorotą Margosiak.
Maj to tradycyjnie święto książek i bibliotek, z tej też okazji
gościliśmy w szczucińskiej bibliotece i filiach bibliotecznych
wiele wycieczek z przedszkoli
i szkół. Podczas wizyt dzieci
poznawały funkcję biblioteki,
co trzeba zrobić aby zostać czytelnikiem, jak ułożone są
książki na półkach oraz jak należy się w niej zachować.
Redakcja

W piątkowe popołudnie 31.05. br. w Domu
Kultury w Szczucinie, odbyło się wyjątkowe
spotkanie ze sztuką, w którym uczestniczyli
mieszkańcy gminy Szczucin wraz z Burmistrzem Janem Sipiorem. Bohaterem wieczoru był
artysta malarz Roman Franek Kuc. To człowiek, który swoje życie podporządkował
sztuce. Swój talent wyraża w malarstwie, rzeźbie i snycerstwie. Przez 15 lat pracował w pracowni konserwacji zabytków w Warszawie.
Jego prace snycerskie można znaleźć m. in. na
Zamku Królewskim, w Łazienkach i w Wilanowie. Laureat wielu nagród międzynarodowych
z dziedziny malarstwa i rzeźby. Współpracował z galeriami paryskimi, z galerią w Mediolanie i Genewie. Szereg jego dzieł ozdabia
prywatne kolekcje na całym świecie. Od dłuższego czasu jest mieszkańcem gminy Szczucin.
Wyjątkowość wernisażu podkreśliła swoją
obecnością Ewa Łączyńska - Widz – Dyrektor
Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie,
która poprowadziła rozmowę z Artystą. Wieczór uświetnił występ Blanki i Julii Misiaszek.
A całość dopełnił drobny poczęstunek i lampka wina.
Redakcja
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SZKOLNE ECHA

Młodzi, Kompetentni, Nowocześni

Młodzież z Powiatowego Centrum
Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie doskonaliła
swoje umiejętności praktyczne w
Grecji. 42 uczniów technikum wraz
z zespołem opiekunów przebywało
na Riwierze Olimpijskiej na praktykach zawodowych, które zostały
zorganizowane przez Kika Mobility
Training Center.
Projekt „Młodzi, Kompetentni, Nowocześni” adresowany był do młodzieży kształcącej się na kierunkach
technik mechanik, technik informatyk oraz technik teleinformatyk.
Uczniowie zostali wybrani do projektu w procesie rekrutacji, który poprzedzał
główne
działania
projektowe. Przed wyjazdem odbyli
przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne oraz techniczne.
Głównym celem projektu był wzrost
kompetencji zawodowych, językowych oraz społeczno-kulturowych
uczestników.
Pomysł został zrealizowany dzięki
pozyskaniu środków w ramach konkursu 2018 ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz
kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja

ZS-P w Skrzynce

25.03.2019r.,
przedszkolaki ze starszej grupy, oraz
uczniowie kl. I-III wybrali się
na wycieczkę do Zalipia na
warsztaty pn."Pisanki i palmy
wielkanocne".

25.04.2019 r. – odbył się
spektakl teatralny dla przedszkolaków i klas I-III pt. ,,Najlepszy
przyjaciel"
prezentowany przez teatr
,,EDEN" z Wieliczki.

Jak co roku uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w
konkursie
profilaktycznym
„Chcemy być zdrowi i radośni
- Wolni od Uzależnień”. W tegorocznej edycji w kategorii literackiej III miejsce zdobyła
uczennica klasy VIII Alicja

Rozwój 2014-2020 na zasadach
ERASMUS + współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego. To już drugi projekt PCEiKZ
realizowany z tego funduszu.
Szkoła stara się pozyskać środki na
kolejne staże na rok szkolny
2019/2020. Z niecierpliwością czekamy na wyniki!
Uczniowie z kierunku technik informatyk oraz teleinformatyk odbywali praktyki w firmie K. Nissoy
w Katerini będącej greckim dostawcą elektronicznych usług produkcyjnych. Dzięki udziałowi w
stażu uczestnicy przede wszystkim
zdobyli wiele nowych umiejętności
praktycznych, m.in. w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań
w programowaniu, budowaniu baz
danych i tworzeniu obiektów graficznych, projektowaniu stron internetowych, publikowaniu reklam
i ogólnie w zakresie marketingu internetowego, instalowaniu i konfigurowaniu urządzeń zasilających i
zabezpieczających urządzenia teleinformatyczne. Technicy mechanicy
odbywając
praktyki
wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy, na-

Dziedzic, a prace plastyczne
uczniów: Weroniki Nogi - kl.
IV, Aleksandry Furgał i Kamila
Kułagi z kl. V zostały wyróżnione. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe z rąk
Burmistrza Szczucina Jana Sipiora.

10.05.2019r.,
przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonały zdrowe
kanapeczki. Zrobione one zostały z chlebka, który dzień
wcześniej upiekli ze swoimi paniami. Wszystkim bardzo smakowały bo przecież kanapki
wykonane własnoręcznie smakują najlepiej.

22.05.2019r., to dzień długo wyczekiwany przez naszych
uczniów. Tego dnia rozpoczęła
się krótka, bo tylko 3 dniowa,

prawy elementów i zespołów części
maszyn i urządzeń, a także montażu
i demontażu maszyn.
W ramach rozwoju osobistego i zawodowego nauczyli się funkcjonowania w międzynarodowym i
wielokulturowym zespole specjalistów, rozwijając umiejętności interpersonalne,
samodzielność,
kreatywność czy odpowiedzialność
za podejmowane decyzje; podnieśli
kompetencje w zakresie języków obcych (głównie angielski, ale także
grecki), ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i wyrażeń z zakresu języka specjalistycznego w
swoich dziedzinach.
Oprócz kształcącego wymiaru praktyk organizacja przyjmująca Kika
Mobility Training Center zapewniła
program kulturowy, podczas którego uczniowie poznawali zwyczaje,
historię oraz zabytki kraju przyjmującego. W czasie wolnym od pracy
mieli okazję zwiedzać klasztory w
Meteorach, Stary Panteleimon,
zamek w Platamonas, odbyć rejs
statkiem na wyspę Skiathos.
Agnieszka Kozieł

ale pełna wrażeń i emocji wycieczka do Zakopanego. Podczas tej wycieczki można było
się wiele nauczyć oraz zobaczyć dużo pięknych zakątków.
Poznaliśmy uroki Tatr oraz
miasto Zakopane. Mimo kapryśnej pogody plan wycieczki
został w pełni zrealizowany.
Zarówno uczniowie ZSP w
Skrzynce jak i opiekunowie:
Konrad Wajda i Zdzisław Korzec wrócili wypoczęci i zadowoleni.

Dzień Mamy i Taty
świętowaliśmy w Naszym
przedszkolu 31 maja.
Przedszkolaki włożyły wiele
pracy i przygotowań aby zachwycić swoich rodziców najwspanialszych gości. Zaprezentowali piękne tańce, wzruszające piosenki a także
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Szkoła Podstawowa w Szczucinie

Dzień Rodziny
23.05.2019 r., w naszej
szkole odbyła się impreza integracyjna dla
uczniów i ich rodzin
pod nazwą „Święto Rodziny”.
Uroczystość
była
zwieńczeniem
przeprowadzonych
warsztatów:
teatralnych, muzycznych i
plastycznych, na które
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej
w
Szczucinie
pozyskało środki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań
publicznych
ogłoszonego
przez
UMiG w Szczucinie.
Na ten dzień została
przygotowana
uroczysta akademia pod
kierunkiem Pań: Ilony
Mach – oprawa muzyczna i Dagmary Fortuny – wiersze i słowo
wiążące.
Uczniowie
szkoły Podstawowej w
Szczucinie mieli okazję
nie tylko zaprezentować swoje umiejętności
wokalne i aktorskie
przed swoimi najbliższymi, ale także z nimi
zaśpiewać w specjalnie
przygotowanej aranżacji. Pani Barbara Musiał
z kasą 5d przygotowała
barwny spektakl pt:
„Kot w butach”, do którego ścieżkę dźwiękową opracowała Pani
Ilona Mach a elementy
scenografii przygotowały Panie: Ewelina
Burzec i Beata Lasek.
Sala gimnastyczna została ozdobiona pracami
uczniów, po przeprowadzonych przez Panią
Lucynę Liguz warszta-

wyrecytowali wiersze, składając przy tym najlepsze życzenia. Na koniec dzieci wręczyły
przybyłym własnoręcznie wykonane laurki.

Dzień Dziecka. Na
Naszych przedszkolaków i
uczniów klas I – III od samego
rana czekało moc atrakcji oraz
wspólnie zabawy na placu
zabaw i w ogrodzie. Ponadto
uczniowie mieli dyskotekę i
wiele zabaw sportowych na boisku szkolnym w których rywalizowali
o
specjalnie
ufundowane dla nich nagrody.
Największą atrakcją tego dnia,
było malowanie twarzy. Pomysłów było co nie miara. Było
wesoło i kolorowo. Radość i
uśmiech nie znikały z twarzy
dzieci. Na koniec dnia każdy
został obdarowany prezentem.

tach pod hasłem „Moja
rodzina żyje zdrowo”.
Do opracowania i wykonania dekoracji zaangażowały się panie
pracujące w świetlicy
szkolnej: Alicja Adamczyk, Lucyna Liguz, i
Kazimiera Strycharz.
Uczniowie zadbali, aby
na sali nie zabrakło
świeżych polnych i
ogrodowych kwiatów.
Zaproszenia przygotowane na „Święto Rodziny” każdy uczeń
Szkoły Podstawowej w
Szczucinie przekazał
swoim bliskim. Dodatkowo wykonane zostały afisze promujące
imprezę. Po części artystycznej wszyscy goście
zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek.
Do
przygotowania,
później porządkowania
sali i poczęstunku zaangażowali się wszyscy
pracownicy
obsługi
szkoły.
Uroczystość
mogła
odbyć się na takim poziomie dzięki zaangażowaniu i wsparciu
Dyrekcji Szkoły oraz
pozyskanym przez stowarzyszenie środkom.
Anna Kolano

29 maja - II debata w
Szkole Podstawowej
w Szczucinie pod
hasłem:
„CYBERPRZEMOC
WŚRÓD DZIECI
I MŁODZIEŻY –
ZAGROŻENIE,
CZY
NORMALNOŚĆ?”
W debacie brali
udział uczniowie klas
ósmych i gimnazjal-

4.06.2019r., wszystkie
przedszkolaki i uczniowie klas
I – III znowu odwiedzili Zalipie, gdzie brali udział w warsztatach plastycznych. Zwiedzili
także Muzeum regionalne w
„Zagrodzie Trójniaków”.
Nasz uczeń klasy V,
Tomasz Jaje zajął II miejsce w
Rejonowych Igrzyskach Dzieci
w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Następnie
wziął udział w Wojewódzkich
Zawodach Tenisa Stołowego w
Nowym Targu. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów
sportowych.

Bernadetta Żelazko
Aneta Pachołek
Paweł Duda

2(13) / 2019

nych, którzy ponownie mierzyli
się z tym trudnym i cały czas aktualnym tematem. Ten temat
jest często poruszany w szkole;
nie tylko na lekcjach wychowawczych, ale też na lekcjach
informatyki, a także na organizowanych przez szkołę specjalnych zajęciach z udziałem
policji. Uczniowie ponownie
przemyśleli i skonfrontowali z
rówieśnikami spostrzeżenia,
aby sprecyzować: za i przeciw,
wobec następujących zagadnień:
- Jak reagować na cyberprzemoc?
- Jakie występują formy cyberprzemocy?
- Cyberprzemoc w szkole?
- Co szerzy cyberprzemoc?
- Co zrobić by nie zostać ofiarą
cyberprzemocy?
- jak obronić małe dzieci przed
cyberprzemocą?
Do udziału w debacie zostali
również zaproszeni rodzice
uczniów naszej szkoły, którzy
wnieśli swoje spostrzeżenia i
uwagi dotyczące korzystania z
Internetu. Zauważyli, że problem należy przenieść również
na młodszych uczniów, którzy
bardzo chętnie, w naturalny
sposób korzystają ze zdobyczy
techniki, nie zawsze do końca
zdając sobie sprawę z zagrożeń
czyhających w Internecie. Pod-
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sumowaniem debaty było
stwierdzenie, że szkoła wypracowała rozwiązania systemowe
w
zakresie
cyberprzemocy, które są już
wdrożone, a m.in. takie spotkanie pozwalają na ich ewaluację
i udoskonalanie.
W tym wydarzeniu wzięło
udział wielu zaproszonych
gości; m.in.: z-ca Burmistrza
Szczucina, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Kierownik
CUW, przedstawiciele Policji, a
także Dyrekcja szkoły.
Opiekun SSU Anna Kolano

Podsumowanie projektu czytelniczego ,,Książka moim
przyjacielem’’ zrealizowanego

w świetlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej w Szczucinie

Projekt czytelniczy „Książka
moim przyjacielem” został
opracowany na rok szkolny
2018/2019 do realizacji w ramach zajęć świetlicowych
przez nauczycieli świetlicy w
klasach I –VI z wykorzystaniem
księgozbioru biblioteki szkolnej
w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”. Jego realizacja trwała
w okresie od września 2018 do
maja 2019 roku. Celem projektu
było rozbudzenie wśród dzieci
zainteresowania książką, wyrabianie kultury czytelniczej, rozbudzenie
wyobraźni
i

przyjemności z obcowania z
książką oraz korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej.
W ramach projektu podejmowane były różnorodne działania. W świetlicy szkolnej został
urządzony kącik czytelniczy, z
którego uczniowie chętnie korzystali.
Realizując kolejne zadanie 28
uczniów wspólnie z nauczycielami świetlicy odwiedziło bibliotekę szkolną, aby zapoznać
się z pracą bibliotekarza, katalogami oraz księgozbiorem
szkolnym. W świetlicy szkolnej
odbyły się trzy spotkania z
panią z biblioteki szkolnej,
która z zaangażowaniem czytała dzieciom ciekawe książki
dostępne w szkolnej bibliotece.
W trakcie realizacji projektu położony był nacisk na głośne
czytanie w świetlicy: „Akcja w
świetlicy: starsi uczniowie czytają młodszym. W ramach projektu
zostały
także
zrealizowane warsztaty: Wyruszamy z Wandą Chotomską do
krainy fantazji – zabawy czytelnicze dla dzieci na podstawie
utworów autorki. Uczniowie
poznali biografię autorki, rozwiązywali krzyżówki, słuchali
opowiadania „Pięciopsiaczki”
oraz samodzielnie czytali wiersze, opowiadania i legendy.
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Wykonywali prace plastyczne
ilustrujące wysłuchane opowiadania. W ramach projektu odbyły się także trzy konkursy
plastyczne, konkurs recytatorski oraz konkurs pięknego czytania. Prace konkursowe były
prezentowane na wystawie. W
maju uczniowie stworzyli listę
ciekawych książek, które zaproponowaliby swoim kolegom do przeczytania. 27 maja
odbyła się wycieczka do Biblioteki Publicznej w Szczucinie.
Bibliotekarka
oprowadziła
uczniów, podała wiele ciekawych informacji oraz pokazała
najstarszą książkę. Odbyło się 5
spotkań w świetlicy z pracownikami z Biblioteki Publicznej,
które czytały dzieciom wybrane książki.
Końcowym etapem projektu
była prezentacja przygotowana
przez koordynatora projektu z
którą zapoznali się najpierw
uczniowie ze świetlicy, następnie została ona umieszczona na
stronie internetowej szkoły. W
projekcie uczestniczyło 150
uczniów. Efektem podjętych
działań jest poprawa jakości
czytania przez uczniów, oraz
traktowanie czytania jako interesującego sposobu spędzania
wolnego czasu.
Lucyna Liguz
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Z życia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkach

Wiosną ma miejsce szereg wydarzeń kulturalnych
związanych z czytelnictwem z
uwagi na przypadający w tym
czasie Dzień Książki. W tym
roku w naszej szkole obchodziliśmy go 26 kwietnia. Sala gimnastyczna została na tę
okoliczność pięknie udekorowana, a w uroczystości uczestniczyła dyrekcja szkoły w
osobach Pani Barbary Czub i
Pana Mariana Chrabąszcza,
nauczyciele i wszyscy uczniowie oraz dzieci przedszkolne.
Na akademię prowadzoną
przez uczniów kl. VIII składały
się wiersze i piosenki tematycznie związane z książkami
przygotowane przez wychowawczynie Lucynę Bełzowską i
Elżbietę Starzec wraz z dziećmi
z edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto obejrzeliśmy inscenizację
przedstawioną przez uczennice
kl. V oraz teatrzyk pt. ,,Zamieszanie w krainie bajek” w wykonaniu
przedszkolaków
w
reżyserii Bernadety Bator.
Początek maja to także
obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Na terenie całego
kraju organizowano wiece patriotyczne, apele, rajdy upamiętniające ten ważny dla Polaków
moment historyczny. Z tej
okazji uczniowie szkoły pod
opieką Jacka Kryczki i Barbary
Czai przygotowali montaż
słowno - muzyczny, którego
celem było przypomnienie okoliczności uchwalenia pierwszej
w Europie Ustawy Zasadniczej,
co miało miejsce podczas obrad
Sejmu Czteroletniego. W trakcie
akademii przypomniane zostały
sylwetki ważnych postaci historycznych, dzięki którym ten postępowy dokument powstał.
We wtorek 14 maja 2019 r.
w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej
odbyło się uroczyste podsumowanie etapu powiatowego IX
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem

„Bezpiecznie na wsi – maszyna pracuje, a dziecko
obserwuje" zorganizowanego
przez Placówkę Terenową
KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów z
terenów wiejskich bezpiecznych
zachowań związanych z pracą i
zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także zaznajomienie
ich
z
wykazem
czynności wiążących się z zagrożeniem zdrowia i życia
dzieci. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi –
maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na
sposoby zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń
rolniczych.
Zadanie
konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3, ilustrującej hasło
konkursowe. Konkurs został
podzielony na 3 etapy: powiatowy, wojewódzki oraz centralny. Finał etapu centralnego
będzie miał miejsce w Warszawie. Na zakończenie wydarzenia, podsumowania dokonała
Barbara Łuszcz Kierownik Placówki
Terenowej
KRUS
w Dąbrowie Tarnowskiej. Podziękowała dzieciom, laureatom, zaproszonym gościom,
nauczycielom oraz rodzicom i
opiekunom dzieci, a także pracownikom KRUS. W tegorocznej edycji złożono 528 prac
konkursowych. Wśród uczestników w kategorii wiekowej klas
I - III zdobywczynią II miejsca

została Nikola Czech – uczennica klasy I naszej szkoły.
20 maja 2019 roku
uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami wybrali się na
spektakl teatralny Kieleckiego
Teatru Lektur pt. „Zaczarowany
świat bajek” do Domu Kultury
w Dąbrowie Tarnowskiej. Spektakl pokazuje zupełnie nowe oblicze
najbardziej
znanych
dziecięcych wierszy J. Tuwima,
J. Brzechwy, A. Fredry. „Cuda i
dziwy”, „Ptasie Radio”, „Lokomotywa”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Chrząszcz”,
„Słoń Trąbalski”, „Leń”, „Zosia
Samosia”, „Paweł i Gaweł” to
wiersze, które można w spektaklu usłyszeć i zobaczyć w barwnej inscenizacji. W trakcie
spektaklu czarodziej Dyzio –
będąc jednocześnie konferansjerem – zabawia dzieci, powtarza
morał każdej bajki i płynnie
wprowadza w kolejną część
programu. Pełen humoru, pro-

Święto folkloru
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sty, a jednocześnie szlachetny
język Brzechwy, Tuwima i
Fredry doskonale sprawdza się
jako materiał na bajkę i jej sceniczną interpretację. Spektakl
jest niezapomnianą podróżą w
głąb literatury polskiej, wprowadza w kolorowy i baśniowy
świat.
24 maja obchodziliśmy
Dzień Rodziny w towarzystwie
bardzo licznie przybyłych na
imprezę rodziców. W tym dniu
każdy uczeń miał możliwość
wystąpienia z wybranym i opracowanym przez siebie repertuarem, aby wyrazić rodzicom
wdzięczność i złożyć życzenia.
Dzieci edukacji wczesnoszkolnej przygotowane przez Elżbietę
Starzec
i
Lucynę
Bełzowską
zaprezentowały
tańce i piosenki, zaś starsi
uczniowie przedstawili teatrzyk
i liczne wiersze z oprawą muzyczną w wykonaniu chóru
szkolnego pod kierunkiem Barbary Czai. Po części artystycznej
wszyscy uczestnicy imprezy
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
31 maja dzieci z klas I III pod opieką wychowawców
wyjechały na wycieczkę do
Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach. Pierwszym
punktem naszej wyprawy było
zwiedzenie najstarszego pomnika przyrody „Dębu Bartek”
w Zagnańsku. Jest to jeden z
najstarszych w Polsce dębów,
od 1954 roku chroniony pra-

wem. Następnie grupa wycieczkowa udała się do Oceaniki w
Chrustach. Jest to zespół wielkoformatowych akwariów z
wieloma gatunkami ryb i wodnych stworzeń z całego świata.
Uczniowie mogli oglądać setki
gatunków wodnych zwierząt z
mórz, oceanów, rzek i jezior z
różnych zakątków świata oraz
dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy na temat ich życia. Kolejną atrakcją był Park Miniatur,
gdzie można podziwiać 20 makiet największych zabytków z
regionu, które prezentują się
tak, jak wyglądały w czasach
swojej świetności. Zabytki zostały odtworzone z wielką precyzją i dbałością o każdy
szczegół oraz zgodnie z istniejącą dokumentacją historyczną.
Ostatnim punktem wycieczki
była Kraina Zabaw, w której
dzieci mogły się pobawić na nadmuchiwanych zjeżdżalniach i
trampolinach wyglądem nawiązujących do podwodnego
świata.

Uczniowie
naszej
szkoły uczestniczyli w Zawodach Szkolnych w Piłce Nożnej
,,Orlik”. W Mistrzostwach
Gminy dziewczęta z klasy V i VI
zajęły 2 m podobnie jak drużyna
chłopców z klasy V i VI. W Mistrzostwach Powiatu dziewczęta
z klasy V i VI zdobyły miejsce 5,
a chłopcy z klasy VII i VIII wywalczyli czwartą lokatę.
Ewa Kaczówka

Kapela ludowa „Wiślanie” uczestniczyła 9.06.br., w XVIII Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych w Wadowicach Dolnych.
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Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi
pochyliły się nad losem planety,
na której żyją. Hasłem tegorocznej kampanii była ochrona zagrożonych gatunków. Jak co
roku uczniowie naszej szkoły
brali udział w obchodach tak
ważnego dla nas ekologicznego
święta. Na apelu, który odbył
się z tej okazji uczniowie z klasy
V i VII pod kierunkiem Pań:
Barbary Wantuch i Małgorzaty
Sejdor poruszyli wiele problemów związanych ze zmianami
klimatu, wymieraniem gatunków czy brakiem wody. Całość
uświetniły piosenki o tematyce
przyrodniczej przygotowane
przez uczniów pod czujnym
okiem Pani Barbary Czai.

6 maja 2019 r., uczniowie klasy
VII i VIII pod opieką Pań Żanety
Wróbel i Barbary Wantuch pojechali do Muzeum Auschwitz –
Birkenau w Oświęcimiu.
Uczniowie zapoznali się z historią powstania obozu, poznali
wiele ważnych faktów na temat
tego miejsca. Zaplanowany
pierwotnie jako obóz dla sowieckich jeńców wojennych,
ostatecznie stał się obozem koncentracyjnym dla więźniów różnych narodowości i ośrodkiem
zagłady. Były tam największe w
okupowanej Europie urządzenia masowej zagłady – komory
gazowe – gdzie naziści zamordowali większość z 1,1 mln deportowanych do Auschwitz
Żydów. Największy stan liczebny obóz osiągnął latem
1944 roku, kiedy w Birkenau
znajdowało się blisko 90 tysięcy
więźniów (kobiet, mężczyzn
oraz dzieci), 68 tysięcy Żydów,
13 tysięcy Polaków oraz 8 tysięcy więźniów innych narodowości.
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Uczniowie bardzo emocjonalnie
i z powagą podeszli do zwiedzania Muzeum, rozumiejąc
tragizm ludzi, którzy znaleźli
się w tak okrutnym miejscu.

Uczniowie klasy IV pod kierunkiem Pana Mariana Skowrona i
Pani Marleny Cieślak przygotowali uroczystą akademię dotyczącą ważnych wydarzeń i
świąt majowych: 15 rocznicy
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja), Święta Pracy
(2 maja), Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Wzięli
w niej udział uczniowie klas I VIII oraz przedszkolaki. W
montażu słowno-muzycznym
uczniowie starali się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas
jest Ojczyzna, Wolność i Patriotyzm. Przypomniane zostały
ważne wydarzenia z historii naszego kraju, które powinniśmy
znać, bo przecież naród, który
nie zna swej przeszłości, ginie i
nie buduje przyszłości. Oprawę
muzyczną przygotowała Pani

Barbara Czaja.

W dniach 16 i 17 maja br.,
uczniowie klas VII - VIII oraz
przedszkolaki uczestniczyli w
prelekcji połączonej z zajęciami
warsztatowymi
na
temat
ochrony powietrza, segregacji
śmieci, wpływu zanieczyszczeń
powietrza oraz smogu na zdrowie. Zajęcia odbyły się w ramach Zielonego Tygodnia Unii
Europejskiej. Poprowadziła je
ekodoradca - pani Ewelina Ryńska.

cięta, ale przebiegała zgodnie z
zasadą fair-play. Najsprawniejsi uczniowie zostali nagrodzeni.
Natomiast uczniowie klas I – III
w tym dniu odwiedzili Państwa Janinę i Andrzeja Sokołowskich w Gruszowie Wielkim
prowadzących gospodarstwo
agroturystyczne - Dom Chleba
„Od ziarenka do bochenka”.
Uczniowie klas młodszych z zapałem
i
zaangażowaniem
uczestniczyli w warsztatach pie-

czenia chleba. Zostały również
zaprezentowane dawne narzędzia i maszyny rolnicze oraz
piec i naczynia do pieczenia
chleba. Zajęcia miały na celu
przybliżenie dzieciom poszczególnych etapów powstawania
chleba oraz kształtowanie
postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego i tradycji
lokalnych. Dużą atrakcją dla
dzieci było własnoręczne mielenie ziaren zbóż w żarnach i obserwowanie powstania mąki.
Jednak najwięcej radości dało
dzieciom formowanie własnych
chlebków i przygotowanie ich
do pieczenia. W czasie gdy
piekło się pieczywo Gospodyni
zagrody zaprosiła dzieci na plac
zabaw, gdzie wszyscy spędzili
miło czas. Na koniec każdy z
uczestników otrzymał pyszny,
ciepły, własnoręcznie przygotowany chlebek. Przeprowadzone
zajęcia łączyły w doskonały
sposób zabawę na świeżym powietrzu z nauką, dając praktyczną wiedzę i umiejętności.
Zespół Redakcyjny
Szkoły Podstawowej w Zabrniu

Dzień Dziecka
W szkole dnia 3. czerwca z
okazji Dnia Dziecka odbył się
Szkolny Dzień Sportu. Uczniowie klas IV - VIII pod opieką
nauczyciela wychowania fizycznego oraz swoich wychowawczyń świetnie się bawili biorąc
udział w różnorodnych konkurencjach sportowych. Rozegrane
zostały
również
drużynowe mecze piłki nożnej i
siatkowej. Rywalizacja była za-

Samochodowa i Motocyklowa Pielgrzymka Strażacka 2019

2 czerwca br., Drogą Papieską
przejechała XV Samochodowa i
IX Motocyklowa Pielgrzymka
Strażacka z zakopiańskich
Krzeptówek do ludźmierskiego
sanktuarium Gaździny Podhala.
Pielgrzymka strażaków Drogą
Papieską, czyli trasą, którą w
1997 roku przejechał papież Jan
Paweł II podczas wizyty na Podhalu, to już tradycja. Od 15 lat w
pielgrzymce jadą strażackie
wozy bojowe, a 9 lat temu do kawalkady dołączyli motocykliści.
W sobotę pielgrzymi przemierzyli pieszo szlak papieski, w
niedzielę tą drogą przejechało
315 motocykli i 160 wozów strażackich .
Strażacy przybyli z całego Podhala, Spisza i Orawy, a także z

innych rejonów Małopolski;
wiele było wozów z powiatu
Gorlickiego, a spoza Małopolski
- z powiatu Pruszków i Proszowice. W tym roku niespodziankę swoją obecnością

zrobiło kilka wozów ze Słowacji.
Po poświęceniu wozów, zgromadzonym mundurowym przy
papieskim ołtarzu polowym odczytano słowo Pana Prezydenta

RP Andrzeja Dudy, przekazane
specjalnie na tę uroczystość, a
także swoje wyrazy wdzięczności za służbę strażaków wypowiedziała Pani poseł Anna
Paluch. Zasłużonym dla pożarnictwa ziemi nowotarskiej Oddział Powiatowy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Nowym Targu przyznał medale honorowe, przy czym legitymację nr 1 otrzymało
Sanktuarium Matki Boskiej
Ludźmierskiej na ręce kustosza
ks. Jerzego Filka i jednocześnie
kapelana strażaków.
Po przemówieniach i odznaczeniach rozpoczęła się Eucharystia na papieskim ołtarzu
polowym, której przewodniczył
ks. Paweł Skowron z Chabówki

i koncelebrowało ośmiu innych
kapelanów strażackich: z Małego Cichego, Raby Wyżnej,
Chyżnego, Maruszyny, Harmęży (diec. Bielsko-Żywiecka),
Ropy (diec. Tarnowska), z
Pruszkowa (diec. warszawska)
i z Ludźmierza. Podczas kazania ks. Paweł odwołał się do dewizy strażackiej: "Bogu na
chwałę, bliźniemu na ratunek"
i podkreślił wagę braterstwa,
by drugi nie pozostał sam.
Gminę Szczucin na pielgrzymce reprezentował z-ca
Burmistrza Tomasz Bełzowski
wraz z jednostkami OSP Szczucin oraz OSP Słupiec.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy
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Gminny Turniej BRD w Szczucinie

29 maja 2019 r., w Szkole
Podstawowej w Szczucinie
rozegrany został Turniej
Wiedzy o Bezpieczeństwie
w Ruchu Drogowym klas I
- III - Etap Gminny. W turnieju wzięły udział 3
szkoły z terenu gminy
Szczucin: ZS-P Słupiec, ZSP Borki i SP w Szczucinie.
Patronat nad turniejem
objął Burmistrz Szczucina,
Komenda
Komisariatu
Policji w Szczucinie i Komenda Powiatowa Policji
w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zawodników przywitali
organizatorzy zawodów
wraz z sierż. Pawłem
Laską – policjantem Komisariatu Policji w Szczucinie. Do komisji zostali
powołani
opiekunowie

drużyn. Uczestnicy musieli się zmierzyć z przepisami ruchu drogowego
oraz z torem przeszkód
pod czujnym okiem policjanta.

opiekun: Bernadeta Soja

3 miejsce - Zespół
Szkolno-Przedszkolny w
Słupcu w składzie:
• Kacper Adamczyk
• Maciej Machura
• Piotr Wróbel
Klasyfikacja Końcowa:
1 miejsce – Szkoła Podsta- opiekun: Elżbieta Śliska –
wowa w Szczucinie w Chrabąszcz
składzie:
Wszyscy uczestnicy kon• Aniela Grędys
kursu wykazali się dużą
• Zuzanna Misiaszek
wiedzą i umiejętnością po• Patrycja Podosek
ruszania się na rowerach.
opiekun: Aleksandra
Na wyróżnienie zasłużyli:
Mazur-Surdel
Zuzanna Misiaszek uczennica Szkoły Podstawowej
2 miejsce – Zespół
w Szczucinie, która najleSzkolno-Przedszkolny w
piej poradziła sobie z tesBorkach w składzie:
tami oraz Kacper Bober
• Kacper Bober
uczeń Zespołu Szkolno• Bartosz Cygan
Przedszkolnego w Bor• Mateusz Przeniosło

kach, który najlepiej przejechał bardzo trudny tor
przeszkód.
Po ciężkich zmaganiach
każdy uczestnik otrzymał
nagrody
ufundowane
przez Burmistrza Szczucina Jana Sipiora. Pamiątkowe dyplomy i nagrody
wręczyli: Dyrektor Szkoły
Beata Dięgiel, Zastępca
Burmistrza Szczucina Tomasz Bełzowski i Komendant Komisariatu Policji w
Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak.
Wszystkim zwycięzcom
gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach
powiatowych.
Referat Promocji
i Pozyskiwania Funduszy

Informacja o możliwości
zamieszczania ogłoszeń

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
Szczucin do zamieszczania bezpłatnie
drobnych ogłoszeń.

Szukasz pracy chcesz być nianią,
opiekunką, pomocą
domową lub chcesz
dać pracę,
a może chcesz coś
sprzedać lub kupić daj ogłoszenie.
Dane ujęte w ogłoszeniu mogą zawierać jedynie treść ogłoszenia
oraz numer kontaktowy, nie musisz zamieszczać adresu, ani
żadnych szczegółowych informacji.
Treść ogłoszeń przyjmujemy:
Urząd Miasta i Gminy
Szczucin – Biuro podawcze (Ogłoszenia
do Gazety)
- Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek - Dom Kultury
Biblioteka (Ogłoszenia do Gazety)
Ogłoszenia można
również przesyłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres:
gazeta@umigszczucin.pl
W tytule wiadomości
prosimy dopisać
"ogłoszenia drobne".
W ogłoszeniu muszą
się znaleźć takie informacje jak:

KĄCIK KULINARNY

- treść – krótki opis
przedmiotu ogłoszenia.
- dane kontaktowe –
nr telefonu, adres
e-mail itp.
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za
treści ujęte
w ogłoszeniu
i zastrzega sobie
prawo do nie publikowania ogłoszeń o treściach niezgodnych z
prawem lub niezgodnych z regulaminem
publi- kowania ogłoszeń w gazecie. Regulamin dostępny
w biurze
redakcji.
Istnieje również możliwość zamieszczania
artykułów sponsorowanych (powiązanych z działalnością
danej firmy).
Zachęcamy także do
zamieszczania
reklam.

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

waniliowym i śmietaną na
biały puch. Dodać do mąki i zaPrzepisy Pani Jasi
robić ciasto. Połowę z niego
włożyć do lodówki, podczas
Cisto z rabarbarem
gdy drugą należy wylepić dno
i budyniem
blaszki, ponakłuwać widelcem
i podpiec ok. 15 min. W temp.
Składniki:
180° C.
3 szkl. mąki tortowej
Budyń: 0,5 l mleka zagotować
4 żółtka
z 4 łyżkami cukru i łyżką
1 kostka masła
masła. Osobno rozmaić w
1 łyżka masła
szklance mleka 3 budynie i
½ litra mleka + 1 szkl.
zalać na gotujące mleko. Przed
2 łyżki kwaśnej śmietany
wylaniem na ciasto troszkę
4 łyżki cukru
przestudzić.
cukier waniliowy
Rabarbar umyć, wysuszyć, po2 łyżki cukru pudru
kroić na ok. 2-cm kawałki. Wy1 łyżeczka proszku do piecze- mieszać z dwoma łyżkami
nia
bułki tartej, poukładać na cie2 łyżki bułki tartej
ście i zalać ciepłym budyniem.
3 budynie śmietankowe
Na budyń zetrzeć drugą część
1 kg rabarbaru
ciasta i piec ok. 30 min, w
sól do smaku
180°C. Po upieczeniu posypać
cukrem pudrem.
Sposób przygotowania:
Ciasto: do mąki dodać sól, proSmacznego!
szek do pieczenia i masło. Całość rozetrzeć palcami na
piasek. Żółtka ubić z cukrem

Rodzinnie
z badmintonem

31 maja 2019 r., z okazji Dnia
Dziecka - w ramach cyklu „100
TURNIEJÓW NA 100-lecie
NIEPODLEGŁOŚCI” odbył się
RODZINNY,
INTEGRACYJNY TURNIEJ W BADMINTONIE, współfinansowany
przez Fundację Narodowy
Badminton i Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
Zawody rozgrywane były w
różnych kategoriach zaawansowania sportowego. W turnieju wzięli udział głównie
zawodnicy UMKS Junis w
Szczucinie oraz ich rodzice. Pojedynki były bardzo wyrównane. Miejsca na podium
zostały wyróżnione medalami.
Na zakończenie turnieju rozlosowano nagrody rzeczowe.
Wyniki turnieju:
Kategoria I
I miejsce Emil Ziobro/Dariusz
Ziobro
II miejsce Nikola Misiaszek/Mariusz Misiaszek
III miejsce Wojciech
Trznadel/Marta Trznadel
III miejsce Martynka
Mach/Elżbieta Mach
Kategoria II
I miejsce Julia Cieśla/Edyta
Cieśla
II miejsce Michał Noga/
Kamila Noga

Turniej skrzatów

11 czerwca br., w Szczucinie odbył się turniej
skrzatów - najmłodszej
kategorii wiekowej: 7. i
6.-latków. W turnieju
wzięły udział następujące drużyny: Wisła
Szczucin, Wisła II Szczucin, LZS Olesno, Radłovia Radłów oraz FA
Dąbrowa Tarnowska.

III miejsce Donata Biskup/
Aldona Biskup
III miejsce Alicja Ryczek/
Jolanta Ryczek
Kategoria III
I miejsce Natalia
Cieśla/Krzysztof Cieśla
II miejsce Paulina
Przybyło/Anna Przybyło
III miejsce Amelia Wiślicka/Małgorzata Wiślicka
Kategoria IV
I miejsce Maja Zielińska /

Tomasz Zieliński
II miejsce Grzegorz Gorzkowicz/Anna Gorzkowicz
III miejsce Patryk
Przybyło/Anna Przybyło
Kategoria V
I miejsce Piort Rustowicz/
Agnieszka Rustowicz
II miejsce Mateusz Bełzowski/Katarzyna Bełzowska
III miejsce Szymon
Strzałba/Renata Strzałba
Kategoria VI

I miejsce Maja Zielińska /
Mirela Zielińska
II miejsce Izabella
Kapinos/Edyta Kapinos
III miejsce Karol
Domagała/Agnieszka
Domagała
Kategoria VII
I miejsce Maja Zielińska /
Tomasz Zieliński
II miejsce Krzysztof
Bystroń/Aleksander Bystroń
III miejsce Piotr

Rustowicz/Bogusław
Rustowicz
Kategoria VIII
I miejsce Kacper Jarosz
II miejsce Ewelina Bogdan
III miejsce Emilia Szczęch
Gratulujemy wszystkim
medalistom.

Organizatorzy turnieju

Wisła Szczucin zakończyła sezon 2018/19

Wisła przegrała w ostatniej kolejce, plasując się
na ósmym miejscu w tabeli ligowych rozgrywek
2018/19. W meczu z
„Zorzą Zaczarnie” rozegranym 15.06.br. sędziował Adrian Jasiak z
Tarnowa a bramki strzelili: Jakub Płaczek, Łukasz Łabuz, Marek
Trójniak, Tomasz Nytko,
Dawid Iwaniec.
Mikołaj Strycharz

