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„Przebudzenie” w Szczucinie

Cykl imprez otwierał spektakl teatralny "Wysocki. Powrót do ZSRR" z udziałem Edwarda
Linde-Lubaszenko i Piotra Siekluckiego. Spektaklowi towarzyszyła wystawa pn. "Barwny jedwab"
lokalnej twórczyni Iwony Bielaszki-Podsady, a na zakończenie odbyło się spotkanie dla seniorów,
dotyczące projektu 60+ Nowy Wiek Kultury.
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ZE SZCZUCINA... DO RIO!

Nazywam się Asia. Joanna Mazur.
Jestem sportowcem. Startuję na 200
i 400 m. Nie widzę. Biegam z opaską na
oczach. W zupełnej ciemności. Startuję
z przewodnikiem, Michałem Stawickim.
Biegniemy obok siebie, połączeni
opaską.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Światowe Dni Młodzieży 2016 odbyły się w Polsce w dniach od 20 do 31 lipca. Najpierw młodzi pielgrzymi z całego świata przybyli do parafii w całym kraju, aby spędzić
tam Tydzień Misyjny. W Szczucinie gościliśmy młodych z Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych.
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Oddajemy w ręce mieszkańców Gminy Szczucin bezpłatny kwartalnik informacyjny.
Zachęcamy do współpracy z redakcją, celem włączenia się w tworzenie naszej gazety.
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Informacja
o działaniach Gminy
w zakresie
infrastruktury

W bieżącym roku Gmina
Szczucin realizuje zabezpieczanie odpadów zawierających azbest na drogach, finansowane
w 85% ze środków Szwajcarsko
-Polskiego Programu Współpracy. Pozostałe 15% ze środków budżetu Gminy. Do dziś
zrealizowano około 4,5 km
zabezpieczenia dróg. Jeszcze
w okresie jesiennym br., planujemy zabezpieczenie dalszych
odcinków o łącznej długości
około 8 km.
W szczególności w zakres prac
wchodzi m.in.: renowacja, odtworzenie lub udrożnienie istniejących rowów odwadnia-

Oświata
w Gminie!

W nowym roku szkolnym
2016/2017 w placówkach prowadzonych
przez
Gminę
Szczucin łącznie rozpoczęło
naukę 716 uczniów szkół podstawowych oraz 348 uczniów
gimnazjów. Do przedszkoli
uczęszcza 282 dzieci.

Podręczniki szkolne

Zgodnie z Rozporządzeniem
MEN w roku szkolnym
2016/2017 uczniowie z klas I-III
otrzymają darmowy podręcznik
„Nasz Elementarz”.
Na podstawie wniosków dyrektorów szkół wystąpiono do Wojewody
Małopolskiego
o sfinansowanie zakupu podręczników i ćwiczeń do języka
nowożytnego dla 827 uczniów.

Wyniki sprawdzianów
i egzaminów

Najlepsze wyniki w gminie
Szczucin, w kategorii szkół podstawowych uzyskali uczniowie
szkół w Szczucinie i Skrzynce,
uzyskując wyniki 7 w skali 0-9.
Najlepsze wyniki na egzaminie
gimnazjalnym uzyskali uczniowie Gimnazjum w Szczucinie,
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jących wraz z profilowaniem poboczy drogi w kierunku rowu
i ich zabezpieczeniem, odtworzenie lub ponowne wykonanie
przepustów, udrożnienie przepustów, wykonanie podbudowy
z kruszywa mineralnego i wykonanie nakładek z asfaltobetonu.
Dzięki realizacji w/w projektu, liczymy na znaczną poprawę stanu
środowiska naturalnego oraz
zmniejszenie zagrożenia zdrowotnego mieszkańców.
W miesiącach wakacyjnych, rozpoczęto prace związane
z remontem i wymianą dachów
na budynkach Zespołu Szkół w
Szczucinie oraz Szkoły Podstawowej w Zabrniu. Roboty w zakresie
wymiany
pokrycia
dachowego na budynku Szkoły
Podstawowej w Szczucinie zostały zakończone. Pozostały zakres prac dotyczący dachu na
budynku Gimnazjum jest nadal
realizowany i zakończenie tych

prac planowane jest w październiku br. Nadal trwają prace przy
remoncie dachu na budynku
Szkoły Podstawowej w Zabrniu,
a ich zakończenie planowane jest
w połowie października br.
Gmina Szczucin wspólnie z gminami Szczurowa, Wietrzychwice,
Borzęcin, złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji
budynków
Zespołu
Szkół
w Szczucinie oraz Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Słupcu. Planowane finansowanie pochodzić będzie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
W zakresie prac termomodernizacyjnych znalazło się m.in. docieplenie budynków, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowanie odnawialnych źródeł
energii oraz częściowa wymiana
oświetlenia na energooszczędne.
W najbliższym czasie

Gmina przystąpi do opracowania
Programu rewitalizacji. Program
ma na celu wyznaczenie obszarów zdegradowanych i terenów
do rewitalizacji. Są to obszary
wymagające podjęcia zintegrowanych działań naprawczych
zwłaszcza w sferze społecznej,
a ponadto w sferach: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej
i środowiskowej. Planowane na
tej podstawie przedsięwzięcia pozwolą Gminie na podejmowanie
przedsięwzięć pozwalających na
poprawę jakości przestrzeni publicznej, aktywizację gospodarczą
oraz integrację lokalnych społeczności.
Na wykonanie Programu
rewitalizacji Gmina otrzymała zapewnienie wsparcia finansowego
ze środków Unii Europejskiej.

uzyskując wyniki: w części humanistycznej-7, w części matematyczno-przyrodniczej-6, z języka
angielskiego-6, z języka niemieckiego-8
w
skali
0-9.
Szczegółowe informacje na temat
wyników sprawdzianu i egzaminu zostaną przedstawione na
posiedzeniu Komisji Oświaty
Rady Miejskiej oraz sesji Rady
Miejskiej.

tery,
sale
gimnastyczne).
5. Remontów i inwestycji.
6. Finansów - w tym koszt utrzymania jednostek oświatowych
z wyszczególnieniem subwencji
oświatowej i kosztów gminy
w bieżącym utrzymaniu szkół
i przedszkoli, budżet jednostek
oświatowych, koszt utrzymania
ucznia w poszczególnych szkołach
7. Założeń na rok szkolny
2016/2017.
Po przeprowadzonej dyskusji
z udziałem dyrektorów szkół informacja została przyjęta przez
Radnych.

Miasta i Gminy Szczucin.
W drugiej połowie września, Komisja
rozpatrzy
wnioski,
a Burmistrz w poszczególnych
kategoriach wręczy w październiku br. przyznane stypendia.

Informacje o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli

W czerwcu br., na sesji Rady
Miejskiej w Szczucinie przedstawiona została przez Dyrektora
GZO w Szczucinie analiza funkcjonowania szkół i przedszkoli
gminy Szczucin. Uwzględniono
w niej informacje dotyczące:
1. Uczniów - ilość oddziałów,
ilość uczniów w klasach, ilość
uczniów dowożonych do szkół,
wykaz zajęć pozalekcyjnych,
udział uczniów w olimpiadach
i konkursach, stypendia szkolne,
wyprawki szkolne.
2. Nauczycieli - według wykształcenia,według stopnia awansu,
ruch kadrowy, ochronę zdrowia,
nagrody i odznaczenia dla pracowników szkoły.
3. Pracowników administracyjnobiurowych.
4. Wyposażenia szkół (m.in.
świetlice, stołówki w tym ilość
uczniów korzystających, kompu-

Stypendia i zasiłki szkolne

W czerwcu br wypłacono 432 stypendia o charakterze socjalnym
oraz 11 zasiłków losowych łącznie na kwotę 99.064 zł. Do 15
września br. przyjmowane były
wnioski o stypendia socjalne
w nowym roku szkolnym
2016/2017. Zadanie realizowane
jest przez Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie.

Stypendia Burmistrza

Do końca czerwca 2016 r., wpłynęło 36 wniosków uczniów i studentów
ubiegających
się
o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne Burmistrza

Krzysztof Gadziała
Kierownik Referatu Promocji
i Rozwoju

Powstanie nowej jednostki
organizacyjnej Gminy
Szczucin

Od 1 sierpnia 2016 r uchwałą
Rady Miejskiej w Szczucinie, została utworzona nowa jednostka
organizacyjna Gminy Szczucin –
Centrum Usług Wspólnych
w Szczucinie, w miejsce dotychczasowego Gminnego Zespołu
Oświaty. Oprócz szkół i przedszkoli gminy Szczucin, będzie
ona prowadzić obsługę finansowo-księgowo-kadrowo-administracyjną również innych
jednostek
m.in.
Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Szczucinie oraz Placówki
Wsparcia Dziennego w Szczucinie.

Reorganizacja stołówek
szkolnych

Od 1 września 2016 r., zreorganizowano sposób żywienia w ZS
w Szczucinie oraz ZS w Borkach.
Przetarg nieograniczony na przygotowanie i wydawanie posiłków
w szkołach podstawowych
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"Złote Gody"

14.06.2016r., w siedzibie
SCKiB w Szczucinie, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu
50. lecia pożycia małżeńskiego.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę, wręczali
kierownik USC w Szczucinie Maria Orwat i Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz.

Bobrowie ze Szczucina, Zofia
Kazimierz
Czajowie
i
Maniowa,
Władysława
z
i
Czesław
Glicowie
ze Szczucina, Anna i Edward
Jabłońscy ze Świdrówki, Józefa
i
Stanisław
Kiełbasowie
z Suchego Gruntu, Władysława
i Franciszek Kryczkowie ze
Słupca, Maria i Jan Osuchowie

z Borek,
Krystyna i Jan
Piekielniakowie z Maniowa,
Maria i Antoni Pietrasowie ze
Słupca, Kazimiera i Mieczysław
Siutajowie ze Słupca, Wanda
i
Henryk
Ślęczkowscy
ze Szczucina, Helena i Marian
Świerkowie ze Słupca, Władysława i Stanisław Wałkowie ze
Skrzynki, Zenona i Stanisław

Warzechowie
z
Borek,
Genowefa i Eugeniusz Wężowie
z Suchego Gruntu. Uroczystość
uświetnił chór "Clav de sol"
i Kapela Ludowa "Wiślanie
z SCKiB w Szczucinie.

gionalnego Programu Operacyjnego
dla
Województwa
Małopolskiego. Wytypowane
zostały szkoły, które spełniały
warunki przystąpienia do projektu:
ZS
w
Szczucinie,
ZS w Borkach, Gimnazjum
w Radwanie, SP w Zabrniu.
Udział finansowy gminy jest na
poziomie 5% kosztów projektu.

GOSPODARCZA

na tym terenie, podjęto współ-

Jubilatom serdecznie
gratulujemy!

Redakcja

Medale
otrzymali:
Janina
i Alfred Adamusowie z Łęki
Szczucińskiej, Maria i Tadeusz
Bednarscy
z
Dąbrowicy,
Krystyna i Zbigniew Bobrowie
ze Skrzynki, Zofia i Zbigniew

i gimnazjach gminy Szczucin
został ogłoszony 5 lipca 2016 r.
Wpłynęło 5 ofert – najwyższą
ofertę przedstawiono na kwotę
7,99 zł za posiłek, natomiast wybrano ofertę najniższą na kwotę
3,15 zł brutto za posiłek. W dniu
30 lipca podpisano umowę
z Wykonawcą. Wykonawca zatrudnił 4 osoby – byłych pracowników kuchni ZS Szczucin
i ZS Borki. Według informacji
uzyskanej od Wykonawcy ilość
przygotowywanych przez niego
posiłków jest na poziomie ilości
wydawanych wcześniej posiłków w ZS Szczucin i ZS Borki
tj. 550-600 dziennie. Nadmienić
należy, że Wykonawca dowozi
posiłki do: SP w Zabrniu,
Gimnazjum w Radwanie, ZSP
w Skrzynce i ZS w Borkach.

Nowa oferta Przedszkola
w Skrzynce

Od września br. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
w
Przedszkolu
w
Skrzynce,
przedłużono
do 8 godzin funkcjonowanie
przedszkola.

Programy unijne

W czasie wakacji gmina przystąpiła do udziału w projekcie pn
„Cyfrowa szkoła” w ramach Re-

Konkursy
na dyrektorów szkół

Z końcem czerwca 2016 r., przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektora w Zespole Szkół
w Szczucinie oraz Gimnazjum w
Radwanie. Od 1 lipca 2016 r., powierzono stanowisko dyrektora
w Zespole Szkół w Szczucinie
Pani Beacie Dzięgiel, natomiast
od 1 września 2016 r. stanowisko
dyrektora Gimnazjum w Radwanie powierzono Pani Bogusławie
Wajdzie.
W najbliższym czasie proponowane będą przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej szeroko
idące zmiany w systemie
oświaty. Projekt ustawy w tym
zakresie ma być przedstawiony
w drugiej połowie września br.
Janusz Ryś
Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Szczucinie

pracę z osobami (właścicielami)

NADZIEJA!

posiadającymi uregulowany stan

Gmina Szczucin obecnie

jest gminą rolniczą, pomimo, że

do 1989 r. odznaczała się również

prawny do gruntu w zakresie

stworzenia obszaru pozwalają-

cego na zorganizowanie Strefy

Aktywności Gospodarczej. Po-

znacznym potencjałem przemy-

mimo wielu niedogodności wy-

piły

stanu prawnego oraz zmieniają-

słowym. Od tego czasu, nastązmiany

w

zakresie

gospodarki krajowej, co spowo-

nikających z tytułu regulowania

cych się przepisów prawa, które

dowało likwidację wielu przed-

w znaczny sposób dezorganizują

terenie. Dla większości aktyw-

piony teren o pow. ok. 7 ha two-

Aby zaspokoić te potrzeby,

Proces tworzenia terenu pod

siębiorstw, także na naszym

nych ludzi zabrakło miejsc pracy.

proces nabywania, został wyku-

rząc jeden zwarty obszar.

Gmina podjęła działania zmie-

działalność gospodarczą,

pozwalającego na uruchomienie

zwala na podjęcie kolejnych kro-

rzające do utworzenia obszaru

własnej działalności, lub na jej

jest

pierwszym działaniem, które poków. Stworzenie Strefy AG, jest

rozwinięcie poprzez utworzenie

wyzwaniem, którego spełnienie

gdzie zapewnia się zarówno

siłku finansowego, a także pracy

nowych zakładów. Taki obszar,

wymaga czasu i ogromnego wy-

możliwość swobodnego rozwoju

zespołu ludzkiego i współdziała-

i

siadającymi również możliwość

(duży teren bez zabudowy), jak
dogodnej

dostępności

do

układu komunikacyjnego znale-

ziono w miejscowości Skrzynka.

Ponieważ Gmina nie posiada
własnych gruntów

nia z instytucjami i organami po-

wsparcia finansowego.

Jan Płachta

Z-ca Kierownika Referatu GPK
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Nowy rozdział
w Zespole Szkół
w Szczucinie

1 września 2016 roku, uroczystą akademią w hali
widowiskowo-sportowej,
rozpoczęto
rok
szkolny
2016/2017.

Nowym dyrektorem zespołu
została pani Beata Dzięgiel,
a wicedyrektorami pani Ewa
Gorzkowicz i pani Joanna
Ryk.

W
zespole
uczy
się
625 uczniów: w Szkole
Podstawowej
411,
a w Gimnazjum 215.

W
klasach
pierwszych
Szkoły Podstawowej naukę
rozpoczęło
60
uczniów.
Szkoła zatrudnia łącznie
62 nauczycieli.

W czasie wakacji rozpoczął
się remont szkoły. Wymie-

Gazeta Szczucińska
nione zostało pokrycie dachowe na ,,nowej szkole”,
na starym budynku prace
jeszcze trwają, ale liczymy,
że zakończą się niebawem.
W Gimnazjum urządzono
nowy przestronny pokój nauczycielski
wyposażony
w
komputery,
drukarkę
i kserokopiarkę, który stanowić będzie doskonałą bazę
do wprowadzenia e-dziennika. Zespół Szkół w Szczucinie jest szkołą na miarę
potrzeb i oczekiwań społecznych oraz wyzwań współczesnego świata. Wspieraniu
rozwoju ucznia na różnych
płaszczyznach sprzyja szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i organizacji szkolnych.
W Gimnazjum aktywnie
działają: Samorząd Uczniowski,
Gimnazjalna
Rada
Gminy, Drużyna Harcerska,
Uczniowski Klub Sportowy
,,Orliki”, Polski Czerwony
Krzyż, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ,,Ogniki”,
Liga Ochrony Przyrody, Klub
Armii Krajowej oraz liczne

koła zainteresowań. Natomiast w Szkole Podstawowej
działają: Samorząd Uczniowski,
Drużyna
Harcerska
i Zuchowa, Szkolna Kasa
Oszczędności, Liga Ochrony
Przyrody, Mali Ekolodzy,
Polski Czerwony Krzyż oraz
kółka z różnych dziedzin
i
dyscyplin.
Uczniowie
Szkoły Podstawowej mają
również możliwość wyjazdu
na
basen
w
Dąbrowie
Tarnowskiej. Te nieobowiązkowe formy kształcenia realizowane są w czasie wolnym
od zajęć i cieszą się dużym
zainteresowaniem
wśród
uczniów, służą rozwijaniu
zainteresowań, pogłębianiu
wiedzy, odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień. Szansą samorealizacji
młodzieży,
możliwością jej twórczego
rozwoju są projekty edukacyjne. Prace koordynuje nauczyciel, a grupa uczniów
wykonuje określone zadania,
począwszy od sformułowania tematu poprzez propozycje
rozwiązań,
aż
do

finalizacji zadania. W bieżącym roku szkolnym planuje
się zrealizowanie kilku obszernych projektów, które zawierać
będą
w
sobie
podgrupy tematyczne. Prężnie działa Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szczucinie, które sukcesywnie doposaża szkołę
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W Zespole Szkół
kontynuowana będzie aktywna współpraca dyrektora
z Prezydium Rady Rodziców
oraz dialog z domem rodzinnym uczniów. Podejmowane
są stałe działania na rzecz
wymiernych efektów kształcenia, dlatego już od pierwszego września rozpoczęły
się przygotowania do konkursów
przedmiotowych
i egzaminu gimnazjalnego.

wzbudzanie pozytywnych emocji wśród uczestników oraz propagowanie
w
środowisku
lokalnym sztuki rękodzieła ludowego kultywowanego przez
seniorów z Koła Tradycji
Ludowej w Słupcu.
W ramach integracji międzypokoleniowej udało się przeprowadzić cykl warsztatów,
podczas których uczniowie
mieli możliwość zapoznania się
z tajnikami ludowego rękodzieła, technikami zdobienia
i wykonywania ozdób choinkowych oraz palm wielkanocnych.
Babcie i mamy z anielską cierpliwością, krok po kroku, tłumaczyły i pokazywały jak można je
samodzielnie zrobić. Uczestnicy
spotkań nie tylko szlifowali
swoje umiejętności z bibułkarstwa artystycznego, ale również
dzięki poczuciu humoru i wciąż
nowym pomysłom pań z Koła
Tradycji Ludowej, świetnie się
bawili. Niepowtarzalne „arcydzieła” zostały sprzedane na
kiermaszach świątecznych, a dochód przeznaczono na wycieczkę do Muszyny i Krynicy
dla
wszystkich
chętnych
uczniów szkoły oraz przedstawicieli starszych pokoleń. Atrakcją wyjazdu była wizyta

w Ogrodach Sensorycznych,
gdzie Ogrody zmysłów podzielone są na części, które w inny
sposób działają na nasze zmysły.
W ogrodzie zdrowia znajdują się
przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W ogrodzie zapachu
posadzono
wonne
kwiaty, zioła i inne rośliny o specyficznych i pięknych zapachach. Ogród dźwięku służy do
wyciszenia i wsłuchania się w
szmer wody, szum wiatru czy
śpiew ptaków. W ogrodzie zapachu i dotyku rośliny zostały
wybrane pod względem zapachów, kształtów czy faktury
liści, kwiatów i łodyg. W ogrodzie smaku posadzono drzewa
i rośliny wydające owoce, których
można
spróbować.
Wszyscy zgodnie orzekli, że jest
to świetne miejsce relaksu i wyciszenia, a także wytchnienia na
finiszu roku szkolnego. Kolejnym punktem wycieczki był
wyjazd kolejką linową na Górę
Parkową w Krynicy, podziwianie
panoramy
Beskidu
Sądeckiego i Niskiego.
Na
zakończenie dnia w urokliwym
miejscu nad Jeziorem Czchowskim odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek.
Kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu integrację
pokoleń był zorganizowany
17 lipca br. Rodzinny Festyn.

Choć aura nie była zbyt łaskawa,
wszyscy przybyli na imprezę
doskonale się bawili. Przedszkolaki i uczniowie zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne i taneczne. Rodzice ze stowarzyszenia przygotowali wspaniały
wiejski stół z licznymi lokalnymi
przysmakami. Można było również podziwiać wystawę rękodzieła pań z Koła Tradycji
Ludowej. Druhowie strażacy
zorganizowali dzieciakom przejażdżki
swoim strażackim
wozem, a lokalny zespół muzyczny Golden Boys sprawił, że
nogi same rwały się do tańca.
Przed
nami
kolejne
wspólne działania. Już niebawem rozpoczną się zajęcia,
w ramach których osoby starsze
z pomocą młodzieży i dzieci pod
okiem informatyka, będą zdobywać umiejętności korzystania
z nowoczesnych sposobów komunikacji, takich jak: Internet,
skype, poczta elektroniczna.
Z kolei nasi mali i duzi rękodzielnicy będą kontynuować
wspólne spotkania, by kultywować rodzimy folklor, jednocześnie miło spędzając czas.
Zwieńczeniem tych aktywności
będzie wspólna wycieczka do
Krakowa
na
prezentację
Krakowskich Szopek.

Słupiec łączy pokolenia

Żyjemy w czasach, kiedy
mamy coraz mniej okazji do
kontaktów z ludźmi starszymi.
Znikają rodziny wielopokoleniowe. Świat zmienia się na tyle
szybko, że wiedza gromadzona
przez całe życie, szybko się dezaktualizuje. Seniorzy nie są już
postrzegani jako „skarbnica wiedzy i mądrości”. Coraz częściej
młodzi ludzie stawiają pytanie
„skoro starsi nie obsługują komputera, to czego mogą mnie nauczyć. Brak naturalnych przestrzeni do kontaktów wielopokoleniowych w rodzinie, sprawia, że młodzi i starsi mało
o sobie wiedzą, rzadko współpracują. Słupczanie postanowili
przełamać stereotypy i wymieniać się wiedzą i umiejętnościami,
wspierać w tych
obszarach, gdzie młodzi i starsi
mogą się uzupełniać. Tak oto
zrodził się pomysł Słupieckiego
Klubu Międzypokoleniowego.
Klub powstał z inicjatywy
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Słupcu i jak wskazuje nazwa,
łączy pokolenia. Ma na celu lepsze poznanie się, integrację
i wzajemną naukę. Jego podstawowymi założeniami są: budowanie relacji między ludźmi,

Mamy nadzieję, że ten rok
szkolny będzie dobry dla
uczniów i nauczycieli.

Beata Dzięgiel
Dyrektor ZS w Szczucinie

Danuta Krupa
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NOWY DOM W DĄBROWICY
Od kilku miesięcy
w gminie Szczucin
działa Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Dąbrowicy.

Jest
dziennym
ośrodkiem
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Stowarzyszenie
„Otwarte Serce” Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Szczucinie, z możliwością świadczenia usług dla
38 uczestników.

Inicjatywa powstania takiego
ośrodka zrodziła się z potrzeby
pomocy mieszkańcom, którzy
na co dzień zmagają się z trudnościami wychowania i opieką
nad bliskimi, dotkniętymi niepełnosprawnością.
Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy
Szczucin, jednocześnie druga
w powiecie dąbrowskim, której
celem jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
z problemem choroby psychicznej, zmierzającego do zwiększenia zaradności i samodzielności
życiowej uczestników, ich integracji społecznej oraz poprawy
stanu psychicznego i fizycznego.
Pobyt w Domu dla większości
osób jest w całości nieodpłatny.
ŚDS rozpoczął swoją działalność
1 grudnia 2015 roku i otacza
opieką, rehabilitacją i różnorodnym wsparciem 37 osób, pozwalając im na nowo odkrywać
uroki codziennego życia, rozwijać swoje pasje i zainteresowania

oraz nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, dzięki którym znów mogą czuć się ważni
i potrzebni.

Do osiągnięć wyznaczonych
celów stosuje się w Domu indywidualne, grupowe lub zespołowe formy pracy, nad którymi
czuwa wykwalifikowana kadra.
Każdy z uczestników trakto-

Wyróżnienie dla Kapeli ludowej
"Wiślanie" w Głogowie Małopolskim

4.09.2016r., w Głogowie
Małopolskim, odbył się
VI Przegląd Kapel i Grup
Śpiewaczych
"Wykopki 2016”,

zorganizowany przez Miejsko
-Gminny
Dom
Kultury
im.
Franciszka
Kotuli
w Głogowie Małopolskim.
Region Powiśla Dąbrowskiego
reprezentowała Kapela Ludowa
"Wiślanie" z SCKiB w Szczucinie

zdobywając wyróżnienie. Kapela wystąpiła w składzie:

Ryszard Liguz – akordeon,
Jarosław Dzięgiel – klarnet,
Czesław Chrabąszcz – skrzypce,
Lucjan Szado – skrzypce, Witold
Bednarz – kontrabas oraz solistki:
Danuta Domarecka, Wioleta
i Bożena Wójcik.
Redakcja

wany
jest
indywidualnie,
uczestniczy w zajęciach zgodnie
z możliwościami psychofizycznymi oraz indywidualnym planem postępowania wspierająco
– aktywizującego.
Podopieczni uczą się samodzielnego funkcjonowania w życiu
codziennym, zdobywają umiejętności społeczne i interpersonalne, usprawniają swoje ciało

str.5
i umysł oraz mile spędzają czas.
Wszystko to odbywa się w pracowniach: kulinarnej i gospodarstwa domowego, artystyczno
– plastycznej, komputerowo
– edukacyjnej, muzyczno – teatralnej i integracji społecznej,
usprawniania
fizycznego.
Uczestnicy korzystają z poradnictwa psychologicznego, otrzymują pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych oraz pomoc
w dostępie do niezbędnych
świadczeń
zdrowotnych.
Dom zapewnia dwa posiłki
przygotowane w ramach treningu kulinarnego oraz usługi
transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca
zamieszkania
uczestników
i odwożeniu ich po zajęciach do
domu, wraz z opieką opiekuna
lub terapeuty.

Uczestnicy ŚDS w Dąbrowicy
biorą również udział w imprezach okolicznościowych i spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie placówki
i poza nią, biorą udział w zawodach, turniejach i festiwalach.
Wyjeżdżają do kina, teatru, na
kręgle oraz inne wycieczki. Mają
możliwość uczestnictwa w comiesięcznych Mszach Świętych
Pierwszopiątkowych.
Środowiskowy
Dom
Samopomocy w Dąbrowicy, to
miejsce, gdzie każdy znajdzie
przyjaciół i pomocną dłoń
w różnych życiowych sytuacjach, ponieważ jest pełen życzliwych osób o „otwartym sercu”.
Tutaj podopieczni odnajdują
swój drugi, bezpieczny dom.
Maria Bielaszka-Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dąbrowicy
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POWIATOWE OBCHODY ROCZNIC WRZEŚNIOWYCH W SZCZUCINIE

18 września 2016 r., uroczystą mszą św. w intencji poległych za Ojczyznę, rozpoczęły się Powiatowe Obchody Rocznic
Wrześniowych – 77. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, spalenia Szkoły Podstawowej w Szczucinie i Agresji
Związku Radzieckiego na Polskę.
w Szczucinie i Zabrniu, Zespół
Szkół w Borkach, Gimnazjum
w Szczucinie i Radwanie,
Powiatowe Centrum Edukacji
i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie, Szkolny Klub
Historyczny im. Armii Krajowej
z PCEiKZ w Szczucinie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Usług Komunalnych, Związek Nauczycielstwa
Polskiego, Polski Związek Wędkarski, LKS „Wisła” Szczucin,

FOT. Starostwo Powiatowe

Przy dźwiękach Orkiestry Dętej
OSP Szczucin, pod batutą
Jarosława Dzięgla, uczestnicy
uroczystości
przeszli
pod
Kwaterę Pamięci Narodowej
w Szczucinie, oddając hołd poległym. Wiązanki kwiatów złożyli: Posłanka na Sejm RP
Urszula Augustyn, w imieniu
Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego - Krzysztof Bryk,
Starosta Powiatu Dąbrowskiego
Tadeusz Kwiatkowski, Radny
Sejmiku Wojewódzkiego Bolesław Łączyński, Burmistrz Miastai Gminy Szczucin Andrzej
Gorzkowicz wraz z Sekretarzem
Gminy Kazimierzem Tęczarem,
Komenda Powiatowa Policji
w
Dąbrowie
Tarnowskiej,
Państwowa Straż Pożarna
w
Dąbrowie
Tarnowskiej,
Zarząd Gminny PSL w Szczucinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Dąbrowie
Tarnskiej,
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brniu,
Klub Historyczny im. Armii
Krajowej
z
Gimnazjum
w Szczucinie, Harcerze Zespołu
Szkół w Szczucinie, Przedszkole
Publiczne nr 1 w Szczucinie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Maniowie, Skrzynce i Słupcu,
Szkoła
Podstawowa

Jubileusz 130-lecia
utworzenia OSP
w Szczucinie

4 września br.,
w Szczucinie, odbyły się
obchody jubileuszu
130. lecia utworzenia
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szczucinie.

Organizatorami tego wydarzenia byli Burmistrz Miasta
i Gminy Szczucin oraz Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczucinie.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w Kościele parafialnym pw. Marii Magdaleny
w Szczucinie z udziałem Orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie.
Po Mszy Św. delegacje z pocztami sztandarowymi, podod-

Centrum Polonii - Ośrodek
Turystyki i Rekreacji w Brniu.
Poczty sztandarowe reprezentowali: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2
w
Dąbrowie
Tarnowskiej,
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brniu,
Zarząd
Gminny
PSL

działy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych, goście oraz
okoliczni mieszkańcy wspólnie
wyruszyli na płytę Rynku
w Szczucinie, gdzie miała
miejsce oficjalna część obchodów. Pododdziały poprowadził
dowódca uroczystości dh Karol
Piekielniak.
Apel rozpoczął się od złożenia
meldunku W-ce prezesowi
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Ryszardowi Pikulowi, przeglądu
pododdziałów i przywitania ze
strażakami.Zgromadzonych na
uroczystości z okazji 130-lecia
utworzenia OSP w Szczucinie
powitał w imieniu organizatorów Burmistrz Miasta i Gminy
Szczucin Andrzej Gorzkowicz,
po
czym
Prezes
OSP
w
Szczucinie
Krzysztof
Kijowski przedstawił rys historyczny Jednostki.

w Szczucinie, Cech Rzemiosł
Różnych, Ochotnicza Straż
Pożarna w Słupcu, Szczucinie
i Zabrniu, Klub Historyczny
im.
Armii
Krajowej
z Gimnazjum w Szczucinie,
Gimnazjum im. Bohaterów
Września
w
Szczucinie,
Gimnazjum im. Bł. Jana Pawła II
w Borkach, Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Radwanie,
Szkoła
Podstawowa
im. I Armii Wojska Polskiego

w Szczucinie, LKS „Wisła”
Szczucin. Dalsza część obchodów odbyła się w Domu
Parafialnym KANA, gdzie po
odegraniu Hymnu Narodowego, głos zabrał Burmistrz
Miasta i Gminy Szczucin
Andrzej Gorzkowicz, Posłanka
na Sejm RP Urszula Augustyn,
Starosta Powiatu Dąbrowskiego
Tadeusz Kwiatkowski, odczytany został również list od prezesa PSL Władysława Kosiniaka
-Kamysza. Część artystyczną

w Borkach, Szkoła Podstawowa
im.
Adama
Mickiewicza
w
Szczucinie,
Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II
w
Zabrniu,
Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Marii
Kozaczkowej w Skrzynce, Powiatowe Centrum Edukacji
i Kompetencji Zawodowej

przygotowała
młodzież
z Zespołu Szkół w Szczucinie,
pod kierunkiem Anety Gwizd
- Lichwały, Bożeny Mazur
i Barbary Czai.

Ważnym punktem programu
było wręczenie odznaczeń,
Złotych, Srebrnych i Brązowych
Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, wyróżnień odznaką
Strażak Wzorowy oraz odznak
za wysługę lat zasłużonym strażakom OSP w Szczucinie. Następnie głos zabrał Tadeusz
Kwiatkowski Starosta
Dąbrowski, który pogratulował
szczucińskim strażakom wspaniałego jubileuszu oraz zwrócił
uwagę na ważną rolę inicjatyw
takich jak Ochotnicza Straż
Pożarna dla rozwoju lokalnych
społeczności.

Przemówienia okolicznościowe
wygłosili również Bolesław
Łączyński
Radny
Sejmiku
Województwa Małopolskiego,
Krzysztof Bryk Radny Powiatu
Dąbrowskiego, bryg. Robert
Kłósek Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

Redakcja

w
Dąbrowie
Tarnowskiej,
Ryszard Pikul W-ce Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie
oraz
Andrzej
Gorzkowicz
Burmistrz Miasta i Gminy
Szczucin.
Kolejną część obchodów stanowił przemarsz pododdziałów
wraz z zaproszonymi gośćmi do
jednostki OSP Szczucin, gdzie
miało miejsce poświęcenie łodzi
motorowej, nowo wybudowanej
części budynku oraz oddanie jej
do użytku. Po przecięciu wstęgi
przez zaproszonych gości poświęcenia dokonał Kapelan
Powiatowy
Strażaków
ks. Zygmunt Warzecha.
W obchodach udział wzięli m.in.
W-ce Prezes Zarządu oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP
w Krakowie Ryszard Pikul,
Radny Sejmiku Województwa
Małopolskiego
Bolesław
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Pielgrzymka Rodzin Katolickich
„O Wojciechu, nasz Patronie,
Zawsze stawaj nam w obronie,
A swoimi modlitwami Boga prosić racz za nami"

Od 8 do 10 sierpnia br.,
odbyła się pielgrzymka zorganizowana przez Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich dla podopiecznych z rodzin wielodzietnych i w trudnej sytuacji
finansowej. Pomysł tego przedsiewzięcia zrodził się w związku
z rokiem jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski. Podróż odbywała
się szlakiem św. Wojciecha,
który jako główny patron Kościoła polskiego integrował
przez wieki wszystkich Polaków. Dziś, święty Wojciech jest
też patronem zjednoczonej
Europy. Papież Jan Paweł II
w 1997 roku w Gnieźnie wyraził
to nstępującymi słowami: "Świadectwo św. Wojciecha jest nieprzemijające, gdyż cechuje je
przede wszystkim umiejętność
harmonijnego łączenia różnych
kultur. Wszystkie przymioty
osobowości Świętego sprawiają,
ze jest on natchnieniem dla tych,
którzy dziś pracują nad zbudowaniem
nowej
Europy,
z uwzględnieniem jej korzeni
kulturowych i religijnych".
W pierwszym dniu pątnicy
udali się do gnieźnieńskiej świątyni, w której już w 977r. zło-

FOT. Bogdan Sosin

Łączyński, Starosta Dąbrowski
Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin
Andrzej Gorzkowicz, Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Dąbrowie
Tarnowskiej
bryg.
Robert
Kłósek, Zastępca Komendanta
Powiatowego
Państwowej
Straży Pożarnej w Dąbrowie
Tarnowskiej bryg. Krzysztof
Kolarczyk,
Przewodnicząca
Rady Powiatu Barbara Pobiegło,
radni
powiatowi
Andrzej
Urbanik,
Krzysztof
Bryk,
Barbara Łuszcz, Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Szczucin
Agnieszka Beker, ks. kap. Zygmunt Warzecha oraz dyrektorzy
i pracownicy instytucji z Powiatu Dąbrowskiego.
Starostwo Powiatowe
w Dąbrowie Tarnowskiej

żono do grobu ciało żony
władcy Mieszka I, księżnej
Dobrawy (Dąbrówki). Na trwałe
jednak,
z
Gnieznem
i jego pierwszym kościołem
związało się imię biskupa
Wojciecha, zabitego w Prusach,
w kwietniu 997 r., którego ciało
wykupione dwa lata później
przez Bolesława Chrobrego spoczęło w stołecznej świątyni. Do
grobu kanonizowanego biskupa
przybył w 1000 r. cesarz Otto III.
Skutkiem Zjazdu Gnieźnieńskiego
było
ustanowienie
w Gnieźnie stolicy nowej metropolii kościelnej. W drugiej połowie XII stulecia kościół zyskał
swój największy skarb – słynne
drzwi Gnieźnieńskie, ufundowane przez księcia Mieszka III
Starego. Osiemnaście scen,
umieszczonych na drzwiach
w postaci płaskorzeźb przedstawia życie, męczeńską śmierć
i początki kultu św. Wojciecha.
W drugim dniu pielgrzymi po
śniadaniu opuścili pierwszą historyczną stolicę Polski i udali się
do Ostrowa Lednickiego, położonego na wyspie na jeziorze
Lednica, gdzie znajdował się
jeden z najważniejszych grodów

państwa pierwszych Piastów.
Obecnie znajduje się tam kompleks historyczny. Atrakcją tego
miejsca są pozostałości rezydencji
pałacowej
zbudowanej
w 2 poł. X wieku przez Mieszka
I w której podejmowany był zapewne cesarz Otton III przez
Bolesława Chrobrego. W drodze
do Poznania zatrzymano się
w Budziejewku, gdzie znajduje
się ogromny kamień św Wojciecha. Z tym olbrzymim narzutowym głazem zwiazanych jest
wiele opowieści i legend. Według jednej z nich, z kamienia
miał
głosić
kazanie
św. Wojciech, kiedy udawał się
na misje. Inna mówi,że głaz był
transportowany saniami na budowę katedry w Gnieźnie.
Kiedy sanie znalazły się na tafli
zamrrzniętego jeziora, lód pękł
i cały zaprzęg zatonął. Jeszcze

inna legenda mówi o źródełku,
które wytrysło w pobliżu kamienia. Woda ze źródełka miała cudowne,
uzdrawiające
właściwości. W drugim dniu
zwiedzano malowniczy Poznań,
Katedrę Poznańską, i Muzeum
Narodowe. Był też spacer po
Starówce. Rankiem trzeciego
dnia wyruszono do Trzemeszna.
Postać św. Wojciecha jest bardzo
zwiazana z tym miejscem.
Dawna tradycja mówiła, że ciało
świętego zostało pochowane
najpierw w trzemeszeńskim
klasztorze, a następnie przeniesione do Gniezna. Najwcześniejszy przekaz o grobie świętego,
to tak zwana legenda "Tempore
illo" datowana na XII w.
Kolejnym etapem podrózy była
prasłowiańska osada w Biskupinie. W godzinach popołudniowych pielgrzymi dotarli do
Sanktuarium
Maryjnego
w Licheniu, gdzie uczestniczyli
w uroczystej mszy świętej zanosząc do Matki Bożej swoje prośby, z którymi przybyli.
Wszyscy powrócili pełni wrażeń
i uduchowieni.
Dziękujemy Urzędowi
Miasta i Gminy w Szczucinie
oraz
sponsorom
Bankowi
Spółdzielczemu w Szczucinie,
Janinie
i
Mieczysławowi
Juszczykom,
Józefowi
Brzegowemu,
Barbarze
i Jerzemu Furgałom, którzy
przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki.

Zofia Homińska
- Prezes Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich
Barbara Czub
– z-ca Prezesa Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich

"PRZEBUDZENIE" w Szczucinie
W Szczucinie po raz
pierwszy odbył się
Festiwal Sztuki
"PRZEBUDZENIE".

Cykl imprez otwierał spektakl
teatralny "Wysocki. Powrót do
ZSRR" z udziałem Edwarda
Linde-Lubaszenko i Piotra Siekluckiego. Spektaklowi towarzyszyła wystawa pn. "Barwny
jedwab" lokalnej twórczyni
Iwony Bielaszki-Podsady, a na
zakończenie odbyło się spotkanie dla seniorów, dotyczące projektu 60+ Nowy Wiek Kultury.
Koncert poezji "Tak niewidzialny, że jest" w wykonaniu
Agaty
Bernadt,
Adama
Niedzielina i Jacka Królika, w
kościele parafialnym w Szczucinie, rozpoczął drugie wydarzenie festiwalowe –"Reminiscencje
Papieskie" w 96. Rocznicę
Urodzin Św. Jana Pawła II. Po
koncercie, na szczucińskim
Rynku, ks. Zygmunt Warzecha,
proboszcz tutejszej parafii, dokonał uroczystego otwarcia wystawy Muzeum Okręgowego
w Tarnowie pt. "Jan Paweł II
w Tarnowie". Całość dopełniły
występy
Orkiestry
Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej
i Kapeli Ludowej "Wiślanie",
która po wielu latach, zainaugurowała ponownie swoją działalność. Na zakończenie było
wspólne biesiadowanie z zespołami
śpiewaczymi:
"Koło
Tradycji Ludowej w Słupcu"
i "Gospodarze z Delastowic"
oraz zgromadzoną publicznością. Od wielu lat uśpiony zabytkowy park w Szczucinie
przebudził festyn "Rodzina
u progu lata". Wystąpili młodzi
utalentowani mieszkańcy gminy
Szczucin:
Chór
SCKiB
w Szczucinie "Clave de sol" pod
kierunkiem Ilony Mach (zwycięzca małopolskich eliminacji
projektu "Śpiewająca Polska"
oraz
Grand
Prix
Ogólnopolskiego
Festiwalu
"Polonia Semper Fidelis"), tancerze Dance Star Studio Tańca
Mariny Hryhorjewej, laureaci
konkursów muzycznych SCKiB
i Klub Tańca Towarzyskiego
Klasa Tarnów. Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych we współpracy
z Komendą Powiatową Policji
w
Dąbrowie
Tarnowskiej
i
Komisariatem
Policji
w Szczucinie promowała działa-

nia profilaktyczne. Były bezpłatne atrakcje dla dzieci, dmuchane zamki, malowanie twarzy
i szereg konkursów. "Muzyka
Zaklęta" – kolejny punkt festiwalowy, w ramach którego zespół "Moja Szkatułka" wypełnił
piękną muzyką wnętrza sali
bankietowej
Restauracji
Stropolskiej w Szczucinie. Zespół wystąpił w składzie: Joanna
Giemzowska-Pilch – skrzypce
(grała z Markiem Grechutą
w zespole "Anawa"), Arkadiusz
Boryczka – gitara, Oskar
Hudyka – wokal, Adam Tadel –
kontrabas, Sylwester Malinowski – instrumenty perkusyjne.
Tam też szczucinianie mogli zobaczyć w ramach spotkania
"Ożywić słówo" autorski monodram "Jestem" Szymona
Szczęcha ze Szczucina, zdobywcy wielu nagród aktorskich
aktora
Teatru
"TUP"
w Tarnowie. Po spektaklu odbyło się spotkanie z Agnieszką
Opolską
autorką
ksiąki
pt. "Anna May", literackiego debiutu roku 2015, fragmenty
książki czytali: dyrektor SCKiB
Krystyna Szymańskai Szymon
Szczęch. Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów autorki.

Koncert - Lombard 35 lat

Prolog Wysocki

Finałem
Festiwalu
Sztuki "PRZEBUDZENIE"
były
"Dni
Szczucina"
pod Honorowym Patronatem
Burmistrza
Szczucina
– Andrzeja Gorzkowicza.
3.07.2016r., na placu targowym
w Szczucinie, świętowanie rozpoczęło się od parady motocyklistów, zrzeszonych w grupie
motocyklowej
"Powiśle"
w Dąbrowie Tarnowskiej, do
których dołączyli motocykliści
ze Szczucina. Chór "Clave de
sol" z SCKiB, pod kierunkiem
Ilony Mach, przywitał wszystkich artystycznym występem,
wzbogaconym o piosenki słowackie i ukraińskie, które są
efektem
udziału
chóru
w
I
Międzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym we
Lwowie. Dyrektor Centrum
Krystyna
Szymańska
i Burmistrz Szczucina Andrzej
Gorzkowicz, przywitali wszystkich i uroczyście otworzyli imprezę. Do powitania dołączyła
również
Lidiya
Plakhtiy
z Ukrainy, szefowa kultury
miasta Lwowa. Zespół perkusyjny
"Drum
Bum"
z Tarnowa wprowadził wszystkich w rytmy latynoamerykań-

Gazeta Szczucińska

FOT. Jakub Lichorobiec
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skie. Alicja Rega – laureatka programu "Mali Giganci", zachwyciła swoim niepowtarzalnym
głosem,
a
Piotr
Kita
z zespołem – finalista "Must be
the music" dostarczył wielu
wzruszeń. Gwiazda wieczoru,
zespół "LOMBARD", który
w tym roku świętuje swoje
35. lecie działalności, dał
wspaniały koncert. Na zakończenie burmistrz Andrzej Gorzkowicz i dyrektor Krystyna
Szymańska wręczyli zespołowi
jubileuszową pamiątkę. Dopełnieniem Dni Szczucina był
pokaz ogni sztucznych i zabawa
przy dźwiękach zespołu "Antrakt". Dzieci mogły skorzystać z
wielu atrakcji m.in.: wesołego
miasteczka, malowania twarzy
(Aleksandra Mazur – Surdel
iwolontariuszki:
Katarzyna
Sąsiadek i Daria Chrabąszcz).
W imprezie wzięło udział
ok. 3000 osób.
Redakcja

Festyn „Rodzina u progu lata”

Moja Szkatułka

Festyn „Rodzina u progu lata”

Piotr Kita z zespołem

Reminiscencje
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Piknik Country

24.09.2016 r. SCKiB ożywiło
szczuciński park organizując
imprezę plenerową w stylu country. Niezrzeszona grupa motocyklistów z gminy Szczucin
i Nieformalny Klub Pasjonatów Motoryzacji, Historii
i Turystyki z Tuchowa, w paradnym szyku wjechali na plac
imprezy.
Swoje pojazdy, będące już zabytkami motoryzacji prezentowali
ich właściciele. Na szczególną
uwagę zasługiwał CHEVROLET
IMPALA z 1965 r., posiadający
365 KM oraz pojemności 5,3 l.
Właściciel ze swoim pojazdem
uczestniczył we wszystkich edycjach Rajdu "Drynda". Ciekawymi
pojazdami
uczestniczącymi
w prezentacji były:
Mercedes W 116 z 1978 r.,
Volkswagen transporter T3
z 1984 r., Zastava 1100 p z 1981 r.
Wśród jednośladów na uwagę zasługiwały:
IFA
350
BK
z 1956 r. z wózkiem bocznym,
Panonia z 1960r. z wózkiem bocz-

nym, Simson Sport z 1959 r.,
Skuter WFM Osa z 1964 r.,
WSK 125 z 1978r., Romet Komar
z 1975 r., Romet Ogar z 1982 r. Samochodowe i motocyklowe przejażdżki cieszyły się dużym
powodzeniem wśród dzieci i dorosłych. Prezentacja zabytkowej
motoryzacji to jeden z elementów
jesiennego parkowego spotkania.
Miłośnicy dobrej muzyki, mieli
okazję podelektować się dźwiękami zespołu "Drink Bar"
z Torunia, który wypełnił park
klimatyczną muzyką country. Zabawa rozpoczęła się na dobre,

Dokonania "Clave de sol"

kiedy to energetyczni muzycy porwali do tańca mieszkańców
Szczucina oraz przybyłych gości seniorów z Lubaczowa
i Przecławia. Największym widowiskiem wieczoru był pokaz kaskaderki konnej z "Machówki"
w Zabrniu. Grupie jeźdźców
przewodził Marcin Mach – "zaklinacz koni", od wielu lat pracujący
przy trudnych koniach w Finlandii. Towarzyszyli mu Mietek
Gąsienica – doświadczony kaskader konny, który ma za sobą
udział w wielu ekranizacjach filmowych takich jak: "Ogniem

i Mieczem", "Janosik", "1920 Bitwa
warszawska,
"1920.
Wojna
i miłość", "Papusza", "Dzwony
wojny" i "Wołyń" oraz Mateusz
Kupiec – młody mieszkaniec
Szczucina mocno zaawansowany
w technikach jeździeckich, mający wiele entuzjazmu i młodzieńczego
rozmachu.
Pięknym
uzupełnieniem prezentacji były
Mira Oksanen – odważnie skacząca przez płonące przeszkody
i Martyna Borkowska. Atrakcje
dla dzieci, warsztaty plastyczne
i ciepła strawa przygotawana
przez Karczmę Staropolską, dopełniły całość imprezy, którą ze
swadą poprowadził haryzmatyczny
Marcin
Walkowicz
z Tarnowa.
Redakcja

Chór "Clave de sol" powstał we wrześniu 2015r. i działa przy SCKiB w Szczucinie pod kierunkiem Pani Ilony Mach.
Liczy 28 członków. Swoje umiejętności prezentuje na uroczystościach gminnych i środowiskowych.

Od lutego 2016r., chór należy do
projektu Narodowego Forum
Muzyki Akademia Chóralna "Śpiewająca Polska", finansowanego ze środków Ministra
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego. W ramach tego
przedsięwziecia 10.05.2016r.,
chór zdobył "Złote Pasmo" na
eliminacjach małopolskich, które
odbyły się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Chór
został zakwalifikowany do koncertu finałowego z orkiestrą,
który odbył się 12.10.br. we
Wrocławiu. Reprezentował województwo małopolskie.
18.06.2016r., chór wystąpił na XXVII Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Religijnej
i Patriotycznej "Polonia Semper
Fidelis" w Dębicy zdobywając
GRAND PRIX! Chórowi akompaniowała Martyna Misiaszek,
a na perkusji grał Kuba
Szymański.
W dniach 24-26 czerwca

2016r., chór wziął udział
w I Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym
we Lwowie. Na festiwal zaproszono młodzieżowe zespoły folklorystyczne taneczne i wokalne
z
Polski
i
Słowacji.
W pierwszym dniu festiwalu,
zespoły przedstawiły folklor
swojego kraju. Drugi dzień festiwalowy rozpoczął się otwarciem
wspólnej ukraińsko-polsko-słowackiej wystawy rysunku "Namaluję swój kraj". Prace

plastyczne
reprezentujące
Szczucin, to poplenerowa wystawa malarska. Podczas obrad
okrągłego stołu pn. "Kultura
kraju oczyma dziecka", dzieci
w formie zapytań i odpowiedzi
opowiadały o zwyczajach i tradycjach swojego kraju, o zabytkach architektury i znanych
postaciach. Przeprowadzono
warsztaty, na których młodzież
uczyła się pieśni i tańca z repertuaru zespołu innych krajów.
Kolejnym etapem, była prezen-

tacja kolekcji dawnych instrumentów muzycznych ze zbiorów Lubomyra Kuszłyka. Na
zakończenie odbył się koncert
galowy, na którym zaprezentowały się wszystkie zespoły.
Wspólnie zaśpiewano i zatańczono wyuczone na warsztatach
piosenki i tańce. Na zakończenie, Wicekonsul RP we Lwowie
Marian Orlikowski i organizator
festiwalu Lidiya Plakhtiy, wręczyli uczestnikom podziękowania i dyplomy. Atrakcją pobytu
we Lwowie była wizyta
w Operze Lwowskiej, gdzie
obejrzano "Rigoletto"
G. Verdiego.
Redakcja

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie zaprasza:
18.10.2016 r., godz. 17.00 - "Karczemne Posiady" biesiadowanie z Kapelą "Wiślanie" /Karczma Staropolska w Szczucinie/
5.11.2016 r., godz. 18.30 - "MUZYCZNE ZADUSZKI" – Gienek Loska, Wojtek Klich oraz zespół "40 % Bluesa" /Restauracja Staropolska/
22.11.2016 r., godz. 17.00 –”Karczemne Posiady” - "Dzień Seniora" /Restauracja Staropolska/
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Dziękczynienie za plony
„Po co te wiązki i wianki
z mięty, wrotyczu, rumianku?
Niesiemy je na znak hołdu
Maryi Pannie przed ołtarz”

Ze Świętem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny łączy
się w naszym kraju starodawny
zwyczaj święcenia ziół jako symbolu bogactwa przyrody – stąd
druga nazwa tego święta uroczystość
Matki
Boskiej

cach, Łęce Szczucińskiej) oraz
OSP w Szczucinie. Odbyły się
Dożynki Wiejskie w Maniowie,
Łęce
Szczucińskiej,
Woli
Szczucińskiej i Zabrniu, a spotkania
dożynkowe
w Delastowicach i Słupcu.

Nadwiślańskie
Dożynki Religijne

W niedzielę 21.08.2016 r.,
w Sanktuarium Matki Bożej

Zielnej. Natomiast doroczna obrzędowość ludowa wiąże ten
dzień ze święceniem płodów
rolnych. 15 sierpnia 2016r.,
w gminie Szczucin, święcono
18 wieńców dożynkowych uwitych przez mieszkańców wiosek
(Dąbrowicy,
Delastowic,
Laskówki Delastowskiej, Łęki
Szczucińskiej, Suchego Gruntu,
Lubasza, Zabrnia, Borek, Słupca,
Maniowa, Woli Szczucińskiej
i Załuża), punktów bibliotecznych (w Brzezówce, Borkach
i Słupcu), świetlic (w Delastowi-

Fatimskiej
Różańcowej
w Borkach, odbyły się XVI Nadwiślańskie
Dożynki
Religijne. We mszy św. koncelebrowanej
przez
ks. Mieczysława Kamionkę
z Niemiec, ks. Janusza Żabę
z Austrii i ks. Józefa Jeziorka,
proboszcza parafii, wzięły
udział władze samorządowe
i
rolnicy
z
dekanatu
szczucińskiego, dąbrowskiego
i mieleckiego oraz starostowie
Dożynek: Józefa i Andrzej

3 września 2016r., odbyła
się kolejna edycja
Narodowego Czytania.

ków i odczytania listu Prezydenta Andrzeja Dudy, skierowanego specjalnie do osób
biorących udział w Akcji, rozpoczęła
sobotnie
czytanie
Dyrektor
Samorzadowego
Centrum Kultury i Bibliotek
w Szczucinie Krystyna Szymańska „...Narodowe Czytanie to
znakomity czas, by raz jeszcze
zachwycić się uczciwością Ligii,
przeżyć duchową przemianę
Marka Winicjusza, towarzyszyć
Ursusowi w jego zwycięskiej
walce na rzymskiej arenie.
Myślę, że postawy i życiowe
wybory Sienkiewiczowskich bohaterów warto odnieść do czasów współczesnych...” Wybrane
fragmenty czytali także przedstawiciele władz, członkowie
Koła Przyjaciół Biblioteki, dyrekcja i młodzież z Gimnazjum

Gazeta Szczucińska
Podosek z Borek.
Ks. Mieczysław Kamionka wygłosił homilię dotyczącą praktycznych
rad
odnośnie
współczesnego
rolnictwa
i
warunków
panujących
w dzisiejszym świecie rolniczym. Podczas mszy zostały pobłogosławione
wieńce
dożynkowe przyniesione przez
delegacje poszczególnych wsi.
Po Eucharystii, odbyła się prezentacja wieńców, a później rozpoczął się festyn parafialny.
Dochód z festynu został przeznaczony na wymianę okien
i zakup brakujących witraży
w kościele parafialnym. Uroczystości uświetniły swoim występem
Kapela
Ludowa
"Wiślanie", wraz z zespołami
śpiewaczymi z Delastowic
i Słupca, działającymi przy
SCKiB w Szczucinie. Wszystkim
biorącym udział w Nadwiślańskich Dożynkach Religijnych,
władzom gminy, zaproszonym
gościom, sponsorom, kapłanom,
strażakom, wieńcowym oraz
wszystkim, którzy swoją pracą i
darami wsparli nasz festyn serdecznie dziękujemy.

Bardzo serdecznie zapraszamy
do naszej parafii 13 dnia każdego miesiąca na nabożeństwa
fatimskie oraz za rok na kolejne
Nadwiślańskie
Dożynki
Religijne.
Dorota Kapinos

Dożynki
Powiatowe '2016

28.08.2016r.,
w
Dąbrowie
Tarnowskiej,
odbyło
się
"VIII Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe
i Targi Gospodarcze". Gminę
Szczucin w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego reprezentował wieniec współczesny
z Suchego Gruntu i wieniec tradycyjny z Lubasza. Obydwa wieńce
zdobyły II miejsce. Wieniec ośpiewywała
Grupa
Śpiewacza
"Wiślanie", w składzie: Kapela
„Wiślanie”, Zespół Śpiewaczy
„Koła
Tradycji
Ludowej”
w Słupcu i Zespół Śpiewaczy
„Gospodarze z Delastowic" zdobywając wyróżnienie . W prezentacjach artystycznych wystąpił
chór „Clave de sol” pod kierunkiem Ilony Mach, a stoisko
gminne
przygotowało
Samorządowe Centrum Kultury
i
Bibliotek
w
Szczucinie.
Redakcja

V edycja Narodowego Czytania w Szczucinie Biblioteka
W roku Henryka Sienkiewicza
(170.
Rocznica
urodzin
i 100. Rocznica śmierci) i w 1050.
Rocznicę Chrztu Polski, Polacy
sami wybrali lekturę do tej
Akcji. Głosując przez Internet
zdecydowali, że to właśnie "Quo
vadis" Henryka Sienkiewicza,
będzie powieścią czytaną przez
naród. Inicjatywę podjęto w
ponad 2 tyś. miejscowości w Polsce i za granicą, a wśród nich
także w Szczucinie. Organizatorem Narodowego Czytania była
Biblioteka Publiczna, która do
wspólnego czytania zaprosiła
mieszkańców na Szczuciński
Rynek. Od powitania uczestni-

w Szczucinie.

Na zakończenie uczestnicy, którzy przybyli z własnym egzemplarzem książki, mogli otrzymać
odcisk pamiątkowej pieczęci.
Patronat honorowy nad Akcją
objęła Para Prezydencka RP.
Redakcja

Katalog ONLINE

Księgozbór Biblioteki
Publicznej w Szczucinie dostępny jest już
w KATALOGU ONLINE:
www.szczucin-bp.sowa.pl.
W dalszym ciągu trwa uzupełnianie katalogu. Zapraszamy
do korzystania.
W czerwcu 2016r., filia biblioteczna w Brzezówce, przeniesiona
została
do
nowo
wyremontowanych pomieszczeń
w
Domu
Strażaka
w Brzezówce. Zapraszamy do
korzystania z biblioteki i czytelni
internetowej w poniedziałki,
wtorki i czwartki w godzinach
od 10-18.
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ZE SZCZUCINA... DO RIO!
Biegnę w ciemności, Michał to moje oczy

się
Joanna
Nazywam
Mazur. Jestem sportowcem. Startuję na 200 i 400 m. Nie widzę. Biegam z opaską na oczach. W zupełnej ciemności. Startuję z przewodnikiem, Michałem Stawickim.
Biegniemy obok siebie, połączeni
opaską. Jeden koniec mam owinięty wokół nadgarstka, drugi
trzyma w dłoni Michał. On jest
moimi oczami, ponieważ nie widzę
toru, rywalek, mety…
Podczas biegu mamy do dyspozycji
dwa tory, ale jeśli chcemy możemy
biec po jednym, albo przebiec z jednego na drugi. Nie wolno nam
tylko ich przekroczyć. Przewodnik
nie sprawi, że pobiegnę szybciej.
Biegnie obok. Musi wczuć się
w mój rytm. Nie wolno mu mnie
wyprzedzić, ani pociągnąć za sobą
lub popchnąć na finiszu, choć czasem aż korci. Ale jeśli wbiegnie na
metę pierwszy – dyskwalifikacja.
Może puścić opaskę, ale dopiero
10 metrów przed metą. Musimy
być zgrani podczas startu, bo oboje
ruszamy z bloków. Podczas biegu
Michał mnie informuje: „wyjście
z wirażu”, „prosta”, „wejście”,

Dotacja
z Biblioteki Narodowej
zasila budżet bibliotek

Biblioteka
Publiczna
w Szczucinie, kolejny raz uczestniczy w Programie Biblioteki
Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
Celem Programu realizowanego
w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na lata
2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbioru polskich
bibliotek publicznych. Poprzez
stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania(aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników
bibliotek. SCKiB w Szczucinie Biblioteka Publiczna otrzymała
w 2016r., dofinansowanie w wysokości 10.690 zł. Zgodnie
z Regulaminem Programu
środki w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do szczucińskiej
biblioteki i punktów bibliotecznych. Środki już zostały uruchomione i czytelnicy mogą liczyć
na nowości wydawnicze na bibliotecznych półkach.
Redakcja

„wyjście”, „prosta”. Wejście na tak
ogromny stadion sparaliżowało
mnie.
Wzrok zaczęłam tracić
w wieku siedmiu lat. Mieszkam
w Szczucinie, mam trzech starszych
braci, którzy widzą świetnie. A ja
najpierw zaczęłam widzieć jednym
okiem ciemniej,
a drugim jaśniej. Rodzice zabrali
mnie do okulisty, stwierdził, że
mam rzadką wadę wzroku, która
nie ma nawet nazwy. Cierpi na nią
parę osób na świecie i nie ma na nią
lekarstwa. Postawiłam sobie na
półce figurkę miśka i z dnia na
dzień przestawałam go widzieć…
W wieku 12-13 lat przestałam sobie dawać radę w szkole. Nie
było przystosowanych książek,
a wstydziłam się korzystać z lupy.
Wiadomo, dzieci potrafią być
okrutne. Dogryzano mi, dokuczano, podstawiano nogi. Pewnego
dnia gdy spłakana wróciłam ze

Klub Trzeciego Wieku

26.02.2016r., w Domu Kultury
w Szczucinie, zainaugurował
swoją działalność Klub
Trzeciego Wieku.

Integracja, edukacja, aktywność
fizyczna, artystyczna i kulturalna to główne założenia aktywnych seniorów. Wybrano
zarząd, ustalono plan działania
na najbliższe miesiące i terminy
spotkań. Jednym z ważniejszych
tematów podejmowanych podczas spotkań było jak uchronić
się przed złodziejami i naciągaczami, w ramach programu
"Bezpieczny Senior". Niezwykle
interesującym okazało się być
spotkanie z Panią Elżbietą
Stebską-Kot,
mieszkanką
Skrzyszowa, wspominając czasy

szkoły postanowiłam, że więcej do
niej nie pójdę. Opowiedziałam
mamie, a wieczorem przypadkiem
w telewizji w wiadomościach nadano reportaż o szkole dla niedowidzących
i
niewidomych
w Krakowie. To aż 120 km od nas,
ale powiedziałam: „mamo, to jedyne rozwiązanie”.
Tam poznałam mnóstwo
niewidomych, którzy fantastycznie
sobie radzili. Wszędzie wychodzili,
żyli zupełnie normalnie. Byli dla
mnie wielką motywacją. Na początku byłam wystraszona całą sytuacją, bo coraz bardziej traciłam
wzrok. Ale pomyślałam, że wstyd
siedzieć w czterech ścianach, skoro
tu wszyscy tacy aktywni. Każdy
coś trenował. Ja też kochałam sport,
ale jak go uprawiać skoro przestałam widzieć piłkę, czy deskę z której powinnam się odbić przy soku
w dal? Usłyszałam, że niewidomi
świetnie biegają i pływają, postanowiłam spróbować.
Skończyłam
technikum,
potem studia – pedagogikę terapeutyczną z rehabilitacją ruchową
oraz szkołę masażu. Robiłam to, co
lubię. Pracowałam w zawodzie
i starałam łączyć to z treningami.
Aż kolega ze Startu Tarnów, Michał
Derus, który w Rio zdobył srebro
w biegu na 100 m, powiedział mi:
„albo na poważnie, albo wcale”.
Przez rok trenowaliśmy
razem, ja jeszcze bez przewodnika.
Więc często zmieniałam tory, wpa-

gehenny kazachskiej. Kosmetolog radziła seniorom jak dbać
o cerę problemową. Odbywały
się także spotkania biesiadne,
poetyckie i koncerty. Wynikiem
aktywizacji seniorów z gminy
Szczucin, jest realizacja trzech
projektów:
„60 + Nowy Wiek Kultury”,
realizowany przez Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie.
W ramach projektu, uczestnicy
wzięli udzial w cyklu warsztatów odbywająch się na terenie
zabytkowego kompleksu pałacowego w Janowicach. Były to
trzy czterodniowe sesje wyjazdowe.
„Fitnes dla Seniora – Nowe
Usługi Aktywności Społecznej”, realizowany przez Partnerstwo Dla Rozwoju Obszarów
Wiejskich Ekonomika – Nauka

dałam na kogoś. To był ten moment, w którym zrozumiałam, że
trzeba pogodzić się z wadą wzroku
i wziąć do ręki białą laskę. Zaakceptować sytuację i radzić sobie
w życiu. Wcześniej broniłam się
przed przyjęciem klasyfikacji 11
- niewidomi z przewodnikiem. Nie,
nie, jaki przewodnik, przecież ja
widzę. Ale na kolejnych zawodach
znów katastrofa, nie trafiłam
w wiraż. Na kolejnej komisji odpuściłam i zaczęłam szukać przewodnika.
Z Michałem Stawickim
(były lekkoatleta i triatlonista) zaczęliśmy współpracować w listopadzie, w grudniu ubiegłego roku
mieliśmy pierwsze zgrupowanie.
Wciąż się siebie uczymy, swoich
zachowań. Wciąż się docieramy na
bieżni. Tu w Rio zaliczyliśmy dopiero czwarty wspólny start w zawodach na 400 m.
Najważniejsze
w
tym
wszystkim, że akceptuję siebie, idę
do przodu i spełniam marzenia.
Każdy powinien. Niepełnosprawność nie może wykluczać z walki
o marzenia. Wymaga to ciężkiej,
żmudnej pracy, ale jaka satysfakcja
na końcu!
Osiągniecia Asi:
Złoty medal w biegu na 200 m
– Mistrzostwa Europy-Włochy 2016
Srebrny medal w biegu na 100 m
– Mistrzostwa Europy- Włoch 2016
Zdobyte kwalifikacje na Igrzyska
Paaraolimpijskie - RIO 2016
Joanna Mazur

–
Tradycja
"PROWENT"
Lokalna Grupa Działania. W ramach projektu, organizowane są
zajęcia ruchowe z instruktorem
dwa razy w tygodniu, cykl spotkań z dietetykiem, z możliwością indywidualnych konsultacji
oraz udział w konferencji
pt. "Rola aktywności ruchowej
w
wieku
senioralnym".
„Aktywny Senior” – Jestem,
Działam, Partycypuję i Decyduję", realizowany w ramach
Rządowego Programu na Rzecz
Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014 - 2020.
Program obejmuje: szkolenie
wyjazdowe, trening stacjonarny
w gminie, wizyty grupy na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej i na posiedzeniu Rady
Miejskiej
oraz
"Seniorskie
Skrzynki Obywatelskie w Gminie", "Seniorskie Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego" i Powiatowe
Fora
Seniorów.
Udział we wszystkich projektach jest bezpłatny, uczestniczy
w nich ok. 70 osób.
Redakcja
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Wakacje z badmintonem
w szczucińskim klubie “JUNIS”
Uczniowski
Międzyszkolny
Klub
Sportowy
„Junis”
w Szczucinie, co roku w wakacje
i ferie zimowe organizuje atrakcyjne zajęcia dla swoich członków. A co w tym roku?
W czerwcu nasi trenerzy pani
Anna Dulak i pan Kazimierz
Żurek ogłosili program wakacyjnego
obozu
sportowego.
W tym roku obóz składał się
z trzech części: wyjazd kondycyjny do Zakopanego, szkolenia
techniczne,
gry
taktyczne
i pływanie, wyjazd kondycyjny
do
Szczawnicy.
Drugiego
lipca br., o godz. 8:00 nasza wakacyjna przygoda zaczęła się
wyjazdem
na
obóz
do Zakopanego. Na trasie zwiedzaliśmy ruiny zamku w Melsztynie i Czchowie, płynęliśmy
promem do groty Św. Świerada
w Tropiu, oglądaliśmy lotnisko
w Tęgoborzyi Krościenku. Już
samo
zakwaterowanie
w Zakopanem było dla nas nie
małą przygodą. Pokoje były wieloosobowe, ale wygodne, udekorowane
tradycyjnie
po
góralsku, piękne i pachnące
świeżością. Jedzenie pyszne.
Mile wspominamy wyprawy na
Wielką Krokiew, Gubałówkę,
Butorowy Wierch oraz przepiękne widoki na Kasprowy
Wierch, Nosal, Czerwone Wierchy czy Giewont. W Zakopanem
byliśmy na ciekawym koncercie
sławnego zespołu ,,Piersi”.
Każdy z nas otrzymał od organizatorów koncertu opaskę na

rękę z napisem ,,Czyste Tatry”,
wodę mineralną, soczyste jabłko
- najstarsi otrzymali również koszulki z napisem ,,Czyste Tatry”.
Jeden dzień mieliśmy pochmurny więc skorzystaliśmy
z najlepszego aquaparku w Polsce
–
„ZAKOPIAŃSKICH
TERM” – z szybkimi zjeżdżalniami wodnymi i z „ dziką
rzeką ‘’ . Kto nie był na Krupówkach /nasza koleżanka Julcia na
Krupówki mówi Kroplówki/
ten
podobno
nie
był
w Zakopanem, więc i my spacerowaliśmy po tej znanej ulicy
pod Giewontem. W drodze na
Krupówki odwiedziliśmy zabytkowy drewniany kościółek
i cmentarz na „Na Pęksowym
Brzysku” na którym znajdują się
piękne nagrobki wielu znanych
pisarzy, poetów, artystów oraz
zacnych ludzi Podhala. Kolejne
wakacyjne atrakcje zaczęły się
dopiero 18 sierpnia. Była to kolejna część; obóz dochodzący na
Hali Sportowej w Szczucinie.
Codziennie w godzinach dopołudniowych odbywały się treningi
techniki
gry
w badmintona, a po południu
albo gry sportowe albo wyjazd
do Parku Wodnego w Tarnowie,
oczywiście z obowiązkową wizytą McDonaldzie. Treningi prowadzili trenerzy pani Anna
Dulak i pan Kazimierz Żurek.
Na koniec każdego treningu
były emocjonujące losowania
nagród-niespodzianek i posiłek
regeneracyjny. Z niecierpliwością czekaliśmy na trzecią część

obozu czyli na wyjazd do
Szczawnicy. W końcu doczekaliśmy się! Pod koniec wakacji
24 sierpnia ruszyliśmy w stronę
Pienin. Zakwaterowanie i wyżywienie mieliśmy w zabytkowym
pensjonacie ,,Shalay II”. Na wycieczce
–
podobnie
jak
w Zakopanem - towarzyszył
nam przewodnik /opiekun/
nauczyciel, wesoły pan Czesław,
przygrywający nam na „heligonce”. Na tym wyjeździe pokazaliśmy na co nas stać.
Zdobyliśmy aż trzy góry:
Palenicę, wyższy Czertezik
i przez Wąwóz Homole dostaliśmy się na sam szczyt najwyższej góry w Pieninach – góry
Wysokiej. Na Czerteziku biegaliśmy wokół słupka granicznego
przez co wielokrotnie przekraczaliśmy
granicę
Polsko-Słowacką. W nagrodę za
zdobycie szczytu na Palenicy
– podobnie jak na Gubałówce
w
Zakopanem
– wykonywaliśmy szalone
zjazdy
na
saneczkach.
Każdy z nich musiał wykonać
trudne i wymagające dużej odwagi zadania po to, by mógł
być dopuszczony przed majestat
samego KRÓLA GÓR.
W obozie uczestniczyło 47 osób.
Miło wspólnie spędziliśmy czas,
gdzie oprócz górskich wypraw,
wielu wymienionych i nie wymienionych atrakcji śpiewaliśmy oraz rozmawialiśmy
wesoło.
Na koniec obozu 27 sierpnia
odbył się bardzo emocjonujący
BADMINTONOWY TURNIEJ
INTEGRACYJNY.
Wszyscy uczestnicy obozu podzieleni na grupy wiekowe grali
w turnieju w parze ze swoimi

rodzicami. Wyniki i zdjęcia
z turnieju i obozu znajdują się na
stronie naszego klubu;
http://junisszczucin.c0.pl
- zapraszamy do obejrzenia.
A co piszą sami obozowicze?
Kacper Jarosz „Te wakacje są
niezwykle udane” „Byliśmy
z siebie zadowoleni i dumni”,
„Obóz ten był fenomenalny,
a całe wakacje z badmintonem
były super!!!. Kinga Dzięgiel
„Do domu wróciliśmy zmęczeni
ale zadowoleni, z myślą o kolejnej wycieczce”. „Nie możemy
się doczekać kolejnych wyjazdów!”. Oliwia Kostecka i Julcia
Zielińska
„Zapisanie
się
do Junisu to bardzo ciekawy pomysł na spędzanie wolnego
czasu”, „Z ochotą czekamy na
następny obóz!”. Marcelina
Dzięgiel „Było czasami ciężko,
ale jak zwykle daliśmy radę”.
Gabrysia Dzięgiel „Obóz był
bardzo udany”, „Było bardzo
fajnie”. Kacper Beker i Sebastian
Walas „Spędziliśmy miło czas”,
„Z każdego z nas tryskała radość z przeżytych emocji.”,
„Gdybyście zobaczyli uśmiechy
na naszych twarzach, zrozumieli- byście, że był to dla nas
bardzo udany obóz. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu naszych wspomnień zachęcimy
was do wstąpienia w szeregi
klubu JUNIS. Na koniec można
powiedzieć, że klub JUNIS
w Szczucinie stworzył wiele atrakcyjnych form wakacyjnego
odpoczynku. A na nowy rok
sportowy planujemy …… ale to
już całkiem inna historia.
Autorzy:
Ewelina Bogdan,
Oliwia Burzy,

RUBRYKA MŁODYCH

Gazeta Szczucińska

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

str.13

Światowe Dni Młodzieży 2016 odbyły się w Polsce w dniach od 20 do 31 lipca. Najpierw młodzi pielgrzymi
z całego świata przybyli do parafii w całym kraju aby spędzić tam Tydzień Misyjny.
W Szczucinie gościliśmy młodych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Chcieliśmy pokazać im to, co
najlepsze w naszym rejonie oraz
pozwolić im poznać zwyczaje
i kulturę nadwiślańskich rodzin.
W tym celu zorganizowaliśmy
dla nich jednodniową pieszą
pielgrzymkę do Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej - Różańcowej w Borkach. Po drodze odwiedziliśmy
Środowiskowy
Dom Samopomocy w Dąbrowicy oraz parafię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w
Słupcu. Wędrówkę uwieńczyła
Msza Święta w Borkach, na której homilię wygłosił ksiądz –
opiekun grupy amerykańskiej.
Po Mszy Świętej odbył się festyn. Spędziliśmy miło czas, tańcząc, grając w piłkę oraz
słuchając lokalnej muzyki na
żywo. Uczestniczyliśmy również w Diecezjalnym Spotkaniu
Młodych w Starym Sączu. Była
uroczysta Msza Święta oraz Festiwal Młodych, mający na celu
przedstawienie kultur przybyłych gości. Oprócz wyżej wymienionych atrakcji zorganizowaliśmy
również
Festyn
Parafialny, dzięki któremu nasi
goście mogli posmakować
szczucińskich specjałów oraz
obejrzeć występy lokalnych artystów. W poniedziałek rano
z wielkim żalem pożegnaliśmy
pielgrzymów. Jak się okazało,

nie dane było nam tęsknić, gdyż
we wtorek na krakowskich
Błoniach spotkaliśmy grupę
Amerykanów, która miała ten
sam sektor co my. Dzięki temu
mogliśmy się z nimi widywać
jeszcze przez najbliższe 3 dni.
Czas spędzony na krakowskich
Błoniach był czasem refleksji
i modlitwy w międzynarodowej
wspólnocie, ale nie zabrakło tam
również koncertów, wspólnych
zabawach i tańców, pokazujących radość płynącą z chrześcijaństwa.
Najważniejszym
gościem przybyłym na Światowe Dni Młodzieży był Papież
Franciszek. Jako, że w dzień powitania papieża pojawiliśmy się
na Błoniach bardzo wcześnie,
mieliśmy możliwość zobaczyć
Papieża z bliska. Wielu z nas
miało świadomość, że być może
jest to jedyna i niepowtarzalna
okazja aby na własne oczy zobaczyć Głowę Kościoła. Druga
część spotkania Światowych Dni
Młodzieży
odbyła
się
w Brzegach. To tam przyjechało
najwięcej wiernych i tam odbyła
się całonocna adoracja oraz
Msza św. Posłania zakończona
błogosławieństwem papieskim.
Jak opisywał nocną adorację
jeden z pielgrzymów:
„Nie sposób wyrazić słowami
uczucia, którego doznaje się

podczas patrzenia na setki tysięcy młodych ludzi trwających
w modlitwie, trzymających
w rękach świece – jedyne światełka w ciemności nocy.”

Było to niesamowite doświadczenie, które na pewno na zawsze zostanie w naszych
sercach. Pomimo wielu trudów
podróży mogliśmy pokrzepić się
słowami Papieża Franciszka,
który mówił:
“Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby «wegetować», aby wygodnie spędzić
życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie,
przyszliśmy z innego powodu,
aby zostawić ślad”. Myślę, że
każdy z pielgrzymów będących
na Światowych Dniach Młodzieży nie żałuje opuszczenia
swojej „kanapy” i przeżycia tych
dni w znaczący dla siebie sposób.

Dziękujemy wszystkim, którzy
byli razem z nami w czasie tych
wspaniałych dni, rodzinom,
które przyjmowaly młodych do
swoich
domów,
księdzu
Proboszczowi
Zygmuntowi,
który czuwał i pomagał nam
zorganizować pobyt naszych
gości
w
naszej
parafii
(m.in. trasę pielgrzymki do
Borek). Dziękujemy księżom

proboszczom, wikariuszom oraz
parafianom w naszym dekanacie, którzy z tak wielkim zaangażowaniem
i
życzliwością
przyjmowali nas w czasie odwiedzin, władzom naszego
miasta Szczucina, za wspieranie
naszych działań i ufundowanie
pamiątek dla naszych gości oraz
SCKiB w Szczucinie za pomoc
w zorganizowaniu festynu dla
naszych gości i mieszkańców.
Na koniec dziękujemy animatorom, wolontariuszom oraz
wszystkim młodym, którzy nam
towarzyszyli i pomagali w przyjęciu pielgrzymów z Anglii
i USA. Dziękujemy za ich pracę
i zaangażowanie, za wspólnie
przeżyte piękne chwile w czasie
Tygodnia Misyjnego i Światowych Dni Młodych w Krakowie.
Mamy nadzieję, że te wszystkie
przeżycia i wspomnienia oraz
doświadczenia będą owocować
nie tylko w naszym i ich osobistym życiu, ale będą impulsem
do dalszej współpracy i radosnego przeżywania swojej wiary,
służenia innym w swoich parafiach oraz pozostawią ślad,
który będzie odbiciem ich pięknego życia i głębokiej wiary oraz
płynącej z tego radości życia,
której tak bardzo wszyscy potrzebujemy.
Maria Łuszcz PAŚDM
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AZBEST –Wiedza Twoją Siłą !!!
przez
Prowadzony
gm. Szczucin, od 2012 roku,
projekt „Demontaż i bezpieczne
składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, jest
finansowany przez
Federację Szwajcarską, którą
na terenie Polski reprezentuje
Biuro Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy (Biuro
SCO). Głównym celem tego
przedsięwzięcia jest demontaż,
pakowanie i transport na składowisko odpadów azbestowych
z posesji beneficjentów gmin
partnerskich, uczestniczących
w Projekcie. Ale nie bez znaczenia, dla pełnej realizacji Projektu
jest podnoszenie świadomości,
na temat szkodliwości azbestu,
gdyż wielu Polaków codziennie
naraża swoje zdrowie obcując
z wyrobami, które go zawierają
i nie zdaje sobie sprawy jak jest
to niebezpieczne. O tym, jak
ważne jest posiadanie wiedzy w
tym zakresie spróbujemy pokrótce opowiedzieć.
Rozpoczniemy od tego,
iż wiedza na temat tej włóknistej
masy minerałów jest niezbędna
dla ochrony naszego życia
i zdrowia. Im więcej wiemy, tym
jesteśmy bezpieczniejsi. Encyklopedyczna definicja mówi, iż
AZBEST to nazwa handlowa
włóknistych minerałów naturalnych, które występują w przyrodzie.
Dzięki
swoim
wyjątkowym właściwościom fizyko-chemicznym był wykorzystywany przez człowieka od
tysiącleci. Jest on odporny na niskie i wysokie temperatury,

Działania
profilaktyczne wśród
dzieci i młodzieży
w Gminie Szczucin

System
profilaktyczny
w naszej gminie jest ciągle
wzbogacany i modyfikowany, tak aby jeszcze pełniej odpowiadał nowym
wyzwaniom i przeciwdziałał szerzącym się zagrożeniom.
W ramach tych działań, już
po raz kolejny w sali narad

ogniotrwały, wytrzymały na
działanie czynników chemicznych, fizycznych i akustycznych.
W związku ze swoimi właściwościami , AZBEST, znalazł zastosowanie w wielu dziedzi- nach
naszego życia m.in.: w budownictwie, energetyce i transporcie.
Długie lata jednak nie zwracano
uwagi na skutki jakie niesie ze
sobą stosowanie tego minerału.
A niestety AZBEST, a w zasadzie jego włókna to substancje o
udowodnionym działaniu rakotwórczym. W związku z tym
głównym powodem prowadzenia działań związanych z jego
unieszkodliwianiem jest minimalizacja ryzyka zapadalności
na nowotwory azbestogenne.
Największym zagrożeniem są
włókna azbestowe wprowadzone do organizmu poprzez
drogi oddechowe, przy czym
stopień
zagrożenia
zależy
przede wszystkim od średnicy
i długości wdychanych zanieczyszczeń pyłowych. Najbardziej niebezpieczne są włókna

długie i cienkie, które łatwo
przedostają się głębiej i zalegają
w pęcherzykach płucnych.
Włókna azbestu bardzo trudno
usunąć z organizmu. Czasem są
wydalane samoistnie, jednak w
większości przypadków pozostają w organizmie. Azbest
w organizmie może być kumulowany przez całe życie,
a pierwsze objawy chorób mogą
się
pojawić
dopiero
po
20-30 latach.
Nie wiadomo dokładnie, jaka
minimalna ilość pyłu azbestowego
wywołuje
choroby.
Wiemy jednak, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest
do układu oddechowego, tym
większe ryzyko zapadalności na
choroby azbestozależne.
Mając większą wiedzę na
temat szkodliwości AZBESTU
możemy ustrzec się przed jego
zagrożeniem. W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić,
czy na terenie naszego gospodarstwa znajdują się wyroby zawierające azbest. Następnie
należy przeprowadzić inwenta-

Urzędu Miasta i Gminy
w Szczucinie odbyło się
spotkanie podsumowujące
Gminny Konkurs Literacki
i Plastyczny pt. „Bądź
trzeźwy, bądź odpowiedzialny”,
propagujący
zdrowy styl życia wśród
dzieci i młodzieży szkolnej.
Konkurs cieszył się ogromnym
zainteresowaniem
i wyróżniał dużą pomysłowością i wrażliwością laureatów.

Szczucin oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Szczucinie zorganizowali
także Gminny Przegląd
Teatrów Profilaktycznych,
w którym wzięły udział
wszystkie szkoły z terenu
gminy. Głównym celem
przeglądu było promowanie asertywnej postawy
wobec współczesnych zagrożeń, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki uzależnień. Nagrodą
dla wszystkich uczestników

Burmistrz Miasta i Gminy
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ryzację wyrobów zawierających
azbest i stworzyć plan ich usuwania. Ważnym etapem naszych działań jest również
ocena
stanu
technicznego
wszystkich wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie
naszego gospodarstwa, czy to na
dachach, czy w pryzmach gruzu
na posesjach. Gminy partnerskie
(a jest ich na terenie województwa małopolskiego 69), które
biorą udział w naszym Projekcie
są gminami nowoczesnymi dbającymi o swoich mieszkańców.
Organizują bezpłatny demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z posesji mieszkańców.
Istnieje również możliwość
uzyskania wsparcia rzeczowego
w postaci nowego pokrycia dachowego (blacha). Wsparcie to
polega na otrzymaniu przez
uprawnionych beneficjentów
blachy stalowej, standardowej
równoważnej metrażowi zdemontowanego pokrycia zawierającego azbest, jednak nie
więcej niż 200 m2 i zarezerwowane zostało dla osób fizycznych,
znajdujących
się
w najtrudniejszym położeniu
(o szczegóły proszę pytać
w Urzędzie Gminy biorącej
udział w projekcie).
Rozporządzenie
Ministra Gospodarki mówi, iż
do końca 2032 roku wszystkie
wyroby zawierające azbest
muszą zostać usunięte z terenu
Polski. Musimy być odpowiedzialni i dążyć do tego, aby tak
się stało.
Pamiętajmy: Jeśli wyroby azbes-

był
wyjazd
do
Tarnowskiego
Teatru
im. Ludwika Solskiego na
przedstawienie pt. „Pinokio”.

Ważnym projektem były
warsztaty profilaktyczne,
przeprowadzone
przez
Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa i miały za
zadanie ukazanie przyczyn
podejmowania ryzykownych zachowań przez
dzieci i młodzież.
W przedszkolach odbyły
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towe są dobrze zabezpieczone
nie są groźne.
Należy pamiętać, że demontaż
i odbiór odpadów azbestowych
może być wykonywany wyłącznie przez specjalistyczną firmę,
która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników. Przed
przystąpieniem do prac dach
lub gruz jest zraszany, aby zniwelować ryzyko wydostania się
włókien azbestowych do środowiska. Pracownicy ubrani są
w specjalne kombinezony, na
twarzach mają maski, a na głowie kask. Wszystkie prace prowadzone są bardzo uważnie.
Ściągnięte płyty układa się na
paletach, następnie wszystko zabezpiecza się folią i przykleja się
naklejkę informującą, iż opakowanie zawiera azbest. AZBEST
zwożony jest na składowiska
przeznaczone dla odpadów niebezpiecznych.
Projekt „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego”
jest
finansowany
przez
Szwajcarsko-Polski
Program
Współpracy tzw. „Fundusz
Szwajcarski”. Jest to forma bezzwrotnej finansowej pomocy
przyznanej
Polsce
przez
Szwajcarię. W projekcie uczestniczy 70 gmin na zasadzie partnerstwa. Liderem projektu jest
Gmina Szczucin.
Dzięki
wsparciu
Federacji
Szwajcarskiej realizowany Projekt spowodował wzrost świadomości społecznej na temat
szkodliwości wyrobów zawierających azbest w województwie
małopolskim poprzez realizację
Projektu nastąpiło realne uwol-

nienie od azbestu, zawartego w
pokryciach dachowych oraz zalegającego na posesjach beneficjentów.
W ramach projektu, od 2012 r.
zebrano z terenu Gmin Partnerskich – 31 000 Mg odpadów azbestowych i zdemontowano
7120 sztuk dachów.
Postrzeganie Projektu przez lokalne społeczności jest bardzo
pozytywne, gdyż fizycznie przekłada się na unieszkodliwienie
znacznej ilości azbestu. Wszystkie powyższe działania mają
bardzo duży wpływ na oczyszczenie środowiska naturalnego
ze szkodliwego azbestu zawartego w różnych wyrobach.
Gmina Szczucin jest liderem
wspomnianego Projektu, który
został podjęty jako moralne zadośćuczynienie wcześniejszej
produkcji tych wyrobów bowiem w Szczucinie od roku 1959
funkcjonowała fabryka zajmująca się produkcją wyrobów zawierających azbest. Odpad
poprodukcyjny bywał udostępniany mieszkańcom, którzy znając szereg właściwości tego
minerału, wykorzystali go do
utwardzenia podwórek, dróg,
boisk. Brak jednak w tamtym
czasie, było świadomości na
temat faktycznej szkodliwości
azbestu i oczywiście zagrożeń
jakie za sobą niesie. Doprowadziło to w przyszłości do bardzo
dużej zapadalności na choroby
azbestogenne, zwłaszcza wśród
osób pracujących wcześniej w
fabryce, a co za tym idzie do
śmierci. Dlatego czujemy się w
obowiązku, aby przekazywać
powyższą wiedzę jak najszerszej
grupie odbiorców.
Aby skuteczniej oddziaływać na

się zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej „I Ty
możesz pomóc lepiej zapobiegać niż płakać i leczyć”,
w szkołach podstawowych
„Trening konstruktywnych
zachowań i radzenia sobie
ze złością”, w szkołach gimnazjalnych warsztaty „Dopalacze – spowalniacze”,
a uczniowie Powiatowego
Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych uczestniczyli w zajęciach „Poznaj
prawdę, a prawda Cię
uwolni”.

Grupa dzieci z terenu
gminy w lipcu wypoczywała nad morzem. Miejsce,
w którym dzieci przebywały, to znany ośrodek wypoczynkowy i kulturalny,
a łagodny klimat, dużo
słońca i jodu, kąpiele
wodne zbawa na festynach,
koncertach, dyskotekach
i ogniskach dostarczyły im
wiele radości.
Klasy I gimnazjalne, w ramach integracji grupy
wzięły udział w programie
profilaktyczno- edukacyj-

świadomość zagrożeń ze strony
odpadów azbestowych przy realizacji Projektu prowadzona jest
permanentna edukacja i promocja wśród mie- szkańców gmin
partnerskich. W ramach tych
działań prowadzonych jest szereg szkoleń i spotkań wśród
mieszkańców gmin małopolski.
Szkolenia mają charakter interaktywny i są połączone z konkursami wiedzy na temat
azbestu, jego szkodliwości oraz
samego „Projektu Szwajcarskiego” realizowanego na terenie ich gminy. Młodzież
aktywnie uczestniczy zadając
wiele pytań i wykazując duże
zainteresowanie w powyższym
temacie. Najbardziej aktywni i
wyróżniający się w dyskusji
uczniowie są nagradzani gadżetami reklamowymi. Uczniowie
oczywiście zobowiązują się
wpłynąć na swoich rodziców,
aby Ci przystąpili do Projektu.
Pomocnym w tym ich działaniu
są przekazywane materiały promocyjno-edukacyjne (ulotki).

nym „Archezja”, którego
zadaniem jest podniesienie
wieku inicjacji nikotynowej,
alkoholowej, a także poprawienie relacji w grupie. Zajęcia były prowadzone
w plenerze w formie wycieczki – podróży z przewodnikami i młodymi
liderami. Odbywały się one
w Ojcowskim Parku Narodowym, na zamku, w jaskini oraz w zrekonstruowanej wiosce z pradziejów-tytułowej Archezji.
Gmina Szczucin szczególną

Równolegle z działaniami edukacyjnymi jest prowadzona
akcja promująca projekt „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających
azbest z obszaru województwa
małopolskiego”, w tym celu
uczestniczymy w szeregu imprez plenerowych odbywających się na terenie danej gminy.
Te spotkania dają nam możliwość bezpośredniego kontaktu
z mieszkańcami gmin partnerskich.
Projekt realizowany będzie do
końca 2016r., dlatego też zachęcamy mieszkańców Gminy
Szczucin do skorzystania
z możliwości darmowego demontażu dachów pokrytych azbestem oraz do darmowego
odbioru gruzu azbestowego.

Zapraszamy do odwiedzenia internetowej strony projektu:
wolniodazbestu.pl

Opracowanie:

Biuro Główne Projektu

uwagę zwraca na objęcie
profilaktyką tzw. uniwersalną uczniów od najmłodszych lat, dlatego od
września we wszystkich
szkołach rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki o charakterze sportowym, plastycznym, teatralnym, muzycznym i rekreacyjnym.

Renata Chrabąszcz
– Pełnomocnik
ds. Uzależnień

Rewolucja w LKSie!

Nowy rok przyniósł nowe
zmiany w Klubie. Począwszy od
dnia 26 lutego br., kiedy to na
Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu Wisła
Szczucin nowym prezesem został
Bartłomiej Czyż.
Po wstępnym rozpoznaniu, nowy
prezes natychmiastowo podjął
akcje mające na celu poprawienie
wizerunku Klubu. Pomimo trudności, oporów i niechęci w stosunku do zmian, w Klubie udało
się zdemontować azbestowe
budki, które są bardzo szkodliwe
dla zdrowia, a które od wielu lat
zalegały na stadionie równocześnie będąc niechlujnym wizerunkiem
w
oczach
gości
gromadzących się na stadionie.
Odnowione zostały budki dla gospodarzy oraz gości, które w niedługim czasie zostały zniszczone
przez anonimowych rabusiów.
Niemniej jednak są teraz pod stałym nadzorem ze względu na założony monitoring na stadionie.
Monitoring to także nowość, który
został założony zarówno ze
względów bezpieczeństwa, jak
i bezkarnych oprawców wandalizmu. Jednymi z pierwszych prac
wykonanych na stadionie były porządki, wysprzątany został między innymi budynek przy
stadionie, w którym od lat gromadzone były ogromne połacie
śmieci, wysprzątano również
pierwsze piętro budynku stadionu, w którym także zalegały
niepotrzebne rzeczy. Generalne
porządki pojawiły się także na trybunach, poprawiono odpływ
wody, który niszczył fundament

Informacja
o możliwości
zamieszczania
ogłoszeń

Zapraszamy
wszystkich mieszkańców gminy
Szczucin do zamieszczania bezpłatnie drobnych
ogłoszeń.

Taką formą ogłoszeń pragniemy
pomóc naszym
mieszkańcom w codziennym życiu.
Szukasz pracy chcesz być nianią,
opiekunką, pomocą
domową lub chcesz
dać pracę, a może
chcesz coś sprzedać
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przy trybunach, zakupiono kosze
na odpady segregowane. Wnętrze
budynku zostało odświeżone poprzez wymalowanie ścian, ułożenie płytek w pomieszczeniu na
sprzęt sportowy oraz ogólnych
porządkach i remontach, które
służyły poprawie wizerunku.
Obecnie, po radykalnych porządkach o czystość budynku dba zatrudniona osoba, którą udało się
zwerbować do stałej pracy.
Tak w skrócie LKS Wisła Szczucin
rozpoczęła nowy rok pod kątem
zmiany wizerunku. A jak rozpoczął się nowy sezon u naszych piłkarzy? Inauguracja ligowego
sezonu 2016/2017 miała miejsce
14 sierpnia 2016 roku w Łukowej.
Seniorzy pogromili rywali oddając aż 6 celnych strzałów w stosunku do jednej strzelonej nam
bramki. Kolejne spotkanie na naszym stadionie również zakończyło się sukcesem z pokaźnym
wynikiem bramek, bo aż 7 goli
nasza
drużyna
wywalczyła
z przeciwnikiem z Wietrzychowic,
nie tracąc tym samym żadnej
bramki. Trzecim kolejnym zwycięstwem możemy się pochwalić,
ogrywając Klub Śmigno z wynikiem 5:1. Na chwilę obecną jesteśmy liderami w tabeli, i oby taka
passa sprzyjała naszym piłkarzom
w kolejnych rozgrywkach. Jeżeli
chodzi o skład naszej drużyny, to
nastąpiło kilka znaczących zmian,
między innymi z wypożyczenia
wrócił Konrad Wołoszyn, a treningi wznowił Jakub Nytko,
Marcin Gubernat oraz Filip
Gądek. Z klubem pożegnał się
Kacper Nytko przechodząc transferem definitywnym do Unii
Tarnów i Kuba Szymański prze-

lub kupić. Wrzuć
swoją ofertę do
„Skrzynek Ogłoszeń do Gazety”,
adresy których znajdują się poniżej lub
prześlij na adres
gazeta@umigszczucin.pl.

Dane ujęte
w ogłoszeniu mogą
zawierać jedynie
treść ogłoszenia
oraz numer kontaktowy, nie musisz
zamieszczać adresu,
ani żadnych szczegółowych informacji.
Treść ogłoszeń
przyjmujemy
w dwóch punktach
znajdujących się
w: Urząd Miasta
i Gminy Szczucin

chodząc transferem definitywnym
do Stali Mielec. Tomasz Wnęk zakończył wypożyczenie, a Kamil
Bednarz i Jakub Musiał zaprzestali na chwilę obecną trenowania.
Oby każda z tych zmian miała
swój znaczący wkład w życie
sportowe piłkarzy.
Wszystko wskazuje na to, że nasz
lokalny Klub ma szansę na awans,
a poprawa wizerunku sprzyja
temu ze zdwojoną siłą. Wszystkie
działania w Klubie będące nowością mają być podstawą do uzyskania silnej i stabilnej pozycji
w oczach lokalnych klubów piłkarskich. Nie zapominajmy jednak o tym, że wszystkie
wymienione wyżej czynności,
oraz te, o których nie zostało
wspomniane, nie miałyby miejsca,
gdyby nie pomoc ludzi wierzących w to, że jest szansa, by Klub
uzyskał renomę. Przed prezesem
Klubu i Zarządem stoi szereg wyzwań, do których będą dążyć, by
usprawnić
funkcjonowanie
Klubu, by piłkarze nabrali motywacji do dalszych zwycięstw.
Wszystko
to
w
trosce
o zorganizowane drużyny piłkarzy, a więc seniorów, juniorów,
młodzików, trampkarzy i orlików.
Wierzymy mocno, że po całokształcie zmian, drużyny pokażą
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– Biuro podawcze
(Skrzynka Ogłoszeń
do Gazety)
Samorządowe
Centrum Kultury
i Bibliotek - Hol
(Skrzynka Ogłoszeń
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:
Treść ogłoszenia –
krótki opis przedmiotu ogłoszenia.

Dane kontaktowe –
nr. telefonu, adres
e-mail itp.
Gazeta będzie wydawana co kwartał
– druga połowa
ostatniego miesiąca
danego kwartału.
W związku z powyższym ogłoszenie
powinno trafić do
redakcji najpóźniej
dwa tygodnie przed
publikacją gazety.
Ogłoszenie będzie
publikowane jednorazowo, chcąc je ponowić należy
ponownie zgłosić
do publikacji.
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności
za treści ujęte
w ogłoszeniu i za-

na co je stać i że warte są swojej
uwagi w oczach innych klubów
piłkarskich.
By możliwe były dalsze działania,
niezbędne są środki pieniężne,
z tego względu serdecznie zapraszamy na mecze przy Witosa. Następna widoczna zmiana, to
obecność DJa na meczach, który
dba o umilenie chwil przed
i w czasie rozgrywek. Zachęcamy
do kupowania biletów w cenie
5 zł, co zwiększy szansę na kolejne
działania i inwestycje. Pragniemy
żeby stadion LKS „Wisła”
Szczucin, był dumą mieszkańców
i piękną wizytówką Gminy. Zapotrzebowania w Klubie są dość
spore, perspektywy szerokie,
w związku z tym zachęcamy do
czynnego udziału. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na renowację
Klubu i wszelkie próby polepszenia obiektu stadionu oraz potrzeby
naszych
graczy.
Zachęcamy zatem do współpracy
oraz
śledzenia
aktualności
o Klubie /www.wislaszczucin.pl/,
gdzie podajemy bieżące informacje. Każda złotówka jest na wagę
złota, każda para rąk chętna do
pomocy zawsze mile widziana!

strzega sobie prawo
do nie publikowania ogłoszeń o treściach niezgodnych
z prawem lub niezgodnych z regulaminem
publikowania ogłoszeń w gazecie. Regulamin dostępny
w biurze redakcji.
Istnieje również
możliwość zamieszczania artykułów
sponsorowanych
(powiązanych z reklamą danej firmy),
które będą miały na
celu przybliżenie
mieszkańcom
gminy ważne tematy dotyczące codziennego życia np.
„artykuł o koniecz-

Gabriela Nytko

ności dokonywania
przeglądów pieców”, „artykuł
o konieczności wymiany opon”, „artykuł o zdrowym
odżywianiu” itp.

Masz pytania
zadzwoń lub
przyjdź:

Samorządowe
Centrum
Kultury
i Bibliotek
Szczucin,
ul. Kościuszki 32
33-230 Szczucin,
tel./fax:
14 643-64-96
e-mail:

gazeta@umigszczucin.pl

