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Święto Strażaków 

Centrum OLIMPIC w Strawczynku

W przeddzień św. Floriana (4 maja) - patrona strażaków, dru-
howie jednostek OSP z gminy Strawczyn obchodzili swoje, dorocz-
ne święto. W kościele parafialnym w Strawczynie odbyła się oko-
licznościowa msza święta, w intencji m.in. strażaków, celebrowana 
przez ks. proboszcza Tadeusza Szota.

Odznaczenia  
dla najlepszych

Już od dłuższego czasu mieszkańcy gminy z nie-
cierpliwością wyczekiwali zakończenia budowy 
kompleksu sportowo rekreacyjnego w Strawczynku. 
Do tej pory korzystali z okolicznych pływalni w No-
winach, Kielcach, oddalonych od Strawczyna o po-
nad 20 km. To marzenie mieszkańców spełni się 21 
maja br. - właśnie wtedy nastąpi otwarcie kompleksu 
sportowo rekreacyjnego.

Wizytówka gminy
Centrum  Sportowo-Rekreacyjne  położone  jest 

w Strawczynku, nieopodal szkoły w Strawczynie i Ośrod-
ka Zdrowia, co ułatwia dojazd zarówno mieszkańcom jak 
i przyjezdnym. Jest to pierwsze takie Centrum w powiecie 
kieleckim, dlatego korzystać z niego będą mogli nie tylko 
mieszkańcy Strawczyna i okolic, ale również mieszkańcy 
innych gmin. Regularnie z basenu będą mogły korzystać 
uczniowie  szkół podstawowych  i gimnazjalnych naszej 
gminy w ramach zajęć lekcyjnych.

Obiekt  wyposażony  jest  w  elektroniczny  system 
chipów,  który  umożliwia  swobodne  poruszanie  się  po 
poszczególnych strefach kompleksu oraz monitoringu, 
zapewniający  bezpieczeństwo  zarówno  klientom,  jak 
i pracownikom. Centrum Sportowo-Rekreacyjne stanie 
się wizytówką gminy i magnesem przyciągający ludzi, 
dla których woda i atrakcje basenowe staną się nie tyl-
ko ciekawą formą spędzania wolnego czasu, ale  także 
przyczyniają się do zdrowego stylu życia.

Nowoczesna technologia basenowa
Do uzdatniania wody wykorzystano połączenie na-

tury i najnowszej technologii. Nie ma lepszego sposobu 
uzdatniania  wody,  niż  ten,  który  wymyśliła  ,,matka  - 
ziemia” czyli filtracja poprzez naturalne złoża piasków, 
żwirów i węgla. Sposób ten został wykorzystany w tech-
nologii  uzdatniania  wody  basenowej  w  Strawczynku. 
Uzdatnianie wspomagane jest przez lampy UV, będące 
doskonałym  uzupełnieniem  filtracji  wody,  co  stanowi 
rozwiązanie  nowoczesnej  technologi.  Promieniowa-
nie ultrafioletowe eliminuje bakterie, grzyby,  redukuje 
tworzące się w wodzie basenowej chloraminy, a co za 
tym idzie polepsza komfort dla użytkowników basenu, 
likwidując przykry zapach.

Duma  
naszej gminy
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Po mszy pododdziały OSP, z gminą or-
kiestrą dętą na czele, przemaszerowały na 
boisko gminne, gdzie odbyła się zasadniczą 
część uroczystości. Wzięli w niej udział: go-
spodarze gminy z wójtem Tadeuszem Tka-
czykiem,  przewodniczącym  Rady  Gminy 
Stanisławem Zdybem  i  jego  zastępcami: 
Tadeuszem Czarnieckim i Grzegorzem 
Stępniem, mł. bryg. Szymonem Górskim 
– zastępcą dowódcy JRG nr 2 w Kielcach 
oraz  prezesem  Zarządu  Gminnego  OSP 
Wiesławem Piotrowskim.

Komendant  gminny  OSP  Bogdan 
Woźniak  złożył  wójtowi  raport  o  goto-

Święto Strażaków 

Odznaczenia dla najlepszych
dokończenie ze str. 1 wości pododdziałów OSP do uroczystości, 

po czym wciągnięto flagę państwową na 
maszt a orkiestra odegrała hymny: Polski 
oraz strażacki.

Krótkie  (pogoda nie  skąpiła deszczu), 
okolicznościowe  przemówienie  wygłosił 
prezes ZG OSP Wiesław Piotrowski, dzię-
kując strażakom za ofiarną służbę, za wysi-
łek przy ratowaniu ludzkiego życia i mienia 
oraz złożył im, a także rodzinom druhów, 
życzenia z okazji Święta Strażaka.

Miłym  akcentem  uroczystości  było 
udekorowanie wyróżniających się druhów 
odznaczeniami resortowymi. Złote meda-
le „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: 

Mariusz Gos oraz Kazimierz Wieczo-
rek,  srebrne  medale:  Paweł Woźniak, 
Kazimierz Wilczkowski i Zbigniew 
Kruszewski, brązowe: Elżbieta Kumań-
ska, Łukasz Woźniak, Krzysztof Religa 
oraz Bogdan Nowakowski.

Odznaki „Wzorowego Strażaka” przy-
znano: Maciejowi Drogoszowi, Piotrowi 
Buchcicowi, Sebastianowi Wilkowi, 
Pawłowi Kozubowskiemu, Adrianowi 
Szczepańskiemu i Karolowi Madejowi.

Na  zakończenie  uroczystości  wyróż-
nieni druhowie zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie z władzami gminy i zaproszonymi 
gośćmi.                                   (Kos.)

  Uczniowie  znakomicie  wcielili  się 
w powierzone im role i bardzo umiejęt-
nie  uwypuklili  główne  przesłanie  mi-
sterium,  które  wszystkich  oglądających 
skłoniło  do  głębokiej  zadumy nad wła-
snym  życiem,  jego  wartością,  sensem 
cierpienia, istotą prawdziwej miłości. Po 

20 kwietnia, w przededniu Świąt Wielkanocnych, uczniowie Gimnazjum nr 
1 w Strawczynie mieli okazję obejrzeć niezwykłe widowisko: „Misterium Męki 
Pańskiej – OTO JA JESTEM Z WAMI”, przygotowane przez uczniów trzecich 
klas gimnazjum pod kierunkiem księdza Grzegorza Kuty. Klamrę kompozy-
cyjną przedstawienia stanowiły znane z Biblii sceny obrazujące mękę, śmierć 
oraz zmartwychwstanie Chrystusa, natomiast główna część widowiska poru-
szała problemy z życia ludzi w XX i XXI wieku, począwszy od popełnionych 
w Oświęcimiu zbrodni hitlerowskich po dylematy współczesnych nastolatków.

Misterium  
Męki Pańskiej

zakończeniu występu dyrektor  szkoły – 
Jadwiga Elżbieta Błaszczyk -  gorąco 
podziękowała  młodzieży  gimnazjalnej 
oraz księdzu Grzegorzowi  za przygoto-
wanie tak nietuzinkowego i poruszające-
go widowiska. 

M. Ciszek

Duży sukces odniosła drużyna 
chłopców z ZPO w Oblęgorku, wygry-
wając Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Gimnazjum w Strawczynie. W zespole 
grali: R. Zając, P. Szpot, B. Wieczo-
rek, H. Gaweł, P. Szlabs, K. Śliwa,  
P. Kozieł, P. Kwiecień. 

Tenisiści  (P.  Szpot,  P.  Kwiecień,  
K.  Pisz, R. Gaweł)  brali  udział w Mię-
dzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Dyrektora Szkoły w Gnieździ-
skach. W  Turnieju  o  ,,Błękitną Wstęgę 
Bobrzy” w Porzeczu  szkołę  reprezento-
wali: Sz. Szczepański i J. Ślewa. W Tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Piekoszów, 
który  odbywał  się  w  Jaworzni,  brali 
udział: P. Szpot, K. Pisz, P. Kwiecień (za-
jął IV miejsce) i R. Gaweł (III miejsce). 

Sport  
w Oblęgorku
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Na V „Majówkę w Oblęgorku”, która 
odbędzie się 5 czerwca 2011 roku, zapra-
sza Stowarzyszenie Kobiet „Jagienka”

W programie wiele  atrakcji  dla  dzieci 
i dorosłych. Początek festynu o godz. 15.00 
na  terenie  remizy  OSP  w  Oblęgorku.  Po 
części  oficjalnej  i  artystycznej  –  tańce  do 
północy.

Zapraszamy na Majówkę  
w Oblęgorku” !

Instalacja  obiegu  wody  basenowej 
pracuje na  zasadzie  czynnego przelewu 
górnego  z  odbiorem  wody  za  pomo-
cą  rynny  przelewowej.  Rozwiązanie  to 
(w  połączeniu  z  automatycznym  syste-
mem dozowania chemii do dezynfekcji) 
sprawia,  że  woda  w  każdym  miejscu 
niecek basenów i jacuzzi jest jednakowo 
czysta 

Atrakcje
W skład krytej pływalni wchodzi kla-

syczna niecka sportowa o wymiarach 25 
x 12,6 m z sześcioma torami do pływa-
nia i słupkami startowymi, basen rekre-
acyjny  o  powierzchni  208m2  z  ,,dzika 
rzeką”  oraz  różnymi  atrakcjami  takimi 
jak: dysze masujące, gejzery, bicze wod-
ne,  a  także  brodzik  dla  najmłodszych 
dzieci  o  głębokości  30  cm.  Na  terenie 
kompleksu  basenowego  znajdują  się 
2  zjeżdżalnie:  zjeżdżalnia  zewnętrzna 
o długości zjazdu ponad 40 m oraz sło-
nik  -  zjeżdżalnia  o  długości  zjazdu  1,5 
dla  najmłodszych  dzieci,  usytuowana 
w brodziku dziecięcym .

Obiekt  wyposażony  jest  również 
w dwie 6  - osobowe wanny  jacuzzi dla 
mających  ochotę  zrelaksować  się  i  od-
prężyć. W części obiektu krytej pływalni 
funkcjonować  będzie  sauna,  która  dla 
klientów pływalni będzie za darmo.

Kryta pływalnia wyposażona będzie 
w  rekreacyjny  sprzęt  specjalistyczny: 
pasy  wypornościowe,  ,,makarony”,  de-
ski do pływania, z których mogą korzy-
stać klienci. 

Oferta
Kryta pływalnia w Strawczynku dba-

jąc o swoich klientów, zapewnia bogatą 
ofertę  sportowo  -  rekreacyjną. Szerokie 
spektrum  świadczonych  usług  zachęca 
do  korzystania  z  pływalni.  Na  terenie 
obiektu prowadzone będą cykliczne za-
jęcia:  nauki  pływania  we  wszystkich 
kategoriach  wiekowych,  profesjonalne 
treningi pływackie, zajęcia rehabilitacyj-
ne,  naukę  tańca,  aerobik w wodzie,  or-
ganizacje  zajęć  rekreacyjnych  dla  osób 

Centrum OLIMPIC w Strawczynku

W kieleckim WDK

Duma naszej gminy
fizycznych  i  firm,  organizację  imprez 
sportowych

Ponadto  w  ofercie  znajduje  się: 
możliwość  wynajęcia  toru  bądź  całego 
obiektu, możliwość wykupienia karnetu 
kwotowego.

W  najbliższym  czasie  na  terenie 
obiektu  rozpocznie  działalność:  kręgiel-
nia, kawiarnia, palmiarnia, sztuczna plaża 
pomieszczenie do uprawiania aerobiku.

Misją  Centrum  Sportowo  -  Rekre-
acyjnego  jest  zagospodarowanie  czasu 
wolnego  mieszkańcom  gminy  Straw-
czyn i jego gościom, zapewnienie coraz 
bardziej  urozmaiconych  form  relaksu, 
wypoczynku  a  także możliwości  rywa-
lizacji  sportowej w  trakcje organizowa-
nych imprez sportowych.

Po  raz  pierwszy  w  przeglądzie 
uczestniczyli  również  przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej  im. S. Żeromskie-
go  w  Strawczynie,  którzy  pod  kierun-
kiem: A. Szyszki, A. Stefańczyk, E. Dę-
bickiej-Szmidt i przy poparciu dyrektor 
szkoły  Jadwigi Elżbiety Błaszczyk 
przygotowali  i  zaprezentowali bajkę pt. 
„Puss  in  boots”,  czyli  „Kot w  butach”. 
Uczniowie  klas  IV-VI wykazali  się  nie 
tylko świetną znajomością języka angiel-
skiego, ale również talentem aktorskim, 
wokalnym,  a  nawet  tanecznym.  Intere-

Strawczyński „Kot w butach” na scenie 
WDK-u.

Strawczyński „Kot w butach” 
 po angielsku

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, miał miejsce V Świętokrzyski 
Przegląd Teatrów Szkolnych w języku angielskim zorganizowany przez ŚCDN, 
Wydawnictwo MM Publications oraz WDK. W przedsięwzięciu tym wzięło 
udział około dwustu uczniów z dwunastu szkół podstawowych z całego woje-
wództwa.

sujące przedstawienie wzbogacone było 
bowiem piosenkami, ciekawymi układa-
mi tanecznymi, a wszystko to ubarwione 
zostało  pięknymi  strojami  i  efektowny-
mi dekoracjami przygotowanymi pod 
kierunkiem pana A. Niwińskiego. 

Widowisko  spotkało  się  z  dużym 
zainteresowaniem  i  ciepłym przyjęciem 
publiczności. Poziom wszystkich przed-
stawień  był wysoki,  a  reakcja widowni 
wypełnionej po brzegi – niezwykle żywa 
i spontaniczna. M. Ciszek

dokończenie ze str. 1
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Urząd Gminy w Strawczynie zapra-
sza wszystkich przedsiębiorców z terenu 
gminy Strawczyn  na  spotkanie  poświę-
cone wspieraniu przedsiębiorczości. 

Spotkanie  odbędzie  się  7 czerwca 
2011 r. o godzinie 14:00 w świetlicy Sa-
morządowego Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie (dawna siedziba Gminne-
go Ośrodka Kultury). 

Serdecznie  zapraszamy  wszystkich 
zainteresowanych.

OGŁOSZENIE

W świetlicy Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie ruch rozpoczął się już 
od godz. 8.00 rano. Ekipa Centrum, pod 
wodzą  dr  Agnieszki Sztandery, roz-
łożyła  trzy  stanowiska  do  poboru  krwi 
i rozpoczęła pracę. Na dawców długo nie 
trzeba  było  czekać:  mieszkańcy  naszej 
gminy  znani  są  od  lat  jako  najbardziej 
ofiarni w regionie.

Kiedy  dotarliśmy  na  miejsce  akcji, 
wszystkie stanowiska były zajęte a w ko-
lejce oczekiwało kilka osób. Do oddania 

Inauguracja Akcji „Krew darem życia” w Strawczynie

77 wrażliwych dawców
1 maja - w Święto Pracy - w Strawczynie, Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Kielcach zainaugurowało letnią akcję honorowego dawstwa krwi. 
Potrwa ona do końca września br., akcja ma na celu pozyskanie jak największej 
ilości najcenniejszego leku.

najcenniejszego  leku 
przygotowywało  się 
małżeństwo  ze  Straw-
czyna: Patrycja i Mar-
cin Jasowie.  Ona  jest 
stażystką Urzędu Gmi-
ny w Strawczynie, on 
-  pracownikiem  Spół-
dzielni  Mieszkaniowej 
„Domator” w Kielcach. 
Oddawali  krew  już  po 
raz  czwarty  a  wszyst-
ko zaczęło się podczas 
jednej z poprzednich 
„Strawczynad”. 

-  Chcemy  pomóc 
ludziom  oczekującym 
na  krew  –  powiedziała 
Patrycja. Wiemy, że jej 

ciągle brakuje, że ktoś na nią pilnie czeka. 
Skoro możemy ją oddać potrzebującym, 
to  czemu mamy  tego  nie  zrobić  ? Tym 
bardziej, że zbliża się sezon letni, będzie 
więcej wypadków drogowych i zapotrze-
bowanie na ten lek bardzo wzrośnie.

Z podobnego założenia wyszli pozo-
stali dawcy.

Jak nas poinformowała Renata Przy-
bysławska  z  Centrum  Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa,  na  akcję  w  Straw-
czynie  zgłosiło  się  85  osób,  z  których 

do  pobrania  krwi  zakwalifikowano  77. 
Oddały one 34,650 l krwi. To wpraw-
dzie mniej  niż w  roku  ubiegłym,  kiedy 
to - 2 maja - zgłosiły się 132 osoby, które 
oddały 53 l tego leku, ale i tak z obecnej 
frekwencji  byliśmy  zadowoleni.  Tym, 
bardziej, że krwi ciągle brakuje. Szcze-
gólne  zapotrzebowanie  jest  na  krew 
z minusowym RH. Akcja w Strawczynie 
pozwoliła uzupełnić te braki.

Za udział w akcji wszystkim dawcom 
serdeczne dzięki składają: dyrektor CKiK 
w Kielcach Jerzy Stalmasiński oraz wójt 
naszej gminy Tadeusz Tkaczyk.

Warto  dodać,  że  wśród  dawców 
rozlosowane  zostaną  cenne  nagrody 
rzeczowe,  ufundowane  przez  kieleckie 
Centrum.  Losowanie  nastąpi  21  maja 
br., o godz. 16.00, podczas uroczystego 
otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego w Strawczynku.

Kolejna  akcja  „Krew  darem  życia” 
zostanie  zorganizowana  podczas  tego-
rocznej „Strawczynady”, o czym poin-
formujemy. (Kos.)

Krew oddają Patrycja i Marcin Jasowie.

Przypominamy  zatem  o  podstawo-
wych  obowiązkach  właścicieli  posesji 
wynikających m. in. z ustawy z 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (jednolity tekst - Dz. 
U.  z 2005, Nr 236, poz. 2008),  a  także 
przyjętego  uchwałą  Nr  XXX/265/06 
Rady Gminy w  Strawczynie  z  23  lute-
go  2006  roku  „Regulaminu  utrzymania 
czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Strawczyn”. Do obowiązków tych nale-
żą: 
•	 utrzymanie terenów posesji w należy-

tym porządku, 
•	 wykaszanie  traw  i  chwastów  z  tere-

nów posesji, rowów oraz terenów rol-
nych, 

•	 wyposażenie  posesji  w  pojemnik  na 

odpady  komunalne  oraz  posiadanie 
aktualnej umowy na ich wywóz, 

•	 prowadzenie selektywnej zbiórki od-
padów (szkło, plastik), 

•	 posiadanie bezodpływowego zbiornik 
na nieczystości ciekłe  lub przydomo-
wą oczyszczalnię  ścieków, a w miej-
scowości, w  której  jest wybudowana 
sieć kanalizacyjna - bezwzględny obo-
wiązek podłączenie się do tej sieci,

•	 zabezpieczenie  posesji  przed  wydo-
staniem  się  zwierzęcia  na  zewnątrz, 
a  w  przypadku  braku  ogrodzenia 
utrzymywania  zwierząt  w  kojcu  lub 
na uwięzi.
Aby  zachęcić  mieszkańców  gmi-

ny  Strawczyn  do  podnoszenia  estetyki 
i czystości swoich posesji, po raz kolej-

ny  ogłoszono  konkurs  na  „Najbardziej 
zadbaną  zagrodę  wiejską  i  działkę”. 
Celem  konkursu  jest  promowanie  idei 
proekologicznych  wśród  mieszkańców. 
Przede  wszystkim  jednak  pragniemy 
docenić  codzienną  prace,  ciekawe  po-
mysły i rozwiązania w tworzeniu zadba-
nych posesji oraz wspaniałych ogrodów 
przydomowych.  Dzięki  temu  powstają 
wspaniałe warunki do rekreacji i wypo-
czynku, a gmina staje się coraz bardziej 
kolorowa, piękniejsza i weselsza. 

Ponadto  ogłoszono  konkurs,  w  któ-
rym wsie będą mogły starać się o miano 
„Najbardziej  wszechstronnego  sołec-
twa” gminy Strawczyn w 2011 r. Powo-
łana komisja oceni zaangażowanie całej 
społeczności  lokalnej  w  działaniach  na 
rzecz  swojego  najbliższego  otoczenia: 
wykoszone  rowy  przydrożne,  ład  i  po-
rządek na posesjach i miejscach publicz-
nych, organizowanie imprez kultural-
nych,  sportowych  i  turystycznych,  or-
ganizowania  szkoleń  dla  mieszkańców. 
Inicjatywa  ta  posłuży  integracji  naszej 
gminnej społeczności. 

Dbamy o czystość naszych posesji
W związku z rodzącą się wiosną wychodzimy z domów i zaczynamy upięk-

szać nasze posesje. Większość z nich już dziś jest uporządkowana i jedna pięk-
niejsza od drugiej. Niestety w natłoku spraw codziennych niektórzy zapominają 
by pomóc wiośnie i posprzątać teren przed i wokół domu.
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Korzyści dla gminy

O tych wszystkich zmianach mówi wójt 
gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk:

-  Z  dobrodziejstwa  unijnych  środków 
skorzystaliśmy  od  pierwszej  możliwości. 
Zaczęliśmy od Sektorowego Programu Ope-
racyjnego, dzięki któremu mogliśmy popra-
wić  naszą  bazę  kulturalną. Zrealizowaliśmy 
projekt  pod nazwą  „Modernizacja i wypo-
sażenie świetlicy wiejskiej w Strawczynku 
wraz z zagospodarowaniem terenu”.  Pro-
jekt miał wpływ na  integrację  i  zachowanie 
miejscowego  społeczeństwa.  Wyposażono 
pomieszczenia dla dzieci i młodzieży w tym 
mini-siłownię,  oraz  miejsce  z  możliwością 
korzystania  z  Internetu.  Urządzony  został 
również plac zabaw dla dzieci.

Kolejny projekt, to „Modernizacja i wy-
posażenie świetlicy wiejskiej w Oblęgorze 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
źródła”.  Projekt  obejmował  remont  obiek-
tu wraz z  jego wyposażeniem  i urządzeniem 
placu  zabaw.  Dodatkowo  zagospodarowany 
został teren wokół źródła poprzez wykonanie 
bezpiecznego dojścia i jego wyeksponowanie.

Powyższe projekty miały na celu podnie-
sie standardu życia i pracy na wsi, podniesie-
nie atrakcyjności  turystycznej, wzrost atrak-
cyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych oraz rozwój  toż-
samości społeczności wiejskiej i zachowania 
dziedzictwa kulturowego.

W sukurs naszym, gminnym planom  roz-
wojowym przyszedł następnie „Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich”. Oto jakie zada-
nia udało się nam dzięki niemu zrealizować:

- zagospodarowanie centrum Straw-
czyna poprzez:  zasypanie  części  istnieją-
cego  stawu,  wykonanie  kanału  i  przepustu, 
zagospodarowanie  terenu:  urządzenie  placu 
zabaw  (huśtawki,  piaskownica  z  domkiem, 
kompleks do zabawy, karuzela), budowa al-
tany o powierzchni 43 m2  , fontanny, obiek-
tów  małej  architektury  (mostek,  pergole 
drewniane,  rzeźby,  ławki,  kosze  na  śmieci, 
itp.), ogrodzenie terenu, wraz z furtką i bra-
mą wjazdową, oświetlenie (lampy parkowe), 
chodniki  i  place,  zieleń  (trawniki,  skalniak, 
rabaty kwiatowe, krzewy), budowa oświetle-
nia parkowego w centrum Strawczyna.

Poprzez  realizację  powyższego  projektu 
wzrosła  atrakcyjność  miejscowości  Straw-
czyn. Miejsce to stało się szczególnym obsza-
rem mającym  na  celu  zaspokojenie  potrzeb 
mieszkańców,  miejsce  wspólnych  spotkań, 
wymiany  zdań,  poglądów. Realizacja wpły-
nie  także  na  zwiększenie  bezpieczeństwa 
mieszkańców wsi.

Kolejne zadanie, to centrum sportowo-
rekreacyjne w Promniku. Obejmuje  ono: 
budowę zespołu boisk sportowych, w tym bo-

iska do tenisa ziemnego i siatkówki z asfaltu 
piaskowego, boiska do koszykówki i do teni-
sa z asfaltu piaskowego, wykonanie: odwod-
nienia boisk, ściany do ćwiczeń  tenisowych, 
ogrodzenia  boisk  z  siatki  o  wys.  3,5 metra, 
montaż osprzętu na boiskach, zieleni, budowę 
parkingu z dojazdami. Także zagospodarowa-
nie terenu, w tym: ciągi piesze i pieszo-jezdne, 
krąg ogniskowy, montaż ławek parkowych na 
terenie centrum - 84 szt. oraz koszy na śmieci 
- 20 szt.

Przewidziano  też  odmulenie  stawu, 
w  tym  poszerzenie  pobocza  drogi  gminnej 
na  odcinku  stawu,  przy  jednoczesnym  wy-
konaniu  od  strony  zbiornika  parapetu  wraz 
z balustradą, umocnienie skarp stawu płyta-
mi betonowymi, budowa promenady wzdłuż 
zbiornika, przebudowa przepustu pod drogą 
gminną, odmulenie rowu odpływowego.

Projekt zwiększy dostępność do aktywne-
go wypoczynku mieszkańców gminy Straw-
czyn i gmin sąsiednich oraz w szczególności 
dla  dzieci  i młodzieży  z  terenów wiejskich. 
Dodatkową korzyścią, zarówno dla społecz-
ności  lokalnej  jak  i  turystów,  którzy  będą 
korzystać  z  wybudowanych  obiektów  spor-
towych,  jest  pozytywny  wpływ  aktywnego 
wypoczynku na zachowanie zdrowia i dobrej 
kondycji, wychowanie młodzieży oraz zapo-
bieganie patologiom społecznym. Przewidu-
je się, że z uwagi na niewielką odległość oraz 
atrakcyjne formy wypoczynku i rekreacji oraz 
dogodne  warunki  ruchu  samochodowego 
będą gościć tutaj mieszkańcy Kielc. Na uwa-
gę  zasługuje  fakt  stworzenia  sprzyjających 
warunków  dla  młodzieży  szkolnej  poprzez 
prowadzenie  zajęć  wychowania  fizycznego 
i organizację zawodów sportowych. 

Powstanie  na  terenie  gminy  ośrodka 
sportowego  w wydatnym  stopniu  podniesie 
atrakcyjność  oferty  turystycznej  i  przycią-
gnie większą liczbę turystów.

Następne  zadanie,  to  „Modernizacja 
ścieżki - dojścia do kapliczki św. Rozalii - na 
terenie rezerwatu geologiczno - przyrodni-
czego „Perzowa Góra” w m. Hucisko”.

Realizacja projektu wpłynie na zwiększe-
nie  liczby  turystów,  którzy  będą  odwiedzać 
kapliczkę, tym bardziej że już w tej chwili jest 
ona jednym z miejsc na terenie gminy, które 
ogląda największa liczba osób, obok Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. 

„Zagospodarowanie terenu przy źródle 
w m. Oblęgór”, to kolejne przedsięwzięcie 
w ramach PROW. Przewodnią myślą projek-
tu jest zorganizowanie przestrzeni publicznej 
służącej  do  spotkań  mieszkańców miejsco-
wości  Oblęgór,  do  organizacji  niewielkich 
imprez  zbiorowych,  rekreacji, ognisk,  grilla 
lub wypoczynku przy źródełku.

Realizacja  projektu  przyczyni  się  do 
wzrostu  atrakcyjności  miejscowości  Oblę-
gór.  Będzie  to  miejsce  wspólnych  spotkań, 
wymiany  zdań  i  poglądów.  Obiekt  będzie 
uatrakcyjniać pobyt agroturystom.

I  kolejne  zadanie:  „Zagospodarowanie 
centrum miejscowości Chełmce”,  które 
polegać  będzie  na  budowie  boiska  wielo-
funkcyjnego o nawierzchni asfaltowej, ciągu 
pieszo  -  jezdnego  o  długości  300  metrów, 
chodnika, urządzeniu zieleni oraz ustawieniu 
ławek. Zadanie zwiększy atrakcyjność miej-
scowości a wybudowane obiekty przyczynią 
się do częstszych spotkań mieszkańców. 

Środki z PROW pozwolą  także na zmia-
nę  sposobu użytkowania  części  pomieszczeń 
Szkoły Podstawowej w Korczynie na świetlicę 
wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu.

Prace polegać będą na wymianie dachu na 
dwuspadowy,  zmianie  sposobu  użytkowania 
części  pomieszczeń  znajdujących  się  na  pię-
trze budynku SP na świetlicę wiejską. Planuje 
się także ocieplenie starej części budynku. 

Poprzez  realizację  tego  zadania,  miesz-
kańcy  zyskają  miejsce  organizacji  zebrań 
wiejskich,  spotkań  oraz  rekreacji.  Ponadto 
poprawi się komfort nauczania w szkole.

Obok wykonanych i realizowanych 
zadań, w ramach PROW, przewidujemy 
kolejne: „Zakup pojemników na odpady 
stałe w gminie Strawczyn”.

Selektywną  zbiórką  odpadów  komu-
nalnych  objętych  jest  100%  mieszkańców 
gminy. Na terenie gminy odpady komunalne 
zbierane są w kilku funkcjonujących, nieza-
leżnie  od  siebie,  wariantach:  system  „wor-
kowy”,  system  pojemnikowy,  system  ogól-
nodostępnych  pojemników  (gniazdowy). 
Selektywna  zbiórka  obejmuje  dwa  rodzaje 
odpadów  opakowaniowych:  szkło,  zbiera-
ne do pojemników oraz  tworzywa sztuczne, 
zbierane do worków żółtych. 

W  2009  r.  gmina  Strawczyn  otrzymała 
dofinansowanie działań z zakresu  tworzenia 
systemu  zbiórki  i  segregacji  odpadów  sta-
łych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  2007-2013.  Z  przyznanych  środ-
ków zakupiono 

2.000  pojemników  PE-HD  120  l.  na 
odpady  stałe  do  selektywnej  zbiórki  szkła. 
Koszt inwestycji wyniósł 150 792 zł.

Zakup  pojemników  na  odpady  stałe 
(szkło) - 2000 szt. - dla mieszkańców gminy 
Strawczyn  przyczynił  się  do  ulepszenia  ist-
niejącego wcześniej systemu zbiórki i segre-
gacji odpadów stałych.

 „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Chełmce wraz z przerzu-
tem ścieków do Strawczynka” – to kolejne 
zadanie w ramach PROW.

Umożliwi  ono  odprowadzenie  ście-
ków z miejscowości Chełmce do  istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Strawczynie.

Jak  z  powyższego  wynika,  gdyby  nie 
środki unijne, gmina byłaby o wiele uboższa, 
a jej mieszkańcom żyłoby się dużo gorzej.

Gdyby nie Unia...
Szeroka struga euro, płynąca z pomocowych programów unijnych zmienia pejzaż 

dzisiejszej wsi polskiej, w tym świętokrzyskiej. Miliony euro, wsparte własnymi środka-
mi budżetowymi, zaowocowały inwestycjami na wsi, które nie tylko zmieniły jej wygląd, 
ale także sposób myślenia ludzi tu mieszkających. Możliwość zorganizowania i rozwo-
ju własnych firm, wiele inicjatyw mających na celu zdobycie oraz podwyższenie swoich 
kwalifikacji, inwestycje w kulturze, sporcie itp. sprawiły, że 6-letnie uczestnictwo w ro-
dzinie europejskiej znacznie przybliżyło nas do światowych standardów życia.
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8 maja br. w Hucie Szklanej odbył się 
finał  IV  konkursu  na  najsmaczniejszą, 
tradycyjną potrawę powiatu kieleckiego. 
Gminę Strawczyn reprezentowały panie 
z  Koła Gospodyń Wiejskich w Chełm-

cach.  Przygotowały:  krupnik  babuni  na 
kaszy  jaglanej  oraz  barszcz  chłopski 
z czerwona fasolą. Panie zajęły 5 miej-
sce na 19 biorących udział w konkursie.

Sukces pań z KGW Chełmce

Unijny maraton pieszy po Górach 
Świętokrzyskich odbył się po raz siód-
my. Tytuł „ Twardziela Świętokrzyskie-
go” zdobyło łącznie 100 osób (w tym 8 
pań), trasy nie ukończyło 36 osób. 

W łatwiejszej konkurencji na 50 km 
wystartowały 42 osoby, 2 nie dotarły do 
mety.  Wśród  zdobywców  „twardziela” 
jest  nietuzinkowa  postać  Bogusława 
Ogrodnika  z  Wrocławia,  znakomitego 
himalaisty,  zdobywcy  Korony  Ziemi 
(najwyższe  szczyty  wszystkich  konty-
nentów  z Mount  Everest włącznie),  re-
kordzisty świata w deniwelacji ( w górę 
8844 m Mount Everest i jako nurek 163 
m pod wodą na Morzu Czerwonym). 

Najszybciej  dystans  100  km  po-
konał  komandos  z  Krakowa  Jakub 
Majchrzak.  Dokonał  tego  w  12  godz. 
53min., co jest rekordem tej trasy. Wśród 
pań najszybsza była Elżbieta Synowiec 
ze Skarżyska-Kam. kończąca dystans na 
26 pozycji, a tuż za nią jako 27 dotarł do 
mety  senior  „twardziela”  69-letni Hen-
ryk Cygan z Olsztyna. 

W  imprezie  brali  udział  turyści 
z  wszystkich  województw,  łącznie  re-
prezentowali  135  różnych  miejscowo-
ści.  Maraton,  pomimo  wielu  wywrotek 
i  potłuczeń  odbył  się  bez  większych 
kontuzji, jedynie w Kuźniakach jednego 
z uczestników ukąsił piesek - przybłęda, 
który podziękował mu w  ten sposób za 
wielokilometrową  wędrówką  (biegł  za 
turystą ponad 40 km

Kamila Grela – Oleś

Zwycięzca maratonu – Jakub Majchrzak.

Unijny Maraton po naszym regionie

Jakub Majchrzak 
– świętokrzyskim „Twardzielem”

Jesteśmy po lekturze jubileuszowego 100. numeru naszego miesięcznika „Ziemia 
Strawczyńska”. W każdym egzemplarzu informował Pan rzetelnie o życiu naszej 
„ Małej Ojczyzny”. Miesięcznik jest chętnie czytany przez mieszkańców Gminy. 
Pokazuje Pan w nim, jak Gmina rozwija się, jak pięknieją nasze miejscowości, jak 
działają poszczególne placówki, jak rozwija się sport, organizacje i stowarzyszenia.

Korzystając z tej okazji – życzymy Szanownemu Panu 100-lat w dobrym zdrowiu, 
satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Z niecierpliwością oczekiwać będziemy na kolejne egzemplarze „ZS”.
Łączymy wyrazy szacunku i poważania.

Szanowny Panie Redaktorze !

 Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy
 inż. Stanisław Zdyb mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Strawczyn, kwiecień 2011 rok

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Strawczynie odbył się IX Gminny Kon-
kurs Ortograficzny o laur Gimnazjalnego Mistrza Ortografii, o który walczyło 
12 uczniów gimnazjów z Oblęgorka, Promnika i Strawczyna.

 Zwycięzcy IX Gminnego Konkursu Ortograficznego o laur Gimnazjalnego Mistrza 
Ortografii wraz z jego organizatorką – panią A. Ksel

Podobne  zmagania  miały  również 
miejsce  w  Zespole  Placówek  Oświa-
towych  w  Strawczynie,  gdzie  o  tytuł 
Szkolnego Mistrza Ortografii  rywalizo-
wało  22  uczniów  ze  wszystkich  szkół 
podstawowych z terenu gminy. Najlepiej 
spośród  gimnazjalistów  w  meandrach 
wyrazów naszpikowanych ó, ż i h radzi-
ła  sobie Milena Gorzelak  z  Promnika, 
zaś  wicemistrzami  zostali: Ewa Cedro 
oraz Radosław Zając z Oblęgorka. Ty-

tuł Szkolnego Mistrza Ortografii zdobył 
Kamil Kowalski  z Korczyna,  a  na  ko-
lejnych miejscach uplasowały się Julita 
Szymkiewicz  z  Rudy  Strawczyńskiej, 
Wiktoria Borkowska z Chełmiec i Da-
ria Woźniak ze Strawczyna. 

Zwycięzcy, oprócz dyplomów, otrzy-
mali  nagrody  książkowe  ufundowane 
przez  Gminną  Bibliotekę  Publiczną 
w Strawczynie. 

 A. Ksel, M. Ciszek

Mistrzowie ortografii
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Jury,  w  skład  którego  wchodzili 
uczniowie, miało nie lada problem z wy-
borem  zwycięzcy.  Najbardziej  wszyst-
kich  zachwycił  swoim  strojem  „Dody 

Prima aprilis w ZPO w Promniku
W ZPO w Promniku, 1 kwietnia br., było bardzo wesoło i zabawnie - jak co 

roku. Duża grupa uczniów humorystycznie się przebrała i wystąpiła w konkur-
sie na najzabawniejszy strój.

Elektrody”  uczeń  klasy  III  gimnazjum 
Norbert Kobiec oraz uczeń klasy VI Pa-
tryk Stępień,  jako „pierwsza dama Gór 
Świętokrzyskich”- Genowefa Pigwa.

W  nagrodę  uczestnicy  konkursu 
mogli  skosztować  przysmaków  przy-
gotowanych  przez  uczniów  gimnazjum 
w ramach realizacji projektu Comenius. 
Podali  oni  bowiem  pełnowartościowe 
przekąski,  przystawki  i  napoje  zgod-
nie z realizowanym tematem projektu 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Obecnie, dzięki zastosowaniu aparatów 
słuchowych o zaawansowanej technologii 
oraz implantów ślimakowych dzieci z głę-
bokim uszkodzeniem, słuchu mogą rozwi-
jać mowę także drogą słuchową. Wczesna 
diagnoza  uszkodzenia  słuchu  oraz  wcze-
śnie  rozpoczęta  rehabilitacja  pozwalają 
dzieciom na wszechstronny ich rozwój.

 Perspektywy rozwojowe dziecka, u 
którego stwierdzono wadę słuchu, zale-
żą nie tylko od stopnia utraty słuchu, ale 
w dużej mierze od warunków, w jakich 
przebiega proces wychowawczy. Wpływ 
środowiska  oddziałuje  na  psychikę 
dziecka oraz na sposób porozumiewania 
się z otoczeniem. Bardzo wiele zależy tu 
od  rodziców,  od  ich  świadomości  sytu-
acji i gotowości współdziałania w proce-
sie rehabilitacji.

 Im wcześniej rozpoznana jest 
wada słuchu i im wcześniej dziecko 
będzie rehabilitowane, tym większą 
ma ono szansę nauczenia się mowy, 
przeprowadzania prawidłowych operacji 
myślowych, a co za  tym idzie na pełny 
rozwój  ogólny. Dziecko  z wadą  słuchu 
ma  szansę prawidłowego  rozwoju,  jeśli 
zostaną spełnione następujące warunki:

•	 wczesne  uchwycenie  i  rozpoznanie 
wady słuchu,

•	 wczesne wyposażenie w dobrze dopa-
sowane aparaty słuchowe lub implant 
ślimakowy  (w  zależności  od  stopnia 
uszkodzenia słuchu),

•	 odpowiednią stymulację narządu słu-
chu,

•	 wychowanie w mowie dźwiękowej,
•	 systematyczną  pracę  nad  systemem 

słownikowo- gramatycznym.
  Spostrzeganie  otaczającej  nas  rze-

czywistości  odbywa  się  za  pomocą  re-
ceptorów.  Im  więcej  receptorów  bierze 
udział w spostrzeganiu, tym spostrzeże-
nia są bardziej adekwatne do rzeczywi-
stości.  Pełne  poznanie  otoczenia  może 
nastąpić  jedynie  wtedy,  gdy  sprawnie 
działają wszystkie receptory.

 Mamo, tato, odpowiedz sobie na py-
tania:
−	 Czy moje  dziecko  reaguje,  gdy mó-

wię do niego normalnym głosem? Pa-
miętaj jednak, że dzieci czasem słyszą 
tylko to co „chcą”.

−	 Czy moje dziecko słyszy, gdy mówię 
za  jego placami? Kiedy malec widzi 

twarz  mówiącego  może  wspomagać 
się  odczytem  z  ruchu  warg,  dlatego 
twarz musi być niewidoczna. 

−	 Czy moje dziecko oglądając telewizor 
ustawia  go  głośniej  niż  ja  lub  siada 
bardzo blisko?

−	 Czy moje  dziecko  jest  nieusłuchane, 
niegrzeczne zarówno w domu jak i w 
przedszkolu? To czasem może wyni-
kać z niedosłuchu. 

Drogi Rodzicu, JEŚLI TWOJE 
DZIECKO SŁABO SŁYSZY LUB 
PRZYPUSZCZASZ, ŻE MOŻE 
MIEĆ PROBLEMY ZE SŁUCHEM, 
proponujemy bezpłatne konsultacje 
specjalistyczne: surdopedagogiczne, 
surdologopedyczne, terapii integracji 
sensorycznej EEG Bioofeedbacku. 

 Doświadczeni specjaliści wykona-
ją przesiewowe, komputerowe badanie 
słuchu i mowy, zdiagnozują w zakresie 
integracji sensorycznej. Po wstępnej 
diagnozie dziecko będzie miało możli-
wość uczestnictwa zajęciach ze specja-
listami.

Zespół Placówek Szkolno - Wy-
chowawczych, w którym mieszczą się 
szkoły dla dzieci z wadą słuchu, Kielce, 
ul. Jagiellońska 30, tel.: 41 366 18 67

Rodzice, nie lekceważcie tej przypadłości ! 

Czy twoje dziecko dobrze słyszy?
Zmysł słuchu czynny jest u dziecka już od pierwszych dni życia. Słysząc 

mowę otoczenia, dziecko uczy się ją naśladować, a wreszcie samo mówić. Uszko-
dzenie słuchu, nawet w niewielkim stopniu, opóźnia, ogranicza i utrudnia roz-
wój mowy małego dziecka, ale go nie uniemożliwia. Dlatego tak istotne jest pod-
jęcie wczesnej rehabilitacji słuchu i mowy.

Agata Karyś i Iwona Czarnecka 
 – logopedzi ZPSW 



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
 e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

Nowe przepisy mają  zostać  dostoso-
wane do wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego.  Zgodnie  z  nimi  dłużnik  najpierw 
zostanie uznany przez gminę  za uchyla-
jącego się od alimentów i od  tej decyzji 
będzie się mógł odwołać. Dopiero po jej 

Nowe zasady  
odbierania praw jazdy

Nowe zasady odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym przewi-
duje nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, którą 
przyjąć ma rząd – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

uprawomocnieniu gmina wyśle do staro-
sty wniosek o odebranie mu prawa jazdy.

Jeśli rodzic przez sześć kolejnych mie-
sięcy płaci nie mniej niż 30 proc. zasądzo-
nych  alimentów,  w  myśl  nowych  zasad 
nie musi się obawiać utraty prawa jazdy.

Zaczęło  się  od  aktu  pasowania  na 
czytelnika.  Na  uroczystość  przybyli 
uczniowie  klasy  I,  klasy  „0”,  dyrekcja 
szkoły, nauczyciele oraz rodzice. Goście 
obejrzeli scenkę pt. „Bajkowe potyczki”. 
W przygotowaniu przedstawienia pomoc 
okazała p. Jadwiga Mróz. Aktu pasowa-
nia dokonała wicedyrektor szkoły Joan-
na Ciołak. 

W bieżącym roku szkolnym w książ-
nicy  zorganizowano  Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek  Szkolnych,  przygoto-
wując kampanię społeczną „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Wzięli  w  niej  udział 
uczniowie  wszystkich  klas  oraz  przed-
szkolaki.  Młodzież  gimnazjalna  pozna-
wała  w  języku  polskim  i  angielskim 
utwory S. Żeromskiego z okazji 85. rocz-
nicy jego śmierci i 146. rocznicy urodzin. 
Czytelnikom klas „0” i I-VI została przy-
bliżona  twórczość  Marii  Konopnickiej, 
zmarłej 100 lat temu. Obie rocznice stały 
się bodźcem do zgłębiania tajników pol-
skiej literatury. Współudział w Tygodniu 
Czytania mieli p. Magdalena Mendelka 
- Kozieł i p. Błażej Bujała.

By  dać  wyraz  głębszemu  zaintere-
sowaniu  pisarstwem  S.  Żeromskiego, 
został przeprowadzony konkurs literacki 
pod  hasłem  „Szlakiem  literackim Ste-
fana  Żeromskiego”  dla  młodzieży  klas 
III gimnazjum. Uczniowie zmagali się z 
różnymi pytaniami dotyczącymi życia  i 
twórczości pisarza. Najlepszymi okazali 
się: Aneta Jasińska, Justyna Drogosz 
i Kinga Orzechowska.  Wyróżnienie 
otrzymała Edyta Jas. 

Wprowadzenia do  rozgrywek  literac-
kich dokonali członkowie aktywu biblio-
tecznego,  wcielając  się  w  rolę  pisarza  i 
jego  przyjaciół.  Swój  wkład  członkowie 
wnieśli także podczas konkursu czytelni-
czego pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

Uczniowie  klas  VI,  dla  których 
przeznaczony  był  konkurs,  zapoznali 
się  dokładnie  z  utworem  na  lekcjach  j. 
polskiego  oraz  oglądając  inscenizację 
na  deskach  teatru  w Kielcach.  Komisji 
oceniającej, która wyłoniła zwycięzców,  
przewodniczyła  dyrektor  Henryka Ci-

Atrakcyjność przygotowywanej oferty dla młodszych i starszych czytelni-
ków, przyjazność samego miejsca owocują tym, że biblioteka  przyciąga poprzez 
liczne, organizowane przez jej opiekunkę, p. Renatę Parandyk przedsięwzięcia. 
Watro przypomnieć ciekawsze z ostatnich.

Biblioteka w Oblęgorku – 
atrakcyjna, bliska, przyjazna

sowska, nagrodzeni zostali: Kamil Za-
pała, Adriana Czarnecka i Weronika 
Zapała.

Innym  obszarem  działalności  biblio-
teki  były  zajęcia  biblioteczne,  podczas 
których uczniowie kreowali wizję biblio-
teki przyszłości oraz opisywali swoje od-
czucia związane z nią. Opracowany przez 
organizatora -bibliotekarza projekt przed-
sięwzięć na Miesiąc Bibliotek, akcji, kon-
kursów, przedstawień teatralnych i lekcji 
wskazuje na to, że właśnie takie inicjaty-
wy służą promocji biblioteki i sprawiają, 
że staje się ona bliska uczniom. 

Tradycją  biblioteki  stały  się  także 
gazetki  i wystawy  zarówno  tematyczne 
  i  okolicznościowe.  Jednym  z  przykła-
dów  są  rocznice  śmierci  H.  Sienkie-
wicza.  Stwarzają  okazję  ku  temu,  aby 
uczcić pamięć tego znakomitego pisarza. 

W tym celu w bibliotece była zorganizo-
wana wystawa pod hasłem „Z kart twór-
czości  H.  Sienkiewicza”  upamiętniają-
ca  94.  rocznicę  śmierci  patrona  szkoły. 
Przybliżono  społeczności  lokalnej waż-
ne aspekty utworów pisarza.

Po  raz  kolejny  Dzień  Zakochanych 
był  powodem  do  zorganizowania  VII 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Mi-
łosnej pod hasłem „Miłość to znaczy 
popatrzeć na siebie, tak jak się patrzy 
na obce nam rzeczy”. 100. rocznica uro-
dzin Czesława Miłosza była zachętą dla 
gimnazjalistów do tego, aby sięgnęła do 
jego poezji. Jest to szczególnie ważne w 
ROKU MIŁOSZA. Uczestnicy wykazali 
interesujący  sposób  prezentacji  recyto-
wanych utworów, dowiedli opanowania 
pamięciowego  oraz  ogólnej  kultury  ży-
wego słowa. Wśród zwycięzców znaleźli 
się: Maria Zapała, Karolina Gozdek, 
Izabela Niebudek i Wiktoria Zdyb. 
Wyróżnienie  otrzymały:  Marta Łataś 
oraz Aleksandra Kubiec.

 Słodkie „serduszko”, które otrzyma-
li uczestnicy miało przypominać o tym, 
że zawsze należy patrzeć na siebie z mi-
łością i szacunkiem, nie tylko w murach 
szkoły, ale także poza nią. 

Renata Parandyk

Zabawne scenki kabaretowe przepla-
tane  były  piosenkami  chóru  szkolnego 
oraz  solistów.  Na  zakończenie  chłopcy 
wręczyli  paniom  piękne  bukiety  wio-
sennych kwiatów. Występ spodobał się,  

rzecz  jasna,  nie  tylko dziewczętom,  ale 
całej  społeczności  szkolnej,  o  czym 
świadczyły gromkie brawa, którymi zo-
stał nagrodzony. (M.C.)

Życzenia dla pań
W ZPO w Strawczynie miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet, którą 

otwarła  dyrektor szkoły, Jadwiga Elżbieta Błaszczyk, składając gorące życzenia wszyst-
kim dziewczętom i paniom. Następnie głos zabrali chłopcy z klas Va i VI szkoły podstawo-
wej oraz z kl. III a gimnazjum, którzy, pod kierunkiem A. Czechowicza i A. Niwińskiego, 
z pomocą A. Bazalińskiej i E. Żelaznej, przygotowali humorystyczne przedstawienie bę-
dące próbą odpowiedzi na zasadnicze pytanie: „Kim dla Ciebie jest Kobieta ?”. 


