
Jubileuszowy koncert Gminnej Orkiestry Dętej zapowiada Kamila Grela - Oleś  
z Samorządowego Centrum Kultury i Sportu.

Grudzień 2013 r.

Aleksander Niwiński ze Strawczyna - budowniczym polskiego sportu – str. 3

Nr 12 (133)

dokończenie na str. 2dokończenie na str. 4

Z sesji Rady Gminy

Tzw. sesja podatkowa odbyła się 
26 listopada br. Radni mieli się usto-
sunkować do propozycji wójta gminy 
w sprawie wysokości podatków w 2014 
roku. Ponadto w porządku obrad zna-
lazły się projekty kilku innych uchwał 
istotnych dla funkcjonowania gminy.

Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Zdyb, który powitał 
uczestników obrad, z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem. Radni przyjęli porządek 
obrad, po czym przeszli do jego realiza-
cji. W ramach zapytań i interpelacji, radni 
zgłosili kilka problemów, które dotyczyły: 
intencji wydzierżawienia Centrum Spor-
towo - Rekreacyjnego w Strawczynku, 
wykorzystania funduszu sołeckiego so-
łectwa Chełmce na oświetlenie ul. Porę-
by (oświetlono jedynie wylot tej ulicy), 
wykorzystania środków budżetowych 
w sołectwie Korczyn, budowy gazociągu, 
m.in. w sołectwie Hucisko oraz opłat na 
budowę kanalizacji.

Podatki  
bez podwyżek

Świąt pachnących choinką, owianych  
melodią kolędy, chwil pełnych miłości 

spędzonych w gronie najbliższych,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło 

serdeczności i ciepła rodzinnej atmosfery.  

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Zdyb

Wójt Gminy
Tadeusz Tkaczyk

Do życzeń dołącza się Redakcja „Ziemi Strawczyńskiej”

Nowy Rok niech przyniesie ze sobą szczęście i pomyślność
oraz spełnienie planów i marzeń.

Te świąteczno - noworoczne życzenia
wszystkim Mieszkańcom gminy Strawczyn przekazują:

Konkurs „Nasze Dobre 
Świętokrzyskie”

- czytaj na str. 3

Gmina 
Strawczyn 

wśród 
laureatów !

Kiedy przed pięciu laty (we wrześniu 2008 roku), wójt gminy Tadeusz Tkaczyk 
wyszedł z inicjatywą utworzenia własnej orkiestry dętej, wielu pukało się w czoło, 
przyjmując ten zamiar za fanaberię. – Orkiestra dęta bez muzyków, instrumen-
tów ? – toć to czysta abstrakcja – mówili niedowiarkowie...

Jak ten czas leci, to już pięć lat !

Jest w orkiestrach dętych  
jakaś siła...
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Następnie wójt zdał relacje z wyko-
nania uchwał Rady Gminy oraz ze swo-
ich prac między sesjami rady (omówie-
nie publikujemy oddzielnie).

Radni mieli przyjąć stanowisko 
w sprawie budowy bioelektrowni na te-
renie gminy, niestety, do realizacji tego 
punktu nie doszło, ponieważ na sesji nie 
stawili się zaproszeni przedstawiciele 
firmy Bioelektrownie Świętokrzyskie 
MK Spółka z o.o. W tej sytuacji radni 
zajęli się głównym tematem sesji – usta-
leniem podatków na rok 2014 r. Temat, 
mimo jego złożoności, został załatwiony 
bardzo szybko. Wójt Tadeusz Tkaczyk 
zaproponował bowiem, by wysokość 
podatków w 2014 roku pozostała na 
poziomie roku 2013. Rada Gminy zaak-
ceptowała tę propozycję.

Kolejne uchwały, jakie przyjęli rad-
ni, dotyczyły: 

- oceny aktualizacji Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-

Podatki bez podwyżek

Życzę wszystkim Mieszkańcom,
aby magiczna moc  

Wigilijnego Wieczoru
przyniosła spokój i radość  
oraz wzajemną życzliwość

a Nowy Rok obdarował  
pomyślnością i szczęściem.

Piotr Żołądek
Członek Zarządu  

Województwa Świętokrzyskiego

wania przestrzennego gminy Straw-
czyn i zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
sołectw gminy,

- zmian w budżecie gminy,
- zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Strawczyn na lata: 
2013 – 2023,

- uchwalenia Wieloletniego Pro-
gramu Współpracy Gminy Strawczyn 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
lata: 2014 – 2019.

Rada Gminy przyjęła następnie in-
formację o stanie realizacji zadań oświa-
towych w roku szkolnym 2012/2013.

Ustosunkowując się do pytań i in-
terpelacji, wójt stwierdził m.in. że: nie 
wykorzystane środki budżetowe na 
jedno zadanie przesuwa się na zadanie 
inne. Analiza budowy gazociągu w gmi-
nie wykazała, że inwestycja byłaby, na 
dzień dzisiejszy, nieopłacalna, w związ-
ku z czym, w najbliższym czasie, reali-

dokończenie ze str. 1 zacji tego zadania nie będzie. Problem 
wydzierżawienia Centrum Sportowo 
-Rekreacyjnego wiąże się z zamiarem 
odzyskania VAT-u z tej inwestycji. Jeśli 
idzie o pobieranie opłat za kanalizację, 
gmina nie poniosła żadnych konsekwen-
cji prawnych z tego tytułu. Poinformo-
wał też, iż ze środków budżetowych wy-
konano dach na szkole w Korczynie.

Podczas sesji przedstawił się Jaro-
sław Płowiec – nowy komendant Komi-
sariatu Policji w Strawczynie. Szef poli-
cji wyraził nadzieję na dobrą współpracę 
z samorządem i że czeka na kolejne za-
proszenia na sesje. W razie sugestii lub 
uwag, co do pracy policji, prosi o wizytę 
w komisariacie lub telefon. Podał nume-
ry telefonów służbowych: 601 074 245 – 
do komendanta policji w celu korzystania 
w godzinach rozsądnych i 723 192 231 – 
do patrolu interwencyjnego.

Po wyczerpaniu porządku obrad, se-
sję zamknięto.

(J.K.)

W zakresie inwestycji: Firma DUKT 
zakończyła prace przy remoncie dróg 
gminnych: ul. Wiosenna w Oblęgorze, 
droga w Niedźwiedziu za szkołą, które 
zostały uszkodzone w czasie bardzo du-
żych opadów deszczu w czerwcu br. Od-
biór prac nastąpił 18 listopada br.

Zakończone zostały prace przy usu-
waniu odpadów zawierających azbest 
z terenu gminy Strawczyn. Ogółem 
usunięto 125,7 ton azbestu z 48 pose-
sji. Zakończono roboty przy dobudowie 
oświetlenia drogowego w miejscowości 
Chełmce, Akwizgran i Kuźniaki. Przy-
gotowano i złożono wniosek o dofi-
nansowanie zadania pn. „Opracowanie 
planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 
Strawczyn” do NFOŚiGW, w ramach 
działania 9.3 Termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej – plany go-

spodarki niskoemisyjnej Program Ope-
racyjny Infrastruktura i Środowisko.

 Rozliczono projekty pn. „Rozbudo-
wa instalacji solarnej na terenie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC 
w Strawczynku” oraz „Zmiana sposobu 
użytkowania części pomieszczeń Szkoły 
Podstawowej w Korczynie na świetlicę 
wiejską wraz z zagospodarowaniem te-
renu”.

Przygotowano i złożono wniosek 
o dofinansowanie zadania pn. „Dostoso-
wanie oddziałów przedszkolnych w gmi-
nie Strawczyn”, zmniejszanie nierówno-
ści w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej Program Operacyjny Ka-
pitał Ludzki. Odbyło się spotkanie robo-
cze w ramach projektu Comenius Regio 
„Uczenie się przez całe życie”. Odbyła 
się comiesięczna narada kadry kierowni-

Z prac wójta między 
sesjami Rady Gminy

Od ostatniej sesji, która odbyła się 30 października 2013r., wójt gminy nad-
zorował bądź wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu realizacji 
uchwały Rady Gminy, analizą wniosków komisji, przygotowaniem projektów 
uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektu budżetu gminy na 2014 rok 
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2024, 
opracowaniem ”Założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy na 2014 rok”, 
oceną realizacji budżetu gminy za 9 miesięcy br.

czej Urzędu Gminy i kierowników jed-
nostek organizacyjnych.

Wójt brał udział w wielu imprezach 
i spotkaniach, o których, w większości, 
piszemy oddzielnie wewnątrz numeru.

W omawianym okresie wójt Gminy 
wydał 14 zarządzeń w sprawach istot-
nych dla gminy.

Z sesji Rady Gminy
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Boże Narodzenie, w chrześci-
jańskiej tradycji, obchodzone jest 
25 grudnia i jest świętem mającym 
upamiętniać narodziny Zbawiciela. 

Chrześcijanie wierzą, że to wła-
śnie tego dnia Bóg zesłał na ziemię 
swojego syna, aby żyjący na niej lu-
dzie mogli zostać odkupieni. 

Dzień 25 grudnia wybrano nie na 
podstawie informacji biblijnych, lecz 
ze względu na rzymskie święta, które 
obchodzono pod koniec roku, kie-
dy to na półkuli północnej następuje 
przesilenie zimowe. Urządzano wtedy 
Saturnalia (ku czci Saturna – boga 
rolnictwa) oraz połączone święta 
dwóch bóstw słońca: rzymskiego Sola 
i perskiego Mitry. Narodziny obu bo-
gów świętowano właśnie 25 grudnia, 
na który to dzień, według kalendarza 
juliańskiego, przypadało przesilenie 
zimowe. Te pogańskie święta zaczę-
to chrystianizować w roku 350, gdy 
papież Juliusz I ogłosił 25 grudnia 
dniem narodzin Chrystusa. 

Boże Narodzenie jest bardzo ra-
dosnym i pełnym nadziei czasem. Nic 
więc dziwnego, że większość z nas 
z tej okazji wysyła innym świąteczne 
kartki, oczywiście opatrzone bożona-
rodzeniowymi życzeniami. 

Choć zwyczaj ten narodził się już 
w 1842 roku, nie od razu zyskał na 
popularności. Prawdziwy szał poja-
wił się dopiero ponad 30 lat później, 
kiedy pocztówki ze świątecznymi mo-
tywami dotarły do Ameryki.

Święta Bożego 
Narodzenia

Miło nam poinformować, iż wśród 
wyróżnionych znalazł się przedstawiciel 
naszej gminy – Aleksander Niwiński 
z ZPO w Strawczynie – nauczyciel wy-
chowania fizycznego od 1984 r., trener 
niedawno powołanego Klubu Lekkoatle-
tycznego OLIMP, zrzeszającego mło-
dych sportowców z naszej gminy.

- To nagroda dla Klubu Lekkoatle-
tycznego Olimp, dla moich, wspaniałych 
sportowców – powiedział po otrzymaniu 
wyróżnienia p. Aleksander.

Choć klub działa dopiero od 2012 r., 
to jednak odniósł już sporo lekkoatletycz-
nych sukcesów. Np. w roku bieżącym 
sportowcy Olimpu zdobyli srebrny me-
dal w zawodach krajowych w Łodzi oraz 
złoto na zawodach wojewódzkich w Koń-
skich. Zawodnicy ze Strawczyna zdoby-
wali ponadto czołowe miejsca w biegach 
przełajowych na terenie kraju.

Aleksander Niwiński ma 51 lat, jest 
rodowitym mieszkańcem Strawczyna. 
Ukończył wf. na Uniwersytecie Rze-
szowskim. Posiada trójkę dzieci.

Dodajmy, że podczas w warszaw-
skiej gali uczestniczył także wójt Tade-
usz Tkaczyk, inicjator założenia Klubu 
Lekkoatletycznego OLIMP w naszej 
gminie. (J.)

Godło „Nasze Dobre Świętokrzy-
skie”, to przede wszystkim prestiż dla 
uczestników i laureatów. To promocja 

tokrzyskie”, to konkurs skierowany do 
firm i samorządów, których regionalne 
produkty lub usługi warte są szerokiej 
promocji ze względu na swoją wysoką 
jakość i atrakcyjność.

Miło nam poinformować, że wśród 
zgłoszonych do konkursu samorządów, 
wyróżniono także naszą gminę. Przy 
ocenie samorządów wzięto pod uwagę 
ich osiągnięcia na różnych niwach dzia-
łalności społeczno – gospodarczej.

Nagrody, w formie specjalnych pla-
kietek i dyplomów rozdano podczas 
uroczystej gali, w Kieleckim Centrum 
Kultury, 21 listopada br. To prestiżowe 
wyróżnienie odebrał wójt naszej gminy 
Tadeusz Tkaczyk.

Na zdjęciu: laureaci godła „Nasze 
Dobre Świętokrzyskie”, od lewej: bur-
mistrz Sandomierza Jerzy Borowski, 
burmistrz Chęcin – Robert Jaworski 
oraz wójtowie: Pierzchnicy – Stanisław 
Strąg, Strawczyna – Tadeusz Tkaczyk 
i Waśniowa – Krzysztof Gajewski. 

Konkurs „Nasze Dobre Świętokrzyskie”

Budowniczy Polskiego Sportu 2013

Gmina Strawczyn  
wśród laureatów !

Tegoroczna, szósta edycja konkursu „Echa Dnia” – „Nasze Dobre Świętokrzy-
skie” cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Świętokrzyskie firmy zgłosiły 
wiele produktów i usług. Spośród nich kapituła nominowała do nagrody i dopuściła 
do konkursu na najlepszy produkt, usługę lub gminę aż 32 podmioty. Warto podkre-
ślić, iż po raz pierwszy do konkursu dopuszczono także gminy z naszego regionu.

nagrodzonych na łamach „Echa Dnia”, 
która przyczynia się do zwiększenia po-
pularności marki. „Nasze Dobre Świę-

Aleksander Niwiński wśród 
najlepszych w kraju !

W Hotelu Polonia Palace w Warszawie, 14 listopada br., odbyła się Gala 
Sportowa Polska 2013, podczas której Klub Sportowy Polska wręczył wyróżnie-
nia w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu 2013. Uhonorowano 50 najlep-
szych przedstawicieli sportu w Polsce.
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Gospodarz gminy był jednak konse-
kwentny: zatrudnił dwóch znakomitych 
muzyków, kapelmistrzów – Michała 
Leśnika oraz Jacka Celibałę, którzy 
mieli doprowadzić do zrealizowania nie-
codziennego pomysłu. Rozpoczęto na-
bór do orkiestry, głównie uzdolnionych 
muzycznie uczniów miejscowych (i nie 
tylko) szkół, gmina zakupiła instrumenty 
i zaczęła się nauka. 

Próby trwały wiele miesięcy, spo-
tykano się kilka razy w tygodniu w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Straw-
czynie. Na początku przychodziło 20 
osób, później stan liczebny zespołu po-
większał się. Członkowie orkiestry do-
skonalili swoje umiejętności. Powoli in-
strumenty zaczęły współgrać, z budynku 
UG słychać było coraz bardziej zgrane 
dźwięki. Można było rozpoznać niektóre 
utwory. Ta żmudna praca dała wreszcie 
efekty, orkiestra wyszła na zewnątrz, 
mając przygotowanych kilka „kawał-
ków”. Zaczęły się pierwsze, publiczne 
występy, najpierw na terenie gminy, 
podczas różnych imprez publicznych. 
Ludzie przecierali oczy ze zdziwienia, 
niedowiarkowie pochowali się za plecy 
innych. Okazało się, że w orkiestrze gra-
ją autentyczni amatorzy, a nie zawodow-
cy z kieleckiej filharmonii, jak mówili 
wcześniej niektórzy oponenci.

Wkrótce orkiestra dostała jednolite 
stroje, dokupiono kolejne instrumenty, 
wykorzystując m.in. środki unijne. Przez 
kolejne lata nie było większej imprezy 
gminnej bez udziału orkiestry. Obecnie 
w zespole gra 35 osób, głównie młodych 
ludzi, choć nie brakuje kilku starszych 
kolegów, jak choćby Krzysztof Zapała, 
na co dzień właściciel znanej cukierni. 
Rozszerzony repertuar pozwala obec-
nie nie tylko na muzykę marszową, ale 

także na koncerty bardziej urozmaicone 
utworami uznanymi np. za standardy 
jazzowe.

 Gminna Orkiestra Dęta, bo tak brzmi 
jej oficjalna nazwa, udziela się już nie 
tylko w gminie, ale także daleko poza 
nią. Uczestniczy w przeglądach takich 
orkiestr w powiecie, okrasza artystycz-
nie imprezy nie tylko rozrywkowe, ale 
także ludowe, patriotyczne. Słowem – 
wielki sukces !

Ostatnio, w GOK w Strawczynie, 
obchodzono uroczyście mały jubileusz 
orkiestry – jej pięciolecie, w ramach tzw. 
Cecyliady 2013. Koncert odbył się w dniu 
św. Cecylii – patronki muzyki. Rozpoczął 
go gościnnie młodziutki skrzypek – Kac-
per Gos z Rudy Strawczyńskiej, uczeń 
kieleckiej szkoły muzycznej. Orkiestra, 
pod batutą Michała Leśnika, wykonała 
różnorodny program z udziałem młodych 
instrumentalistów i solistów. Publiczność 
przyjęła występy entuzjastycznie, były 
głośne brawa i bisy...

Obecny na koncercie wójt Tadeusz 
Tkaczyk, nie bez satysfakcji, podzię-
kował muzykom oraz kapelmistrzom za 
trud w doskonaleniu muzycznego rze-
miosła. Były gratulacje od dyrektora Sa-
morządowego Centrum Kultury i Spor-
tu – Macieja Lewandowskiego oraz 
dyrektor ZPO w Oblęgorku Henryki 
Cisowskiej. To z jej szkoły gra w orkie-
strze wielu uczniów. Kilku z nich utwo-
rzyło nawet własny, szkolny zespół.

Po koncercie pokrojono okoliczno-
ściowy tort ufundowany przez człon-
ka zespołu, właściciela „Angeliki” – 
Krzysztofa Zapałę. Było fajnie, było 
miło jak to w muzycznej rodzinie... 

W tym roku orkiestra występowała 
podczas: WOŚ w kościele parafialnym 
w Strawczynie, Gminnych Obchodów 
Dnia Strażaka, w Powiatowym Przeglą-
dzie Orkiestr Dętych w Daleszycach, na 

Jak ten czas leci, to już pięć lat !

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...

Kapelmistrz Michał Leśnik, to także 
sprawny konferansjer, na zdjęciu: pod-
czas koncertu jubileuszowego.

Festynie „Baw się z nami – LGd –ami” 
w Kielcach, na mszy św. z okazji poświę-
cenia ambulansu RCKiK w Kielcach, na 
festynach: w Strawczynku, Oblęgorku, 
Korczynie, Oblęgorze i Chełmcach, na 
Powiatowych Zawodach Sportowo – Po-
żarniczych, reprezentowała gminę w To-
karni ( Hubertus Świętokrzyski), uświet-
niła swoim występem obchody 50 - lecia 
par małżeńskich, zorganizowała koncert 
charytatywny na rzecz Stasia Gosa.

Orkiestrze życzymy, okazji tego jubi-
leuszu, dalszych, wspaniałych sukcesów. 
Promujcie naszą gminę wspaniałą muzy-
ką. Bo przecież ona łagodzi obyczaje ! 

(Kos.)

18 listopada 2013 r. w Oblęgorze odbyło się uroczy-
ste pasowanie na przedszkolaków. 

Na uroczystość przybyli: Tadeusz Tkaczyk – wójt 
gminy Strawczyn Maciej Lewandowski – dyrektor 
SCKiS, Henryk Zapała – sołtys wsi Oblęgór oraz rodzice 
i dziadkowie przedszkolaków. 

 Wychowawczynie przygotowały program artystyczny 
– dzieci wcieliły się w role małych, wesołych misiów. Do 
wspólnej zabawy animacyjno - tanecznej dzieci zaprosiły 
swoich rodziców, było przy tym wiele śmiechu i zabawy.

Pasowania na przedszkolaków dokonał wójt Tadeusz 
Tkaczyk. Przedszkolaki, z okazji przystąpienia do grona 
uczniów, dostały upominki, a dla wszystkich uczestników 
spotkania przygotowano słodki poczęstunek.

Pasowanie na przedszkolaków w Oblęgorze

dokończenie ze str. 1

Orkiestra  
na Politechnice Świętokrzyskiej
Gminna Orkiestra Dęta ze Strawczy-

na, 4 grudnia, uświetniła swoim wystę-
pem uroczystość nadania tytułu doktora 
honoris causa Politechniki Świętokrzy-
skiej prof. dr. hab. inż. Antoniemu J. Taj-
dusiowi. Muzycy dali koncert w budynku 
Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej 
oraz przed oficjalnym rozpoczęciem uro-
czystości. I tym razem występ wzbudził 
aplauz publiczności, rektor uczelni po-
gratulował naszym muzykom wysokiego 
poziomu artystycznego i życzył dalszych 
sukcesów w popularyzacji muzyki.
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Laureaci konkursu ze swymi opiekunkami.

Pamiątkowa fotka uczestników wspólnej zabawy.

II Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej w ZPO w Oblęgorku

Bo Promnik i Strawczyn  
to jedna rodzina…

Dwuosobowa drużyna uczniów 
Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku zajęła 
II miejsce w organizowanym przez VI 
LO im. Juliusza Słowackiego w Kiel-
cach Festiwalu Młodych Geografów. 

Zuzanna Gaweł i Rafał Kurczyń-
ski zmierzyli się 21 listopada 2013 r. 
z uczniami z gimnazjów z Kielc oraz po-
wiatu kieleckiego. Oblęgorskich gimna-
zjalistów przygotowywała do konkursu 
Izabela Majewska. 

Festiwal, pod hasłem „Góry Świata”, 
wymagał od uczestników wszechstronnej 
wiedzy nie tylko z geografii, ale również 
na temat kultury i tradycji, literatury oraz 
mitologii regionów górskich. (M.W).

28 listopada, w szkole w Promniku, miała miejsce wyjątkowa zabawa jakiej 
jeszcze nie było. Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Promniku zaprosili kolegów ze 
szkoły w Strawczynie na wspólne, andrzejkowe świętowanie.

Integracja obu szkół przebiegała bez 
zakłóceń, wszyscy świetnie się bawili przy 
rytmach muzyki. Było też coś do przeką-
szenia. Uczniowie zadbali o poczęstunek 
i napoje dla zmęczonych tańcami gości. 

Zabawa była przednia, aż żal było 
się żegnać. Trzeba mieć jednak nadzie-

ję, że stanie się to tradycją w szkołach 
i w gminie. 

Uczniowie z Promnika serdecznie 
dziękują za przyjęcie zaproszenia. Są 
wdzięczni opiekunom, którzy poświęcili 
swój czas, by spędzić czas na wspólnej 
zabawie.

Sukces uczniów 
z Oblęgorka  
na Festiwalu 

Młodych 
Geografów

W konkursie wzięło udział 19 
uczniów ze szkół w: Chełmcach, Straw-
czynie, Rudzie Strawczyńskiej, Korczy-
nie i Oblęgorku. Występy dzieci oceniało 
jury, w skład którego weszli nauczyciele 
ze szkół biorących udział w konkursie.

W kategorii klas 0 – I : I miejsce 
zdobył Konrad Zarychta z SP w Kor-
czynie, II - Martyna Szafarczyk z SP 
w Chełmcach, a III miejsce wyśpiewała 
Antonia Gos z SP w Rudzie Strawczyń-
skiej. Trzeba podkreślić, że dziewczynki, 
które zajęły odpowiednio II i III miejsce, 
to najmłodsze uczestniczki tego konkur-
su, mają zaledwie po 5 lat.

W kategorii klas II – III na najwyż-
szym podium stanął Kacper Gos z SP 
w Rudzie Strawczyńskiej, przyznano 
dwa drugie miejsca dla: Aleksandry 
Przepióry z SP w Chełmcach oraz dla 
Weroniki Błaszczyk z SP w Oblęgorku, 
III miejsce zdobył Krzysztof Kozubow-
ski z SP w Oblęgorku.

Dyrektor szkoły Henryka Cisowska 
podziękowała uczestnikom konkursu 
za piękne występy, a nauczycielom za 
profesjonalne przygotowanie uczniów 
do udziału w konkursie. Każde dziecko, 
uczestniczące w konkursie, otrzymało 

„Cztery pory roku”...
 22 listopada br., w ZPO w Oblęgorku, odbył się II Gminny Konkurs Piosen-

ki Dziecięcej pt. „Cztery pory roku w piosence”. Celem konkursu było popula-
ryzowanie wśród dzieci śpiewania oraz promowanie młodych talentów.

- Przemysłowy Krystyna Rogula oraz 
Muffin Group S.J. 

Organizatorami konkursu byli na-
uczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej: Agata Wieczorek i Ka-
tarzyna Rogula.

 Agata Wieczorek

nagrodę rzeczową i pamiątkowy dyplom. 
Sponsorami nagród byli: dyrekcja ZPO 
w Oblęgorku, GDDKiA w Kielcach, 
PHUB Paweł Foks, Sklep Spożywczo 
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Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Prom-
niku, wraz ze szkołami partnerskimi 
z Turcji, Wielkiej Brytanii i Portugalii, 
realizują projekt „Our History Our Pride 
and Strenght. Głównym celem projek-
tu jest zapoznanie młodzieży z kulturą 
innych państw, rozwijanie tolerancji, 
otwartości i motywacji do nauki języka 
angielskiego doskonalenie umiejętności 
językowych oraz umiejętności współ-
pracy w grupie.

W dniach 20 – 25 października 
2013 r. odbyła się kolejna wizyta szkół 
partnerskich. Do Promnika przyjecha-
li uczniowie i nauczyciele ze szkoły 
w Lancaster, Killis oraz po raz pierwszy 
odwiedzili nas uczniowie i nauczyciele 
ze szkoły na Azorach. Uczniowie dłu-
go przygotowywali się do tej wizyty, 
uczyli się piosenek, przygotowali pre-
zentacje na temat aspiracji starszego 
pokolenia. Przedstawili także legendę 
„O smoku wawelskim” oraz zaprezen-
towali wywiad z mieszkańcem Prom-
nika. Wszystko, oczywiście, w języku 
angielskim. W rewanżu nasi goście 

przedstawili wspaniały taniec oraz za-
prezentowali różnice w sposobach spę-
dzania wolnego czasu dawniej i dziś, 
pokazali różne gry i zabawy. Zmęczeni, 

Ostatnio nauczycielki ze szkoły w Strawczynie: E. Żelazna i A. Szyszka wzię-
ły udział w pierwszym spotkaniu roboczym nowo realizowanego projektu Co-
menius - wielostronne partnerstwa szkół pt. „Go Europe”. Miało ono miejsce 
w słowackim mieście Nitra.

Głównym założeniem projektu jest 
napisanie scenariusza, skomponowanie 
muzyki, zaplanowanie choreografii oraz 
wystawienie musicalu z okazji dwu-
dziestolecia programów Sokrates. Jego 
premiera zostanie sfilmowana i udostęp-
niona szerszej publiczności. Cel ten re-
alizowany będzie przez najbliższe dwa 
lata przez uczniów i nauczycieli z sze-

ściu państw: Polski, Niemiec, Słowacji, 
Włoch, Łotwy i Turcji. Jest to ambitne 
i niełatwe zadanie. Praca w projekcie 
przyniesie jednak liczne korzyści eduka-
cyjne i społeczne. Liczymy również na 
dobrą zabawę i wymianę pozytywnych 
doświadczeń z przedstawicielami szkół 
partnerskich. (M.C.)

„Go Europe”!
Nowy projekt Comeniusa 

W Programie Comenius

Uczymy się  
przez całe życie

Program „Comenius - uczenie się przez całe życie” to program skierowany 
do uczniów, nauczycieli i kadry szkolnej. Program umożliwia współpracę szkół 
z różnych krajów Unii Europejskiej nad zagadnieniem z określonej dziedziny.

Powitanie gości w szkole, w Promniku.

ale radośni i uśmiechnięci, spacerowali 
ulicami Promnika.

Kolejne dni upływały na zwiedzaniu 
najpiękniejszych miejsc regionu. Goście 
zobaczyli mury Miasta Krakowa, Bar-
bakan, Sukiennice. W zadumie i skupie-
niu zwiedzali muzeum w Oświęcimiu 
i Brzezince. Zwiedzając skansen w To-
karni, zobaczyli przykłady budownictwa 
ludowego na Kielecczyźnie, przykła-
dowe stroje i zajęcia ludności w XVIII 
i XIX wieku. Odwiedzili Jaskinię Raj 
oraz Pałacyk Henryka Sienkiewicza. 
Goście zachwycali się zabawkami jakie 
zgromadzili pracownicy Muzeum Zaba-
wy i Zabawek w Kielcach.

Na zakończenie wizyty zorganizowa-
no dyskotekę. Nasi przyjaciele otrzymali 
pamiątkowe certyfikaty i upominki.

Uzmysłowiliśmy sobie, że wiele nas 
łączy, radość, ciekawość świata i otwarte 
serce dla przyjaciół, dlatego też na poże-
gnanie polały się łzy.

Lokalna Grupa Działania „Dorze-
cze Bobrzy” w grudniu 2013 r zamierza 
ogłosić konkursy na operacje z zakresu 
„Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój 
wsi” w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnej strategii rozwoju” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

Zainteresowane instytucje i osoby 
proszone są o kontakt z LGD z siedzibą 
w Kostomłotach Drugich, ul. Kościelna 
2A, od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 - 16.00, tel. 41 303 22 44.

Komunikat LGD 
„Dorzecze Bobrzy”
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Obchody Święta Niepodległości

W dniach 7 - 10 października 2013 
roku, w Zespole Placówek Oświatowych 
w Strawczynie, gościli uczniowie i na-
uczyciele z partnerskiego miasta Fal-
kenstein w Niemczech. Młodzież została 
zakwaterowana w szkolnym schronisku 
i spożywała posiłki w stołówce. 

Podczas wizyty goście uczestniczyli 
w zajęciach lekcyjnych, porównując me-
tody ich prowadzenia w Polsce i w Niem-
czech, podziwiali uroki Strawczyna i naj-
bliższej okolicy. Wzięli ponadto udział 
w dwóch dłuższych wycieczkach – do 
Krakowa i Oświęcimia. Towarzyszyli 
im uczniowie trzeciej klasy miejscowe-
go gimnazjum oraz nauczycielka j. nie-
mieckiego - E. Żelazna. 

Piękno i niezwykła atmosfera daw-
nej stolicy Polski zrobiły na Niemcach 
ogromne wrażenie, zaś zwiedzenie obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu skłoniło 
do zadumy i refleksji.Zarówno młodzież 
polska, jak i niemiecka była zadowolona 
ze spotkania, które stanowiło doskonałą 
okazję do szlifowania umiejętności ję-
zykowych, a także nawiązania nowych 
kontaktów towarzyskich. (M.C.)

Gościliśmy Niemców 
z FalkensteinLekcja patriotyzmu

Uczniowie klasy drugiej i czwartej, 
pod kierunkiem wychowawców p. Elż-
biety Kozieł i p. Jolanty Gołuch, przy-
gotowali inscenizację pt. „Nasza Nie-
podległa” obrazującą ważne wydarzenia 
z życia naszego narodu. Była to ciekawa 
lekcja historii o dziejach Lecha, zniewo-
leniu na 123 lata i odrodzeniu Polski, 

W Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, 14 listopada, odbyła się 
akademia z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Elż-
biety Błaszczyk nawiązując do istoty tego 
ważnego dla Polaków święta. Następnie 
uczniowie recytowali wiersze związane 
z historią Polski. Chcieli nam przypo-
mnieć o tym, jak nasi rodacy, narażając 
własne życie i przelewając krew, walczyli 
o wolność kraju. Jeden z chłopców, prze-
brany za Józefa Piłsudskiego, cytował sło-
wa, które przywódca Legionów wypowia-

dał podczas bitwy. Naprawdę zrobiło to na 
słuchaczach ogromne wrażenie. Następ-
nie chór, prowadzony przez Agatę Baza-
lińską, zaśpiewał patriotyczne piosenki, 
wprowadzając tym samym niezapomnia-
ny, podniosły i pełen nostalgii nastrój. 

Akademię zakończyła dyrektor szko-
ły, dziękując uczniom i nauczycielom za 
przygotowanie bardzo ciekawego pro-
gramu artystycznego.

„Dzisiaj ojczyzny  
uczyć się trzeba…”-

Akademia w Strawczynie

Obchody Święta Niepodległości w Korczynie

W sali gimnastycznej zgromadzili się 
wszyscy wychowankowie oraz ich na-
uczyciele, by uczestniczyć w uroczystej 
akademii. Po wprowadzeniu sztandaru 
odśpiewano hymny szkolny i państwowy. 
Potem rozpoczęła się część artystyczna . 

Na scenie pojawili się: dziennikarze 
telewizyjni, przechodnie oraz koledzy 

- te właśnie słowa stanowiły motto akademii, 12 listopada, w ZPO w Straw-
czynie, z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pod okiem 
Marty Smolarczyk i Agnieszki Szyszki, uczniowie z klas II i VI szkoły podstawo-
wej oraz II gimnazjum przygotowali wspaniałe przedstawienie.

8 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w im. Jana Pawła II w Korczynie 
uczcili 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

ze szkolnej ławki. Podczas przedstawie-
nia można było przypomnieć sobie, jak 
wyglądała długa droga do wolności kra-
ju. Pomogła w tym scena z pokoju Mać-
ka K., w której widzowie mogli śledzić 
wspólną pracę przyjaciół odrabiających 
zadanie domowe z historii. Akademię 
uświetnił śpiew chóru szkolnego. Dzie-

ci wykonywały różne piosenki patrio-
tyczne. 

Na koniec dyrektor szkoły podzięko-
wała wszystkim organizatorom spotka-
nia. Potem wręczono nagrody rzeczowe 
najbardziej zaangażowanym uczniom 
uczestniczącym w VIII Edycji Gminne-
go Konkursu Ekologicznego „Ratujmy 
przyrodę”.

okraszona patriotycznymi pieśniami 
legionowymi, projekcją fragmentów 
filmu o Józefie Piłsudskim i radosnym 
krakowiakiem „wolności”. Ku radości 
występujących spotkała się z uznaniem 
dyrektor Agnieszki Prędoty – Gad i ca-
łej społeczności szkolnej.

 Elżbieta Kozieł

Na zdjęciu: Fragment uroczystości.
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Uczniowie SP i Gimnazjum w Straw-
czynie, okazji święta swoich nauczycieli, 
obdarowali dyrektor Elżbietę Błaszczyk 
i Annę Balant oraz swoich pedagogów 
jabłkami. Pomysł zaczerpnęli z Biblii...

Pokazali, że nauczyciel został powołany 
do wychowania pierwszych dzieci. Wziął do 
ręki gałązkę z rajskiego drzewa, ale tą pomo-
cą naukową niewiele zdziałał. Kain i tak zabił 
Abla...Nauczycielowi nie udało mu się ich wy-
chować ..Z kolei w piekle, do którego zesłał go 
Stwórca, dzięki jego metodom diablęta były 
zbyt grzeczne. Trafił na ziemię, gdzie z lep-
szym lub gorszym efektem usiłuje nauczać do 
dziś. Przy okazji strofuje wychowanków, a ci 
cytują jego ulubione powiedzonka.

Uczniowskie, zabawne, przedstawienie 
obfitowało w zagadki. Wielu nawet rozpo-
znało swoje maksymy. Potem przekazano 
nauczycielom serdeczne życzenia.

Święto w biblijnej 
konwencji

Mamy wicemistrza!
W Lublinie odbyły się XIII Międzywo-

jewódzkie Mistrzostwa Młodzików w bok-
sie (strefa IV: Lubelskie, Małopolskie, Pod-
karpackie, Świętokrzyskie). Rywalizowało 
w nich blisko 70 zawodników z 17 klubów. 

Srebrny medal w swojej kategorii zdobył 
Karol Cichocki – uczeń ZPO w Oblęgorku - 
trenujący w klubie bokserskim RUSHH Kiel-
ce – na zdjęciu. W walce finałowej uległ Bra-
janowi Bieleckiemu z UMKS Morsy Dębica. 

Karol przygodę z boksem zaczął kilka mie-
sięcy temu a regularne treningi i ciężka praca 
dały pierwszy efekt. Drugie miejsce na podium 
w tak ważnych zawodach to jego pierwszy suk-
ces. Boks, jak i inne sztuki walk, daje wiele ko-
rzyści. Poprawia koordynację ruchową, refleks, 
spostrzegawczość, uczy koncentracji i skupie-
nia, dodaje pewności siebie oraz uczy pokory. 

Karolowi serdecznie gratulujemy i ży-
czymy wytrwałości w trenowaniu tej trudnej 
dyscypliny. Jarosław Skoczylas

Pierwszy poziom – dla ducha 
17 października uczniowie klasy V 

przygotowali apel poświęcony Janowi 
Pawłowi II. Dzieci przypomniały, kim 
był Karol Wojtyła jako dziecko, jaka była 
Jego droga do kapłaństwa, a co za tym 
idzie - droga do Watykanu. Aby lepiej zo-
brazować, jakim człowiekiem był Jan Pa-
weł II, została przygotowana prezentacja 
multimedialna współgrająca z występem. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć ulubio-
nej pieśni Naszego Papieża – Barki, którą 
zaśpiewali wszyscy uczniowie. Piosenka 
Święty uśmiechnięty porwała publicz-
ność, wszyscy wstali i ilustrując ruchem 
zaśpiewali. Na koniec przemówiła dy-
rektor SP, która podziękowała uczniom 
występującym, a także publiczności oraz 
zaprosiła wszystkich do drugiego etapu 
obchodów Dnia Papieskiego.

Drugi poziom – dla ciała.
Nauczyciele wychowania fizycznego 

zorganizowali Bieg przełajowy – ucznio-
wie w hołdzie Papieżowi. Ze względów 
atmosferycznych odbył się 21 paździer-
nika. Na specjalnie przygotowanej trasie, 
na boisku szkolnym, uczniowie walczyli 
o specjalną statuetkę z wizerunkiem Jana 
Pawła II. Jury przyznało w każdej klasie 
statuetkę za zajęcie I miejsca dla chłopca 
i dziewczynki. 

Rywalizacja była zacięta. Było to jed-
no z najlepszych wydarzeń sportowych 
w naszej szkole. Towarzyszyła mu cu-
downa atmosfera, a doping motywował 
biegnących. Każdy uczestnik dał z sie-
bie wszystko, aby być jak najlepszym.  
 Nagrody dla zwycięzców wręczyła dy-
rektor szkoły. 

Aldona Chudak

Dzień Papieski w szkole  
w Rudzie Strawczyńskiej

W tym roku obchodziliśmy VIII Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – 
Papież dialogu. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej rów-
nież przyłączyli się do obchodów tego dnia. Z inicjatywy dyrektor Agnieszki 
Prędoty – Gad uroczystość była dwupoziomowa.

Goście kompleksu, korzystający 
z pływalni, mogli uczestniczyć w wielu 
zabawach – wyławiali prezenty i ścigali 
się z Mikołajem na materacach. Śnieżyn-
ki rozdawały słodycze i rózgi. Ciekawą 
atrakcją była możliwość własnoręczne-
go wykonania kartek świątecznych. 

Mikołaj na pływalni
6 grudnia pływalnię OLIMPIC odwiedził święty Mikołaj ze śnieżynkami. 

Przybył lekko spóźniony, ale wyczekujące go dzieci, w zamian za cierpliwość, 
dostały wspaniałe prezenty.

Dodatkową atrakcją mikołajkowego 
wieczoru był maraton fitness. Wszyscy 
chętni mogli skorzystać z darmowych 
zajęć z aqua aerobiku, spinu i aerobiku. 

Bywalcy basenu mogli przez cały dzień 
korzystać z promocji. Płacili za godzinę dru-
gą dostawali w mikołajkowym prezencie.

Mikołajki w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Strawczynku.


