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"Koncert Gminnej Orkiestry Dętej z solistką Patrycją Bujak"
Fotografia:   fot. Wojtec Błaszczyk

Uchwalona, 15 stycznia br., przez Sejm nowelizacja Prawa 
Budowlanego znosi pozwolenia na budowę domów jednorodzin-
nych, gdy ich budowa lub przebudowa nie jest uciążliwa dla sąsia-
dów; nowe przepisy przyspieszają też wydawanie zgody na użytko-
wanie.

 Nowela Prawa Budowlane-
go znosi wymóg uzyskiwania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę lub 
przebudowę domu jednorodzinne-
go. Rozwiązanie to dotyczy bu-
dynków, których obszar oddziały-
wania nie wykracza poza granice 
działki objętej inwestycją, czyli w 
sytuacji, w której dom nie jest 
uciążliwy dla sąsiadów. W takich 
przypadkach konieczne będzie je-
dynie zgłoszenie budowy z projek-
tem budowlanym i dołączenie do-
kumentów wymaganych w trybie 
pozwolenia na budowę dla tego 
budynku. Starosta będzie miał 30 
dni na ewentualny sprzeciw.

Skrócono także czas oczeki-
wania na tzw. "milczącą zgodę na 
użytkowanie" (brak sprzeciwu ad-
ministracji) - z 21 do 14 dni - 
w przypadku obiektów oddawa-
nych do użytkowania na podsta-
wie zgłoszenia.

Nowela znosi ponadto obo-
wiązek załączania do projektu bu-
dowlanego oświadczeń o zapew-
nieniu energii, wody, ciepła i gazu 
oraz o warunkach przyłączenia do 
sieci wodociągowych, kanalizacyj-
nych, cieplnych, gazowych, elek-
troenergetycznych, telekomunika-

cyjnych, oraz oświadczeń właści-
wego zarządcy drogi o możliwości 
dostępu do drogi publicznej (z wy-
jątkiem dróg krajowych i woje-
wódzkich, dla których takie 
uzgodnienia nadal będą koniecz-
ne). Spełnienie przez budynek wa-
runków w zakresie podłączenia do 
mediów będzie weryfikowane na 
etapie zgłoszenia terminu rozpo-
częcia robót budowlanych.

Zlikwidowano też obowią-
zek zgłoszenia o zamierzonym ter-
minie rozpoczęcia robót budowla-
nych. Do tej pory inwestor - na co 
najmniej 7 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia robót - mu-
siał powiadomić nadzór budowla-
ny.

Nowelizacja rozszerza też ka-
talog obiektów budowlanych, od-
dawanych do użytku na podstawie 
zawiadomienia o zakończeniu bu-
dowy. Wśród nich znalazły się 
m.i n.: warsztaty rzemieślnicze, sta-
cje obsługi pojazdów, myjnie sa-
mochodowe, garaże do 5 stano-
wisk włącznie, obiekty magazyno-
we takie jak: chłodnie, hangary, 
wiaty, budynki kolejowe takie jak: 
nastawnie, podstacje trakcyjne, lo-
komotywownie, wagonownie, 

strażnice przejazdowe, myjnie ta-
boru kolejowego, a także place 
składowe, postojowe i parkingi 
oraz stawy rybne. Obecnie rozpo-
częcie użytkowania tych obiektów 
wymaga decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie.

Wprowadzono też możli-
wość wystąpienia z wnioskiem
o umorzenie lub rozłożenie na raty 
opłaty legalizacyjnej za dokonanie 
samowoli budowlanej. "Projekt 
nie przewiduje zmiany dotychcza-
sowych zasad ustalania opłaty le-
galizacyjnej, nie liberalizuje też wy-
mogów stawianych inwestorom
w procesie legalizacji samowoli bu-
dowlanej. Nowe rozwiązanie wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom 
obywateli, którzy liczą na wspar-
cie państwa w trudzie ponoszenia 
opłaty legalizacyjnej" - wskazano 
w rządowym komunikacie.
W przypadku braków formalnych 
we wniosku o pozwolenie na bu-
dowę, organ administracji będzie 
musiał wezwać inwestora do ich 
uzupełnienia w ciągu 14 dni od 
dnia złożenia wniosku. Do tej 
pory nie było wyznaczonego ter-
minu na wezwanie do uzupełnie-
nia braków. "W praktyce nowy 
przepis przyspieszy działania orga-
nów wydających pozwolenia na 
budowę" - zaznaczono.

Kolejna zmiana, jaką wpro-
wadzają nowe przepisy, stanowi, 
że inwestor będzie mógł rozpo-
cząć wszystkie roboty budowlane 
na podstawie decyzji podlegającej 
wykonaniu, gdy nie ma innych 
stron postępowania. Chodzi o sy-
tuację, gdy inwestor jest jedyną 
stroną postępowania o zatwierdze-
nie projektu budowlanego i udzie-
lenie pozwolenia na budowę.

Podczas sejmowych prac 
nad projektem nowelizacji autor-
stwa resortu infrastruktury i rozwo-
ju, posłowie rozszerzyli rozwiąza-
nia zaproponowane przez rząd - 
m.i n: w artykule dotyczącym 
obiektów niewymagających po-
zwolenia na budowę poszerzyli ka-
talog wolno stojących budynków 
gospodarczych o garaże oraz 
ganki, a także zwiększyli ich po-
wierzchnię zabudowy z 25 m2 do 
35 m2.

Posłowie rozszerzyli też ka-
talog inwestycji realizowanych bez 
konieczności uzyskania pozwole-
nia na budowę o m.i n.: wolno sto-
jące parterowe budynki rekreacji in-
dywidualnej o pow. do 35 m2; 
przy czym liczba tych obiektów 
na działce nie może przekraczać 
1 na każde 500 m2 pow. działki, 
parterowe budynki handlowe lub 
usługowe o pow. do 35 m2, przy 
czym liczba obiektów nie może 

być większa niż 1 na 1000 m2.
Nowelizacja umożliwia bu-

dowę sieci elektroenergetycznych 
obejmujących napięcie nie wyższe 
niż 1kV, sieci wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, cieplnych i teleko-
munikacyjnych, bez konieczności 
pozwolenia na budowę, ale z ko-
niecznością dołączenia do projektu 
budowlanego. Zniesiony został 
obowiązek uzyskania zezwolenia 
na budowę w przypadku wszyst-
kich instalacji, z wyjątkiem gazo-
wych.

Wśród inwestycji, które nie 
wymagają zezwolenia na budowę 
znalazły się też wszystkie oczysz-
czalnie ścieków do wydajności 7,5 
m3 oraz zbiorniki bezodpływowe 
na nieczystości o pojemności do 
10 m3, zatoki parkingowe na dro-
gach wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych oraz drogi wewnętrz-
ne.

W zakresie robót budowla-
nych, które nie będą wymagały po-
zwolenia na budowę, posłowie do-
dali m.i n.: remont obiektów bu-
dowlanych i ich przebudowę, re-
mont i przebudowę urządzeń bu-
dowlanych, a także docieplenie bu-
dynków o wysokości do 25 m.

Dzięki wprowadzeniu 
zmian w Prawie Budowlanym, 
ok. 30 tys. inwestycji budowla-
nych rocznie - co stanowi 40 proc. 
wszystkich takich inwestycji - bę-
dzie mogło być realizowane w try-
bie zgłoszenia z projektem budow-
lanym w miejsce wniosku pozwo-
lenia na budowę. Ma to dać znacz-
ne oszczędności czasowe i finan-
sowe inwestorom.

Posłowie przyjęli, złożone 
przez klub PO, przygotowane 
wraz z ministrem środowiska, po-
prawki mające na celu uwzględ-
nienie prawa UE w zakresie 
ochrony środowiska. Zgodnie 
z nimi, choć nie będzie już wyma-
gane pozwolenie na budowę, bę-
dzie obowiązek zgłoszenia budo-
wy w sytuacji, gdy obiekty są sy-
tuowane na obszarze Natura 2000.

Ze względów środowisko-
wych wymóg zgłoszenia będzie 
dotyczyć także budowy boisk, in-
stalacji elektroenergetycznych , wo-
dociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych 
wewnątrz budynku. Z tych sa-
mych powodów ograniczono też 
możliwość stawiania wiat - wpro-
wadzono ograniczenie, że bez uzy-
skania pozwolenia na budowę 
będą mogły one powstawać tylko 
na działkach, na których już znaj-
duje się budynek lub przeznaczo-
nych pod budownictwo mieszka-
niowe.

Będzie łatwiej 
wybudować dom 

Sejm uchwalił zmiany 
w Prawie Budowlanym 

 
Budowa Pływalni OLIMPIC w styczniu 2010r. 
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Jana Łakomca, którego znam przeszło 10 lat, właściciela 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TIR - CZĘŚCI – RESORY, 
„BUDOTRANS” odwiedziłem ostatnio w jego siedzibie w Rudzie 
Strawczyńskiej, by wrócić do wspomnień sprzed laty (kiedy 
zaczynał pracę w gminie Strawczyn). Przy kawie wracamy do 
tamtych czasów:

- Firma powstała w 1991 r. 
w Kielcach jako firma tran-
sportowa. - mówi prezes Łako-
miec. Do 2000 roku świad-
czyliśmy usługi transportowe 
samochodami samowyłado-
wczymi z plandekami. W 1999 r. 
zmieniliśmy siedzibę firmy, 
inwestując w obiekt położony 20 
km od Kielc,  w Rudzie 
Strawczyńskiej, oraz w zakres 
naszych usług, nadal pozosta-
jąc w branży motoryzacyjnej, 
zajmując się sprzedażą: resorów, 
części zamiennych nowych i uży-
wanych do samochodów ciężaro-
wych oraz naczep produkcji 
zachodniej. W 2000 r. poszerzy-
liśmy  naszą  działalność  
o sprzedaż materiałów budowla-
nych i wykończeniowych.

W 2010 r. rozdzieliliśmy 
działania między dwie firmy: 
B U D O T R A N S ,  o r a z  
BUDOTRANS BIS - która działa 
po dziś dzień i prężnie się rozwija 
w segmencie budowlanym, 
prowadząc nowoczesny samoob-
sługowy Market Budowlany.

W 2011 r. dołączyła kolejna 
f i r m a  -  B U D O T R A N S  
TRUCKS - wprowadzając do 
oferty używane samochody 
ciężarowe oraz naczepy impor-
towane z Zachodu. Dodajmy, że 
pozostałe firmy prowadzą: żona 
p. Jana oraz jego trzej synowie. 

Jest to więc typowa firma 
rodzinna. Wróćmy jednak do 
początków działalności: przed 
przeszło 15 laty prezes Łakomiec 
zakupił w Rudzie Strawczyńskiej, 
jako właściciel firmy budowlanej, 
podupadłe „gospodarstwo” 
i postanowił tu zrobić tzw. biznes. 
Można było się zastanawiać, czy 
to się uda ? Dziś wiadomo, że 
pomysł prezesa był znakomity!

Przemiana !
"Budotrans" jest jednym 

z najlepiej zaopatrzonych skle-
pów sprzedaży bezpośredniej 
i internetowej, oferującym orygi-
nalne i zamienne części do poja-
zdów ciężarowych oraz naczep 
wszystkich marek. - Nasze 
punkty sprzedaży znajdują się 
w Rudzie Strawczyńskiej k/Kielc 
i w Opocznie – kontynuuje prezes 
Łakomiec.  Oprócz części  
posiadamy również praktycznie 
każdy resor, pióro resorowe, które 
są dostępne w siedzibie naszej 
firmy "od ręki". Posiadamy 
również możliwość dorobienia - 
na podstawie uszkodzonego 
egzemplarza - resoru, który może 
być niedostępny lub wycofany 
z produkcji. Oferujemy: resory, 
pióra resorowe, półresory, 
poduszki pneumatyczne oraz 
strzemiona do wszystkich typów 
samochodów ciężarowych i na-
czep produkcji zachodniej, jak 

i krajowej. Posiadamy w sprze-
daży używane ciągniki siodłowe 
oraz naczepy sprowadzane 
z zagranicy. W ofercie kilkanaście 
modeli o różnych normach emisji 
spalin. Oferta stale się powię-
ksza..

Prezes, nie bez żalu 
w głosie, ocenia konflikt wojenny 
między Rosja a Ukrainą:  
- Przed tą wojną handlowaliśmy 
sprzętem motoryzacyjnym, 
przede wszystkim, ze Wscho-
dem. Sprzedawaliśmy, w ciągu 
roku, około 150 samochodów 
ciężarowych, znanych firm 
zachodnich, na Ukrainę, do Rosji, 
na Białoruś. Niewielką resztę dla 
przedsiębiorców w Polsce. Na 
placu postojowym czeka na 
klientów prawie 40 samochodów 
ciężarowych, tak znanych firm, 
jak: DAF, Iveco, MAN, Merce-
des, Renault, Scania czy Volvo. 
Wszystkie gotowe do jazdy i do 
świadczenia usług transporto-
wych. Część próbujemy sprzedać 
w Polsce, ale to nie ten rynek... 
Oto jeszcze jeden przykład, jak 
niedobra dla polskich, nie tylko 
rolników, ale i przedsiębiorców 
innych branż, jest ta wojna...

Market budowlany...
.. to jeszcze jeden przykład 

przedsiębiorczości prezesa 
Łakomca. Prowadzi go żona 
właściciela, już szósty rok, 
w magazynie adoptowanym na 
duży sklep. Odwiedziliśmy, 
oczywiście, i ten obiekt. Niczym 
nie przypomina, oprócz chyba 
powierzchni, że był tutaj maga-
zyn. Na regałach chyba wszystko, 
co potrzebne w każdym domu 
i na budowie: farby, lakiery, kleje, 
materiały elektryczne, hydrau-
liczne, itp. W ub. roku, wykorzy-
stując zainteresowanie klientów, 
otwarto jeszcze jeden pawilon tej 
branży. I firma nie narzeka na 
zbyt towarów, dlaczego ?  Bo, jak 
zapewnia p. Jan, ceny tutaj są 
zdecydowanie niższe niż np., 
w Kielcach czy innych dużych 
miastach. Opłaca się zainwes-
tować w paliwo, by dojechać do 
Rudy Strawczyńskiej. Bardzo 
częstymi klientami są np. 
niewielkie firmy budowlane, 
które tutaj mogą kupić materiały 
po dużo niższej cenie...

Wszystko dla domu...
...to kolejna inicjatywa 

„Budotransu”: w ub. roku otwarto 
nowy, gustowny pawilon z arty-
kułami potrzebnymi dla każdego 
gospodarstwa domowego.  
Można więc tutaj kupić m. in.: 
wyposażenie kompletne kuchni 
domowych, pościel, firanki, 
pasmanterię, tzw. gary, porcelanę, 

szkło itp. Tu muszę się do czegoś 
przyznać Czytelnikom: moja 
żona od dłuższego czasu 
„suszyła” mi głowę, by kupić 
nowe, porządne gary do kuchni. 
Chodziliśmy w Kielcach po 
różnych marketach, ale ceny 
dobrych kompletów kuchennych 
naprawdę odstraszały. I nagle w 
markecie „Wszystko dla domu”  
spotykam na półce piękny, 5-
częściowy komplet, włoskiej 
firmy, ze złoconymi uchwytami, 
grubym dnem, za cenę dużo 
niższą niż w stolicy woje-
wództwa. Oczywiście, nabyłem 
go natychmiast, pięknie opako-
wany przez sprzedawczynię 
Paulinę Miśkiewicz, zyskując 
w domu wiele dodatkowych 
punktów...

Warto podkreślić, że firma, 
dysponując własnym tran-
sportem, przy nieco większych 
zakupach, dowozi towar do 
domu. Np. ostatnio materiały 
budowlane dowieziono klientowi 
do Łodzi. Firma „Budotrans” 
dysponuje własnymi, lekkimi 
środkami transportu i idzie 
klientom na rękę.

Ten nowoczesny zespół 
marketów dysponuje własnym 
monitoringiem złożonym ze... 
100 kamer. Są wszędzie, prezes 
Łakomiec nie musi wychodzić ze 
swego gabinetu, by widzieć co się 
dzieje,  np.  na  stoiskach 
w markecie „Wszystko dla 
domu”. Skąd taka ostrożność ? 
Przed laty firma została dość 
poważnie okradziona, więc trzeba 
było zainwestować w tv-stróżów.

Chodząc po gospodarstwie 
prezesa Łakomca, nie sposób nie 
zauważyć, że przy głównej 
bramie powstaje dość duża 
konstrukcja metalowa. Co to 
będzie ?

- To duży magazyn resorów 
do samochodów ciężarowych 
wszystkich marek, które dotych-
czas spoczywały pod gołym 
niebem. Już niebawem będą 
składowane pod dachem – mówi 
szef firmy.

Nie wszystko dla siebie...
Prezes Jan Łakomiec nie 

zawłaszcza zysków tylko dla 
siebie i swojej rodziny. Lubi się 
też dzielić: jest sponsorem, od 
wielu lat, każdej „Strawczynady”, 
ostatnio np. zakupił stroje 
sportowe (kompletne dresy) dla 
zawodników Klubu l.a .OLIM-
PIC Strawczyn. Nie zapomina 
także o strażakach z OSP. 

Dobrze jest mieć takiego 
Człowieka w gminie...

Tekst i zdjęcie: 
Jerzy Kosowski

Dobrze jest mieć takiego 
Człowieka w gminie...

„Budotrans” w Rudzie Strawczyńskiej - 

przykład dobrego zarządzania

Prezes Jan Łakomiec przed TIR-ami 
przygotowanymi do sprzedaży
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Świętokrzyskie Centrum 
Rehabilitacji i Terapii w Oblę-
gorze, w gminie Strawczyn, 
oferuje usługi, złożone z różnych 
zabiegów i terapii, wyróżniające 
się wysoką jakością jak również 
innowacyjnością. Program zajęć 
został  opracowany przez  
konsultacje ze specjalistami oraz 
rodzinami, które na co dzień 
poszukują kompleksowych, 
profesjonalnie zorganizowanych 
zajęć rehabilitacyjnych dla 
swoich dzieci. 

W Centrum dostępny jest 
tekstroniczny  system do  
elektrostymulacji prądowej 
mięśni. Jest to nowość na rynku 
krajowym. Ponadto ośrodek 
oferuje  wiele  zabiegów,  
szczególnie dla dzieci i młodzieży 
z porażeniem mózgowym - 
terapia polisensoryczna z salą 

„doświadczania  świata”,  
rehabilitacja  w  wodzie,  
kinezyterapia, fizykoterapia, 
terapia ręki, hipoterapia oraz 
dogoterapia.  Obcowanie ze 
zwierzętami, pod czujnym okiem 
fachowców, ma niezwykłą moc 
leczniczą. 

„Złota Rybka” dysponuje 
10 pokojami przystosowanymi 
d l a  r o d z i n  z  o s o b a m i  
niepełnosprawnymi. W obiekcie 
znajdują się w pełni wyposażone 
,nowoczesne sale do przepro-
wadzania kompleksowej reha-
bilitacji. Zabiegi realizowane są 
zarówno w systemie dziennym 
jak i turnusów. 

- Ośrodek powstaje przede 
wszystkim z myślą o dzieciach 
i  m łodzieży.  Będą  one  
przyjmowane na dwutygodniowe 
turnusy  rehabili tacyjno-

W miejscowości  Oblęgór,  gmina Strawczyn,
w malowniczym zakątku  Gór Świętokrzyskich otwarto Ośrodek 
Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”. Centrum zaprasza na 
rehabilitację i terapię dzienną oraz w formie  dwutygodniowych 
turnusów.

Tadeusz Tkaczyk wójtem
gminy Strawczyn !

Doświadczenie - skuteczność
 - życzliwość

Jeśli celem pacjenta jest jego zdrowie - 
to zadbać o nie powinien w Centrum 

”ZŁOTA RYBKA”.

 
Makieta ośrodka - z lotu ptaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie 
informuje, że w roku 2015 kontynuuje projekt systemowy pn. 
„Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych oraz 
nieaktywnych zawodowo podopiecznych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strawczynie” realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ogłoszenie 
GOPS w Strawczynie

Projekt  jest  współ-
finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Zakłada 
sfinansowanie szkoleń oraz 
innych działań z zakresu 
aktywizacji społecznej, zawo-
dowej i edukacyjnej. 

W związku z powyższym, 
ośrodek informuje o możliwości 
skorzystania  ze  wsparcia  
w ramach projektu osób korzy-
stających ze świadczeń pomocy 
społecznej. Udział w projekcie 
jest bezpłatny.

Szkolenie zostało przepro-
wadzone  przez  Ośrodek  
Psychoprofilaktyki „Nowa 
Perspektywa” w Krakowie. 

Jak stwierdził po szkoleniu 
p. Bogdan Woźniak, animator 
sportu w gminie i trener piłki 
nożnej, zajęcia te znacznie 
rozszerzyły poziom wiedzy 
uczestników szkolenia na temat 
walki  z  uzależnieniami,  

szczególnie wśród młodzieży. 
Chodzi m. in. oto, by osoby, 
odpowiedzialne  za  sport  
w gminie, mogły tworzyć 
młodzieży możliwość ciekawych 
zajęć, które odciążą ją od pokus 
związanych z alkoholem. np. od 
przysłowiowych budek z piwem. 

Za ukończenie szkolenia 
jego uczestnikom  wręczono 
stosowne Certyfikaty.       (J.)

Z inicjatywy pełnomocnika wójta gminy ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych – Kazimiery Jarząbek, w świetlicy 
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
w styczniu br.,  odbyło się szkolenie pracowników Centrum, 
przedstawicieli klubów sportowych i nauczycieli pn. „Zajęcia 
sportowe formą profilaktyki uzależnienia od alkoholu 
i narkotyków, wg rekomendacji PARPA 2013”.

Walka z alkoholem 
temat szkolenia w Strawczynie

wypoczynkowe, podczas których 
przejdą takie zabiegi, jakich 
wymagają. W ramach oferty  
także rodzicom proponujemy 
zabiegi relaksacyjne. Oczywiście, 
osoby starsze też będą mogły 
skorzystać ze „Złotej Rybki”, bo 
będziemy przeprowadzać  
rehabilitację dzienną – podkreśla 
Anna Żmudzińska – dyrektor  
centrum i dodaje, że ośrodek 
przygotował także specjalną 
ofertę dla osób zapracowanych. 
Ma się ona składać  m.in. z zajęć 
i ćwiczeń relaksacyjnych przepro-
wadzanych głównie na zewnątrz, 
aby tacy ludzie mieli możliwość 
większego niż na co dzień 
kontaktu z przyrodą. Ośrodek 
prowadzić będzie także zajęcia 
grupowe z dogo i hipoterapii oraz 
warsztaty z kultury słowa - 
autoprezentacja, wystąpienia 

publiczne.
Dla naszych pacjentów 

przygotowaliśmy także pakiety 
promocyjne i liczne bonusy.
O szczegółach promocji na bieżą-
co informujemy na naszym FB.- 
informuje Anna Żmudzińska.

Dużą zaletą ośrodka jest 
malownicze położenie. Wyją-
tkowa lokalizacja na górze 
z widokiem na Kielce, czyste 
powietrze, lasy, trasy spacerowe 
pozwalają  wyciszyć  się  
i zrelaksować. 

Naszą wizytówką jest 
wykwalifikowany personel 
z ogromną empatią. Uśmiech na 
twarzach i profesjonalizm 
gwarantują skuteczność. 

REJESTRACJA pod 
numerem telefonu: 790 330 288 
lub na stronie internetowej 
www.zlotarybka.info
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cyjnie, od poniedziałku do piątku, 
w godz.: 8.00 – 16.00, przygo-
towała bilety wstępu: 2 godziny 
w cenie 1 godziny.

 Instruktor nauki pływania – 
Michał Dziura (tel.: 605 042 
021) organizuje w ferie kurs 
nauki pływania w godz.: 10.00 – 
12.00 oraz 17.00 – 19.00. Za 10 
zajęć uczestnicy kursu zapłacą 
tylko 60 zł. Uwaga, dzieci 
w wieku: 5 – 15 lat, z naszej 
gminy, mogą liczyć na specjalną 
opiekę instruktorów oraz anima-
torów. W programie m. in.: blok 
gier i zabaw, turnieje piłki wodnej 
i koszykowej.

14 lutego, w Walentynki, 
specjalna promocja dla par, niższe 
ceny, specjalna dekoracja obiektu.

17 lutego br., w godz.: 14.00 
– 17.00 – gry i zabawy na śniegu 
(jeśli białego puchu nie zabra-
knie) dla dzieci do 15 roku życia. 
Gdyby śniegu nie było, gry 
i zabawy odbędą się na skate-
parku, obok pływalni. 26 lutego 
zajęcia te zostaną powtórzone, 
poprowadzi je instruktorka ds. 
sportu z Centrum - Monika 
Kukulska.

20 lutego, w sali gimna-
stycznej ZPO w Promniku, 
odbędzie się turniej tenisa 
stołowego w kat.: dziewczęta
i chłopcy ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjów. Szczegółowych 
informacji udzieli Arkadiusz 
Brudziński (tel.: 793-956-193).

W tejże sali gimnastycznej, 
24 lutego br. turniej halowej piłki 
nożnej trójek chłopięcych. Infor-
macje i zapisy – jak wyżej.

Warto także poinformować 
o zajęciach dla najmłodszych (8 – 
13 lat) gry i zabawy z piłką nożną 
w dniach: 16 – 19 lutego br. 
w godz.: 10.00 – 12.00.

Od 26 stycznia br. seniorzy 

Klubu TOP SPIN z Promnika 
wznowili treningi w sali ZPO 
Promnik. Także piłkarze „Lechii” 
Strawczyn trenują już w sali 
gimnastycznej ZPO Strawczyn,
o czym poinformował nas ich 
trener Bogdan Woźniak (tel.: 
691 343 409).

I skoro o inicjatywach 
pływalni mowa, kilka informacji 
o tym co będzie się tam działo 
zaraz po feriach:

- od 3 marca br. kolejny 
kurs nauki  pływania dla 
uczestników z różnych grup 
wiekowych: od godz. 17.00 – 
zajęciach dla „Raczków” - dzieci 
nie  umiejących  pływać;  
godz.:18.00 – zajęcia dla dzieci 
w wieku: 6 – 12 lat, chcących 
doskonalić pływanie; godz.: 
19.00 – dzieci od 13 roku życia 
(tzw. „Krabiki”) oraz dorośli nie 
umiejący pływać oraz godz.: 
20.00 – zajęcia „Rekinów” od 13 
roku życia – doskonalenie 
umiejętności pływania.

Sekcja pływacka OLIMPIC 
(dawna szkółka pływacka) – dla 
dzieci i młodzieży (6 – 16 lat) od 
2 marca do 24 czerwca br., 
w godz.: 17.00, 18.00 i 19.00 
wznowi zajęcia na pływalni. 
Chętni do sekcji, przy wyku-
pieniu pakietu 15 lekcji, zapłacą 
20% taniej. Ten sam rabat 
obowiązywał będzie od 15 marca 
br.

W okresie od 16 do 27 
lutego, od wtorku do soboty, 
w godz.: 10.00 - 14.00 oraz 16.00 
– 20.00 zainteresowani będą 
mogli skorzystać z sali gimna-
stycznej ZPO w Strawczynie. 
Przewidziano rozgrywki w piłki: 
siatkową, koszykową, mecze 
drużyn w piłkę nożną a także inne 
zajęcia sportowe, które popro-
wadzi Bogdan Woźniak.    (J.)

Ferie zimowe w naszym regionie rozpoczną się praktycznie 
już 14 lutego (sobota) i potrwają do piątku - 27 bm. W tym roku 
placówki kulturalne, szkoły, kluby sportowe w naszej gminie oraz 
pływalnia w Strawczynku postarały się o wyjątkowo atrakcyjną 
ofertę dla dzieci i młodzieży. Głównym organizatorem imprez 
i wydarzeń na terenie gminy jest Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie

SCKiS oferuje atrakcyjne 
ferie zimowe dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w świetlicach wiejskich, 
w szkołach, na pływalni

Zacznijmy od świetlic 
wiejskich SCKiS:

Katarzyna Nawrocka  
(tel.: 888-931-350) poprowadzi, 
w świetlicy w Strawczynku, 
podczas ferii, zajęcia ceramiczne  
w środy – soboty, w godz.: 12.00 
– 14.00. Zajęcia te trwają już 
kilka miesięcy i zyskały sobie 
duże grono zainteresowanych. 
Wierzymy, że nie zabraknie ich 
także podczas ferii.

Magdalena Wawrzeńczyk 
(tel.: 733-908-688) zaprasza na 
zajęcia taneczne do ZPO 
w Oblęgorku, ZPO w Promniku, 
świetlicy wiejskiej w Hucisku, 
Szkoły Podstawowej w Kor-
czynie, świetlicy w budynku 
Urzędu Gminy w Strawczynie 
oraz do świetlicy w Strawczynku. 
Zajęcia taneczne praktycznie już 
trwają, biorą w nich udział 
zarówno młodzież (od 15 roku 
życia), jak i osoby starsze. W 
sumie zorganizowano pięć tane-
cznych grup, który uczyły się 
tańca towarzyskiego oraz disco – 
dance. Inicjatywa zorganizowania 
tych zajęć wyszła od mieszkań-
ców gminy.

W tym czasie, od ponie-
działku do piątku, w godz.: 12.00 
– 18.00, pracować będą świetlice 
wiejskie SCKiS w Strawczynku, 

Korczynie i Chełmcach – 
informacji o szczegółowym 
programie udzieli Justyna Sagan 
(tel.: 691-343 403) a także 
Dorota Surma (tel.: 605-041-
736). W ferie dodatkowo 
prowadzone będą zajęcia w SP 
w Niedźwiedziu - 4 dni 
w tygodniu, od godz. 10.00 do 
15.00. Zajęcia poprowadzi 
Karolina Zbroszczyk, (tel.: 
695451743) oraz Angelika 
Liwocha  (tel.:697689417).

W ferie zaczynamy w świe-
tlicach SCKiS w Strawczynku 
i Chełmcach także warsztaty 
muzyczno - wokalne (gra na 
gitarze) – inf. - Aleksander 
Żmuda, (tel.:602436630).

Ciekawy program na ten 
okres przygotowała także pływa-
lnia OLIMPIC w Strawczynku: 
od poniedziałku do piątku,w 
godz.: 13.00 – 14.00 oraz od 
14.00 do 15.00 na pływalni 
odbędą się darmowe zajęcia 
z instruktorami basenu oraz 
animatorami dla dzieci ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjów 
z terenu gm. Strawczyn. Wiel-
kość grupy nie może przekroczyć 
30 osób (max. dwie grupy), 
zapisy – w kasie pływalni.

W okresie ferii zimowych 
pływalnia OLIMPIC promo-

 
W ferie pływalnia OLIMPIC zaoferuje dodatkowe zajęcia.

 
W ferie przewidziano gry i zabawy na śniegu lub w skateparku.



Luty   2015 ZiEMia  StraWCzYńskA

-6-

W Rudzie Strawczyńskiej
23 stycznia 2015 roku, w szkole, w Rudzie Strawczyńskiej, 

goszczono wspaniałych gości - Babcie i Dziadków, z okazji ich 
święta. Jak co roku, frekwencja była wzorowa! Szkoła pełna była 
radosnych powitań i okrzyków dzieci witających Szanownych 
Gości.

 
Zacnych gości powitała dyrektor SP Agnieszka Prędota-Gad

W ŚwIĘTO Babci i Dziadka 
Najmłodsi gościli najstarszych

Wójt Tadeusz Tkaczyk oraz Dorota Rogula wręczają 
certyfikat oraz upominek  Adrianowi Nodzyńskiemu.

Dyrektor szkoły – Jarosław 
Kobiec przywitał wszystkich 
gości, następnie złożył im 
serdeczne życzenia. W pięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej 
dzieci, pod kierunkiem nauczy-
cielek klas „0” - III, przygotowały 
ciekawy program artystyczny.

Goście z dumą patrzyli na 

swoje pociechy i gromkimi 
brawami podziękowali za 
występy.

Po części artystycznej dzieci 
złożyły życzenia wręczając 
babciom i dziadkom własno-
ręcznie wykonane prezenty oraz 
zaprosiły Ich na słodki poczę-
stunek.

W Chełmcach
W Szkole Podstawowej w Chełmcach, 23 stycznia br., 

odbyła się  uroczystość - Święto Babci i Dziadka. Zaproszeni 
goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego dnia. 

W Szkole Podstawowej 
w Niedźwiedziu, 30 stycznia br.,  
odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni 
goście licznie przybyli, aby 
podziwiać występy swoich 
wnucząt. Uroczystość rozpoczęła 
dyrektor Grażyna Zapała,  która 
serdecznie przywitała przybyłych 
i złożyła im życzenia z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. 

Uroczystość rozpoczęła się 
od wykonania poloneza przez 
uczniów z klas IV - VI. Następnie 
prezentowały wierszyki i piosenki 
dzieci z oddziałów przedszko-
lnych „Radosne Maluszki” 
i zerówki. Kolejno wystąpili 
uczniowie z klas od I do VI. 
Dzieci wcielały się w role 
dziadków i babć, którzy czule
i z miłością troszczą się o swoje 
wnuczęta. Klasa VI przedstawiła 
parodię programu rozrywkowego 
„Familiada”, w którym udział 
wzięły 2 drużyny – drużyna Babć 
i drużyna Dziadków. Oczywiście 

finałem był remis obu drużyn. 
Program przygotowany przez 
dzieci i ich wychowawców był 
i wzruszający i humorystyczny 
i tak został odebrany przez babcie 
i dziadków.

Nasi dziadkowie to ludzie 
młodzi duchem i bardzo nowo-
cześni, dlatego na koniec czekała 
ich miła niespodzianka w postaci 
prezentacji multimedialnej. 
Prezentowała ona zdjęcia babć 
i dziadków wraz z wnukami, 
swoimi rodzinami z dawnych 
i współczesnych czasów. Wzru-
szenie dostojnych gości było 
ogromne, a ukradkiem ocierane 
łzy świadczyły o miłości i zado-
woleniu z ukochanych wnuków. 
Wielką przyjemność sprawiły 
również babciom i dziadkom 
drobne upominki w postaci 
laurek, kwiatów i prezentów 
wręczonych przez wnuków.

Spotkanie zakończyło się 
słodkim poczęstunkiem i miłą 
rozmową.

Słodki poczęstunek i ciepła 
herbata zeszły na plan dalszy, gdy 
na scenie pojawiły się wnuki, 
recytując, śpiewając i składając 
życzenia swoim babciom 
i dziadkom. W niejednym oku 
pojawiła się łza wzruszenia na 
widok kochanego wnuka na 
scenie i przepięknych laurek, 
które każde dziecko wręczyło 
swoim dziadkom, bo jak 
śpiewały:  „(…) to ważne, że są
z nami, niech żyją długi czas,
i zawsze lubią nas.” Klasy I-III 
przygotowały montaże słowno - 
muzyczne, natomiast kl IV-VI 
krótkie humorystyczne scenki, 

które wzbudziły niemało śmiechu 
i zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Kochane Babcie 
i kochani Dziadkowie, pamię-
tajcie:

„Dziś dla Babci słońce 
mamy i całuski dla Dziadziusia. 
Dziś życzenia wnuczek składa 
i piosenki śpiewa wnusia. Aby 
Babcia i Dziadek w zdrowiu żyli. 
Aby uśmiech dla nas mieli 
w każdej wolnej chwili”.        

Jeszcze raz najgorętsze 
życzenia dla wszystkich Babć
i Dziadków! Kochamy WAS 
i dziękujemy za wszystko!     

W Promniku
Dzień Seniora już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń 

szkolnych ZPO w Promniku. Jak co roku, również i tym razem, 
22 stycznia sala gimnastyczna wypełniła się Babciami
i Dziadkami „po brzegi” ! 

W Niedźwiedziu
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W 

tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi 
dowodami miłości. 

Spotkanie rozpoczęła p. 
dyrektor A. Prędota - Gad, która 
przywitała  zgromadzone Babcie 
i  Dziadziusiów i złożyła 
wszystkim serdeczne życzenia. 
Podziękowała również solenizan-
tom za troskę i opiekę nad 
najmłodszym pokoleniem – 
pokoleniem naszych wychowan-
ków. Podziękowała również za 
czułość i cierpliwość do wnuków 
i  za  przekazywanie  im  
najlepszych wartości.   Następnie 
głos przejęli uczniowie – ci starsi 
chwalili się umiejętnościami 
tanecznymi, a młodsi recytowali, 
śpiewali i grali niczym prawdziwi 
aktorzy. Wiele uśmiechów 
wywołał dziadek piekący na 
scenie pyszną babkę i jego urocza 
towarzyszka babcia – uczniowie 
klasy II. Gromkimi brawami 
został nagrodzony Adaś – 
pierwszoklasista, który szczerze 
powiedział, swojemu dziadkowi, 

że  zazdrości  mu bardzo 
możliwości wysypiania się na 
emeryturze. Trzec iok las i śc i  
wyśpiewali najlepsze życzenia, 
a najmłodsze dzieci z oddziału 
przedszkolnego wystąpiły razem 
z babciami. Uroczystość zakoń-
czyło głośne „100 lat!” oraz 
życzenia od p. W. Frączek – 
przewodniczącej Rady Rodzi-
ców. Zaproszeni goście dumą 
patrzyli na swoje pociechy, które 
włożyły wiele wysiłku, aby jak 
najlepiej  wyrazić  miłość  
i szacunek. W oczach niektórych 
gości pojawiły się nawet łzy 
wzruszenia. Podobne emocje 
towarzyszyły również paniom 
przygotowującym to spotkanie – 
D. Kowalczyk, E. Bujak, E. 
Kozieł, K. Grzesik. Jak co roku 
po części artystycznej dziadków 
i babcie zaproszono na poczę-
stunek przygotowany przez 
rodziców. 
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Uczestnicy Gminnego Konkursu 
Poezji i Prozy Angielskiej.

Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak 
i duzi czekają okazji, aby się zabawić! Świetną ku temu okazją 
jest, niewątpliwie, zabawa karnawałowa, która w Szkole 
Podstawowej w Chełmcach odbyła się 24 i 26 stycznia 2015r. dla 
uczniów klas 0 - III i IV - VI. 

Najmłodsi na zabawę 
czekali z wielką niecierpliwością, 
bowiem przygotowali ciekawe 
kostiumy karnawałowe. W 
przerwie między tańcami dzieci 
zostały zaproszone na słodki 

poczęstunek zorganizowany 
przez Radę Rodziców. W czasie 
zabawy było też wiele kon-
kursów z nagrodami przygo-
towanych przez nauczycieli. 

Karnawałowe harce

 Kolędowanie to obrzęd ludowy, polegający na tym, że grupy 
kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa z życzeniami 
pomyślności w Nowym Roku za co otrzymywały od gospodarzy 
dary w postaci jedzenia lub drobnych datków pieniężnych.  

Dziś również spotykamy 
kolorowych kolędników, którzy 
odwiedzają domy, śpiewając 
kolędy i przedstawiając historię 
narodzin Jezusa.
  Uczniowie ZPO w Prom-
niku podtrzymują zwyczaj 
kolędowania i, jak co roku, 
8 stycznia odwiedzili podopie-
c z n y c h  D o m u  P o m o c y  
Społecznej w Rudzie Straw-
czyńskiej. 16 osób pod opieką p. 
Kasprzyka (uczniowie klas IV, V 
i VI SP oraz I i II gimnazjum) 

stworzyło wspaniały chór, dając 
koncert przepięknych kolęd 
i pastorałek.
    Z kolei 15 stycznia ok. 
południa grupa 29 osób, pod 
opieką p.  Kawałek  i  p.  
Kasprzyka, wyjechała do Domu 
dla Niepełnosprawnych w 
Piekoszowie, gdzie zaprezen-
towała tegoroczne „Jasełka”. 
Przedstawienie bardzo podobało 
się podopiecznym domu, którzy 
nagrodzil i  je  gromkimi  
oklaskami.

 Kolędowanie w Promniku

Uczestnicy Gminnego Konkursu 
Poezji i Prozy Angielskiej.

Na zdjęciach: Kolędnicy z Promnika na występach 
w Rudzie Strawczyńskiej i w Piekoszowie

Zgodnie z coroczną tradycją, 29 stycznia w Szkole 
Podstawowej w Chełmcach odbył się  VIII Gminny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem był dyrektor Jarosław 
Kobiec.

Uczniowie z pięciu szkół 
podstawowych z terenu naszej 
gminy (Korczyn, Niedźwiedź, 
Ruda Strawczyńska, Strawczyn, 
Chełmce) zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne. Śpiewali 
wybrane kolędy i pastorałki. 
Impreza  była  okazją  do  
wspólnego kolędowania, inte-
gracji i kultywowania tradycji 
bożonarodzeniowej. Konkurs 
został przeprowadzony w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy I – 
III i klasy IV – VI.

Komisja  konkursowa 
w skład której weszli: ks. kan. 
Stanisław Malec – proboszcz 
parafii Chełmce, Elżbieta 
Gieroń – dyryrektor ZPO 
w  Promniku ,  Henryka  

Cisowska – dyrektor ZPO 
w  Oblęgorku ,  Justyna  
Wieczorek – dyrektor PP w 
Promniku, Kamila Grela-Oleś – 
specjalista ds. kultury SCKiS, 
wyłoniła zwycięzców:

Kategoria I: Miejsce I – 
Kacper Gos – SP Ruda 
Strawczyńska, II – Konrad 
Zarychta – SP Korczyn, III – 
Paulina Kozieł – SP Strawczyn.

Kategoria II: Miejsce I – 
Wiktoria Titkin – SP Korczyn, 
II – Magdalena Piotrowska – 
SP Ruda Strawczyńska, III – 
Wiktoria Cisowska – SP 
Strawczyn.

Zwycięzcom konkursu 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

VIII Gminny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek

Poszukujemy lokalnych artystów chcących zaprezentować
swoje umiejętności (śpiew, taniec, kabaret itp.) 

na Strawczynadzie 2015, w dniach 15 - 16 sierpnia 2015r.
Informacje: Wydział Kultury SCKiS, tel.: 41 3038635

OGŁOSZENIE
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Święto Gminnej 
Orkiestry Dętej

Uczniowie z ZPO w Oblęgorku odnoszą sukcesy 
w turniejach szachowych. 17 stycznia 2015 roku, w hali Targów 
Kielce, odbył się 5 turniej z cyklu Świętokrzyskiego Grand Prix 
w Szachach. Uczestnikami turnieju była większość zawodników 
klubowych z województwa świętokrzyskiego, a także z innych 
klubów Polski i Ukrainy. Wśród walczących był m. in. Kacper 
Piorun – arcymistrz szachowy oraz mistrz świata 
w rozwiązywaniu zadań szachowych.

V Grand Prix 
Gór Świętokrzyskich w Szachach

Ze sportu gminnego

Zespół Placówek Oświato-
wych w Oblęgorku reprezen-
tował Wiktor Rysiński w kate-
gorii do 18 lat i Bernard Skoczy-
las w kategorii najmłodszych 
zawodników pozaklubowych, ze 
szkół, w których realizowany jest 
projekt „Szachy w szkole”. Obaj 
zawodnicy uczestniczyli w 4 
turniejach z cyklu: w Kosto-
młotach, Kielcach - WDK, 
Małogoszczu, Kielcach – Targi 
Kielce, zdobywając punkty do 
klasyfikacji końcowej.

Wiktor rozegrał 9 partii 
w systemie szwajcarskim 
z tempem 15 minutowym. 
Wygrał  5  meczów  i  1  
zremisował. Ostatecznie zajął 5 

miejsce w turnieju, osiągając 5,5 
punktów.  W klasyfikacji  
końcowej grand prix zajął bardzo 
wysokie 5 miejsce.

Bernaś rozegrał 11 partii w 
systemie kołowym 15 minu-
towym, wygrywając 9 z nich. 
Ostatecznie zajął doskonałe 2 
miejsce z 9 punktami. 
Turnieje rozgrywane na tak 
wysokim poziomie są bardzo 
dobrą lekcją szachów. Uczą nie 
tylko koncentracji, analizy
i logicznego myślenia, ale także 
kulturalnego zachowania się 
zgodnie z zasadami fair play, 
odporności na stres oraz pokory. 

Jarosław Skoczylas

 
Nasi szachiści wśród elity szachowej regionu.

Święto Gminnej 
Orkiestry Dętej

  Halowy  turniej  piłki  nożnej  o  puchar  
Harry und Waltraut Rathke 

W sali  gimnastycznej  ZPO w  Strawczynie, 28 stycznia br., 
rozegrany został   GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI  
NOŻNEJ o  PUCHAR HARRY und WALTRAUT  RATHKE 
Szkół Podstawowych Kl. IV-VI. 

W  turnieju  uczestniczyły 
drużyny ze SP: Strawczyn, 
Promnik, Ruda Strawczyńska. SP 
Oblęgorek i dwie drużyny z SP 
Korczyn rozlosowane były 
w dwóch grupach.
 W półfinale Promnik - 
zwycięzca grupy I - grał 
z drużyną Strawczyna, która 
zajęła drugie miejsce w swojej 
grupie.  
  Drugi półfinał rozgrywały 
drużyny SP Oblęgorek i SP. Ruda 
Strawczyńska.

Wyniki  pół f ina łów:  
PROMNIK - STRAWCZYN:
6-4, OBLĘGOREK - RUDA: 7-
0. Mecz o trzecie miejsce SP 
Strawczyn wygrała z Rudą 
Strawczyńską  5-1.
 W finale drużyna SP 
Oblęgorek pokonała SP Promnik: 
7-0   Najlepszym bramkarzem 

turnieju wybrano Kacpra Śliwę 
ze SP Oblęgorek. Najlepszym 
zawodnikiem został Bartłomiej 
Ciołak reprezentujący również 
SP Oblęgorek.  W całym  turnieju 
drużyny strzeliły ogółem 73 
bramki.
  Sędzią wszystkich spotkań 
był Bogdan Woźniak, sędziami 
pomocniczymi opiekunowie 
poszczególnych szkół. 

Organizator turnieju  Samo-
rządowe Centrum Kultury 
i Sportu kieruje szczególne 
podziękowanie dla Państwa  
RATHKE za ufundowane  
puchary i nagrody. I jeszcze jedna 
informacja: w dniach: 14 – 15 
lutego br., w sali gimnastycznej 
ZPO w Strawczynie, odbędzie się 
Gminny Turniej Piłki Nożnej. 
Informacje u Bogdana Woźniaka, 
tel.: 691-343-409.

Sportowe sukcesy promniczanek

Dyrektor SCKiS Maciej Lewandowski oraz dyrektor ZPO Elżbieta Błaszczyk
wręczają tytuł „Najlepszego zawodnika” dla Bartłomieja Ciołaka.

Rok 2014 był bardzo pomyślny dla drużyny piłkarskiej 
dziewcząt z Promnika. 28 listopada, w hali sportowej we 
Włoszczowie, odbył się wojewódzki półfinał Świętokrzyskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt. 
Nasze dziewczyny pokonały przeciwniczki i awansowały do 
kolejnego etapu rozgrywek, który odbył się 15 grudnia 
w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku 
Kamiennej. Natalia Gruba uzyskała także tytuł króla strzelców. 

W turnieju piłkarskim 
o tytuł mistrza województwa 
świętokrzyskiego wzięło udział 
sześć drużyn. Zawodniczki 
Promnika zremisowały z Nagło-
wicami 0-0 oraz ze Skarżyskiem 
1-1, co dało im drugie miejsce 
w grupie i szanse gry o trzecie 
miejsce. Szansę tę wykorzystały 
w 100% wygrywając z drużyną 
z Szańca 2-1 i zajmując 
ostatecznie trzecie miejsce 
w województwie. Mistrzyniami 

zostały  zawodniczki  ze  
Skarżyska. 

Skład drużyny: Natalia 
Gruba, Patrycja Kaczmarczyk, 
Kinga Lis, Kinga Sornat, Julia 
Szymoniak, Oliwia Wilk, Anna 
Bernaśkiewicz, Daria Koło-
dziejczyk, Kornelia Kukulska, 
Maria Woś, opieka i przygoto-
wanie Zbigniew Płaneta.

Dziewczęta,  ogromne 
gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów!
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Comenius 
w ZPO w Promniku

Współpraca międzynarodowa pomiędzy różnymi 
placówkami oświatowymi, od przedszkola po uniwersytet, stała 
się rzeczywistością w państwach europejskich zaangażowanych 
w działania programu Comenius. W takie działania zaangażowali 
się również nauczyciele i uczniowie szkoły w Promniku. 

rozpoczęli tę przygodę w 2010 
roku  real izując  projekt  
„A Healthy Mind in a Healthy 
Body”. Celem było propa-
gowanie zdrowego stylu życia, 
aktywnego wypoczynku, higieny, 
jako ważnego elementu rozwoju 
młodego człowieka. W projekt 
było zaangażowanych sześć 
krajów: Polska, Bułgaria,  
Hiszpania, Dania, Rumunia, 
Wielka  Brytania.  Należy 
podkreślić iż rolę koordynatora 
projektu pełniła p. Martyna 
Salwa, nauczycielka języka 
angielskiego w Gimnazjum nr 3 
w Promniku. Projekt Comenius 
stał się elementem budowania 
wizerunku szkoły. W środowisku 
lokalnym zaczęto postrzegać 
szkołę jako placówkę dającą 
uczniom możliwość wszech-
stronnego rozwoju, również w 
zakresie doskonalenia  kompe-
tencji językowych. Nic jednak nie 
rozwija umiejętności językowych 
jak wyjazdy zagraniczne.  
Gimnazjaliści z Promnika kilka-
krotnie mieli okazje sprawdzić 
swoje umiejętności w tym 
zakresie poprzez mobilności 
zagraniczne. W latach 2010 – 
2012 z takich wyjazdów 
skorzystało 24 uczniów.

Od 2012 roku współpra-
cowano ze szkołami z  Turcji, 
Wielkiej  Brytanii i Portugalii, 
tym razem realizowany był 
projekt pod nazwą „Our history 
our  pride and strength”.  
Zrealizowano 31 mobilności. 
W ramach realizacji projektu 
oprócz  wielu  wyjazdów  
zagranicznych i wycieczek 
uczniowie gimnazjum uczę-
szczali na zajęcia, interesowali się 
i angażowali w realizację 

projektu. Pomyślnie wywią-
zywali się z przydzielonych im 
zadań, przygotowali między 
innymi: gazetkę o nazwie 
„Projekt Comenius”, książkę 
kucharską  ze  zdrowymi,  
regionalnymi potrawami, plakaty 
związane z słynnymi, polskimi 
sportowcami. Wszystkie prace są 
wysyłane drogą mailową do 
partnerskich szkół , a następnie są 
omawiane na zajęciach. Udział 
młodzieży oraz nauczycieli, 
a także środowiska lokalnego 
w projekcie jeszcze raz dowiódł, 
iż takie inicjatywy promują 
wzajemną tolerancję, posza-
nowanie dla odmiennych kultur, 
naukę języka poprzez obcowanie 
z innymi nacjami, naukę życia 
poza środowiskiem domowym. 
Powstałe podczas projektu znajo-
mości, jak również przyjaźnie są 
dowodem na to, że ludzie na całej 
kuli ziemskiej są podobni i że 
wszędzie pozytywne wartości są 
doceniane i wspólne w różnych 
kręgach kulturowych.

Chociaż realizacja projektu 
Comenius już się zakończyła, 
uczniowie  i  nauczyciele  
w dalszym ciągu podtrzymują 
zawiązane przyjaźnie. Realizacja 
projektów międzynarodowych 
jest niewątpliwie wielkim 
wyzwaniem,  ale  również  
ogromną satysfakcją. Pozwala 
poszerzać  światopogląd,  
dostrzegać różnice między-
kulturowe, oraz pomaga uczniom 
i nauczycielom w kształtowaniu 
poczucia przynależności do 
szerszej i otwartej na świat 
społeczności europejskiej - 
społeczności o różnych trady-
cjach, mającej jednak korzenie 
we wspólnej historii.

Przygoda z Comeniusem 
rozpoczęła się w 2008 roku kiedy 
realizowany był projekt „ All the 
ways  lead  to  Europe”.  
Współpraca  obejmowała  
wówczas trzy 3 kraje: Hiszpanię, 
Polskę oraz Wielką Brytanię. 
Nauczyciele ze wszystkich szkół, 
z dużym zaangażowaniem 
pracowali nad projektem, 
wymieniali się doświadczeniami 
na temat metodyki nauczania 
i przeprowadzania procesu 
ewaluacji po to aby rozwijać 
swoją praktykę nauczycielską 
i zdolności językowe uczniów. 
Ten projekt dotyczył tradycji 
i kultury europejskiej. Został 
s t w o r z o n y  z  m y ś l ą  
o dokonywaniu wymiany 
kulturowej, zwiększeniu wiedzy 
o  europejskiej  kulturze  
i tradycjach oraz poprawie 
kompetencji  językowych.  
Podczas realizacji projektu 
koncentrowano się na różnych 
aspektach życia w każdym 
z krajów partnerskich, takich jak: 
kuchnia, historia, geografia, 
folklor, sztuka i dziedzictwo 
kulturowe. Uczniowie zbierali 
informacje i wykonywali prace 
dotyczące między innymi 
typowych przepisów kulinarnych, 
słynnych postaci historycznych 
i  znanych pisarzy,  świąt  
narodowych i zwyczajów, a także 

najbardziej charakterystycznych 
zabytków regionalnych.

W latach 2010 - 2012
w szkole realizowany był drugi 
projekt o nazwie ”News From 
Europe: Knowing Europe 
through a Newspaper”. Był to 
projekt wielostronny, w którego 
skład  weszło  8  państw:  
Hiszpania, Polska, Dania, Łotwa, 
Turcja, Wielka Brytania, Włochy 
i  Portugalia.  Tym razem 
postawiono na umiejętność 
posługiwania się nowoczesnymi 
technologiami w komunikacji 
z rówieśnikami. Nauczyciele 
prowadzili lekcje pokazowe dla 
kolegów z zagranicy a uczniowie 
tworzyli kąciki poetyckie, kartki 
świąteczne oraz uczyli się gier, 
tańców i piosenek z innych 
krajów europejskich. Językiem 
komunikacji nauczycieli był 
język angielski, co zdecydowanie 
przyczyniło się do poprawy 
umiejętności językowych. W tym 
języku prowadzona była strona 
internetowa projektu, grupa na 
portalu Facebook i wszystkie 
materiały związane z realizacją 
projektu, w tym wydane w Polsce 
dwa numery magazynu "News 
from Europe".
 Projekty „Comenius – 
uczenie się przez cale życie” 
realizowane były również 
w gimnazjum. Uczniowie 

W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku 
znalazło się w szeregach Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek. 
Inicjatywa ta jest pomysłem  Małgorzaty Muzoł - 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Do salonu zapraszane są 
placówki, które w wyniku 
ewaluacji zewnętrznej uzyskały 
bardzo dobre wyniki. Przyna-
leżność do salonu oznacza 
możliwość wymiany doświad-
czeń z innymi placówkami 
w zakresie edukacji, prezentacji 
działalności własnej placówki, 

konsultacji z innymi dyrektorami 
oraz mobilizację do dalszej 
aktywnej pracy. Pod koniec 
grudnia 2014 r. dyrektor  szkoły – 
Henryce Cisowskiej p. kurator  
uroczyście wręczyła list zapra-
szający do współpracy. Gratu-
lujemy!

Wielki sukces 
szkoły w oblęgorku
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Święto Gminnej 
Orkiestry Dętej

Na zaproszenie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w 
Rudzie Strawczyńskiej 23 stycznia br. przybył na spotkanie 
Bogdan Wenta, poseł parlamentu europejskiego. Towarzyszyła 
mu p. Danuta Papaj – szefowa biura poselskiego. 

Europoseł o sobie, sporcie i ...
potrzebie kształcenia

Bogdan Wenta w SP w Rudzie Strawczyńskiej

Bogdan Wenta wszystkim 
bardziej znany jest jako były 
sportowiec i trener Vive Targi 
Kielce, a także selekcjoner 
polskiej kadry piłki ręcznej. 
Spotkanie odbyło się w ramach 
konkursu „Aktywna szkoła – 
aktywny uczeń”, do którego 
przystąpiła nasza placówka. 

Celem konkursu jest  
popularyzowanie wśród uczniów 
podstawowych zasad zdrowego 
trybu życia wśród dzieci i 
młodzieży. Jednym z zadań, 
ocenianych przez jury w ramach 
konkursu ,  jes t  w łaśnie  
przeprowadzenie  spotkań  
uczniów z  regionalnymi  
przedstawicielami  sportu  
promującymi zdrowy tryb życia 

do podobnej szkoły jak ta w 
Rudzie. Bogdan Wenta mówił 
przede wszystkim o sporcie. 
Zachęcał uczniów do uprawiania 
wielu dyscyplin sportowych, ale 
także do nauki. Podkreślił, iż 
nawet najlepszy sportowiec jest 
narażony na kontuzje i zmianę 
zawodu , a wykształcenie 
pozwa la  na  ła tw ie j s ze  
odnalezienie się w trudnej 
sytuacji. Porażki i sukcesy są w 
głowach więc to od nas samych 
zależy czy uda nam się odnaleźć 
po porażce i czy sukces zawróci 
nam w głowie. Wiele cennych 
rad i wskazówek pan Wenta 
przekazał dzieciom. 

U c z n i o w i e  p y t a l i  
o wszystko. Byli ciekawi czym 

Bardzo udany był start, w nowym 2015 roku, Gminnej 
Orkiestry Dętej w Strawczynie. Podczas mszy św. - 1 lutego br. - 
w Kościele Parafialnym pw. Wniebowstąpienia Najświętszej 
Marii Panny – orkiestra najpierw służyła muzycznie do mszy św. 
(o godz.: 16.00) a po jej zakończeniu dała Koncert Noworoczny, 
w repertuarze którego znalazły się przede wszystkim kolędy 
pastorałki.

Gminnej Orkiestry Dętej 
start w 2015 rok

Kolędy i pastorałki 
w kościele parafialnym w Strawczynie

Orkiestrą  dyrygował  
kapelmistrz Michał Leśnik 
(zdjęcie górne), zaś przy organach 
elektronicznych zasiadł drugi 
kapelmistrz orkiestry – Jacek 
Cielibała.

W koncercie wystąpiła, jako 
solistka, Patrycja Bujak,  
klarnecistka GOD a także 

piosenkarka, na co dzień 
studentka  dziennikarstwa 
Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach – patrz 
zdjęcie na str. 1.

Koncert uczestnicy eucha-
rystii przyjęli z nieukrywaną 
życzliwością i aplauzem dla 
wykonawców.                 (J.)

Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej Michał Leśnik,
dyrygujący pierwszy koncert w tym roku.

Akompaniujący pierwszy tegoroczny występ 
Gminnej Orkiestry Dętej, Kapelmistrz Jacek Cielibała.

nt. „Bezpieczeństwa w sporcie 
oraz budowanie własnego 
systemu wartości poprzez 
osiągnięcia sportowe” – stąd 
zrodził się pomysł na zaproszenie 
ikony polskiego sportu do nas – 
podkreśla dyrektor szkoły 
Agnieszka Prędota – Gad. 

Na początku spotkania 
dyrektor szkoły uroczyście 
powitała zacnego gościa, po 
czym oddała go w ręce uczniów. 
Uczennice klasy III, IV i VI 
zaprezentowały swoje układy 
taneczne, którymi Bogdan Wenta 
był zachwycony. Pan europoseł 
przedstawił się, opowiedział 
uczniom, że pochodzi z małej 
miejscowości, w której chodził 

się interesował w dzieciństwie, 
jakie miał marzenia, czy poznał 
innych sławnych ludzi, które 
mecze były najważniejsze, jak się 
trenuje kadrę, czy chciałby 
trenować naszych uczniów, jak 
znosi porażki, co w sporcie jest 
najważniejsze? Eurodeputowany 
cierpliwie odpowiadał  na 
wszystkie pytania.  Na koniec 
każdy mógł podejść i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie oraz zdobyć 
jego autograf. To spotkanie było 
dla nas cenne i budujące. 
Wszyscy zapamiętamy je przez 
długie lata – dodaje p. Aldona 
Chudak – koordynator konkursu 
w naszej szkole.
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