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ZieMia StraWczYńskA

Kolejna sesja Rady Gminy w Strawczynie odbyła się
w środę, 18 maja 2016 r., Radni debatowali m.in. nad utworze-
niem Młodzieżowej Rady Gminy oraz Gminnej Rady Seniorów.

„Dziennik Gazeta Prawna” po raz kolejny przyznał
swoje wyróżnienia najlepszym samorządom i samorządowcom.
Mamy się czym pochwalić - gmina Strawczyn w kategorii gmin
wiejskich zajęła zaszczytne drugie miejsce. Wyróżnienie
w kategorii włodarz gminy wiejskiej otrzymał też Wójt
Tadeusz Tkaczyk.

„Perła Samorządu”
dlaWójta i Gminy!

Włodarze byli pytani
o sposoby na podnoszenie jako-
ści pracy swoich pracowników,
metody współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi czy wyko-
rzystywanie elektronicznych ka-
nałów komunikacji i mediów
społecznościowych, w czterech
kategoriach: prezydentów miast
powyżej 100 tys. mieszkańców,
prezydentów i burmistrzów miast
do 100 tys. mieszkańców, wło-
darzy gmin miejsko-wiejskich
i wójtów gmin wiejskich.

Uwzględniono także sposób,
w jaki władze gmin definiują swój
sukces oraz wykorzystują poten-
cjał swojego samorządu.

W bezpłatnym, ogólno-
polskim rankingu „Perły Samo-
rządu 2016” zostały ocenione
także gminy pod kątem spraw-
ności strategicznej i operacyjnej ,
wykorzystywania potencjału spo-
łecznego oraz kompleksowego
działania na rzecz poprawy jako-
ści życia mieszkańców.

Anna Gad

Powstanie
MłodzieżowaRadaGminy

oraz GminnaRada Seniorów

Porządek obrad prze-
widywał podjęcie 11 uchwał.
Bez głosów sprzeciwu przegło-
sowane zostały uchwały doty-
czące:
1 . Zmiany uchwały w sprawie
ustalenia budżetu gminy Straw-
czyn na 2016 r. Plan dochodów
i wydatków Gminy został zmie-
niony o kwotę 680 305,00 zł –
głównie ze względu na dotacje
celowe jakie Gmina otrzymała
z budżetu państwa i powiatu
na transport i łączność, oświatę
i wychowanie oraz pomoc spo-
łeczną.
2. Zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Straw-
czyna na lata 2016 – 2024.
3 . Zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego w wysokości
700 000,00 zł z przeznaczeniem
na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań. Kredyt ma być
spłacony do 2023 r.
4. Zmiany uchwały dotyczącej
udzielenia pomocy rzeczowej dla
Powiatu Kieleckiego w postaci
wykonania zadania pn. „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 0492T
w miejscowości Strawczyn
ul. Spacerowa polegająca na bu-
dowie chodnika”.
5. Udzielenia pomocy finanso-
wej dla powiatu Kieleckiego
na realizację zadania „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 0492T
w miejscowości Strawczyn”
w kwocie 100 000,00 zł;
6. Zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016.
7. Zmiany uchwały w sprawie
zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych
oraz zakazu sprzedaży, podawa-
nia, spożywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych. Sprze-
daż napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy)
oraz w miejscu sprzedaży
tj . w punktach gastronomicz-
nych, restauracjach, barach, ka-
wiarniach, pijalniach piwa,
ogródkach piwnych oraz kręgiel-
ni na terenie Pływalni w Straw-
czynku może odbywać się

w punktach usytuowanych
w odległości nie mniejszej niż:
50 m od szkół i przedszkoli oraz
100 m od kościołów. Sprzedaż
napojów alkoholowych zawiera-
jących do 4,5% alkoholu oraz
piwa przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży może
być prowadzona w ogródkach
piwnych usytuowanych jako sa-
modzielne punkty lub zlokalizo-
wanych przy punkcie sprzedaży
detalicznej , po spełnieniu nastę-
pujących warunków: ogródek
piwny musi posiadać wydzielo-
ną powierzchnię, estetyczne
ogrodzenie oddzielające teren
ogródka od pozostałej części
placu oraz spełniać wymogi sa-
nitarno-epidemiologiczne.
8. Przystąpienia do opracowania
„Programu rewitalizacji Gminy
Strawczyn na lata 2016-2023”.
Więcej o Programie pisaliśmy
w poprzednim nr Ziemi Straw-
czyńskiej (nr 162 – maj 2016).
9. Ustalenia wstępnej lokalizacji
przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy Strawczyn:
droga powiatowa nr 0487T
ul. Turystyczna w miejscowości
Chełmce – (przystanek dwu-
stronny).

Nie było jednomyślno-
ści wśród radnych podczas gło-
sowania uchwał dotyczących
powołania Młodzieżowej Rady
Gminy w Strawczynie oraz
Gminnej rady Seniorów. Radny
Ireneusz Czarnecki zgłosił
zastrzeżenia do statutu Młodzie-
żowej Rady Gminy, który do-
puszcza do Rady tylko przedsta-
wicieli szkół podstawowych
i gimnazjalnych znajdujących się
na terenie gminy – wyklucza to
udział w Radzie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Uczestni-
cząca w sesj i dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Ob-
lęgorku Henryka Cisowska
zwróciła uwagę, że młodzież
biorąca udział w obradach Rady
powinna mieć opiekuna,
co w przypadku uczniów szkół
spoza terenu gminy może być
problematyczne. Radny Czar-
necki zgłosił wniosek o cofnię-
cie uchwały do prac w komi-
sjach, jednak został on odrzu-
cony 7 głosami sprzeciwu, przy

5 głosach poparcia i 2 wstrzymu-
jących się. Ostatecznie uchwała
w sprawie powołania Młodzie-
żowej Rady Gminy w Strawczy-
nie oraz nadania jej Statutu zo-
stała przyjęta 9 głosami za
(1 przeciw i 4 wstrzymujące się).

Uchwała w sprawie po-
wołania Gminnej rady Seniorów
w Strawczynie oraz nadania jej
Statutu została przyjęta 11 głosa-
mi poparcia, przy 2 głosach
sprzeciwu i 1 wstrzymującym
się. W skład Rady wejdzie
12 członków, którzy ukończyli
60 rok życia. Po 4 przedstawi-
cieli do składu Rady wskazują:
Przewodniczący Rady Gminy,
Wójt Gminy Strawczyn oraz
Stowarzyszenia spośród swoich
członków lub innych mieszkań-
ców gminy.

Radni jednogłośnie
przyjęli sprawozdanie z działal-
ności Gminnej Komisj i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych w Strawczynie za rok 2015
oraz ocenę zasobów pomocy

społecznej . Również jednogło-
śnie radni wyrazili negatywne
stanowisko w sprawie przekaza-
nia działek na rzecz Fundacji
„PULS”.

Na sesj i obecny był
Jan Cedro – Przewodniczący
Rady Powiatu w Kielcach, który
wyraził zadowolenie ze współ-
pracy powiatu z gminą Straw-
czyn.

Na zakończenie sesj i
głos zabrali Krzysztof Zawada
– Prezes Zarządu Fundacji
im. Stefana Żeromskiego oraz
Dariusz Kurcman – przedsta-
wiciel Federacji „Horyzont”,
którzy przybliżyli radnym pro-
jekt „Ziemia, która inspiruje, ży-
wi i rodzi geniuszy - aktywiza-
cja społeczności lokalnej poprzez
budowę wspólnego Produktu
Turystycznego gminy Straw-
czyn” - pisaliśmy o nim w po-
przednim nr Ziemi Strawczyń-
skiej (nr 162 – maj 2016).

KarolWójcik
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Od ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 30 marca
2016 r. Wójt Gminy wykonywał bądź nadzorował zadania zwią-
zane z określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy,
przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy, analizą wnio-
sków Komisji Rady Gminy, wykonywaniem budżetu gminy
w 2016 r., sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.,
informacją z wykonania „Założeń polityki społeczno-gospodar-
czej Gminy Strawczyn za 2015 r.” oraz z pracy Wójta Gminy,
realizacją inwestycji.
W zakresie infrastruktury:
- realizowane są zadania w ra-
mach funduszu sołeckiego m.in.
wybudowano 3 odcinki oświetle-
nia ulicznego w Korczynie
w przysiółkach: Graby, Górki
i Kopaniny,
- w dniu 27.04.2016 r. Gmina za-
warła umowę na usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów za-
wierających azbest,
- wykonane zostały roboty bru-
karskie przy boisku sportowym
w Promniku,
- prowadzone jest bieżące utrzy-
manie dróg polegające na uzu-
pełnieniu ubytków kruszywem,
- trwają przygotowania związa-
ne z opracowaniem Programu Re-
witalizacji (PR) gm. Strawczyn
na lata 2016-2023. Opracowano
i złożono wniosek o dofinanso-
wanie opracowania PR do Urzę-
du Marszałkowskiego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna (90% dof.),
- przygotowano Pre-umowy
w ramach ZIT KOF dla zadań do-
finansowanych z EFRR,
- trwają prace związane z przy-
gotowaniem Gminy do aplikacji
o środki na działania związane
z gospodarką wodno-kanaliza-
cyjną, wyposażeniem OSP nale-
żących do KSRG, budową przed-
szkola i nadbudową łącznika przy
ZPO Strawczyn oraz dróg gmin-
nych
- zgłoszono zadanie dotyczące
sali gimnastycznej przy ZPO
w Strawczynie do „Programu roz-
woju bazy sportowej na 2016 rok
i lata następne w województwie
świętokrzyskim”. Zadanie zosta-
ło wpisane do „ Programu…”,
- udzielono pomocy merytorycz-
nej Klubom Sportowym OLIMP
i TOP-SPIN przy aplikowaniu
o środki w ramach Programu
KLUB (MSiT),
- zgłoszono do Akcji NIVEA
lokalizację PROMNIK. Trwa
głosowanie na www.nivea.pl/po-
dwórko2016,
- opracowano fiszkę dotyczącą
podjęcia potencjalnej współpra-
cy międzyregionalnej z zaintere-
sowaną gminą w Chorwacji.

Nawiązano współpracę w tym za-
kresie z Departamentem Rozwo-
ju Regionalnego UM WŚ
w Kielcach.
W zakresie oświaty:
1 . Do 30 kwietnia placówki
oświatowe z terenu gminy Straw-
czyn złożyły projekty arkuszy or-
ganizacyjnych na rok szkolny
2016/2017,
2. Do Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej złożone zostały 2 wnio-
ski o zwiększenie części oświa-
towej subwencji ogólnej z 0,4%
rezerwy w roku 2016 na:
- dofinansowanie doposażenia
w pomoce dydaktyczne szkół
podstawowych ogólnodostępnych
w celu podnoszenia jakości
udzielanej pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej i zajęć rewali-
dacyjnych,
- dofinansowania doposażenia
gabinetów stomatologicznych
w tych szkołach /placówkach,
które mają zagwarantowane go-
dziny płatne przez NFZ.
3. W miesiącu kwietniu pracow-
nicy Urzędu oddelegowani byli
do obserwacji przebiegu egzami-
nów gimnazjalnych.

Odbyła się narada ka-
dry kierowniczej Urzędu Gminy
i kierowników jednostek organi-
zacyjnych.
Wójt brał udział w:
- Forum Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki w Kielcach
z udziałem Ministrów Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Sportu i Tu-
rystyki,
- spotkaniu z Ministrem Oświa-
ty w sprawie finansowania
oświaty. Spotkanie odbyło się
w Kielcach,
- spotkaniu dotyczącym udziału
w projekcie „Bezpieczna woda”
organizowanym przez Święto-
krzyskie Wodne Pogotowie Ra-
tunkowe i Targi Kielce,
- konferencji nt. programów
zdrowotnych (szczep. ochronne),
- XXX Zgromadzeniu Ogólnym
Związków Gmin Wiejskich RP
w Warszawie,
- szkoleniu obronnym organizo-
wanym przez Wojewodę Święto-
krzyskiego,

- Walnym Zgromadzeniu Człon-
ków Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej Województwa Świę-
tokrzyskiego,
- obchodach Dnia Strażaka w Ko-
mendzie Miejskiej PSP w Kiel-
cach,
- spotkaniu dotyczącym „Budo-
wy dróg lokalnych” w ramach
programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020, które od-
było się w Świętokrzyskim Biu-
rze Rozwoju Regionalnego
w Kielcach.
Ponadto informuję, że:
1 . Gmina Strawczyn została Lau-
reatem „Laura Świętokrzyskie-
go” – nagrody Wojewody w ka-
tegorii gmina wiejska,
2. Gmina Strawczyn zajęła II
miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie "Perły Samorządu" orga-
nizowanego przez Dziennik Ga-
zeta Prawna, a Wójt otrzymał
wyróżnienie w kategorii wło-
darz gminy wiejskiej .
W omawianym okresie Wójt
Gminy wydał 11 zarządzeń
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy
na 2016 rok – 2 zarządzenia,
- zmian planu finansowego Urzę-
du Gminy w Strawczynie na 2016
rok – 3 zarządzenia,
- przedstawienia sprawozdania
z wykonywania budżetu gminy
Strawczyn za 2015 rok – 1 zarzą-
dzenie,
- zmian w Regulaminie Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych – 1 zarządzenie,
- wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego za używanie własnej
odzieży i obuwia roboczego
– 1 zarządzenie,
- wyznaczenie miejsca wykorzy-
stywanego do kąpieli na zbiorni-
ku wodnym „Strawczyn” – 1 za-
rządzenie,
- zatwierdzenia Regulaminu
działania Rady Sportu w Straw-
czynie na kadencję obejmującą
lata 2015 – 2019 – 1 zarządzenie,
- powołania Komisj i rekrutacyj-
nej do przeprowadzenia naboru
na stanowisko urzędnicze – Za-
stępca Kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego – 1 zarządzenie.

Współpraca organizacji pozarządowych działających
na terenie gminy Strawczyn z Powiatową Radą Działalności
Pożytku Publicznego w Kielcach.

PowiatowaRadaDziałalności
Pożytku Publicznego

Wszystkie organizacje
pozarządowe z terenu naszej gmi-
ny, które chciałyby współpraco-
wać z Powiatową Radą Działal-
ności Pożytku Publicznego
w Kielcach, prosimy o kontakt
z Pełnomocnikiem Wójta
ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi – Anną Gad,
UG Strawczyn, celem dokonania
zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowa-
ne są telefonicznie 41 303 80 02
wew. 62 lub mailowo na adres:
anna.gad@strawczyn. pl do 22
czerwca 2016 r. Należy podać
nazwę organizacji, jej adres, li-
dera organizacji, zakres działa-
nia, ewentualne informacje do-
datkowe.

Zapraszamy do współpracy!

Zprac Wójtamiędzy sesjami
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Dzień Dziecka z SCKiS

Jak co roku Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie zorganizowało festyn z okazji Dnia Dziecka.
W niedzielę, 29 maja 2016 r., na ternie Centrum Sportowo-Re-
kreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku na dzieciaki czekała
moc atrakcji.

Rozpoczęło się uroczy-
ście – od przemarszu Orkiestry
Dętej ze Strawczyna, której
towarzyszyły mażoretki z OLIM-
PIC Dance Studio. Następnie
Orkiestra pod batutąMichała Le-
śnika i Jacka Cielibały zagrała
koncert. W kilku utworach wo-
kalnie towarzyszył jej Mateusz
Wójcik.

Po uroczystym otwar-
ciu rozpoczęła się zabawa. Jako
pierwsze blok gier i zabaw
poprowadziły animatorki ze świe-
tlic SCKiS. Dzieci wspólnie z ro-
dzicami robiły mumię z papieru
toaletowego, rywalizowały
w przeróżnych zadaniach wylo-
sowanych z pękających balonów,

w toczeniu jajek łyżką po boisku,
a także wcieliły się w rolę kelne-
rów. Każdy uczestnik otrzymał
drobny upominek. Przedszkolan-
ki z punktów przedszkolnych
prowadzonych przez SCKiS wy-
czarowywały z balonów przeróż-
ne stwory oraz uczyły dzieciaki
niełatwej sztuki skręcania balo-
nów. Każdy chętny mógł również
pomalować swoją twarz i prze-
obrazić się z bohatera z bajki lub
ulubione zwierzątko.

Kolejną atrakcją było
przedstawienie pt. „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
Pokaz teatralny zaprezentowany
został przez dorosłych, a w role
postaci bajkowych wcieliły się

m. in. przedszkolanki z punktów
przedszkolnych prowadzonych
przez SCKiS. Przedstawienie
zaciekawiło nie tylko najmłod-
szych, ale i dorośli oglądali
w skupieniu występ, który zawie-
rał w sobie elementy sztuki te-
atralnej z muzyczną nutą i wy-
stępem tanecznym.

Po przedstawieniu swo-
je umiejętności taneczne zapre-
zentowały przedszkolaki oraz
trochę starsze dzieci, które
na co dzień ćwiczą swoje umie-
jętności w OLIMPIC Dance Stu-
dio pod okiemMagdaleny Waw-
rzeńczyk.

Festyn był również oka-
zją do rozstrzygnięcia konkur-
sów plastycznych organizowa-
nych przez SCKiS w Strawczynie.
Przedszkolaki zgłaszały swoje
prace do konkursu ekologiczne-
go „Ecie pecie, co z tym śmie-
ciem?”, który był prowadzony
w dwóch kategoriach: indywidu-
alnie oraz dla grup przedszkol-
nych. Nagrody rzeczowe w kon-
kursie indywidualnym, otrzymali:
Gabriela Kłys z Korczyna
(I miejsce), Lena Woźniak
ze Strawczyna (II miejsce)
i Jakub Syska ze Strawczyna
(III miejsce). Wyróżnienia otrzy-
mali: Marcelina Zapała iWoj-
ciech Szczerek z Chełmiec,
Liliana Gołuchowska, Hubert
Gaweł iMagdalena Macikow-
ska z Oblęgora, Amelia Wilczyń-
ska z Niedźwiedzia, Michalina
Zajęcka, Paweł Wodecki
i Szymon Wilczkowski
ze Strawczyna, Amelia Foks, Ola
Majek i Szymon Zapała z Ob-
lęgorka. W konkursie dla grup
przedszkolnych wygrały prace
wykonane przez punkty przed-
szkolne w Korczynie, Strawczy-

nie i Strawczynku. Nagrodami
dla tych przedszkoli będą wyjaz-
dy dzieci fundowane przez SCKiS
w Strawczynie do kina, teatru
i do bawialni.

Oprócz konkursu dla
przedszkolaków SCKiS ogłosiło
również, dla dzieci do lat 10,
konkurs malarski „Po drugiej
stronie tęczy”, w którym uczest-
nicy mogli wykazać się nie tyl-
ko talentem malarskim, ale tak-
że bujną fantazją. Wygrała
Zuzanna Stępień, drugie miej-
sce przyznano Franciszkowi
Piątkowi, a trzecie Nikoli Kacz-
marczyk. Wyróżnienie otrzymał
Maciej Surma. Z okazji Roku
Henryka Sienkiewicza SCKiS
wspólnie z Pałacykiem Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku ogło-
siło konkurs „Dowolna postać
z utworów Henryka Sienkiewi-
cza”. Konkurs podzielny był
na dwie kategorie: prace malar-
skie (dla dzieci i młodzieży
w wieku od 10 do 15 lat) oraz
prace przestrzenne (dla dzieci
i młodzieży w wieku do 15 lat).
W pierwszej kategorii zwycięży-
ła pracaMacieja Sagana, druga
była Klaudia Dudek, a trzecia
nagroda powędrowała do Kata-
rzyny Śliwy. Wyróżnienie otrzy-
mał Szymon Zapała. W katego-
rii prac przestrzennych jury
pierwszą nagrodę przyznało Ka-
rolinie Pacak, drugą Amelii
Przeździk, a trzeciąWeronice
Wieczorek. Wyróżniona została
praca Julii Macikowskiej .
Oprócz nagród rzeczowych każ-
dy uczestnik otrzymał również
pamiątkowy medal z podobizną
Henryka Sienkiewicza. Przepięk-
ne medale wykonała w pracow-
ni ceramicznej prowadzonej przez
SCKiS Katarzyna Nawrocka,

Orkiestrze Dętej ze Strawczyna towarzyszyły mażoretki
z OLIMPIC Dance Studio.

Przedstawienie "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków"
przygotowały przedszkolanki z punktów przedszkolnych
prowadzonych przez SCKiS w Strawczynie.

Konkurs plastyczny "Dowolna postać z utworów Henryka
Sienkiewicza" SCKiS zorganizowało współnie z Pałacykiem
Henryka Sienkiewicza w Oblegorku.
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która podczas festynu prowadzi-
ła dla chętnych warsztaty lepie-
nia z gliny.

Komu mało było wra-
żeń plastycznych mógł spróbo-
wać swoich sił w malowaniu
graffiti na specjalnej ściance przy
placu zabaw obok pływalni
OLIMPIC. Dla młodszych
uczestników festynu przygoto-
wany został do pomalowania
kartonowy pociąg. Dzieciaki
z zapałem zabrały się do roboty,
i z szarych wagoników powstał
kolorowy i wesoły pociąg. Kto
od sztuk plastycznych wolał za-
bawy muzyczne mógł wziąć
udział w grach i zabawach, gdzie
m.in. trzeba było rozpoznać pio-
senki tytułowe z różnych bajek,
czy tańczyć. Nie zabrakło rów-
nież gier, w których trzeba było

wykazać się sprytem, refleksem
lub innymi umiejętnościami.
Dla każdego uczestnika były
przygotowane przeróżne nagro-
dy i słodycze.

Kilka minut po godzi-
nie 17:00 rozpoczęły się niezwy-
kle emocjonujące wybory Małej
Miss i Małego Mistera. Do zaba-
wy przystąpiło 16 uczestników,
8 dziewczynek i 8 chłopców
w wieku od 5 do 10 lat. Uczest-
nicy musieli zmierzyć się z trze-
ma zadaniami. W pierwszym
każdy musiał się przedstawić
i powiedzieć coś o sobie. Drugie
to konkurs talentów – uczestni-
cy zaprezentowali to co potrafią
najlepiej : jedni recytowali wier-
sze, inni śpiewali piosenki, tań-
czyli a jeden z uczestników
zaprezentował swoją tężyznę fi-

zyczną wykonując pompki
na jednej ręce. Trzecie zadanie
to pytania od Jury. Dzieciaki zna-
komicie poradziły sobie z gra-
dem niełatwych pytań. Komisja
konkursowa udała się na obrady,
a swoich ulubieńców mogła wy-
brać publiczność, która głosowa-
ła gromkimi brawami i głośnymi
okrzykami. Tytuł Małej Miss
Publiczności przypadł Nadii
Dąbek, a Mały Misterem Pu-
bliczności zostałMaciej Surma.
Koronę Małej Miss otrzymała
Wiktoria Szczygłowska, a tytuł
Małego Mistera powędrował
do Dominika Ziętka. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane
przez SCKiS w Strawczynie.

Po wyborach na scenie
pojawili się kolorowi kuglarze,
którzy zaprezentowali niełatwe
sztuki cyrkowe. Maluchy nie tyl-
ko podziwiały umiejętności wy-
stępujących, ale same mogły
spróbować swoich sił w tych za-
bawach. Chodzenie na szczu-
dłach, czy żonglowanie maczu-
gami wymagało niezwykłej
odwagi i zręczności, a wielkie
bańki mydlane, które unosiły się
w powietrzu to nieodzowny ele-
ment dziecięcej imprezy.

Przez cały dzień na te-
renie CS-R OLIMPIC skorzystać
można było także z atrakcji we-
sołego miasteczka, pojeździć
na kucykach, czy skosztować
słodkości, m.in. waty cukrowej ,
a na zakończenie festynu odbyła
się dyskoteka pod gwiazdami
– zagrał DJ Tito.

Oprócz atrakcji festyno-
wych z okazji Dnia Dziecka
Samorządowe Centrum Kultury
i Sportu przygotowało również
zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Na pływalni OLIMPIC dzieci ry-
walizowały w przeróżnych kon-
kurencjach. W wodnej koszyków-
ce zwyciężyła Zuzanna Mag-

dziarz, która oddała 4 celne
strzały na 5 rzutów. W zjeździe
na czas najszybsza była
Julia Miszczuk, która zjechała
rurą w 10 sek. i 36 setnych sek.
W wyścigu z kołem ratowniczym
zwyciężył Dominik Jasiński,
który 25 m pokonał w 30 sek.
i 83 setne sek. najlepsza w poła-
wianiu skarbów okazała się
Karolina Sell, która w 15 sek.
wyłowiła aż 32 kulki. W konku-
rencji holowania w kole z czasem
35 sek. i 83 setne sek. zwyciężył
duet Norbert Podkański z tatą.
Najbardziej „walecznym kogu-
tem” okazała się Patrycja Ko-
walczyk, a w wyścigu transpor-
terów niepokonane były Luiza
Kogel z mamą, które zwycięży-
ły z czasem 37 sek. i 31 set. sek.

Do turnieju piłki nożnej
kobiet zgłosiły się 3 drużyny
po 8 zawodniczek: Promnik,
Strawczyn i Strawczynek. Roz-
grywki w systemie każdy z każ-
dym wygrała drużyna z Promnika.

Do turnieju tenisa
ziemnego zgłosiło się 12 osób.
Mecze eliminacyjne rozgrywane
były na korcie w Promniku
w dniach od 26 do 28 maja
2016 r. Finał na korcie Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego OLIM-
PIC odbył się 29 maja 2016 r.
Zagrali w nim Hubert Bujak
oraz Albert Więckowski. Po za-
ciętym boju i wyczerpującym
meczu wygrał Albert Więckow-
ski 4:6 i 4:6 (0:2).

W turnieju siatkówki
zwyciężyła para Emil Bąk i Mi-
chał Woźniak. Drugie miejsce
zajęli Mateusz Wilczkowski
i Bartosz Nowacki, a trzecie
Lucyna Bąk iWioletta Król.

W turnieju koszykówki
zwyciężyła drużyna Promnik
City ogrywając w finale zespół
Golden State Strawczyn 50:48.

Anna Kowalczy
KarolWójcik

Wybory Małej Miss i Małego Mistera wzbudziły ogromne
zainteresowanie publiczności.

Kuglarze przywieźli ze sobą m.in. wielkie bańki mydlane.
Pływalnia OLIMPIC z okazji Dnia Dziecka zorganizowała
dla najmłodszych zabawy w wodzie.
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W weekend 28 i 29 maja 2016 r. świętowaliśmy
5. urodziny pływalni OLIMPIC. Z tej okazji wszyscy mieszkań-
cy gminy Strawczyn mogli skorzystać z basenu za darmo. Idea
ta przypadła im do gustu – blisko 200 osób skorzystało z bez-
płatnego wejścia. Dla klientów spoza terenu naszej gminy przy-
gotowaliśmy na te dwa dni promocję 2 za 1, czyli dwie godziny
w cenie jednej .

Głównym punktem uro-
dzin była loteria. W niedzielę
osoby korzystające z pływalni
miały szanse wygrać karnet wstę-
pu na basen o wartości 1000 zł.
W sumie odbyły się trzy losowa-
nia (o godz. 1 3:00, 1 5:00 i 17:00)
– w każdym do wygrania był je-
den karnet. Szczęście dopisało
Dominice Dejneko-Lipińskiej

z Mójczy (gm. Daleszyce), Paw-
łowi Kubusiowi z Kielc oraz
Dariuszowi Katanowskiemu
z Szałasu (gm. Zagnańsk). Oprócz
nagród głównych wśród uczest-
ników loterii rozlosowane zosta-
ły liczne nagrody pocieszenia.
Wszystkim serdecznie gratuluje-
my.

KarolWójcik

Trójka szczęśliwców wygrała w loterii karnety wstępu
na basen o wartości 1000 zł.

5 urodziny pływalni OLIMPIC

Dzień Mamy to ważne wydarzenie w życiu każdego
dziecka. Wyrażają w tym dniu swoją miłość, wdzięczność
i szacunek.

DzieńMatki
w świetlicach wiejskich

W każdej ze świetlic
prowadzonych przez Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie dzieciaki mogły
własnoręcznie wykonać dla swo-
ich mam prezenty. Były nimi bu-
kieciki kwiatów, laurki, serca

i wiele ciekawych ozdób, który-
mi później obdarowały swoje
rodzicielki. Na twarzach każde-
go dziecka i rodzica gościł sze-
roki uśmiech wdzięczności.

Ewelina Picheta

Półkolonie letnie

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczy-
nie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat na półko-
lonie letnie w terminie od 25 lipca do 5 sierpnia 2016 r.

W ramach organizowa-
nych półkolonii letnich zapew-
niamy:
- zajęcia 5 dni w tygodniu (po-
niedziałek - piątek) 6 godzin
dziennie (9:00 - 1 5:00),
- opiekę wykwalifikowanej ka-
dry pedagogicznej ,
- obiad,
- organizację programu kultural-
no-oświatowego (wyjazdy do:
wioski indiańskiej "Bonanza", ja-
skiń na Kadzielni, Centrum Geo-
edukacji w Kielcach, kina, Par-
ku Rozrywki i Miniatur Sabat
Krajno oraz Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia plastyczne,

- zajęcia na pływalni OLIMPIC,
- warsztaty ceramiczne,

Dla dzieci rolników ist-
nieje możliwość współfinanso-
wania półkolonii z funduszu
Związku Młodzieży Wiejskiej
– odpłatność wynosi 50 zł
od osoby. Warunkiem dofinan-
sowania jest ubezpieczenie
co najmniej jednego z rodziców
(prawnych opiekunów) w pełnym
zakresie lub pobieranie renty bądź
emerytury z Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.

Ilość miejsc ograniczo-
na. Zapisy trwają do 30 czerwca
2016 r. Więcej informacji na stro-
nie www.olimpicstrawczyn. pl.

Dorota Surma

11 czerwca 2016 r. odbył się Świętokrzyski Zlot
Czarownic w Krajnie, podczas którego zostało zaplanowane
również bicie Rekordu Guinnessa i świata. Niestety tym razem
nie udało się tego dokonać.

Dzieci ze świetlic SCKiS
naZlocie Czarownic wKrajnie

Dzieci uczestniczące
na zajęciach w świetlicach wiej-
skich prowadzonych przez Sa-
morządowe Centrum Kultury
i Sportu po raz pierwszy brały
udział w tej imprezie. Do tego
wyjazdu przygotowywały się już
wcześniej wykonując różne re-
kwizyty czarownic typu miotła,
peleryna, czy kapelusz. Podczas
zlotu było wiele atrakcji min. zo-

stał zorganizowany konkurs
na "Najbardziej czarodziejską
klasę", gdzie grupa ze świetlic
SCKiS zajęła III miejsce i tym
samym wygrała darmowe wej-
ściówki do Parku Miniatur i Roz-
rywki Sabat Krajno. Nasi mali
uczestnicy byli bardzo zadowo-
leni – była to naprawdę odloto-
wa wycieczka.

Renata Zapała
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W dniu 24 maja 2016 r. w Niepublicznym Punkcie Przed-
szkolnym w Strawczynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Mamy.

Milusińscy przygotowa-
li dla swoich mam program arty-
styczny. Przedszkolaki ubrane w
stroje pięknie recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki, tańczyły
i składały życzenia. W wyjątko-
wej atmosferze dzieci wspaniale
odgrywały swoje role. Niejednej
mamie łza zakręciła się w oku.

Była to bardzo wyjątkowa uro-
czystość pełna uśmiechu, rado-
ści i dumy.

Na zakończenie części
artystycznej dzieci wręczyły
swoim mamom własnoręcznie
wykonane prezenty.

Marta Picheta

DzieńMatki
w przedszkolu w Strawczynie

1 czerwca 2016 w przedszkolu w Oblęgorku odbył się
wewnątrzprzedszkolny Dzień Dziecka. Z tej okazji dla dzieci
przygotowano mnóstwo atrakcji. Radości nie było końca.

Dzieciaki na samym po-
czątku dostały modne nowe
bibułowe części garderoby
- pelerynki dla chłopców,
a dla dziewczynek spódniczki.
W ramach zabaw na świeżym po-
wietrzu zorganizowane zostały
zawody sportowe, w których
dzieci mogły zaprezentować swo-
je talenty i możliwości. W mię-
dzyczasie odbyło się także
malowanie buzi i każdy przed-
szkolak mógł stać się na przykład

swoim ulubionym bohaterem
bajkowym. Przedszkolaki odga-
dywały zagadki, przekłuwały
balony z zadaniami, które
po odczytaniu musiały wykonać.
Na koniec zorganizowana zosta-
ła także dyskoteka i pokaz tańca
wykonany przez chętne dzieci.
Nie zabrakło również słodkości,
które w tym dniu dzieci mogły
jeść do woli.

Olga Jas-Adamczyk

Dzień Dziecka
wprzedszkolu wOblęgorku

Literacki PiknikRodzinny
WokółQuo Vadis

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (oddział
Muzeum Narodowego w Kielcach) zaprasza w niedzielę,
10 lipca 2016 r., na literacki piknik rodzinnyWokół Quo vadis.
W roku 2016 minęło 120 lat od chwili, kiedy Sienkiewicz zapre-
zentował czytelnikom swą rzymską epopeję. Powieść od razu
stała się bestselerem, rozsławiając literaturę polską na świecie.

Pragnąc uczcić to wy-
darzenie, chcielibyśmy zaprosić
Państwa do spotkania z kulturą
antyczną, tak barwnie opisywa-
ną przez Henryka Sienkiewicza.
Zabawę zaczynamy o godz. 14.00
w alei lipowej przy Czerwonej
Bramie, skąd barwnym korowo-
dem udamy się do sienkiewi-
czowskiego parku. Atrakcje
uczestnikom spotkania zapewnią
najlepsi rekonstruktorzy histo-
ryczni w Polsce ze Stowarzysze-
nia Na Rzecz Popularyzacji Kul-
tury Antycznej Hellas Et Roma,
których mogliśmy oglądać w m.
in. w filmie Lejdis. Będzie to nie-
powtarzalna okazja do odbycia
podróży w przeszłość, aż do ko-
rzeni cywilizacji europejskiej .
Dzięki zastosowaniu rekonstruk-
cj i historycznej opartej o najnow-
szy stan badań, możliwe będzie
doświadczanie antyku wszystki-
mi zmysłami, do tej pory w po-
znanie historii niezaangażowa-
nymi. Dowiemy się, jakie były
rozrywki Rzymian, co ich ekscy-

towało a czego się obawiali.
Dzięki zachowanym przepisom,
odkryte zostaną tajniki ówcze-
snej kuchni. Ogromne obozowi-
sko ukaże realia życia codzien-
nego gladiatorów oraz rzymskich
legionistów, którzy będą toczyć
walki na śmierć i życie.

Specjalnie na tę oko-
liczność zostaną przygotowane
także dwie wystawy: Quovadiski
oraz Kawalerowicza wizja Quo
vadis – filmowe stroje i rekwizy-
ty.

Na uczestników pikni-
ku będą czekały liczne quizy
i zabawy z atrakcyjnymi nagro-
dami, a dla chętnych, wspólnie
z Samorządowym Centrum Kul-
tury i Sportu w Strawczynie, zor-
ganizowany zostanie rajd rowe-
rowy. Piknik zakończy koncert
zespołu Consonans z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Kiel-
cach. Więcej informacji na stro-
nie www.mnki. pl/sienkiewicz.

Magdalena Klamka



Czerwiec 2016 ZieMia StraWczYńskA

–8–

Nie od dziś wiadomo, że sport w Zespole Placówek
Oświatowych w Strawczynie stoi na naprawdę wysokim pozio-
mie, czego dowodzili uczniowie od początku bieżącego roku
szkolnego, odnosząc liczne sukcesy.

Już 24 września odbyły
się Wojewódzkie Biegi Przełajo-
we LZS - Memoriał im. Zdzisła-
wa Stawiarza, w którym Gimna-
zjum w Strawczynie wywalczyło
II miejsce drużynowo. Nieznacz-
nie później , bo 9 października,
w Nowinach miał miejsce Finał
Wojewódzki w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych. II miejsce za-
jęli w nim chłopcy ze Strawczy-
na w składzie: Gad Kewin,
Czarnecki Piotr, Siadul Bartło-
miej , Kotwica Cyprian, Raczyń-
ski Patryk, Rowiński Jakub,
Ciołak Rafał, Grabarczyk Bar-
tek, Kowalczyk Jakub i Ślęzak
Kacper. Świetnie poradziły sobie
także dziewczęta: Julia Szymo-
niak, Kamila Stefańska, Alek-
sandra Jarząbek, Kinga Dula,
Gabriela Jaros, Kinga Śliwa,
Marta Resiak, Dominika Czu-
pryńska, Natalia Stankowska,
Alicja Kaczmarczyk, które wy-
walczyły VI miejsce. 30 grudnia
2015 r. w XXXVI Międzynaro-
dowych Ulicznych Biegach Syl-
westrowych w Szydłowie Straw-
czyn drużynowo wywalczył
I miejsce. Na najwyższym stop-
niu podium stanął także indywi-
dualnie Bartek Siadul – uczeń
III klasy, który zwyciężył w bie-
gu dla gimnazjalistów. Ten nie-
zwykle utalentowany chłopak jest
kolejnym uczniem Gimnazjum
w Strawczynie, który zdobył me-
dal Mistrzostw Polski! Na zawo-
dach w Ustrzykach Dolnych
9 kwietnia 2016 r., po zaciętej wal-
ce, wywalczył II miejsce w MP
w biegach górskich w kategorii
juniorów młodszych na dystansie
4000 m w stylu anglosaskim i jed-
nocześnie uzyskał kwalifikację
na Mistrzostwa Świata, które od-
będą się od 24 do 26 czerwca 2016
r. w Czechach. Ale już dziś moc-
no trzymamy za Bartka kciuki.

2 kwietnia 2016 r. w Ry-
twianach odbyły się Mistrzostwa
Województwa SZS w Biegach
Przełajowych. I tym razem Bar-
tek Siadul na dystansie 1 500 m
zajął I miejsce wśród uczniów
szkół gimnazjalnych. Znakomite
wyniki osiągnęli również jego
koledzy: Piotr Czarnecki był VI,
a Kewin Gad VII. Na dystansie
1000 m dziewcząt IV miejsce za-
jęła Gabriela Jaros, a piąte Alek-
sandra Jarząbek. Chłopcy

w składzie: Bartek Siadul, Piotr
Czarnecki, Kewin Gad, Norbert
Cisowski, Adam Niwiński i Ja-
kub Rowiński zajęli II miejsce
drużynowo. Dziewczęta: Gabrie-
la Jaros, Ola Jarząbek, Paulina
Wolder, Dominika Czupryńska
orazWiktoria Feliszek tym ra-
zem wywalczyły IV miejsce.
Podczas Mistrzostw Wojewódz-
twa w LA 13 maja 2016 r. Bar-
tek Siadul zajął II miejsce na dy-
stansie 1 500 m.

Najświeższe sukcesy
nieugięci sportowcy ze Strawczy-
na wywalczyli 30 maja podczas
Finału Wojewódzkiego w Biegach
Sztafetowych, podczas których
chłopcy w składzie: Jakub Ro-
wiński, Kacper Ślęzak, Norbert
Cisowski i Bartłomiej Siadul
zdobyli I miejsce w sztafecie
4 x 100 m. Ich koledzy: Adam
Niwiński, Patryk Raczyński,
Piotr Czarnecki i Kewin Gad w
sztafecie szwedzkiej wywalczyli
III miejsce. Świetnie poradziły so-
bie także dziewczęta, zajmując
w sztafecie 4 x 100 m (skład: Do-
minika Czupryńska, Kinga Du-
la, Julia Szymoniak, Monika
Kurczyńska) II miejsce, a w szta-
fecie szwedzkiej (skład: Kinga
Śliwa, Wiktoria Feliszek, Alek-
sandra Jarząbek, Gabriela Ja-
ros) – IV lokatę w województwie.

Jednak placówka w
Strawczynie nie samym sportem
stoi. Pokazali to uczniowie Gim-
nazjum, którzy zostali finalistami
w aż pięciu konkursach przedmio-
towych organizowanych przez
Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Poniżej przybliżamy sylwetki tych
nieprzeciętnie zdolnych i praco-
witych młodych ludzi w formie
wywiadów, które przeprowadzili
z nimi rówieśnicy.

Kamila Stefańska to
niebieskooka, szczupła dziewczy-
na o długich włosach w kolorze
ciemnoblond i niezwykłej subtel-
ności. Tak naprawdę to wyróżnia
się nie tylko w nauce. Dobrze bie-
ga, uczestniczy, z sukcesami,
w konkursach międzyszkolnych.
Nieobce są Ci finały konkursów
wojewódzkich. Na jakie laury
się przygotowywałaś?
Na trzy! Z polskiego, niemieckie-
go i biologii. Tak naprawdę szcze-
gólnie interesuję się biologią.
Uwielbiam filmy przyrodnicze,

śledzę etiologię różnych chorób.
To fascynuje mnie odkąd pamię-
tam. Dlatego właśnie wybrałam
profil biologiczno-chemiczny. Bio-
log Andrzej Czechowicz spotykał
się ze mną i koleżanką na konsul-
tacjach, wskazując coraz to nowe
pozycje książkowe do czytania,
a było tego.. . .
A pozostałe przedmioty?
Wiedzę zdobywałam na lekcjach
i zajęciach dodatkowych. Lubię
pisać, całkiem nieźle poszło
mi w finale z polskiego. Niestety
konkurencja była silna. Jestem
z siebie dumna, że wytrwałam.
Kilka dni przed konkursem mia-
łam blisko 40 st. gorączki, udział
wisiał na włosku.. . Gdybym zo-
stała w domu, żałowałabym,
że się nie sprawdziłam, a tak to
wiem, że i z polskiego jestem do-
bra. Nawet zapałałam sympatią
do wierszy, które mozolnie inter-
pretowałam z p. Agatą Ksel.
Nie powiesz, że mało pracowa-
łaś w domu?!
To prawda. Poświęcałam nauce
wiele czasu. Pewną wiedzę mia-
łam z ubiegłego roku, bo już wte-
dy brałam udział w eliminacjach,
trochę ją odświeżyłam. Nie były
to jakieś zarywania nocy, ślęcze-
nie nad książkami. Lubię się uczyć,
porządkuję wiedzę. Wiele czasu
zajęły mi przygotowania w cza-
sie ferii, bo nauczyciele organizo-
wali spotkania i one wiele mi dały.
A niemiecki? To przecież ogrom
wiedzy teoretycznej i językowej,
no i trzeba mówić, a to duża ba-
riera.
Podstawa to systematyczność.
Bez niej na pewno bym nie podo-
łała. Indywidualne spotkania
z p. Elizą Żelazną dały mi chyba
najwięcej .
Kamila, czy Ty jesteś idealna?
Skądże! Ale się staram :)
A stres? On nie paraliżuje, kie-
dy stajesz wśród kilkudziesię-
ciu naprawdę świetnie przygo-
towanych uczniów?
Raczej nie, czułam się mocna
i spokojna. Stres czułam jedynie
podczas spotkania z komisją
na części ustnej konkursu poloni-
stycznego. Pozostałe pisałam
z uśmiechem na twarzy.
Niewątpliwie masz same szóst-
ki i piątki, nie zawaliłaś nauki?
Radzę sobie, rzeczywiście prze-
waga tych pierwszych bardzo
by mnie cieszyła, ale jeszcze nie
wszystko jasne, dalej się uczę.
Jaką szkołę średnią dla siebie
wybrałaś?
Myślę o II LO im. Śniadeckiego,
o klasie biologiczno-chemicznej .
Z tymi przedmiotami wiążę swo-

ją przyszłość.
Życzymy Ci sukcesów i trzyma-
my kciuki.

Dziewczyną o wielu ta-
lentach i niecodziennej pasj i, któ-
rą są konie, jest Julia Szymoniak.
Skromna, o ujmującym uśmiechu,
ciemnych oczach i włosach,
delikatna i stanowcza. Brała się
za bary z niejednym konkursem,
zawitała w czterech finałach: dwu-
krotnie z języka polskiego (rok
szkolny 2014/2015 i 2015/2016),
historii i biologii. Jaka jest ta
dziewczyna? Oto kilka pytań,
na które odpowiedziała swoim ko-
legom i koleżankom.
Julka, ile ty się uczysz?
Dużo, całymi dniami. Czasem tro-
chę odpuszczam, wsiadam na Od-
ważną i galopuję. W innym razie
nauka by mnie za bardzo przytła-
czała.
Skąd czerpiesz motywację? Nie
wszyscy są tak pilni...
Na każdym kroku udowadniam
sobie, że jeśli chcę, to potrafię
i nie ma rzeczy niemożliwych.
Chciałaś zostać laureatką trzech
konkursów?!
Jasne! Jednak najbardziej liczy-
łam na historię. Z tego miejsca
chciałabym podziękować pani
Ani Żuławie, emerytowanej
nauczycielce historii, a zarazem
znajomej rodziny, za anielską cier-
pliwość do mnie oraz niezastąpio-
nemu panu Krzysztofowi Siwko-
wi. Na polski poszłam z marszu,
bo do finału przygotowywałam
się też rok wcześniej . Było to in-
ne, ale ciekawe doświadczenie,
a konkurencja silna: blisko 130
uczniów na 25 miejsc. Tak zresz-
tą było i na pozostałych konkur-
sach.. .
Do której uczyłaś się najdłużej?
Do 3 nad ranem.. .Siedziałam nad
epoką napoleońską i tak się wcią-
gnęłam, że czas nocy połączył się
z dniem.
Stresowałaś się przed konkur-
sami?
Nie.. . Melisa zrobiła swoje
(śmiech).
Kto Cię wspierał w działaniach?
Przede wszystkim rodzice, ducho-
wo i fizycznie. Nauczyciele po-
święcili mi wiele czasu na reali-
zację zagadnień, a wszyscy
w klasie trzymali kciuki. Dużo
tych kibiców było i myślę, że nie
zawiodłam nikogo. Kto był w fi-
nale z polskiego, historii (dzień
po dniu) i biologii? Julka!
Co robisz, jak się nie uczysz?
Nie wiesz?! W każdej wolnej
chwili zakładam siodło i wyru-
szam na mojej klaczy w teren.
Muszę poprawić dosiad,

Sukcesyuczniówze Strawczyna
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bo do perfekcji mi dużo brakuje.
Ta pasja to odskocznia czy wią-
żesz z nią jakieś plany na przy-
szłość?
Wybieram się do klasy o profilu
biologiczno-chemicznym. Chcia-
łabym połączyć pasję z zawodem,
sposobem na życie. Może zosta-
nę zawodowym jeźdźcem? Mo-
im największym marzeniem jest
założenie stadniny albo szkółki
jeździeckiej . Mogłabym spełniać
nie tylko marzenia swoje, ale tak-
że osób, które mają ogromne ser-
ce do koni.
A takie bliższe marzenie?
Dostać się do dobrego liceum
i wziąć udział w ścieżce hucul-
skiej w przyszłym roku.
Tego Ci życzymy.
Oczywiście nie dziękuję.

Dawid Wychowaniec
jest uczniem klasy IIIb, świetnym
sportowcem, sympatycznym i eks-
trawaganckim uczniem, dobrym
kolegą, ale przede wszystkim te-
gorocznym finalistą Wojewódz-
kiego Konkursu Geograficznego.
W rozmowie zMariolą Wycho-
waniec i Kamilą Woźniak odsło-
nił kilka szczegółów dotyczących
swoich pasj i i zainteresowań.
Dlaczego zdecydowałeś się na
udział w konkursie geograficz-
nym?
Bardzo interesuję się geografią,
dlatego chciałem sprawdzić swo-
ją wiedzę. Pragnąłem udowodnić
sobie i innym, że potrafię osią-
gnąć postawione przez siebie cele.
Jak wyglądały twoje przygoto-
wania?
Najpierw pokonałem etap szkol-
ny i międzyszkolny. Potem, gdy
zabrakło mi 0,4 pkt. do udziału
w finale, poczułem rozczarowa-
nie. Jednak p. Joanna Rejowska
zawalczyła o mnie w odwołaniu
i znalazłem się wśród ponad 140
osób w województwie w finale.
Moja nauczycielka przekazała mi
mnóstwo materiałów i cennych
wskazówek. Wiele czasu spędzi-
łem na nauce, przeglądaniu atla-
sów, albumów, powtórkach.
Uczestniczyłem również w dodat-
kowych lekcjach, oglądałem też
filmy geograficzne.
Jakie filmy?!
Znacie Misia Yogi z Parku Yel-
lowstone? Właśnie parki mam,
można by rzec, w małym palcu.
Co motywowało cię do nauki?
Oczywiście sukces! Bardzo chcia-
łem wygrać ten konkurs, ponie-
waż dzięki niemu łatwiej dostał-
bym się do wymarzonej szkoły.
Czy przez naukę do konkursu
nie zaniedbałeś codziennych za-
jęć w szkole?

Tu było trudne, ale starałem się
otrzymywać pozytywne oceny.
Nie było łatwo, ale jakoś się udało.
Jaki jest konkurs geograficzny?
Spodziewałem się, że będzie trud-
no, ale nie aż tak bardzo. Poziom
był naprawdę wysoki. Wiedza
znacznie wykraczała poza poda-
ne zagadnienia i literaturę.
Czy stresowałeś się konkursem?
Bardzo, choć starałem się zacho-
wać spokój i mieć czysty umysł.
Którą szkołę średnią dla siebie
wybrałeś?
Moim marzeniem jest dostanie się
do IV LO w Kielcach na profil
matematyczno-geograficzny.
Geografia nie zajmuje ci już
chyba tak wiele czasu? Co ro-
bisz w wolnych chwilach?
Lubię muzykę i każdą aktywność
fizyczną, sport pod wieloma po-
staciami. Jestem dwukrotnym brą-
zowym medalistą w rzucie dys-
kiem oraz mistrzem województwa
w rzucie oszczepem.
Wobec tego życzymy Ci dosta-
nia się do wymarzonej szkoły
i dalszych sukcesów w sporcie!
Mam nadzieję, że tak będzie i nie
dziękuję, bo rekrutacja wkrótce.

Bartek Siadul to nie-
zwykle utalentowany lekkoatle-
tycznie chłopak, błyskotliwy uczeń
o skromnym usposobieniu. Zadzi-
wia, że rozpoczął karierę blisko
pół roku temu, a sukcesów może
mu pozazdrościć wytrawny spor-
towiec, zmagający się z rywala-
mi i samym sobą od dawna.
To kolega Kamili i Julki. Zechciał
odpowiedzieć na pytania rówie-
śników zainteresowanych tym,
co robi aktualnie najlepiej .
Bartek, skąd wziąłeś pomysł
na bieganie?
Cała Polska biega.. .(śmiech).
A tak serio?
Poszedłem na trening w grudniu
ubiegłego roku i spodobało mi się.
W porównaniu do moich rywali
jestem dopiero amatorem. Pan
Alek Niwiński zauważył, że mo-
gę więcej , opracował mi plan tre-
ningowy i. . .robię to, co lubię. . .Bie-
gam codziennie przez 2 godziny
i nie mam zbyt dużo czasu
na odpoczynek.
I tak codzienne tylko trucht?
Skądże. Mój plan treningowy
to pokonanie około 14 kilometrów
w różnym tempie, raz kilka sprin-
tów, raz trucht przez 8 kilome-
trów, a to ciekawe, nie nudne.
Pogoda zawsze inna.. .
Zawody są wymagające. Ile do
nich trenujesz?
Tak około 2 tygodnie, wtedy plan
się zmienia. Pogoda też dyktuje
mi rodzaj przygotowania. Wciąż

pracuję nad wytrzymałością i szyb-
kością.
Sport to urazy, kontuzje, wyjaz-
dy. Co na to twoi rodzice?
Wspierają mnie i motywują, mój
sukces, to także ich sukces. Obo-
zy sportowe nie odrywają mnie
od szkoły i rodziny.
Kończysz gimnazjum. Czy pla-
nujesz biegać w szkole średniej?
Już teraz nie jest łatwo wszystko
pogodzić. Ta pasja mnie pochło-
nęła, żyję treningami - są emocjo-
nujące. I choć ze średnią 4,0 nie
zawsze starcza mi czasu na odro-
bienie lekcji, wybieram się do ta-
kiej szkoły, gdzie moje sukcesy
zostaną dostrzeżone i docenione.
Pochwal się aktualnym osiągnię-
ciami, proszę.
I miejsce w Międzynarodowym
Biegu Sylwestrowym w Szydło-
wie (2015), I miejsce w biegach
przełajowych w Rytwianach,
Mistrzostwo województwa na
1500 m, I miejsce w Mistrzostwach
Wojewódzkich w sztafecie, srebr-
ny medal na Mistrzostwach Pol-
ski w biegach górskich (kwalifi-
kacja do Mistrzostw Świata),
srebrny medal w Mistrzostwach
Województwa w biegach przeła-
jowych na 3500 m, III miejsce
w Biegu Niepodległościowym
w Kielcach, złoty medal w bie-

gach sztafetowych na Mistrzo-
stwach Województwa 4 x 100 m.
Bartek, czego można Ci życzyć?
Przede wszystkim braku kontuzji
i dostania się do szkoły średniej .
Życzymy!
Nie dziękuję!

Z osiągnięć wychowan-
ków niezmiernie dumna jest dy-
rektor ZPO w Strawczynie Jadwi-
ga Elżbieta Błaszczyk, o czym
może świadczyć następująca jej
wypowiedź:
- Jako dyrektor szkoły ogromnie
się cieszę z tego, że nasi ucznio-
wie są niepokonani w sporcie oraz
zdobywają wysokie miejsca
w licznych konkursach przedmio-
towych. Praca z uczniem utalen-
towanym wymaga ogromnego za-
angażowania i dużo czasu.
To zwykle nauczyciele rozbudza-
ją u takich osób zainteresowania
i pomagają je im rozwijać. Od kil-
ku lat mamy wychowanków, któ-
rzy chętnie podejmują wyzwania
i poszerzają swoją wiedzę oraz
zdobywają nowe umiejętności,
wspierani przez nauczycieli. Mam
nadzieję, że w kolejnych latach
nie zabraknie nam równie uzdol-
nionych, ambitnych i pracowitych
uczniów.

Magdalena Ciszek

Julia, Dawid i Kamila - finaliści konkursów przedmiotowych.
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Obchody rozpoczął uro-
czysty przemarsz ulicą H. Sien-
kiewicza w Kielcach. Pochód
prowadziła Orkiestra Dęta
ze Strawczyna z grupą mażore-
tek. Na pochodzie nie zabrakło
rodziny pisarza - jego potomków
- wnuka i prawnuków.

Uczniowie ZPO w Ob-
lęgorku szli na czele pochodu,
a po nich maszerowali uczestni-
cy XXIV Zlotu. Kolorowy koro-
wód zachwycił mieszkańców
Kielc, którzy z dużym zaintere-
sowaniem przypatrywali się
uczniom przebranym za bohate-
rów z dzieł Sienkiewicza.
Przy pomniku H. Sienkiewicza
wiceprezydent Kielc powitał
uczestników Zlotu. Punktem kul-
minacyjnym była uroczysta gala
w Kieleckim Centrum Kultury
w Kielcach, którą rozpoczęła dy-
rektor ZPO w Oblęgorku Hen-
ryka Cisowska. Witała przyby-
łych gości wraz z wicedyrektorem
ZPO w Oblęgorku, Joanną Cio-
łak oraz starostą powiatu kielec-
kiego Michałem Godowskim.

Czarownice z Łysej Gó-
ry, w które przeistoczyły się
uczennice kl. 4, wprowadziły
uczestników Zlotu w niepowta-
rzalny klimat Gór Świętokrzy-
skich. Po nich były tańce w wy-
konaniu dorosłych i dzieci, scenki
opowiadające o latach pobytu
H. Sienkiewicza na Kielecczyź-
nie. Uroczystość uświetnili swo-
ją obecnością honorowi goście –
aktorzy: Jan Nowicki i Daniel

Olbrychski.
Drugi dzień Zlotu roz-

poczęła Msza św. w kościele pa-
rafialnym w Chełmcach. Po niej
wszyscy udali się na pobliski
cmentarz, by złożyć wiązankę
kwiatów na grobie potomków
pisarza. Następnie Zlotowicze
pojechali do Strawczyna, gdzie
obejrzeli miejsce urodzin Stefa-
na Żeromskiego, z daleka zoba-
czyli kościół, w którym pisarz
był ochrzczony. Kolejnym punk-
tem programu był festyn w ZPO
w Oblęgorku, podczas którego
można było podziwiać talenty
ukryte w najmłodszych uczniach
naszej szkoły. Humorystyczne
sceny, barwne stroje, recytacje,
śpiew i tańce towarzyszyły
wszystkim uczestnikom zabawy.
Był to również moment oficjal-
nego ogłoszenia wyników ogól-
nopolskich konkursów i wręcze-
nia nagród. Bardzo ważnym
punktem programu były podzię-
kowania skierowane do honoro-
wych gości - potomków H. Sien-
kiewicza: wnuczki - Jadwigi
Sienkiewicz, wnuka - Juliusza
Sienkiewicza, prawnuczki –An-
ny Dziewanowskiej oraz pra-
wnuka – Jerzego Sienkiewicza.
Było to wyjątkowe przeżycie
dla wszystkich gości, ponieważ
Jadwiga Sienkiewicz w tym ro-
ku kończy 90 lat, dlatego rozle-
gło się „100 lat”. Festyn był oka-
zją do poznania praprawnuków
oraz prapraprawnuków H. Sien-
kiewicza, którzy obdarowywali

Dni od 20 do 22 maja 2016 r. na trwałe zapisały się
w historii Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku,
bowiem oblęgorecka społeczność szkolna była gospodarzem
XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich.
W Zlocie uczestniczyły 53 szkoły: 40 podstawowych, 9 gimna-
zjów i 4 średnie. W obchodach wzięło udział ok. 200 osób
z całej Polski i 4 przedstawicieli z Czech. Wszystkich uczestni-
ków połączył jeden patron – Henryk Sienkiewicz.

XXIVOgólnopolski Zlot
Szkół Sienkiewiczowskich
wOblęgorku już zanami

Zlot trwał trzy dni. . .

gości autografami.
Wystawy poświęcone

słynnym aktorom, potomkom
H. Sienkiewicza uczyniły ten
dzień wyjątkowym świętem dla
przybyłych gości - Braci Sien-
kiewiczowskiej . Ogromnym za-
interesowaniem cieszyła się ga-
leria konkursowych prac.

Później Zlotowicze uda-
li się na piknik do Pałacyku H.
Sienkiewicza w Oblęgorku
i tam też nie zabrakło dla nich
atrakcji - spektakl, plenerowe gry
edukacyjne, stałe i czasowe wy-
stawy.

Wieczorem nastąpił
uroczysty moment przekazania
chorągwi Zlotu Szkole Podsta-
wowej nr 11 im. H. Sienkiewicza
w Puławach, ponieważ to wła-

śnie w Puławach w przyszłym ro-
ku spotkają się uczniowie szkół
sienkiewiczowskich.

Trzeci dzień obfitował
w wycieczki po Kielecczyźnie.
Zlotowicze udali się do Muzeum
Lat Szkolnych Stefana Żerom-
skiego, Pałacu Biskupów Kra-
kowskich, Ośrodka Myśli
Patriotycznej i Obywatelskiej .
Niektórzy spacerowali po Zam-
ku Chęcińskim i bawili się
w Centrum Nauki Leonarda da
Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Koordynatorami XXIV
Zlotu byłyMonika Jas i Marze-
na Walczak - nauczycielki języ-
ka polskiego. Założenia progra-
mu Zlotu realizowali wszyscy
nauczyciele i pracownicy ZPO
w Oblęgorku.

Wyjątkowe podziękowania. . .

Wielkie „dziękuje-
my…” kierujemy do sponsorów
XXIV Ogólnopolskiego Zlotu
Szkół Sienkiewiczowskich,
którymi byli: Wojewoda Święto-
krzyski - Agata Wojtyszek, Sta-
rosta Powiatu Kieleckiego
- Michał Godowski, Prezydent
miasta Kielce - Wojciech
Lubawski, Wójt Gminy Straw-
czyn - Tadeusz Tkaczyk, Urząd
Marszałkowski w Kielcach,
Starostwo Powiatowe w Łuko-
wie, Kieleckie Towarzystwo Na-
ukowe, senator RP - Krzysztof
Słoń, Jan Łakomiec - Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe BUDO-
TRANS BIS, RSP w Oblęgorku,
Wytwórnia Spółdzielcza przy
SPOŁEM, Marta Łakomiec -
Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we BUDOTRANS BIS, Firma
KOLPORTER, Lasy Państwowe
Nadleśnictwo w Kielcach,
Dariusz Malicki - Firma Malic-
ki OPTYK, Zakład Rozbioru
i Składowania Drobiu - Firma
DROGOSZ, Firma produkcyjno-
handlowo-usługowa GRITO,
Towarzystwo Ubezpieczeń i Ase-
kuracji WARTA S.A., Józef Goł-
da - P. W. GOMEX 1 , Barbara
Kurczyńska, Stanisław Zdyb,
Maciej Lewandowski - Samo-

rządowe Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie, Henryk Mil-
carz - Wodociągi Kieleckie,
Agnieszka i Krzysztof Zapało-
wie - firma ANGELINA, Marze-
na Gaweł - właścicielka sklep
spożywczego ODiDO, Jabłoń-
ska Monika - Radna powiatu
kieleckiego, Teresa i Jerzy
Zapałowie, Tomasz Zbróg
- Radny Sejmiku, Małgorzata
Przeździk, OSP Oblęgorek,
Rada Sołecka Oblęgorek, Rada
Sołecka Oblęgór, Rada Sołecka
Chełmce, Bank Spółdzielczy
w Łopusznie oddział Strawczyn,
Ireneusz Borkowski - Usługi
ziemne i wodno-kanalizacyjne,
Biuro Usług Socjalnych i Tury-
stycznych „BUSFERIE”, Eweli-
na Zajęcka - Sklep Spożywczy
„U Dziewczyn”, Marian Gil -
Zakład Produkcyjno-Usługowy,
Stefan Pacak - Radny powiatu
kieleckiego, Genowefa i Jacek
Jankowscy, Małgorzata i Jaro-
sław Zapałowie, ALBUD Błasz-
czyk, Bednarczyk – Spółka
Jawna, Ireneusz Szustak
- Przedsiębiorstwo Handlowe
„IRPOL”, Grzegorz Lis, PSB –
MRÓWKA, Paweł Foks,
Monika i Mariusz Olejarczy-
kowie, Edyta i Mariusz Rówiń-
scy, IGLOTEX Kraków Sp. z o.o.
- Filia Kielce, Sylwester Liso-
wicz, Beata Żońca – firma
BETA, CARREFOUR Straw-
czyn, LEWIATAN Ruda Straw-
czyńska oraz rodzice uczniów
ZPO w Oblęgorku, którzy zaku-
pili specjalne „cegiełki”.

Monika Jas
Marzena Walczak



ZieMia StraWczYńskA Czerwiec 2016

–11–

Maj w naszej szkole to miesiąc poświęcony życiu i twór-
czości Henryka Sienkiewicza. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
włączyli się w obchody trwającego właśnie Roku Sienkiewiczow-
skiego. Uroczysta akademia poprzedzona była m.in. następują-
cymi działaniami: projekcją filmu „W pustyni i w puszczy”,
przeprowadzeniem konkursów dotyczących życia i twórczości
Henryka Sienkiewicza, wspólnym czytaniem wybranych frag-
mentów powieści noblisty oraz zwiedzaniem Muzeum H. Sien-
kiewicza w Oblęgorku.

My, dumni uczniowie
Szkoły Podstawowej w Niedźwie-
dziu, uroczyście obchodzimy
100 rocznicę śmierci i 170 rocz-
nicę urodzin Henryka Sienkiewi-
cza. Wszystko po to, aby lepiej
poznać sylwetkę i twórczość wiel-
kiego pisarza i oddać mu należ-
ną cześć. Tymi słowami 30 maja
2016 roku rozpoczęła się uroczy-
sta akademia przygotowana przez
Ewę Tomczyk. Swą obecnością
zaszczycili nas potomkowie
H. Sienkiewicza: Anna Dziewa-
nowska i Jerzy Sienkiewicz.

Uczniowie klasy V pod
nadzoremAnety Jas przedstawi-
li scenkę z powieści H. Sienkie-
wicza „W pustyni i w puszczy”,
gdzie główne role zagrali: Staś
Tarkowski –Mateusz Domaga-
ła z kl. V i Nel – Wiktoria
Pilarska z kl. I. Uczennice

Gabriela Banaś i Olga Wycho-
waniec zaprezentowały piosen-
kę pochodzącą z filmu na pod-
stawie powieści „Ogniem
i mieczem” pt. . „Dumka na dwa
serca”, a klasa VI pod kierownic-
twem Agaty Wychowaniec
wcieliła się w bohaterów
z powieści „Krzyżacy”. Danuś-
ką była Patrycja Jas, a ślubował
jej Zbyszko z Bogdańca
–Marcin Hajduk. Maćka zagrał
– Jakub Wilczkowski, a dostoj -
ną księżną Anną Danutą była –
Magdalena Szczepańska.
Odtworzony również został wy-
wiad z poetą z roku 1916, gdzie
w samego głównego bohatera –
H. Sienkiewicza wcielił się Mar-
cin Hajduk z kl.VI, który odpo-
wiadał na pytania prowadzącej
wywiad – Izy Nowakowskiej
z kl. V.

Rok sienkiewiczowski
w SP wNiedźwiedziu

Uczennica klasy II b Szkoły Podstawowej im. Henry-
ka Sienkiewicza w Oblęgorku Zuzanna Majka otrzymała wy-
różnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci
i Młodzieży pt. „W trosce o nasze bezpieczeństwo” zorganizo-
wanym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej .

Konkurs miał na celu
zainteresowanie problemem,
co może się stać, gdy nie prze-
strzegamy podstawowych zasad
bezpieczeństwa, a także ukaza-
nie strażaków ratowników w sze-
rokim spektrum działań ratowni-

czo-gaśniczych. Zuzanna Majka
5 maja 2016 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Kielcach otrzyma-
ła pamiątkowy dyplom oraz na-
grody.

Justyna Krakowiak

Wyróżnienie wogólnopolskim
konkursie plastycznym

3 czerwca 2016 r. okazał się szczęśliwym dniem dla
uczniów trzecich klas Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku biorących
udział w Europicnicu organizowanym przez ZSP nr 5 w Łopusznie.

Gimnazjaliści wzięli
udział w warsztatach zawodo-
wych i licznych konkursach.
Pierwsze miejsce w konkursie
piosenki wyśpiewała Agata
Malicka, a w konkursie „1 z 10
historyków” nie miała sobie rów-
nych Zofia Szczypiór. II miejsce
w konkursie przeciągania liny

zajęła druzyna w składzie:
Adrian Śliwa, Adrian Chrobot,
Oskar Detka, Mateusz Cichoc-
ki, Grzegorz Raczyński).
W robieniu brzuszków na czas
I miejsce zająłAdrian Chrobo-
t, a III Oskar Detka.

Marzena Walczak

Gimnazjaliści z Oblęgorka
na Europicniku wŁopusznie

Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku wraz ze Stowa-
rzyszeniem Sportowo-Rekreacyjnym TopSpin Promnik zapra-
sza na Pierwszy Pieszy Rajd Rodzinny, który odbędzie się dnia
26 czerwca 2016 roku.

Rajd RodzinnywPromniku

Rajd rozpocznie się
o godz. 1 4.00 zbiórką pod świe-
tlicą OSP w Promniku. Na mecie
planowane jest wspólne grillo-
wanie, zabawy, gry oraz konkur-
sy dla dzieci i rodziców, malo-
wanie twarzy, odlotowe studio

fryzjerskie oraz wiele innych
atrakcji. Zapisy pod numerem
telefonu +48 601 558 460 oraz
+48 691 275 456. Serdecznie za-
praszamy!

Ewelina Picheta

Po występach naszych
uczniów nastąpiła długo oczeki-
wana chwila czyli wywiad
z potomkami H. Sienkiewicza,
którzy starali się przybliżyć nam
sylwetkę swojego pradziadka
opowiadając ciekawe historie
z jego życia. Uczniowie zacieka-
wieni opowieściami o H. Sien-
kiewiczu zadawali wiele docie-
kliwych pytań, na które otrzymali
wyczerpujące odpowiedzi.
Myślę, że obecność prawnuków
Sienkiewicza zostanie na długo
w naszej uczniowskiej pamięci.
Uczniowie gromkimi brawami
podziękowali gościom za te
wspólnie spędzone chwile.

Na zakończenie uroczy-
stego apelu dyrektor Grażyna
Zapała wręczyła dyplomy
i nagrody, które były podsumo-

waniem konkursów związanych
z twórczością H. Sienkiewicza.
W konkursie plastycznym „Śla-
dami Stasia i Nel” I miejsce za-
jęła Iga Kruszewska z kl. III,
II miejsce - Marysia Domagała
z kl. II, III miejsce - Michał Ci-
sowski z kl. IV. W Konkursie
Pięknego Czytania mistrzami
zostali: Olga Wychowaniec
z kl. V, Gabriela Banas z kl. V
i Katarzyna Śliwa z kl. VI.
W konkursie czytelniczym
„Podróż ze Stasiem i Nel” zwy-
ciężyli: I miejsce - Oliwia Du-
dek kl. V, II miejsce - Gabriela
Banaś kl. V, III miejsce - Domi-
nika Wilczkowska kl. V.
Wszystkim zwycięzcom gratulu-
jemy.

Ewa Tomczyk

W spotkaniu wzięli udział potomkowie H. Sienkiewicza:
Anna Dziewanowska i Jerzy Sienkiewicz.
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Kocham Cię Mamo – pod takim hasłem uczczono Dzień
Matki w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej . „Jest
takie słowo – słowo jedyne; Przed którym inne słowa bledną”.

Jedno słowo – mama,
a ileż kryje w sobie treści. Z nim
związane są zawsze najpiękniej-
sze wspomnienia z dzieciństwa.
Pierwsze radości, marzenia, tę-
sknoty zawdzięczamy Jej , która
dała nam życie. Pełni wdzięcz-
ności, szacunku i miłości obcho-
dziliśmy więc w dniu 1 czerwca
2016 r. Dzień Matki w Szkole
Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej . W przygotowaniu
oprawy artystycznej tego święta
brały udział dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz klas I i VI.
Deklamowane wiersze, prezen-
towane scenki, wyśpiewywane
z serca piosenki wywołały u mam
wiele wzruszeń i autentycznej ra-
dości. Były również możliwością
zaprezentowania się dzieci z jak
najlepszej strony, przezwycięża-
jąc swoją nieśmiałość i obawy.
Występ umiliła piosenka „Mam

tę moc” w wykonaniu uczennicy
Magdaleny Piotrowskiej i jej
mamy – Elżbiety Piotrowskiej
(zarazem obecnej Radnej Rady
gminy Strawczyn).

Dopełnieniem uczniow-
skich podziękowań były laurki,
zdjęcia oraz samodzielnie wyko-
nane przez nich kwiatki. Słowa
będące wyrazem głębokiej miło-
ści za to, że są, że kochają
i są najlepsze na całym świecie
skierowała również do szanow-
nych gości dyrektor szkoły
–Agnieszka Prędota-Gad, któ-
ra po życzeniach zaprosiła
na słodki poczęstunek. Cała uro-
czystość upłynęła w podniosłej
i wyjątkowej atmosferze.
Za przygotowanie części arty-
stycznej odpowiadałaAnna Szy-
mańska.

Elżbieta Kozieł

DzieńMatki w SP
wRudzie Strawczyńskiej

Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej , w środę 1 czerwca 2016 r. - w Dniu Dziecka, odbyły
się Targi Brytyjskiej , czyli Dzień Kultury Brytyjskiej .
Organizatorem imprezy były Iwona Toporek i Emilia Zielińska.
W organizację tego przedsięwzięcia zostały zaangażowane
klasy II, III oraz IV-VI. Również wielu rodziców czynnie się
włączyło, pomagając uczniom przy wykonywaniu miniatur
budowli brytyjskich oraz przy graniu i śpiewaniu najbardziej
znanych utworów angielskich.

Jednym z najważniej-
szych punktów programu było
przedstawienie kultury Wielkiej
Brytanii starannie przygotowane
przez uczniów klasy V. W części
artystycznej klasa II, IV i V wy-
konywały tańce narodowe An-
glii, Walii, Szkocji oraz Irlandii.
Uczennice klasy VI wykonały
scenkę w języku angielskim
na temat pogody. A uczniowie
klasy III wspólnie wykonali pio-
senkę London Bridge. Kolejnym
elementem części artystycznej
był konkurs „Jaka to melodia”,
w której wzięły udział klasy
IV-VI. Uczniowie odgadywali
wykonawców oraz tytuły najbar-
dziej znanych na świecie piose-
nek angielskich. Podczas konkur-
su uczniowie mogli również
na żywo usłyszeć utwory niektó-
rych z ikon brytyjskiej muzyki
pop w wykonaniu uczniów kl. IV,
V i VI.

Oprócz Przeglądu Ta-
lentów Scenicznych, cała szkoła
wzięła udział w tradycyjnych roz-
grywkach sportowych prosto
z Wielkiej Brytanii. Nad przebie-
giem zawodów czuwała Emilia
Zielińska. Uczniowie wzięli
udział w tzw. śmiesznych wyści-
gach (Silly Races) oraz w roz-
grywkach siłowych: przeciąga-

nie liny (Tug ofWar), a także
w rzucie gumiakiem (Welly Wan-
ging). Szkoła Podstawowa przy
udziale ubezpieczyciela WARTY,
ufundowała liczne nagrody dla
zwycięzców części sportowej .
Uczniowie zostali również na-
grodzeni przez Iwonę Toporek
za udział w konkursie „Little Bri-
tain”. Zwycięzcami konkursu zo-
stali uczniowie kl. IV: Kacper
Gos i Adrian Snoch, którzy wy-
konali piękną miniaturę autobu-
su angielskiego oraz uczniowie
kl. V: Amelia Zimna, Anna Gad
i Maksymilian Kurczyński,
których Big Ben był podziwiany
na tle innych licznych prac
plastycznych zaprezentowanych
na wystawie poświęconej Wiel-
kiej Brytanii.

Na koniec imprezy
dyrektor szkoły Agnieszka
Prędota-Gad wyraziła swoją
wdzięczność nauczycielom
za przeprowadzenie imprezy, tym
samym wyrażając nadzieję,
że impreza na stałe wpisze się
w kalendarz imprez placówki.
Podkreśliła, iż jest to bardzo cie-
kawa forma pozalekcyjna, która
służy doskonaleniu sprawności
językowych naszych wychowan-
ków.

Iwona Toporek

Targi Brytyjskie
wRudzie Strawczyńskiej

„Dbam o zdrowie” pod takim hasłem odbyło się w Szko-
le Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej przedstawienie pro-
filaktyczne przygotowane przez uczniów klasy IV pod kierun-
kiem Emilii Zielińskiej .

Dbamyo zdrowie

Młodzież przeprowa-
dzała wywiad z najstarszą miesz-
kanką miejscowości, którą zagra-
ła uczennica Łucja Wilczyńska.
Babcia podawała dzieciom do-
bre rady jak zachować zdrowie
na długi czas. . . między innymi
ostrzegała przed jedzeniem sło-
dyczy: Bo kto wam szczękę po-
życzy? – pytała zgromadzonych
uczniów. Zachęcała do gimnasty-
kowania się, dbania o higienę
osobistą, a sama prezentowała na
scenie swoje zdolności taneczne.
Uczniowie recytowali wierszy-

ki, tańczyli, śpiewali piosenki
oraz wcielali się w rolę roześmia-
nych witaminek. Na szczególną
uwagę zasługuje piosenka „My-
ję zęby”, podczas której ucznio-
wie dużą szczotką myli „roztań-
czone ząbki”.

Na zakończenie odbył
się konkurs z żartem, w którym
za prawidłowe wykonanie złożo-
nego zadania fizyczno-umysło-
wego uczeń otrzymywał nagro-
dę – mleko w kartoniku.

Emilia Zielińska
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Następnie, 11 maja,
z okazji Dnia Bibliotek przepro-
wadzony został konkurs głośne-
go czytania. W klasach I-III
Szkoły Podstawowej uczniowie
czytali fragmenty książki pt.”Jak
Wojtek został strażakiem”.
W tej kategorii laureatem został
Bartłomiej Bielicz z kl III.
Z fragmentami „Przygód Hucka
Finna” najlepiej poradził sobie
Jakub Korba z kl. IV. Trudne
zadanie stało przed gimnazjali-
stami, bowiem oni „mierzyli się”
z poezją Juliusza Słowackiego.
I miejsce w tej kategorii zajęła
Sylwia Jedlińska z kl. II.

Zaledwie tydzień póź-
niej odbył się Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Unii Europej -
skiej dla uczniów gimnazjów.
Uczestnicy mieli za zadanie roz-
wiązać test zadań zamkniętych,
który wcale nie był łatwy. Mimo
to poziom był bardzo wyrówna-

ny. Pojedyncze punkty dzieliły
kolejne miejsca. Laureatką kon-
kursu została Julia Szymoniak
z Gimnazjum nr 1 w Strawczy-
nie, II miejsce zajęły Patrycja
Świercz z Promnika. Wyróżnie-
nia otrzymali: Jolanta Kurczyń-
ska i Kamila Stefańska z Gimn-
zjum nr 1 w Strawczynie oraz
Podgórski Norbert z Gimna-
zjum nr 3 w Promniku.

Swój wielki dzień mie-
li także najmłodsi uczniowie
z kl. I SP, którzy 24 maja zostali
uroczyście pasowani na czytel-
ników szkolnej biblioteki.
Uczniowie kl. VI przygotowali
dla nich krótką podróż po krainie
baśni, podczas której pierwszaki
musiały udowodnić swoje umie-
jętności czytelnicze i znajomość
świata książek. Oczywiście po-
radzili sobie znakomicie.

Aneta Polit

Maj w Zespole Placówek Oświatowych w Promniku
rozpoczął się akademią upamiętniającą święto 3 maja. Ucznio-
wie w krótkim montażu słowno-muzycznym przypomnieli
w jakich okolicznościach powstała Konstytucja 3 Maja oraz dla-
czego ma ona tak istotne znaczenie w historii naszego kraju.

Maj wZPO wPromniku

23 maja 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych Prom-
nik odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny, który skierowa-
ny był do uczniów klas III SP z terenu naszej gminy. Celem kon-
kursu było promowanie poprawnej polszczyzny oraz rozbudzenie
umiejętności ortograficznych. Uczniowie mieli możliwość spraw-
dzenia w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii.

GminnyKonkurs Ortograficzny

W konkursie wzięły
udział szkoły z: Niedźwiedzia,
Rudy Strawczyńskiej , Chełmiec,
Promnika oraz Strawczyna.
Uczniowie mieli do napisania
dyktando pt. „Pożegnanie roku
szkolnego”. Trzecioklasiści wy-
kazali się wysokim poziomem
wiedzy i pamięci ortograficznej .
Pierwsze miejsce i tytuł „Mistrza
ortografii” zdobyła Julia Waw-

rzeńczyk ze Szkoły Podstawo-
wej w Promniku, która wykaza-
ła się najlepszą znajomością
pisowni polskiej pod względem
ortografii. Wszystkim uczestni-
kom tegorocznego konkursu
dziękujemy i gratulujemy impo-
nującej wiedzy z dziedziny orto-
grafii.

Elżbieta Chudzik

Choć niektórym trudno w to uwierzyć to od oddania
budynku szkoły w Promniku do użytku dzieci i młodzieży
minęło już 50 lat. W związku z tym jubileuszem 10 czerwca
2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Promniku odbyła
się piękna uroczystość.

50 lat minęło...

Obchody rozpoczęły się
o godz. 1 2.00 przed budynkiem
szkoły. Po powitaniu gości przez
dyrektor Elżbietę Gieroń,
kierownik szkoły z roku 1966
– Janina Sobierajska, poprzed-
ni dyrektor – Janusz Krzyżek,
przedstawiciel kuratorium z-ca
dyrektora Wydziału Pedagogicz-
nego i Strategii Justyna Horo-
dyńska oraz sekretarz Urzędu
Gminy Strawczyn Elżbieta
Chłodnicka w asyście sekcji
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Promnika odsłonili pamiątko-
wą tablicę. Następnie proboszcz
parafii Strawczyn ks. Tadeusz
Szot dokonał jej poświęcenia.
Kolejna delegacja, tym razem
przedstawicielka uczniów –We-
ronika Szymoniak, rodziców
–Agnieszka Jarząbek oraz na-
uczycieli – Józef Kasprzyk,
umieścili w specjalnie przygoto-
wanej na ten cel komorze („kap-
sule czasu”) materiały przygoto-
wane przez uczniów i nauczycieli,
które zostaną odkryte za 25 lat
– w roku 2041 .

Ważnym punktem uro-
czystości była część artystyczna,
w której uczniowie w skrócie
przedstawili historię szkoły.
Nie obyło się bez zebrania wiej-
skiego, budowania murów bu-
dynku oraz pięknej oprawy mu-
zycznej w wykonaniu solistów,
którzy nagradzani byli gromki-
mi brawami. Ogromne emocje
wzbudził także pokaz Święto-
krzyskiego Klubu Karate Kyoku-
shin sekcji Promnik pod okiem

sempai Roberta Karysia, który
dokonał także efektownego roz-
bicia cegieł. Na zakończenie ab-
solwentka szkoły Paulina Titkin
perfekcyjnie i wzruszająco wy-
konała wielki przebój Ireny San-
tor „Powrócisz tu”. Bardzo ade-
kwatnie do sytuacji, albowiem
powrócili w mury szkoły prawie
wszyscy ci, którzy ją budowali
i przez lata oddawali jej czas,
ręce i serce. To „prawie” jest bar-
dzo ważne, bowiem pamięć
o tych, którzy odeszli uczczono
chwila ciszy. Był to także dosko-
nały moment, aby pokazać,
że pamiętamy o ich pracy i po-
święceniu. Dyrektor Elżebieta
Gieroń wręczyła pamiątkowe
statuetki z podziękowaniami.
Na zakończenie zaprosiła
wszystkich do zwiedzania bu-
dynku i obejrzenia tematycznych
wystaw fotografii. Nie zabrakło
chwil wspomnień, wzruszeń
i radości ze spotkania.

Każdy człowiek, każde
miejsce ma swoją historię.
Nasz jubileusz stał się już histo-
rią, ale szkoła cały czas się roz-
wija, żyje i realizuje kolejne pro-
jekty. Jak pięknie śpiewał Marek
Grechuta – „ważne są tylko
te dni, których jeszcze nie zna-
my”. To prawda, nie znamy przy-
szłości, ale dzięki przeszłości
mamy to co mamy i jesteśmy,
kim jesteśmy. Dlatego dbając
o przyszłość, nie zapominajmy
o przeszłości.

Aneta Polit
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Masz problem z piciem?
Zgłoś się na spotkanie Grupy AA „Przystań”.

Przyjdź do nas na miting!
Strawczyn, ul. Żeromskiego 18, obok Urzędu Gminy.
Niedziela, godz. 15.00, czwartek godz. 20.00.

Serdecznie zapraszamy!

1 czerwca 2016 r. Świętokrzyskie Centrum Rehabilita-
cji i Terapii „Złota Rybka” hucznie uczciło Dzień Dziecka.
Nasi pacjenci po całym dniu ciężkich ćwiczeń dobrze się bawi-
li w towarzystwie swoich rodziców, terapeutów i gości.

Ciocia Ilonka przygoto-
wała wiele atrakcji. Czas szybko
upłynął przy zabawie z chustą
animacyjną Klanza, hula hop,
malowaniu. Dużo emocji dzieci
przeżywały w czasie gry w krę-
gle i innych konkursach zręczno-
ściowych. Chociaż uśmiech
i dobra zabawa zawsze jest naj-
lepszą nagrodą, każde dziecko
zostało wyróżnione dyplomem
i drobnymi upominkami. Po wy-
czerpującej zabawie zmęczeni,
ale uśmiechnięci uczestnicy
…zgłodnieli. Nie ma dobrej za-
bawy bez kiełbasek z grilla w ryt-
mie skocznej muzyki.

Złota Rybka wszystkim
dzieciakom w dniu ich święta
życzy spełnienia najskrytszych
marzeń. Dziękujemy za Waszą
obecność, uśmiech i wesołą za-
bawę.

Szczególne podzięko-
wania kierujemy do PW DEFRO,
Nadleśnictwa Kielce, Multikina,
Kieleckiego Parku Technologicz-
nego, Magii Karmelu w Kielcach
oraz studentów fizjoterapii z kie-
leckiego uniwersytetu za pomoc
w organizacji najważniejszego
święta w roku.

Aneta Klimkiewicz

Dzień Dziecka
w "Złotej Rybce"

Kamil Bielawski w ka-
tegorii juniorów zdecydowanie
zwyciężył a dystansie 3000 m
z przeszkodami, a na dystansie
3000 m zajął drugie miejsce.
Krystian Surma po zaciętej wal-
ce zajął drugie miejsce na dystan-
sie 800 m i zdobył srebrny me-
dal w kategorii juniorów.
Pozostali zawodnicy Olimpu: Da-
wid Piwko, Maciej Ciszek, Bar-
tek Siadul i Hubert Przeździk

również prezentowali się bardzo
dobrze, poprawiając swoje rekor-
dy życiowe.

Warto podkreślić, że do
sukcesów Olimpu przyczynił się
sponsor – Jan Łakomiec (fir-
ma,,BUDOTRANS"), który za-
kupił dla Kamila Bielawskiego
specjalne buty do biegów z prze-
szkodami oraz dofinansowuje
wyjazdy zawodników na zawody.

Aleksander Niwiński

W dniach 3-5 czerwca 2016 r. w Zamościu odbyły się
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
w lekkiej atletyce, na których świetnie wypadli zawodnicy
Stowarzyszenia Sportowo Rekreacyjnego Olimp Strawczyn.

Trzymedale dla SSROLIMP
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