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ZieMia StraWczYńskA

Na początku sesj i głos
zabrał Tomasz Ciesielski z Aka-
demii Piłkarskiej Korona, który
podziękował wójtowi Tadeuszo-
wi Tkaczykowi za wsparcie
i dobrą współpracę oraz wręczył
mu koszulkę.

Radni zapoznali się
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Strawczyn, in-
formacją o stanie mienia komu-
nalnego, sprawozdaniem finan-
sowym Gminy, informacją
z wykonania „założeń polityki
społeczno-gospodarczej gminy
Strawczyn za 2015 r.” oraz
wnioskiem i opiniami Komisj i
Rewizyjnej Rady Gminy
w Strawczynie i Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach
w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Strawczyn. Głos
zabrałArkadiusz Wilczkowski
– Przewodniczący Rady Gminy,
który krótko podsumował rok
2015. Przewodniczący uznał mi-
niony rok za dobry. Podkreślił
wysoki wskaźnik inwestycyjny
gminy (ok. 8 mln zł, czyli blisko
1 /3 wydatków bieżących gminy),
choć niektóre z inwestycji wy-
wołały burzliwe dyskusje w Ra-
dzie – czy podjęte decyzje były
trafne okaże się w przyszłości.
Zaapelował również do wójta
Tadeusza Tkaczyka o więcej
zaufania i otwartości w stosunku
do Rady, która ma dobra wolę
i leży jej na sercu zrównoważo-
ny rozwój poszczególnych miej-
scowości jak i całej gminy.

W porządku obrad by-

ło podjęcie 11 uchwał. Jako
pierwszą, jednogłośnie, podjęto
uchwałę w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Gminy Straw-
czyn za 2015 r. Następnie radni
przegłosowali (1 2 głosów za, je-
den wstrzymujący się) udziele-
nie Wójtowi Gminy Strawczyn
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Strawczyn
za 2015 r. Wójt Tadeusz Tka-
czyk po głosowaniu podzięko-
wał Radzie i odniósł się
do wcześniejszych słów Prze-
wodniczącego: Nie myślcie,
że wójtowi zależy na jakiejś gru-
pie bardziej, a na innej nie, albo
na miejscu – nigdy czegoś takie-
go w moim postępowaniu nie
było i nie będzie. Moje kierowa-
nie rozwojem gminy wynika z
potrzeb, wiedzy i umiejętności
korzystania ze środków pomoco-
wych. Mamy bardzo wysoki
wskaźnik wykorzystania tych
środków – w województwie
świętokrzyskim wyprzedziły nas
tylko gminy, które realizowały
pojedyncze, bardzo duże zada-
nia, np. : Raków, który pozyskał
niemalże 12 mln zł na rewitali-
zację Rynku. Unas jest równo-
mierny rozwój gminy, bo nie
mamy miejscowości, w której nie
zrobiono czegoś z tych pozyska-
nych środków – tą zasadą będę
się dalej kierował. Może Pań-
stwa denerwować mój upór,
ale jakbym był delikatny i mięk-
ki to 50% zadań nie udało by się

zrealizować. W materii infra-
struktury technicznej inni nam
zazdroszczą: mamy skanalizowa-
ne 90% terenu gminy, sieć dróg
jest bardzo dobra, mamy bardzo
dużo terenów budowlanych. Pra-
cuję i dalej będę pracował dla
całego społeczeństwa gminy i
deklaruję chęć współpracy z Ra-
dą.

Następnie Radni, po
krótkiej dyskusji, przegłosowali
uchwałę w sprawie zmiany bu-
dżetu gminy na 2016 r. Do zadań
inwestycyjnych dopisano opra-
cowanie dokumentacji projekto-
wej na przebudowę ul. Kościel-
nej w Chełmcach. Zmieniona
została również Wieloletnia Pro-
gnoza Finansowa Gminy Straw-
czyn na lata 2016 – 2024.

Trzy kolejne uchwały
dotyczyły samodzielnego Samo-
rządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Strawczynie.
Rada zatwierdziła sprawozdanie
finansowe SZOZ za rok 2015
oraz wniosek o przeznaczeniu
zysku na zwiększenie Funduszu
Zakładu. Radni wyrazili zgodę
na zbycie przez SZOZ w Straw-
czynie środka trwałego – apara-
tu usg „Ech-son” Ts-1000 Exd
spinel II (rok produkcji: 1 998)
oraz powołali nowego członka
Rady Społecznej SZOZ: Sylwię
Kasprzyk zastąpi Stanisław
Gieroń z Promnika.

Następnie Rani prze-
głosowali uchwały w sprawie
ustanowienia odpłatnej służeb-
ności drogowej na nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy
Strawczyn, poparcia inicjatywy
na rzecz budowy obwodnicy
Morawicy i Woli Morawickiej ,

udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Świętokrzyskiego
w formie opracowania doku-
mentacji projektowej przebudo-
wy miejsc postojowych przy
Zespole Placówek Oświatowych
w Strawczynie oraz zmian w
„Planie Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Strawczyn”.

Po głosowaniach nad
uchwałami Rada przyjęła spra-
wozdania z pracy Rady Gminy,
komisj i stałych Rady Gminy,
Rady Społecznej SZOZ za 2015
r. oraz sprawozdania ze stanu
bezpieczeństwa, porządku pu-
blicznego i ochrony przeciwpo-
żarowej na terenie Gminy
Strawczyn za 2015 r.

Na zakończenie sesj i
wójt Tadeusz Tkaczyk odpo-
wiedział na zapytania radnej
Sylwii Kasprzyk odnośnie ter-
minu przebudowy ul. Zamokra-
dle w Chełmcach, która została
wycofana z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich: aktualnie
robiony jest spis odcinków dróg,
które gmina będzie remontować
ze środków własnych w kolej-
nych latach – w tym roku nie ma
na to pieniędzy w budżecie.
Odnośnie przebudowy chodnika
przy wyremontowanej kilka lat
temu ul. Turystycznej w Chełm-
cach Wójt poinformował,
że dokumentacja na tę inwesty-
cję jest przygotowana, ale nie ma
deklaracji realizacji z Powiato-
wego Zarządu Dróg lub Zarządu
Powiatu Kieleckiego. Urząd
Gminy występował już 2015 r.
do w/w jednostek w tej sprawie
i dalej będzie monitorował ten
temat.

KarolWójcik

AbsolutoriumdlaWójta

Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy oraz udzielenie absolutorium dla Wójta z tytułu wyko-
nania budżetu gminy za 2015 rok to główne punkty sesji Rady
Gminy Strawczyn, która odbyła się 28 czerwca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Wilczkowski gratulu-
je absolutorium Wójtowi Tadeuszowi Tkaczykowi.

Informujemy, że w dniu 19 lipca 2016 r. (wtorek)
w godzinach 9.00 - 11.00 w świetlicy Samorządowego Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie (dawny GOK) odbędzie się spo-
tkanie dotyczące „Ogólnopolskiego systemu wsparcia dorad-
czego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsię-
biorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Spotkanie dotyczące gosp.
niskoemisyjnej i możliwości
dofinansowania inwestycji

Organizatorem spotka-
nia jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach.
W programie m.in. o:
- mechanizmach wsparcia roz-
woju zrównoważonej energii
w ramach RPO WŚ 2014-2020,
-dofinansowaniu ze środków
WFOŚiGW w Kielcach,
-kapitale dla Przedsiębiorczych
oraz wsparciu inwestycyjnym
i prorozwojowym (Fundusz Po-
życzkowy Województwa Świę-

tokrzyskiego Sp. z o.o.).
Zapraszamy wszystkich

zainteresowanych Odnawialny-
mi Źródłami Energii! ! ! Agenda
spotkania dostępna jest na stro-
nie www. strawczyn. pl.

Anna Gad
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Od ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu
18 maja 2016 r. Wójt Gminy wykonywał bądź nadzorował
zadania związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał
Rady Gminy, przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy,
gospodarowaniem mieniem gminnym, wykonywaniem budże-
tu gminy, realizacją inwestycji.
W zakresie infrastruktury:
1 . Prowadzone są roboty przy
budowie drogi gminnej w miej-
scowości Niedźwiedź – Ho-
chlówka w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019.
2. W dniu 03.06.2016 r. podpisa-
no umowę na wykonanie doku-
mentacji zagospodarowania te-
renu wokół Szkoły Podstawowej
w Chełmcach.
3. W dniu 03.06.2016 r. podpisa-
no umowę na wykonanie doku-
mentacji projektowej na budowę
chodnika przy drodze powiato-
wej Nr 0268T w Bugaju, ul. Sło-
neczna i drodze powiatowej
nr 0487T w Oblęgorku, ul. Gim-
nazjalna oraz wykonanie doku-
mentacji na budowę chodnika
w Strawczynie, ul. Spacerowa.
4. Prowadzone jest bieżące
utrzymanie dróg gminnych.
5. W dniu 03.06.2016 r. zawarta
została umowa na przeprowa-
dzenie inwentaryzacji wraz z au-
dytem efektywności energetycz-
nej dla sieci oświetlenia
ulicznego na terenie całej gminy.
6. W dniu 14.06.2016 r. podpisa-
na została umowa z Wojewódz-
kim Wodnym Ochotniczym
Pogotowiem Ratunkowym w
Kielcach na zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca prze-
znaczonego do kąpieli na zbior-
niku wodnym Strawczyn
w sezonie letnim 2016 r. Sezon
będzie trwał od 24 czerwca
2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
7. Podpisane zostały umowy
na zadania:
- budowa przedszkola w miej-
scowości Strawczyn,
- nadbudowa łącznika i zaplecza
Sali gimnastycznej przy ZPO
w Strawczynie.
8. Realizowane są zadania w ra-
mach funduszu sołeckiego.
Fundusze Europejskie:
1 . Trwają przygotowania zwią-
zane z opracowaniem Programu
Rewitalizacji (PR) gm. Straw-
czyn na lata 2016 – 2023.
2. Podpisane zostały Pre-umowy
w ramach ZIT KOF dla zadań
dofinansowanych z EFRR:
- wdrożenie systemu efektywno-
ści energetycznej oświetlenia
ulicznego na terenie gminy
Strawczyn,
- ochrona terenów cennych przy-

rodniczo na terenie Gminy
Strawczyn – ścieżka dydaktycz-
na,
- ochrona terenów cennych
przyrodniczo na terenie Gminy
Strawczyn – ścieżka narciarsko-
biegowo-rowerowa.
3 . Złożono wniosek o dofinan-
sowanie zadania pt. „Zakup lek-
kich samochodów ratowniczo-
gaśniczych i sprzętu ratownicze-
go dla jednostek OSP Promnik
i OSP Strawczyn włączonych
w struktury Krajowego Systemu
Ratowniczo- Gaśniczego” (RPO
WŚ 2014-2020, oś 4, działanie
4.1 )
4. Złożono wniosek o dofinan-
sowanie remontu sali gimna-
stycznej przy ZPO w Strawczy-
nie (Ministerstwo Sportu).
W zakresie oświaty:
1 . Do 30 maja zostały zatwier-
dzone projekty arkuszy organi-
zacyjnych szkół z terenu gminy
Strawczyn na rok szkolny
2016/2017.
2. W dniu 10.06.2016r. w Ze-
spole Placówek Oświatowych
w Promniku uczczono 50 rocz-
nicę oddania do użytku budynku
Szkoły Podstawowej w Promni-
ku.
3 . Wydano decyzję przyznającą
stypendium socjalne dla 331
uczniów. Pomoc finansową wy-
płacano w dniach 23, 24
i 27 czerwca br.
Wójt brał udział w:
- naradzie szkoleniowej Związ-
ku Miast i Gmin Regionu Świę-
tokrzyskiego,
- spotkaniu z Prezydentem RP
z okazji Dnia Samorządu Tery-
torialnego,
- wyjeździe studyjnym do Chor-
wacji organizowanym przez
Związek Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego,
- szkoleniu organizowanym
przez Kielecki Obszar Funkcjo-
nalny,
- zjeździe sołtysów Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w Wą-
chocku,
- konferencji pt. „Perspektywa
2014-2020 szansą na czyste po-
wietrze” w Busku Zdroju,
- Walnym Zgromadzeniu Człon-
ków Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Dorzecze Bo-
brzy”,
- spotkaniu Komitetu Monitoru-
jącego Regionalnego Programu

Zprac Wójtamiędzy sesjami Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.
W ramach współpracy między-
narodowej wystosowane zostało
zaproszenie do nawiązania
współpracy z miastem Drniś
w Chorwacji.
Gmina Strawczyn w kategorii
gmin wiejskich w ogólnopolskim
rankingu Dziennika Gazeta
Prawna „Perły Samorządu” za-
jęła drugie miejsce. Wyróżnienie
w kategorii włodarz gminy wiej-
skiej otrzymał Wójt Gminy.
Ponadto Wójt Gminy otrzymał
„Świętokrzyskiego Emeryka
2016” za ponad 20-letnią pracę
w samorządzie.
W omawianym okresie Wójt
wydał 11 zarządzeń w spra-
wach:
- zmian w budżecie gminy
na 2016 r. – 2 zarządzenia,

- zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy w Strawczynie
na 2016 r. – 3 zarządzenia,
- składania i rozpatrywania pe-
tycji oraz sposobu postępowania
organów w sprawach dotyczą-
cych petycji w Urzędzie Gminy
w Strawczynie – 1 zarządzenie,
- zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego samorzą-
dowych inwestycji kultury
– 2 zarządzenia,
- dzierżawy nieruchomości
gruntowej położonej w Straw-
czynku, stanowiącej własność
Gminy Strawczyn – 1 zarządze-
nie,
- powołania Komisj i do przepro-
wadzenia konkursu „Na najlep-
szy wieniec dożynkowy” – 1 za-
rządzenie,
- odstąpienia od wykonywania
prawa pierwokupu nieruchomo-
ści - 1 zarządzenie.

Trzy pre-umowy w ramach działań 6.2 i 6.3 Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 podpisała 17 czerwca br. Gmina Strawczyn.
Projekty dotyczą ochrony i wykorzystania obszarów cennych
przyrodniczo oraz strategii niskoemisyjnych. Będą realizowa-
ne w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym, do którego Gmina
Strawczyn należy.

Pre-umowynaochronę
obszarówcennych przyrodniczo

i strategie niskoemisyjne

Projekty, na które gmi-
na Strawczyn podpisała umowy,
opiewają na 10,26 mln złotych,
a dofinansowanie do nich wynie-
sie ponad 8,7 mln. Zrealizowane
zostaną one z działań: 6.2 „Pro-
mowanie strategii niskoemisyj-
nych oraz zrównoważona mobil-
ność miejska ZIT KOF” oraz
6.3 „Ochrona i wykorzystanie
obszarów cennych przyrodniczo
- ZIT KOF” Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.

Postawiliśmy w KOFie
na ochronę środowiska. Dzięki
dofinansowaniu w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych, zrealizowane zostaną
inwestycje dotyczące moderni-
zacji istniejącego oświetlenia
ulicznego oraz budowy ścieżek:
dydaktycznej i narciarsko-bie-
gowo-rowerowej .

Anna Gad

Wójt Gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk podpisał trzy
pre-umowy na ponad 10 mln zł. .



–4–
lipiec 2016 ZieMia StraWczYńskA

Ogłoszenie
Wójta Gminy STRAWCZYN

w sprawie konsultacji społecznych
Na podstawie art. 5a, ust. 1 , w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca o samorządzie gminnym (tj . Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz
uchwały Nr XII/55/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia
29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Strawczyn,

Wójt Gminy Strawczyn
ogłasza konsultacje społeczne

w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-
2023 – Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem
skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI
Ogłasza się przeprowadzenie konsultacj i społecznych z mieszkań-
cami Gminy Strawczyn, których celem jest poznanie opinii w spra-
wie dokumentu Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz
z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na terenie
gminy Strawczyn wyznaczającego obszar zdegradowany i obszar
do rewitalizacji.
II. CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI
Termin rozpoczęcia konsultacj i: 01 .08. 2016 r.
Termin zakończenia konsultacj i: 08.08.2016 r.
III. ZASIĘG TERYTORIALNY
Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby
pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Gminy Strawczyn.
IV. FORMA I TERMINY PRZEPROWADZENIA
KONSULTACJI
1 .Konsultacje zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu formu-
larza ankietowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 60/2016 Wójta Gminy Strawczyn.
2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1 ) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie formularza
ankietowego na:
a) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;
b) stronie internetowej : http://www.strawczyn.pl/ i w Biuletynie
Informacji Publicznej http://strawczyn.4bip.pl/
c) opublikowanie treści ankiety w prasie lokalnej tj . Ziemi Straw-
czyńskiej ;
d) udostępnienia w wersj i papierowej w holu Urzędu.
5. Wypełnione formularze należy złożyć do urny umieszczonej
w holu Urzędu lub przesłać w określonym terminie do Urzędu Gmi-
ny w Strawczynie pocztą Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskie-
go 16, 26-067 Strawczyn (decyduje data wpływu), lub mailem
na adres: sekretariat@strawczyn.pl. Formularze które wpłyną
przed lub po terminie konsultacj i, nie będą rozpatrywane.
V. OSOBAODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE
KONSULTACJI ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW
KONSULTACJI
Anna Gad, Referat Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy
w Strawczynie.

Strawczyn, dnia 07.07.2016 r.
Wójt Gminy Strawczyn

Tadeusz Tkaczyk

Załącznik:
1 . Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023
– Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali
i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych – dostępna na www.straw-
czyn.pl
2. Formularz ankietowy

FORMULARZ ANKIETOWY

1. Informacje o zgłaszającym

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie do dokumentu

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 922)wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych z mieszkańcami gminy Strawczyn. Administratorem
osobowych zwartych w pkt. 1 niniejszego Formularza jest Wójt Gmi-
ny Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn. Mam prawo
kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo
dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.

.……………….
data, podpis

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapraszamy Państwa do udziału w corocznym Święcie
Gminy Strawczyn pod nazwą „STRAWCZYNADA 2016”
w dniach 20 - 21 sierpnia 2016 r. (sobota i niedziela), które tra-
dycyjnie już odbędzie się na terenie Centrum Sportowo-Rekre-
acyjnego OLIMPIC w Strawczynku.

Zareklamuj się
na Strawczynadzie

Mając na uwadze,
że popularność i renoma odby-
wającego się od 1996 r. festynu
systematycznie rośnie i przycią-
ga coraz liczniejsze rzesze
odwiedzających, chcielibyśmy
uświetnić go proponując naszym
gościom dodatkowe atrakcje.
Otrzymane od Państwa wsparcie
pozwoli nam w osiągnięciu tego
celu.

Ufając, że skorzystają
Państwo z naszej propozycji
współpracy wychodzimy naprze-

ciw informując, że podczas
„Strawczynady” przewidujemy
dogodne miejsce na Państwa re-
klamę. Posiadamy również moż-
liwość wystawienia za otrzyma-
ne wsparcie faktury VAT.

W celu ustalenia
szczegółów dotyczących Pań-
stwa udziału prosimy o kontakt
z Samorządowym Centrum Kul-
tury i Sportu w Strawczynie
pod nr tel. 41 333 57 97.

KarolWójcik
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Gmina Strawczyn po raz kolejny zwyciężyła w Sporto-
wym Turnieju Miast i Gmin – w tym roku odbyła się już
XXII edycja imprezy wpisującej się w VIII Europejski Tydzień
Sportu dla Wszystkich. Sportowy Turniej Miast i Gmin
w województwie świętokrzyskim rozgrywany jest od 1995 r.,
a jego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej w społe-
czeństwie.

W tym roku w naszym
regionie do Turnieju przystąpiły
54 jednostki samorządu, w któ-
rych zliczono ponad 150 tysięcy
osób startujących w 1690 prze-
różnych imprezach sportowych
i rekreacyjnych. Miasta i gminy
rywalizowały w sześciu grupach:
- grupa I (do 5 tysięcy mieszkań-
ców) – I miejsce zajęła gmina
Sadowie,
- grupa II (od 5 do 7,5 tysiąca
mieszkańców) – I miejsce zajęła
gmina Wiślica,
- grupa III (od 7,5 do 15 tysię-
cy mieszkańców) – I miejsce
zajęła gmina Strawczyn,
- grupa IV (od 15 do 40 tysięcy
mieszkańców) – I miejsce zajęła
gmina Daleszyce,

- grupa V (od 40 do 100 tysięcy
mieszkańców) – I miejsce zajął
Ostrowiec Świętokrzyski,
- grupa VI (powyżej 100 tysięcy
mieszkańców) – I miejsce zaję-
ły Kielce.

Podsumowanie VIII
Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich – XXII Edycji
Sportowego Turnieju Miast
i Gmin 2016 odbyło się
23 czerwca 2016 r. w świetlicy
Samorządowego Centrum Kul-
tury i Sportu w Strawczynie.

Więcej informacji
i wyniki ogólnopolskie na stro-
nie organizatora, czyli Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich:
www.federacja. com.pl.

KarolWójcik

Z rąk Jacka Kowalczyka, dyrektora Departamentu Promocji,
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkow-
skim Woj. Świętokrzyskiego, puchar odebrali wójt gminy Straw-
czyn Tadeusz Tkaczyk oraz koordynator turnieju w gminie
Strawczyn Michał Dziura.

SportowyTurniej Miast i Gmin

W niedzielę, 3 lipca 2016 r., w Pierzchnicy odbył się
IX Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckie-
go. Motywem przewodnim wszystkich dań w tym roku była ka-
pusta i ziemniaki. O miano najsmaczniejszej i najlepszej potra-
wy powiatu kieleckiego walczyły aż 24 potrawy przygotowane
przez 17 zespołów reprezentujących gminy powiatu kieleckiego.

Gminę Strawczyn re-
prezentowało Stowarzyszenie
„Przyszłość Strawczynka” w
składzie: Ewa i Leszek Cisow-
scy, Maria Cisowska, Danuta
Jarząbek, Kazimiera Jarząbek
oraz Krystyna Nawara. Przygo-
towane przez Stowarzyszenie
dania „Kapusta Pychotka” i „Pi-
goły strawczyneckie” posmako-
wały jury, które brało pod uwa-
gę nie tylko smak, ale także
formę podania potraw, ich po-
chodzenie oraz oryginalność

przepisów. „Pychotka” i „Pigo-
ły” przygotowane przez „Przy-
szłości Strawczynka” zdobyły
wyróżnienie. Za najsmaczniejszą
potrawę jury uznało „Parzybro-
dę” autorstwa Elżbiety Osman,
właścicielki Gospodarstwa Agro-
turystycznego „Daleko od szo-
sy”. Przepisy na wszystkie
potrawy prezentowane w kon-
kursie ukażą się we wrześniu
w publikacji „Najsmaczniejsze
potrawy powiatu kieleckiego”.

KarolWójcik

Kapusta Pychotka
i Pigoły strawczyneckie

Składniki:
Ciasto:
2 - 2,5 kg ziemniaków surowych
1 kg ziemniaków gotowanych
1 -2 jajka, sól, pieprz

Farsz:
2 kg kapusty kiszonej gotowanej
1 kg mięsa wieprzowego goto-
wanego
2 cebulki, sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Surowe ziemniaki zetrzeć na tarce i dokładnie odcisnąć w lnianej
ściereczce. Ziemniaki gotowane przekręcić przez maszynkę.
Dodać jajka, sól i pieprz oraz skrobię po wygnieceniu ziemniaków.
Wszystko starannie wymieszać.
Kapustę dokładnie wycisnąć i pokroić. Mięso ugotować i przekrę-
cić przez maszynkę. Podsmażyć cebulkę z odrobiną podgardla.
Wszystkie składniki wymieszać i doprawić do smaku. Z przygoto-
wanego ciasta ugniatamy placki, w które nakładamy farsz. Całość
starannie skleić nadając kształt ziemniaka. Gotować w osolonej wo-
dzie 7-10 minut. Podawać z dowolnym sosem lub okraszone słoni-
ną, boczkiem lub podgardlem z cebulą.

Smacznego

Przepis na "Pigoły
strawczyneckie"

Około 200 muzyków z 8 gmin wzięło udział w 10. Prze-
glądzie Orkiestr Dętych Powiatu Kieleckiego, który odbył się
w niedzielę, 19 czerwca 2016 r., w Daleszycach.

10. Przegląd OrkiestrDętych

Wśród nich znalazła się
również Orkiestra Dęta ze Straw-
czyna – pod batutą Michała
Leśnika i Jacka Cielibały.
Na Przeglądzie oprócz orkiestr
ze Strawczyna, Bodzentyna,
Chmielnika, Daleszyc, Łopusz-
na, Masłowa, Nowin i Piekoszo-
wa gościnnie wystąpił również
niemiecki zespół Big Band.

Tradycyjnie na początku muzy-
cy utworzyli jedną wielką orkie-
strę powiatową i wykonali
wspólnie trzy utwory. Później
każda orkiestra prezentowała
swoje umiejętności grając różne
utwory – od marszy po współ-
czesną muzykę rozrywkową.

KarolWójcik

W Pierzchnicy gminę Strawczyn reprezentowało
Stowarzyszenie "Przyszłość Strawczynka".
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Moc atrakcji, tłumy zwiedzających, piękna pogoda
i urokliwy Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku!
W tych kilku słowach podsumować można Literackie Piknik
RodzinnyWokół Quo vadis, który 10 lipca 2016 r. odbył się
w parku przed dawną rezydencją pisarza. Imprezę zorganizo-
wano z okazji 120. rocznicy wydania najsłynniejszej powieści
Sienkiewicza.

Niedzielne obchody
rozpoczęły się już o godz. 1 0:30,
kiedy z parkingu w Oblęgorku
wyruszyli uczestnicy Rodzinne-
go Rajdu Rowerowego Wokół
Quo vadis zorganizowanego
przez Samorządowe Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie.
Na starcie pojawiło się blisko
40 rowerzystów, w tym również
najmłodsi mieszkańcy gminy.

Z Oblęgorka przez Bugaj doje-
chali oni do Chełmiec, gdzie
na cmentarzu pochowani są
krewni Henryka Sienkiewicza.
Dalej , przez Promnik, uczestni-
cy Rajdu dojechali na teren
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego OLIMPIC w Strawczynku
– tu na wszystkich czekał drob-
ny poczęstunek i konkursy z na-
grodami. Pokrzepieni słodko-

Jedną z atrakcji pikniku była scena z oryginalnymi
rekwizytami z filmu Quo vadis.

Wokółquo Vadis

ściami rowerzyści przejechali
obok zalewu i malowniczą dro-
gą przez las dojechali do Kuź-
niaków. Następnie przez Huci-
sko, Niedźwiedź i Oblęgór
do Czerwonaj Bramy w alei li-
powej w Oblęgorku, gdzie każ-
dy z uczestników otrzymał pa-
miątkowy medal z podobizną
autora Quo vadis.

Dokładnie o godzinie
14.00 barwny korowód, prowa-
dzony przez oddział rzymskich
legionistów i gladiatorów, ruszył
spod Czerwonej Bramy w stronę
pałacyku, gdzie rozpoczęła się
kilkugodzinna zabawa, podczas
której rekonstruktorzy ze Stowa-
rzyszenia na rzecz Popularyzacji
Kultury Antycznej Hellas et Ro-
ma umilali przybyłym czas
poprzez efektowne pokazy walk,
prezentację uzbrojenia i niezwy-
kle ciekawe opowieści z żołnier-
skiego i cywilnego życia w sta-
rożytnym Rzymie - o tym co
jedzono, jak się ubierano, jaka
była ówczesna mentalność.

Wśród atrakcji cieszą-
cych się największą popularno-
ścią były również nietypowe
warsztaty aktorskie Ty też możesz
zagrać w „Quo vadis”. Organi-
zatorzy przygotowali dwie sce-
ny. Pierwsza przypominała pałac
cesarza Nerona, z jego tronem
oraz stojącymi obok dzikimi
zwierzętami. Każdy chętny mógł
przebrać się w stroje z epoki,
otrzymać odpowiedni atrybut
władzy – rekwizyty z filmu Quo
vadis w reżyserii Jerzego Kawa-
lerowicza, i wykonać pamiątko-
we zdjęcia. Druga scena kilka-
krotnie zmieniała wystrój .
Tu również była możliwość wy-
konania fotografii w strojach
z epoki, ale zadanie było trud-

niejsze. Uczestnicy – z pomocą
aktorki i reżysera Sylwii Sła-
wińskiej – musieli odzwiercie-
dlić jedną z ilustracj i stworzo-
nych do powieści Sienkiewicza
przez Piotra Stachiewicza czy
Jana Stykę. Wyzwanie to, choć
niełatwe, dostarczyło sporej
dawki śmiechu i zabawy tak
dzieciom jak i dorosłym.

Wydarzeniu towarzy-
szyły także dwie wystawy.
Quovadiski to ekspozycja pre-
zentująca karty pocztowe z ilu-
stracjami do rzymskiej epopei
pisarza, których autorami obok
wspomnianych Stachiewicza
i Styki byli też Franz Rumpler
i Franz Rösler. Nie zabrakło
wystawy oryginalnych i unika-
towych fotografii z planu filmo-
wego Quo vadis, które przybli-
żyły kulisy powstawania jednej
z najdroższych w Polsce pro-
dukcji.

Chętni mieli możliwość
sprawdzenia swej wiedzy
o pisarzu w grze Podróżuj
z Sienkiewiczem. Pracownicy
Działu Edukacji Muzeum Naro-
dowego w Kielcach pomagali
przy tworzeniu własnego linory-
tu. Każdy mógł zabrać do domu
odbite na prasie, logo Roku
Sienkiewiczowskiego. Uczestni-
cy mogli także wziąć udział
w warsztatach ceramicznych
zorganizowanych przez SCKiS
w Strawczynie.

Piknik zakończył się
koncertem w wykonaniu zespo-
łu Consonans z Młodzieżowego
Domu Kultury w Kielcach.
Organizatorzy dziękują Samo-
rządowemu Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie za po-
moc przy organizacji pikniku.

Łukasz Wojtczak

W Rajdzie RowerowymWokół Quo Vadis zorganizowanym
przez SCKiS w Strawczynie wzięło udział blisko 40 osób.

Pokazy walk gladiatorów zaprezentowali rekonstruktorzy
ze Stowarzyszenia Hellas et Roma.
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W poniedziałek, 27 czerwca 2016 r. dzieci ze świetlic
wiejskich prowadzonych przez Samorządowe Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie pojechały po raz drugi w tym
miesiącu do Krajna zwiedzić Park Rozrywki i Miniatur. Bilety
wstępu jak również kosz pełen słodyczy wygrały podczas Zlotu
Czarownic w konkursie na „Na najbardziej Czarodziejską
Klasę”.

Spacerując kilometro-
wą ścieżką dzieciaki oglądały
najpiękniejsze obiekty architek-
toniczne i cuda natury z całego
świata. Zwiedzanie zaczęło się
przy miniaturze watykańskiej
Bazyliki Świętego Piotra, a za-
kończyło pod wulkanem Etna.
Po drodze mijaliśmy między in-
nymi Krzywą Wieżę w Pizie,

Koloseum, Wodospad Niagara,
Wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny,
Wieże WTC, Statuę Wolności
i wiele innych ciekawych obiek-
tów. Na zakończenie wycieczki
cała grupa została poczęstowana
słodyczami. Wszyscy jednogło-
śnie stwierdzili, że była to prze-
słodka wycieczka.

Renata Zapała

Wyjazd do Parku Rozrywki
i Miniatur Sabat Krajno

Powołany do życie przez Samorządowe Centrum Kul-
tury i Sportu zespół ludowy ze Strawczyna „Swojaki” istnieje
zaledwie trzy miesiące a ma już za sobą debiut. W ostatni week-
end czerwca zespół, pod przewodnictwem Zdzisława Nowaka,
zaprezentował się na XXII Zjeździe Sołtysów w Wąchocku
(25 czerwca 2016 r. - sobota) oraz podczas Dni Otwartych Drzwi
w Modliszewicach (26 czerwca 2016 r. - niedziela).

„Swojaki” w składzie:
Ewa i Leszek Cisowscy, Berna-
deta Gad, Irena Gaweł, Danu-
ta Jarząbek, Kazimiera Jarzą-
bek, Teresa Malasy, Krystyna
Nawara, Wojciech Pańczyk,
Władysław Raczyński , Doro-
ta Surma i Irena Zapała
zaśpiewali utwory: „Jestem so-
bie Strawczynianka”, „Hossady-
na”, „Z tamtej strony jeziora”,
„Szła dziewczyna koło młyna”,

„Oj szumi woda”, „Kare konie"
i „Nie siadaj nad wodą”. Debiut
bardzo podobał się publiczności
i został nagrodzony gromkimi
brawami. Wszystkich chętnych,
którzy jeszcze chcą zapisać się
do zespołu zapraszamy na próby
w każdy wtorek o godz. 1 8:00
w świetlicy wiejskiej SCKiS
w Strawczynku.

Dorota Surma

Debiut z przytupem!

Chętnych do dołaczenia do zespołu "Swojaki" zapraszamy
na próby w każdy wtorek o 18:00 w świetlicy w Strawczynku.

Uczestnicy wyjazdu na miniaturowym Placu św. Piotra.

W niedzielę, 9 lipca 2016 r., na placu przy świetlicy
wiejskiej w Strawczynku zgromadzili się mieszkańcy sołectwa
Strawczynek na rodzinnym festynie. Swoją obecnością za-
szczycił nas również wójt Tadeusz Tkaczyk. Dla uczestników
festynu przygotowano ciekawe atrakcje dla dzieci i dorosłych
– każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Festyn Rodzinny
wStrawczynku

Dzieci miały do wyko-
rzystania zjeżdżalnię, tor prze-
szkód. Zorganizowano wiele
konkursów i gier. Dorośli miesz-
kańcy również uczestniczyli
w konkursach i rozgrywkach ro-
dzinnych. W klimat zabawy
wprowadziła ludowa kapela bie-
lińska, która uświetniła występ
zespołu ludowego ze Strawczy-
na „Swojaki”. Oprócz tych
atrakcji zadbano także o pokarm
dla ciała. Przygotowano trady-
cyjną kapustę „Pychotkę” chleb
ze smalcem i ogórkiem oraz cia-
sta, a wieczorem każdy chętny
mógł potańczyć na świeżym po-
wietrzu.

Organizatorami festynu
była Rada Sołecka oraz Stowa-

rzyszenie „ Przyszłość Straw-
czynka”. Serdecznie dziękujemy
za pomoc w przygotowaniu fe-
stynu członków rady sołeckiej
ze Strawczynka, koleżankom
i kolegom ze Stowarzyszenia
„Przyszłość Strawczynka”,
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strawczynku, pod kierownic-
twem Zbigniewa Malasy,
za pomoc przy przygotowanie
placu oraz Samorządowemu
Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie za udostępnienie
sprzętu nagłaśniającego.

Sołtys Strawczynka,
Prezes Stowarzyszenia

„Przyszłość Strawczynka”
Kazimiera Jarząbek

Na festynie wystąpił zespół ludowy ze Strawczyna "Swojaki".

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie informuje, że na rok szkolny 2016/2017

posiada jedno wolne miejsce w przedszkolu
w Strawczynku. Zainteresowani proszeni są
o zgłaszanie się do w/w punktu przedszkolnego.
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W niedzielę, 10 lipca 2016 r., w Rudzie Strawczyńskiej
uroczyście otwarto kompleks boisk i placu zabaw, którego
budowa była częściowo objęta dofinansowaniem unijnym.
Pozostałe środki pochodziły z funduszu sołeckiego. Dużo pracy
mieszkańcy wykonali w czynie społecznym.

Nowe boisko
wRudzie Strawczyńskiej

W niedzielne popołu-
dnie przecięcia wstęgi na boisku
wielofunkcyjnym w Rudzie
Strawczyńskiej dokonali Wójt
Gminy Strawczyn Tadeusz
Tkaczyk, Wiceprezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej – Marek Gos, dyrektor
Samorządowego Centrum Kul-
tury i Sportu w Strawczynie
–Maciej Lewandowski, sołtys
wsi Tadeusz Picheta oraz
– w imieniu najmłodszych
mieszkańców wsi – Patrycja
Knap i Adrian Rogula. Następ-
nie obiekt został poświęcony
przez proboszcza parafii Straw-
czyn – księdza Tadeusza Szota
oraz księdza wikariusza Damia-
na Wojdyłę. W uroczystości
wzięli udział również: radna
Powiatu Kieleckiego –Monika
Jabłońska, radna Rady Gminy
Strawczyn – Elżbieta Piotrow-
ska oraz dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyń-
skiej –Agnieszka Prędota-Gad.
Na otwarcie boiska przybyło
wielu mieszkańców Rudy Straw-
czyńskiej , szczególnie dzieci
i młodzieży.

Sołtys Tadeusz Piche-
ta wraz z mieszkańcami serdecz-
nie podziękował Wójtowi
Gminy oraz Radzie Gminy
za wybudowanie boiska i placu
zabaw. Tego dnia na boisku nie
zabrakło również występów
artystycznych w wykonaniu ma-
luchów z Rudy Strawczyńskiej ,
pokazu tanecznego grupy teatral-
nej i recytacji wierszy zachęca-
jących do uprawiania sportu.
Nad przygotowaniami tej części
imprezy czuwała Danuta Ko-
walczyk – nauczyciel tutejszej

szkoły. Miłą niespodziankę go-
spodarzowi uroczystości – Ta-
deuszowi Pichecie, przygotował
dyrektor SCKiS w Strawczynie
–Maciej Lewandowski, który
wręczył na jego ręce piłki dla
mieszkańców sołectwa. Nie za-
brakło również upominków
od radnej powiatu – Moniki
Jabłońskiej .

Po części oficjalnej
młodzi sportowcy zaprezento-
wali w co można grać na boisku,
był więc pokaz rzutów karnych
dla miłośników piłki nożnej ,
turniej rzutów do kosza dla go-
ści uczestniczących w otwarciu
oraz mecz piłki siatkowej roze-
grany między seniorami a junio-
rami. Prowadząca uroczystość
–Anna Gos, przygotowała dla
dzieci mnóstwo konkursów
z nagrodami. W trakcie trwania
imprezy prowadząca odczytała
podziękowanie dla gospodarza
wsi w formie wiersza Wisławy
Szymborskiej i Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego. Należy
podkreślić, że impreza odbyła się
dzięki wsparciu lokalnych spon-
sorów.

Z boiska może korzy-
stać każdy amator sportu
– obiekt umożliwia uprawianie
takich sportów jak gra w koszy-
kówkę, siatkówkę czy piłkę
nożną. Nawierzchnię na obiek-
cie wielofunkcyjnym wykonano
z tartanu, dlatego osoby korzy-
stające z niego powinny pamię-
tać, że obowiązuje tutaj całko-
wity zakaz używania butów
piłkarskich na wysokich i meta-
lowych korkach oraz kolców,
wprowadzania i użytkowania
sprzętu niezgodnego z przezna-
czeniem boiska, np. roweru,

17 czerwca 2016 roku w Punkcie Przedszkolnym
w Chełmcach, prowadzonym przez Samorządowe Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie, uroczyście obchodzono Dzień
Mamy i Taty. Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością
czekały na zaproszonych gości powtarzając wierszyki i utrwa-
lając piosenki.

Świeto Mamy i Taty
wprzedszkolu wChełmcach

Rodzice mieli okazję
podziwiać swoje pociechy
w specjalnie dla nich przygoto-
wanym programie artystycznym.
Nad prawidłowym przebiegiem
uroczystości cały czas czuwały
wychowawczynie: Katarzyna
Kulińska i Ewa Wawrzeńczyk.

W upalne piątkowe po-
południe, w przepięknej sceno-
grafii, uroczych kostiumach oraz
wyjątkowej atmosferze, maluchy
wspaniale wyrecytowały wier-
szyki, wyśpiewały piosenki,
a nawet przedstawiły scenkę.
Na koniec występów wspólnie
złożyły życzenia, odśpiewały
gromkie „Sto lat" i wręczyły ro-

dzicom cudowne prezenty przy-
gotowane z wychowawczyniami
na zajęciach w przedszkolu.

Po części artystycznej
dzieci wraz z rodzicami mogli
spróbować swoich sił w konkur-
sach i tańcach, które dostarczyły
wszystkim wiele radości
i uśmiechu. Na zakończenie
czekał na wszystkich przybyłych
gości słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców.
To była naprawdę radosna uro-
czystość, która na długo pozo-
stanie w sercach rodziców jak
i dzielnych przedszkolaków.

Katarzyna Kulińska

Maluchy z przedszkola w Chełmcach recytowały wiersze
i śpiewały piosenki dla swoich rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego przecięcia wstęgi.

motoroweru, deskorolki, rolek
itp., czy wprowadzania zwierząt.
Boisko po części jest ogrodzone
płotem z powlekanej siatki ple-
cionej i posiada 6-metrowe pił-
kochwyty za bramkami.

Nowo otwarte boiska
w Rudzie Strawczyńskiej to ko-
lejny krok w kierunku rozwoju
infrastruktury sportowej w na-
szej gminie. Wspólny wysiłek
władz gminnych i lokalnych za-

owocował nowym obiektem
sportowym, dzięki któremu
mieszkańcy Rudy Strawczyń-
skiej oraz okolicznych miejsco-
wości mają możliwość czynne-
go uprawiania sportu. Osiągane
sukcesy sportowe z pewnością
przyczynią się do szerzenia
sportowych idei i tym samym
do promocji gminy Strawczyn
i jej mieszkańców.

Agnieszka Prędota-Gad

Część artystyczną przygotowała Danuta Kowalczyk.
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Nie zabrakło tam także
pracowników Świętokrzyskiego
Centrum Rehabilitacj i i Terapii
„Złota Rybka” w Oblęgorze.
W ramach tego wydarzenia od-
były się spotkania eksperckie
z udziałem zagranicznych gości.
Miały one formę ciekawej dys-
kusji, która głównie dotyczyła
zagadnienia, jak zachęcić pa-
cjentów z zagranicy do wizyty
w uzdrowiskach świętokrzy-

skich. Wśród poruszanych tema-
tów znalazły się również zagad-
nienia z zakresu tworzenia
strategii marketingowej i komu-
nikacyjnej ośrodków uzdrowi-
skowych i szpitali, zarządzania
marką, konieczności dopasowa-
nia się do zmieniających się
trendów i zachowań konsu-
menckich, budowania i zarzą-
dzania potencjałem uzdrowisk.

Aneta Klimkiewicz

17 czerwca 2016 roku w Centrum Konferencyjnym
Sanatorium Marconi w Busku – Zdroju odbyła się międzyna-
rodowa konferencja pod tytułem „Czy srebrna gospodarka
może być złota?”. Wzięło w niej udział 16 członków misji go-
spodarczej , ekspertów w dziedzinie turystyki medycznej z USA,
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Ukrainy oraz członkowie
Klastra Uzdrowiska Świętokrzyskie.

Ogólnopolski wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy
Strawczyn „Po Ziemi Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkie-
wicza” odbył się w niedzielę, 3 lipca 2016 r., na terenie naszej
gminy. To już kolejna impreza w w randze Pucharu Polski,
która gości w Strawczynie.

Start i meta wyścigu
usytuowane zostały na terenie
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego OLIMPIC w Strawczynku.
W zawodach wzięło udział kil-
kudziesięciu zawodników z ca-
łej Polski, którzy mieli do prze-
jechania 65 lub 35 kilometrów,
w zależności od kategorii, w któ-
rej startowali. Najmłodsza za-
wodniczka, reprezentująca gru-
pę Dek Meble Cyklokorona
Kielce, Ewa Brożyna skończy
w tym roku 14 lat, a najstarszym
kolarzem w stawce był Ireneusz
Matyszewski z Warszawy, któ-
ry w sierpniu będzie obchodził
84 urodziny.
Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii:
Kategoria młodzik, dystans 35
kilometrów
1 .Mikołaj Nowacki (UKS Hura-
gan Wołomin) – 01 :01 :06.
Kategoria junior młodszy, dy-
stans 65 kilometrów
1 .Jakub Zach (UKS Huragan
Wołomin) – 2:03:30.
Kategoria junior, dystans 65
kilometrów
1 .Dawid Pauliński (LSKK
Lityński Bełchatów) – 01 :41 :04.
1 .Kacper Krawczyk (LSKK
Lityński Bełchatów) – 01 :41 :04.
Kategoria cyklosport (1996
-1987), dystans 65 kilometrów
1 .Hubert Piątek (KTC Kielce)
– 01 :38:28.
Kategoria masters (1986-1977),
dystans 65 kilometrów
1 .Nikita Bołdin (Sport Serwis
Sandomierz) – 1 :41 :04.
Kategoria masters (1976-1972),
dystans 65 kilometrów
1 .Grzegorz Golonko (VeloArt
Cycling Club) – 1 :36:56.

Kategoria masters (1971-1967),
dystans 65 kilometrów
1 .Adrian Jach (Silver Team)
– 1 :36:56.
Kategoria masters (1966-1962),
dystans 65 kilometrów
1 .Zbigniew Piątek (Piątek Sport)
– 1 :47:35.
1 .Dariusz Szulgo (Silver)
– 1 :47:35.
Kategoria masters (1961-1957),
dystans 65 kilometrów
1 .Aleksander Kalodzistsa (Bia-
łoruś) – 1 :47:35;
1 .Dariusz Leduchowski (Danie-
lo Sportswear LUKS Dwójka
Stryków) – 1 :47:35.
1 .Mirosław Mazurowski (JF
Duet Goleniów) – 1 :47:35.
1 .Wojciech Bartolewski (Klub
Sportowy Scout) – 1 :47:35.
Kategoria masters (1956-1952),
dystans 65 kilometrów
1 .Cezary Pyzikowski (LKK Lu-
blin) – 1 :50:46.
Kategoria masters (1951-1947),
dystans 65 kilometrów
1 .Jerzy Rogalski (Merx Wągro-
wiec) – 1 :57:39.
Kategoria masters (1946-1942),
dystans 35 kilometrów
1 .Radosław Myszkowski (Sokół
Aleksandrów Łódzki) – 1 :04:1 7.
Kategoria masters (1941-1937),
dystans 35 kilometrów
1 .Stanisław Paterka (Merx Wą-
growiec) – 1 :03:43.
Kategoria masters (1936-), dy-
stans 35 kilometrów
1 .Ireneusz Matyszewski (Legia
Masters) – 1 :22:24.
Kategoria kobiety open, dy-
stans 35 kilometrów
1 .Karolina Stępień (LSKK
Lityński Bełchatów) – 01 :03:41 .

KarolWójcik

Czy srebrnagospodarka
może być złota?

Ogólnopolski wyścig kolarski
o PucharWójta

Kolarze ścigali się po drogach gmin Strawczyn i Mniów.

Tradycyjnie po raz 50 Centrum Dziedzictwa Gór Świę-
tokrzyskich w Nowej Słupi organizuje Dymarki Świętokrzyskie.
Tegoroczne odbędą się w dniach 13-15 sierpnia 2016 r.

50 Dymarki Świętokrzyskie

W ramach projektu
„Pół wieku Świętokrzyskiej Kul-
tury Ludowej podczas 50 Dyma-
rek Świętokrzyskich” organizu-
jemy III Świętokrzyski Festiwal
Kultury Ludowej . Do tej pory
w Festiwalu brały udział tylko
kapele, soliści, zespoły pieśni
i tańca oraz zespoły śpiewacze.
W tym roku pragniemy wzboga-
cić Festiwal o stoiska handlowe
z potrawami regionalnymi i wy-
robami rękodzieła ludowego.
W ramach Festiwalu odbywa się
również kiermasz Twórców Lu-
dowych i plener malarsko-rzeź-
biarski.

Zapraszamy zaintere-
sowane Koła Gospodyń Wiej-
skich do uczestnictwa w tym
wydarzeniu. Prosimy o przygo-
towanie prezentacji własnej
Gminy w formie stoiska z pro-
duktami i potrawami regional-
nymi. Zgłaszać należy się
do 8 sierpnia 2016 r. do Domu
Kultury w Rudkach, adres e-ma-
il: gok@dymarki. pl. Więcej
informacji pod nr telefonu:
697 077 604.

Dyrektor
Centrum Dziedzictwa
Gór Świętokrzyskich

Piotr Sepioło

Adresy:

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

tel. : 41 303 86 35 www.olimpicstrawczyn. pl

Redagują: Karol Wójcik wraz z zespołem

e-mail: redakcja@strawczyn. pl

Druk: Drukarnia PressGraf

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów

oraz możliwość zmiany tytułu.



lipiec 2016 ZieMia StraWczYńskA

–10–

Pod tym hasłem 24 czerwca 2016 roku na placu
przed Szkołą Podstawową w Rudzie Strawczyńskiej zabrzmiał
ostatni dzwonek w tym roku szkolnym.

Po odśpiewaniu Hym-
nu Państwowego, poczet flago-
wy absolwentów przekazał flagę
przedstawicielom klasy piątej .
Po tak podniosłej chwili szósto-

klasiści zatańczyli Poloneza
i przedstawili swój pożegnalny
program artystyczny. Zaprezen-
towana przez nich między inny-
mi scenka z życia ucznia wywo-

Ostatni raz z moją klasą

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawo-
wej w Rudzie Strawczyńskiej odbyło sie pod hasłem "Ostatni
raz z moją klasą".

łała rozbawienie obecnych. Kla-
sa piąta pożegnała swoich kole-
gów wierszami i pamiątkowymi
misiami. Natomiast Pani Dyrek-
tor otrzymała z rąk rodziców
uczniów klasy szóstej pamiątko-
we zdjęcie. W uroczystości wy-
stąpiła również klasa trzecia,
która wraz z wychowawcą Ka-
tarzyną Grzesik z humorem za-
kończyła swój pierwszy etap
edukacyjny. Także najmłodsi
podopieczni pod czujnym okiem
Danuty Kowalczyk swoim tań-
cem w afrykańskich rytmach
rozpoczęli wakacje.

Dyrektor nagrodziła
uczniów za bardzo dobre wyni-
ki w nauce, za 100% frekwencję
i czytelnictwo. Wiktoria Gos
z klasy szóstej otrzymała pa-
miątkową statuetkę „Najlepsze-
go absolwenta”. W dalszej czę-
ści Dyrektor zwróciła się
do uczniów, a w sposób szcze-
gólny do absolwentów. W imie-
niu własnym i Wójta Gminy
Strawczyn – Tadeusza Tkaczy-
ka, pogratulowała uczniom, na-
uczycielom i rodzicom świetne-
go wyniku na sprawdzianie
kl. VI. Podkreślając, że tym sa-

mym nasza placówka utrzymała
wysokie trzecie miejsce w gmi-
nie, co jest dużym sukcesem.
Następnie przytoczyła słowa
Poule: „Nie czas jest nam dany,
ale chwila. Naszym zadaniem
jest uczynić z tej chwili czas”.
Żegnając tym mottem naszą
wspaniałą 16-kę życzyła, aby
czas spędzony w naszej placów-
ce był czasem miłych wspo-
mnień, wspaniałych przyjaźni
i sukcesów na miarę każdego
z nich. Na koniec wystąpienia
życzyła wszystkim radosnych
wakacji i udanego wypoczynku.

Nie zabrakło podzię-
kowań dla rodziców, którzy
w szczególny sposób przez cały
rok starali się pomagać i wspie-
rać szkołę, za co zostali nagro-
dzeni listami gratulacyjnymi,
a sponsorzy szkoły – znaczkami
„Przyjaciel Szkoły”. Po ceremo-
nii zakończenia roku szkolnego
2015/2016 uczniowie udali się
do sal na ostatnie przedwakacyj-
ne spotkania, gdzie na forum
klasy otrzymali z rąk wycho-
wawców świadectwa.

Jolanta Gołuch

23 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Korczynie odbyło się uroczyste pożegnanie klasy VI.
Na to ważne wydarzenie szóstoklasiści zaprosili panią dyrektor
Annę Kowalczyk-Jas, grono pedagogiczne, pracowników szko-
ły, rodziców oraz koleżanki i kolegów z młodszych klas.

Uroczyste pożegnanie kl. VI
wKorczynie

Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Uczniowie klasy VI za-
prezentowali program artystycz-
ny, przedstawiający ich wspo-
mnienia dotyczące szkolnego
życia. Bardzo serdecznie podzię-
kowali wszystkim zebranym
za pracę, opiekę i wspólnie spę-
dzony czas.

Po części artystycznej ,
nastąpiło uroczyste przekazanie
sztandaru szkoły uczniom klasy
V. Dyrektor pasowała szóstokla-
sistów na absolwentów szkoły,
a uczniowie złożyli uroczyste

ślubowanie. Następnie, w imie-
niu całej społeczności uczniow-
skiej , klasa V podziękowała
absolwentom. Piątoklasiści
przygotowali przedstawienie,
podczas którego udzielili star-
szym koleżankom i kolegom
cennych rad i wskazówek.
Wręczyli im również samodziel-
nie przygotowane niespodzianki
i złożyli najlepsze życzenia
na kolejne lata edukacji.

Martyna Salwa

W sobotę 11 czerwca odbył się pieszy rajd w ramach
realizowanego w ZPO w Oblęgorku projektu „WF z Klasą”.
Założeniem przeprowadzonej Lokalnej Akcji Sportowej (jedno
z zadań projektu) było zaangażowanie lokalnej społeczności.

LokalnaAkcja Sportowa
wOblęgorku

Uczniowie uczestni-
czący w projekcie (klasa IIa i III)
zaprosili do udziału w rajdzie
swoich rodziców i rodzeństwo.
Kilkudziesięcioosobowa grupa
wyruszyła o godzinie 9.00
sprzed szkoły w kierunku tarasu
widokowego na Górze Sieniaw-
skiej . Pogoda na rajd była wy-
marzona - nie za gorąco i nie pa-
dał deszcz. Po dotarciu
na miejsce zjedliśmy kiełbaski
upieczone na ognisku. Z platfor-
my tarasu podziwialiśmy piękne
widoki naszej okolicy. Justyna

Kusińska przygotowała kilka
zabaw dla dzieci i rodziców: rzut
podkową do celu, bieg w parach
i trójkami czy skoki na skakance
okazały się świetnym pomysłem
na super zabawę dla dużych
i małych.

Pamiątkowe zdjęcie
oznajmiło koniec naszego spo-
tkania. Trochę zmęczeni,
ale w świetnych nastrojach po-
żegnaliśmy się z postanowieniem
kolejnego spotkania na trasie.

Katarzyna Foks

Pamiątkowe zdjęcie uczestników rajdu.
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XVFestyn Rodzinny
wSzkole wNiedźwiedziu

12 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Niedźwie-
dziu odbył się już XV Festyn Rodzinny. Uczniowie naszej szko-
ły wraz z całymi rodzinami mogli wspólnie świętować i bawić
się przy dźwiękach zespołu muzycznego „Sonata band”.

Układ taneczny zaprezentowała klasa IV.

Tegoroczny festyn roz-
począł się od powitania wszyst-
kich gości przez dyrektor Gra-
żynę Zapałę oraz panie sołtys
Teresę Raczyńską i Annę Kru-
szewską. Swoją obecnością
zaszczycili nas zaproszeni goście
m.in. Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk, Radny Gmi-
ny StrawczynMarian Gil i Kie-
rownik Referatu Oświaty Moni-
ka Sideł. Absolwentka Ola
Kruszewska zaśpiewała na roz-
poczęcie przepiękną piosenkę
Ireny Santor „Powrócisz tu”.

Wśród tegorocznych
atrakcji festynu znalazły się:
loteria fantowa, konkurs „Moje
muzyczne pasje”, malowanie
twarzy najmłodszym przez
Karolinę Tomczyk. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się
też występy naszych uczniów.
Wiersze i piosenki w wykonaniu
przedszkolaków z grupy „Rado-
sne Maluszki” i kl. 0 oraz przed-
stawienie „Zasadził dziadek
rzepkę w ogrodzie…” wywołały
uśmiech na twarzach rodziców
i zaproszonych gości. Jako,

że rok 2016 jest rokiem Sienkie-
wiczowskim były też akcenty
związane z pisarzem, klasa VI
przedstawiła sceny z powieści
„Krzyżacy”.

Dużym zainteresowa-
niem cieszył się mecz piłki
nożnej i siatkowej : rodzice kon-
tra dzieci, który był okazją
do wspólnej sportowej zabawy
rodziców z dziećmi. Zadbaliśmy
też o to, aby nikt nie był głodny.
Na wszystkich czekały smaczne
kiełbaski z grilla i pyszne ciasta
z domowego wypieku. Poza wy-
stępami muzycznymi oraz atrak-
cjami sportowymi w naszym
programie znalazł się kącik dla
najmłodszych dzieci, gdzie na
zjeżdżalni i w piłeczkach mogły
wybawić się do woli.

Nie udałoby się zorga-
nizować tak pięknej uroczysto-
ści, gdyby nie pomoc naszych
stałych już przyjaciół szkoły
– sponsorów oraz rad sołeckich
Niedźwiedzia i Huciska, którym
serdecznie dziękujemy.

Iwona Bednarczyk

W dniach 24-31 maja 2016 r. nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku uczestni-
czyli w wizycie studyjnej programu Erasmus+. Było to już szó-
ste spotkanie nauczycieli wspólnie pracujących nad projektem
Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and Languages
across Europe).

Nauczyciele ZPO wOblęgorku
z wizytąw Szwecji

Miejscem docelowym
była tym razem miejscowość
Sala w Szwecji. W wyjeździe
uczestniczyli: Justyna Pater,
Małgorzata Rogula, Jarosław
Skoczylas oraz koordynator
projektu Błażej Bujała. Głów-
nymi celami wyjazdu była ob-
serwacja pracy szkoły naszego
partnera, wizyty w muzeach,
które miały zainspirować nas
do kolejnych działań projekto-
wych oraz prezentacja prac na-
szych uczniów. Podczas pierw-
szych dni mieliśmy okazję
zobaczyć, jak pracują nauczycie-
le w szkole podstawowej Åkra-
skolan. Jest to placówka, do któ-
rej uczęszcza 280 uczniów
w wieku 6-1 3 lat. W szkole uczą
się uczniowie z 20 różnych kra-
jów. Duże wrażenie zrobiła
na nas, podobnie jak miało
to miejsce w Finlandii, pracowa-
nia techniczna oraz samodziel-

ność w pracy uczniów. Bardzo
ciekawa okazała się również
klasa przejściowa dla nowo
przybyłych uczniów z najdal-
szych zakątków świata.

W czwartek odwiedzi-
liśmy miejscowość Nusnas, zna-
ną na cały świecie z wyrabiania
konika z Dalarna – symbolu
Szwecji. Ważnym punktem wi-
zyty była miejscowość Sund-
born, gdzie zwiedzaliśmy dom
znanego szwedzkiego malarza,
rysownika i architekta wnętrz
Carla Larssona. Podczas tej wi-
zyty wybraliśmy obraz, który
będzie podstawą do kolejnych
prac w naszym wspólnym pro-
jekcie. Na koniec pobytu w
miejscowości Sala zwiedziliśmy
znajdującą się tam kopalnię sre-
bra.

Druga część wizyty
to pobyt stolicy Szwecji
– Sztokholmie. Tam ważnym

W ramach programu nauczyciele z Oblęgorka mają szanse
wymienić się doświadczeniami z kolegami z innych krajów.

punktem było zwiedzanie
Szwedzkiego Muzeum Histo-
rycznego, w którym mogliśmy
lepiej poznać historię naszego
partnera. Nasi gospodarze rów-
nież oprowadzili nas po Starym
Mieście, gdzie mieliśmy okazję
zobaczyć między innymi Mu-
zeum Nobla.

W ramach szóstego
spotkania projektowego odbyło
się również spotkanie transnaro-
dowe, podczas którego koordy-
natorzy projektu omawiali
dotychczasowe działania w pro-
jekcie oraz planowali kolejne.

W szkole w Sali dokonano rów-
nież prezentacji pracy wykona-
nych przez uczniów po wizycie
w Finlandii. Nasza prezentacja
opierała się o film nakręcony
przez uczniów, w którym lekto-
rem był uczeń klasy III SP Bar-
tosz Krzemiński.

Wizyta w Szwecji
to kolejna ogromna porcja no-
wych doświadczeń oraz okazja
do przyjrzenia się pracy innych
nauczycieli w nieco innym śro-
dowisku. Kolejne spotkanie
w październiku w Rumunii.

Błażej Bujała

Uczestnicy wyjazdu przed Szwedzkim Muzeum Historycznym.
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Wielkimi krokami nadeszły upragnione przez wszyst-
kich uczniów wakacje, a tak niedawno, wydawać by się mogło,
zaczynał się rok szkolny 2015/2016. Dopiero dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Strawczynie, Elżbieta Błaszczyk,
gorąco witała wychowanków, a już zakończył się kolejny rok
wytężonej pracy i nastał czas długo wyczekiwanego wypoczyn-
ku. Pewnie niektórzy uczniowie z nostalgią sięgają jeszcze pa-
mięcią wstecz, by przypomnieć sobie ważniejsze chwile minio-
nego etapu nauki. A jest co wspominać…

Rok szkolny 2015/2016
wZPO Strawczyn

Wielu uczniów klas
piątych i szóstych już 4 września
pod opieką wychowawców
wzięło udział w wycieczce
do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, by od pierwszych
dni roku szkolnego poszerzać
swoją wiedzę i rozwijać zainte-
resowania. Także uczniowie kla-
sy IIIb gimnazjum we wrześniu
wzięli udział w bezpłatnej dla
nich wycieczce do Kazimierza
Dolnego. Wyjazd ten stanowił
nagrodę za uzyskanie najwyższej
średniej ocen spośród wszystkich
klas gimnazjalnych w roku
szkolnym 2014/2015. Wyciecz-
ka ta okazała się dla trzeciokla-
sistów doskonałą motywacją
do równie wytężonej pracy w
bieżącym roku szkolnym - wła-
śnie ta klasa ukończyła Gimna-
zjum nr 1 w Strawczynie z naj-
wyższą średnią.

Październik był miesią-
cem niezwykle ważnym dla roz-
poczynających naukę w szkole
podstawowej i gimnazjum. Jako
pierwsi w poczet uczniów ZPO
w Strawczynie zostali przyjęci
gimnazjaliści, których dyrektor
szkoły przekonywała o tym, że
zdobywanie wiedzy jest nie tyl-
ko obowiązkiem, ale może stać
się pasją i sposobem na życie.
30 października odbyło się uro-
czyste ślubowanie uczniów klas
pierwszych szkoły podstawowej .
Dzieci przygotowały pod okiem
wychowawczyń program arty-
styczny, w którym zaprezento-
wały swoje umiejętności wokal-
ne i recytatorskie. Wykazały się
ponadto niemałą wiedzą doty-
czącą naszej Ojczyzny i znajo-
mością zasad, które ułatwiają
funkcjonowanie w grupie rówie-
śniczej . Pierwszoklasiści złożyli
ślubowanie na sztandar szkoły,
a uroczystego pasowania doko-
nała dyrektor E. Błaszczyk.
Obecny podczas uroczystości
wójt gminy Tadeusz Tkaczyk
wręczył dzieciom pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki.

30 listopada miała
miejsce akademia związana
z obchodami 90. rocznicy śmier-
ci Stefana Żeromskiego – patro-
na szkoły podstawowej . Przygo-

towali ją uczniowie klas Vb SP
i IIIb gimnazjum pod kierunkiem
swojej wychowawczyni - polo-
nistki M. Ciszek oraz we współ-
pracy z chórem szkolnym. Pod-
czas uroczystości przypomniane
zostały najważniejsze fakty
związane z życiem i twórczością
tego wielkiego pisarza. Atmos-
ferę tamtych lat oraz przeżycia
przyszłego pisarza przybliżyły
słuchaczom cytowane przez wy-
stępujących fragmenty „Dzien-
ników” będące świadectwem
silnej więzi Żeromskiego z mat-
ką, domem rodzinnymi i całą
ziemią świętokrzyską. Ucznio-
wie biorący udział w akademii
uświadomili swoim koleżankom
i kolegom, że na twórczości pa-
trona SP w Strawczynie wycho-
wywało się wiele pokoleń Pola-
ków, a śmierć wielkiego pisarza
w 1925 roku odbiła się szerokim
echem wśród rodaków.

W ZPO w Strawczynie
dużą wagę przywiązuje się
do oddziaływań profilaktycz-
nych. W związku z przeprowa-
dzaną akcją „Stop wulgary-
zmom" uczniowie klasy IIb
gimnazjum pod kierunkiem
A. Szyszki iM. Bonusiak zor-
ganizowali apel, którego głów-
nym celem było zwrócenie uwa-
gi na sposób wysławiania się
nastolatków oraz skłonienie ich
do zastanowienia się nad tym,
co, jak i do kogo mówią. W tro-
sce o kulturę języka ojczystego
uczniowie promowali czystą
polszczyznę i etykietę językową.
Zaprezentowali nagrany specjal-
nie na tę okazję krótki film
poświęcony tematyce wulgary-
zmów, podczas którego wypo-
wiadali się, dlaczego uczniowie
tak często używają niestosowne-
go słownictwa i w jakich oko-
licznościach to robią.

W terminie od 1 paź-
dziernika 2015 r do 31 stycznia
2016 r. w Gimnazjum nr 1
w Strawczynie realizowano pro-
jekt edukacyjny „Lato”, w który
zaangażowani byli uczniowie
klas drugich. Jego uczestnicy
zostali podzieleni na dziesięć
grup zadaniowych, a ich opieku-
nami zostali nauczyciele po-

szczególnych przedmiotów.
9 lutego odbyła się oficjalna pre-
zentacja efektów kilkumiesięcz-
nej pracy, w której wzięli udział
uczniowie, dyrekcja szkoły, gro-
no pedagogiczne oraz rodzice.
Uczestnicy projektu przekonali
się, że ta metoda pracy niesie ze
sobą mnóstwo korzyści: uczy
pracy zespołowej , porozumiewa-
nia się z innymi, dochodzenia do
kompromisu czy porządkowania
materiałów oraz zdobywania in-
formacji.

W lutym i marcu
w szkole w Strawczynie organi-
zowana była zbiórka ozdób
i kartek świątecznych na rzecz
Darii Szlufik, uczennicy klasy
6 a. Dziewczynka po ciężkiej
operacji kręgosłupa wymaga
kosztownej rehabilitacj i. Kole-
żanki i koledzy nie mogli zosta-
wić jej bez pomocy, dlatego po-
stanowili pod kierunkiem
dyrekcji i pedagogów zorganizo-
wać kiermasz, na który ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele oraz
pracownicy szkoły własnoręcz-
nie wykonywali ozdoby. Kartki
świąteczne przygotowali nato-
miast gimnazjaliści w ramach
zajęć koła plastycznego oraz
uczniowie klas Ia i III szkoły
podstawowej pod nadzorem ka-
techetki D. Mróz. Pomysłów,
chęci i sił nie brakowało.
Wszystkie ozdoby wystawiono
na sprzedaż w czasie kiermaszu
zorganizowanego 13.03.2016 r.
pod kościołem w Strawczynie.
Łącznie udało się zebrać 2700 zł.
Cała kwota została przekazana
na konto Darii.

„ Człowiek stosujący
przemoc jest większym niewolni-
kiem od tego, który cierpi z jej
powodu” – pod tym hasłem
2 marca odbył się apel dotyczą-
cy agresj i, przygotowany przez
uczniów klasy IIa gimnazjum
pod opieką pedagog J. Bożęc-
kiej i wychowawczyni A. Ksel.
Na wstępie widownia obejrzała
krótki film nagrany przez prowa-
dzących. Uczniowie klas pierw-
szych SP wyjaśniali w nim, jak
rozumieją pojęcie agresj i.
Następnie narratorzy uświado-
mili, że są nią nie tylko bójki, ale
także obsesyjna zazdrość, naru-
szanie praw czy decydowanie
o tym, z kim może spotykać się
dana osoba. Apel zwrócił uwagę
uczniów na fakt, że wśród róż-
nych odmian przemocy: fizycz-
nej , psychicznej , ekonomicznej
czy seksualnej pojawił się nowy
jej rodzaj : cyberprzemoc mająca
wiele postaci. Tego problemu
dotyczył również nagrany film,
w którym zaprezentowano dra-
styczne przypadki tego nowego
zjawiska. Apel zakończył marsz

czarnych sylwetek symbolizują-
cych zło, agresję, cyberprzemoc,
pychę, zazdrość, nienawiść, na
tle utworu G. Markowskiego
pt. ,,Zło”. Wśród złych emocji
przemykała na szczęście biała
postać dobra…, kończąc występ
optymistycznym akcentem.

Dużo szczęścia, miło-
ści, uśmiechu, radości, spełnie-
nia wszystkich najskrytszych
marzeń oraz samych przyjem-
nych chwil w życiu… tego i wie-
lu innych „słodkości” wszystkim
dziewczętom i paniom życzyli
młodsi i starsi mężczyźni 8 mar-
ca. Chłopcy z klasy IIIa gimna-
zjum wspierani przez kolegów
z IIb i IIIb pod opieką K. Siwka
przygotowali także przedstawie-
nie pod hasłem przewodnim
– „ Świat bez kobiet byłby jak
ogród bez kwiatów”. Przepiękną
dekorację wraz z uczniami wy-
konał niezastąpionyA. Niwiń-
ski, a oprawą muzyczną zajęła
się A. Bazalińska ze szkolnym
chórem. Podczas tej uroczysto-
ści widzowie bawili się do łez,
oglądając humorystyczne scenki
damsko-męskie.

Od wielu już lat
w marcu w ZPO w Strawczynie
organizowany jest Gminny
Konkurs Ortograficzny o tytuł
Szkolnego i Gimnazjalnego Mi-
strza Ortografii. Tym razem
uczestnicy mieli za zadanie na-
pisać poprawnie tekst dyktanda
lub, jak w gimnazjum, wybrać
poprawną formę wyrazu. Emo-
cji nie brakowało, bo teksty,
przygotowane przezM. Ciszek
i A. Ksel, nie były proste. Mi-
strzów i mistrzynie wyłoniono
po wnikliwym sprawdzeniu prac.
Szkolnym Mistrzem Ortogra-
fii została Gabriela Banaś
z Niedźwiedzia, I Wicemistrzem
Maria Wawrzeńczyk z Cheł-
miec, II Wicemistrzem Patrycja
Jas z Niedźwiedzia. Na wyróż-
nienie zasłużyła także uczennica
ze Strawczyna – Klaudia Ja-
rząbek. Tytuł Gimnazjalnego
Mistrza Ortografii wywalczył
tym razem Kewin Gad, I Wice-
mistrza Kamila Stefańska, zaś
II Wicemistrza Julia Szymoniak
– wszyscy z Gimnazjum nr 1
w Strawczynie. Gminny Konkurs
Ortograficzny odbył się trady-
cyjnie dzięki współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną
w Strawczynie.

W kwietniu miała
miejsce kolejna edycja także or-
ganizowanego od lat w ZPO
w Strawczynie konkursu - „ Cu-
dze chwalicie, swego nie zna-
cie”. Do rywalizacji przystąpiło
sześć szkół podstawowych z te-
renu gminy Strawczyn. Konkurs
podzielony został na przeplecio-
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ne artystycznymi występami
uczniów ze Strawczyna etapy:
prezentacja nakręconych przez
uczestników filmów o ciekawym
zakątku gminy, odpowiedzi
na pytania z nią związane,
przedstawienie elementów świę-
tokrzyskiego stroju ludowego,
wykazanie się znajomością za-
bytków gminy Strawczyn.
Najlepsi okazali się jednak
uczniowie ze szkoły w Korczy-
nie, drugie miejsce zajęli przed-
stawiciele placówki z Oblęgor-
ka, a trzecie – drużyny
z Niedźwiedzia i Strawczyna.

4 maja odbyła się aka-
demia z okazji rocznicy uchwa-
lenia przez Sejm Wielki Konsty-
tucji 3 Maja w 1791 roku.
Uroczystość tradycyjnie rozpo-
częto wprowadzeniem sztandaru
szkoły i odśpiewaniem hymnu
państwowego. Aby przypomnieć
to ważne w dziejach Polski wy-
darzenie, uczniowie pod kierun-
kiemA. Bazalińskiej i D. Hoł-
dy przygotowali ,,żywą” lekcję
historii. Inscenizowała ona oko-
liczności uchwalenia Konstytu-
cj i 3 Maja i została wzbogacona
oraz urozmaicona śpiewem pa-
triotycznych pieśni. Dyrektor
ZPO w Strawczynie skierowała
do zebranych słowa, w których
nawiązała do wydarzeń z 1791
roku, mówiąc o konieczności
pielęgnowania tradycji i postaw
patriotycznych.

Kto czyta, ten żyje wie-
lokrotnie! - 20 maja miał miejsce
apel kończący szkolne Dni Bi-
blioteki. W ich trakcie starsi
uczniowie czytali młodszym
fragmenty wybranych utworów,
tworzyli oryginalne projekty
okładek ulubionych książek
i plakaty zachęcające do czytel-
nictwa. Wyróżnienia otrzymali
uczniowie z klasy I - Franciszek
Piątek, Maja Naszydłowska,
Anna Bernat. Weronika Met
z kl. II”a” gimnazjum została na-
grodzona za promujący czytel-
nictwo w szkole plakat pt.
„Książki to Twój własny świat”.
Nagrody wręczyła bibliotekarka
A. Zapart. Apel zakończyła
krótka historia książek w wyko-
naniu klasy II„a” gimnazjum,
wzbogacona o prezentację mul-
timedialną, ilustrującą omawia-
ne zagadnienia, zaś scenkę
zachęcającą do czytania przygo-
towali uczniowie kl. V„a”.
Na zakończenie dyrektor odczy-
tała najmłodszym baśń o kocie
w butach i zaapelowała o częst-
sze zaglądanie do biblioteki
i sięganie po książki.

„Nikt nie umie kochać
tak… tylko Ty” - pod takim ha-
słem 24 maja odbyła się uroczy-
sta akademia z okazji Dnia Mat-

ki. Na scenie wystąpili
uczniowie klas IIa i IIb szkoły
podstawowej oraz uczniowie
gimnazjum pod kierunkiem
nauczycieli D. Gaj , I. Met
iW. Zachariasz. Dzieci zapre-
zentowały piosenki, wiersze oraz
humorystyczne scenki. Gimna-
zjaliści zorganizowali oryginal-
ny pokaz mody, który został
nagrodzony gromkimi brawami.
Na zakończenie akademii odbył
się pokaz gimnastyki artystycz-
nej do muzyki L. Cohena w wy-
konaniu dziewczynek z klasy IIa.
Wszystkie mamy zostały obda-
rowane przez swoje dzieci słod-
kim prezentem. Także 30 maja
miało miejsce przedstawienie
z okazji Dnia Matki przygoto-
wane przez uczniów pierwszych
klas SP pod kierunkiemM. Wa-
las i A. Piec. Dzieci zaprezento-
wały część artystyczną, na którą
złożyły się wiersze z życzenia-
mi, piękne piosenki, a nawet
scenka „z życia wzięta”. Ucz-
niowie ponadto wspaniale za-
prezentowali układy taneczne
do znanych przebojów. Po czę-
ści artystycznej dzieci wręczyły
mamom upominki, które same
wykonały: pięknie zdobione ta-
lerzyki oraz portrety z własnym
wizerunkiem. Na zakończenie
z wielkim wzruszeniem mamy
obejrzały prezentację zdjęć pt.
„Mama i ja”. Uściskom i cału-
som nie było końca…

W ZPO w Strawczynie
w minionym roku szkolnym od-
były się dwa konkursy j . angiel-
skiego. W pierwszym z nich -
Konkursie o Wielkiej Brytanii -
uczniowie SP wykazywali się
wiedzą na temat geografii, hi-
storii, kultury oraz tradycji An-
glii, Szkocji, Walii oraz Irlandii.
Najlepsi okazali się Patrycja
Zielińska oraz Jakub Gos
z kl. Va, zajmując I miejsce
ex aequo. Na II miejscu uplaso-
wała się ich koleżanka Maja
Kubicka, a na III Liwia Banaś-
Zbróg z kl. Vb. W konkursie
tym wzięła udział także młodzież
klas I i II gimnazjum. Najlepszy
wynik uzyskałaMarta Resiak
z kl. I b, II miejsce zajęła uczen-
nica kl. IIb - Gabriela Jaros,
a III miejsce - także uczeń kl. IIb
- Maciej Wilczyński. 10 maja
odbył się drugi konkurs znajo-
mości języka angielskiego
dla klas IV-VI pt. ,,Master
ofCommunication’’ . Tym razem
uczestnicy wykazywali się
umiejętnością praktycznego za-
stosowania posiadanej wiedzy.
Wyłoniono trzech ,,mistrzów
komunikacji’’ w kategoriach klas
IV, V i VI, a zostały nimi: Ame-
lia Naszydłowska z kl. IV, Ma-
ja Kubicka z kl. V oraz Klaudia

Płaczek z kl. VI. Obydwa kon-
kursy, zorganizowane przez an-
glistki E. Dębicką-Szmidt
i A. Szyszkę, cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczniów.
Wręczenie dyplomów oraz na-
gród książkowych odbyło się
3 czerwca podczas Dnia Anglii
pt. ,,Urodziny Królowej Elżbiety
II’’ . Uroczystość przygotowali
uczniowie kl. Va SP oraz kl. IIb
i IIIb gimnazjum. Przedstawili
oni swoim rówieśnikom wiele
ciekawych informacji na temat
Anglii i jej mieszkańców, zapre-
zentowali wiersze, piosenki oraz
angielskie tańce. W ten sposób
uczniowie uczcili 90. urodziny
Królowej Elżbiety II. Również
w czerwcu miał miejsce Przegląd
Piosenki Angielskiej zorganizo-
wany dla najmłodszych uczniów
klas I – III SP. Prezentowały się
całe klasy, wykonując najpierw
interpretację ruchowo-taneczną
piosenki, a następnie jej wersję
wokalną. Największym uzna-
niem cieszył się występ klas
trzecich, które otrzymały najwię-
cej braw.

1 czerwca w ZPO
w Strawczynie obchodzony był
Dzień Dziecka, który rozpoczął
się dokładnie o 9.00 turniejem
”Kocham Cię, Szkoło?! ”. Kon-
kurs był wzorowany na popular-
nym programie Telewizji Pol-
skiej „Kocham Cię, Polsko”.
Pomysłodawczynią i prowadzą-
cą zabawę była pani wicedyrek-
tor, zaś nad sprawnym przebie-
giem uroczystości czuwały
E. Błaszczyk, J. Rejowska
i A. Zapart. Drużyny nauczycie-
li i uczniów rywalizowały ze so-
bą w różnych dyscyplinach.
Konkurencje miały na celu
sprawdzenie umiejętności z wie-
lu dziedzin oraz rozbawienie
uczestników. Walka okazała się
niezwykle emocjonująca i wy-
równana, chociaż drużyna na-
uczycieli wysunęła się pod ko-
niec zawodów na prowadzenie.
Jednak dopiero ostatnia konku-
rencja zadecydowała o wygranej .
Summa summarum zwyciężyła
drużyna UCZNIÓW!

W dniach 6-9 czerwca
miała miejsce akcja „Tydzień
dobrych uczynków” zorganizo-
wana przez pedagog J. Bożęcką.
Pierwszego dnia uczniowie i na-
uczyciele na znak sympatii
i życzliwości nosili przypięte
do ubrań uśmiechnięte żółte sło-
neczka, a przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego przygoto-
wali gazetkę informacyjną.
W „Dzień życzliwości” wszyscy
uczniowie ozdabiali drzewko
życzliwości kolorowymi dłońmi
wyciętymi z kartonu z informa-
cją „jak być życzliwym dla

drugiego człowieka? oraz jak
porozumiewać się bez wulgary-
zmów?”. Wnioski umieszczone
na dłoniach zostały zapisane w
czasie wcześniej przeprowadzo-
nych godzin wychowawczych.
Tego dnia odbył się również po-
kaz nagranych przez uczniów
filmów o tematyce negującej za-
chowania agresywne. Przedsta-
wiciele poszczególnych klas
przygotowali ponadto plakaty
na temat „Mam prawa, ale też
obowiązki”, z których stworzo-
no małą galerię. W kolejnym
dniu akcji uczniowie klas 0 - 6
SP mieli okazję obejrzeć apel,
w czasie którego przypomniane
zostały prawa dziecka, a także
obowiązki ucznia. Akcję zakoń-
czył „Dzień bezpieczeństwa”,
podczas którego odbyło się spo-
tkanie z funkcjonariuszem Poli-
cj i ze Strawczyna na temat
zagrożeń, jakie czyhają na mło-
dzież w czasie wakacji oraz jak
ich unikać.

W drogę! Nadszedł już
czas! – oto hasło przyświecające
uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2015/2016. Po prze-
kazaniu sztandaru szkoły przez
absolwentów przedstawicielom
klas drugich głos zabrała dyrek-
tor E. Błaszczyk, która podzię-
kowała wychowawcom za wysi-
łek włożony w przygotowanie
młodzieży do dalszej nauki,
rodzicom - za współpracę
ze szkołą - oraz trzecioklasistom,
za znakomite wyniki egzaminu.
Do gratulacj i i życzeń spokojne-
go wypoczynku przyłączył się
także obecny podczas uroczy-
stości wójt Tadeusz Tkaczyk.
Również przedstawiciele rodzi-
ców, a także samych absolwen-
tów, wyrazili swoją wdzięczność,
gorąco dziękując Dyrekcji, Gro-
nu Pedagogicznemu oraz
wszystkim pracownikom szkoły
za trzyletnią pracę dydaktyczną,
opiekę, wiele cennych rad ży-
ciowych i życzliwość. Część ar-
tystyczną przygotowali ucznio-
wie klas drugich pod kierunkiem
A. Ksel. Zaprezentowali oni za-
bawne scenki z życia szkoły
i intrygujące pytania skierowane
tym razem do …pedagogów.
Występ wzbogaciły wpadające
w ucho piosenki chóru szkolne-
go. Po zakończeniu tej części
uroczystości wszyscy z ogrom-
ną niecierpliwością udali się
do sal lekcyjnych, by jak naj-
szybciej odebrać swoje świadec-
twa, pożegnać się z wychowaw-
cami, a także rówieśnikami
i na dwa miesiące opuścić
szkolne mury, upajając się po-
czuciem nieograniczonej wolno-
ści…

Magdalena Ciszek










