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29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Strawczyn obrado-
wała nad uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strawczyna na lata 2017 – 2024, budżetu Gminy
Strawczyn na 2017 r. oraz innych istotnych dla gminy
uchwał.

Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach nt. WPF Gminy Strawczyn na lata
2017 – 2024 Przewodniczący Rady GminyArkadiusz Wilcz-
kowski odczytał wniosek z posiedzenia łączonego Komisj i Re-
wizyjnej , komisj i Budżetu i Inwestycji oraz Komisj i Samorzą-
dowej z dnia 27 grudnia 2016 r. o zmianę w WPF oraz budżecie
Gminy Strawczyn. Wniosek zakładał zmniejszenie o 90 000 zł
środków zaplanowanych dla klubów sportowych i przeznacze-
nie tej kwoty na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podsta-
wowej w Chełmcach. Na fatalny stan terenu przy szkole uwagę
zwróciła radna Sylwia Kasprzyk, która przedstawiła Radnym
zdjęcia drogi dojazdowej do szkoły. W odpowiedzi na wniosek
Wójt Tadeusz Tkaczyk poinformował, że zabranie tych pienię-
dzy doprowadziłoby do załamania działalności sportowej na te-
renie Gminy, natomiast przeznaczenie 90 000 zł na zagospoda-
rowanie terenu przy SP w Chełmcach niczego nie załatwi,
bowiem kosztorys tego zadania to kwota 513 769 zł i należy
szukać możliwości uzyskania pomocy finansowej dla tego za-
dania z zewnątrz, a dokładniej z Lokalnej Grupy Działania
Dorzecze Bobrzy.

Pełny zapis burzliwej dyskusji nad tym wnioskiem obej-
rzeć można na stronie internetowej www. strawczyn. pl w zakład-
ce O gminie > Samorząd > Nagrania z Sesji i Komisji Rady
Gminy. Ostatecznie w głosowaniu wniosek został odrzucony
sześcioma głosami sprzeciwu, przy dwóch głosach „za” i pię-
ciu głosach wstrzymujących się. Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa Gminy Strawczyn na lata 2017 – 2024 została przyjęta je-
denastoma głosami „za”, przy jednym głosie sprzeciwu i jednym
głosie wstrzymującym się.

Po przegłosowaniu WPF Rada wysłuchała opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nt. budżetu Gminy
Strawczyn na 2017 r. Radna Sylwia Kasprzyk złożyła wniosek
o dopisanie w zadaniach inwestycyjnych rocznych w budżecie
Gminy na 2017 r. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 748 w miejscowości Chełmce. Wniosek został przyjęty
ośmioma głosami „za”, przy braku głosów sprzeciwu i pięciu
głosach wstrzymujących się. Następnie Radni przegłosowali bu-
dżet Gminy Strawczyn na 2017 r. Dwunastu Radnych zagłoso-
wało za przyjęciem budżetu, nikt nie był przeciw, jedna osoba
wstrzymała się od głosu.

Budżet Gminy Strawczyn na 2017 r. zakłada dochody
w wysokości 49 853 430 zł, w tym dochody bieżące w kwocie
42 171 850 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7 681 580 zł.
Wydatki Gminy przewidziano na poziomie 50 580 430 zł, w tym
wydatki bieżące w kwocie 36 432 173 zł i wydatki majątkowe
w wysokości 14 148 257 zł. Planowany deficyt budżetu wynie-
sie 727 000 zł.

Po uchwaleniu WPF i budżetu Gminy na 2017 r. Radni
podjęli 1 4 uchwał:
1 . Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Strawczyn na 2016 r. Plan dochodów budżetu Gminy został
zwiększony o 105 910 zł, a plan wydatków budżetu Gminy
został zwiększony o 11 910 zł. Zmiany wynikają głównie
z otrzymania przez Gminę środków z rezerwy subwencji ogól-
nej Ministerstwa Finansów i wpłynęły na zmniejszenie plano-
wanego zadłużenia Gminy na koniec 2016 r.
2. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmi-
ny Strawczyn na lata 2016 – 2024. Zmiany w WPF są konse-
kwencją zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
3 . W sprawie zmiany uchwały nr VI/21 /2015 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia
stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Strawczynie. Zwiększona z 0,85 zł do 1 ,06 zł została
dotacja do 1 m2 powierzchni zielonych w zakresie oczyszcza-
nia i sprzątania terenów gminnych. Zmniejszona z 39,20 zł

do 34,95 zł została dotacja do jednej oprawy oświetlenia ulicz-
nego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego.
Zwiększona z 276 zł do 481 ,90 zł została dotacja do 1 -go przy-
stanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku.
4. W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wy-
chowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy
Strawczyn.
5. W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2016.
6. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pieko-
szów w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania „Przebudo-
wa ul. Słonecznej w msc. Micigózd, gm. Piekoszów”.
7. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kie-
leckiego w kwocie 150 00,00 zł na realizację zadania „Przebu-
dowa drogi powiatowej Nr 0492T w miejscowości Strawczyn,
ul. Ogrodowa i Promnik ul. Kościelna oraz drogi powiatowej
Nr 0488T w msc. Strawczynek ul. Nowowiejska i Promnik
ul. Wolna”.
8. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kielec-
kiego. Pomoc polegać będzie na wykonaniu zadania pn.: „Bu-
dowa chodników przy drogach powiatowych Nr 0450T w msc.
Kuźniaki, Nr 0487T w msc. Oblęgorek ul. Gimnazjalna i Nr
0286T w msc. Bugaj ul. Słoneczna” w kwocie 450 000,00 zł.
9. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Świętokrzyskiego. Pomoc polegać będzie na wykonaniu zada-
nia pn.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska-Strawczyn, w msc. Straw-
czynek, w msc. Bugaj , w msc. Chełmce pomiędzy ul. Turystycz-
ną a ul. Kościelną” w kwocie 450 000,00 zł.
1 0. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Nar-
komanii na rok 2017.
11 . W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie
umowy najmu z firmą Usługi finansowo-ubezpieczeniowe
„EWA”.
12. W sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Straw-
czyn na lata 2016 – 2023”.
1 3. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy
Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie podziału
Gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nu-
merów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym. Do okręgu wyborczego nr 1 3 (sołectwo Strawczyn)
dodana została ul. Skrajna.
1 4. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/295/2014 Rady
Gminy Strawczyn z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie okre-
ślenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w Gminie Strawczyn.

Po przyjęciu uchwał Radni zapoznali się i przyjęli plany
pracy Wójta Gminy, Komisj i Gospodarki Komunalnej , Komi-
sj i Statutowej oraz Rady Gminy Strawczyn.

KarolWójcik

Po sesj i kolędy i pastorałki dla Radnych zaśpiewał zespół
ludowy "Swojaki", prowadzony przez Samorządowe
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.



Od ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się
w dniu 30 listopada 2016r. Wójt Gminy wykonywał, bądź
nadzorował zadania związane z określeniem sposobu reali-
zacji uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektów
uchwał Rady Gminy, określeniem planu pracy na 2017 rok,
realizacją inwestycji.
W zakresie infrastruktury:
1 . Zakończone zostały prace przy budowie chodników w Kuź-
niakach i na ul. Spacerowej w Strawczynie.
2. W ramach środków pozyskanych z Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
wyremontowana została droga na działkach RSP w Oblęgorku
(Kornatki) – 830 mb.
3. Wybudowano 400 mb linii oświetlenia ulicznego w Promni-
ku (Kamieniec).
4. Trwają roboty budowlane przy budowie przedszkola w msc.
Strawczyn oraz nadbudowie łącznika i zaplecza sali gimnastycz-
nej przy ZPO w Strawczynie.
5. Opracowano i przedłożono do uchwalenia Programu Rewi-
talizacji (PR) gm. Strawczyn na lata 2016-2023.
6. Gmina Strawczyn zrealizowała projekt z Programu Rządo-
wego Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
7. Współpraca z Biurem ZIT KOF.
8. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.
„Budowa przedszkola w Strawczynie w ramach budowy budyn-
ku przedszkola i żłobka w Strawczynie” w ramach działania 7.4
RPO WŚ 2014-2020.
9. Opracowano i złożono ofertę o dofinansowanie w ramach
Programu Rządowego MALUCH plus na 2017 rok (żłobek).
1 0. Trwa ankietyzowanie mieszkańców gminy pod kątem
potrzeb w zakresie instalacj i Odnawialnych Źródeł Energii.
W zakresie oświaty:
1 . Wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształce-
nia pracowników młodocianych. Środki na ten cel pochodzą
z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin.
2. W dniach 16 -20 grudnia br. zostały wypłacone stypendia
szkolne. Wydano 153 decyzje przyznające dla 260 uczniów
pomoc finansową.
3. W miesiącu grudniu wypłacono zasiłek szkolny dla dwojga
dzieci. Pomoc przyznano z uwagi na zdarzenie losowe mające
wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej rodziny.

Informuję, że w związku z brakiem kandydata na sołty-
sa sołectwa Małogoskie wydałem kolejne zarządzenie. W ter-
minie do dnia 4 stycznia 2017 roku przyjmowane będą zgłasza-
nia kandydatów na sołtysa, natomiast w dniu 12 stycznia 2017
r. odbędą się wybory sołtysa.

W dniu 15 grudnia br. odbyła się narada sołtysów jako
organu doradczego Wójta Gminy. Omawiane były następujące
tematy: budżet gminy na 2017 rok, Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa na lata 2017 – 2024, sytuacja finansowa gminy, propozy-
cja zwiększenia aktywności społecznej (koła gospodyń, stowa-
rzyszenia).
Wójt brał udział w:
- spotkaniu z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie zmian
w systemie oświaty, które odbyło się w Bielinach,
- Akademii Wójta w Sandomierzu,
- konferencji pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu
zagrożeń terrorystycznych” organizowanej przez Świętokrzy-
ski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
- szkoleniu w Zakopanem w dniach 6- 8 grudnia br.,
- konferencji „Ochrona pszczół i owadów” w Łopusznie,
- uroczystości nadania patrona „św. Jana Pawła II” dla Miasta
i Gminy Bodzentyn,
- spotkaniu szkoleniowym Związku Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego w Bałtowie,
- spotkaniach opłatkowych w KOF, Komendzie Miejskiej Poli-
cj i, OSP w Promniku i Strawczynie,
- jasełkach w szkołach: Korczynie, Rudzie Strawczyńskiej ,
Niedźwiedziu, Promniku i Oblęgorku,
- uroczystej Gali Jakości organizowanej przez Urząd Marszał-

kowski w Kielcach.
W dniu 13 grudnia br. na Świętokrzyskiej Gali Jakości

w Kielcach wręczono nagrody w tegorocznych edycjach kon-
kursów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
- XVIII Świętokrzyska Nagroda Jakości,
- VIII Świętokrzyski Racjonalizator,
- V Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina.

Informuję, że nasza gmina uhonorowana została wyróż-
nieniem za projekt Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju
Gminy Strawczyn.

20 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie
Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn. Przedstawiciele szkół
z terenu Gminy spotkali się w sali Urzędzie Gminy w Straw-
czynie, w której niejednokrotnie obradowała „dorosła”
Rada Gminy.

Przewodniczącą Rady została Anna Bernaśkiewicz
z Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, a na wiceprze-
wodniczących wybrani zostali: Norbert Cisowski z ZPO
w Strawczynie, Klaudia Siadul z ZPO w Oblęgorku orazWik-
toria Titkin ze Szkoły Podstawowej w Korczynie.

Ireneusz Czarnecki – opiekun Młodzieżowej Rady Gmi-
ny z ramienia Rady Gminy oraz Wójt Tadeusz Tkaczyk przy-
bliżyli młodzieży zasady demokracji i samorządności w Polsce,
aMałgorzata Woźniak z Biura Obsługi Rady Gminy opowie-
działa pokrótce o zasadach działania Rady oraz Komisjach przy
niej działających. Młodzieżowa Rada Gminy będzie miała
przedstawicieli w każdej z Komisj i.

Podczas debaty z Wójtem PrzewodniczącaAnna Ber-
naśkiewicz zaproponowała zorganizowanie miniStrawczynady,
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, aby młodzież
z terenu gminy Strawczyn mogła się lepiej poznać. Wójt wyra-
ził poparcie dla tej idei i zapewnił, ale jednocześnie zaznaczył,
że organizacją muszą zająć się podmioty zainteresowane, czyli
MRG i poszczególne szkoły.

Trudną kwestię infrastruktury szkół poruszyła Oliwia
Dudek, która wspomniała, że Szkoła Podstawowa w Niedźwie-
dziu osiąga znakomite wyniki w piłce nożnej choć nie posiada
sali gimnastycznej i gdyby wybudowano salę to te wyniki
na pewno byłyby jeszcze lepsze. Wójt wyjaśnił, że budowa
sali gimnastycznej to bardzo kosztowna inwestycja i Gmina
musi na nią pozyskać fundusze zewnętrzne. W związku z refor-
mą systemu oświaty Urząd Gminy prowadzi analizy dotyczące
ilości dzieci w poszczególnych obwodach szkolnych i Urząd
w pierwszej kolejności będzie inwestował w szkoły, w których
dzieci będzie przybywać.

W planach na 2017 r. jest wspólna sesja Rady Gminy oraz
Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn.

KarolWójcik

Opiekun młodzieży z ramienia "dorosłej" Rady Gminy
jest Ireneusz Czarnecki.



Ostatnie lata wskazują olbrzymi rozwój instalacji
z odnawialnych źródeł energii na rynku krajowym. W cią-
gu ostatnich dwóch lat w Polsce zamontowano ich kilkana-
ście tysięcy. Wiąże się to przede wszystkim z dużymi korzy-
ściami jakie daje posiadanie takich systemów oraz z nowymi
regulacjami prawnymi, które ułatwiają ich funkcjonowanie
w Polsce.

EkoEnergia Polska Spółka
z o.o. to specjalista w dobieraniu
i montowaniu instalacj i fotowol-
taicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła z kilku pro-
centowym udziałem w polskim rynku. Firma w swoim dorob-
ku ma kilkaset inwestycji pracujących na zmniejszenie
rachunków swoich klientów.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla na-
szego województwa otworzyła się możliwość pozyskania
środków na dofinansowanie instalacj i z odnawialnych źródeł
energii. Program Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych umożliwia instalację
urządzeń produkujących ekologiczna energię bezpośrednio
na i w budynkach mieszkańców.

W ramach projektu będzie możliwe zainstalowanie insta-
lacj i fotowoltaicznych, pomp ciepła, instalacj i kolektorów
słonecznych. Do czego służą i czym się różnią wymienione in-
stalacje?

Instalacja fotowoltaiczna to przede wszystkim oszczęd-
ność, niezależność, wygoda, komfort, nowoczesność i ekologia.
Ma za zadanie przetworzenie światła słonecznego na energię
elektryczną. Jest ona nie tylko źródłem czystej energii elektrycz-
nej pozwalającej ograniczyć emisję dwutlenku węgla, ale rów-
nież znacznie obniżyć rachunki za energię elektryczną. Instala-
cje fotowoltaiczne można stosować praktycznie w każdym
miejscu, do którego dociera słońce.

Instalacja kolektorów słonecznych tzw. solary, ma za za-
danie uzyskiwać ciepło pozyskiwane z promieniowania słonecz-
nego, które ma być wykorzystane do uzyskania ciepłej wody
użytkowej . Instalacja solarna jest w stanie pokryć zapotrzebo-
wanie na ciepłą wodę użytkową w gospodarstwie domowym
nawet w 80% rocznie. Kolektory słoneczne nie emitują szkodli-
wych związków, nie powodują powiększania dziury ozonowej ,
nie zanieczyszczają środowiska, ograniczają emisję dwutlenku
węgla do atmosfery i uniezależniają nas od stałych wzrostów
cen energii. Kolektory słoneczne zaopatrują nas w darmową cie-
płą wodę przez okres od marca do października w okresy naj-
bardziej słoneczne, ale wspomagają również w okresach zimo-
wych ogrzewanie centralne.

Pompy ciepłą to profesjonalne, ekologiczne urządzenia,
które dzięki możliwości pozyskiwania energii cieplnej z róż-
nych źródeł (powietrze, ziemia, woda) stały się jednym z naj-
bardziej nowoczesnych rozwiązań grzewczych dla domu. Pod-
stawowym zadaniem pomp jest przenoszenie ciepła o niższej
temperaturze do domowej instalacj i grzewczej , w której tempe-
ratura czynnika jest wyższa. Odbywa się to dzięki sprężarce
zawartej w środku urządzenia i przy wykorzystaniu energii
elektrycznej . Pompa ciepła jest niskotemperaturowym źródłem
energii (40-45°C). Zalecana jest dla nowobudowanych obiek-
tów lub po termomodernizacji, w których zainstalowane jest
ogrzewanie podłogowe lub niskotemperaturowe grzejniki.
Ze względu na znaczny pobór energii elektrycznej zalecane
połączenie z instalacją fotowoltaiczną. Pompa ciepła jest
urządzeniem bezobsługowym. Najważniejszymi zaletami
posiadania pompy są najniższe koszty eksploatacji w stosunku
do innych nowoczesnych systemów ogrzewania oraz szybki
zwrot inwestycji. Ponadto pompy ciepła są najbezpieczniejszym
sposobem ogrzewania obiektu. Przy ich użyciu nie ma ryzyka
wybuchu – tak jak w przypadku instalacj i gazowej czy zacza-
dzenia – jak w przypadku instalacj i olejowej czy paliwowej .

Bardzo ważną kwestią jest pojawiający się problem smo-
gu. Poprzez montowanie odnawialnych źródeł energii mamy
bezpośredni wpływ na jego obniżenie. Przyczyną smogu jest

bowiem niska emisja pochodząca z naszych kominów. A jak po-
wszechnie wiadomo wchodzące w skład smogu szkodliwe
związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem
dla zdrowia. Dlatego wspólnie dbajmy o zdrowie, dbając o na-
sze środowisko.

Właściwie dobrane i zamontowane instalacje potrafią cał-
kowicie pokryć koszty za energię elektryczną i cieplną, czego
życzy Państwu zespół EkoEnergia Polska Spółka z o.o. w no-
wym roku 2017.

Łukasz Dziedzic
EkoEnergia Polska Spółka z o.o.

Jesienią 2016 r. gazeta Echo Dnia po raz pierwszy zor-
ganizowała plebiscyt na Menadżera Roku, podczas którego
wybrano najlepszych spośród osób, które w województwie
świętokrzyskim odniosły sukces w biznesie lub samorządzie.

O przyznaniu tytułów zdecydowały głosy czytelników
oddane za pomocą SMS-ów, portalu Facebook, na stronie
www.echodnia.eu oraz głosy kapituły złożonej z ekspertów.
Tytuł Menadżera Roku 2016 w powiecie kieleckim oraz miej-
sce w „Złotej Dziesiątce” najlepszych menadżerów w woje-
wództwie świętokrzyskim przypadł Anecie Klimkiewicz
– prezes Fundacji „Chcę Żyć”, która wspiera dzieci chore
i niepełnosprawne oraz współwłaścicielki Świętokrzyskiego
Centrum Rehabilitacj i i Terapii „Złota Rybka” w Oblęgorze.
To ogromne wyróżnienie dało mi jeszcze więcej siły i motywa-
cji do dalszego działania i pracy. Chcę podziękować wszystkim
za oddane głosy oraz pogratulować wszystkim nagrodzonym me-
nadżerom - powiedziała wzruszona laureatka podczas gali fina-
łowej plebiscytu w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

My również dołączamy się do gratulacj i dla wszystkich
zwycięzców i wyróżnionych, życząc im dalszych sukcesów, si-
ły, inspiracj i i ciekawych projektów w pracy na rzecz rozwoju
naszego regionu.

Katarzyna Kołda

Aneta Klimkiewicz fundację "Chce Żyć" założyła w 2016 r.



16 grudnia 2016 r. w świetlicy Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu w Promniku roznosił się zapach
pieczonych ciasteczek. Wszystko to za sprawą zajęć przepro-
wadzonych przez Kobiecą Drużynę Pożarniczą z OSP Prom-
nik oraz opiekuna świetlicy.

Każde dziecko mogło wykroić z ciasta wybrany kształt
łakocia: choinkę, gwiazdę, księżyc lub aniołka. Gdy ciasteczka
się piekły był czas na wspólne zabawy oraz gry świetlicowe.
Każda porcja upieczonych smakołyków była niecierpliwie
wyczekiwana ponieważ na kolejnym etapie ich przygotowania
były one z wielkim zaangażowaniem dekorowane kolorowymi
lukrami oraz posypkami. Najprzyjemniejszym momentem była
oczywiście degustacja ciasteczek.

Świąteczne wypieki to doskonała zabawa i okazja
do wspólnego przeżywania świąt. Poza tym ciasteczka można
nie tylko zjeść, ale także użyć do dekoracji świątecznej choinki
lub podarować komuś bliskiemu.

Ewelina Picheta

Dzieci samodzielnie dekorowały swoje ciasteczka.

6 stycznia 2017 r. w kościele pw. św. Marii Magdale-
ny i Mikołaja w Chełmcach odbył się zorganizowany przez
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
Koncert kolęd i pastorałek.

Zgromadzonych słuchaczy o godz. 1 7:00 powitał kapel-
mistrzMichał Leśnik, który od 8 lat prowadzi Orkiestrę Dętą
ze Strawczyna wspólnie z Jackiem Cielibałą. Orkiestra zagra-
ła tradycyjne kolędy, mniej znane pastorałki, np.: „Lulej że mi
lulej”, którą zaśpiewałaMartyna Spurek, czy „Gore gwiaza-
da”, którą zaśpiewałMateusz Wójcik oraz wiązankę świato-
wych przebojów świątecznych.

Na zakończenie koncertu wystąpił zespół ludowy Swo-
jaki ze Strawczyna pod przewodnictwem Zdzisława Nowaka.
Zespół, podobnie jak Orkiestra, zagrał nie tylko powszechnie
znane kolędy, ale także pastorałki z dawnych czasów.

KarolWójcik

Orkiestra Dęta ze Strawczyna.

Zespół ludowy "Swojaki" ze Strawczyna.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!



Jak co roku Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie oraz pływalnia OLIMPIC w Strawczynku
przygotowały dla dzieci i młodzieży mnóstwo atrakcji z oka-
zji nadchodzących ferii zimowych.

Od 30 stycznia do 10 lutego 2017 r. w dni robocze
w godz. od 8:00 do 16:00 na pływalni obowiązywać będzie
promocja 2 za 1 , czyli dwie godziny w cenie jednej . Od 10:00
do 11 :00 prowadzone będą bezpłatne lekcje pływania,
a od 11 :00 do 16:00 na dzieci czekał będzie animator czasu wol-
nego, który zorganizuje zabawy, gry i konkursy. Nowością
w tym roku będą nieodpłatne zajęcia piłki wodnej .

Ciekawą propozycję na ferie przygotowały również świe-
tlice wiejskie prowadzone przez SCKiS w Chełmcach, Huci-
sku, Korczynie, Promniku i Strawczynku. Od poniedziałku
do piątku od 10:00 do 16:00 prowadzone będą zajęcia plastycz-
ne, integracyjne, gry planszowe, turnieje sportowe, gier świetli-
cowych oraz e-gier. W planach są także wyjazdy do Muzeum
Narodowego w Kielcach, Centrum Geoedukacji Wietrznia,
czy do kina, a także pokaz iluzjonisty i bal karnawałowy.

Szczegółowy program atrakcji zaplanowanych na ferie
przez SCKiS oraz pływalnię OLIMPIC znaleźć można na stro-
nie internetowej www.olimpicstrawczyn. pl oraz na portalu
Facebook.

KarolWójcik

W ubiegłym roku w ferie SCKiS zorganizowało wyjazd
do kina na film "Alvin i wiewiórki".

Dzieciaki w czasie ferii chętnie korzystają z zajęć na basenie.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu zaprasza
drużyny z terenu naszej gminy do udziału w Halowym
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Strawczyn.

Przedstawienie regulaminu, zgłoszenia drużyn i losowa-
nie grup odbędzie się 17 lutego 2017 r. o godz. 1 8:00 w po-
mieszczeniach pod trybunami stadionu w Strawczynku. Turniej
rozegrany zostanie w hali sportowej Zespołu Placówek Oświa-
towych w Promniku 18 lutego 2017 r. Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.olimpicstrawczyn. pl.

Bogdan Woźniak

22 grudnia 2016 r. odwiedzili nas przedstawiciele
Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie z bardzo
miłą niespodzianką. Podczas wizyty otrzymałyśmy wiele
ciepłych życzeń na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
oraz wspaniałe prezenty.

Pragniemy serdecznie podziękować Sz. P. Dyrektor
Jadwidze Elżbiecie Błaszczyk, Pani Magdalenie Ciszek,
Pani Dorocie Gaj , PanuAndrzejowi Czechowiczowi i Panu
Krzysztofowi Siwkowi oraz całemu gronu pedagogicznemu,
wszystkim pracownikom ZPO w Strawczynie oraz dzieciom,
młodzieży i ich rodzicom. Z całego serca dziękujemy. Prezen-
ty, które otrzymałyśmy bardzo nas ucieszyły i dały wiarę w to,
że są na świecie jeszcze dobrzy ludzie.

Aneta i Daria Szlufik



15 grudnia 2016 r. do punktu przedszkolnego „Oblę-
gorskie smerfy” prowadzonego przez Samorządowe Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie zawitali goście.
A wszystko to dzięki tacie Anastazji – Michałowi Zdzymira,
który jako pracownik Nadleśnictwa Kielce zorganizował
dzieciakom prelekcję przyrodniczą na temat zwierząt oraz
łowiectwa. Prelekcje poprowadził Dariusz Knap – Podłow-
czym Koła Łowieckiego nr 10 „Jaźwiec” w Chęcinach.

Przedszkolaki miały okazje poznać różne przedmioty
naśladujące odgłosy zwierząt. Myśliwy opowiedział także
o zwyczajach zwierząt takich jak sarna, jeleń, dzik czy zając.
Pokazał dzieciom zrzucane przez jelenie poroża oraz kły dzika.
Przedszkolaki dowiedziały się kto to jest kłusownik i jak wy-
glądają wnyki, czyli pułapki na zwierzęta. Dzieci wzięły udział
w krótkim konkursie na wydobycie dźwięku z trąbki myśliwe-
go co nie jest łatwe, ale nasze przedszkolaki poradziły sobie
z tym zadaniem bez większych przeszkód.

Moc atrakcji zapewnionych przez naszych gości zakoń-
czyła wizyta dużego Rysia, który jest maskotką i pomocnikiem
Nadleśnictwa Kielce. Dzieci otrzymały karmę dla ptaków, któ-
rą zawiesiły na drzewach oraz pamiątkowe odblaski.

Olga Jas-Adamczyk

Coroczną tradycją w Przedszkolu Bajkowe Smyki
w Strawczynie są Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane
przez najmłodszych pod kierunkiem nauczycielek Beaty
Sobieraj i Marty Pichety. Na wspólne kolędowanie 20 grud-
nia 2016 r., zaproszono najbliższych członków rodzin na-
szych przedszkolaków.

Piękna scenografia i kolorowe stroje sprawiły, że widzo-
wie z zainteresowaniem słuchali małych aktorów. Jasełkowa
szopka miała tradycyjną obsadę, Maryja, św. Józef, malutkie
dzieciątko Jezus, aniołowie, Trzej Królowie i pastuszkowie.
Szopka prezentowała się pięknie, a występy przedszkolaków
wywołały wzruszenie na twarzach zaproszonych gości. Miłym
akcentem uroczystości było wręczenie rodzicom świątecznych
upominków własnoręcznie przygotowanych przez dzieci.

Po wspólnym kolędowaniu został rozstrzygnięty konkurs
na „Najpiękniejsze Aniołki Bożonarodzeniowe”. Prace wyko-
nane przez dzieci z pomocą rodziców były tak piękne, że jury
miało trudne zadanie do wykonania, aby wyłonić zwycięzcę.
Ostatecznie i po ciężkiej dyskusji zwyciężył Jakub Pawłowski,
drugie miejsce zajęłaWiktoria Oleś, a trzecie Katarzyna By-
lica. Oprócz wyróżnionych przedszkolaków, wszystkie dziecia-
ki za trud włożony w prace nad wykonaniem aniołków otrzy-
mały cenne nagrody ufundowane przez Samorządowe Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie oraz pamiątkowe dyplomy.

Marta Picheta

21 grudnia 2016 r. w przedszkolu w Chełmcach, pro-
wadzonym przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie, odbyło się spotkanie opłatkowe dzieci i ich
rodziców, warsztaty bożonarodzeniowe oraz rozstrzygnięcie
konkursu na „Najładniejszego aniołka bożonarodzeniowe-
go” - ozdobę świąteczną.

Od rannych godzin widać było nie tylko w przedszkolu,
ale również w całej szkole wielkie zaangażowanie w przygoto-
wania do jakże ważnej uroczystości jaką jest Wigilia. Rodzice
przybyli do przedszkola już od wczesnych godzin porannych.
Zaczęło się tradycyjnie od wspólnego kolędowania, składania
sobie świąteczno-noworocznych życzeń, łamania się opłatkiem.
Rodzice i dzieci zasiedli do nakrytych stołów, na których pełno
było wigilijnych przysmaków. W tym dniu nie zabrakło także
wspólnych warsztatów, na których każde dziecko z rodzicem
mogło przygotować stroik na wigilijny stół, śliczną bombkę,
łańcuch na choinkę, czy wianek na drzwi.

Rozstrzygnięty został także konkurs na „Najładniejsze-
go aniołka bożonarodzeniowego” zorganizowany przez nauczy-
cielki przedszkola. Do konkursu przystąpiło kilkoro dzieci, któ-
re przyniosły prześliczne aniołki. Bardzo ciężko było wybrać
najładniejszego, więc wartościowe nagrody i dyplomy ufundo-
wane przez SCKiS w Strawczynie zostały wręczone wszystkim
uczestnikom konkursu.

Punktem kulminacyjnym dnia były jasełka bożonarodze-
niowe przygotowane pod kierownictwem wychowawczyń gru-
py: Katarzyny Kulińskiej i Ewy Wawrzeńczyk. „Mali aktorzy”
wychodząc na scenę w przepięknych strojach skradli serca
wszystkich zebranych gości. Młodzi artyści doskonale wcielili
się w odgrywane role, recytowali wiersze, śpiewali kolędy i pa-
storałki Pod choinką w przedszkolu czekały na dzieci prezenty
w nagrodę za przepiękne przedstawienie.

Katarzyna Kulińska
Ewa Wawrzeńczyk



Siedemnastoosobowa grupa z Gimnazjum nr 2 w Ob-
lęgorku wraz z nauczycielkami Alicją Gos i Justyną Pater
oraz uczniami III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kiel-
cach wzięła udział w warsztatach językowych w Londynie,
które trwały od 7 do 12 listopada 2016 r.

Ideą tego wyjazdu było zapoznanie się z angielską kul-
turą i używanie języka obcego. Dodatkową atrakcją było miesz-
kanie u angielskich rodzin. 7 listopada rano wyruszyliśmy sprzed
szkoły pełni ciekawości, co zobaczymy. Podróż minęła nam bar-
dzo szybko i przyjemnie, w autokarze nie brakowało zajęć – nie-
którzy grali w gry, inni słuchali muzyki – i już o godz. 5:00 na-
stępnego dnia wsiedliśmy na prom w Calais. Po dwugodzinnej
przeprawie wyruszyliśmy do centrum Londynu.

Pierwszego dnia zobaczyliśmy imponujące miejsca:
Tower ofLondon, Tower Bridge, Millenium Bridge, St. Paul's
Cathedral, Gherkin building. W czasie tego dnia czekało na nas
zadanie na Borough Market, czyli targu żywnościowym.
Musieliśmy się dowiedzieć, jakie są tradycyjne potrawy angiel-
skie. Okazało się, że Anglicy jedzą jedzenie z całego świata.
Na zakończenie tego dnia odbyła się podróż metrem na miejsce
naszej zbiórki, gdzie miały nas odebrać rodziny.

Drugiego dnia pełni energii zaczęliśmy nasze zwiedza-
nie od Madame Tussaud Museum. To muzeum jest inne niż
wszystkie ze względu na eksponaty, czyli figury woskowe sław-
nych ludzi z całego świata. Następnie udaliśmy się do Primar-
ku, gdzie zawładnął nami szał zakupowy. Na koniec udaliśmy
się do imponujących miejsc, a mianowicie do Natural History
Museum i Science Museum. Tam mieliśmy do wykonania
kolejne zadania. Następnego dnia zobaczyliśmy Big Ben'a,
Westminster Abbey, Buckingham Palace i British Museum.
Naszym kolejnym zadaniem, po obejrzeniu obrazów w Natio-
nal Galery, było zadanie różnym osobom pytań na temat Lon-
dynu. Tego dnia również przechodziliśmy przez chińską dziel-
nicę.

Ostatniego dnia w Londynie czekało na nas wiele niespo-
dzianek. Na początku przejażdżka słynnym London Eye, a póź-
niej rejs statkiem po Tamizie, nad którą później przejechaliśmy
kolejką wagonikową. Aby zwieńczyć nasz pobyt w tym cudow-
nym miejscu, stworzyliśmy napis ,,London" w parku Green-
wich, a następnie ruszyliśmy autokarem do domu.

Do Polski wróciliśmy pełni nowych doświadczeń i wspo-
mnień. Te warsztaty pozwoliły nam się zakochać w Londynie.

Idalia Mastalerz

W Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku
co roku w okresie przedświątecznym organizowane są jaseł-
ka dla rodziców, uczniów i zaproszonych gości. W piątek 16
grudnia 2016 r. w sali gimnastycznej stanęła scena i najpraw-
dziwsza blisko 6-metrowa choinka pięknie przystrojona
przez uczniów i nauczycieli. Nastrojowa sceneria przeniosła
każdego z widzów w wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat.

Były to jasełka niezwykłe, połączone z koncertem kolęd
i pastorałek. Na scenie zaprezentowali się wszyscy uczniowie
klas od 0 do III, którzy pod kierunkiem swoich wychowawczyń
zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Uroczystość
uświetnili zaproszeni goście w osobach: Wójta Gminy Straw-
czyn Tadeusza Tkaczyka, radnej powiatu kieleckiego Moniki
Jabłońskiej , radnych gminy Strawczyn, sołtysów z Oblęgorka,
Oblęgora i Chełmiec, dyrektora Samorządowego Centrum
Kultury i SportuMacieja Lewandowskiego oraz przewodni-
czących klasowych rad rodziców. W niezwykłej scenografii
na scenie pojawiły się tańczące śnieżynki, odważni pastuszko-
wie podążający do szopki, roztańczone góralki i śpiewający
dla Jezuska górale oraz zwierzęta oddające hołd bożej dzieci-
nie. Na scenie pojawił się także Herod, który kazał wymordo-
wać wszystkie dzieci oraz diabełki i śmierć, którzy ukarali
złego władcę. Zachwyceni widzowie gromkimi brawami nagro-
dzili wykonawców i pomysłodawców przedstawienia, wysta-
wiając im tym samym najwyższe oceny za przygotowanie
tej bożonarodzeniowej niespodzianki.

A niespodzianek tego wieczoru, jak się okazało, było
wiele. Jedną z nich był święty Mikołaj , który wszystkim mło-
dym artystom wręczył upominki. Po przedstawieniu uczniowie
udali się wraz z wychowawczyniami i rodzicami do swoich sal,
gdzie odbyły się klasowe wigilie, podczas których nie zabrakło
łamania się opłatkiem i wspólnego śpiewania kolęd.

Na zakończenie niezwykłych jasełek, dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Oblęgorku Henryka Cisowska zło-
żyła zebranym świąteczne i noworoczne życzenia. Podziękowa-
nia popłynęły też do tych, którzy wspierają działalność placów-
ki: Serdeczne podziękowania składam na ręce Rady Sołeckiej
sołectwa Oblęgorek i sołectwa Oblęgór za wsparcie finansowe
przy organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczow-
skich, a także za finansowe wsparcie wykonania parkingu na te-
renie szkoły, w budowę którego mocno zaangażowali się osobi-
ście pracownicy szkoły – JózefWychowaniec i JózefPicheta,
a także radny Oblęgorka KrzysztofReliga, radny Oblęgora Ma-
riusz Rowiński, Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Met, ro-
dzic Grzegorz Raczyński oraz dyrektor Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie Maciej Lewandowski, który
także użyczył sceny na dzisiejsze jasełka. Podziękowania nale-
żą się także radnemu Krzysztofowi Relidze za przekazanie bli-
sko 6-metrowej choinki, która wprowadziła wyjątkową atmos-
ferę, podobnie jak scenografia przygotowana przez nauczycieli
wychowania wczesnoszkolnego.

Jolanta Smolarczyk

Uczniowie z Oblęgorka zwiedzili najważniejsze atrakcje
Londynu, wśród których nie mogło zabraknąć klasycznej
czerwonej budki telefonicznej . . .

Jasełka przygotowali uczniowie klas 0-III.



6 grudnia 2016 r. czwartoklasiści ze Szkoły Podstawo-
wej w Oblęgorku udali się na szkolną wycieczkę do Woli
Okrzejskiej . Pierwszym etapem podróży było Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza, w którym 5 maja 1846 r. w dworku bab-
ki Felicjanny Cieciszowskiej (obecnym muzeum), urodził się
i wychowywał do 9 r.ż. pisarz, Patron oblęgorskiej szkoły.

Uczniowie rozpoczęli zwiedzanie od poszukiwań odpo-
wiedzi na przydzielone im pytania. I tak krok po kroku pozna-
wali eksponaty i odczytywali rozmaite ciekawostki na temat
życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Wyjątkowo ciekawym
eksponatem była kołyska oraz zeznania niepiśmiennej piastun-
ki pisarza, która pomimo 107 lat doskonale pamiętała młodego
Henryka. Czwartoklasiści wnikliwie czytali tablicę upamiętnia-
jącą chrzest pisarza, który odbył się w pobliskim kościele
w Okrzei. W gablotach można było odnaleźć wiele interesują-
cych przedmiotów, które niegdyś do niego należały, jak chociaż-
by okulary, maszynę do pisania, którą zabierał ze sobą
w podróż, chociaż nigdy na niej nie pisał. W salonie wszystkich
zachwycił fortepian, pod którym siadywał mały Henryk. 200 lat
temu grywała na nim Stefania z Cieciszowskich - matka pisa-
rza. Dla uczniów z Oblęgorka, niezwykle cennym eksponatem
była marmurowa urna, w której została przywieziona ziemia
z Oblęgorka, następnie wykorzystana do budowy kopca usypa-
nego w hołdzie pisarzowi w latach 1932-1938. Znajdujący się
na niej napis wzbudził nie lada emocje.

Wyjątkowo ciekawe spotkanie z przedmiotami bliskimi
sercu Henryka Sienkiewicza zwieńczyła bitwa pod Grunwal-
dem, którą odtworzyli nasi uczniowie. Krzyżacy przeciw
Polakom - chorągwie, herby, pieśń „Bogurodzica” przeniosły
czwartoklasistów do 1410 r. Jednak w parku przy muzeum spryt-
niejsi okazali się Krzyżacy, bo to oni jako pierwsi zdobyli
polską chorągiew, a potem ukryty skarb. Na koniec pyszna
kiełbaska z ogniska poprawiła wszystkim humory i nikt już nie
pamiętał o porażce, a dzieło Jana Matejki prezentowane pod-
czas lekcji muzealnej na pewno na długo pozostanie w pamię-
ci. Zabawy na podlaskiej ziemi, ośnieżonej i trochę mroźnej ,
były wymarzonym relaksem.

Czwartoklasiści udali się także na grób matki pisarza,
który na parafialnym cmentarzu w Okrzei góruje nad innymi
wielki pomnik - dla matki wielkiego Polaka. Wysoki, jasny mo-
nument matki i klęczącego chłopca, z daleka przyciąga wzrok
zwiedzających. Następnie brnęliśmy przez śnieg, aby wejść
na szczyt kopca, na którym stoi pomnik pisarza. Udało się,
a okolica z takiej wysokości wyglądała bajecznie. Zwieńcze-
niem wycieczki była wizyta w kościele parafialnym w Okrzei,
w którym pisarz został ochrzczony, a wcześniej jego rodzice bra-
li ślub. Fundatorką pięknego kościoła z piękną polichromią
o tematyce Sienkiewiczowskiej była prababka pisarza.

Na terenie Podlasia w Woli Gułowskiej , skąd pochodzi-
ła matka pisarza, znajduje się Muzeum Czynu Bojowego
Kleberczyków. To miejsce na pewno zapadnie głęboko w pa-
mięć, bo głośne syreny, wystrzały bomb, jazgot karabinów

W czwartek 22 grudnia 2016 r., po zakończonych
zajęciach w szkole, członkinie Szkolnego Koła Caritas dzia-
łającego w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku:
Aleksandra Śliwa, Aleksandra Siadul, Natalia Kaleta z opie-
kunem Małgorzatą Masłowską i szkolnym pedagogiem
Katarzyna Malagą udały się do hospicjum stacjonarnego
w Kielcach, by tam ubrać choinkę. Ozdoby, które miały
zawisnąć na zielonym drzewku, zostały wykonane ręcznie
przez członków koła i ich rodziców.

Zawieszanie bombek, łańcuchów i świecidełek dało
uczestnikom akcji wiele radości. Z obecności młodzieży ucie-
szyli się pacjenci, a także pracownicy. Przy herbatce gimnazja-
listki miały możliwość rozmowy z pracownikami hospicjum.
Mogły przekonać się, jak trudna jest to praca, a jednocześnie
doświadczyły wyjątkowej atmosfery troski, życzliwości i wza-
jemnej pomocy. Katarzyna Malaga dodatkowo wzięła udział
w terapii zajęciowej z pacjentami. Uczestniczyła w wykonywa-
niu prac plastycznych, związanych ze świątecznymi elementa-
mi dekoracyjnymi.

Uczennice i ich opiekunki usłyszały również gorące
podziękowania za przygotowane przez uczniów ZPO w Oblę-
gorku i ich rodziców piękne kartki świąteczne. Do akcji, oprócz
Szkolnego Koła Caritas, przyłączył się też Mały Samorząd
Uczniowski pod opieką Katarzyny Foks. Swoją pomoc, czas
i talent przy pracy nad kartkami ofiarowała także Agata
Wieczorek. Wszystkie kartki zostały wykonane ręcznie przy
uwzględnieniu różnorodnych technik plastycznych. W każdej
umieszczone zostały wiersze o tematyce bożonarodzeniowej
i życzenia. Pod życzeniami podpisali się autorzy kartek. Prace
zostały przekazane pracownikom hospicjum i tuż przed święta-
mi trafiły do pacjentów domowego i stacjonarnego hospicjum
oraz do ich rodzin.

Po wyjściu z hospicjum, uczennice i panie opiekunki
stwierdziły, że w tym miejscu czas płynie inaczej . Doszły do
wspólnego wniosku: „To my miałyśmy dać wsparcie, opiekę
i pomoc, tymczasem role się odwróciły, to my czułyśmy się nie-
bywale zaopiekowane”.

Małgorzata Masłowska

Muzeum powstało w dworku, w którym urodził się pisarz.

maszynowych, przeraziły czwartoklasistów. Eksponaty z okre-
su II wojny światowej zainteresowało nie tylko chłopców. Każ-
dy wyszedł z tego miejsca ze słowami - nigdy więcej wojny.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Macieja Cybul-
skiego, dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej oraz jego żony Katarzyny Cybulskiej , którzy nad
wyraz pokochali Henryka Sienkiewicza, dlatego pobyt w takim
miejscu był dla nas wyjątkowym przeżyciem. Kto wie, może
wśród czwartoklasistów jest kolejny wielki pisarz… Wierzymy,
że takie wycieczki uwrażliwiają, wywołują emocje, budzą
do wnikliwych przemyśleń, a to wszystko służy jednemu - roz-
wojowi talentów. Mamy nadzieję, że spotkania z takimi ludźmi
wyzwolą coraz większe zainteresowanie literaturą i zachęcą
do częstszego sięgania po książki.

Monika Jas

Uczniowie przygotowali kartki dla podopiecznych hospicjum.



W czwartek 15 grudnia 2016 r. w Filharmonii Świę-
tokrzyskiej imienia Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się
uroczyste podsumowanie Roku Sportowego 2016 zorganizo-
wane przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, Urząd
Marszałkowski oraz Świętokrzyską Federację Sportu.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali najlepsi spor-
towcy i trenerzy z województwa świętokrzyskiego, doceniono
też najlepsze kluby, samorządy i szkoły. Nagrodzono medali-
stów mistrzostw świata, Europy, Polski oraz olimpijczyków.
W gronie tych najbardziej docenionych i zasłużonych znalazło
się Gimnazjum nr 1 w Strawczynie reprezentowane przez dy-
rektor Jadwigę Elżbietę Błaszczyk orazAleksandra Niwiń-
skiego – nauczyciela wychowania fizycznego i trenera sportow-
ców ze Strawczyna, którzy już po raz czwarty wywalczyli swymi
licznymi osiągnięciami tytuł najlepszego gimnazjum wojewódz-
twa świętokrzyskiego! Serdecznie gratulujemy tak ogromnego
wyróżnienia i życzymy, aby rozpoczynający się właśnie rok 2017
był równie udany i obfity w sportowe trofea jak miniony.

Magdalena Ciszek

„Stop agresji i przemocy – spróbujmy inaczej” – pod
takim hasłem 19 grudnia 2016 r. odbył się apel przygotowa-
ny przez klasę II b Gimnazjum nr 1 w Strawczynie pod opie-
ką pedagog Joanny Bożęckiej .

Zgodnie z wieloletnią już tradycją organizowanej w Ze-
spole Placówek Oświatowych w Strawczynie akcji „W naszej
szkole nie będziemy agresywni”, w tym dniu uczniowie i na-
uczyciele przypięli do swych ubrań czerwone serduszka – sym-
bole przyjaźni i życzliwości, a następnie wzięli udział w apelu,
który szczególną uwagę zwracał na bardzo częstą we współcze-
snym świecie cyberprzemoc, czyli przemoc z użyciem techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie internetu
i telefonów komórkowych. Zwykle niepoddana wystarczającej
kontroli duża aktywność młodzieży w internecie – coraz czę-
ściej niestety – przenosi się z kolei na nie najlepsze interperso-
nalne relacje uczniów w szkole i poza nią. Podczas swego wy-
stępu młodzież przybliżyła niepokojące statystyki związane
ze stosowaniem tej formy przemocy przez uczniów w całej Pol-
sce. Przekaz całego przedstawienia wzmocniły filmy o charak-
terze profilaktycznym, nakręcone przez przedstawicieli klasy
IIb.

Oby wszyscy wzięli sobie przesłanie apelu do serca i kie-
rowali się nim w codziennych relacjach z innymi…

Joanna Bożęcka
Magdalena Ciszek

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1
w Strawczynie 22 grudnia 2016 r. mieli niecodzienną okazję
obejrzenia „walki” aniołów ze sługami Lucyfera. Związana
była ona oczywiście z narodzeniem Pana Jezusa. Aniołowie
się starali, żłóbek szykowali, a diabły „mieszały” i dobro
w zło zamieniły. Na koniec, jak to na szczęście zawsze bywa,
anioły pokonały swych piekielnych przeciwników i Syn Bo-
ży ponownie przyszedł na świat.

W ciekawe i zabawne role aniołów i diabłów wcielili się
uczniowie klasy V, którzy przy pomocy rodziców postarali się
o piękne stroje. Jasełka przygotowała z uczniami Dorota Mróz,
a o scenografię zadbałyMonika Walas i Anna Piec. Oprawą
muzyczną zajęła się niezastąpionaAgata Bazalińska ze swych
chórem, a dodatkowym elementem tworzącym nastrój grozy
okazał się podkład muzyczny przygotowany przezAnnę Krze-
mińską.

Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum: Patrycja Zielińska i Kinga Dula zło-
żyły na ręce dyrekcji misternie wykonane kartkę z życzeniami
oraz choineczkę od całej społeczności uczniowskiej skierowa-
ne do całego Grona Pedagogicznego. Korzystając z okazji dy-
rektor Elżbieta Błaszczyk wręczyła pamiątkowe dyplomy
uczniom, którzy wzięli udział w zorganizowanych przez Samo-
rząd Szkolny przedświątecznych konkursach na najpiękniejszą
kartkę bożonarodzeniową, ozdobę świąteczną, najładniejszą ga-
zetkę oraz najpiękniej udekorowaną salę lekcyjną. Wyróżnione
zostały następujące osoby: Emilia Wychowaniec, Martyna
Gołuchowska, Natalia Gola (z klasy IIb SP), Maja Bugajska
(kl. I SP), Maja Kubicka (kl. VIa) oraz gimnazjaliści: Wero-
nika Wychowniec, Miłosz Momot, Dominik Jarząbek,
Weronika Bartkowska. W konkursie klas czołowe miejsca za-
jęli uczniowie z oddziałów: IVa, V i VIb szkoły podstawowej
oraz IIIb, IIIa i IIb gimnazjum.

Magdalena Ciszek
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Głównym tematem apelu była cyberprzemoc.

Jasełka w ZPO w Strawczynie, czyli walka dobra ze złem
zakończyła się wynikiem 1 :0 dla nieba.. .



Oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia to czas,
kiedy zastanawiamy się nad swoim życiem, nad tym,
co w nim najważniejsze, pamiętamy również o innych
ludziach, dostrzegając ich potrzeby i problemy. Refleksje
te często skłaniają nas do zrobienia czegoś wartościowego,
dobrego. W Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie
pobudziły one nauczycieli i uczniów do zaangażowania się
w akcję „Szlachetna Paczka”.

Już w listopadzie koordynatorki całego przedsięwzięcia:
Joanna Bożęcka, Dorota Gaj iMagdalena Ciszek wybrały
rodzinę, która została objęta wsparciem. Do 9 grudnia 2016 r.
uczniowie i nauczyciele niestrudzenie gromadzili artykuły
potrzebne do przygotowania paczki dla rodziny Kasi i Przemy-
sława, wychowujących chorego na autyzm pięcioletniego syna
Szymona i jednocześnie sprawujących opiekę nad starszymi
i schorowanymi rodzicami pana Przemysława. Dzięki dużemu
zaangażowaniu w akcję całej społeczności szkolnej , rodziców
uczniów, a także wielu innych osób dobrej woli udało się
zaspokoić przynajmniej na jakiś czas podstawowe potrzeby tej
rodziny.

Pragniemy w tym miejscu gorąco podziękować wszyst-
kim osobom, które wsparły naszą akcję, a przede wszystkim
uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły,
a także Ewelinie i Ewie Zajęckim – właścicielkom sklepu
„U Dziewczyn”, Bogusławie Nawrot – właścicielce sklepu

„U Bogusi”, właścicielce Centrum Handlowego Sezam-Flori-
na, Krystynie i Stanisławowi Raczyńskim – właścicielom
sklepu wielobranżowego w Strawczynie, Barbarze Ptak
– właścicielce sklepu z odzieżą w Centrum Handlowym Planty
w Kielcach, Mariuszowi i Grzegorzowi Ciszkom (F.U.H.
CIS-ROL) oraz Ewie Barwińskiej i Piotrowi Boberowi.
Dzięki Państwa pomocy udało się nam przygotować wspaniałą
paczkę dla rodziny z gminy Radoszyce i sprawić jej członkom
ogromną radość.

11 grudnia 2016 r. miał miejsce finał XVI edycji akcji
„Szlachetna Paczka” i właśnie wtedy zgromadzone i zapako-
wane (w 17 paczek! ) artykuły zostały dostarczone potrzebują-
cej rodzinie przez koordynatorki akcji oraz przedstawicieli Sa-
morządu Uczniowskiego, którzy mieli okazję wziąć udział
także w uroczystości zorganizowanej w szkole w Radoszycach
przez tamtejszych wolontariuszy.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to , kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.” Te piękne słowa przyświecały działalności
Samorządu Uczniowskiego w ZPO w Strawczynie, który po-
stanowił przygotować także świąteczną niespodziankę dla
swojej szkolnej koleżanki Darii, potrzebującej takiego wspar-

Z inicjatywy biblioteki szkolnej 9 grudnia 2016 r.
w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej odbyła się
akademia poświęcona wybitnemu pisarzowi, noweliście,
dziennikarzowi, publicyście – Henrykowi Sienkiewiczowi,
który przez lata był związany z naszym terenem. Przez po-
kolenia swoją twórczością wzbudzał wśród rodaków poczu-
cie narodowej wspólnoty i patriotycznego ducha, pisząc „ku
pokrzepieniu serc”.

W związku z 100. rocznicą jego śmierci uczniowie kla-
sy V, pod kierunkiem Elżbiety Kozieł, przygotowali insceniza-
cję „Z wizytą w Woli Okrzejskiej”, by przybliżyć tę postać ca-
łej społeczności szkolnej . Montaż słowno-muzyczny
przygotowany przez uczniów był wzbogacony o scenki z udzia-
łem bohaterów Trylogii. W rolę Wołodyjowskiego wcielił się
Kacper Gos, który pięknie zaśpiewał pieśń „W stepie szero-
kim”. Zaś Baśką byłaMaja Zapała, dzielnie odpierająca ataki
pierwszej szabli Rzeczypospolitej . Z poczuciem humoru Zagło-
bę zagrałMichał Ciesielski, pełnym powagi Skrzetuskim był
Mikołaj Kurczyński, a mocarzem Podbipiętą zostałAdrian
Snoch. Wszyscy uczniowie z pasją odegrali swoje role i z du-
mą uczcili pierwszego Polaka wyróżnionego literacką Nagrodą
Nobla, który podczas ceremonii wypowiedział znamienne sło-
wa „Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów,
że żyje. Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwy-
ciężać”.

Elżbieta Kozieł

W ramach "Szlachetnej Paczki" ZPO w Strawczynie wsparło
rodzinę Kasi i Przemysława.

cia. Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodziców, a także
nauczycieli i pracowników obsługi udało się przygotować
świąteczną paczkę, która została wręczona rodzinie dziew-
czynki 22 grudnia 2016 r. przez przedstawicieli i opiekunki
Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli oraz dyrektor – Elż-
bietę Błaszczyk.

Od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. w ZPO w Straw-
czynie realizowana była ponadto akcja „Góra Grosza”. Samo-
rząd Uczniowski przygotował i oznakował skarbonkę (o nie-
małych gabarytach) na grosze i nie tylko oraz skutecznie
zachęcał uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do
wsparcia tego przedsięwzięcia, którego celem jest pomoc dzie-
ciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach
dziecka i rodzinach zastępczych. Grosz do grosza i uzbierały
się 204 złote i 2 grosze, co skrupulatnie przeliczyli uczniowie
w ramach pracy samorządu. Pieniążki zostaną w styczniu prze-
słane na adres Towarzystwa Nasz Dom, będącego organizato-
rem tej akcji. Pomaganie wychodzi nam całkiem dobrze
i z tego należy się cieszyć, bo przecież o wiele przyjemniej jest
dawać niż brać…

Magdalena Ciszek

100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza uczniowie
z Rudy Strawczyńskiej uczcili specjalną akademią.



Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Wyjąt-
kowe też było świąteczne spotkanie w Szkole Podstawowej
w Rudzie Strawczyńskiej . Ten niezwykły czas związany jest
z różnego rodzaju zwyczajami. Jednym z nich jest odgrywa-
nie teatralnych inscenizacji o narodzeniu Chrystusa zwa-
nych Jasełkami. Przedstawienia te w europejskiej kulturze
chrześcijańskiej pojawiły się w XII w., w Polsce natomiast
zostały rozpowszechnione w XVII w. Ich nazwa wywodzi się
od staropolskiego słowa „jasło” oznaczającego żłób i przy-
wodzi na myśl wydarzenia ze stajenki betlejemskiej , w któ-
rej znajdował się żłóbek Pana Jezusa.

21 grudnia 2016 r. uczniowie klasy VI, I oraz „0” przy-
gotowali tradycyjne Jasełka „Bóg się rodzi” pod kierownictwem
Anety Kołomańskiej . Nie zabrakło więc postaci Maryji, Józe-
fa, aniołów, pasterzy i trzech króli. Towarzyszyły im zwierzęta
– lis i łoś oraz dzieci. Wszystko rozegrało się w wystroju betle-
jemskiej szopki. Całość tego występu uświetniły znane wszyst-
kim kolędy i pastorałki tj . „Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu, moja
perełko”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „Skrzypi wóz,
wielki mróz” czy „Świeć gwiazdeczko, świeć”. Wprowadziły
one zgromadzoną publiczność w nostalgiczny, świąteczny na-
strój oraz zachęciły do wspólnego kolędowania. Młodzi artyści
zaimponowali swobodą poruszania się na scenie oraz śpiewem
i podbili serce publiczności. Przedstawienie zostało nagrodzo-
ne gromkimi brawami.

Zaproszenie na występ małych aktorów przyjęli Wójt Ta-
deusz Tkaczyk, Przewodniczący Rady Gminy w Strawczynie
Arkadiusz Wilczkowski, Sołtys wsi Ruda Strawczyńska oraz
rodzice.

Aneta Kołomańska

Uczestnicy jasełek w Rudzie Strawczyńskiej śpiewali
wspólnie znane koledy i pastorałki.

Z okazji "Mikołajek" do Szkoły Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Korczynie zawitał Święty Mikołaj , który jest
bliski dzieciom, dorosłym i całej naszej społeczności szkol-
nej . W towarzystwie śnieżynek rozdawał słodycze i zapro-
szenia do kina.

Uczniowie przyrzekli „być zawsze grzecznymi, dobrymi
i pilnymi.." i zaprosili Mikołaja za rok. Wśród uczniów pano-
wało zdziwienie, że nikt w tym roku nie dostał rózgi. Korzysta-
jąc z zaproszenia wybraliśmy się do kina "Helios". Klasy 0-III
obejrzały bajeczkę "Vajana: - skarb oceanu" , a klasy IV-VI fan-
tastyczny „Za niebieskimi drzwiami”.

21 grudnia uczniowie przedstawili jasełka w których
postacie z bajek przybyły do żłóbka, aby ofiarować nowonaro-
dzonemu Dziecięciu wszystko to, co mają najlepsze. Dziew-
czynka z zapałkami – ciepło i miłość, Kopciuszek – skore
do pracy ręce, Calineczka – bukiet kwiatów, Pinokio – ośle uszy
i długi nos, Czerwony Kapturek – koszyk smakołyków, Smer-
fetka – jagody, Rybak – złotą rybkę a Sierotka Marysia – pucha-
tą pierzynkę.

Dwaj koledzy z ławki: Kacper i Piotrek obiecywali
Małemu Jezusowi, że będą grzeczni, że będą dobrym przykła-
dem dla młodszych i że postarają się zawsze brać wzór z patro-
na szkoły. Po czym szkolny chór zaśpiewał piosenkę o Janie
Pawle II „Skarby Ojca św.” w trakcie której został wniesiony na
salę obraz przedstawiający patrona szkoły. Został on poświęco-
ny przez ks. Piotra Orlikowskiego i od tego momentu będzie
wisiał na półpiętrze szkoły.

„Bajkowe jasełka” obejrzeli uczniowie szkoły, rodzice,
grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, a także zaproszeni go-
ście: wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, radna wsi Kor-
czynMałgorzata Rządkowska, sołtys wsi Korczyn Teresa Sło-
wińska i szkolna pielęgniarkaMaria Wesoła.

Emilia Marszałek
Bogumiła Titkin

Obraz patrona - św. Jana Pawła II - zawiśnie na półpiętrze
Szkoły Podstawowej w Korczynie.



Grudniowy czas, to czas zawsze związany z Mikoła-
jem i świętami Bożego Narodzenia. Czas obdarowywania się
uśmiechem dobrym gestem i słowem. Czas, w którym jakoś
najłatwiej jest nam podzielić się nim z innymi. W Zespole
Placówek Oświatowych w Promniku nie brakuje ludzi, któ-
rzy chętnie poświęcają się, aby wywołać uśmiech na twarzy
dzieci. Oczywiście 6 grudnia do wszystkich klas zawitał Świę-
ty Mikołaj , obdarowując uczniów, co tu dużo mówić, głów-
nie słodkościami. Natomiast 16 grudnia w szkole pojawił się
prawdziwy znawca cukierniczych wypieków –Adrian Sor-
nat, który w ramach lekcji rodzicielskiej pokazał dzieciom
z klas 0- III jak się wyrabia ciasto piernikowe. Następnie
każde dziecko wykrawało swój piernik, który po upieczeniu
pałaszowało, albo zabierało do domu.

W naszej szkole od lat funkcjonuje Szkolne Koło Cari-
tas, które aktywnie działa na rzecz mieszkańców z terenu Gmi-
ny Strawczyn i nie tylko. Miło nam poinformować, iż w tym
roku nasze koło zwyciężyło w gminnym konkursie pod hasłem
„Bohaterem JA”. Jak wiele dobrego może dokonać jeden czyn,
jednego człowieka. Jak wiele może grupa. Dzięki tym „złotym
sercom” wiele rodzin miało i będzie miało nie tylko wspaniałe
święta, ale radość na co odzień. Radość z tego, że obok jest dru-
gi człowiek chętny do pomocy. Cieszymy się, że jest to czło-
wiek tak młody, wrażliwy na dobro i niosący szczęście innym.
Bohaterowie? Tak, bohaterowie dnia codziennego.

22 grudnia 2016 r. w szkole miało miejsce prawdziwe
święto – szkolna Wigilia. Wszyscy uczniowie ubrani na galo-
wo, najpierw podziwiali przedstawienie jasełkowe, kolędowa-
li, a potem wspólnie łamali się opłatkiem. „Jasełka” rozpoczęli
najmłodsi, czyli uczniowie klas „0”, których występ jak zwykle
wywołał uśmiechy na twarzach widowni i gromkie oklaski. Swój
program zaprezentowali także uczniowie klas starszych pod kie-
rownictwem nauczycieli: Małgorzaty Kawałek, Anety Polit
oraz Józefa Kasprzyka. Aktorzy zaprezentowali krótkie scen-
ki, które przedstawiały historię narodzin Jezusa oraz chęć
pozbawienia życia Zbawiciela przez Heroda. Nie zabrakło rów-
nież standardowych bohaterów tej nocy, czyli aniołów i diabeł-
ków. Wszystko ubarwił chór szkolny, pięknie śpiewając kolędy
i pastorałki. Występ zachwycił zaproszonych gości: wójta gmi-
ny Strawczyn Tadeusza Tkaczyka, sołtysa Promnika Grzego-
rza Stępnia, radnego Rafała Kwietnia, Marcina Najmana,
a także wszystkich zgromadzonych rodziców i dziadków. Po raz
kolejny przeżyliśmy historię, która uświadomiła i przypomnia-
ła nam, że: „przecież mamy Jezusa, naszego. On nam wszystko
przebaczy, z grzechu podniesie, siłę da i drogę do nieba wznie-
sie! ”

I jak to bywa zwyczajem w Nowym Roku my również,
za pośrednictwem „Ziemi Strawczyńskiej”, składamy życzenia
wszystkim związanym z ZPO w Promniku:
Z blaskiem pierwszej gwiazdki składamy życzenia.
Niech się wszystkim spełnią najskrytsze marzenia.
Niech mały Jezus wśród nas zagości,
By nam nigdy nie brakło prawdziwej miłości.

Aneta Polit

5 grudnia 2016, w mroźne, grudniowe przedpołudnie
do Szkoły Podstawowej w Chełmcach przybył święty Miko-
łaj wraz ze swoimi współpracownicami. Na gościa czekały
niecierpliwie przedszkolaki, dzieci z klasy „0” i uczniowie
klas I-III oraz ich nauczyciele.

Dźwięk dzwonka i widok Mikołaja wywołał u uczniów
dużo uśmiechu. Dzieci z klasy II pod kierunkiem wychowawcy
Małgorzaty Dziury powitały gościa wierszami i piosenkami
o mikołajkowej tematyce. W tym roku po raz pierwszy w spo-
tkaniu brały udział także przedszkolaki. Zasłuchane dzieci z ra-
dością i wielkim przejęciem powitały świętego Mikołaja. Ten
niezwykły gość przyniósł prezenty wszystkim oczekującym go.
Dzieci dostały słodycze i zabawki. Radości z rozpakowywania
prezentów było co niemiara. Dzieci podziękowały za niespo-
dzianki i wizytę Mikołaja. Ten dzień długo jeszcze będą wspo-
minać z radością.

21 grudnia odbyły się spotkania wigilijne w klasach,
przygotowane przez nauczycieli wychowawców oraz dzieci
z rodzicami. Na odświętnie przygotowanych stołach nie zabra-
kło typowych wigilijnych potraw. Uczniowie składali sobie ży-
czenia i śpiewali kolędy. O godzinie 12:00 odbyło się w sali
gimnastycznej przedstawienie w wykonaniu najmłodszych i naj -
starszych uczniów naszej szkoły. Na szkolną Wigilię przybyli
zaproszeni goście: Sylwia Kasprzyk – radna gminy Strawczyn,
Marian Piec – sołtys wsi Chełmce, ks. Stanisław Malec – pro-
boszcz parafii w Chełmcach. W świąteczny klimat wprowadzi-
ły wszystkich przygotowane przez przedszkolaków jasełka pod
kierunkiem Katarzyny Kulińskiej i Ewy Wawrzeńczyk.
Po krótkiej przerwie wystąpili uczniowie z klasy szóstej . Przed-
stawienie zostało utrzymane w konwencji współczesnej .
Występ poruszał problem tego, że wiele osób we współczesnym
świecie zapomina o sensie świąt Bożego Narodzenia, skupiając
się na dobrach doczesnych. Ważne jest dla niektórych, aby: „się
najeść, napić, dać prezenty na odczepne”. Inscenizacja przypo-
mniała o najważniejszych wartościach w życiu człowieka jak:
miłość, zgoda, pojednanie, wiara. Przedstawienie przygotowa-
ne przez szóstoklasistów pod opieką ks. Artura Zakrzewskie-
go bardzo się spodobało społeczności szkolnej oraz zaproszo-
nym gościom.

Z kolei 22 grudnia odbył się coroczny „Konkurs kolęd
i pastorałek”, który ma na celu kultywowanie tradycji oraz stwa-
rza okazję do zaprezentowania zdolności muzycznych uczniów.
W konkursie wzięło udział 16 uczestników z klas I – VI.
Uczniowie prezentowali wybraną przez siebie kolędę lub pasto-
rałkę. Występy uczestników oceniane były w dwóch kategoriach.
W kategorii klas I – III:
I miejsce –Martyna Stępień – kl. III; II miejsce – Julia Go-
łuch – kl. III; III miejsce – Laura Fąfara – kl. II
W kategorii klas IV – VI:
I miejsce –Amelia Kozieł – kl. VI; II miejsce – Oliwia Biesa-
ga – kl. VI; III miejsce –Wojciech Szafarczyk – kl. IV

Za zdobyte miejsca wszyscy laureaci otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy nagrody pociesze-
nia. Konkurs zorganizował i przeprowadził Henryk Osmenda.

Krystyna Lis

Dzieci z niecierpliwością oczekiwały wizyty św. Mikołaja.

Jasełka, czyli historia narodzenia Jezusa.



„Czytanie wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju
dziecka” – taka myśl towarzyszyła akcji „Tydzień czytania
dzieciom” w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu zorgani-
zowanej przez Ewę Tomczyk. „Czytanie wpływa wszech-
stronnie, wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju dziecka:
intelekt, emocje, także rozwój społeczny, ale i wiele innych,
niezdefiniowanych obszarów, bo każdy moment czytania
i każdy tekst inaczej działa na dziecko”.

Przez cały tydzień nauczyciele na przerwach czytali dzie-
ciom znane i nieznane bajki z których wypływały pouczające
morały. Czytali również rodzice oraz św. Mikołaj , który odwie-
dził nas 6 grudnia 2016 r. Odbywały się różnego rodzaju kon-
kursy, wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie
oraz zabawa w Bajkowy Dzień.
Poniedziałek 5 grudnia 2016 r. - Biblioteka zaprasza

Tego dnia wszyscy uczniowie odwiedzili szkolna biblio-
tekę i wypożyczyli sobie wybrana pozycje książkową. Na prze-
rwach czytała bajki Agata Wychowaniec, Justyna Kubicka
i Paulina Pietrzak. Dla kl. 0 odbył się konkurs plastyczny „Baj-
kowa postać” w którym zwycięzcami zostali: Marta Met,
Antoni Wilczyński, Amelia Wilczyńska i Maja Baran. Ich za-
daniem było narysowanie postaci z bajki „Czerwony Kapturek”.

Wtorek 6 grudnia 2016 r. - Mikołajkowy dzień
Do naszej szkoły przyjechał św. Mikołaj , który przywiózł

dzieciom podarunki Uczniowie śpiewali i mówili wiersze dla
Mikołaja, a Mikołaj przeczytał dla wszystkich bajkę pt.” Jak po-
wstał śnieg”. Na przerwach czytała Ewa Tomczyk.

Środa 7 grudnia 2016 r. - Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato
Tego dnia na przerwach dla naszych pociech czytali ro-

dzice: Anna Kruszewska, Katarzyna Wilczkowska, Renata
Raczyńska, Milena Baran orazAgnieszka Pilarska. Dla klas
IV, V, VI odbył się konkurs pięknego czytania. Chętni ucznio-
wie czytali „Mikołajkowe wiersze”. Zwycięzcami zostali: I
miejsce Olga Wychowaniec i Iza Nowakowska z VI kl, II miej -
sce Gabriela Banaś z VI kl i III miejsce Kamila Resiak z VI kl.
Czwartek 8 grudnia 2016 r. - Wymieńmy się książką

Chętni uczniowie przynieśli swoje ulubione książki i wy-
mieniali się nimi z kolegami i koleżankami. Klasy I, II i III po-
jechały do Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie gdzie
pani bibliotekarka przeczytała dzieciom bajkę „Głupi Jaś”.
Po wysłuchaniu bajki odbył się konkurs plastyczny, którego ce-
lem było narysowanie ilustracj i do przeczytanej bajki. Zwycięz-
cami zostali: I miejsce Joanna Jas z kl.I , II miejsce Eliza Ho-
chel z kl III i III miejsceWiktoria Pilarska z II kl. Wyróżnienie
otrzymałaWiktoria Knap z I kl. Na przerwach bajki czytała
dyrektor Grażyna Zapała.

Piątek 9 grudnia 2016 r. - Bajkowy dzień
Tego dnia wszyscy przyszli ubrani w bajkowe stroje. Były księż-
niczki, czarownice, wróżki i wiele innych ciekawych bajkowych
postaci. Na przerwach oprócz wspólnej zabawy bajki czytała
Katarzyna Kuczwara, Aneta Jas i ksiądz Krzysztof.

Ewa Tomczyk

Zazwyczaj Jasełka oglądamy w ciepłym pomieszcze-
niu, wygodnie siedząc na krzesłach i tylko wyobraźnia
pomaga nam wejść w dramatyczne przeżycia Świętej Rodzi-
ny. Tym razem widzowie zostali zaproszeni do przeżycia tych
tajemnic w realności chłodu, nocy i prostoty. Nasuwało się
wyraźne skojarzenie, że to wszystko mogło się wydarzyć
tu i teraz, w miejscu, gdzie żyjemy.

Takie niezwykłe plenerowe Jasełka odbyły się w Szkole
Podstawowej w Niedźwiedziu. Zorganizował je ks. Krzysztof
Sochacki wraz z nauczycielami, uczniami i mieszkańcami wsi
Niedźwiedź i Hucisko. Sceną dla tego bożonarodzeniowego
misterium stały się zwyczajne domy, ulice, boisko szkolne
i zwykła altanka na uboczu. Zaangażowani w spektakl byli
wszyscy uczniowie. Mały drewniany domek w pobliżu szkoły
na ten czas stał się naszym Nazaretem Zwiastowania. Stamtąd
poszliśmy do Betlejem, w przydrożnych domach szukając miej-
sca na nocleg. Po drodze na boisku szkolnym spotkaliśmy
pasterzy, którzy przy prawdziwym ognisku pilnowali swoich
owiec (uczniów kl. I). Z ciemności wynurzył się ku nim aniel-
ski chór (kl. II) z radosną nowiną wyśpiewaną w pastorałce.
Potem wszyscy razem z pastuszkami i owieczkami ruszyliśmy
w dalszą drogę do prawdziwej szopki obok szkoły, w której
były żywe owieczki. Przybył tam też za betlejemską gwiazdą
orszak trzech króli (kl. IV), a aniołowie śpiewem na dachu
szopki oddawali chwałę Panu. Do nich dołączył się chór
(kl. III) i pozostali uczniowie, wyśpiewując skoczne, nowe
pastorałki.

Ta zupełnie dla nas nowa forma połączenia Jasełek
z kolędowaniem po domach poruszyła serca wszystkich uczest-
ników i pozostanie na długo w naszej pamięci. Po Jasełkach
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólną wigilię oraz
kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów
i nauczycieli.

Jak co roku nie zabrakło również zbiórki żywności i środ-
ków higienicznych dla najbardziej potrzebujących. Do akcji
Szlachetna Paczka włączyli się uczniowie wszystkich klas wraz
z rodzicami i nauczycielami, a zebrane dary zostały przekazane
jednej z rodzin, której okazana pomoc przyniosła wiele radości
i wdzięczności. Wraz z obdarowaną rodziną dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli.

Aneta Jas
ks. KrzysztofSochacki

W akcji wziął udział nawet sam św. Mikołaj .

W role owieczek wcielili sie uczniowie kl. I.








