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Wybrano ławników
do Sądu Rejonowego

–2–OKŁADKA:
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Fotografia: Karol Wójcik

ZieMia StraWczYńskA

Obrady otworzył prze-
wodniczący Rady Gminy Ar-
kadiusz Wilczkowski, witając
uczestników sesj i z wójtem gmi-
ny Tadeuszem Tkaczykiem,
radną powiatu Moniką Jabłoń-
ską, przedstawicielem Komi-
sariatu Policj i w Strawczynie
oraz sołtysów. Radni przyjęli
porządek obrad, po czym prze-
szli do jego realizacji.

W interpelacjach i za-
pytaniach radne zadały wójto-
wi kilka pytań związanych min.:
z budową dróg gminnych, sprze-
dażą działki Gomexu w Oblę-
gorku, odpowiedzią wojewo-
dzie w kwestii ewentualnego
przyjęcia w gminie uchodźców
z Serbii oraz możliwością uru-

chomienia na terenie gminy ko-
munikacji miejskiej - MPK.

Do problemów tych
ustosunkowały się, w dalszej
części sesj i: kierownik Refera-
tu Infrastruktury Technicznej
UG Zdzisława Adamczyk oraz
sekretarz gminy Elżbieta
Chłodnicka:
- Gmina planuje złożyć dwa
wnioski na dofinansowanie bu-
dowy dróg: Chochlówka -
Niedźwiedź (wartość inwesty-
cj i - 800 tys. zł) oraz Madejów-
ka w Promniku (650 tys. zł).
Na chwilę obecną gmina nie
posiada dokumentacji na budo-
wę innych dróg gminnych.
- Jeśli idzie o możliwość pier-
wokupu działki po Gomex-ie

Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach,
zmiany w budżecie gminy na rok bieżący, udzielenie pomo-
cy rzeczowej powiatowi kieleckiemu oraz zmiany w Gmin-
nym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – to główne tematy, jakimi zajęli się radni Ra-
dy Gminy na kolejnej sesji – 28 października br.

Z sesji Rady Gminy w Oblęgorku przez gminę, wójt
zwrócił się o opinię w tej spra-
wie do radnych. Problem ten
zostanie przedyskutowany
w komisjach RG.
- Odpowiedź w sprawie ewen-
tualnego przyjęcia uchodźców
w gminie jest negatywna ze
względu na brak mieszkań oraz
miejsc pracy,
- Wójt prowadził rozmowy
z przedstawicielami MPK
w sprawie uruchomienia linii
autobusowej w gminie. Na dziś
MPK nie widzi takiej możliwo-
ści.

Wójt przekazał następ-
nie informacje o realizacji
uchwał Rady Gminy oraz ze
swoich prac między sesjami RG
(omówienie publikujemy od-
dzielnie).

Radni przyjęli nastę-
pujące uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na
rok bieżący – min. zwiększo-
no plan dochodów budżetu
o kwotę ponad 149 tys. zł, o ta-
ką samą kwotę zwiększono plan
wydatków z budżetu gminy.
Wydatki na programy realizo-
wane ze środków unijnych oraz
innych źródeł zagranicznych,
nie podlegających zwrotowi,
realizowane będą w wysokości
ponad 7 mln zł.
- zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy na
lata: 2015 – 2024 – są konse-
kwencją bieżących zmian w bu-
dżecie gminy na rok 2015,
- udzielenia pomocy rzeczo-
wej powiatowi kieleckiemu –
w postaci wykonania zadania
pn. „Przebudowa drogi powia-
towej Stąporków – Serbinów –
Mniów – Grzymałków – Kuź-
niaki – Ruda Strawczyńska”,
polegająca na budowie chodni-
ka w Kuźniakach o długości
ok. 260 metrów – w kwocie
176.099 zł,
- wyboru ławników do Sądu

Rejonowego w Kielcach –
w głosowaniu tajnym radni wy-
brali na ławników: Wiesławę
Marię Sękowską ze Strawczy-
na oraz Teresę Raczyńską
z Niedźwiedzia. Będą one spra-
wowały tę funkcję w latach:
2016 – 2019,
- zmiany Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych, Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2015 –
łączna wartość planowanych
zadań w ramach tego progra-
mu wynosi 147.759 zł.

W dalszej części sesj i
przewodniczący Rady Gminy
przekazał informację z analizy
oświadczeń majątkowych rad-
nych, zaś sekretarz gminy –
z analizy oświadczeń majątko-
wych pracowników funkcyj-
nych Urzędu Gminy oraz jed-
nostek organizacyjnych gminy.

Po wyczerpaniu po-
rządku obrad sesję zamknięto.

(Kos. )

Przewodniczący Komisj i
Finansów Budżetu i Inwes-
tycji Rafał Kwiecień pozy-
tywnie opiniuje uchwałę
w sprawie zmian w budże-
cie gminy na rok bieżący.

Radni, w głosowaniu tajnym, wybierają ławników Sądu
Rejonowego w Kielcach.

Zprac wójta
między sesjami RadyGminy

Od ostatniej sesji - 30 września br. - wójt nadzoro-
wał bądź wykonywał zadania związane z: określeniem spo-
sobu realizacji uchwał Rady Gminy, przygotowaniem pro-
jektów uchwał RG, wykonywaniem budżetu gminy,
przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyko-
nywaniem inwestycji.

Prowadzone są prace
przy: budowie chodnika przy
ul. Spacerowej w Chełmcach,
remoncie drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Rudzie

Strawczyńskiej w Porębach Ja-
nowskich, na dł. 517 m.

Zrealizowano zadanie
pn. „Usuwanie i unieszkodli-
wianie odpadów zawierających

azbest”. Z terenu gminy w 2015
roku usunięto 151 ,2 Mg odpa-
dów z 70 posesj i,.

W trakcie odbioru jest
zadanie pn. „Budowa systemów
fotowoltaicznych na terenie
gminy” ( w ramach PROW).

Trwają prace nad opra-
cowaniem „Strategii rozwoju
gminy Strawczyn na lata: 2015
– 2025” oraz dokonywana jest,
na bieżąco, ocena wniosków
dotyczących Funduszu Sołec-
kiego na 2015/2016 rok.

W zakresie oświaty:

1 3 października,
wspólnie z przewodniczącym
Rady Gminy, z okazji Dnia Na-
uczyciela, na ręce dyrektorów
poszczególnych placówek zło-
żyliśmy życzenia wszystkim
nauczycielom. Dyrektorzy zo-
stali nagrodzenie „Nagrodami
Wójta”.

Do Urzędu Gminy
wpłynęły 4 wnioski o dofinan-
sowanie kosztów związanych
z kształceniem pracowników

dokończenie na str. 3
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młodocianych.
25 października br.

przeprowadzone zostały wybo-
ry do Sejmu i Senatu RP.
Na terenie gminy wyborcy gło-
sowali w siedmiu obwodowych
komisjach wyborczych, w któ-
rych pracowało 63 członków
komisj i. Frekwencja wyniosła
51 ,88 %. (czyt. odrębną inf.).

Wójt wziął udział
w wielu spotkaniach, uroczy-
stych otwarciach różnych obiek-
tów, w XIV Kongresie Gmin
Wiejskich, wspólnie z przewod-
niczącym Rady Gminy, w gali
„Echa Dnia” - ranking najwięk-

szych firm woj . świętokrzyskie-
go, w spotkaniu z ministrem
administracj i i cyfryzacji An-
drzejem Halickim w Kazimie-
rzy Wielkiej , w uroczystej ga-
li wręczenia nagród najlepszym
samorządom regionu święto-
krzyskiego, w ogólnopolskim
konkursie „Wzorowa Gmina”
a także w uroczystych ślubo-
waniach klas pierwszych szkół
podstawowych i gimnazjów.

Wójt gminy, w uzna-
niu zasług dla samorządu tery-
torialnego, został odznaczony
„Odznaką Honorową „Za za-
sługi dla Samorządu Terytorial-
nego”. Odznakę wręczył mini-

ster administracj i i cyfryzacji.
Gminie został przyznany Cer-
tyfikat potwierdzający, że gmi-
na Strawczyn należy do grona
najlepszych samorządów w Pol-
sce i ma prawo używać nazwy
„Wzorowa Gmina” do 31 grud-
nia 2017 roku.

Ponadto:
Kapituła konkursu

„Wzorowa Gmina”, po zapo-
znaniu się z nadesłanymi ma-
teriałami, nie miała wątpliwo-
ści i jednogłośnie zadecydowała
o przyznaniu tytułu „Lidera
Edukacji” gminie Strawczyn.
Aspektami przemawiającymi
właśnie za takim rozwiązaniem

było min. przedstawienie bar-
dzo dobrych wyników w nauce,
potwierdzonych wysokimi oce-
nami egzaminów uzyskiwanych
przez uczniów szkół w gminy
Strawczyn. Doceniono także
wzorowe przygotowanie kadry
nauczycielskiej oraz nowocze-
sne wyposażenie pracowni
przedmiotowych ułatwiających
przyswajanie wiedzy przez
uczniów.

W omawianym okre-
sie wójt wydał 9 zarządzeń
w sprawach ważnych dla gminy.

dokończenie ze str. 2

Eksperci zapewniają,
iż same pokrycia dachowe za-
wierające azbest nie szkodzą.
Szkodliwy, a wręcz zabójczy
dla zdrowia człowieka jest pył
sypiący się z uszkodzonych lub
poddanych erozji materiałów
zawierających azbest. Rako-
twórczy pył sypie się z nich
przede wszystkim w trakcie
przełamywania płyt lub cięcia.
Może też wydzielać się w wy-
niku erozji. Dlatego tak ważne
jest, aby do usunięcia go z da-
chu zatrudnić profesjonalistów,
którzy wiedzą jak bezpiecznie
można to zrobić.

Włókna azbestowe
są zaliczane do silnie kancero-
gennych (rakotwórczych).
Ze względu na swoją mikro-
skopijną wielkość, przedostają
się do płuc, gdzie mogą latami
zalegać, powodując choroby
nowotworowe. Czas zachoro-
wania na choroby płuc z powo-
du dostania się takiego włókna
do dróg oddechowych wynosi
nawet do 30 lat. Krzysztof Ty-
rała, ekspert z zakresu gospo-
darki odpadami i ochrony śro-
dowiska, wskazuje, że 25 - 30
lat temu, kiedy azbest trafiał na
dachy, nie był niebezpieczny
dla zdrowia, ponieważ trwałość
eternitu wyliczona jest na 25

do 35 lat. Dopiero po tym za-
czyna ulegać erozji, przy któ-
rej może wytworzyć się zabój-
czy dla układu oddechowego
pył. Dlatego też tak ważne jest
monitorowanie stanu pokryć
dachowych, które zawierają
azbest.

Polskie przepisy prze-
widują trzy stopnie postępo-
wania z azbestem. Pierwszy
stopień to konieczność nie-
zwłocznego usunięcia eternitu,
drugi stopień wymaga dokona-
nia ponownej oceny materiału
zawierającego azbest w ciągu
jednego roku. Trzeci stopień
oznacza, że wymagana jest po-
nowna ocena w terminie do pię-
ciu lat. Według eksperta, więk-
szość pozostającego na dachach
eternitu kwalifikuje się jako
trzeci stopień.

Inżynier Eugeniusz
Mystkowski, doradca rolnośro-
dowiskowy w Podlaskim Ośrod-
ku Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie komentuje: "Do-
póki włókna azbestu nie są
uwalniane do powietrza i nie
występuje ich wdychanie, wy-
roby z jego udziałem nie stano-
wią zagrożenia dla zdrowia.
Największe zagrożenie stwa-
rzają włókna mikroskopijnej
wielkości, które na zawsze po-

W Polsce azbest (popularny eternit) najczęściej moż-
na spotkać na dachach domów jednorodzinnych. Zawiera-
ją go cementowo - włóknowe płyty faliste i płytki kryjące
dach. Azbest może być groźny dla zdrowia i najlepiej nie
przebywać w jego bliskości. W jakich sytuacjach stanowi za-
grożenie i jakie może wywołać choroby? Najważniejszym
jednak pytaniem nurtującym wielu (również tych, których
dachy pokryte są bezpiecznym materiałem, ale mieszkają
obok „azbestowych” sąsiadów) jest: co robić z azbestem dalej?

zostają w płucach. Zalegając
w nich, mogą powodować
zwłóknienie tkanki płucnej , czy-
li azbestozę, a także raka płuc,
oskrzeli i międzybłoniaka opłuc-
nej . Azbest zabezpieczony
w sposób uniemożliwiający
uwalnianie się włókien do po-
wietrza, nie stanowi żadnego
zagrożenia dla zdrowia ludzi".

Produkcja azbestu
w Polsce, ze względu na jego
szkodliwość, została wstrzyma-
na w 1998 roku, a do końca
2032 roku materiały budowla-

ne zawierające eternit mają zo-
stać zutylizowane. Za usuwa-
nie azbestu ze swoich terenów
odpowiedzialne są podmioty
gminne. Mogą one starać się
o szereg dotacji z programów
polskich i międzynarodowych,
których celem jest wsparcie uty-
lizacji azbestu. Właściciele po-
kryć dachowych zawierających
tą substancję mogą ubiegać się
o dofinansowanie obejmujące
usunięcie i utylizację pokrycia
dachowego zawierającego
azbest.

Rakotwórczy eternit
nadachach polskich domów

W gminie Strawczyn azbestu coraz mniej

Sprostowanie do informacji dotyczącej realizacji
zadania pn. : "Usuwanie i unieszkodliwianie

odpadów zawierających azbest"
na terenie Gminy Strawczyn w 2015 r.

Gmina Strawczyn realizując założenia „Programu usu-
wania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z te-
renu gminy Strawczyn" wykonała w 2015 r. zadanie pn. „Usu-
wanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”
za łączną kwotę 43 211,04 zł. Na realizację w/w zadania Gmi-
na Strawczyn otrzyma dofinansowanie ze środków:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Kielcach w kwocie 15 123,86 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 21 605,52 zł,
- własne środki finansowe w kwocie 6 481,66 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- demontaż pokryć dachowych, transport zdemontowanych po-
kryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składo-
wisku odpadów – 126,00 m2,
- usuniecie odpadów zawierających azbest zalegających na po-
sesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na skła-
dowisku odpadów 13 619,00 m2.
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W sumie nasz region
będzie reprezentowało w Sej-
mie 16 posłów. Oto oni: Zbi-
gniew Ziobro – PiS, Grzegorz
Schetyna – PO, Piotr Liroy –
Marzec - z listy Kukiza, An-
na Krupka – PiS, Dominik
Tarczyński – PiS. Krzysztof
Lipiec – PiS, Marzena Okła
– Drewnowicz – PO, Kazi-
mierz Kotowski – PSL, Ma-
ria Zuba – PiS, Adam Cyrań-
ski – Nowoczesna, Artur
Gierada – PO, Marek Kwi-
tek – PiS, Michał Cieślak –
PiS, Bogdan Latosiński – PiS,
Andrzej Kryj – PiS, Krystian
Jarubas – PSL.

Wielkim przegranym

w naszej gminie był jedyny do-
tychczasowy poseł z gminy
Strawczyn Marek Gos, które-
mu zabrakło… 200 głosów.
Przegrał z młodszym bratem
marszałka województwa – Kry-
stianem Jarubasem.

W Senacie będziemy
mieć trzech reprezentantów: Ja-
cek Włosowicz – PiS, Jaro-
sław Rusiecki – PiS i Krzysz-
tof Słoń – PiS.

Dodajmy, że na PiS
głosowało w regionie 42,8 %
wyborców, PO – 17,25 %, PSL
– 9,51 %, Kukiz 15 – 9,41 %,
Zjednoczona Lewica – 7,8 %
wyborców.

We wczesnych godzi-
nach popołudniowych odwie-
dziłem Obwodową Komisję
Wyborczą nr 2 w Strawczynie,
zlokalizowaną w świetlicy Sa-
morządowego Centrum Kultu-
ry i Sportu. Głosowało akurat
kilkoro mieszkańców, o wypo-
wiedź poprosiliśmy wiceprze-
wodniczącą komisj i Wiesławę
Sękowską:

- Na uprawnionych do
głosowania 1688 wyborców -
stwierdziła - do południa głosy

oddało około 300 mieszkańców
ze Strawczyna, Huciska
i Niedźwiedzia, bo te miejsco-
wości przypisane są do naszej
komisj i. To dobry wynik, fre-
kwencja jest bardzo przyzwo-
ita. Pracę, jako komisja, zaczę-
liśmy już o godzinie 5.30,
by przygotować lokal do gło-
sowania. Tuż po godzinie 7.00,
kiedy otwarliśmy lokal wybor-
czy, jako pierwszy głos oddał
Andrzej Piec z Huciska. Gło-
sowanie odbywa się spokojnie,

nie zanotowaliśmy żadnych in-
cydentów.

Zaraz po tej rozmowie
do wyborów przyszło małżeń-
stwo Milena i Zbigniew Ba-
ranowie z Niedźwiedzia, któ-
rym towarzyszyła dwójka dzieci:
6 - letni Piotrek i 4 - letnia Ma-
ja. Po oddaniu głosów, popro-
siliśmy małżeństwo o krótką
rozmowę. Dlaczego zdecydo-
wali się na uczestnictwo w tym
znaczącym akcie obywatelskiej
postawy ?
- W wyborach , jako małżeń-
stwo, bierzemy udział już po
raz trzeci, bo uważamy, że jest
to podstawowy obowiązek każ-
dego wyborcy – stwierdzili
zgodnie p. Baranowie. Chcemy
w ten sposób mieć wpływ na
to co dzieje się w naszym kra-
ju, nie wyobrażamy sobie, by
ktoś inny wyręczył nas z tego
obowiązku. Głosowaliśmy
przede wszystkim na młodych
kandydatów do Sejmu i Sena-
tu, bo oni dają gwarancję na
zmianę dotychczasowej polity-
ki najwyższych władz, taką
przynajmniej mamy nadzieję.
A że zmiany te są potrzebne nie
trzeba nikogo przekonywać.
Prowadzę działalność gospo-
darczą w branży budowlanej
i usługach, to wiem coś na ten
temat – powiedział p. Zbigniew.

W OKW nr 2 zagłoso-
wało 926 wyborców.

Kolejną wizytę złoży-
łem w Obwodowej Komisj i Wy-
borczej nr 6 w Promniku. Ko-
misj i przewodniczył miejscowy
sołtys, znany działacz społecz-
ny - Grzegorz Stępień.

- W naszym okręgu -
powiedział - uprawnionych do
głosowania jest 1109 mieszkań-
ców. Do południa głosy odda-
ło około 130 wyborców, co uwa-

żam za przyzwoitą frekwencję.
Liczymy, że znacznie więcej
osób odwiedzi naszą komisję
po południu, po obiedzie. Gło-
sowanie odbywa się w poważ-
nej atmosferze, spokojnie, bez
żadnych incydentów.

Kiedy odwiedziliśmy
lokal wyborczy w Promniku,
panował tutaj spory tłok. Wśród
głosujących spotkaliśmy czo-
łowego druha OSP, pracowni-
ka Urzędu Gminy w Strawczy-
nie Karola Pichetę wraz
z małżonką oraz dwójką dzie-
ci i teściową.
- Nie wyobrażam sobie, by nie
wziąć udziału w tak ważnym
akcie, jakim jest wybór najwyż-
szych władz w kraju – powie-
dział p. Karol. Wraz z żoną czy-
nimy to już po raz trzeci w ciągu
dwunastu lat.

Kilkoro wyborców,
których zapytałem o preferen-
cje wyborcze, wskazało na kan-
dydatów PiS. Jak się okazało,
uczynili tak samo jak większość
Polaków, którzy zdecydowali
się wziąć udział w tegorocz-
nych wyborach parlamentarnych.

W OKW nr 6 głosy
oddało 565 wyborców.

Jak wynika z oficjal-
nych danych, w naszej gminie
frekwencja wyborcza wyniosła
51 ,8 %. Na PiS głosowało

47,36% wyborców, PSL –
20,01%, Kukiz – 11 ,03%, PO
– 8,1 5%, Korwin – 4,1 7%, ZL
– 2,90%, Nowoczesna – 2,66%,
Razem – 2,17%,

Najwięcej głosów
otrzymał Zbigniew Ziobro –
773, Marek Gos – 768, Piotr
Liroy – Marzec – 272, Anna
Krupka – 270, Grzegorz Sche-
tyna – 173 głosy. (J.)

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Wybory do Parlamentu RP - 25 października 2015 r.
- wygrało zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość. W naszym
regionie PiS wprowadziło do Sejmu RP aż 9 posłów. Najlep-
szy wynik spośród kandydatów tej partii uzyskał Zbigniew
Ziobro, który uzyskał 67.238 głosów. Drugi wynik w woj. świę-
tokrzyskim uzyskał Grzegorz Schetyna – 42.376 głosów.

Wybory parlamentarne 2015

Kolejni wyborcy w OKW nr 2 w Strawczynie pobierają karty
do głosowania.

Głosowanie w Gminie Strawczyn
W OKW w Promniku głosuje Karol Picheta wraz z synem.
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Tak źle na rynku mle-
ka nie było od dawna, ale jest
szansa na niewielką poprawę.
Zespół ekspertów powołanych
przez prezesa Agencji Rynku
Rolnego ocenił, że w czwartym
kwartale tego roku oraz
w pierwszym kwartale 2016 r.
cena skupu mleka wzrośnie.
Powód? Sezonowe obniżenie
podaży surowca oraz - notowa-
na we wrześniu 2015 r. - popra-
wa koniunktury na rynku świa-
towym. Jednak cena mleka nadal
będzie niższa niż rok wcześniej
- w grudniu o 6-9%, a w mar-
cu przyszłego roku - o 2-7%.

Zespół ekspertów prze-
widuje, że w grudniu tego ro-

ku ceny mleka w sklepach bę-
dą wynosiły 1 ,1 2-1 ,1 6 zł/l.
Natomiast w marcu przyszłego
roku będą kształtowały się na
poziomie 1 ,1 2-1 ,1 9 zł

Eksperci oceniają, że
jeszcze w tym roku pod wpły-
wem niskich cen mleka i ma-
lejącej opłacalności produkcji
oraz niedoboru pasz gospodar-
skich, mniej efektywne gospo-
darstwa przyspieszą decyzję
o rezygnacji z chowu krów
mlecznych. Jednocześnie osła-
bieniu może ulec dynamika
rozwoju gospodarstw, które za-
ciągnęły kredyty na doinwesto-
wanie produkcji mleka lub zo-
bligowane są do wniesienia

W Polsce w 2014 r. odnotowano wyhamowanie wzro-
stowej tendencji w konsumpcji mleka i jego przetworów.
Szacuje się, że w 2015 r. bilansowe spożycie mleka może być
o 2% mniejsze niż w roku 2014 i wynieść 201 l na mieszkańca.

opłat za nadprodukcję w roku
kwotowym 2014/2015.

Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej - Państwowy Insty-
tut Badawczy ocenia, że spa-
dek pogłowia krów będzie
rekompensowany wzrostem
mleczności. Zdaniem ekspertó-
w, również w 2016 r. utrzyma
się spadkowa tendencja w po-
głowiu krów mlecznych. Prze-
widywany jest natomiast nie-
znaczny wzrost produkcji mleka.

W bieżącym roku,
w efekcie pogorszenia koniunk-
tury na światowym rynku mle-
ka oraz zwiększonej podaży
mleka, ceny surowca utrzymy-
wały się na poziomie znacząco
niższym niż w 2014 r. W UE
w sierpniu tego roku za mleko
przeciętnie płacono 29,72
EUR/100 kg - aż o 19,5% mniej
niż przed rokiem.

Natomiast w Polsce za
100 litrów mleka (według GUS)
producenci uzyskiwali w sierp-

niu 107,81 zł (według KE -
26,54 EUR/100 kg) - czyli
o 16% mniej niż w sierpniu
2014 r.

W końcu trzeciego
kwartału w UE przerwana
została, utrzymująca się od po-
czątku tego roku, spadkowa ten-
dencja cen masła i odtłuszczo-
nego mleka w proszku. We
wrześniu za masło unijni pro-
ducenci uzyskiwali o 0,5%. wię-
cej niż w sierpniu. Jednocze-
śnie cena odtłuszczonego mleka
w proszku wzrosła o 2%. Jed-
nak w odniesieniu do notowań
sprzed roku masło było tańsze
o 7,5%, a OMP - o 21% W Pol-
sce we wrześniu, podobnie jak
w innych krajach UE, ceny tych
produktów też wzrosły. Śred-
nia cena zbytu masła w blokach
(według danych MRiRW) wy-
niosła 11 ,93 zł/kg (bez VAT)
i była o 3%. wyższa od noto-
wanej miesiąc wcześniej , ale
o 5% niższa niż przed rokiem.

(B.K. )

Jeszcze w tym roku

Niewielki wzrost cen mleka

Zasiłek macierzyński
dla ubezpieczonych rolników
i domowników będzie przysłu-
giwał matce lub ojcu dziecka,
oraz osobie, która przysposo-
biła lub przyjęła dziecko na wy-
chowanie (również w ramach
rodziny zastępczej). Co ważne,
ojciec dziecka będzie mógł się
ubiegać o zasiłek macierzyński
z tytułu jego urodzenia, tylko
w określonym przypadku,
a mianowicie:
- skrócenia okresu pobierania
zasiłku macierzyńskiego na
wniosek matki dziecka po wy-
korzystaniu przez nią tego
świadczenia za okres co naj-
mniej 1 4 tygodni od dnia uro-
dzenia dziecka;
- śmierci matki dziecka;
- porzucenia dziecka przez matkę.

Zasiłek będzie wypła-
cany przez 52 tygodnie w przy-
padku jednego dziecka, ale ule-
gnie wydłużeniu w przypadku
urodzenia (przysposobienia lub
przyjęcia na wychowanie) więk-
szej liczby dzieci. Osobie
uprawnionej do zasiłku macie-
rzyńskiego będzie przysługiwał

w tym samym czasie jeden za-
siłek macierzyński bez wzglę-
du na liczbę wychowywanych
dzieci.

Zasiłek macierzyński
nie będzie przysługiwał, jeżeli:
- co najmniej jeden z rodziców
dziecka otrzyma zasiłek macie-
rzyński lub uposażenie za okres
ustalony przepisami Kodeksu
pracy jako okres urlopu macie-
rzyńskiego;
- dziecko zostanie umieszczo-
ne w pieczy zastępczej -
w przypadku osoby, która jest
matką lub ojcem oraz osoby,
która przysposobiła dziecko;
- jeden z rodziców dziecka lub
osoba, która przyjęła dziecko
na wychowanie, nie będą spra-
wować lub zaprzestaną sprawo-
wania osobistej opieki nad
dzieckiem.

Osoba, która zostanie
wyłączona z ubezp. emerytal-
no-rentowego, traci prawo do
zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński
od 1 stycznia 2016 r. będzie wy-
płacany w wysokości 1000 zł
miesięcznie.

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady przyzna-
wania i wypłaty zasiłków macierzyńskich dla ubezpieczo-
nych rolników i domowników.

To warto wiedzieć! Przepisy przejściowe
Ubezpieczonej matce

dziecka, której przed 1 stycz-
nia 2016 r. zostanie wypłacony
zasiłek macierzyński na pod-
stawie przepisów obowiązują-
cych do 31 grudnia 2015 r. (tj .
w wysokości czterokrotnej eme-
rytury podstawowej), po dniu
31 grudnia 2015 r. będzie przy-
sługiwał zasiłek macierzyński
przez okres od 1 stycznia 2016
r. do dnia upływu 52 tygodni,
licząc od dnia urodzenia dziec-
ka/przyjęcia dziecka na wycho-
wanie (bądź odpowiednio dłu-
żej w przypadku ciąży mnogiej).

Kwoty miesięczne za-
siłku macierzyńskiego w okre-
sie przejściowym wynoszą od-
powiednio:
- 705,00 zł – w przypadku uro-
dzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie, przysposo-
bienia jednego dziecka lub przy-
jęcia na wychowanie jednego
dziecka;
- 528,00 zł – w przypadku uro-
dzenia dwojga dzieci przy jed-
nym porodzie, przysposobienia
dwojga dzieci lub przyjęcia na
wychowanie dwojga dzieci;
- 31 3,00 zł – w przypadku uro-
dzenia trojga dzieci przy jed-
nym porodzie, przysposobienia
trojga dzieci lub przyjęcia na
wychowanie trojga dzieci;
- 110,00 zł – w przypadku uro-
dzenia czworga dzieci przy jed-
nym porodzie, przysposobienia

czworga dzieci lub przyjęcia na
wychowanie czworga dzieci.

Terminy i dokumenty
potrzebne do otrzymania zasił-
ku macierzyńskiego dla rolników

Do KRUS należy zło-
żyć wniosek o przyznanie pra-
wa do zasiłku oraz:
- skrócony odpis aktu urodze-
nia dziecka,;
- oświadczenie o dacie przyję-
cia dziecka na wychowanie oraz
zaświadczenie sądu opiekuń-
czego o dacie wystąpienia o
przysposobienie dziecka zawie-
rające datę urodzenia dziecka;
- prawomocne orzeczenie sądu
opiekuńczego o umieszczeniu
dziecka w rodzinie zastępczej
albo umowę cywilnoprawną za-
wartą pomiędzy rodziną zastęp-
czą a starostą oraz dokument
potwierdzający wiek dziecka.

Prawo do zasiłku ma-
cierzyńskiego ustalane będzie
od miesiąca urodzenia (przy-
sposobienia lub przyjęcia dziec-
ka na wychowanie), jeżeli wnio-
sek zostanie złożony w terminie
3 miesięcy od dnia urodzenia.

W przypadku złożenia
wniosku po 3 miesiącach od
urodzenia (przysposobienia lub
przyjęcia na wychowanie), jed-
nak nie później niż w okresie
przysługiwania zasiłku, będzie
od przysługiwał od począwszy
od miesiąca, w którym wpły-
nął wniosek. (Źródło: KRUS)
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Do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych można oddać: 1 ) pa-
pier, 2) metale, 3) szkło, 4)
tworzywa sztuczne i opakowa-
nia wielomateriałowe, 5) che-
mikalia (opakowania po far-
bach, lakierach, klejach,
tuszach), 6) odpady komunal-
ne ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe

ulegające biodegradacji i odpa-
dy zielone, 7) popiół.

Dostarczone przez
właścicieli nieruchomości
/mieszkańców odpady punkt
przyjmuje w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
1 . Punkt przyjmuje odpady we
wtorki i czwartki od 9:00 do
17:00 oraz w soboty od 8:00 do

14:00. W dni świąteczne punkt
będzie nieczynny. Zakazuje się
pozostawiania odpadów poza
terenem Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych po godzinach jego otwarcia.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych nie
przyjmuje odpadów powstają-
cych w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej oraz
z nieruchomości niezamieszka-
łych (np. domki letniskowe,
ogrody działkowe).
3 . Odpady dostarczone do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych muszą być
posegregowane i nie zmiesza-
ne z innymi odpadami.
4. Do rozładunku odpadów do-
starczonych do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych zobowiązany jest
właściciel nieruchomości/miesz-
kaniec, a osoba obsługująca

PSZOK wskazuje pojemnik lub
kontener, w którym należy
umieścić dany odpad. Dostar-
czający odpady ma obowiązek
przed dokonaniem rozładunku
zgłosić się do osoby obsługu-
jącej Punkt.
5. Obsługujący Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych sprawdza dane
mieszkańca dostarczającego od-
pady na podstawie dokumentu
ze zdjęciem.

Zebrane odpady z te-
renu Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych od-
bierane będą przez P.H.U.
„ZIELIŃSKI” Zbigniew Zie-
liński z siedzibą w Rakowie.

Wszelkich informacji
o pracy punktu udziela obsłu-
gujący Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych na miejscu lub pod nume-
rem telefonu: 41 30 38 630.

Punkt Selektywnej Zbiórki
OdpadówKomunalnych
czekanamieszkańców

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Oblęgorze, ul. Kielecka 91 (skład
opału Gawła Krzysztofa) działa od 2 września 2013 r. Punkt
(PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie segregowane odpady ko-
munalne pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszka-
łych (tj . gospodarstw domowych) z przeznaczeniem do uniesz-
kodliwiania lub odzysku.

W Oblęgorze, przy ul. Kieleckiej 91

Pod okiem swojej wy-
chowawczyni Elżbiety Kozieł
27.10.2015 r. starali się spro-
stać szkolnym wymogom, by
uzyskać ucznia miano następu-
jący uczniowie: Maciej Ga-
węcki, Antonina Gos, Konrad
Knap, Konrad Kowalczyk,
Kacper Kurczyński , Piotr
Przepióra, Maria Rogula Ma-
ria i Kacper Wąsowicz.

Program artystyczny,
w wykonaniu dzieci, spełnił po-
kładane nadzieje, a oni sami

złożyli szkolną obietnicę.
Po czym w obecności rodziców,
nauczycieli i zaproszonych go-
ści dyrektor szkoły p. Agniesz-
ka Prędota – Gad dokonała
uroczystego pasowania i obda-
rowała dzieci klasowym pre-
zentem – edukacyjnymi grami
planszowymi. W dniu tak waż-
nym dla naszych milusińskich
obecny był wójt gminy Straw-
czyn Tadeusz Tkaczyk, który
wręczając upominki dzieciom,
życzył im samych sukcesów

Takie hasło przyświecało uroczystości pasowania
na uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej . Bohaterowie dnia musieli się zmierzyć z zadania-
mi wytyczonymi przez Króla Ołówkosa i jego żonę,
a prezentowanymi w osobie nadwornego Gwardzisty
(w rolę których wcielili się uczniowie klasy IV).

W królestwie Szkołolandii

Ślubowanie w Korczynie
Uroczyste ślubowanie

pierwszaków odbyło się także
w Szkole Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Korczynie. Ran-
gę tej uroczystości podnieśli
goście: wójt gminy Tadeusz
Tkaczyk, radna Rady Gminy
Małgorzata Rządkowska oraz
sołtys Teresa Sowińska.

Uroczystość rozpoczę-
ła dyrektor szkołyAnna Ko-
walczyk - Jas, która powitała

uczestników ślubowania, gości
oraz rodziców. Uczennica
kl. I Hania Komisarczyk od-
czytała list do rodziców, którzy
poprosili dyrekcję szkoły o do-
konanie pasowania, co też
wkrótce się stało. Od tej pory
pierwszaki stały się pełnopraw-
nymi uczniami tej placówki
oświatowej . Wychowawczynią
klasy I jest Emilia Marszałek.

w rozpoczynającej się edukacji
szkolnej . Ciepłe słowa pod ad-
resem uczniów skierowali rów-
nież: sołtys wsi Ruda Straw-
czyńska Tadeusz Picheta
i przewodnicząca Rady Rodzi-
cówWioletta Frączek, przy-
gotowując dla nich niespodzian-
ki. Słowa otuchy i wsparcia

popłynęły także samo z ust star-
szych kolegów z klasy III.

Najmłodsi, choć prze-
jęci w tym dniu , byli niezwy-
kle szczęśliwi, zaś ich rodzice
zadbali o to , by cała impreza
odbywała się w atmosferze
życzliwości i wzajemnego sza-
cunku.

Pasowania na uczna dokonuje dyrektor szkoły Anna Kowalczyk
– Jas, obok – wójt Tadeusz Tkaczyk wręczy za chwilę prezenty.

Uroczyste ślubowania
Pierwszaków



ZieMia StraWczYńskA Listopad 2015

–7–

Uroczystości w Promniku
21 października od-

było się uroczyste ślubowanie
i pasowanie na ucznia Gimna-
zjum nr 3 w Promniku kl I. Po
powtórzeniu przyrzeczenia każ-
dy z uczniów przyklękał na pra-
we kolano, a pani dyrektor Elż-
bieta Gieroń dokonywała
uroczystego pasowania. Po czę-
ści oficjalnej klasa I przedsta-
wiła piękny montaż słowno-
muzyczny na temat szkoły i na-
uki. Na zakończenie uczniowie
otrzymali pamiątki, które ufun-
dował i wręczył wójt gminy
Strawczyn Tadeusz Tkaczyk.

Już następnego dnia,
22 października, swoją przy-
sięgę złożyli z kolei uczniowie
klasy I Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Prom-
niku. Pierwszaki z dumą zapre-

zentowały swój program arty-
styczny, w którym najbardziej
zachwycił wszystkich zgroma-
dzonych wykonany przez nich
układ choreograficzny. Po po-
wtórzeniu przyrzeczenia każdy
z uczniów przyklękał na prawe
kolano, a dyrektor Elżbieta Gie-
roń dokonywała uroczystego
pasowania. Na zakończenia
uczniowie otrzymali zestawy
do malowania, ufundowane
przez wójta gminy Strawczyn
Tadeusza Tkaczyka oraz pa-
miątkowe puchary, ufundowa-
ne przez rodziców.

W obu uroczystościach
uczestniczyli wszyscy ucznio-
wie szkoły, nauczyciele oraz
rodzice i zaproszeni goście,
wspomniana m.in. kierownik
Referatu Oświaty Monika Sideł.

W Chełmcach
30 października 2015

r. uczniowie klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Chełm-
cach złożyli uroczyste ślubo-
wanie w obecności szkolnych
kolegów i koleżanek, rodziców
i nauczycieli. W tym ważnym
dniu pierwszakom towarzyszy-
li również zaproszeni goście:
wójt gminy Strawczyn - Tade-
usz Tkaczyk, radny Rady Gmi-
ny - Dariusz Rak oraz sołtys
wsi Chełmce - Marian Piec.

Po zaprezentowaniu
programu artystycznego przy-
gotowanego przez wychowaw-
cę klasy –Małgorzatę Dziu-

rę, uczniowie klasy I złożyli
uroczyste ślubowanie. Po ślu-
bowaniu dyrektor szkoły Jaro-
sław Kobiec pasował pierw-
szaków na pełnoprawnych
uczniów. Na koniec głos zabrał
Tadeusz Tkaczyk, który życzył
pierwszoklasistom wielu suk-
cesów w nauce, dobrego samo-
poczucia w szkole oraz wręczył
im prezenty ufundowane przez
Urząd Gminy w Strawczynie.
Upominkami również obdaro-
wali uczniów sołtys Marian Piec
oraz rodzice. Ten dzień na dłu-
go pozostanie w pamięci pierw-
szaków.

Podobne uroczystości
odbyły się we wszystkich szko-

łach naszej gminy.
(Kos. )
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Likwidować gimnazja czynie?

Wprowadzenie nowe-
go prawa wymagałoby zmiany
podstawy programowej od
przedszkola do szkoły średniej .
Politycy przekonują, że gimna-
zja to miejsca gdzie realizowa-
ne są niedorzeczne pomysły
a nauczyciele często nie mogą
zapanować nad uczniami. Fak-
tem jest bowiem, że gimnazja-
liści znajdują się wtedy w naj-
bardziej burzliwym okresie
swojego życia.

Przewodniczący Pra-
wa i Sprawiedliwości w regio-
nie Krzysztof Lipiec stwier-
dził, że reforma edukacji jest
oczkiem w głowie PiS.
- Przereformowanie całego sys-
temu szkolnictwa - wyznał na
łamach prasy - miałoby pole-
gać na stopniowym wygasza-
niu gimnazjów i przechodzenie
w ośmioletnie szkoły podsta-
wowe, czteroletnie licea oraz
obok funkcjonujące szkolnic-
two zawodowe. Na razie trud-
no jednoznacznie określić ter-
min wejścia ustawy (którą PiS

ma gotową – przyp. red.), ale
politykom zależy na tym, żeby
wszystko zostało zapoczątko-
wane od nowego roku szkolne-
go. Lipiec zapewnia, że likwi-
dacja gimnazjów została
skonsultowana z różnymi śro-
dowiskami.

- Z tym przesłaniem -
mówi - szliśmy do wyborów,
uzyskując tak znakomite popar-
cie, co świadczy o tym, że ten
temat jest także dla wyborców
bardzo istotną sprawą. Gimna-
zja się nie sprawdziły, jest du-
żo sygnałów na ten temat, przede
wszystkim ze strony rodziców.

Szef PiS w regionie
zaznacza, że obecnego systemu
nie da się już uzdrowić i trze-
ba dokonać reformy, choć pew-
nie na początku zostanie źle
przyjęta…
- Warto takie wyzwanie – pod-
kreśla K. Lipiec – przyjąć dla
dobra wszystkich pokoleń.
Jego zdaniem, najistotniejszym
problemem gimnazjów jest to,
że trafiają do nich uczniowie

Jeszcze podczas kampanii przedwyborczej Prawo
i Sprawiedliwość zapowiadało w swoim programie powrót
do dwustopniowego systemu oświaty z 1968 r., tzn. 8-klaso-
wa szkoła podstawowa a po niej szkoły zawodowe, technika
lub licea. Po wyborach PiS, jako partia, która wzięła wszyst-
ko, podtrzymuje ten zamiar i chce, od nowego roku szkol-
nego, zlikwidować gimnazja poprzez ich wygaszanie: (nie
będzie się przyjmować uczniów do klasy I a gimnazjaliści z
pozostałych, wyższych klas ukończą gimnazja w starym sys-
temie).

PiS zapowiada zmianę systemu oswiaty w wieku dojrzewania, a zmia-
na środowiska wpływa bardzo
negatywnie na ich dalszy roz-
wój , który związany jest z pod-
dawaniem dodatkowym egza-
minom dzieci po szóstej klasie
i po gimnazjum wpływa nieko-
niecznie dobrze na dalszy prze-
bieg procesu edukacyjnego.
Stąd też proponujemy powrót
do sprawdzonego przed laty
systemu. Jednym z postulatów
PiS jest to, żeby o czasie, kie-
dy dziecko ma rozpocząć na-
ukę, decydowali rodzice

A oto opinia prezes
Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego –
Elżbiety Drogosz: - Z wielka
obawą o projekcie mówią na-
uczyciele, którzy chcieliby po
prosu uczyć a nie bez przerwy
wprowadzać w życie nowe
reformy. Kolejna reforma nic
dobrego nie przyniesie…

Czy likwidacja gimna-
zjów spowoduje, że wielu na-
uczycieli straci pracę?

Zdaniem wiceprezy-
denta Kielc, byłego kuratora
oświatyAndrzeja Syguta: -
Nie jest prawdą, że w przypad-
ku likwidacji gimnazjów wielu
nauczycieli straci pracę – bę-
dzie dokładnie odwrotnie, oczy-
wiście, przy założeniu, że nie
spadnie liczba uczniów. Jeżeli
reforma wejdzie w życie,
to zatrudnimy więcej nauczy-
cieli do szkół podstawowych. . .

O opinie na temat li-
kwidacji gimnazjów poprosili-
śmy dyrektorki trzech Zespo-
łów Placówek Oświatowych

w naszej gminie. Niestety, jed-
na p. dyrektor odmówiła ko-
mentarza, druga nie odpowie-
działa (prosiliśmy o opinie
na piśmie – e-mailowo), jedy-
nie dyrektor ZPO w Strawczy-
nie Elżbieta Błaszczyk usto-
sunkowała się do naszej prośby.
Oto co napisała:
- Nie chcę się wypowiadać
na temat propozycji wygasza-
nia gimnazjów w Polsce, mo-
gę jedynie podjąć próbę oceny
funkcjonowania gimnazjum,
którym zarządzam.

Przez 15 lat jego
funkcjonowania udało nam się
wypracować spójny system dy-
daktyczno - wychowawczy,
który owocuje bardzo dobrymi
wynikami w nauce, znikomy-
mi problemami wychowawczy-
mi, dobrą współpracą z rodzi-
cami i środowiskiem.

Nie wyobrażam sobie
teraz wypracowania na nowo
tego wszystkiego co osiągnęli-
śmy przez te 15 lat. Moim zda-
niem, wystarczyłoby wesprzeć
pedagogów, pracujących
w gimnazjum, specjalistami:
psycholog, pedagog, logopeda
i przywrócić gabinety lekarskie
i stomatologiczne.

A co o pomyśle likwi-
dacji gimnazjów myślą zainte-
resowani rodzice uczniów?
Chętnie zamieścimy ich wypo-
wiedzi na naszych łamach.
Prosimy o listy, e-maile i tele-
fony pod adresem redakcji (ad-
res i telefony - w stopce redak-
cyjnej).

Jerzy Kosowski

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!

Dodatkowe miejsca
wprzedszkolach

Punkt przedszkolny w Oblęgorze prowadzi dodatko-
wy nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016. Grupa przedszkol-
na zostanie uruchomiona po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości

dzieci. Dysponujemy także wolny-
mi miejscami w punkcie przedszkol-
nym w Strawczynku. Szczegóły
i karty zgłoszeń można uzyskać
w punktach przedszkolnych lub na
stronie www.olimpicstrawczyn.pl
w zakładce Przedszkola.

Warsztatykulturalne
zawitałydo Chełmiec

Celem projektu jest po-
pularyzowanie obiektów zabyt-
kowych znanych lokalnej spo-
łeczności. Ćwiczenia prowadziły
profesjonalne animatorki kul-
tury: Barbara Łebkowska
i Katarzyna Zarzycka – prze-
wodniczki Muzeum Narodowe-
go w Krakowie.

Warsztaty dotyczyły
zagadnień z zakresu religii, iko-
nografii, architektury, a także
ochrony dziedzictwa kulturo-
wego. W nawiązaniu do obra-
zów i rzeźb, zadaniem
młodzieży było odnalezienie

i wyjaśnienie znaczenia po-
szczególnych atrybutów znaj-
dujących się w różnych czę-
ściach kościoła. Po zakończeniu
warsztatów uczniowie i nau-
czyciele wrócili do szkoły
z większą ilością wiedzy
i doświadczenia, jak patrzeć
i odbierać sztukę.

Już teraz wiemy,
że podziwianie dzieł artystycz-
nych może zacząć się nawet
od małego kościoła na wzgó-
rzu Chełmiec.

Agata Kipiel

W październiku 2015 r. uczniowie Gimnazjum nr 2
w Oblęgorku udali się do kościoła p.w. św. Marii Magdale-
ny i św. Mikołaja w Chełmcach na warsztaty z zakresu sztu-
ki, dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej .
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Świąteczny październik
wZPO wPromniku

Akademia rozpoczęła
się wprowadzeniem sztandaru
szkoły i wspólnym odśpiewa-
niem hymnu narodowego.
Po części oficjalnej przyszła
kolej na część artystyczną.
Uczniowie klas podstawowych
oraz gimnazjalnych wspólnie
śpiewali piosenki i recytowali
wiersze dla nauczycieli. Nawet
dzieci z przedszkola przygoto-
wały swój wierszyk, który za-
chwycił całą widownię. Po za-
kończeniu drugiej części
uroczystości przyszedł czas na

przedstawienie wyników kon-
kursu na najładniejszą laurkę
dla nauczyciela. Po rozstrzy-
gnięciu konkursu uczniowie
z widowni zaśpiewali sponta-
niczne "sto lat" dla nauczycie-
li, które wzruszyło i wprawiło
w zachwyt wszystkich zgroma-
dzonych. Na zakończenie dy-
rektor szkoły, Elżbieta Gieroń,
ze wzruszeniem, podziękowa-
ła za pracę włożoną w przygo-
towanie uroczystości i za bar-
dzo miłą niespodziankę pod
koniec akademii.

Październik obfitował w uroczyste wydarzenia.
13 października w ZPO w Promniku odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele
i uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie
odbywają się wszystkie tego typu wydarzenia.

ObchodyDnia Papieskiego
wRudzie Strawczyńskiej

Po apelu, na boisku,
miała miejsce druga część ob-
chodów. Uczniowie na przygo-
towanej trasie przez p. Emilię
Zielińską na sportowo uczcili
pamięć Wielkiego Polaka. Brać
szkolna uczestniczyła w III Bie-
gu przełajowym „Uczniowie
w hołdzie papieżowi”.

Dyrektor szkoły uro-
czyście powitała wszystkich
uczestników biegu. Przypomnia-
ła, iż Jan Paweł II uwielbiał
sport. Aktywność fizyczna to-
warzyszyła mu przez całe ży-
cie: uwielbiał jazdę na nartach,
pływanie, wędrówki po górach,
a jako chłopiec grał w piłkę
nożną. Teraz każdy z nas, ko-
mu bliski był papież powinien
naśladować go nie tylko w świę-
tości życia, ale też w aktywno-
ści fizycznej . Po takich słowach
uczniowie chętnie wzięli udział
w rozgrzewce. A następnie moc-
no zmotywowani i dobrze roz-
grzani w biegu. Każda grupa
wiekowa miała dostosowany

do swoich możliwości dystans.
Dziewczynki i chłopcy biegli
osobno.

W kategorii klas młod-
szych najszybsze były następu-
jące dziewczynki: Antonina
Gos (kl. I), Wiktoria Kacz-
marczyk (kl. II), Emilia Laso-
ta (kl. III). W tej samej katego-
rii najszybsi chłopcy to: Kacper
Kurczyński (kl. I), Dawid Śli-
wa (kl. II) i Filip Lis (kl. III).
W kategorii klas starszych
pierwsze miejsce zajęły: Juli-
ta Czupryńska (kl. IV), We-
ronika Borowiec (kl. V) i Ga-
briela Picheta (kl. VI).
Najszybsi chłopcy w kategorii
klas starszych to: Jakub Lis
(kl. IV), Dawid Mróz (kl. V),
Wiktor Wrona (kl. VI).
Na zwycięzców na mecie cze-
kała dyrektor Agnieszka
Prędota-Gad i oczywiście na-
grody. Zwycięzcy zostali uho-
norowani pamiątkowymi me-
dalami z wizerunkiem Jana
Pawła II. Aldona Grzyb

Święty Jan Paweł II był niezwykłą postacią. Mimo,
iż już 10 lat nie ma go z mami, to żywa jest pamięć o nim.
Trochę później niż w całej Polsce w Szkole Podstawowej
w Rudzie Strawczyńskiej odbył się Dzień Papieski. Ucznio-
wie klasy V, pod kierownictwem katechetki – p. Aldony
Grzyb, przygotowali krótki apel przypominający dzieciom
jakim człowiekiem był Jan Paweł II. W tym roku Dzień Pa-
pieski przeżywaliśmy pod hasłem „Jan Paweł II – patron ro-
dziny”. Nie zabrakło również ulubionej pieśni papieża „Barki”.

W piątek, 30 października 2015 r. świetlica w Straw-
czynku zamieniła się w salę balową dla przebierańców.
Czarownice, duchy, upiory i księżniczki wspólnie tańczyły,
rywalizowały w konkursach oraz lepiły z gliny wybraną
postać z bajki. Dla wszystkich dzieciaków był przygotowa-
ny stół pełen słodkości.

Halloween z SCKiS

Z kolei sobota, 31 paź-
dziernika 2015 r., to hallowe-
en'owa zabawa na pływalni
OLIMPIC. Nie zabrakło moc-
nych wrażeń zarówno dla dzie-
ci jak i dorosłych. Odważni,
którzy wystartowali w konkur-
sach, otrzymali upominki oraz
talony do kawiarni "Syrenka".

Już 27 listopada,
w piątek, kolejna zabawa dla
najmłodszych. Tym razem za-
praszamy na świetlicę SCKiS
w Promniku, gdzie odbędzie
się Bal Andrzejkowy. Będą
tańce, konkursy i zabawy oraz
andrzejkowe wróżby. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkie dzieci!

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
planuje utworzenie zespołu ludowego.

Chętnych, w każdym wieku, prosimy o kontakt
z wydziałem kultury SCKiS w Strawczynie osobiście

(dawny GOK), telefonicznie pod nr 41 303 86 35
lub mailowo na adres kultura@strawczyn.pl
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Organizatorzy przygo-
towali dla dziewcząt i chłop-
ców, urodzonych w latach: 2000
– 2005, osiem biegów na 600,
800 metrów oraz 1 milę. Trasy
biegów dłuższych prowadziły
nad zalewem w Strawczynie
z metą na stadionie Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego
OLIMPIC w Strawczynku.

Uczestników biegu,
ich opiekunów sportowych oraz
niektórych dyrektorów szkół
powitał dyrektor SCKiS

Maciej Lewandowski, życząc
zawodnikom sukcesów sporto-
wych. Dyrektor nawiązał do ko-
lejnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości po ponad
100 latach niewoli oraz woli
uczczenia tej daty w sposób
sportowy. Inne cele imprezy,
to: promowanie patriotyzmu,
popularyzacja biegania jako naj -
prostszej formy aktywności ru-
chowej oraz propagowanie
zdrowego stylu życia.

Zawody rozpoczęły

Już po raz siódmy, na starcie Biegu Niepodległości,
organizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie, stanęło 250 uczniów z 15 szkół
z gminy Strawczyn oraz gmin ościennych. Szkoda, że z tej
szansy uczczenia 97. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, nie skorzystały ZPO w Promniku oraz SP
w Korczynie…

–10–

VII BiegNiepodległości

250 uczniów na starcie w Strawczynku

Nagrodę specjalną Adrianowi Snochowi, który podczas biegu.. .
zgubił buta, a jednak dobiegł do mety, wręcza dyrektor SCKiS
– Maciej Lewandowski.

Zwycięzcy trzech biegów w poszczególnych kategoriach,
z naszej gminy, od lewej : Kinga Siedlarz (1000m), Kacper
Śliwa (800m) i Idalia Mastalerz (800m) – wszyscy z Oblęgorka.

dziewczęta najmłodsze z rocz-
nika 2005 biegnące na dystan-
sie 600 metrów. I od razu miły
akcent gminny – zwyciężyła
Kamila Resiak ze Szkoły Pod-
stawowej w Niedźwiedziu, II
miejsce zajęła Karolina Szcze-
rek, III – Julia Jachimczyk.

Dominację uczniów
z naszej gminy zaznaczyli moc-
no zwycięzcy biegów: Kinga
Siedlarz na 1000 m, Kacper
Śliwa na 800 m oraz Idalia
Mastalerz na 800 m - wszy-
scy z ZPO w Oblęgorku.

A oto wyniki wszyst-
kich konkurencji:
- bieg chłopców na 600 m: I -
Antek Domagała, II - Rado-
sław Wójcik, III - Kuba Lis,
- 800 m - dziewczęta: I - Ida-
lia Mastalerz, II - Wiktoria
Banaś, III - Anna Bernat,
- 800 m chłopcy: I - Kacper
Śliwa, II - Wiktor Tomaszew-
ski, III - Dawid Chudzik,
- 1 000 m dziewcząt: I - Kinga

Siedlarz, II - Maria Kowal-
czyk, III - Ewelina Czupryń-
ska,
- 1 mila, dziewczęta: I - Julia
Szymkiewicz, II - Zofia Szczy-
piór, III - Martyna Ziomek
(na zdjęciu na okładce),
- 1 mila chłopcy (rocznik 2002):
I - Bartłomiej Pelicki, II - Ja-
kub Ogonowski, III - Mate-
usz Wosiński,
- 1 mila chłopcy (rocznik 2000
– 2001 ): I - Dawid Kowalczyk,
II – Hubert Przeździk, III -
Bartek Siadul.

Nagrody w postaci
grawertonów, medali, dyplo-
mów oraz nagród rzeczowych,
ufundowanych przez SCKiS,
wręczył zwycięzcom dyrektor
SCKiS – Maciej Lewandowski,
opiekunowie zawodników zo-
stali obdarowani parasolami,
które bardzo się przydały,
bo pod koniec zawodów rozpa-
dał się deszcz.

(Kos. )








