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W dyskusji wzięli
udział: Wójt Tadeusz Tkaczyk
(TT), Przewodniczący Rady
GminyArkadiusz Wilczkowski
(AW), Przewodnicząca Komisj i
Rewizyjnej Sylwia Kasprzyk
(SK), członek Komisj i Rewizyj-
nej Rafał Kwiecień (RK), dy-
rektor ZPO w Strawczynie Ja-
dwiga Elżbieta Błaszczyk (JB)
oraz dyrektor SP w Chełmcach
Jarosław Kobiec (JK).

TT: Pozwolę sobie zadać parę
pytań do członków Komisji Re-
wizyjnej w sprawie czasu kon-
troli. We wszystkich protokołach
jest stwierdzenie, że kontrolę
przeprowadzono w dniach 30.08.
– 05.09.2016 r. Według kontro-
lowanych kontrola odbyła się
w dniu 30.08.2016 r. od godz.
9:00 do 14:00. Według udziela-
jących informacji pracowników:
p. Moniki Sideł, p. Danuty
Snoch, p. Ireny Jas, p. Elżbiety
Met i p. Anny Michalskiej kon-
trola odbyła się 30.08. 2016 r.
i w dniu 31 .08.2016 r. ok. pół
godziny po sesj i. (. . .) Zatem py-
tam: Gdzie odbywała się kontro-
la Komisj i Rewizyjnej dnia
pierwszego, drugiego, trzeciego,
czwartego i piątego września?
W którym pokoju? Kogo i co
kontrolowano? Kto udzielał od-
powiedzi i wyjaśnień? Gdzie jest
zapis z kamery? A jeżeli tego nie
ma to jest to kłamstwo i proszę
o odpowiedź każdego z człon-
ków Komisji Rewizyjnej .
W zakresie ustalenia kontroli,
taki zapis z protokołu: Możliwo-
ści przeprowadzenia rzetelnej
kontroli były ograniczone i wy-
nikały z braku przygotowania
jednostki do kontroli, np.: brak
udostępnienia Ksiąg Inwentarzo-
wych. Oświadczenie pani Snoch
Danuty skierowane do mnie
na moją prośbę:
Wyjaśnienie do protokołu
z przeprowadzonej kontroli
w dniu 30.08.2016 r. przez panią
Ewę Lipińską. Zespół Placówek
Oświatowych w Strawczynie
– Księga Inwentarzowa Środków
Trwałych w dniu 30.08.2016 r.
nie została udostępniona pani
Ekspert z uwagi na to, że w tym

czasie była w siedzibie ZPO
w Strawczynie – zgodnie z listą
dokumentów, o które prosiła
pani Przewodnicząca Komisj i
Rewizyjnej Kasprzyk Sylwia
w mailu z dnia 26.08.2016 r.
O tym fakcie została poinformo-
wana przeze mnie pani Ekspert.
W tym samym czasie członko-
wie Komisj i Rewizyjnej w sie-
dzibie ZPO w Strawczynie prze-
prowadzali kontrolę środków
trwałych z Księgą Środków
Trwałych. (…) Księga Inwenta-
rzowa Środków Trwałych w dniu
30.08.2016 r. nie została udo-
stępniona pani Ekspert z uwagi
na to, że w tym czasie była
w siedzibie Szkoły Podstawowej
w Chełmcach – zgodnie z listą
dokumentów, o które prosiła pa-
ni Przewodnicząca Komisj i
Rewizyjnej Kasprzyk Sylwia
w mailu z dnia 26.08.2016 r.
O tym fakcie została poinformo-
wana przeze mnie pani Ekspert.
W tym samym czasie członko-
wie Komisj i Rewizyjnej w sie-
dzibie Szkoły Podstawowej
w Chełmcach przeprowadzali
kontrolę środków trwałych
z Księgą Środków Trwałych.
Pytam: Co stało na przeszkodzie,
aby Ekspert, będąc w Urzędzie
Gminy, przeszedł do jednostki
w Strawczynie i przejechał do
Szkoły Podstawowej w Chełm-
cach? Dlaczego rozdzielono
pracę Eksperta i pozostałych
członków Komisji? Jak można
dokonywać kontroli gdy Księga
Inwentarzowa jest w jednym
miejscu a przedmioty – zapisane
w tej księdze – w drugim?
Wnioskuję, że była to zamierzo-
na manipulacja i rozdzielenie
kontrolujących celowo. Celowo,
żeby takie coś stworzyć, taką
sytuację, że panuje tu nieład.
Czy kontrolujący napotkali na
jakiekolwiek trudności z otrzy-
maniem jakichkolwiek materia-
łów lub danych? Do mnie w tej
sprawie nie zgłoszono żadnych
wniosków. Ja jestem przełożo-
nym również jednostek organi-
zacyjnych i w przypadku gdy
kontrolujący mają jakiekolwiek
trudności powinien zgłosić je do
przełożonego. Zatem jednostki

były przygotowane do kontroli
i w tym celu – żeby rozwiać
wszelkie wątpliwości – ja złoży-
łem do pana Przewodniczącego
wniosek o zwołanie sesj i Rady
Gminy, który nie uzyskał pań-
skiej aprobaty, ale to później
o tym powiem. I prosiłem o za-
proszenie Eksperta na tą sesję.
To pokazuje, proszę państwa,
że to jest manewrowanie.
Zarzut trzeci – niewłaściwego
zatrudniania w projekcie „Szan-
sa na równy start” – Komisja
ma w części rację. Tak, podzie-
lam tu pogląd w części złamania
procedur przy zapytaniu oferto-
wym – dotyczy Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Strawczy-
nie. W związku z tym pani
dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Strawczynie
i kierownik referatu oświaty zo-
stały ukarane karami nagany.
Natomiast osoba, która była
wprost odpowiedzialna za prze-
prowadzenie procedury wyłania-
nia wykonawców do tego
projektu nie jest już pracowni-
kiem Urzędu, nie jestem w sta-
nie wyciągnąć żadnych konse-
kwencji. Natomiast projekt
„Bajkowe smyki” – brak niepra-
widłowości. Oświadczenie rad-
cy prawnego, przeczytam tylko
ostatni akapit:
Powyższe ustalenia nie upraw-
niają do stwierdzenia o niepra-
widłowości przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego w
roku 2013 na świadczenie usług
polegających na pełnieniu funk-
cji koordynatora w zakresie pro-
jektu pod nazwą "Świadczenie
usług polegających na pełnieniu
funkcji koordynatora i asystenta
koordynatora w zakresie projek-
tu "Bajkowe Smyki" realizowa-
nego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki,
poddziałanie 9.1 .1 ".
Następnie zatrudnienie kucharki
– również brak.. .
AW: Czy ja mogę przerwać.. .
TT: Nie. Pan nie może zabrać
Wójtowi głosu, bo Wójt ma wąt-
pliwości i chce to wyjaśnić.
Uniknął pan zwołania sesj i
w tym celu. Ja się zwróciłem
do pana, że mam wątpliwości
i chcę to wyjaśnić.
AW: Co do prowadzenia sesj i
jest to wyłączna kompetencja
Przewodniczącego Rady – to jest
jedna kwestia. Jakby pan był re-
ferentem w danej sprawie oczy-
wiście tan głos jak najbardziej
się panu należy. I w tej sprawie
też. Tylko że tu pan referuje jak-
by całość sprawy.. .

TT: Ja się zwracam do członków
Komisji Rewizyjnej i chcę od-
powiedź!
AW: To traktujemy jako interpe-
lację. Pan złoży te pisma.. .
TT: Nie interpelację tylko zapy-
tania. Pytam wprost i będę pro-
sił o udzielenie odpowiedzi
do kamery. Proszę mi w tym
nie przeszkadzać Panie Prze-
wodniczący, bo pan nie jest
jedynym władcą. Już pan się
dopuścił uchybienia prawu
nie zwołując sesj i.
AW: Nad tym będziemy jeszcze
rozmawiać.
TT: . . .zatrudnienie kucharki –
również brak nieprawidłowości.
Oświadczenie pani Met:
Oświadczam, że na podstawie
art. 11 Ustawy z dnia 21 .11 .2008
r. o pracownikach samorządo-
wych przeprowadza się konkur-
sy na stanowiska urzędnicze oraz
kierownicze stanowiska urzęd-
nicze. Stanowisko kucharz
w samorządowych jednostkach
organizacyjnych należy, w świe-
tle załącznika do Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia
18.03.2009 r. w sprawie wyna-
gradzania pracowników samo-
rządowych, do stanowisk po-
mocniczych i obsługi, w związku
z tym nie wymaga przeprowa-
dzania konkursu.
Czyli nie ma nieprawidłowości
i posądzenie o nepotyzm nie
znajduje uzasadnienia.
I punkt czwarty – ostatni już.
Pytam członków Komisji Rewi-
zyjnej czy są w stanie odróżnić
stół bilardowy od stołu pingpon-
gowego? Bowiem w protokóle
zapisane jest, że w szkole
w Strawczynie jest nieoznako-
wany stół bilardowy, a chodzi
o stół pingpongowy. To pokazu-
je lekkość podejścia do zagad-
nienia. Nie liczenie się z nikim.
Gdybyście Państwo przeczytali
te wyjaśnienia osoby kontrolo-
wanej to byście to zweryfikowa-
li i byłoby wszystko ok. Lekce-
ważenie. Piszecie, że do 5
września trwała kontrola. Tyle
czasu było, to można było wyła-
pać wszystkie te rzeczy.
I do pana, panie Przewodniczą-
cy: Wszystkie te wątpliwości
były powodem tego, żeby zwo-
łać sesję i powyjaśniać, bowiem
ja kierując gminą od 22 lat dbam
o to, żeby było tu tak robione
jak tylko jest możliwe. Zgodnie
z prawem i zgodnie z życzeniem
mieszkańców. Bardzo mnie nie-
pokoi, jeżeli ja dostaję takie coś
na swoje biurko, ale bardziej
teraz jestem przekonany o nie-

Sesja Rady Gminy w Strawczynie, która odbyła się
30 listopada 2016 r., została zdominowana przez dyskusję
nad przyjętym na poprzednim posiedzeniu Rady Gminy
(27 października 2016 r.) protokołem pokontrolnym z kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Strawczynie oraz Szkole Podstawowej
w Chełmcach.

Spóro protokół pokontrolny
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uczciwości, pana również,
bo pokazuje to, że pan nie wyra-
ził woli współpracy. Nie dopro-
wadził pan do wyjaśnień tych
wątpliwości, a przypisał pan
sobie prawo oceny mojego
wniosku – nie ma pan takiego
prawa. Ma pan prawo zwołać,
bo ustawa o samorządzie mówi,
że Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje sesję Rady Gminy
na wniosek Wójta – w myśl
art. 20 ustęp 3. Wójt jest wybra-
ny w wyborach powszechnych.
Ma mandat, który go upoważnia
do takich kroków. Nie przekro-
czyłem swoich uprawnień, tylko
prosiłem pana, żeby pan zwołał
sesję w celu wyjaśnienia tych
wątpliwości i niejasności. Pan
tego nie zrobił i uznaję to
za lekceważenie Wójta, brak wo-
li współpracy. Wykorzystuje pan
większościową pozycję w Ra-
dzie i służy pan obronie pani
sołtys z Huciska w toczącym się
procesie sądowym i unika pan
kontroli mieszkańców. Podkre-
ślam: służy to obronie pani soł-
tys z Huciska. Dla mnie odpo-
wiedź państwa nie jest potrzebna
– państwo wytłumaczcie się
mieszkańcom, bo ja tych ludzi
nie mogę ukarać za to czego
nie ma, a wręcz widzę bardzo
nieprzyjemną sytuację – to jest
napaść. Ja kieruję gminą 22 lata
i takiego czegoś nigdy nie było.
Mam świadomość omylności
własnej , swoich pracowników,
ale nie dopuszczam nigdy złośli-
wości w działaniu. Nie będę ni-
gdy akceptował takich rzeczy,
bo państwo również zostaliście
wybrani żeby służyć mieszkań-
com i jak się coś okazuje, że jest
niewłaściwego, to się kieruję to,
a nie 27 października na sesj i się
przyjmuje protokół z kontroli,
a 2 listopada on jest w sądzie.
Nie ukrywam – to boli. Nigdy
w swojej pracy nie postępowa-
łem w taki sposób, żeby komuś
dopiec. Niejednokrotnie miałem
wiele uwag, ale tylko meryto-
rycznie się odnosiłem do nich.
AW: Odnośnie zwołania sesj i.
W tym piśmie oczywiście wyja-
śniłem dlaczego nie. Po pierw-
sze: procedura przyjmowania
pokontrolnych wniosków, za-
strzeżeń została wyczerpana –
zgodnie z zapisami Statutu.
Po drugie: niezwołanie sesj i
było z tego tytułu, że nad czym
mieliśmy procedować? Pan nie
złożył żadnych dokumentów
dodatkowych. Nie chodzi mi
o uchwały, bo tu akurat nie było-
by uchwał, ale pisma wyjaśnia-

jące, aby Rada wiedziała nad
czym procedować. Przepisy mó-
wią o tym, że pan oczywiście jak
najbardziej ma prawo wyjść
z wnioskiem o zwołanie sesj i
i Przewodniczący jest zobowią-
zany do zwołania sesj i w mo-
mencie kiedy jest złożony
do tego komplet dokumentów.
Nie chodzi mi o uchwały, chodzi
mi o informacyjne pisma, o inne
tego typu dokumenty. Tu został
złożony tylko sam wniosek – nie
było żadnych innych dokumen-
tów. Jeżeli by była taka możli-
wość, żeby Przewodniczący nie
był potrzebny i nie musiałby
prowadzić, czy nie był by umo-
cowany w przepisach prawa
to Wójt by sam zwoływał
i prowadził sesję, ale ustawo-
dawca przewidział podział ról,
czyli Wójt ma swoją dużą,
ogromną, co do tego procedo-
wania, działkę i Przewodniczący
skromną, małą, co do prowadze-
nia sesj i. Ja nie widzę tu żadnych
uchybień z mojej strony – odno-
śnie tego procedowania co przy-
jęliśmy, bo na to wszystko był
czas i myśmy – ze strony Rady
– dotrzymali. To, że zbieg oko-
liczności pewien spowodował,
aczkolwiek tu i tak już nie był
następny tryb, bo tryb był wy-
czerpany. Statut jasno mówi
kiedy można złożyć zastrzeżenia
i te terminy były dotrzymane.
A następna kwestia, najbardziej
bolesna, to co pan mówi – gene-
ralnie nie wiem o czym pan mó-
wi – to że jakieś mam układy,
czy działam na korzyść pani soł-
tys z Huciska, albo to, że proto-
kół został przesłany do sądu.
Czy to ja go przesyłałem? Czy ja
wystąpiłem do sądu z wnio-
skiem.. .? Nie wiem jakie pan tam
widzi powiązania. To są pomó-
wienia. W jaki sposób pan może
mi udowodnić, że ja działam
na czyjąś niekorzyść, a na czyjąś
korzyść.
TT: 27 października odbywała
się sesja. Ja w tym czasie musia-
łem być w Busku i przykro mi,
bo może by się to inaczej poto-
czyło, ale czytając protokół z se-
sj i był wniosek pana radnego,
który można było odczytać, że-
by przenieść to i wysłuchać tych
kontrolowanych. Był taki wnio-
sek i można było to zrobić, ale –
i tu jest właśnie ten moment
działania na korzyść – bo to by-
ło potrzebne w sądzie i trzeba
było to na gwałt przyjmować, nie
patrząc na wątpliwości. Tak się
nie pracuje społecznie. Trzeba
wszystko wyjaśnić do końca.

AW: Komu było potrzebne? Ja-
ką my mieliśmy wiedzę, że ko-
muś jest potrzebny ten protokół?
TT: Ja żyję na tym świecie nie-
mal 70 lat i już się spotkałem
z wieloma takimi przypadkami,
że nikt nic. . . Nie chcę tutaj dalej
tego oceniać. Obłuda jest pa-
skudną cechą ludzką.
AW: To jest pana subiektywna
opinia. Co do tych zapytań, któ-
re złożył pan do Komisji Rewi-
zyjnej , zespołu kontrolnego,
oczekuje pan odpowiedzi w pkt.
9 porządku obrad.. .
TT: Tak. Tu są jeszcze kontrolo-
wane osoby: pan dyrektor
z Chełmiec i pani dyrektor Ze-
społu Placówek Oświatowych
ze Strawczyna, bo ja w tej części
nie będę mógł być, bo muszę
wyjechać. Jeżeli by mieli jakieś
uwagi to ja proszę, żebyście pań-
stwo ich wysłuchali. Celem kon-
troli powinno być pokazanie nie-
prawidłowości, wskazanie drogi
jak należy to poprawić. Nie na-
paść! Przecież tutaj tak wszyst-
ko widać, że no.. . Nawet ten
co by nie chciał to i tak zauważy.
AW: I dobrze pan zauważył,
bo z tego tytułu ja bym wolał,
aby to było przez zespół kontro-
lujący odpowiedziane na piśmie.
TT: Nic podobnego. Proszę od-
powiedzieć do kamery. Chcę
jeszcze dopowiedzieć w sprawie
tego wniosku – było jasno napi-
sane, że wyjaśnienie wątpliwo-
ści wynikających z tych protokó-
łów pokontrolnych. Przecież
państwo głosowaliście wcześniej
nad przyjęciem tych wniosków.
To nie wie pan nad czym żeście
głosowali?
AW: Głosowaliśmy, ale pan
mógł jeszcze wyłuskać coś inne-
go. Nie wiedzieliśmy.. .
TT: Jasno było napisane: wątpli-
wości. . . Proszę przeczytać wnio-
sek. To jest unikanie wyjaśnienia
sprawy. Nie służy to dobru gmi-
ny takie postępowanie.
AW: Zapytania padły i sprawa
będzie wyjaśniona. Tylko jedna.. .
TT: Żadna interpelacja. To są
zapytania i proszę odpowiadać.
AW: Interpelacje właśnie są
składane na piśmie, na które
przewidziany jest odpowiedni
termin.
TT: Nie złożona interpelacja.
Wójt nie będzie składał interpe-
lacj i. Wójt pyta członków Komi-
sj i Rewizyjnej i niech odpowia-
dają.
AW: Ale co do niektórych kwe-
stii jeszcze są skierowane pyta-
nia do Ekspert. Pani Ekspert dzi-
siaj nie mamy.

TT: To panią Ekspert poprosi
pan na sesję i odpowie, a dziś
niech odpowie pan Kwiecień,
pani Wawrzeńczyk, pani Ka-
sprzyk. Gdzieście tworzyli te
protokoły
RK: Sami chcieliście. . . Pewne
kwestie przedstawimy, które nie
były na forum.. . Na pewno nie
przysłuży to sprawie ogólnej . . .
SK: Pan Wójt chce wyjaśnień,
oczywiście te wyjaśnienia zło-
żymy. Czas był na te wyjaśnie-
nia i ze strony państwa dyrekto-
rów i ze strony naszej , Komisj i.
Jeżeli były jakieś wątpliwości
co do protokołu był czas na to
do 27 października – my nie
zmieniliśmy ani wniosków, ani
zaleceń. One w pierwszym pro-
tokole były takie same i w dru-
gim protokole były takie same.
Oczywiście złożymy dzisiaj wy-
jaśnienia, jeżeli pan tak się
strasznie domaga, do kamery
– to nie jest żaden problem,
ponieważ cały nasz protokół jest
oparty na tych dokumentach,
które dostaliśmy, które zostały
nam udostępnione. W pkt. 9 po-
rządku obrad oczywiście odpo-
wiemy na pytania.
TT: (Do radnego Rafała Kwiet-
nia) Pan światowy człowiek
i pan nie odróżnia stołu bilardo-
wego od stołu pingpongowego?
SK: Jest coś takiego jak błąd pi-
sarski i tutaj się akurat zdarzył.
TT: To dla was się może zda-
rzyć, natomiast dla kogoś inne-
go nie? To jest to.
SK: W księgach inwentarzo-
wych są zapisy z 2013 r. a na
koncie nie ma, bo są w 2014 r.
– to nie wiem, czy to jest błąd
pisarski. . .
TT: Jeżeli są przekręty tego ty-
pu, że coś jest poza ewidencją
to ja pozwalniam pracowników.
SK: Je nie wiem, czy są prze-
kręty. Czekaliśmy na wyjaśnie-
nia do 27 października.
AW: W 9 pkt. będziemy rozma-
wiać, bo przedłużamy.. . Każdy
będzie miał możliwość wypo-
wiedzenia się.

Po głosowaniu nad
uchwałami i przerwie powróco-
no do dyskusji w pkt. 9 porząd-
ku obrad.

SK: Na początku chciałam po-
prosić pana Wójta, żeby nie
mieszał Rady Gminy, a przede
wszystkim Komisji Rewizyjnej
do swoich prywatnych celów.
Ponieważ kontrola została za-
planowana i przyjęta przez Radę
w lutym 2015 r.
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A teraz odnosząc się do pytań.
Kontrola była zaplanowana
od 13 sierpnia do 5 września
– to są ramy czasowe. W tych
ramach czasowych komisja się
zmieściła, kontrolę przeprowa-
dziła.
Odnosząc się do zarzutu do pro-
tokołu Eksperta, gdzie Ekspert
pisze, że nie uzyskała dostępu
do dokumentów, m.in. Księgi In-
wentarzowej Wartości Niemate-
rialnych i Prawnych, Wykazu
Środków Trwałych, Wykazu
Środków Trwałych Niskocen-
nych – i tutaj jest wszędzie zapis,
jak czytamy: nie została udo-
stępniona, brak możliwości
wglądu, nie została udostępnio-
na, brak możliwości zweryfiko-
wania z Księgą Inwentarzową,
nie została udostępniona, brak
możliwości wglądu we wszyst-
kie środki trwałe. My jako Ko-
misja Rewizyjna spotkaliśmy się
na krótką rozmowę z Ekspertem
po naszych kontrolach, czyli
po wizytach w szkole. Zapytali-
śmy, czy pani Ekspert dostała
wszystkie dokumenty o które
prosiła, pani Ekspert powiedzia-
ła, że poprosiła o Księgi Inwen-
tarzowe, owszem została jej
udzielona informacja przez pa-
nią Danutę Snoch, że księgi
takie są w posiadaniu szkół,
na co pani Ekspert powiedziała,
że ona się przejdzie do tych
szkół, natomiast pani Danuta
Snoch jej odpowiedziała, że po
co, jak w szkole nikogo nie ma
i nikogo tam nie zastanie. To jest
to, co usłyszała Komisja Rewi-
zyjna. Jeżeli jest taka potrzeba
należy zwrócić się do Ekspert,
zaprosić na sesję i wyjaśnić,
może ona udzielić wtedy odpo-
wiedzi na każde pytanie odno-
śnie jej protokołu.
Będąc jeszcze przy protokole
– dostaliśmy oświadczenia,
o które prosiłam pana Wójta,
nie dostałam opinii prawnej ,
w której prawnik zatrudniony
przez Urząd Gminy wypowiada
się, że w przetargu odnośnie
„Bajkowych Smyków” nie moż-
na powiedzieć, że tam były ja-
kieś nieprawidłowości. Nie za-
poznaliśmy się z tą opinia
prawną, natomiast kodeks postę-
powania administracyjnego ja-
sno wskazuje w art. 24, jakie
osoby mogą uczestniczyć w tym
postępowaniu, a jakie osoby
powinny być wykluczone.
Odnośnie postępowania przetar-
gowego, w którym komisja
stwierdziła, że tutaj są jakieś
nieprawidłowości. Tak jak napi-

saliśmy w protokole: pkt. 7 imię
i nazwisko osoby dokonującej
obliczenia wartości zamówienia
jest pani Jadwiga Elżbieta
Błaszczyk. Osoby, do których
zwrócono się pisemnie z zapyta-
niem, jest wymieniona pani Be-
ata Kabała, pani Monika Sideł
i pani Katarzyna Serweta.
W dalszej części tego dokumen-
tu czytamy, że w wyniku doko-
nanej oceny złożonych przez
wykonawców ofert i porównaniu
ich z wymogami zamawiającego
wybrano ofertę złożona przez
panią Katarzynę Serwetę i tutaj
podpisy osób przeprowadzają-
cych postępowanie: w pkt. 1
podpisana jest pani Jadwiga Elż-
bieta Błaszczyk, w pkt. 2 pani
Helena Picheta, w pkt. 3 nato-
miast mamy panią Monikę Sideł,
której nazwisko zostaje skreślo-
ne, mamy tylko 3 podpisy, więc
myślę, że tu nie tylko jedna nie-
prawidłowość, że osoby w linii
pierwszej są uczestnikami tego
zapytania ofertowego, nie tylko
ta nieprawidłowość, ale także
taka, że powinny być podpisy
przynajmniej trzech osób, a już
na pewno nie osoby, do której
zwrócono się z zapytaniem ofer-
towym, ponieważ osoba, która
dostała zapytanie ofertowe nie
może sama siebie oceniać.
Przechodząc do Ksiąg Inwenta-
rzowych.. . Pani dyrektor w dru-
gim odniesieniu się do protoko-
łu pisze nam, że to nie jest ten
sam protokół. Tak jak powie-
działam na sesj i poprzedniej ,
że to są te same zapisy, tylko
odniesienie się do zastrzeżeń
i uwag. Napisaliśmy w pierw-
szym protokole, że komisja nie
znalazła pewnych zapisów,
natomiast z zapisu na koncie 013
środków trwałych, np.: w roku
2013 mamy tylko radiomagne-
tofon za trzysta parę złotych, na-
tomiast zapisy w Księdze In-
wentarzowej Zespołu Placówek
Oświatowych sugerują zupełnie
coś innego – jest więcej tych za-
pisów. W 2014 na koncie 013
daty się nie zgadzają, ale to już
pomijamy, może było inaczej
księgowane, ale znajdujemy tam
pozycje dotyczące Schroniska.
Zespół Placówek Oświatowych
księguje faktury, które dotyczą
Schroniska, co nie powinno mieć
miejsca – przynajmniej w uzna-
niu Komisj i, ponieważ jest to
odrębna jednostka organizacyj-
na prowadzona przez Urząd
Gminy (. . .) posiada odrębny NIP,
odrębny regon, oczywiście też
ma statut. Pani dyrektor przysła-

ła w swoich wyjaśnieniach,
że jest to placówka prowadzona
przez Zespół Placówek Oświato-
wych i przedłożyła nam uchwa-
łę z 25 kwietnia, co nie zmienia
faktu, że w dalszym ciągu jest to
odrębna jednostka prowadzona
przez UG, jak sama pani dyrek-
tor corocznie pisze nam w spra-
wozdaniu. Wracając do zapisu
Ksiąg Inwentarzowych. Księga
Inwentarzowa i zapis na koncie
013 powinny być spójne, powin-
ny mieć tą samą datę i powinny
być nanoszone w 30 dni od mo-
mentu wystawienia faktury –
przynajmniej tak jest w ustawie
o rachunkowości. Tego brakuje,
mamy na to dokumenty.
Odnosząc się do zatrudnienia
kucharki: tak, jak było napisane
w protokole pierwszym, nie ma
jasno sprecyzowanego w ustawie
zapisu, że musi być przeprowa-
dzony konkurs na takie stanowi-
sko i że powinna być cała proce-
dura, ale pytanie komisj i brzmi:
skąd osoby, które chcą apliko-
wać na to stanowisko wiedzą,
skoro nie ma ogłoszeń, nie ma
nigdzie informacji. . . Skąd wie-
dzą? To nie są pieniądze osoby
prywatnej . To są pieniądze pu-
bliczne i one powinny być jasno
i klarownie wydawane i jasno
i klarownie każdy etap każdego
postępowania przedstawiony.
RK: Ciężko mi się odnieść,
bo nie mam do kogo – pana wój-
ta nie ma. Były konkretne zarzu-
ty do konkretnych osób, uszczy-
pliwe „domówki”, ale my jako
Rada już przyzwyczailiśmy się
do takiego zachowania, więc
nawet nie mam tego za złe.
Nawet ta sytuacja z pytaniem,
czy przeczytaliśmy jako Komi-
sja cały ten protokół. Przeczyta-
liśmy. (. . .) Co do tego nieszczę-
śliwego stołu bilardowego – to
był oczywiście stół do ping-pon-
ga i naprawdę dobrą wolą Komi-
sj i było uregulowanie tego bra-
ku numeru inwentarzowego
od razu, o czym pani dyrektor
nawet nie wspomniała w swoim
uzasadnieniu. I tak zrobiliśmy,
bo chcieliśmy dobrze, załatwmy
to od razu, bo pewne rzeczy
mogą być ulotne, a wiemy do-
brze, że te kwestie muszą być
przestrzegane przez jednostki,
czyli w sposób trwały nanosze-
nie numerów inwentarzowych
na wszystkich swoich sprzętach.
Dobrej woli sporo było. Pan wójt
nam zarzucił, że my z góry zało-
żyliśmy, że Komisja pójdzie
do jednostki, a Ekspert zostanie
tutaj – to nie było tak. Tutaj

czynnik ludzki tylko zaważył,
a konkretnie ciekawość. Często
dyskutujemy o różnych rzeczach,
o losach, np.: jednostki ZPO,
a nie wiemy jak ona wygląda
w środku. Ja na przykład nie by-
łem w tej jednostce, dlatego
chciałem iść, zobaczyć jak ona
wygląda, z jakimi borykają się
problemami, dlatego byliśmy
nawet w łazienkach – wszędzie
byliśmy, bo chcieliśmy to po-
znać. Wszyscy chcieliśmy zoba-
czyć jak to ZPO funkcjonuje.
Jeżeli państwo sobie życzycie
to był zapis foniczny i można
sobie tą rozmowę odtworzyć,
dlaczego tak to wynikło. Pan
Wójt nam zarzucił, że robimy
to w sposób zamierzony, abso-
lutnie z tym się nie mogę zgo-
dzić. Jeżeli chodzi o przeprowa-
dzenie tej kontroli to na pewno
z nastawieniem bardzo pozy-
tywnym poszliśmy, ale w toku
przeglądania wszystkich doku-
mentów wyszło co innego.
My nie możemy o tym nie mó-
wić. Jeżeli coś było niezgodne
to jest niezgodne – nie możemy
mówić, że to jest odcień szarości
i to już nie jest problemem.
Jeżeli coś zauważyliśmy wska-
zaliśmy na to, żeby na przyszłość
te jednostki już takich błędów
nie czyniły.
AW: Pan Wójt powiedział, że nie
ma pracy zespołu kontrolnego
nagranej , jakie dowody na to
gdzie obradował. Przepisy nic
nie mówią w tej kwestii. Zespół
kontrolujący działa na podstawie
planu i upoważnienia Przewod-
niczącego i to jaką formę przy-
bierze, w jakiej formie będzie
kontrolował poszczególne jed-
nostki to jest ich wola. Nie mó-
wi się tu nic, że Ekspert powoła-
ny do badania poszczególnych
tematów i dokumentów musi być
w tym samym pomieszczeniu
co zespół kontrolujący. Wyni-
kiem tej kontroli jest protokół
pokontrolny i to gdzie on po-
wstaje, w jakich warunkach,
to nie ma znaczenia. To jest ty-
powe spotkanie robocze. Nie ma
podstawy prawnej i obowiązku,
aby zebranie zespołu kontrolują-
cego było nagrywane.
SK: Ponieważ dyrektor z dyrek-
torką odwołują się od tego,
że sprzęty które były kontrolo-
wane były opisane. Pani dyrek-
tor dobrze wie, że wszystkie ze-
stawy komputerowe, które
zostały przekazane, z projektu
„E-wykluczenie” bodajże, po-
winny być opisane numerem
inwentarzowym Urzędu Gminy,



ZieMia StraWczYńskA grudzień 2016

–5–

a nie miały żadnego. W Chełm-
cach jak najbardziej wszystkie
zestawy były opisane numerem
inwentarzowym. Tam chodziło
o stół do tenisa, przy którym ko-
misja zwróciła uwagę.
JK: W pierwszym protokole nie
było mowy o żadnym sprzęcie
w klasie „0”. W drugim protoko-
le jest zapisane, że nieoznaczo-
ny sprzęt w klasie „0”, a sprzęt
w klasie „0”, jak Komisja do-
kładnie pamięta, miał oznacze-
nia – numery Urzędu Gminy.
O zerówce nie było w ogóle
mowy podczas komisj i, bo był
opisany sprzęt, tylko że to jest
gminny sprzęt i nie ma go
w moich książkach – chodziło
o meble. Będzie protokół prze-
kazania, będzie w moich doku-
mentach.
SK: I taki był zapis.
JK: Ale w dokumentach ostat-
nich jest zapisane jako nieprawi-
dłowość. Sprzęt w klasie „0” był
z dostosowania oddziałów przed-
szkolnych z projektu i był opisa-
ny numerami Urzędu Gminy,
nie był u mnie w książce, a zapis
w protokole ostatnim jest taki:
Natomiast meble, które znajdują
się w jednej z sal lekcyjnych
nie były opisane numerem in-
wentarzowym SP w Chełmcach.
Sprzęt został przekazany szkole
w badanym okresie, dlatego ko-
misja uwzględniła to w protoko-
le. Nie został przekazany szkole.
Do dnia dzisiejszego nie mam
przekazania sprzętu. Wyjaśniłem
to w moim odwołaniu z 3 listo-
pada, nie tylko to, większość
rzeczy, na które do dzisiaj nie
mam odpowiedzi.
SK: Będzie odpowiedź dzisiaj ,
ponieważ komisja zebrała się
28 listopada. Jak już chyba
i przewodniczący powiedział
i było to poruszone na sesj i 27 li-
stopada, że ścieżka odwoławcza
została zakończona zgodnie
z obowiązującym Statutem Gmi-
ny Strawczyn 27 października
2016 r. Jeżeli nastąpiła pomyłka
– o tym o czym rozmawialiśmy
– to oczywiście zostanie to po-
prawione.
JB: Nie pracuję rok, nie pracuję
dwa, ale już parę lat pracuję,
mam doświadczenie i nigdy
nie było takiego braku współpra-
cy jak za tej kadencji. Z przykro-
ścią to muszę powiedzieć i mam
niezmierny żal do Komisj i,
do pani przewodniczącej , która
umie pięknie mieszać i tak na-
mieszała, że państwo podpisali-
ście i nie wiedzieliście co. Pan
Kwiecień pięknie mówi, że chce

dobrze, że chce poznać – my też
chcemy dobrze i my też szuka-
my od was pomocy. (. . .) Ten się
nie myli, kto nic nie robi.
Że protokół jest rzeczywiście
nagonką na moją osobę to jest
ewidentnie. Ja wtedy byłam
w stanie takim, że przepraszam,
nawet nie wiem co z wami roz-
mawiałam, ale chciałam wam
pokazać szkołę, chciałam wam
pokazać co mamy. (…) Pani
te księgi miała. Trzeba było
z panią Ekspert ustalić, żeby ona
nie pisała, że nie ma. To jest
właśnie współpraca, że płacicie
osobie z zewnątrz, co ja pani
powiedziałam – pamiętam – że
mnie by było szkoda 1000 zł,
bo bym krzesła kupiła.
SK: Powiedziała pani też,
że powinniśmy myśleć głową.
JB: Przepraszam, jeśli tak po-
wiedziałam. Ja wtedy byłam dwa
dni po pogrzebie – nie życzę ni-
komu z państwa tego przejścia.
Za to przepraszam, jeżeli tak
powiedziałam. Natomiast dałam
wam oddzielną księgę do Schro-
niska. Dlaczego takie powielacie
rzeczy?
SK: Mówimy o Zespole Placó-
wek Oświatowych, bo to było
kontrolowane, nie Schronisko.
Dlatego też w protokole jest na-
pisane, że może to być przed-
miotem następnej kontroli, po-
nieważ w zakresie kontroli
Schroniska nie było. Zwrócili-
śmy tylko uwagę na to, że są za-
pisy na koncie 013 księgowane
Schronisko, co nie powinno być.
JB: Ale akurat 01 3 nie było
ze Schroniska – to było ze szko-
ły, z projektu.
SK: To było z Zespołu Placówek
Oświatowych i tu czytamy,
że meble do recepcji Schroniska
i zestaw mebli do Schroniska
są to zapisy z konta Zespołu
Placówek Oświatowych, między
innymi.
JB: Ale one są, więc gdzie szu-
kać dziury w całym? Niech pani
wytłumaczy. Nie ma ich?
SK: Powinny być gdzie indziej .
JB: Ale one są w księdze mojej
inwentarzowej Schroniska.
Schronisko podlega teraz pod
szkołę. Nie stwarzajmy takich
problemów durnych.
SK: Nie uważam, że to jest dur-
ny problem, bo to są dwie jed-
nostki odrębne, posiadające od-
dzielne osobowości prawne.
JB: Wszystkie rachunki bierze-
my na szkołę i opisujemy, że jest
w Schronisku.
AW: Na takiej rachunkowości
się nie zam. Tu był powołany

biegły rewident i to co zespół
kontrolujący nam podaje to
przyjmujemy jako coś co jest
sprawdzone, zgodnie z przepisa-
mi. Wydaje mi się, że będzie ko-
nieczna ekspertyza radcy praw-
nego i wyjaśnimy tę kwestię.
JB: Odnośnie tego nieszczęsne-
go stołu. Gdyby była wasza
dobra wola.. . W księdze było.
Pani wicedyrektor wyszła
i od razu napisała. Nie było by
tematu. Wyście pięknie opisali
i ja teraz wam przeczytam zda-
nie, z którego wynika, że w ZPO
w Strawczynie komisja uzyska-
ła wgląd w książkę inwentarzo-
wą oraz przeprowadziła wizję
lokalną wybranych środków
trwałych, takich jak np.: ten nie-
szczęsny stół bilardowy, który
nie posiadał żadnego nr inwen-
tarzowego, a był naniesiony
od ręki, dalej czytamy – telewi-
zora w świetlicy, sprzętu kompu-
terowego, wyposażenia kuchni.
Jak to rozumieć? Czyli wszyst-
kie te rzeczy nie miały oznacze-
nia. . . Proste jak nie wiem co.
Ja muszę wyjaśnić, bo nie chcę
słuchać – na gminie Piekoszów
już się rozniosło, że są takie bra-
ki. . . Po prostu podziękowaliście
nam za naszą pracę. Za bardzo
dobre wyniki w nauce. Że szko-
ły dobrze prosperują. To państwo
żeście takimi uzasadnieniami
nam podziękowali. Odnośnie
komputerów – były oznaczenia
z jakiego projektu. Co to szko-
dziło pani przewodniczącej
powiedzieć, że proszę.. . bo nu-
mery były w Gminie, że my mo-
żemy taki sprzęt przejąc po 5 la-
tach i ja mogę wtedy nanieść.
Tak nie mogę, bo bym go zdu-
blowała. Było oznaczone z cze-
go. Numery w księgach w Gmi-
nie są. To jest dobra wola?
To jest współpraca? Ponadto
pani posądziła mnie o nepotyzm.
Proszę mi powiedzieć kogo
ja zwolniłam, żebym przyjęła
swoją córkę. Pan Wójt zawsze
prosi, żebyśmy się starali o pie-
niądze z zewnątrz i my to robi-
my. Ja miałam jeden projekt. W
tym projekcie żeście się nawet
nie doczytali, że pracowało
23 nauczycieli. Moja córka od-
powiadała na umowę zlecenie
– nepotyzm to jak ja bym jej da-
ła stanowisko. Dziewczyna robi-
ła takie projekty, znała się i ten
projekt poprowadziła. Rzeczy-
wiście był błąd mój, że ja
nie powinnam być w komisj i.
To się przyznaję. Zostałam uka-
rana, ale też to było spowodowa-
ne tym, że pani która prowadzi-

ła zamówienia publiczne.. . Ona
po prostu doskonale wiedziała
i ja w życiu nie pomyślałam,
że tam będą jakieś niedopatrze-
nia. Ja się zajęłam dziećmi, żeby
oni jak najwięcej skorzystali,
a nie tym, że teraz mnie posą-
dzają o nepotyzm. Pani jako
mieszkanka Chełmiec kucharkę
sprawdzała, która, napisane jest
w protokole, w 2013 r. jest za-
trudniona, a ona została zatrud-
niona w 2009 r. na zastępstwo,
bo niestety nie mamy etatów,
wykazała się dziewczyna su-
mienną pracą, niekonfliktową,
w 2013 r. miała przedłużone
na czas nieokreślony.
SK: Ale tych informacji nie
przekazała pani Komisj i Rewi-
zyjnej , tylko dowiedzieliśmy się
teraz.. .
JB: Ja jestem za tym, aby za-
trudniać naszych ludzi. Państwo
też mają dzieci. Co, nie nadają
się do pracy? Są ułomni? To dy-
rektor, kierownik jednostki de-
cyduje, czy ty się nadajesz
do pracy, czy nie. I jeżeli ktoś
jest leserem to na pewno
go nie zatrudnię. A tu wyszło,
że my nie możemy. Skąd wiedzą
z Chełmiec?
AW: Prosiłbym merytorycznie. . .
Co do zarzutów.
JB: To są zarzuty: kucharka,
córka moja. Ja przyznaję się
– zawierzyłam pani Halinie –
bo gdybym wiedziała, że ona ta-
kie dokumenty tak źle poprowa-
dzi. . . Ja bym w życiu nie pomy-
ślała. Podejrzewam, że pan Wójt
też nie. Rzeczywiście wielki błąd
– zatrudniłam córkę na umowę
zlecenie, zrobiłam wielkie prze-
stępstwo. Uważam, że nie wy-
kazaliście żadnej dobrej woli
i mam bardzo duży żal do pana
Gila, do pani Wawrzeńczyk,
bo mnie znają, wiedzą.. . Jeżeli
coś jest to się wyjaśnia – to jest
współpraca, a nie pokazywanie. . .
Czego? Co pani pokazała? Jaki
był cel i sens tej kontroli? Proszę
mi powiedzieć, bo ja nie wiem.
AW: Jeżeli Rada zdecyduje,
że w danym roku kalendarzo-
wym będzie kontrolowana dana
jednostka i przyjmuje to w pla-
nie pracy to dana komisja wcho-
dzi i sprawdza.
JB: Ja nie mam nic przeciwko.
Jest komisja, ona powinna
przyjść, tylko to powinno mieć
ręce i nogi, a nie złośliwością. . .
Jest złośliwość na każdym kro-
ku. Podziękowaliście mi za pra-
cę. Zwłaszcza radni tu, gdzie
dzieci mają, bo mam z Huciska,
z Niedźwiedzia, do tych radnych



grudzień 2016 ZieMia StraWczYńskA

–6–

się zwracam.. . Podziękowaliście
za pracę.
AW: To jest kontrola. . .
JB: Ale to tak wygląda? Że nie
ma tego, nie ma tego, a jest. Sia-
dam i ustalam: jest, albo nie jest.
Stół do tenisa był oznaczony
od razu. W księdze był i na wi-
doku był. Dużo się w szkołach
robi. Nasze szkoły piękne są.
Dużo robimy we własnym za-
kresie. To jest żywioł, to są dzie-
ci – dojdzie, zdrapie. Tylko takiej
woli komisja niestety nie okaza-
ła. . .
AW: Zostały przyjęte wnioski
pokontrolne. Trzeba usunąć to,
w czym pani widzi tą niedosko-
nałość. Co jest faktycznie nie ta-
k, jak powinno być zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
to trzeba usunąć.
JK: Odnośnie 30 sierpnia. Nie
wiem, czy na pewno pani Danu-
sia powiedziała, że szkoły są
zamknięte o godz. 1 5:00, dlate-
go że my pracujemy do 15:30
albo 16:00. Niemożliwe, żeby
były niedostępne książki. Nikt
do mnie nie dzwonił, nikt się
nie zgłosił, a komisja była
na miejscu, książki widziała,
książki miała w rekach, a wpisa-
no do protokołu, że jednostka
nieprzygotowana do kontroli.
SK: To był protokół Eksperta,
na który nie mamy wpływu.. .
JK: To jest załącznik do proto-
kołu, nie protokół Eksperta.
SK: Napisany przez Eksperta,
który prowadził kontrole środ-
ków trwałych. Czy tak powie-
działa pani Danusia, czy też nie
to trzeba ustalić z panią Ekspert.
JK: Pani ekspert pisze coś,
czego nie widziała. Jak robi za-
łącznik do protokołu, gdzie nie
widziała ksiąg? A na pewno
w umowie jej zawartej było
to pewnie jedno z zadań, żeby
przejrzeć książki.
SK: Nie ma się co spierać,
bo to jest dokument, który stwo-
rzyła inna osoba, nie Komisja
Rewizyjna. To jest największy
problem, że Księgi Inwentarzo-
we przeglądała Komisja, bo my
odnieśliśmy się do Ksiąg Inwen-
tarzowych, do tego co jest w za-
pisach na kontach. Nie wszystko
jest uwzględnione to co jest
z zapisu na koncie w księgach
inwentarzowych i to też jest
przedstawione w protokole.
Chciałam się zwrócić do Komi-
sj i Rewizyjnej , ponieważ Komi-
sja Rewizyjna jest postrzegana,
te trzy przynajmniej osoby
oprócz mnie, jako osoby niero-
zumne i niemyślące, nie odpo-

wiadające świadomie za swoje
postępowanie – tak zostaje to
przedstawione przez panią dy-
rektor. To jest obrażające dla
tych osób. Te osoby były na
kontroli, widziały co jest, mieli-
śmy posiedzenie, na którym roz-
patrywaliśmy pisma dyrektorów.
Wszyscy, włącznie z panem
Rakiem, który nie był na kontro-
li, a był na posiedzeniu komisj i
i rozpatrywaniu, szukali w księ-
gach inwentarzowych zapisów
z tym co było – nie było tego.

Powyższa relacja to
skrót dyskusji. Pełny zapis sesj i
dostępny jest w internetowym
serwisie YouTube pod nazwą:
„30 11 2016 Sesja Rady Gminy”.

Podczas tej sesj i radni
przegłosowali 1 5 uchwał:
1 . Zmieniającą uchwałę w spra-
wie uchwalenia budżetu gminy
Strawczyn na 2016 r. Plan do-
chodów i wydatków budżetu
Gminy został zmieniony o kwo-
tę 1 272 348,00 zł. Zmiana wy-
nika z opóźnienia w ogłaszaniu
konkursów w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego.
2. W sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gmi-
ny Strawczyn na lata 2016
– 2024. Zmiana WPF jest kon-
sekwencją zmian w budżecie
Gminy na 2016 r.
3 . W sprawie zmiany uchwały
nr XXII/1 33/2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 28 czerw-
ca 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.
Pomoc rzeczowa w formie opra-
cowania dokumentacji projekto-
wej przebudowy miejsc postojo-
wych przy ZPO w Strawczynie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr
748 w kwocie 10 000 zł zostanie
udzielona w 2017, a nie 2016 r.
4. W sprawie zmiany uchwały
nr XXIII/1 39/2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 31 sierpnia
2016 r. w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej dla Powiatu
Kieleckiego. Pomoc rzeczowa
w postaci wykonania i przekaza-
nia dokumentacji projektowej
na budowę chodnika przy drodze
powiatowej nr 0488T w msc.
Oblęgór ul. Widoma i ul. Po-
godna została zwiększona do
kwoty 50 000,00 zł, z czego
w 2016 r. - 1 5 000,00 zł,
a w 2017 r. - 35 000,00 zł.
5. W sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wy-
miaru podatku rolnego na 2017
r. Cena została zmniejszona

z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwo-
ty 45,00 zł za 1 dt.
6. W sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieru-
chomości.
O 2 gr – do 2,98 zł/m2 – spadła
opłata od gruntów niezabudowa-
nych objętych obszarem rewita-
lizacji i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przezna-
czeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy.
O 6 gr – do 10,59 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – spadła
opłata od budynków lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym.
O 2 gr – do 4,61 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – spadła
opłata od budynków lub ich czę-
ści związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności
leczniczej , zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świad-
czeń.
Pozostałe stawki nie uległy
zmianie.
7. W sprawie zwolnienia od po-
datku od nieruchomości stano-
wiących regionalną pomoc
inwestycyjną. Zwolnienie doty-
czy gruntów, budynków lub
ich części oraz budowli przezna-
czonych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej (oprócz dzia-
łalności stacj i paliw, instytucji
finansowych, handlowej , w za-
kresie najmu, dzierżawy lub le-
asingu nieruchomości) na terenie
Gminy Strawczyn jeśli przyczy-
ni się do do wzrostu liczby netto
pracowników.
8. Zmieniająca uchwałę nr
VIII/35/2015 rady Gminy
w Strawczynie z dnia 15 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie zarządze-
nia poboru podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku
od nieruchomości od osób fi-
zycznych w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i okre-
ślenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso. Zmiana podyktowana
jest rezygnacją Sławomira
Gosa z funkcji inkasenta w so-
łectwie Małogoskie.
9. W sprawie zmiany uchwały
nr VIII/36/2015 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 15 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie zarządze-
nia poboru opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa oraz wyznacze-

nia inkasentów i określenia wy-
sokości wynagrodzenia. Zmiana
podyktowana jest rezygnacją
Sławomira Gosa z funkcji inka-
senta w sołectwie Małogoskie.
1 0. W sprawie powołania opie-
kuna Młodzieżowej Rady Gmi-
ny w Strawczynie. Na stanowi-
sko to został wybrany radny
Ireneusz Czarnecki.
11 . W sprawie zmiany uchwały
nr XXI/121 /2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 18 maja
2016 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy
w Strawczynie oraz nadania Sta-
tutu. Zmieniono zapis mówiący
o czasie trwania pierwszej ka-
dencji MRG – od dnia ukonsty-
tuowania się do 31 .08.2017 r.
1 2. W sprawie ustalenia wstęp-
nej lokalizacji przystanków
komunikacyjnych na terenie
gminy Strawczyn. Ustalono
wstępną lokalizację przystanku
przy drodze powiatowej nr
0487T ul. Turystyczna w msc.
Chełmce lub ul. Panoramiczna
w msc. Promnik – w okolicy
skrzyżowania drogi powiatowej
i drogi wewnętrznej dz. nr ewid.
1 427 w msc. Chełmce (przysta-
nek dwustronny).
1 3 . W sprawie ustalenia wyso-
kości stawek opłat za zajęcie pa-
sa drogowego dróg gminnych.
1 4. W sprawie ustalenia wyso-
kości stawek opłat za zajęcie pa-
sa drogowego dróg wewnętrz-
nych.
1 5. W sprawie zwolnienia
z części opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi
na terenie gminy Strawczyn.
Zwolnienie w wysokości 50%
miesięcznej stawki opłaty doty-
czy właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują miesz-
kańcy, w części dotyczącej go-
spodarstw domowych, w których
dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej .

W poprzednim nr Zie-
mi Strawczyńskiej – 11 (168) li-
stopad 2016 – błędnie podaliśmy
wyniki głosowania nad protoko-
łami z kontroli oraz wnioskami
i zaleceniami pokontrolnymi
z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Gmi-
ny w ZPO w Strawczynie oraz
SP w Chełmcach. Radni przyję-
li wnioski stosunkiem głosów:
siedem za, pięć wstrzymujących
się i przy braku głosu sprzeciwu.
Za pomyłkę serdecznie przepra-
szamy.

KarolWójcik
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W zakresie infrastruktury:
1 . Trwają roboty budowlane
przy budowie przedszkola
w msc. Strawczyn oraz nadbu-
dowie łącznika i zaplecza sali
gimnastycznej przy ZPO
w Strawczynie.
2. Trwają przygotowania zwią-
zane z opracowaniem Progra-
mu Rewitalizacji (PR) gm.
Strawczyn na lata 2016-2023.
3 . Gmina Strawczyn realizuje
projekt z Programu Rządowe-
go Razem Bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka.
4. Współpraca z Biurem ZIT
KOF.
5. Opracowano wniosek o do-
finansowanie zadania pn. „Bu-
dowa przedszkola w Strawczy-
nie w ramach budowy budynku
przedszkola i żłobka w Straw-
czynie” (w ramach działania
7.4 RPO WŚ 2014-2020).
6. Zakończone zostały prace
przy przebudowie ulicy Made-
jówka w miejscowości Prom-
nik. Dofinansowanie zadania
wyniosło 50% wartości kosz-
tów kwalifikowalnych w ra-
mach Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019.
7. Zakończono prace przy wy-
konaniu nowej nawierzchni
na drogach powiatowych, uli-
ca Spacerowa i Ogrodowa
w miejscowości Strawczyn.
8. Na ukończeniu znajdują się
prace przy budowie chodników
w Kuźniakach i na ulicy Spa-
cerowej w Strawczynie.
9. Zakończono prace przy bu-
dowie oświetlenia parkowego
w Alei Lipowej w Oblęgorku.
Zamontowano 24 lampy LED.
W zakresie oświaty:
1 . 1 8 listopada br. Gmina
Strawczyn złożyła wniosek do
Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach o udzielenie wsparcia fi-
nansowego na zakup książek
do bibliotek szkolnych w ra-
mach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”.
2. Wydanych zostało 11 decy-
zj i w sprawie dofinansowania
kosztów kształcenia pracowni-
ków młodocianych.

W związku z brakiem
kandydata na sołtysa sołectwa
Małogoskie wydane zostało
kolejne zarządzenie. Termin
zgłaszania kandydatów ustalo-
no do dnia 6 grudnia br., nato-
miast wybory sołtysa w dniu
14 grudnia br.

Odbyła się narada ka-
dry kierowniczej Urzędu Gmi-
ny i kierowników jednostek
organizacyjnych.
Wójt brał udział w:
- posiedzeniu Komitetu Steru-
jącego KOF Kielce,
- Hubertusie Sarmackim
w Resztówce Sienkiewiczow-
skiej w Oblęgorku,
- wystawie rękopisu w Mu-
zeum H. Sienkiewicza w Oblę-
gorku,
- koncercie na zaproszenie
przez Polskie Radio Kielce
i Folk Radio z okazji 1 0 –lecia
Radia „PIGWA”,
- spotkaniu z Prezesami Klu-
bów Sportowych,
- święcie muzyki „Cecyliada”
w Strawczynie,
- szkoleniu i spotkaniu Lokal-
nej Grupy Działania „Dorzecze
Bobrzy w Kostomłotach,
- konferencji Urzędu Marszał-
kowskiego w sprawie RPOWŚ
na lata 2014-2020,
- konferencji organizowanej
przez Urząd Marszałkowski
w Kielcach pn. Buduj razem
z energią”,
- kontroli problemowej reali-
zacji zadań w zakresie obron-
ności UG Strawczyn,
- 25-leciu firmy „DAW
TRANS”,
- podsumowaniu Akcji „KREW
DAREM ŻYCIA 2016” w Re-
gionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa
w Kielcach – Gmina Strawczyn
otrzymała puchar dla miesz-
kańców gminy za udział
w letniej akcji i propagowanie
idei Honorowego Dawstwa
Krwi.
- konferencji dotyczącej lokal-
nej i regionalnej polityki
społecznej , edukacyjnej i zdro-
wotnej pt. Młodzież – Rodzina
– Samorząd.

Od ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się
w dniu 27 października 2016 r. Wójt Gminy wykonywał bądź
nadzorował zadania związane z określeniem sposobu reali-
zacji uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektu budże-
tu gminy na 2017 rok, przygotowaniem projektów uchwał
Rady Gminy, przygotowaniem wniosku o zwołanie sesji
Rady Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, realizacją inwestycji.

Zprac Wójta

Organizator:
Gmina Strawczyn, ul . Żeromskiego 16,
26-067 Strawczyn
Cel konkursu:
1. Promowanie pozytywnych postaw społecznych
wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Pokazanie jak zwykły człowiek może
robić rzeczy niezwykłe.
3. Jak miło jest ładnie i grzecznie odnosić się
do siebie nawzajem i do dorosłych.
4. Co uczniowie mogą zrobić aby ich szkoła
była miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie
Szkół z terenu Gminy Strawczyn.
O udziale decyduje wykonywanie zadań samodzielnie
lub w grupie odpowiadających celom (według własnych pomysłów).
Uczniowie na godzinach wychowawczych zgłosząwychowawcy
działania uczniów, których ich zdaniem zasługują na miano
Szkolnego bohatera W 2016 ROKU, wraz z odpowiednim
uzasadnieniem.

Dnia 16 grudnia br. dyrektorzy przekazują do Urzędu Gminy
w Strawczynie po 1 osobie nominowanej.
Do 20 grudnia br. komisja konkursowa powołana przez Wójta
Gminy Strawczyn zadecyduje o tym, do kogo należeć będzie
miano ,,Szkolnego bohatera 2016”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!! !
Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone!!!

Konkurs "Bohaterem Ja"

Ankiety można pobrać
ze strony internetowej bądź
wypełnić osobiście w Urzędzie
Gminy Strawczyn (wersja pa-
pierowa dostępna na punkcie
informacyjnym). Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych!

Anna Gad

Przypominamy, że z końcem bieżącego roku upływa
termin składania ankiet dla gospodarstw domowych na in-
stalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii.

Odnawialne źródła energii

Informujemy, że ulega zmianie grudniowy harmo-
nogram dyżurów pełnionych przez Specjalistę Terapii Uza-
leżnień w Punkcie Konsultacyjnym w Strawczynie w ramach
programu „Razem Bezpieczniej”.

Dyżur będzie pełniony
zgodnie z poniższym harmono-
gramem:
15.1 2.2016 godz. 11 .00 – 15.00
19.1 2.2016 godz. 1 4.00 – 18.00

20.1 2.2016 godz. 9.00 – 13.00
21 .1 2.2016 godz. 11 .00 –15.00

Serdecznie zaprasza-
my zainteresowanych!

Anna Gad

Specjalista terapii uzależnień
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Wójt Tadeusz Tkaczyk musiał być w tym roku bardzo grzeczny
- odwiedził go święty Mikołaj i nie przyniósł rózgi. . .

150-lat KółGospodyńWiejskich

Również koła gospo-
dyń z Gminy Strawczyn otrzy-
mały zaproszenie do wzięcia
udziału w tak ważnym jubile-
uszu. Wyróżnione zostało Ko-
ło Gospodyń Wiejskich z Cheł-
miec z prezes Genowefą Piec
oraz Stowarzyszenie „Przy-
szłość Strawczynka”, na czele
którego stoi Kazimiera Jarzą-
bek.

Prawzorem Kół Go-
spodyń Wiejskich było powsta-
łe na Pomorzu Gdańskim
w 1866 r. „Towarzystwo Go-
spodyń”. Choć na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego

takie organizacje powstały tro-
chę później , bo około roku
1900, to gospodynie podkre-
ślały, że bardzo się cieszą z za-
proszenia, bo wspólne spotka-
nia dają im mnóstwo radości i
stanowią „odskocznię” od co-
dzienności. Koła Gospodyń
Wiejskich są stałą i ważną czę-
ścią funkcjonowania wielu
polskich wsi. Przed laty ich
działalność skupiała się na po-
mocy w codziennej wzajemnej
pracy, dziś stawiają na własny
rozwój i podtrzymywanie tra-
dycji.

Justyna Sagan

Piękną uroczystość zorganizowano w środę 7 grud-
nia 2016 r. w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Nowinach. Wszystko z okazji jubileusz 150-lecia powsta-
nia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Starostwo Powiato-
we w Kielcach wyróżniło po dwie panie z każdej z gmin
powiatu kieleckiego.

Wyróżnione zostały Kazimiera Jarząbek oraz Genowefa Piec.

fifa cup

W sobotę 3 grudnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej
w Strawczynku odbył się III turniej e-sportowy „FIFA CUP”.
Organizatorami rozgrywek było Stowarzyszenie Inicjatyw
i Rozwoju Społecznego Gminy Strawczyn we współpracy
z Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Turniej po raz drugi z rzędu wygrał Bartosz Przepióra.

Zwody cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Atmosfera niczym nie odbiega-
ła od tej panującej na prawdzi-
wym boisku. Już początkowe
mecze pokazały, że walka bę-
dzie zacięta. Emocje towarzy-
szące uczestnikom udzielały
się także widowni. Jednak
zwycięzca mógł być tylko je-
den. Trzeci turniej e-sportowy
po raz drugi z rzędu wygrał
Bartosz Przepióra. Drugie
miejsce zdobył Paweł Ślusar-
czyk, zaś trzecie miejsce otrzy-
mał Mateusz Kozieł. Tuż
za podium znalazł się Dawid
Malasy. Serdecznie gratuluje-
my finalistom!

Szczególne podzięko-
wania kierujemy w stronę Wój-
ta Gmina Strawczyn Tadeusza
Tkaczyka, który objął patronat
honorowy nad turniejem oraz
przekazał nagrody dla uczest-
ników, a także Radnej Powiatu
KieleckiegoMoniki Jabłoń-
skiej , która przekazała upo-
minki dla wszystkich uczestni-
ków, nagrody dla finalistów,
a ponadto przygotowała pysz-
ny poczęstunek. Podziękowa-
nia kierujemy również w stro-

nę SCKiS w Strawczynie,
za pomoc w organizacji i ufun-
dowanie wejściówek na pły-
walnię OLIMPIC dla uczestni-
ków turnieju oraz sponsora
turnieju: Centrum Zaopatrzenia
Narzędziowego „HIT” dystry-
butora narzędzi ręcznych mar-
ki CORONA i CORONA
EXCLUSIVE.

Idea sportu elektro-
nicznego cieszy się coraz
większym zainteresowaniem
graczy w różnym wieku.
Wywiera pozytywny wpływ
na społeczeństwo poprzez ni-
welowanie barier fizycznych
spotykanych w sportach trady-
cyjnych. Jednocześnie zacho-
wuje ducha rywalizacji sporto-
wej , a także buduje poczucie
wspólnoty zarówno wśród
dorosłych, jak i młodzieży.
Dlatego też jesteśmy dumni
z tego, że zapoczątkowana
przez nasze Stowarzyszenie
inicjatywa sportu elektronicz-
nego cieszy się coraz większą
popularnością w gminie Straw-
czyn – mówił po zakończeniu
turnieju prezes Stowarzyszenia
Damian Gad.

Kamila Tkaczyk
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OMPiO to placówka,
której misją jest kształtowanie
i upowszechnianie postaw
patriotycznych oraz budzenie
poczucia dumy z dokonań
mieszkańców miasta i regionu.
Dzieci miały możliwość do-
tknąć wszystkich eksponatów
a nawet przymierzyć, jak było
w przypadku wojskowych cza-
pek i hełmów. Korzystały
z rozmaitych rozwiązań multi-
medialnych: prezentacje i fil-
my dotyczące wydarzeń histo-
rycznych były zilustrowane
muzyką, pieśniami, odgłosami
bitwy czy bombardowania.
Aranżacja ośrodka zrobiła
na nich ogromne wrażenie roz-
budzając wyobraźnię oraz
świadomość przynależności do
narodu polskiego.

Następnie udaliśmy
się pod pomnik Józefa Piłsud-
skiego, bohatera nierozerwal-
nie złączonego z odzyskaniem
suwerenności przez nasz kraj ,
pod którym dzieci w ciszy i po-

wadze złożyły biało-czerwone
bukiety wykonane podczas za-
jęć świetlicowych.

Quiz pt. „Kto Ty
Jesteś – Polak Mały” to była
tylko formalność. Uczestnicy
doskonale znali symbole naro-
dowe, ważne daty i postacie,
które odegrały wielką rolę
w przebiegu wydarzeń prowa-
dzących do odzyskania przez
Polskę niepodległości. Nawet
pytanie o drugie imię marszał-
ka Piłsudskiego nie było dla
nich problemem. Zwycięzcy
zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami od SCKiS.

Była to szczególna
lekcja historii, która zapadła
głęboko w umysłach i sercach
młodego pokolenia rozbudo-
wując w nim świadomość pa-
triotyczną i obywatelską oraz
okazją do powiedzenia sobie:
„Jestem Polakiem i jestem
z tego dumny!”.

Justyna Sagan

19 listopada 2016 r. dzieci ze świetlic prowadzonych
przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczy-
nie udały się na wycieczkę do Ośrodka Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach. Wy-
jazd został zorganizowany w ramach obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości.

Lekcjahistorii wOśrodkuMyśli
Patriotycznej i Obywatelskiej

Dzieci złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie po raz kolejny zorganizowało dla dzieci zabawę
andrzejkową. Impreza ta odbyła się w 25 listopada 2016 r.
w świetlicy w Promniku i cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. Przybyło na nią wiele dzieci z tajemniczo wymalowa-
nymi twarzami, przebranych za księżniczki, Spidermen'ów,
koty i inne ulubione postacie bajkowe. Każdy uczestnik bio-
rący udział w andrzejkowym wieczorze dostał znaczek upa-
miętniający udział w tej zabawie oraz został obdarzony słod-
kim łakociem.

Andrzejkowywieczórpełenmagii

Z okazji andrzejek w Promniku odbył się bal przebierańców.

Podczas imprezy dzie-
ci kultywując tradycje związa-
ne z wigilią św. Andrzeja loso-
wały wróżby przepowiadające
przyszłość, mając wielką na-
dzieję na ich spełnienie w naj-
bliższym czasie. Każdy mógł
poznać imię przyszłej sympatii
korzystając z wróżby „serce
z imionami” lub poznać kto
pierwszy wyjedzie w daleką
podróż, albo znajdzie partnera,

ustawiając swojego lewego
buta do wyścigu – który
pierwszy do drzwi.

Kulminac y j nym
punktem zabawy było trady-
cyjne lanie wosku. Jest ono
szczególną wróżbą ponieważ
po jego wylaniu odczytuje się
z płaskorzeźby oraz ich cieni
przyszłość jaka nas czeka.
Na tę wróżbę dzieci czekały
z niecierpliwością.

Pozostałą część wie-
czoru uświetniły dobrze znane
dźwięki muzyki tanecznej , przy
której wszyscy wspaniale się
bawili. Dzieci wybrały również
króla oraz królową wieczoru
andrzejkowego, którym wrę-
czono korony oraz szarfy.
Nie obyło się bez wspólnego
tańca najważniejszej pary wie-
czoru podczas którego wszyst-
kie dzieci miały zwrócony swój
wzrok właśnie na nich.

Andrzejki były wspa-
niałą okazją do dobrej zabawy,
która przeniosła wszystkich
w świat magii, marzeń i dzie-
cięcej fantazji. Pozostawiła po
sobie dobre wspomnienia do-
starczając dzieciom pozytyw-
nych wrażeń. Z radością moż-
na było obserwować jak
wspólnie potrafią się bawić
dlatego już dziś zapraszamy
na następny andrzejkowy bal. . .

Ewelina Picheta

W 2016 r. odbyła się już XIV edycja konkursu
„Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje” organizo-
wanego przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Kielcach. Wzorem lat ubiegłych gmina
Strawczyn również i w tym roku przystąpiła do konkursu
organizując bezpieczny czas letni dla dzieci i młodzieży.

Wyróżnienie dla Sckis

Podczas realizacji
programu najważniejszym ele-
mentem było uwzględnienie
zasad bezpieczeństwa organi-
zowania wakacyjnego wypo-
czynku dzieci i młodzieży
na terenie naszej gminy. Zorga-
nizowano prelekcje z policjan-
tem, ratownikiem wodnym,
specjalistą do spraw uzależ-
nień. Oprócz tych spotkań od-
były się wycieczki piesze, ro-
werowe, zajęcia sportowo-
rekreacyjne, wycieczki wyjaz-
dowe oraz inne ciekawe formy
spędzenia wakacyjnego wypo-
czynku, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.

Podsumowanie kon-
kursu odbyło się 28 listopada
2016 r. Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Kielcach.
Komisja Konkursowa po zapo-
znaniu się z nadesłanymi
sprawozdaniami podmiotów
biorących udział w programie
przyznała Samorządowemu
Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie, jako jednostce
koordynującej akcję konkurso-
wą na terenie naszej gminy,
drukarkę, która będzie służyć
dzieciom biorącym udział
w zajęciach w świetlicy SCKiS
w Promniku.

Ewelina Picheta
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Organizatorem kon-
kursu i fundatorem nagród by-
ło Samorządowe Centrum Kul-
tury i Sportu w Strawczynie,
a jego celem było zaintereso-
wanie społeczności historią
własnej miejscowości i okoli-
cy. Konkurs był przeprowadzo-
ny w dwóch kategoriach wie-
kowych: dzieci i młodzież oraz
dorośli.
Laureaci konkursu w kategorii
dzieci i młodzieży:
I miejsce - Julita Czupryńska

II miejsce -Wiktor Szczerek
III miejsce - Gabriela Kacz-
marczyk
Laureaci konkursu w kategorii
dorośli:
I miejsce - Agata Kipiel
II miejsce - Ewelina Kacz-
marczyk
III miejsce - Aneta Dyl

Zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy a wszystkim
uczestnikom konkursu dzięku-
jemy za udział.

Dorota Surma

W piątek 25 listopada 2016 r. podczas zabawy
andrzejkowej w świetlicy w Promniku odbyło się uroczyste
wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Zabytki Gmi-
ny Strawczyn”, który skierowany był do dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Konkurs plastyczny
"Zabytki Gminy Strawczyn"

Coroczne święto muzyków – Cecyliadę – obchodzi-
liśmy z Orkiestrą Dętą ze Strawczyna w piątek, 25 listopada
2016 r. Specjalny koncert dla rodzin i najbliższych muzyków
grających w Orkiestrze rozpoczął się sygnałem na trąbce,
po czym – bez zbędnych wstępów – Orkiestra zaprezentowa-
ła swoje umiejętności.

Zabrzmiał m.in. marsz
Król Pomarańczy, Patrycja
Bujak zaśpiewała Sway, pu-
bliczność usłyszała także So-
mething Stupid Franka Sinatry,
Heal the wordMichaela Jack-
sona, The Enterteiner Scota Jo-
plina, czy Fascinating Drums
Teda Huggensa z popisowym
występem na perkusji Kuby
Sochacza. Pomiędzy utworami
w świat orkiestr dętych wpro-
wadzał publiczność kapel-
mistrz Michał Leśnik, który
ciekawostki o instrumentach
przeplatał anegdotami ze świa-
ta muzyki. Występ zakończył
się prawdziwym show, kiedy
kapelmistrz zagrał wspólnie
z orkiestrą – co chwilę na in-
nym instrumencie.

Nie zabrakło również
upominków dla Orkiestry
ufundowanych przez Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie, które wrę-
czyli wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk oraz Prze-
wodniczący Rady GminyAr-

kadiusz Wilczkowski. Mło-
dzież podziękowała kapel-
mistrzom Michałowi Leśni-
kowi oraz Jackowi Cielibale
i cała sala wspólnie odśpiewa-
ła tradycyjne Sto lat. Ciepłe
słowa do orkiestry skierowała
także radna Powiatu Kielec-
kiego, sołtys StrawczynaMo-
nika Jabłońska. Wieczór za-
kończył się rozmowami przy
kawie oraz pysznym torcie
ufundowanym przez cukiernię
Angelina.

KarolWójcik

Cecyliada, czyli święto muzyki

W kategorii osób dorosłych zwyciężyła praca Agaty Kipiel.

Kapelmistrz Michał Leśnik pokazał, że jest prawdziwym
multiinstrumentalistą.
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Jako dowód wdzięcz-
ności za łakocie dzieci wyrecy-
towały piękne wierszyki i po-
darowały gościowi z dalekiej
północy własnoręcznie wyko-
nane prezenty – piórkową cho-
inkę, kartkę świąteczną z ży-
czeniami, portret i świąteczny
kwiat gwiazdy betlejemskiej .
Święty Mikołaj był niezmier-
nie zadowolony z podarunków
i zapewniał, że te prezenty

znajdą się na honorowym
miejscu w jego domu w Lapo-
nii. Na świetlicy w Strawczyn-
ku św. Mikołaj odwiedził tak-
że zespół ludowy Swojaki,
który zaśpiewał mu piękną
piosenkę. Żegnając się z dzieć-
mi Mikołaj życzył wszystkim
Wesołych Świąt oraz Szczęśli-
wego Nowego Roku i obiecał,
że za rok również je odwiedzi.

Ewelina Picheta

6 grudnia 2016 r. św. Mikołaj zawitał do świetlic
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu. W każdej
zasiadł na honorowym miejscu i pytał czy dzieci były
grzeczne. Wszystkim grzecznym wręczał słodkie łakocie,
a niegrzecznym rózgi, aby wiedziały, że muszą się poprawić.

ŚwiętyMikołaj
z wizytąw świetlicach sckis

Próby to nie tylko
wzmożona praca, ale również
możliwość spotkanie się i do-
brej zabawy. Zespół składa się
z mieszkańców gminy Straw-
czyn, których łączy miłość
do muzyki ludowej oraz chęć
podtrzymania gwary i tradycji
naszego regionu. Każdy może
dołączyć do zespołu kierowa-
nego przez Zdzisława Nowa-
ka – muzyka i animatora za-

trudnionego przez SCKiS.
Najbliższa okazja do

posłuchania zespołu będzie
w piątek 6 stycznia 2017 r.,
w święto Objawienia Pańskie-
go, w kościele parafialnym
w Chełmcach, gdzie „Swojaki”
wspólnie z Orkiestrą Dętą ze
Strawczyna dadzą koncert ko-
lęd i pastorałek. Serdecznie za-
praszamy.

Dorota Surma

W świetlicach SCKiS św. Mikołaj rozdawał łakocie i rózgi.

Niestety w tym roku św. Mikołaj nie przyniósł zespołowi
upragnionych strojów.. .

Działający pod patronatem Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie zespół ludowy „Swo-
jaki” nie zwalnia tempa i od kwietnia prężnie ćwiczy w każ-
dy wtorek od 18:00 do 20:00 w świetlicy w Strawczynku.

Zespół ludowy "Swojaki"

Pod okiem instrukto-
rów kultury i przy współpracy
z paniami z Kół Gospodyń

Wiejskich uczestnicy poznają
techniki hafciarstwa i dosko-
nalą swoje umiejętności. Każ-

Od listopada w świetlicach wiejskich prowadzonych
przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Chełm-
cach i Strawczynku w każdą środę odbywają się zajęcia
z hafciarstwa. Skierowane są do wszystkich, małych i du-
żych, którzy interesują się „malowaniem igłą na tkaninie”.

Igłąmalowane...

Działanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody
Świętokrzyskiego w ramach Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka

na lata 2016 i 2017

Każdy może nauczyć się haftować.. .

dy otrzymał kanwę, nici, igłę
i tamborek. Hafty są nie tylko
efektowne i ciekawe, ale uczą
cierpliwości, rozwijają twórcze
myślenie, sprawność manual-
ną, a przede wszystkim to do-

bry pomysł na oderwanie się
od gier komputerowych i tele-
wizji. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych do udzia-
łu w zajęciach.

Dorota Surma
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Pierwsze miejsca w
swoich kategoriach zdobyły:
Nadia Król, Julia Wolder,
Karina Ślęzak, Klaudia
Chruśniak i Karolina Pacak.
Bardzo dobrze spisały się tak-
że: Paulina Wawrzeńczyk (II
m-ce), Wiktoria Raczyńska
(III), Julia Wawrzeńczyk (IV),
Paulina Gad (V), Łucja Wil-

czyńska (VI),Wiktoria Kata-
nowska (II), Ola Wawrzeń-
czyk (III) oraz duety do lat 11 :
Paulina i Julia Wawrzeńczyk
(II), Paulina Gad i Karolina
Pacak (III), Wiktoria Ra-
czyńska i Łucja Wilczyńska
(V). Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Magdalena Wawrzeńczyk

10 grudnia 2016 r. w hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Żytniej w Kielcach odbył się XIII Mikołajkowy Tur-
niej Tańca zorganizowany przez Świętokrzyski Klub Tańca
Jump. Działające przy Samorządowym Centrum Kultury
i Sportu OLIMPIC Dance Studio godnie reprezentowało na-
szą gminę.

MikołajkowyTurniej Tańca

Zawodniczki OLIMPIC Dance Studio zdobywają coraz lepsze
miejsca na zawodach tanecznych.

W celu przypomnienia
i zaprezentowania technik two-
rzenia rozmaitych ozdób, tych
nowoczesnych, ale i tych naj-
starszych i najbliższych trady-
cj i, w świetlicach wiejskich
w Chełmcach, Hucisku, Kor-
czynie, Promniku i Strawczyn-
ku – prowadzonych przez Sa-
morządowe Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie – zor-
ganizowano warsztaty bożona-
rodzeniowe. Od 12 do 16 grud-
nia 2016 r. mali i duzi przy
pomocy instruktorów własno-

ręcznie wykonywali ozdoby
choinkowe, stroiki na stół lub
drzwi, bombki ze wstążek,
choinki z makaronu i piórek
i wiele, wiele innych dekoracji
świątecznych. Warsztaty były
przeplatane rozmaitymi aneg-
dotami i opowieściami, których
tematyka związana była z ce-
lebracją Świąt Bożego Naro-
dzenia. Uczestnicy mogli tak-
że poznać dawne zwyczaje,
które wraz z upływem czasu
odchodzą w zapomnienie.

Dorota Surma

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest
jednym z najpiękniejszych w roku. Kolorowe lampki oraz
ozdoby choinkowe cieszą oczy różnorodnością kształtów.
Jednak w tej całej estetycznej otoczce mimowolnie zatraca-
ne są dawne zwyczaje oraz techniki tworzenia tradycyjnych
ozdób choinkowych, które niegdyś zdobiły drzewka i izby
naszych przodków.

Warsztaty bożonarodzeniowe

Na warsztatach powstają piękne ozdoby tradycyjne i współczesne.

6 grudnia 2016 r. pływalnię OLIMPIC odwiedziła
liczna grupa dzieciaków i osób dorosłych – dla każdego
św. Mikołaj przyniósł drugą godzinę korzystania z basenu
gratis. Nie brakowało chętnych do pływania, ale i bardziej
rekreacyjne rozrywki znalazły swoich amatorów.

Mikołajki z pływalniąolimpic Młodsze dzieciaki
szczególnie upodobały sobie
brodzik, fani adrenaliny mie-
rzyli swoje czasy podczas
zjazdu rurą, a liczne grono
młodzieży zmagało się z nur-
tem dzikiej rzeki. Odbyły się
także minizawody i turnieje
piłki wodnej , czy skoków
do komina oraz quiz mikołaj-
kowy. Widać było, że wielu

osobom ostanie mrozy nie
przypadły do gustu, bo jakuz-
zi, sauna i łaźnia parowa były
wręcz oblegane. Pod koniec
dnia zjawił się sam św. Miko-
łaj , który pochwalił swoich po-
mocników za zorganizowanie
zabawy dla dzieci i hojnie roz-
dawał upominki i słodycze oraz
pozował do zdjęć.

Michał Dziura

Elfy św. Mikołaja zorganizowały zabawy dla najmłodszych.. .

Działanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody
Świętokrzyskiego w ramach Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka

na lata 2016 i 2017
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Masz problem z piciem?

Zgłoś się na spotkanie Grupy AA „Przystań”.

Przyjdź do nas na miting!

Strawczyn, ul. Żeromskiego 18, obok Urzędu Gminy.

Niedziela, godz. 15.00, czwartek godz. 20.00.

Serdecznie zapraszamy!
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3 grudnia 2016 r. w hali szkolnej w Promniku odbył
się Mikołajkowy Turniej Piłkarski Młodych Orłów zorgani-
zowany przez Szkółkę Piłkarską OLIMPIC prowadzoną
przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczy-
nie. Zawody skierowane były do dzieci w wieku 5 – 12 lat.

MikołajkowyTurniej Piłkarski
Młodych OrłóW

Impreza rozpoczęła się
od odwiedzin św. Mikołaja,
który przyniósł niespodzianki
dla wszystkich uczestników
Turnieju. Po miłej niespodzian-

ce nadszedł czas na rywaliza-
cję. Ogromne emocje opano-
wały boisko oraz trybuny skąd
młodych piłkarzy dopingowali
rodzice i przyjaciele.

"Młode Orły" podczas Turnieju odwiedził św. Mikołaj .

W kategorii dzieci
w wieku 5 – 8 lat zwyciężyła
drużyna w składzie Igor Sideł,
Hubert Sideł, Bartosz Smo-
larczyk, drugie miejsce zajęła
drużyna w składzie Natalia
Prokop, Jakub Prokop, Bar-
tosz Ślusarczyk, a trzecie
Adam Bednarczyk, Szymon
Bednarczyk, Konrad Kowal-
czyk. Wyróżnienia przyznane
zostałyMai Niewadzie, Jaku-
bowi Niewadzie, Miłoszowi
Ślusarczykowi, Filipowi Wil-
czyńskiemu, Miłoszowi Wil-
czyńskiemu oraz Piotrusiowi
Bednarczykowi. W kategorii

dzieci w wieku 9 – 12 lat zwy-
ciężyła drużyna w składzie
Jakub Domagała, Jakub Met,
Mateusz Domagała, drugie
miejsce zajęli Kacper Wąso-
wicz, Bartosz Stankowski,
Oskar Rogula, a trzecie Paweł
Stępień, Piotr Sornat, Mate-
usz Staniek. Przy nagradzaniu
zawodników nie obyło się bez
łez, tych którym nie udało się
zdobyć podium – a było o co
walczyć ponieważ SCKiS
ufundowało bardzo atrakcyjne
nagrody.

Arkadiusz Brudziński

Od września do listopada 2016 r. dzieci z punktów
przedszkolnych w Oblęgorze, Oblęgorku i Strawczynku
uczestniczyły w cyklu zajęć bibliotecznych. Były to począt-
kowo zajęcia w przedszkolach, które prowadziły nauczyciel-
ki, a celem ich było wprowadzenie i zapoznanie maluchów
z literaturą dziecięcą, m. in. bajką, baśnią, wierszami, rymo-
wankami i opowiadaniami.

Przedszkolaki w bibliotece

W klimacie przed-
szkolnym dzieci uczyły się
przede wszystkim właściwych

postaw przy słuchaniu literatu-
ry, a także skupienia uwagi
i rozumienia czytanego tekstu.

Elfy św. Mikołaja zorganizowały zabawy dla najmłodszych.. .

Następnym krokiem książko-
wej podróży były wyjazdy
do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Strawczynie. Tam już
w szerszym gronie, bo na
wspólnych spotkaniach, dzieci
z pełną powagą i koncentracją
słuchały literatury dziecięcej ,
czytanej przez przedszkolanki
oraz bibliotekarkę Halinę
Snoch, która prowadziła rów-
nież konwersację z przedszko-
lakami na temat przeczytanych
treści. Dzieci mogły same wy-
bierać książki, które im czyta-
no. W tym celu jednym wspól-
nym pociągiem pojechały
między półkami, gdzie książki
z kolorowymi okładkami za-
praszały dzieci do zapoznania

się z nimi. Była to również za-
chęta dla maluchów, aby na-
stępnym razem odwiedzić
bibliotekę wraz z rodzicami,
bowiem książki czytane
wspólnie w domu bardzo roz-
wija umysł dziecka, a koloro-
we ilustracje ubogacają jego
wyobraźnię.

Dzieci z punktów
przedszkolnych w Oblęgorku,
Strawczynie i Strawczynku
odwiedziły bibliotekę także
z okazji Święta Pluszowego
Misia. Dzieci obejrzały spek-
takl „Misio Tulisio” w wyko-
naniu aktorów z teatru Maska
z Krakowa.

Anna Kowalczyk
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25 listopada 2016 r. w punkcie przedszkolnym
„Oblęgorskie Smerfy” prowadzonym przez Samorządowe
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie odbył się Bal
Andrzejkowy. Tego dnia przedszkole odwiedziła Wróżka
z Czarnej Góry, która zapoznała dzieci z tradycjami i zaba-
wami andrzejkowymi obchodzonymi w Polsce.

Maluchy obejrzały
m.in. pokaz lania wosku przez
klucz. Wiele radości przyniosło
dzieciom poznawanie swoich
przyszłych zawodów czy imion
przyszłych mężów i żon. Naj-
większą atrakcją była jednak
wróżba z bucików. Jak zawsze
były tańce i zabawy z muzyką.
Wszystkie dzieci łącznie z wy-
chowawczyniami tego dnia
stawili się w przebraniach.
Każdy miał super strój , a te
najbardziej oryginalne i wyko-
nane samodzielnie przez rodzi-
ców lub innych członków
rodziny wzięły udział w kon-

kursie. Komisja przyznała
3 nagrody oraz jedno wyróż-
nienie: miejsce I zdobyła Ju-
litka Zapała w stroju Czerwo-
nego Kapturka przygotowanym
przez babcię, miejsce II zdo-
była Nikola Zapała w stroju
Elsy przygotowanym przez
mamę, miejsce III zdobyła
Lenka Knap w stroju Dzwo-
neczka przygotowanym przez
ciocię. Wyróżnienie zdobyła
Sara Kołodziejczyk za welon
ślubny uszyty przez mamę.
Wszystkie dzieci zostały na-
grodzone słodkim upominkiem.

Olga Jas-Adamczyk

Bal Andrzejkowy
u Oblęgorskich smerfów

5 grudnia 2016 r. do punktu przedszkolnego
w Strawczynku zawitał policjant w towarzystwie posterun-
kowego Koziołka Matołka. Celem zajęć było zapoznanie
dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
poznanie symboli kolorów świateł sygnalizatora, uświado-
mienie konieczności jeżdżenia w fotelikach z zapiętymi pa-
sami, uczulenie ich na zachowanie bezpieczeństwa w stosun-
ku do obcej osoby dorosłej , a także bezpieczeństwa podczas
zabaw zimowych i wzbudzenie pozytywnego stosunku
do pracy policjanta.

DzielnicowyKoziołekMatołek
wprzedszkolu w Strawczynku

Policjant Koziołek za-
dawał dzieciom zagadki zwią-
zane z bezpieczeństwem w do-
mu, przedszkolu oraz na
drodze. Następnie wspólnie
z dziećmi uczestniczył w zaba-
wach ruchowych związanych
z bezpieczeństwem oraz pracą
policjanta. Na koniec dzielni-
cowy wygłosił krótką prelekcję

na temat swojej pracy, a także
rozdał przedszkolakom odbla-
skowe misie, które będą nosić
przypięte do swoich ubranek
i plecaków. Serdecznie dzięku-
jemy komisariatowi policj i
w Strawczynie za zorganizo-
wanie bardzo cennych zajęć dla
dzieci.

Katarzyna Ziętek

6 grudnia 2016 roku w świetlicy w Strawczynku
punkty przedszkolne z Oblęgora, Oblęgorka oraz Strawczyn-
ka, podlegające pod Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie, wzięły udział w podróży do krainy Świę-
tego Mikołaja.

Podróż do krainy św. Mikołaja

Dzieci, aby spotkać
się z Mikołajem musiały wy-
konać przygotowane przez nie-
go zadania zdobywając ma-
giczne guziki od mikołajowego
płaszcza. Przebyły podróż róż-
nymi środkami transportu
do śnieżnej Laponii. Bawiły się
przy muzyce oraz śpiewały mi-
kołajowe piosenki. Oczekiwa-
nie nagrodziły długo wyczeki-
wane dzwonki sań. Święty

Mikołaj przybył do przedszko-
laków z workiem pełnymi
prezentów. Dzieci złożyły mu
życzenia z okazji imienin śpie-
wając piosenkę w podzięko-
waniu za jego dobre serce.
Mikołaj odwdzięczył się pięk-
nymi upominkami. Dzień
upłynął wszystkim w atmosfe-
rze radosnego wyczekiwania,
uśmiechu i szczęścia.

Marlena Gołuchowska

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu

w Strawczynie informuje, że posiada

jedno wolne miejsce w przedszkolu w Oblęgorku.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się

do w/w punktu lub siedziby SCKiS w Strawczynie,

ul. Żeromskiego 16 (dawny GOK).

Uczestnicy festiwalu z opiekunami i Jury.

Dzieci poznawały zasady bezpieczeństwa podczas zabaw.

Mikołaj przybył do przedszkolaków z workami pełnymi prezentów.
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W tym roku po raz
pierwszy uczestnicy zaśpiewa-
li utwory związane ze Święta-
mi Bożego Narodzenia, zimą
i Mikołajem. Wszyscy ucznio-
wie prezentowali swoje utwo-
ry znakomicie i na wysokim
poziomie – pomimo niewielkiej
tremy. Każdy uczestnik został
nagrodzony natomiast jury
przyznało następujące miejsca
na podium:
I miejsce: Karina Ślęzak (kl.

II SP Korczyn) orazMagdale-
na Zapała (kl. II SP Oblęgo-
rek)
II miejsce: Eryk Zajęcki (kl. II
SP Promnik)
III miejsce Karolina Pacak
(kl. III SP Oblęgorek)
Wyróżnienia: Maja Bugajska
(kl. I SP Strawczyn), Malwina
Perz (kl. III SP Niedźwiedź),
Natalia Jas (kl. III SP Kor-
czyn).

Agata Wychowaniec

vii Festiwal Piosenki Angielskiej

Z tej okazji odbył się
Szkolny Festiwal Pieśni Patrio-
tycznej zorganizowany przez
Anetę Jas, a podczas przerw,
chór przygotowany przez Ewę
Tomczyk umilał nam czas
śpiewając utwory o tematyce
patriotycznej . Uroczystość po-
prowadzili uczniowie klasy V
– Katarzyna Siadul i Hubert
Momot, którzy przypomnieli
nam najważniejsze fakty histo-
ryczne z czasów zaborów.

Chętnych do zapre-
zentowania swojego talentu
wokalnego nie brakowało – na
scenie wystąpiło 1 3 uczniów.
Usłyszeliśmy wiele bardzo do-
brze znanych nam utworów,

takich jak: „Ułani, ułani”,
„O mój rozmarynie”, „Przyby-
li Ułani”, „Płynie Wisła, pły-
nie” czy „Piechota”. Wyłonie-
nie zwycięzcy było nie lada
wyzwaniem dla jury, którego
członkami byli: dyrektor Gra-
żyna Zapała, nauczyciel hi-
storii Katarzyna Drogosz oraz
nauczyciel muzyki Ewa Tom-
czyk. Oczekiwanie na wyniki
konkursu umilił nam występ
zespołu Rokowe Niedźwiadki
w składzie: Gabriela Banaś,
Oliwia Dudek, Izabela No-
wakowska, Dominika Wilcz-
kowska i Olga Wychowaniec.
Uczennice klasy VI zaprezen-
towały utwór „Serce w pleca-

8 grudnia 2016 r. w świetlicy Samorządowego Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie odbył się VII Gminny Festiwal
Piosenki Angielskiej dla klas I-III Szkół Podstawowych zorga-
nizowany przez Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu. Na festi-
wal przybyli uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu

w Strawczynie poszukuje osoby chętnej

do odbycia stażu w przedszkolu.

Preferowane wykształcenie pedagogiczne.

CV prosimy składać w biurze SCKIS w Strawczy-

nie, ul. Żeromskiego 16 (dawny GOK).

11 listopada obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, a dzień 10 listopada upłynął
w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu w bardzo muzycznej
atmosferze.

Festiwal Pieśni Patriotycznej

Uczestnicy festiwalu z opiekunami i jury.

ku”. Werdykt jury brzmiał
następująco:
I miejsce – Gabriela Banaś
z utworem „Biały krzyż”,
II miejsce – ex aequo – Olga
Wychowaniec z utworem „Ro-
ta”, Iga Kruszewska z utwo-
rem „Rozkwitały pąki białych
róż” oraz Izabela Nowakow-
ska z utworem „Kocham cię,
Polsko”.
Wyróżniono również występy:
Joanny Jas, Klaudii Dudek,
Jakuba Sypniewskiego, Mal-

winy Perz i Krzysztofa
Wilczkowskiego.

Niewątpliwie wszyscy
uczestnicy festiwalu zasłużyli
na te wielkie brawa, którymi
zostali obsypani. Zarówno
zwycięzcy, jak i pozostali,
otrzymali nagrody, by zachęcić
ich do dalszego doskonalenia
talentu. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Aneta Jas
Paulina Pietrzak

AndrzejkowewróżbywKorczynie

Jest taka noc w roku, kiedy świat realny łączy się
ze światem magii, czarów, …wróżb. Od wieków w noc
św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się
jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka,
zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny.

Andrzejki są wspania-
łą okazją do dobrej zabawy,
a jednocześnie źródłem sza-
cunku dla tradycji i obrzędów
ludowych. Wróżby pobudzają
wyobraźnię dziecięcą, pozwa-
lają oderwać się od rzeczywi-
stości i przenieść w świat
marzeń i fantazji. Ten niezwy-
kły czas w Szkole Podstawo-
wej w Korczynie miał miejsce
w czwartek 24 listopada
2016 r., kiedy to uczennice kl.
VI w przebraniach wróżek
i czarownic pod czujnym
okiem opiekunów Samorządu

Uczniowskiego zorganizowały
i przeprowadziły zabawę an-
drzejkową. Było kilka rodza-
jów wróżb i każda z nich mia-
ła inne znaczenie. Można było
wywróżyć kim zostanie się
w przyszłości lub jakie imię
będzie miała nasza druga
połówka. Po skorzystaniu
ze wszystkich wróżb można
było potańczyć. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni. Nad bez-
pieczeństwem dzieci podczas
zabawy czuwali wychowawcy
klas. Wieczór był magiczny!

Bogumiła Titkin

Zabawę zorganizowały przebrane za wróżki i czarownice
uczennice kl. VI.
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Sportowo wZPO Promnik

Zespół Placówek Oświatowych w Promniku od 15 li-
stopada 2016 r. realizuje Świętokrzyski Program Wspiera-
nia Rozwoju Aktywności Fizycznej Dziecięca Piłka Ręczna.
Celem Programu jest wsparcie świętokrzyskich szkół w za-
kresie poprawy jakości oferty zajęć wychowania fizycznego
na pierwszym etapie edukacyjnym oraz promocja aktywno-
ści fizycznej wśród uczniów klas I - III szkoły podstawowej,
poprzez popularyzację dziecięcej piłki ręcznej .

Program objął wspar-
ciem 102 szkoły (po jednej
z każdej gminy województwa),
a patronat honorowy objął nad
nim MarszałekAdam Jarubas.
ZPO w Promniku otrzymała
podstawowy sprzęt sportowy
do prowadzenia zajęć, nauczy-
ciele z kolei otrzymają wspar-
cie metodyczne w ramach
konferencji i warsztatów,
a dzieci możliwość uczestni-
czenia w ciekawych lekcjach
i konkursach. Na zakończenie
Programu uczniowie wezmą
udział w sportowej rywalizacji
w ramach turniejów powiato-
wych. Zwieńczeniem działań
objętych programem będzie fe-
styn Dziecięcej Piłki Ręcznej ,
który odbędzie się w Kielcach
w czerwcu 2017 r.

Z kolei 25 listopada,
jako pierwszy z cyklu „Święto-
krzyskie Dni Sportu” odbył się
w naszym województwie
Świętokrzyski Dzień Badmin-

tona, w którym uczestniczył
ZPO w Promniku. Już od godz.
1 0.00 nauczyciele wychowania
fizycznego, we współpracy
z innymi pedagogami, zorgani-
zowali gry i zabawy z elemen-
tami badmintona. Zgodnie
z hasłem tego dnia : „Kometka
– zabawa i relaks”, dzieci
i młodzież korzystały z trzech
zmniejszonych boisk, wyzna-
czonych na sali gimnastycznej .
Dzieci z klas I - III SP rywali-
zowały w konkursach i brały
udział w zabawach z elemen-
tami badmintona, jak np. rzut
kometką do celu, rzut i chwyt
lotki, czy przenoszenie lotki
na rakietce. Młodzież z kolei
miała okazję zagrać z nauczy-
cielami. W tym dniu właściwie
każdy uczeń obecny w szkole
praktycznie uczestniczył w za-
bawie i miał okazję zagrać
w badmintona.

Agnieszka Bernaśkiewicz
Zbigniew Płaneta

W piątek 18 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Zespo-
le Placówek Oświatowych w Promniku odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca setną rocznicę śmierci patrona szkoły,
Henryka Sienkiewicza, oraz 1050. rocznicę chrztu Polski.
W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice oraz zapro-
szeni goście.

Ku pokrzepieniu serc...

Pierwszym punktem
programu, który jednocześnie
wzbudził wielkie emocje, był
konkurs historyczny pod ha-
słem „Jeden z ośmiu”. Pytania
związane były z historią Polski
oraz życiem patrona szkoły.

Zwyciężyła Wiktoria Bru-
dzińska z kl. I gimnazjum.

Następnie młodzi ak-
torzy zaprezentowali część
artystyczną, związaną z twór-
czością Sienkiewicza, jego mi-
łością do ojczyzny i pragnie-

Jest takie miejsce...

Polska to kraj piękny i malowniczy. Warto uczyć
dziecko miłości do tego, co polskie. Trzeba wytłumaczyć mu,
co to jest honorowa zmiana wart w obecności prezydenta
i jak ważne są nasze symbole narodowe. Każdy z nas jest cie-
kaw, kim byli jego przodkowie, czego dokonali i jakie były
ich losy. Narodowe Święto Niepodległości jest wspaniałą oka-
zją do lekcji patriotyzmu.

10 listopada 2016 r.
w Szkole Podstawowej w Ru-
dzie Strawczyńskiej odbyła się
akademia z okazji 98. rocznicy
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Uczniowie klasy
IV i VI przygotowali ciekawą
lekcję historii. Rozpoczynają-
ca ją pieśń Jana Pietrzaka „Ta-
ki kraj” zrobiła wrażenie na ca-
łej społeczności szkolnej .
Pamięć minionych dni przywo-
łały wiersze i pieśni o tematy-
ce patriotycznej . Wszyscy
uczestnicy apelu mogli przyłą-

czyć się do wspólnego śpiewa-
nia utworów, które towarzy-
szyły naszym przodkom
w drodze ku wolności : „My,
Pierwsza Brygada”, „Uwięzio-
ny Ptak”, „Pierwsza Kadrowa”.
Ideą uroczystości było przypo-
mnienie ważnych dat, bohate-
rów, a końcowy obraz uzupeł-
niła piosenka „Kocham Cię
Polsko”, którą wiele dni nuco-
no na korytarzu szkolnym.. .

Anna Szymańska
Jolanta Gołuch

niem ujrzenia wolnego kraju.
Pojawiły się także odniesienia
do bardzo ważnego wydarzenia
w dziejach naszego państwa
– chrztu Polski, dlatego podzi-
wialiśmy m.in. sceny z „Quo
vadis”, w których pojawił się
apostoł Piotr oraz odniesienie
do pierwszych chrześcijan.
Duże wrażenie, zarówno na
„małych” jak i „dużych”, wy-
warły pokazane fragmenty fil-
mów: w scence z „W pustyni
i w puszczy” Staś nie wyparł
się swojej wiary przed Mah-
dim, a z „Potopu” przypomnie-
liśmy charyzmatyczną postać
Andrzeja Kmicica. Ponadto
słuchaliśmy pięknych pieśni
patriotycznych w wykonaniu
szkolnego chórku. Nie zabra-

kło chwil wzruszeń i zamyśle-
nia. Uroczystość ta odbyła się
właśnie w listopadzie, ponie-
waż była związana z trzema
bardzo ważnymi wydarzenia-
mi: Świętem Niepodległości,
1 00. rocznicą śmierci Henryka
Sienkiewicza oraz 1050. rocz-
nicą chrztu Polski.

Sienkiewicz pisał „ku
pokrzepieniu serc”, odnosząc
się do ważnych wydarzeń
z dziejów naszej ojczyzny po
to, aby dać Polakom nadzieję
i siłę do walki o wolność. Sam
jej nie doczekał, ale my może-
my się nią cieszyć. Dlatego
cieszymy się i pamiętamy
o tych, ważnych dla nas
wszystkich, wydarzeniach.

Aneta Polit

W Promniku 100. rocznicę śmierci patrona szkoły – Henryka
Sienkiewicza – połączono z obchodami 1050 chrztu Polski.

Na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości
w SP w Rudzie Strawczyńskiej śpiewano patriotyczne pieśni.
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10 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Chełm-
cach odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Uczniowie klasy VI przygotowali program
artystyczny, w którym przedstawili młodszym kolegom waż-
ne wydarzenia historyczne dotyczące okresu, kiedy Polska
była pod zaborami.

Listopad wSzkole
Podstawowej wChełmcach

Naród nie tracił na-
dziei na odzyskanie niepodle-
głości, chociaż Polska zniknę-
ła z mapy świata na 123 lata.
Przypomniano o datach trzech
powstań narodowych, które
upadły. Dzieci mówiły o pa-
triotyzmie rodziców, nauczy-
cieli i księży, dzięki którym
przetrwał język i wiara chrze-
ścijańska. Interpretacje utwo-
rów poetyckich i pieśni
żołnierskich przybliżyły pu-
bliczności rozterki i uczucia
walczących o niepodległość.
Uczestnicząc corocznie w ob-

chodach Święta Niepodległo-
ści oddajemy hołd wdzięczno-
ści i pamięci o tych, dzięki
którym żyjemy w wolnej Pol-
sce.

W ramach obchodów
Święta Niepodległości zorga-
nizowany został przez Henry-
ka Osmendę Szkolny Konkurs
Pieśni Patriotycznej , którego
celem było popularyzowanie
tradycji śpiewania pieśni pa-
triotycznej wśród dzieci.
Do konkursu przystąpiło 12
uczniów z klas IV – VI. Wszy-
scy uczniowie zostali wysłu-

Andrzejki, andrzejki...

Wigilia świętego Andrzeja, czyli popularne andrzej-
ki od dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb.
Tego dnia dziewczęta próbowały dowiedzieć się czegoś o swo-
jej przyszłości. Chłopcy spotykali się na podobne wróżby
w wigilię świętej Katarzyny, czyli 24 listopada. Jednak z cza-
sem katarzynki uległy zapomnieniu. Obecnie obrzędy
są połączone i obchodzone jako tradycyjne andrzejki.
Są też pretekstem do miłego spędzania czasu w gronie kole-
gów i koleżanek.

W czwartek 24 listo-
pada 2016 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej wspólnie bawili się
i tańczyli do ulubionych piose-
nek na dyskotece andrzejko-
wej . Były zabawy i wróżby
traktowane przez wszystkich „z
przymrużeniem oka”. W pełnej

magii atmosferze dowiedzieli-
śmy się, że w naszym gronie
nie brak sławnych (w przy-
szłości) piosenkarek i gwiazd
rocka, prezesów ogromnych
firm, lekarzy, piłkarzy, polity-
ków.. .

Katarzyna Grzesik

Pomysł Światowego
Dnia Życzliwości narodził się
jesienią 1973 r. w Stanach
Zjednoczonych. W następnych
latach jego popularność wzro-
sła i obecnie obchodzony jest
na całym świecie, w tym także
w SP w Chełmcach – 23 listo-
pada 2016 r. Uroczystość
została przygotowana przez
Małgorzatę Kobiec. Dzieci
w tym dniu przyszły ubrane
na żółto – jest to kolor radości
i optymizmu.

W sali gimnastycznej
uczniowie klas I – VI w sześciu
grupach rywalizowali w kilku
konkurencjach: plastycznych,
wiedzowej i sportowych.
Członkowie poszczególnych
grup musieli wykonać order
z uśmiechem. Inni przedstawi-
ciele drużyn odpowiadali
na pytania z różnych dziedzin
podnosząc tabliczkę z napisem

„tak” lub „nie”. Konkurencje
ruchowe: „Cztery kąty, a piec
piąty” oraz „Ratunkowa tra-
twa” przysporzyły dzieciom
wiele radości. Na koniec było
przeprowadzone głosowanie
na najbardziej życzliwą osobę
w każdej klasie, czyli osobę
miłą, pomocną, szanującą in-
nych i grzeczną. Ten zaszczyt-
ny tytuł udało się zdobyć
uczniom z największą ilością
głosów. Wyniki plebiscytu by-
ły następujące:
kl. I –Maja Jas
kl. II –Michał Szczerek
kl. III – Julia Gołuch
kl. IV –Wojciech Szafarczyk
kl. V –Monika Kozieł
kl. VI –Aleksandra Przepióra

Zwycięska drużyna
oraz najżyczliwsi uczniowie
otrzymali nagrody. Ten dzień
był pełen wrażeń, serdeczności
i miłości.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Zgodnie z polską tra-
dycją pod koniec listopada ob-
chodzi się wieczór wróżb
i zabaw. W Szkole Podstawo-
wej w Chełmcach andrzejki
odbyły się 24 listopada. Tuż po
zajęciach lekcyjnych uczniowie
klas 0-III, a o god. 1 5.00 dzie-
ci z klas IV-VI zebrały się na
magicznie przystrojonej sali
gimnastycznej , gdzie przy
dźwiękach muzyki rozpoczęła
się wspaniała zabawa. Oprócz

tańców, dzieci mogły wziąć
udział w zabawach i konku-
rencjach andrzejkowych, które
przygotowali i prowadzili na-
uczyciele: Krystyna Nowek
i Henryk Osmenda. Wszyscy
wspaniale się bawili, humory
dopisywały, a przepowiedziana
przyszłość zawsze może się
spełnić – tak naprawdę
wszystko zależy od nas sa-
mych. Warto o tym pamiętać. . .

Krystyna Lis

Andrzejki

WKonkursie Pieśni Patriotycznych zwyciężyła Amelia Kozieł.
Najżyczliwsi uczniowie z kl. I - VI.

chani i ocenieni przez jury, któ-
re przyznało następujące miej-
sca:
I m-ce - Amelia Kozieł - kl. VI
II - Natalia Zapała - kl. VI
III - Aleksandra Przepióra
- kl. VI
Wyróżnienie -Wiktoria Sie-

dlarz - kl. V
Zwycięzcy otrzymali

dyplomy i nagrody książkowe,
a pozostali uczestnicy konkur-
su nagrody pocieszenia. Do-
datkowo przyznano nagrodę
specjalną dla przedszkolaka
Krzysia Stefańczyka.
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„Opowiedz nam, moja Ojczyzno” – takie hasło przy-
świecało akademii upamiętniającej 98. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, która odbyła się 10 listopada
w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie. Uroczy-
stość przygotowały A. Krzemińska i M. Kozioł z uczniami
z trzech poziomów nauczania: klas I-II oraz IV-VI szkoły
podstawowej i I-III gimnazjum.

Po wspólnym odśpie-
waniu hymnu państwowego,
uczniowie w piękny i bardzo
czytelny sposób przedstawili
długą i trudną drogę naszych
przodków do odzyskania upra-
gnionej wolności. Zdecydowa-
nie największe wrażenie wy-
warła na widzach scenka
unaoczniająca odważną, patrio-
tyczną postawę polskich
uczniów z Wrześni, którzy nie
bali się przeciwstawić szkol-
nym władzom w obronie mo-
wy ojczystej . O oprawę mu-
zyczną występu zadbała, jak
zawsze, A. Bazalińska wraz
z podopiecznymi ze szkolnego
chóru. Dodatkowym walorem

akademii było zaangażowanie
całej społeczności szkolnej
we wspólne śpiewanie patrio-
tycznych pieśni w formie lu-
bianego karaoke. Cały występ,
który zarówno dzieci z młod-
szych klas, jak i młodzież gim-
nazjalna oglądali w dużym
skupieniu i w którym chętnie
wzięli czynny udział, był
prawdziwą „żywą lekcją histo-
rii” oraz postawy patriotycznej ,
jak określiła go pani dyrektor
Jadwiga Elżbieta Błaszczyk,
dziękując organizatorom za
przygotowanie tak pięknej
akademii.

Magdalena Ciszek

Opowiedz nam, mojaOjczyzno

Dzień Patrona to święto, które na stałe zostało wpi-
sane do planu wychowawczego Zespołu Placówek Oświato-
wych w Strawczynie. Tradycyjnie, jeden z listopadowych dni

jest dniem wielkim, podnio-
słym i uroczystym. Celebru-
jemy bowiem pamięć nie tyl-
ko o wybitnym pisarzu, ale
i o wspaniałym człowieku –
Stefanie Żeromskim.

Dzień PatronawZPO Strawczyn

W tym roku ucznio-
wie klasy V pod opieką Kata-
rzyny Wąsowicz i Moniki
Met przygotowali apel, w któ-
rym wzięła udział cała spo-
łeczność szkoły – zarówno
wychowankowie klas 0-VI,
którym Żeromski patronuje, jak
i gimnazjaliści, którzy z chęcią
wysłuchali i obejrzeli to, co na

Uwaga! Fonoholizm!

W październiku i listopadzie w Zespole Placówek
Oświatowych w Strawczynie realizowana była akcja „Uwa-
ga! Fonoholizm!”, wzorowana na ogólnopolskiej kampanii
społecznej . Jej główny cel to podejmowanie działań na rzecz
przeciwdziałania nadmiernemu używaniu telefonu komór-
kowego przez młodzież. Koordynatorem tej inicjatywy
została pedagog Joanna Bożęcka, a wspierał ją Samorząd
Uczniowski oraz całe grono pedagogiczne.

Fonoholizm to uzależ-
nienie od telefonu komórkowe-
go. Wiąże się z wewnętrznym
przymusem ciągłego korzysta-
nia z tego urządzenia, utratą
kontroli nad wykonywaniem
tej czynności i „bycia w cią-
głym kontakcie”. Do zorgani-
zowania akcji skłonił nas wy-
nik przeprowadzonej wśród
uczniów ankiety, a także obser-
wacje nauczycieli. Okazuje się,
że młodzież nagminnie korzy-
sta z telefonów komórkowych
w czasie przerw międzylekcyj-
nych, a niektórym zdarza się
to nawet podczas lekcji! Zanie-
pokoił nas widok dzieci, które
zamiast spędzać wolny czas
na rozmowach z przyjaciółmi,
siedzą na korytarzach wpatrzo-
ne w ekrany swoich telefonów.
W związku z tym niepokoją-
cym zjawiskiem w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy
przeprowadzone zostały we
wszystkich klasach lekcje wy-
chowawcze poświęcone zagro-
żeniom związanym z nadmier-
nym korzystaniem z telefonów.
Podczas tych zajęć poruszano
dość nowy, ale – jak wypowia-
dają się terapeuci – wcale nie-
rzadki problem uzależnienia
od telefonu komórkowego.
Uświadamiano też uczniom,
że z urządzenia tego należy ko-
rzystać z rozwagą, ponieważ
młodzi ludzie szczególnie

szybko ulegają uzależnieniu.
W ramach akcji uczniowie po-
szczególnych klas przygoto-
wywali plakaty pokazujące
sposoby spędzania wolnego
czasu bez „komórki”. Ponadto
podczas wszystkich zajęć lek-
cyjnych wprowadzono zasadę
składania telefonów do spe-
cjalnie przygotowanych pude-
łek. Celem tego działania było
uzyskanie większego skupienia
uwagi uczniów w czasie lekcji
na omawianych treściach, a nie
na aplikacjach, jakich niezli-
czoną ilość posiadają w swoich
telefonach. Akcję zakończył
„Dzień bez telefonu”, w trakcie
którego młodzież dobrowolnie
oddawała pedagog swoje urzą-
dzenia na cały dzień. Niektó-
rym osobom wcale niełatwo
było się z nimi rozstać na tych
kilka godzin, ale znaleźli się
i tacy, którzy po odbiór swojej
własności zgłosili się dopiero
po kilku dniach, dowodząc,
że „komórka” nie jest niezbęd-
na do życia. Mamy nadzieję, że
tego typu działania przyczynią
się do wzrostu świadomości
młodych ludzi, którzy będą
z większym dystansem pod-
chodzić do nowych technolo-
gii, a z internetu i telefonów
zaczną korzystać z umiarem
i rozwagą.

Magdalena Ciszek

W akademię zaangażowali się uczniowie ze wszystkich klas.

temat życia i twórczości pisa-
rza przygotowali ich młodsi
koledzy. Piątoklasiści dekla-
mowali utwory dotyczące na-
rodzin i śmierci patrona, przy
akompaniamencie muzyki kla-
sycznej , wspominali jego trud-
ne dzieciństwo i lata szkolne,
a także przytaczali opinie kry-
tyków literackich na temat
jego twórczości. Młodzi akto-
rzy świetnie poradzili sobie
ze scenkami z początku XX w.
Wcielając się w postać Zofii
Górskiej – uczennicy pana Ste-
fana, jedna z uczennic w prosty
sposób przybliżyła kolegom
i koleżankom, jakim człowie-
kiem był nasz patron i w jaki

sposób tworzył. Nie zabrakło
również wspomnień córki pi-
sarza – Moniki Żeromskiej .
Cały apel uświetniły występy
chóru, który pod batutąAgaty
Bazalińskiej pięknie wyśpie-
wał hymn szkoły i inne utwory.

Po apelu rozstrzy-
gnięty został konkurs na naj-
lepszy komiks do XII rozdzia-
łu „Syzyfowych prac”, w
którym nagrodzono prace
uczniów klasy VIa. Na zakoń-
czenie tego uroczystego dnia
delegacja uczniów SP udała się
z kwiatami i zniczem pod ka-
mień upamiętniający miejsce
narodzin pisarza.

Katarzyna Wąsowicz

Stefan Żeromski.
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Gimnazjum nr 1 w Strawczynie pozyskało fundusze
na zagraniczne szkolenia nauczycieli. Projekt „Aktywny na-
uczyciel” będzie zrealizowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój (PO WER). W okresie listopad 2016 r. – maj
2018 r. wybrani nauczyciele ze Strawczyna wezmą udział w
szkoleniach językowych w Anglii i Niemczech, metodycznych
w Austrii i Irlandii oraz w kursach doszkalających: „Każdy
uczeń jest ważny, praca z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych” i „Zarządzanie oświatą, wymiana doświad-
czeń między państwami UE”, które odbędą się w Finlandii.

Trzy nauczycielki po-
jadą również na Łotwę (tzw.
job shadowing) do szkoły part-
nerskiej w Adazu – w celu ob-
serwacji zajęć z dramy i tańca
(przedstawienia teatralno–mu-
zyczne). Duże doświadczenie
i wypracowane sposoby dzia-
łania poznaliśmy podczas reali-
zacj i projektu LLP, którego
efektem był międzynarodowy
musical „Comenius In love”.
Szkoła w Adazu posiada profe-
sjonalną salę teatralną, wykwa-
lifikowaną kadrę, a zajęcia
z dramy są częścią programu
nauczania. Dzięki tej wizycie
nasi nauczyciele dowiedzą się,
jak prowadzić regularne koło
teatralne, jak wykorzystywać
metodę dramy na zajęciach, jak
organizować zajęcia teatralne,
jakie techniki stosować pod-
czas warsztatów teatralnych,
jak organizować scenografię
i nagłośnienie oraz jak skutecz-
nie prowadzić zajęcia taneczne.

Zespół Placówek
Oświatowych w Strawczynie
ma długoletnie doświadczenie
w realizacji projektów europej-
skich, takich jak: Socrates -
Comenius, Uczenie się przez
całe życie - Comenius, Come-
nius Regio, eTwinning. Od ro-
ku 2004 zrealizowaliśmy czte-
ry projekty Comenius/LLP oraz
dwa projekty Comenius Regio.
Od bieżącego roku szkoła re-
alizuje również projekt Era-
smus + K2.

Co było powodem
wnioskowania do Agencji Na-
rodowej w Warszawie o sfinan-
sowanie projektu „Aktywny
nauczyciel? Na to pytanie od-
powiada dyrektor placówki Ja-
dwiga Elżbieta Błaszczyk:

Pozytywne doświad-
czenia oraz wielka satysfakcja
związane z realizacją projektów

są dostępne tylko nielicznej
grupie nauczycieli, którzy wy-
starczającym stopniu znają ję-
zyki obce. Są to oczywiście na-
uczycielki języka angielskiego
i niemieckiego. Wykazują one
bardzo duże zaangażowanie,
nie są jednak wszechstronne
i bardzo często zapraszają
do współpracy kolegów i kole-
żanki innych przedmiotów.
Wymaga tego również tematy-
ka projektów. I tu napotykamy
trudności związane z ograni-
czeniami językowymi. Dlatego
nauczyciele postanowili wziąć
udział w intensywnych kursach
językowych za granicą. Pra-
gnąc uczyć jak najlepiej i naj-
efektywniej, poszukujemy po-
nadto nowych metod i form
pracy na zajęciach języka an-
gielskiego i niemieckiego.
Wcelu podniesienia efektyw-
ności kształcenia nauczyciele
języków obcych wezmą udział
w kursach metodycznych w Ir-
landii i Austrii.

W naszej szkole mamy
uczniów, którzy posiadają
orzeczenia o specyficznych
trudnościach w uczeniu się:
dysgrafii, dysleksji, dysorto-
grafii, dyskalkulii. Poszukuje-
my metod właściwych w pracy
z takimi dziećmi. Chcemy
zobaczyć, jak wygląda ona
chociażby w Finlandii, która
należy do czołówki edukacyjnej
w Europie, chcemy się uczyć
od najlepszych, a następnie
te dobre praktyki przenieść
na grunt naszej szkoły.

Chcąc ułatwić ucz-
niom przyswajanie drugiego
języka obcego – niemieckiego,
poszukiwaliśmy sposobu na-
uczania jego elementów w
praktycznym zastosowaniu.
Dobre doświadczenia z zaję-
ciami interdyscyplinarnymi

Aktywnynauczyciel
pokazały nam możliwość wpro-
wadzenia do planu lekcji zajęć
koła matematycznego prowa-
dzonego po niemiecku (metoda
CLIL). Nauczycielka matema-
tyki zgłosiła gotowość podjęcia
się tego zadania, weźmie więc
udział w kursie odświeżającym
jej znajomość języka niemiec-
kiego.

Projekt „ Aktywny na-
uczyciel” skierowany jest do
nauczycieli ZPO w Strawczy-
nie, którzy dzięki podniesieniu
swoich kwalifikacji zawodo-
wych będą mogli jeszcze lepiej
i skuteczniej uczyć i wychowy-
wać naszych uczniów. Więk-

szość szkoleń odbędzie się
podczas wakacji, nie kolidując
z pracą ZPO w Strawczynie.
Po każdym odbytym zagranicz-
nym kursie jego uczestnicy
zorganizują szkolenia dla in-
nych nauczycieli, podczas któ-
rych podzielą się wiedzą i no-
wo zdobytymi umiejętnościami.
Mamy nadzieję, że wywrze
to pozytywny wpływ na pracę
wszystkich nauczycieli, a po-
przez ich działania także
na osiągnięcia dzieci i mło-
dzieży naszej szkoły.

Eliza Żelazna
Magdalena Ciszek

Trzydniowe spotkanie
miało charakter organizacyjny,
a także było szkoleniem meto-
dycznym z zakresu nauczania
kooperatywnego. Omówione
zostały działania oraz produk-
ty, które będą podejmowane
i realizowane w ramach projek-
tu. Dyskusji poddano arkusze
ewaluacyjne, a także zwrócono
uwagę na platformę edukacyj-
ną eTwinning. Wizyta w szko-
le hiszpańskiej umożliwiła
poznanie hiszpańskiego syste-
mu edukacyjnego, nowych me-
tod i form pracy z uczniem,
w szczególności nauczania ko-
operatywnego. Harmonogram
spotkania przewidywał także
wizyty w przedszkolu oraz

w szkole pełniącej funkcję
placówki wychowawczo-
edukacyjnej , gdzie zajęcia są
prowadzone metodami koope-
ratywnymi. Spotkanie wyposa-
żyło uczestników w wiedzę
metodyczną, która będzie dalej
pogłębiana podczas szkoleń dla
grona nauczycielskiego. Opra-
cowany zostanie także cykl za-
jęć i warsztatów dla uczniów,
rozwijających ich inteligencje
wielorakie, aby w pełni zreali-
zować główne założenia pro-
gramu Erasmus +, jakimi są
podniesienie kompetencji za-
wodowych nauczycieli i jako-
ści pracy szkoły.

Agnieszka Szyszka
Elżbieta Dębicka-Schmidt

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach pro-
jektu „We are cooperArtive” realizowanego przez Szkołę
Podstawową im. S. Żeromskiego w Strawczynie odbyło się
w dniach 23-25 listopada 2016 r. w San Fernando de Hena-
res w Hiszpanii. Wzięli w nim udział przedstawiciele szkół
partnerskich z Hiszpanii, Włoch, Estonii, Słowacji i Polski.
Naszą szkołę reprezentowały dyrektor Elżbieta Błaszczyk
oraz nauczycielki języka angielskiego: Elżbieta Dębicka
-Szmidt oraz Agnieszka Szyszka. Uczestnicy spotkania zo-
stali niezwykle ciepło i serdecznie przyjęci przez dyrekcję
hiszpańskiej szkoły, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

Nauczyciele ze Strawczyna
z wizytąwHiszpanii

Nauczyciele ze Strawczyna spotkali się z kolegami z Europy.
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W czwartek 10 listopada 2016 r. wszyscy chłopcy
z klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Strawczynie wraz z opie-
kunami Agnieszką Szyszką i Eweliną Błaszczyk odbyli wy-
cieczkę zawodoznawczą do największego zakładu produk-
cyjnego w gminie – firmy „DEFRO”.

Przed zwiedzaniem
miała miejsce krótka prezenta-
cja na temat historii firmy oraz
oferowanego przez nią asorty-
mentu. Każdy uczestnik otrzy-
mał kask oraz kamizelkę

odblaskową. Grupa została
oprowadzona przez kolejne
hale produkcyjne, w których
wytwarzane są części składo-
we urządzeń, montuje się po-
szczególne ich elementy oraz

Wycieczka zawodoznawcza

23 listopada 2016 r. w Zespole Placówek Oświato-
wych w Strawczynie odbyła się zabawa andrzejkowa.
Od 13.00 do 15.00 bawili się najmłodsi: klasy 0-III szkoły
podstawowej. Od 15.00 do 17.00 na parkiecie szaleli ich star-
si koledzy i koleżanki z klas IV-VI, a zabawa dla gimnazja-
listów trwała od 17.00 do 19.00.

Andrzejki wZPO Strawczyn

Uczniowie bardzo
niecierpliwie czekali na to nie-
zwykłe popołudnie oraz wie-
czór i świetnie się do niego

przygotowali. Już dzień wcze-
śniej młodzież pod kierunkiem
opiekunek Samorządu Ucz-
niowskiego: D. Gaj i M. Ci-

szek, z pomocąW. Gołębiow-
skiej nauczyciela-wychowawcy
świetlicy udekorowała salę.
Nie zabrakło kolorowych balo-
nów i innych ozdób. Uczniowie
przygotowali ponadto ciekawe
wróżby andrzejkowe, z przy-
mrużeniem oka oczywiście,
a także zorganizowali pod
okiem opiekunek SU specjal-
nie na tę okazję sklepik.
Wychowankowie ZPO sami
przygotowali sobie także mu-
zykę, przy której się bawili, sa-
modzielnie obsługując sprzęt
grający. W szkole podstawowej
zajęli się tym J. Zachariasz
i K. Ciszek, natomiast w gim-
nazjum - S. Suder i M. Kotwi-
ca. Wszyscy świetnie się bawi-
li, ale oczywiście nie mogło
zabraknąć i emocji. Aby uczy-
nić ten wieczór jeszcze bardziej
ekscytującym, SU ogłosił kon-
kurs na króla i królową zabawy
andrzejkowej . W kategorii klas
I-III SP tytuły te zdobyli: Ola
Jas z klasy III i Jakub Syska

z zerówki. Wśród przedstawi-
cieli klas IV-VI wyróżniono
Asię Berniker i Oliwiera Ślu-
sarczyka z klasy IV. W gimna-
zjum królewską parą ogłoszo-
no Gabrysię Foks iMichała
Wnuka. Zwycięzcy nagrodze-
ni zostali pamiątkowymi dy-
plomami i koronami. Otoczeni
kręgiem kolegów i koleżanek
zaprezentowali się następnie
we wspólnym tańcu. Zabawa
andrzejkowa trwała w najlep-
sze, ale wszystko co dobre
szybko się kończy, więc i ucz-
niowie musieli, choć bardzo
niechętnie, opuścić parkiet, by
zrobić miejsce kolejnej grupie.
Najstarsi zaś przed powrotem
do domu przywrócili szkolnej
świetlicy ład i porządek. Mło-
dzież w ZPO w Strawczynie,
pewnie podobnie jak w innych
szkołach, oczekuje już z nie-
cierpliwością zabawy choinko-
wej , ale na karnawał trzeba
jeszcze troszkę poczekać…

Magdalena Ciszek

Ślubowanie wOblęgorku

20 października 2016 r. roku to ważna data w życiu
Szkoły Podstawowej w Oblęgorku. Tego dnia trzynaścioro
dzieci z klasy pierwszej zdało swój pierwszy szkolny egza-
min i zostało pasowanych na uczniów.

Galę poprowadzili re-
prezentanci Małego Samorzą-
du Uczniowskiego - Oliwia
Barcicka i Krzysztof Palacz,
którzy ciepłymi słowami za-
chęcili pierwszoklasistów do
pojawienia się na scenie.

Przyszli uczniowie wkroczyli
na scenę przy akompaniamen-
cie „Marsza Radeckiego”, pre-
zentując przy tym ciekawy
układ taneczny. Następnie
na scenie pojawiła się dyrektor
szkoły Henryka Cisowska,

dokonuje kontroli jakości goto-
wych wyrobów. Wszyscy gim-
nazjaliści byli bardzo podeks-
cytowani i zaciekawieni tym,
co działo się w poszczególnych
halach. Oprowadzający mło-
dzież po zakładzie przewodnik
– administrator Piotr Kukulski
przekazywał informacje w
przystępny i ciekawy sposób.
Uczniowie mieli możliwość
na własne oczy zobaczyć, jak
powstaje piec centralnego
ogrzewania, który każdy ma

przecież we własnym domu.
Pod koniec wycieczki jej
uczestnicy zostali zaproszeni
na poczęstunek, a ponadto
wręczono każdemu drobny
upominek. Serdecznie dzięku-
jemy właścicielom oraz kie-
rownictwu firmy „DEFRO”
za tak gościnne i życzliwe
przyjęcie naszej młodzieży
oraz zorganizowanie jej cieka-
wych i pouczających zajęć.

Magdalena Ciszek

Młodzież sama udekorowała salę, na której odbyła się zabawa.

która powitała serdecznie
uczniów klasy pierwszej , przy-
byłych gości: Wójta Gminy
Strawczyn Tadeusza Tkaczy-
ka, proboszcza parafii w
Chełmcach ks. Stanisława
Malca, radnego Oblęgorka
Krzysztofa Religę, radnego
Oblęgora Mariusza Rówiń-
skiego, sołtysa Oblęgorka Do-
rotę Król, sołtysa Oblęgora
Henryka Zapałę oraz nauczy-
cieli, uczniów i zgromadzo-
nych rodziców pierwszoklasi-
stów.

Uczniowie klasy I pod
czujnym okiem wychowaw-
czyni Katarzyny Zagórskiej
zaprezentowali program słow-
no-muzyczny, w którym każde
dziecko przedstawiło się i po-
wiedziało, dlaczego może już
zostać uczniem naszej szkoły.
Zebrani goście i nauczyciele
zostali przez nich przekonani,
lecz sprzeciw wyrazili ucznio-

wie klasy trzeciej , którzy po-
stanowili zrobić maluchom eg-
zamin. Pierwszaki doskonale
wiedziały jednak, kim jest
wzorowy uczeń, co potrzebne
jest prawdziwemu uczniowi
w szkole, potrafiły odgadnąć
zagadki i zaśpiewać piosenkę.
Egzaminujący trzecioklasiści –
Aleks Kasprzycki, Julia
Gołda, Grzegorz Palacz
i Krzysztof Smolarczyk zgo-
dzili się, że maluchy są już go-
towe na pasowanie. Odśpiewa-
no hymn szkoły i pierwszak
uroczyście ślubowały na sztan-
dar szkoły, a dyrektor dokona-
ła pasowania.

Po uroczystości wy-
konano pamiątkowe zdjęcia,
a po nich odbył się słodki po-
częstunek, dla dzieci i zgroma-
dzonych gości, który został
przygotowany przez rodziców
pierwszoklasistów.

Katarzyna Zagórska
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Dzieci w zerówkach bardzo interesują się światem
i zjawiskami w nim zachodzącymi. Zapoznają się z konkret-
nymi właściwościami przedmiotów i z zaciekawieniem chło-
ną informacje o bliższym i dalszym otoczeniu. Szkoła Pod-
stawowa im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku wychodząc
naprzeciw tym potrzebom stwarza zerówkowiczom bogatą
ofertę zajęć. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 0
mieli okazję uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach mają-
cych na celu ich wszechstronny rozwój oraz nabywanie umie-
jętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Dzień Chłopaka był
pierwszą okazją, w której ucz-
niowie mogli poczuć się jak
prawdziwi piraci. Na znak zo-
stania piratem i poszukiwa-
czem skarbu, dzieci otrzymały
czapki pirackie. W wyznaczo-
nych do wykonania zadaniach
wykazały się wielkim sprytem,
niebywałą pomysłowością,
siłą walki oraz dobrą współpra-
cą. Przygodę zwieńczyło odna-
lezienie skrzyni pełnej słody-
czy oraz przepyszny tort –
niespodzianka od rodziców.

W październiku ucz-
niowie uczestniczyli w zaję-
ciach ceramicznych w pracow-
ni w Strawczynku. Mieli
okazję poznać tworzywo pla-
styczne, jakim jest glina. Deli-
katnie ją ugniatali, wałkowali
i wycinali wzory za pomocą
wykałaczki, następnie ozdabia-
li suknię aniołka małymi ku-
leczkami. Takie warsztaty
w naturalny sposób wspomaga-
ją sprawność manualną, tak
ważną w aspekcie nauki pisa-
nia.

W listopadzie ucznio-
wie z zerówek brali udział
w wycieczce do fabryki bom-
bek artystycznych "Decora"
w Miechowie. Dzieci dowie-

działy się, jak powstaje bomb-
ka i że jest to praca od począt-
ku do końca wykonywana
ręcznie. Obserwowały cały
proces jej powstawania. Zoba-
czyły jak dużo pracy, wysiłku
i cierpliwości wymaga
wykonanie jednej ozdoby.
Uczniowie uczestniczyli także
w warsztatach plastycznych,
w czasie których własnoręcz-
nie ozdabiali i malowali
bombki. Prace wykonywali pod
czujnym okiem pracowników
zakładu. W proces ozdabiania
bombek bardzo aktywnie włą-
czyli się również rodzice,
wspierając swoje pociechy
w ich twórczym działaniu.
Malowanie własnej bombki
było dla każdego dziecka fa-
scynującym zadaniem.

Po przeprowadzonych
w klasach pogadankach nt.
zdrowej żywności przyszedł
czas na działanie. Dzieci ze-
brały się na szkolnej stołówce
i przygotowały kolorowe
szaszłyki owocowo-warzywne.
Doceniły aspekt zdrowotny
owoców i warzyw, kolorystykę
dania oraz sposób jego serwo-
wania. Wiele radości i satys-
fakcji dostarczyło dzieciom
samodzielne przygotowanie

Uczymy przez działanie
posiłku. Przy jego konsumpcji
najmłodsi pamiętali o etykiecie
zachowania się przy stole.
To były pouczające zajęcia.

W ramach spotkań
z ludźmi wykonującymi cieka-
we zawody dzieci odwiedziła
fryzjerka - mama Gabrysia.
Podczas spotkania uczniowie
zapoznali się z wyposażaniem
salonu fryzjerskiego oraz
przedmiotami niezbędnymi
w pracy fryzjera. Kolejną
atrakcją było testowanie su-
szarki do włosów, prostownicy
oraz oglądanie palet z koloro-
wymi pasemkami. Dziewczyn-
kom pani fryzjerka zrobiła
kolorowe warkoczyki, nato-
miast chłopcom uczesała wło-
sy w formie irokeza. Wszystkie
dzieci miały okazję podpatrzeć
trudną, wymagającą precyzji

i cierpliwości pracę fryzjerki.
To była cenna i niezwykle cie-
kawa lekcja.

Uczniowie mieli też
okazję zaprezentować swoje
zdolności plastyczne, muzycz-
ne oraz recytatorskie, uczestni-
cząc w konkursach związanych
z obchodami święta „Pluszowy
Miś” oraz w Konkursie Pio-
senki Dziecięcej „Dzieciaki
kochają zwierzęta”. Śmiało
można stwierdzić, że maluchy
obdarzone są wieloma talenta-
mi.

Jak widać w zerów-
kach w ZPO w Oblęgorku nie
ma miejsca na nudę. Jest za-
wsze ciekawie i wesoło,
a przede wszystkim jest czas
na wszechstronny rozwój
dziecka.

Agata Wieczorek

Konkurs plastyczny "Eko-ludek"

15 listopada 2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach miał miejsce finał VI edycji konkursu plastycz-
nego „Eko-ludek” – zwierzątko.

Praca wykonana przez
Zosię Błaszczyk, Oliwię Ja-
rząbek i Zuzię Zając – uczen-
nice klasy 0a ze Szkoły Podsta-
wowej w Oblęgorku – pod
opieką wychowawczyni Agaty
Wieczorek znalazła się w fina-
le konkursu. Zwierzątko oblę-

gorskiej drużyny Eko-ludek
paw zostało nagrodzone pierw-
szym miejscem. Dziewczynki
otrzymały pamiątkowe dyplo-
my oraz nagrody, a wycho-
wawczyni dyplom i podarunki
dla klasy.

Agata Wieczorek

Uczniowie "zerówek" z Oblęgorka wzięli udział w zajeciach
ceramicznych prowadzonych w pracowni Samorządowe
Centrum Kultury i Sportu.

Dziewczynki z Oblęgorka wygrały konkurs Eko-ludkiem pawiem.
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Już po raz drugi uczciliśmy w Zespole Placówek
Oświatowych w Oblęgorku Narodowe Święto Niepodległo-
ści, śpiewając wspólnie pieśni legionowe. W tym roku 10 li-
stopada uczniowie wszystkich klas zgromadzili się w sali gim-
nastycznej, by radośnie świętować odzyskanie przez naszą
ojczyznę wolności po 123 latach zaborów.

Każda z klas występo-
wała na scenie i prezentowała
wybraną pieśń. Salę wypełniał
gromki śpiew, gdyż pozostali
uczniowie wtórowali, korzysta-
jąc z przygotowanego specjal-
nie na tę okazję śpiewnika.

W tak niecodzienne
przygotowanie obchodów włą-

czyli się wychowawcy, a nad
przebiegiem uroczystości czu-
wali nauczyciele: Marzena
Walczak, Aleksander Żmuda
i ZbigniewWójcik. W przy-
gotowanie dekoracji włączyła
się Diana Gaweł.

Marzena Walczak

ZNiepodległąnaustach...

W niedzielę 13 listopada wczesnym rankiem ucznio-
wie Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku udali się
do Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, aby wziąć
udział w programie telewizyjnym „Poranek w Oblęgorku”
prezentowanym na żywo na antenie TVP Info. Tego dnia
dzieci przeistoczyły się w sienkiewiczowskich bohaterów
i spacerowały po jego pałacyku. Zeszły z kart jego powieści,
aby po stu latach od jego śmierci powiedzieć: „Jesteśmy
dumni, że Pan mieszkał w Oblęgorku. Nadal czytamy Pana
dzieła, one ciągle fascynują kolejne pokolenia”.

Wyjątkowaniedziela
naantenie TVP info

100 lat temu wVevey…

15 listopada 2016 r. przypadła 100. rocznica śmier-
ci Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji w Zespole Placówek
Oswiatowych w Oblęgorku odbyła się akademia poświęco-
na temu wydarzeniu. Uroczystość rozpoczęła projekcja
filmu „Z wizytą u Henryka Sienkiewicza”, której bohatera-
mi byli uczniowie klas IV oraz VIa i VIb. Dzieci w murach
Pałacyku Henryka Sienkiewicza przypominały o ostatnich
latach życia pisarza, mówiły o jego pobycie w Oblęgorku.
Następnie czwartoklasiści udali się na cmentarz parafialny
w Chełmcach, aby zapalić znicze na grobie potomków Hen-
ryka Sienkiewicza. O tym wszystkim opowiadał film.

Kolejną częścią uro-
czystej akademii był występ
przygotowany przez uczniów
klas V-VI. Dzieci wcieliły się
w rolę sienkiewiczowskich bo-
haterów i tak jak oni przeżywa-
li swoje życiowe problemy.
Mogliśmy podziwiać fragmen-
ty „W pustyni i w puszczy”,
„Quo vadis”, „Pana Wołody-
jowskiego”, „U bram raju”.
A wszystko stało się za sprawą
ducha Henryka Sienkiewicza,
który odwiedził utrudzoną
życiem dziennikarkę (Julia
Salacha). Pisarz pokazywał
wartości płynące z postaw jego
bohaterów, przypominał o tym,
co jest cenne dla każdego
człowieka, a o czym zapomina
się we współczesnym świecie.
Ocena naszego świata w formie
pytań: Czy wy bylibyście
dzisiaj tak hojni? Czy obdaro-
walibyście czymkolwiek
drugiego człowieka?, to podsu-
mowanie dzisiejszego świata.

Po uroczystości ho-
norową wartę przy kąciku
patrona szkoły pełniły szósto-
klasistki. Przewodniczący
wszystkich klas dokonali uro-
czystego wpisu do szkolnej
kroniki. Późnym popołudniem
delegacja uczniów z naszej
szkoły udała się do Pałacyku
Henryka Sienkiewicza w Ob-
lęgorku, aby złożyć kwiaty
na biurku pisarza.

Uroczystość przygo-
towały: Monika Jas i Edyta
Kozieł. Dekorację wykonała
Diana Gaweł, montażem filmu
zajął się Jarosław Skoczylas,
nagłośnieniem zajął się Z.
Wójcik. Kamerę obsługiwała
Natalia Ziernik – uczennica
kl. II gimnazjum. Rocznicę
śmierci Henryka Sienkiewicza
upamiętniała szkolna wystawa
biograficzna przygotowana
przez Renatę Parandyk.

Monika Jas

W ZPO w Oblęgorku z okazji odzyskania przez Polskę
Niepodległości zabrzmiały patriotyczne pieśni.

Uczniowie ZPO w Oblęgorku wzięli udział w nagraniu
"Poranka w Oblęgorku" dla TVP Info.

W tym roku obchodziliśmy 100. rocznicę śmierci H. Sienkiewicza.

Dla wielu uczniów
występ przed kamerami był
debiutem, nowym doświadcze-

niem. Niektórzy czuli się w ro-
li aktorów wyjątkowo swobod-
nie, inni twierdzili, że to trudna

praca. Statystowanie, odgrywa-
nie scenek, udzielanie wywia-
dów, prezentowanie odtwarza-
nych postaci przed czujnym
okiem kamery i dziennikarzy
przyniosło uczniom wiele sa-
tysfakcji i radości. Była to też
niezwykła możliwość zapozna-
nia się z pracą ekipy telewizyj-
nej i poznania warsztatu pracy
dziennikarskiej .

Uczniów do występu

przygotowały Monika Jas
iMarzena Walczak. Pamiąt-
kowe zdjęcia wykonywał Ja-
rosław Skoczylas. W pomoc
w przygotowanie kostiumów
i transport bardzo aktywnie
włączyli się niezawodni rodzi-
ce naszych uczniów, za co
składamy serdeczne podzięko-
wania.

Monika Jas
Marzena Walczak








