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ZieMia StraWczYńskA

Bez głosów sprzeciwu
radni przyjęli uchwały dotyczące:
1 . Zmiany budżetu gminy
na 2016 r. (zmiana planowanych
wpływów i wydatków).
2. Zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2016 – 2024.
3 . Udzielanie pomocy rzeczowej
dla Powiatu Kieleckiego – opra-
cowanie dokumentacji projekto-
wej na budowę chodników
w Oblęgorku (ul. Gimnazjalna)
i Bugaju (ul. Słoneczna).
4. Zmiany uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Świętokrzyskiego
– opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na budowę chodnika
przy drodze wojewódzkiej nr 748
w miejscowościach: Ruda Straw-
czyńska, Strawczyn, Strawczy-
nek, Chełmce i Bugaj .
5. Wysokości opłat za korzysta-
nie z miejsc noclegowych
w Szkolnym Schronisku Mło-
dzieżowym w Strawczynie.
6. Zmiany statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Strawczynie.
Radni zatwierdzili plan pracy Ra-
dy Społecznej Samorządowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie oraz przyjęli ra-
porty jednostek organizacyjnych
gminy Strawczyn za 2015 r.
(Samorządowego Centrum Kul-
tury i Sportu, Przedszkola
w Promniku, Szkoły Podstawo-
wej w Chełmcach, SP w Korczy-
nie, SP w Niedźwiedziu,
SP w Rudzie Strawczyńskiej ,
Zespołu Placówek Oświatowych
w Oblęgorku, ZPO w Promniku,
ZPO w Strawczynie, Zakładu
Gospodarki Komunalnej , GOPS,
SZOZ w Strawczynie oraz Gmin-
nej Biblioteki Publicznej
w Strawczynie).

W odpowiedzi na pyta-
nie radnej Sylwii Kasprzyk wójt
Tadeusz Tkaczyk poinformo-
wał, że wystąpi ponownie do Sta-
rostwa Powiatowego w Kielcach
w sprawie współfinansowania
modernizacji ul. Spacerowej
w Strawczynie.

Karol Wójcik

Druga w tym roku sesja Rady Gminy Strawczyn odby-
ła się 30 marca 2016 r. Radni przyjęli raporty jednostek orga-
nizacyjnych gminy Strawczyn za 2015 r. oraz podjęli 6 uchwał.

SESJARadyGminy

Od ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu
24 lutego 2016 r., Wójt Gminy wykonywał bądź nadzorował za-
dania związane z określeniem sposobu realizacji uchwał Rady
Gminy, przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy, go-
spodarowaniem mieniem gminnym i wykonywaniem budżetu.

Zprac wójta
między sesjami RadyGminy

Ponadto:
1 . Gmina zakupiła działkę nr
687/10 pow. 29 m² w Strawczy-
nie pod przepompownię ścieków.
2. Prowadzone jest bieżące utrzy-
manie dróg polegające na uzu-
pełnieniu ubytków kruszywem.
3. Zakończono nabór wniosków
o odebranie odpadów zawierają-
cych azbest w 2016 r. z posesj i
znajdujących się na terenie Gmi-
ny Strawczyn. Wpłynęło 70
wniosków.
4. Ogłoszono przetarg nieograni-
czony dotyczący budowy przed-
szkola w Strawczynie.
5. Przygotowano zgłoszenie
do programu rozwoju bazy spor-
towej na 2016 r. zadania
pn. „Nadbudowa łącznika i za-
plecza sali gimnastycznej przy
ZPO w Strawczynie”.
6. Rozpoczęto prace związane
z opracowaniem Programu Re-

witalizacji dla gminy Strawczyn.
7. Trwają prace związane z przy-
gotowaniem Gminy do aplikacji
o środki na działania związane
z gospodarką wodno-kanaliza-
cyjną, wyposażeniem OSP nale-
żących do KSRG, budową przed-
szkola i nadbudowy łącznika przy
ZPO Strawczyn.
8. Gmina Strawczyn otrzymała
nominację do tytułu Lider Roz-
woju Regionalnego 2016 (Polska
Agencja Przedsiębiorczości,
Dziennik Gazeta Prawna) oraz
dyplom za udział w I etapie kon-
kursu „Modernizacja Roku 2015”
– „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na tere-
nie gminy Strawczyn”.
W zakresie oświaty:
1 . Komisja do spraw naboru
dzieci klas I, II, III szkół podsta-
wowych w województwie świę-
tokrzyskim do nauki pływania

na I edycję 2016 r. pozytywnie
zaopiniowała wstępną deklarację
zgłoszeniową i zakwalifikowała
60 dzieci do nauki pływania
ze szkół:
a) Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Korczynie – 30 dzieci,
b) Szkoła Podstawowa w Niedź-
wiedziu – 15 dzieci,
c) Szkoła Podstawowa w Rudzie
Strawczyńskiej – 15 dzieci.
Operatorem Wojewódzkim Pro-
gramu „Umiem pływać” w 2016
roku jest Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy w Kielcach.
2. Jak co roku pracownicy Urzę-
du zgłoszeni zostali do Okręgo-
wej Komisj i Egzaminacyjnej
w Łodzi w celu uzyskania upo-
ważnień do obserwacji przebie-
gu sprawdzianu w szkole podsta-
wowej oraz obserwacji przebiegu
egzaminu gimnazjalnego.
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej przygotowu-
je się pod względem organizacyj -
nym i lokalowym do realizacji
ustawy „ 500 +”. Wniosek o usta-
lenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego od 1 kwietnia br.
będzie można złożyć w pok.
nr 22 na I piętrze Urzędu, gdzie
zlokalizowane zostało biuro dla
obsługi „Program 500+” oraz
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej .
Wójt brał udział w:
- spotkaniu dotyczącym pomocy
państwa w wychowywaniu dzie-
ci i wsparcia finansowego pro-
gramu „500 +”,
- spotkaniu z Prezesem Staropol-
skiej Izby Przemysłowo- Han-
dlowej ,
- zebraniach sprawozdawczo-wy-
borczych Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Oblęgorku i Promniku,
- spotkaniu ze Stowarzyszeniem

Sportowym „Olimp” i „TOP-
SPIN”,
- spotkaniu VII Komitetu Moni-
torującego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego województwa
świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.
W omawianym okresie Wójt
wydał 12 zarządzeń w spra-
wach:
- zmian w budżecie gminy
na 2016 r. – 2 zarządzenia,
- zmiany planu finansowego
Urzędu Gminy w Strawczynie
na 2016 r. – 2 zarządzenia,
- ustalenia harmonogramu czyn-
ności w postępowaniu rekruta-
cyjnym oraz postępowaniu uzu-
pełniającym do przedszkoli
i szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Strawczyn
na rok szkolny 2016/2017 – 1 za-
rządzenie,
- zmian w Regulaminie Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Spo-
łecznych – 1 zarządzenie,
- odpłatnego nabycia nierucho-
mości położonej w Strawczynie
zajętej pod przepompownię ście-
ków – 1 zarządzenie,
- wyznaczenia jednostki organi-
zacyjnej gminy do realizacji zo-
bowiązań z zakresu ustawy o po-
mocy państwa w wychowywaniu
dzieci i upoważnienia kierowni-
ka GOPS do prowadzenia postę-
powań i wydawania decyzji – 2
zarządzenia,
- powołania Komisj i do dokony-
wania przeglądów trasy rowero-
wej – 1 zarządzenie,
- ogłoszenia konkursu „ Najbar-
dziej zadbana zagroda wiejska
i działka” – 1 zarządzenie,
- przystąpienia do konkursu „Ra-
tuj przyrodę” XI Edycja 2016 –
Drzewo- przyjaciel człowieka -
1 zarządzenie.

Zespół ludowy

Od początku kwietnia 2016 r. Samorządowe Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie prowadzi zespół ludowy. Wszyst-
kich chętnych do wspólnego grania i śpiewania zapraszamy
na próby we wtorki o godz. 18:00 do świetlicy SCKiS w Straw-
czynku. Więcej informacji pod nr tel.: 41 303 86 35.
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OGŁOSZENIE
Lokalni artyści (zespoły ludowe, młodzieżowe,

taneczne, kabarety, itp.), którzy chcieliby wystąpić
na STRAWCZYNADZIE 2016 (20 i 21 sierpnia br.)

prosimy o kontakt pod nr tel.: 41 303 86 35
lub mailowo na adres kultura@strawczyn.pl

Stałych bywalców świe-
tlic w Chełmcach, Hucisku, Kor-
czynie, Promniku i Strawczynku
łatwo było poznać po tempie pra-
cy – palce doświadczone w pra-
cy z pędzlem, klejem i papierem
bez problemów radziły sobie
z każda ozdobą. Mniej doświad-
czeni uczestnicy zajęć mogli na-
uczyć się od instruktorów SCKiS
nowych technik i metod zdobie-

nia. Tworząc kartki z życzenia-
mi, czy ozdabiając ceramiczne
jajka każdy mógł spróbować
swoich sił w origami, quilling'u,
czy decoupage.

Własnoręcznie wyko-
nany stroik, czy palma na pew-
no cieszą oczy o wiele bardziej
od tych kupionych w supermar-
kecie. . .

Karol Wójcik

Świąteczne kartki z życzeniami, wielkanocne palmy, pi-
sanki, stroiki i ozdobne wieńce – między innymi takie cuda wy-
konywali uczestnicy warsztatów wielkanocnych, które od 14
do 17 marca odbyły się na świetlicach wiejskich prowadzonych
przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

InauguracjaRoku
Henryka Sienkiewicza

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Hen-
ryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej , mając
na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele od-
rodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza...

WarsztatyWielkanocne

To fragment uchwały,
która został przyjęty przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej 22
grudnia 2015 r. Zwrócono w niej
szczególną uwagę na zasługi
Sienkiewicza dla odzyskania nie-
podległości, podtrzymywania du-
cha narodowego i działalności
społecznej . Zaakcentowano rów-
nież fakt, iż Henryk Sienkiewicz

był pierwszym Polakiem uhono-
rowanym Nagrodą Nobla w dzie-
dzinie literatury.

5 kwietnia 2016 r.
w Pałacyku Henryka Sienkiewi-
cza w Oblęgorku gościł wicepre-
mier i minister kultury i dziedzic-
twa narodowego prof. Piotr
Gliński, który zainaugurował Rok
Henryka Sienkiewicza. W spo-

Zaproszonych gości po Pałacyku oprowadziła kierownik
muzeum Agnieszka Kowalska-Lasek.

tkaniu udział wzięli także Mar-
szałek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas, dyrektor
Muzeum Narodowego w Kiel-
cach Robert Kotowski oraz par-
lamentarzyści z regionu święto-
krzyskiego. W zgromadzeniu tym
nie zabrakło również włodarza
Gminy Strawczyn wójta Tade-
usza Tkaczyka.

W ramach obchodów
Muzeum Narodowe w Kielcach,
którego oddziałem jest Pałacyk
Henryka Sienkiewicza w Oblę-
gorku, planuje szereg wydaw-
nictw i wydarzeń.

Już od 15 kwietnia Pa-
łacyk zaprasza na wystawę „Czas
mierzony Szwajcarskim zegar-
kiem”, którą szerzej opisywali-
śmy w poprzednim nr Ziemi
Strawczyńskiej . 1 4 i 1 5 maja oko-
licznościową wystawę z Oblę-
gorskich zbiorów zobaczyć bę-
dzie można w Warszawie podczas
„Nocy Muzeów w Sejmie”,
a na początku listopada w Sena-
cie RP prezentowana będzie wy-
stawa ”Życie i twórczość Henry-
ka Sienkiewicza”. Także
w listopadzie, w pałacyku w Ob-
lęgorku, na wystawie „Sienkie-
wicza pióro wieczne” zobaczyć
będzie można rękopisy noblisty.
W planach jest wystawa o Sien-
kiewiczu w muzeach watykań-
skich.

Oprócz działalności wy-
stawienniczej zaplanowane są
rocznicowe wydawnictwa: Ka-
talog zbiorów Pałacyku Henry-

ka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz
DziennikMarii Szetkiewiczów-
nej, czyli pamiętnik pierwszej żo-
ny pisarza.

Wydawnictwom oraz
wystawom towarzyszyć będą
liczne wydarzenia w Oblęgorku,
m.in. Ogólnopolska Sesja nauko-
wa Sienkiewicz, utworzona przy
współudziale Towarzystwa
im. Adama Mickiewicza w War-
szawie oraz Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego i Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Kiel-
cach (15-17 września), XXIV Zlot
Szkół Sienkiewiczowskich (20-
22 maja) organizowany przez Ze-
spół Placówek Oświatowych
w Oblęgorku. Literacki Piknik
Rodzinny – Wokół Quo vadis
(10 lipca), koncerty w 170. rocz-
nicę urodzin i 100. rocznicę
śmierci Henryka Sienkiewicza
(5 maja i 1 5 listopada)), Kino
Letnie (lipiec i sierpień),
czy Weekendach z Sienkiewi-
czem (wrzesień i październik),
w których udział wezmą badacze
twórczości autora Quo vadis oraz
aktorzy, którzy wzięli udział
w ekranizacjach Jego powieści.
Wszystkie wydarzenia organizo-
wane w ramach Roku Henryka
Sienkiewicza zostały objęte pa-
tronatem honorowym Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz
Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego.

Ewelina Picheta

Uczestnicy warsztatów na świetlicy w Strawczynku.

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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Konkurs Palm

Twórcy palm rywalizowali w Niedzielę Palmową,
20 marca 2016 r., w Strawczynie w zorganizowanym po raz dru-
gi gminnym konkursie na najwyższą palmę wielkanocną.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, które-
go ostatnie dni stanowią pamiątkę Męki oraz Zmartwychwsta-
nia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Początek Wielkiego Tygo-
dnia to także święcenie palm. W ten sposób upamiętniamy
uroczysty przyjazd Syna Bożego do Jerozolimy. W Strawczynie
zwyczaj ten staje się wyjątkowym wydarzeniem.

Niedziela Palmowa jest
jednym z najważniejszych ele-
mentów tradycji i tożsamości
mieszkańców gminy, a uroczy-
stości w Strawczynie i towarzy-
szący im konkurs folklorystycz-
ny przyciąga tłumy publiczności.
Strawczyn w ten wyjątkowy dzień
staje się jedną z najbarwniejszych
miejscowości naszego regionu.
Celem konkursu było wyłonie-
nie największej palmy, jak rów-
nież zachęcenie mieszkańców
do podtrzymywania tradycji
przodków.

Palmy zgodnie z trady-
cją niesiono w uroczystej proce-
sj i religijnej , która przeszła spod
krzyża stojącego na parkingu do
kościoła pod wezwaniem Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Orszak poprowadził
ks. Krzysztof Sochacki jadący
na osiołku w asyście dziewcząt
ze Szkoły Podstawowej w Ru-
dzie Strawczyńskiej w przebra-
niu Palestynek.

Przed procesją palmy
prezentowano na parkingu przy-
kościelnym. W konkursie wzię-
ło udział 8 palm, przy wykona-
niu których pracowało ok. 70
osób. Najwyższa palma miała
10,5 m wysokości i zrobiły ją pa-
nie z sołectwa Ruda Strawczyń-
ska. Na drugim miejscu (7,90 m)
znalazła się palma wykonana
przez panie ze Stowarzyszenia
Przyszłość Strawczynka,
a przyniesiona została przez

miejscowych strażaków w uro-
czystych strojach. Trzecie miejsce
w kategorii dorosłych przypadło
Dorocie Surmie, której palma
miała blisko 5 m.

W kategorii dziecięcej
zwyciężyła palma przygotowana
przez uczniów z kl. V SP
w Strawczynie, która miała
6,5 m wysokości. Tuż za nią zna-
lazła się palma dzieci z Akwi-
zgranu o wysokości 5,7 m. Trze-
cie miejsce przyznano palmie
wykonanej przez Szkolne Koło
Caritas z Rudy Strawczyńskiej
o wysokości 5,2 m.

Wszystkie palmy zosta-
ły zakwalifikowane do konkursu
ze względu na zgodność z trady-
cją, bo właśnie zgodność z tra-
dycją była, obok wysokości,
jednym z najważniejszych ele-
mentów w ocenie prac. Jurorzy
podkreślili, że poziom artystycz-
ny palm prezentowanych
w Strawczynie jest bardzo wyso-
ki i wyrównany.

Tradycyjne strawczyń-
skie palmy są uwite wokół drew-
nianej tyczki z elementów zielo-
nych – głównie tui lub borowiny
i bibułowych kwiatów. „Twórcy
prześcigają się w wykonywaniu
coraz wymyślniejszych kwiatów
i ich kompozycji” – powiedziała
inicjatorka konkursuAgnieszka
Prędota-Gad. „Kwiaty te słyną
z precyzji i mistrzostwa wykona-
nia. Palmy tak jak dawniej , peł-
nią funkcję religijną, bo zatyka
się je za obraz by chroniły dom,
a te duże pełnią bardziej rolę
ozdób, to prawdziwe dzieła sztu-
ki. Muszą być przez to bardziej
trwałe, dlatego daje się do nich
mało żywej zieleni, żeby się szyb-
ko nie zniszczyły.”

By podkreślać tradycję,
jury konkursu szczególnie hono-
rowało palmy wykonane z natu-
ralnych elementów. Regulamin

konkursu stanowi, że palmy kon-
kursowe powinny być ustawio-
ne na parkingu ręcznie, bez po-
mocy urządzeń mechanicznych.
Niekiedy jest to bardzo trudne,
a palmy mogą ulec złamaniu.
Podczas tegorocznego konkursu
pogoda była wietrzna, ale z nie-
małym wysiłkiem udało się je za-
prezentować w pozycji stojącej .
Po uroczystej procesj i palmy
ustawiono w kościele przy ołta-
rzu głównym, by cieszyły nadal
oko mieszkańców gminy.

Honorowy patronat nad
tegorocznym konkursem objęli:
proboszcz Parafii NMP w Straw-
czynie – ks. Tadeusz Szot, wójt
gminy Strawczyn – Tadeusz
Tkaczyk, dyrektor Samorządo-
wego Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie –Maciej Lewan-
dowski oraz dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej Agnieszka Prędota-
Gad. Nagrody dla zwycięzców
ufundował Urząd Gminy
w Strawczynie, Parafia w Straw-
czynie, Paweł Gabryś – właści-
ciel sklepu Lewiatan z Rudy
Strawczyńskiej oraz Marta i Jan
Łakomiec – właściciele firmy
BUDOTRANS. O oprawę mu-
zyczną mszy świętej zadbała
Gminna Orkiestra Dęta ze Straw-
czyna pod batutaMichała Le-
śnika i Jacka Cielibały oraz
chórek Promyki Maryi pod prze-
wodnictwem Józefa Kasprzyka,
Mileny Szczepańskiej , Eweliny
Wątor i Magdaleny Jarząbek.
Jak podkreśliła na zakończenie
konkursuAgnieszka Prędota-
Gad organizatorzy cieszą się,
że dzięki tej twórczości i zaanga-
żowaniu kultywowane są wieko-
we tradycje ludowe, które budu-
ją tym samym potęgę naszej
„małej ojczyzny”.

Aldona GrzybZwycięska palma z Rudy Strawczyńskiej .

Ks. Krzysztof Sochacki wjechał do kościoła na osiołku.

Najdłuższą palmę w kat. dzieci zrobili uczniowie kl. V
Szkoły Podstawowej w Strawczynie.
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Droga Światła

10 kwietnia 2016 r. w Strawczynie odbyła się insceni-
zacja Drogi Światła, która była kontynuacją Drogi Krzyżowej,
jaka odbyła się na Górę Perzową.

Parafianie zebrali się
o godz. 1 5.00 na Górze Perzowej
przy kapliczce św. Rozalii (przy
grobie Jezusa), gdzie odegrano
trzy pierwsze stacje. Obejrzeli
zmartwychwstanie Jezusa, nie-
wiasty i apostołów przy pustym
grobie oraz jak zmartwychwsta-
ły Jezus ukazał się Marii Magda-
lenie. Następnie uczestnicy
z radosnym „Alleluja! ” zeszli
z Perzówki, aby przeżyć ukaza-
nie się Jezusa uczniom idącym
do Emaus, objawienie przy łama-

niu chleba i ukazanie się uczniom
w wieczerniku. Zebrani podzi-
wiali łowienie ryb przez Szymo-
na Piotra z kilkoma uczniami nad
Jeziorem Tyberiadzkim (nad za-
lewem w Strawczynie) oraz sce-
nę kiedy Jezus powierza Piotro-
wi swój Kościół mówiąc: „Paś
owce moje”. Głębokim przeży-
ciem było samo Wniebowstąpie-
nie, kiedy Jezus zniknął w kłę-
bach dymu na skarpie znajdującej
się nieopodal strawczyńskiego
zalewu. Żeby wspominać ostat-

nią stację – Zesłanie Ducha Świę-
tego – wierni udali się do kościo-
ła Wniebowziecia Najświętszej
Maryi Panny w Strawczynie,
gdzie odprawiona została msza
święta.

Inicjatorem Drogi Świa-
tła był ks. Krzysztof Sochacki.
W postacie biblijne wcielili się:
Lucyna Jaros, Agnieszka Gos,
Krystyna Olczyk, Emilia Knap,
Anna Gos, Monika Kurczyń-
ska, Andrzej Gos, Tomasz Ro-
gula, Jan Wychowaniec, Sławo-
mir Jaros, Marcin Kosiba,
Dawid Kuleta, Jakub Kowal-
czyk, Dominik Malicki, Jan Ro-
gula, Oskar Gad oraz bracia
Jan i Wojtek Gretkiewiczowie
z Chełmiec. Należy podkreślić,

że większość z wymienionych
osób, to aktorzy amatorzy grupy
teatralnej z Rudy Strawczyńskiej
i mieszkańcy tego sołectwa. Stro-
je dla aktorów zaprojektowała
i uszyła nieodpłatnie Monika
Zachariasz.

Dodatkową atrakcją by-
ło „śniadanie na trawie” przygo-
towane przez panie należące
do Stowarzyszenia Przyszłość
Strawczynka. Kazimiera Jarzą-
bek, Lucyna Kukulska, Maria
Orzechowska, Katarzyna Zię-
tek, Zdzisława Ziętek, Agniesz-
ka Prędota-Gad, Edyta Lesiak-
Jarząbek, Ewa Cisowska, Zo-
fia Miazek i Teresa Malasy
częstowały wiernych rybą i chle-
bem oraz zaśpiewały kilka pieśni.

Oprawę muzyczną Dro-
gi Światła przygotował chórek
Promyki Maryi pod kierownic-
twem Józefa Kasprzyka, Mile-
ny Szczepańskiej , Eweliny Wą-
tor i Magdaleny Jarząbek,
a na mszy świętej zagrała Gmin-
na Orkiestra Dęta ze Strawczyna
pod batutą Michała Leśnika
i Jacka Cielibały. Gościnnie wy-
stąpił również organista Piotr
Stępień.

W organizacji insceni-
zacji pomagali strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej ze Straw-
czyna, Strawczynka, Huciska
i Promnika, a także Komisariat
Policj i w Strawczynie, Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie, Danuta Kowal-
czyk, Agnieszka Prędota-Gad,
Anna i Andrzej Met, Justyna
i Paweł Kubiccy oraz Stanisław
Michalski.

Dorota Surma

Uczniowie Jezusa na Jeziorze Tyberiadzkim.

Nabożeństwo rozpoczęło się na Górze Perzowej .

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Strawczynie zaprasza mężczyzn na Drugi męski marsz noc-
ny „Śladami Ojców – Bóg, Honor, Ojczyzna”, na cześć 1050-le-
cia Chrztu Polski, pod patronatem św. Wojciecha.

Marsz ma charakter religijno-patriotyczny. Celem jest

W postać Jezusa wcielił się Jan Wychowaniec.

Śladami ojców
- Bóg, Honor, Ojczyzna

umocnienie więzi między ojca-
mi i synami, uczczenie i umoc-
nienie chrześcijańskich korzeni
naszego narodu, przypomnienie
św. Wojciech – głównego patro-
na Polski, a także propagowanie
aktywnego trybu życia. Uczest-
nikami rajdu mogą być ojcowie
z synami, ojcowie chrzestni
z chrześniakami, dziadkowie

z wnukami i wujowie bratanka-
mi lub siostrzeńcami oraz męż-
czyźni od 15. roku życia.

Marsz rozpocznie się
w sobotę 23 kwietnia 2016 r. pod
Pałacykiem Henryka Sienkiewi-
cza w Oblęgorku o godz. 1 8.30.
Planowane jest ognisko przy peł-
ni księżyca i „bigosowanie”.

ks. KrzysztofSochacki



Kwiecień 2016 ZieMia StraWczYńskA

–6–

Turniej Wiedzy Pożarniczej

30 marca 2016 r. w świetlicy Samorządowego Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie przeprowadzone zostały elimi-
nacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Na rozwiązanie testu
uczestnicy poszczególnych grup
wiekowych mieli 30 min. Poziom
był bardzo wyrównany i aby wy-
łonić zwycięzców trzeba było
zorganizować dogrywkę. Osta-
tecznie w kategorii szkół podsta-
wowych zwyciężyła Julia Ko-
walska (SP Korczyn), druga była
Kinga Podstawka (SP Korczyn),
a trzecie miejsce zajęła Oliwia
Dudek (SP Niedźwiedź). W ka-
tegorii gimnazjów najlepsza by-
ła Natalia Korba (Promnik), dru-

gie miejsce zajęła Monika
Kurczyńska (Strawczyn) a trze-
ci był Kewin Gad (Strawczyn).

Finaliści poszczegól-
nych grup wiekowych otrzyma-
li nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez Urząd Gminy
w Strawczynie oraz Samorządo-
we Centrum Kultury i Sportu.
Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii wiekowych będą repre-
zentować gminę Strawczyn
w eliminacjach powiatowych.

Karol Picheta

Uczestnicy turnieju wykazali sie bardzo dużą wiedzą
z zakresu zapobiegania pożarom.

Wisława Szymborska powiedziała, że „Czytanie ksią-
żek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Dlatego cieszymy się, że tak duża grupa dzieci wciąż lubi się
w ten sposób bawić.

18 marca 2016 r.
w Szkole Podstawowej w Niedź-
wiedziu po raz osiemnasty odbył
się Gminny Konkurs Czytelni-
czy. W tym roku uczniowie zma-
gali się z pytaniami dotyczącymi
lektury Krystyny Kleniewskiej
Kowaliszyn „ Magda Paweł i Ty”.
Jest to książka niezwykła nie tyl-
ko dlatego, że opowiada o niesa-
mowitych przygodach, jakie mie-
li Magda i Paweł podczas
wakacji, ale niezwykłość jej po-
lega na tym, że czytelnik również
może ją tworzyć - pisząc, rysu-
jąc, rozwiązując łamigłówki i za-
gadki. Uczestnicy konkursu

wspaniale poradzili sobie z pyta-
niami, chociaż były one dość
trudne.

Żeby tak dobrze poznać
książkę trzeba ją przeczytać nie-
jeden raz, a zrobili to na pewno
nasi zwycięzcy: I miejsce
–Maja Szymoniak z SP w Ru-
dzie Strawczyńskiej , II miejsce
– Natalia Stefanowska z SP
w Chełmcach, III miejsce – Eli-
za Hochel z SP w Niedźwiedziu.

Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody niespodzianki.

Ewa Tomczyk

XVIII Gminny
Konkurs Czytelniczy

Uczestnicy konkursu z dyrektor Grażyną Zapałą.

Na dzień 22 marca 2016 r. przedszkolaki z punktu przed-
szkolnego "Bajkowe Smyki" ze Strawczyna wraz z wychowaw-
cą, z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, zaprosiły naj-
bliższych na uroczyste przedstawienie.

Dzieci zaprezentowały
tradycje związane z przygotowa-
niem do Świąt Wielkanocnych
oraz obrzędy związane z samy-
mi świętami. Maluchy wspania-
le odegrały swoje role. Piękny
występ dzieci wzbogacony zo-

stał odpowiednim podkładem
muzycznym. Na zakończenie mi-
lusińscy wręczyli swoim najbliż-
szym śliczne, własnoręcznie wy-
konane pisanki.

Marta Picheta

Przedszkolaki wduchu
świąt wielkanocnych

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
ogłasza nabór dzieci do punktów przedszkolnych.
Wnioski można składać od 5 do 20 maja 2016 r.

we właściwych punktach przedszkolnych
oraz siedzibie SCKiS w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16.
Karty zgłoszeń można pobrać w punktach przedszkolnych

oraz ze strony www.olimpicstrawczyn. pl
Przypominamy, że SCKiS prowadzi punkty przedszkolne

w Chełmcach, Korczynie, Niedźwiedziu, Oblęgorku,
Oblęgorze, Strawczynie i Strawczynku.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczy-
nie zaprasza na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka który
odbędzie w 29 maja 2016 r. w godz. 14.00 - 22.00 na terenie Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku.
W programie:
- gry i zabawy na wesoło,
- wybory Małej Miss i Małego Mistera,
- konkursy plastyczne,
- widowisko bajkowe dla najmłodszych,
- występy profesjonalnej grupy kuglarskiej ,
- wesołe miasteczko,
- dyskoteka pod gwiazdami oraz wiele innych atrakcji dla małych
i dużych. Więcej informacji na stronie www.olimpicstrawczyn. pl

Dzień Dziecka z SCKiS
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Sukcesyuczniów
z Oblęgorka

Znakomite wyniki osiągają uczniowie Zespołu Szkół
Oświatowych w Oblęgorku, którzy biorą udział w licznych kon-
kursach wiedzy.

1 5 marca 2016 r. uczen-
nica drugiej klasy Gimnazjum
nr 2 w Oblęgorku, Magdalena
Palacz, wykazała się ogromną
wiedzą, zdobywając I miejsce w
XXIII Regionalnym Konkursie
Wiedzy o Życiu i Twórczości Jó-
zefa Wybickiego organizowanym

przez Zespół Szkół nr 1 w Kiel-
cach. Razem z koleżanką z kla-
sy, Aleksandrą Siadul, zmierzy-
ła się z uczniami z kilkunastu
gimnazjów z województwa świę-
tokrzyskiego. Uczennice przygo-
towywała nauczycielka języka
polskiego - Marzena Walczak.

Ekologia, my i region, w którym żyjemy
18 marca 2016 r. odbył

się jubileuszowy XXV Woje-
wódzki Finał konkursu „Ekolo-
gia, my i region, w którym żyje-
my” organizowanego przez
Zespół Świętokrzyskich i Nadni-
dziańskich Parków Krajobrazo-
wych. Drużyna uczniów Gimna-
zjum nr 2 w Oblęgorku
w składzie: Katarzyna Baryłko,
Agata Dziura, Klaudia Sideł,
Jakub Karolik, Magdalena
Dziura i Aleksandra Brelska
pod opieką nauczyciela biologii,
Jarosława Skoczylasa, zajęła
II miejsce.

Konkurs składał się
z dwóch etapów. Na etapie pierw-
szym szkoły z całego wojewódz-
twa opracowywały prace w róż-
norakich formach dotyczących
ochrony przyrody w wybranych
przez siebie parkach krajobrazo-
wych lub miejscach, w których
żyją. Nasi uczniowie przygoto-
wali album fotograficzny promu-

jący Suchedniowsko-Oblęgorski
Park Krajobrazowy. W ramach
przygotowań gimnazjaliści
uczestniczyli w kilku wyjazdach
plenerowych, w czasie których
uwiecznili najładniejsze i najcie-
kawsze zakątki parku. Przygoto-
wany album zapewnił im wejście
do ścisłego finału, w którym zna-
lazło się tylko 6 szkół gimnazjal-
nych.

W finale uczniowie pi-
sali test z zakresu ekologii
i ochrony przyrody oraz funkcjo-
nowania parków narodowych
i krajobrazowych. W drugiej czę-
ści finału rozpoznawali 240 ga-
tunków chronionych roślin
i zwierząt. Suma punktów
z wszystkich etapów tego trud-
nego konkursu dała oblęgorskim
uczniom doskonałe II miejsce.

Marzena Walczak
Aneta Zapała

Jarosław Skoczylas

Konkurs wiedzy o Józefie Wybickim

Po raz kolejny ucznio-
wie świętokrzyskich szkół mogli
wykazać się swoją wiedzą w kon-
kursach przedmiotowych organi-
zowanych przez Świętokrzyskie
Kuratorium Oświaty.

W tym roku do finału
wojewódzkiego dotarło troje
uczniów Gimnazjum nr 2 w Ob-
lęgorku: Angelika Gaweł - fina-

listka XIV Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Niemieckiego;
nauczycielAneta Zapała; Pa-
tryk Zapała - finalista XIII Wo-
jewódzkiego Konkursu Geogra-
ficznego; nauczyciel Izabela
Majewska; Katarzyna Baryłko
- finalistka XIII Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego; na-
uczyciel Jarosław Skoczylas.

XXIVOgólnopolski Zlot
Szkół Sienkiewiczowskich

Już niebawem, bo w dniach 20-22 maja 2016 r., Zespół
Placówek Oświatowych w Oblęgorku za sprawą Patrona szko-
ły podstawowej – Henryka Sienkiewicza – otworzy swe podwo-
je dla dwustu uczniów i nauczycieli reprezentujących Sienkie-
wiczowskie szkoły z całej Polski.

Początek kwietnia przy-
niósł kolejne zgłoszenia i liczba
placówek deklarujących chęć
udziału w imprezie wzrosła do
50. Tak wielkie przedsięwzięcie
możliwe jest dzięki zaangażowa-
niu wielu podmiotów wspierają-
cych inicjatywę. Współorganiza-
torem wydarzenia jest Starostwo
Powiatowe w Kielcach, a Part-
nerem – Pałacyk Henryka Sien-
kiewicza w Oblęgorku. Patronat
sprawują: Wojewoda Świętokrzy-
ski, Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Świętokrzy-
ski Kurator Oświaty, Wójt Gmi-
ny Strawczyn oraz Prezydent
Miasta Kielce. Dyrektor ZPO
w Oblęgorku, Henryka Cisow-

ska, zaprosiła również do współ-
pracy sołectwa i stowarzyszenia
z terenu gminy Strawczyn. Szko-
ła może też liczyć na wsparcie
niezawodnych rodziców uczniów.

Zlot poprzedza szereg
wydarzeń. W ramach obchodów
Tygodnia Kultury Języka nauczy-
ciel bibliotekarz Renata Paran-
dyk zorganizowała spotkanie pod
hasłem „Pamiętnik potomków
H. Sienkiewicza”, w którym
uczestniczyli Anna Dziewanow-
ska i Jerzy Sienkiewicz. Laure-
aci konkursu recytatorskiego
otrzymali książki z autografami
szacownych gości.

Ogromnym zaintereso-
waniem cieszą się również ogło-

Piątek, 20 maja 2016 r. - Kielce
15.00-16.00 - pochód ulicą H. Sienkiewicza w Kielcach (w stro-
jach bohaterów z dzieł Henryka Sienkiewicza).
17.00 - uroczysta gala (ze sztandarami szkół) w Kieleckim Cen-
trum Kultury, na której będą obecni zaproszeni goście, m.in. po-
tomkowie H. Sienkiewicza, dyrektor Muzeum w Woli Okrzej-
skiej Maciej Cybulski, a także pomysłodawcy Zlotów Anna
i Antoni Cybulscy. Spotkanie z odtwórcami ról z Trylogii
H. Sienkiewicza - Danielem Olbrychskim i Janem Nowickim.
19.00 - koncert zespołu muzycznego.
20.00 - uroczysty bankiet/kolacja integracyjna dla opiekunów
i zaproszonych gości; kolacja i dyskoteka dla uczniów.
Sobota, 21 maja 2016 r. - Oblęgorek
9.00-10.30 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Chełmcach,
złożenie kwiatów na grobach potomków Henryka Sienkiewicza
spoczywających na cmentarzu parafialnym w Chełmcach.
11.00 - festyn w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku
14.30-18.00 - piknik przy Pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgor-
ku (zwiedzanie Pałacyku Henryka Sienkiewicza, udział w grach
i zabawach edukacyjnych oraz wiele innych atrakcji).
20.30 - atrakcje wieczoru w Oblęgorku.
Niedziela, 22 maja 2016 r. - Kielce i okolice
Wycieczki po regionie dla uczestników Zlotu (m.in. do Zamku
Królewskiego w Chęcinach, Centrum Nauki Leonarda da Vinci w
Podzamczu Chęcińskim, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywa-
telskiej , Pałacu Biskupów Krakowskich, Muzeum Historii Kielc).

szone przez organizatorów Zlo-
tu ogólnopolskie konkursy: lite-
racki, plastyczny i fotograficzny.
1 9 kwietnia rozpoczną obrady
komisje konkursowe, a z ich usta-
leniami będzie można zapoznać
się 30 kwietnia na stronie inter-
netowej szkoły.

5 maja, w 170. roczni-
cę urodzin Henryka Sienkiewi-
cza, nastąpi uroczyste wciągnię-
cie na maszt przed ZPO

w Oblęgorku chorągwi XXIV
Ogólnopolskiego Zlotu Szkół
Sienkiewiczowskich.

Jako organizatorzy Zlo-
tu, mamy nadzieję, że nasi Go-
ście opuszczą świętokrzyską zie-
mię ze słowami pisarza na ustach:
„Oblęgorek oczarował mnie zu-
pełnie. Mało jest w Królestwie
wiosek tak pięknie położonych”.

Marzena Walczak

Plan Zlotu
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Tydzień Kultury Języka
wKorczynie

Szkoła otwarta na kulturę i czytelnictwo – pod takim ha-
słem Szkoła Podstawowa w Korczynie obchodziła w dniach
7-12 marca 2016 r. Tydzień Kultury Języka. Przez cały ten czas
uczniowie starali się świadomie uczestniczyć w kulturze oraz
ją promować.

W poniedziałek, tzw.
„Dzień Sienkiewicza”, ucznio-
wie poznawali twórczość pisa-
rza. Stworzyli wystawę książek

przyniesionych z domu. Zbiera-
li również ciekawostki na jego
temat, by wypełnić nimi „Ścianę
Sienkiewicza”. Tego dnia odbył

Szkolni Mistrzowie Ortografii z Korczyna.

się konkurs „Czytanie na czas”,
podczas którego uczestnicy tur-
nieju prezentowali nowele nobli-
sty. W tej konkurencji zwycięż-
czynią okazała się uczennica
klasy V - Olga Kowalska. Dru-
gie miejsce zajęłaAngelika Pio-
trowska, trzecie Angelika Mróz.

We wtorek dzieci przed-
stawiały swoje opinie na temat
książek i czytelnictwa. W ten spo-
sób na szkolnym korytarzu wy-
rosły „drzewka czytelnika”.
W środę wszystkie klasy obejrza-
ły przedstawienie „Czerwone
Kapturki” przygotowane przez
Szkolne Koło Teatralne.

Czwartek był dniem
konkursów. W turnieju frazeolo-
gicznym trzecie miejsce zajęła
Urszula Kowalska, drugie Alek-
sandra Olszewska, natomiast
z przysłowiami najlepiej poradzi-
ła sobie Oliwia Kowalska.
Szkolnym Mistrzem Ortografii
w kategorii kl. II-III zostali Mi-
lena Kowalska orazMaciej Si-
dło. Drugie miejsce zajęłaWe-
ronika Dudzic. W kategorii kl.
IV-VI najlepszą znajomością pi-

sowni wykazała się Julia Kowal-
ska z kl. VI, na drugim miejscu
uplasowała się Kinga Podstaw-
ka, tuż za niąWiktoria Titkin -
uczennice kl. V. Podczas akcji
„czytamy śpiewająco” szkolne
solistki wykonywały piosenki na-
wiązujące do utworów literackich.

W piątek uczniowie
i nauczyciele bili rekordy w czy-
taniu. Podczas maratonu przeczy-
tali 54 strony Kacperiady Grze-
gorza Kasdepke. Tydzień Kultury
Języka był również czasem spo-
tkania z dobrą sztuką filmową.
Od poniedziałku do piątku klasy
IV-VI mogły skorzystać z reper-
tuaru Szkolnego Kina. Chętni
uczniowie oglądali najnowsze fil-
mowe adaptacje książek, ekrani-
zacje na wysokim poziomie.

Dziękujemy wszystkim
tym, którzy przyczynili się do te-
go, aby promować kulturę i czy-
telnictwo w naszej szkole.
Zachęcamy dzieci do udziału
we wspólnym czytaniu, które od-
bywa się w każdy piątek nauki
szkolnej o godzinie 7.30.

Magdalena Jarząbek

MUR

„Mur” to tytuł przedstawienia profilaktycznego, który
przygotowali uczniowie klasy V Szkoły Podstawowe w Korczy-
nie dla rodziców przybyłych na spotkanie z wychowawcami.

Uczniowie pokazali re-
lacje jakie panują we współcze-
snej rodzinie, gdzie dorośli zaję-
ci swoimi sprawami i pogonią za
„dobrobytem” nie dostrzegają
problemów swoich dzieci, nie
chcą się nad nimi pochylić, po-
rozmawiać. Młodzi ludzie odbi-
jają się od tej obojętności jak od
muru. Często pogrążają się w sa-
motności, rozpaczy lub szukają
innego towarzystwa. Niekiedy
sprowadza ich to na złą drogę.

Uczniowie zadawali
trudne pytania: po co i dlaczego
dorośli biją dzieci, dlaczego nie
chcą zrozumieć, że dzieci to też
ludzie, którzy maja prawo do
swojego zdania, do pomysłu na
własne życie, do słuchania ulu-
bionej muzyki, czytania ulubio-
nych książek.

Na koniec trzymając się
za ręce krzyczeli z całej siły:
"Musisz nam pomóc, swoją mi-
łością musisz nam pomóc. Mu-
sisz pokochać nas więcej , moc-
no wyciągnąć do nas swe ręce.
Musisz! "

Rodzice w skupieniu
obejrzeli przedstawienie, które
miało wzbudzić refleksję nad

własnym postępowaniem.
Jeżeli choć w jednym

sercu pojawiło się zastanowienie
to znaczy, że warto organizować
takie akcje.

Emilia Marszałek
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W Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej
w dniach 7 - 11 marca 2016 r. trwały obchody Tygodnia Kultu-
ry Języka zorganizowane przez bibliotekę szkolną, którego mo-
tywem przewodnim był jeden z priorytetów Ministra Edukacji
Narodowej - Szkoła otwarta na kulturę i czytelnictwo.

Organizowane w naszej
szkole różne formy ekspresj i pro-
pagowały aktywne i świadome
uczestnictwo w kulturze ojczy-
stego języka. Poza Dniem Poezji,
przygotowanym przez E. Zieliń-
ską i K. Grzesik miały miejsce
różne konkursy: „Mistrz ortogra-
fii” na poziomie każdej klasy
(I - VI), recytatorski wierszy
Jana Brzechwy klas edukacji
wczesnoszkolnej , własnej twór-
czości na napisanie najciekaw-
szej baśni uczniów klas starszych.
Wszystkim laureatom nagrody
wręczyła dyrektor szkoły
Agnieszka Prędota-Gad, która
w podziękowaniu uczniom
za włożony dodatkowy wysiłek
zwróciła uwagę na rolę języka
w życiu człowieka i narodu.

Współpracując z Woje-
wódzką Biblioteką Publiczną
i Kinem Moskwa zorganizowa-
liśmy wycieczkę do tych insty-
tucji, które zaangażowane są
w krzewienie kultury czytelni-
czej . W kinie oglądaliśmy naj-
nowszą produkcję animacyjną
„Robinson Crusoe”, jak również
uczestniczyliśmy w warsztatach
„Sztuka Recytacji” prowadzo-

nych m. in. przez aktora Teatru
im. Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach Dawida Żłobińskiego.
Poza tym na deskach kina odbył
się międzyszkolny konkurs recy-
tacj i wierszy Jana Brzechwy.
Wydarzenie to wspominamy tym
milej , że uczennica klasy I An-
tonia Gos zajęła II miejsce.

Zwiedzenie Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej , zaję-
cia z edukacji czytelniczej wraz
z konkursami i nagrodami wy-
warło na uczniach duże wraże-
nie. Był to czas spędzony na za-
spokojaniu potrzeby informacji,
kultury i przyjemności.

Ostatni dzień naszego
przedsięwzięcia nawiązywał
do akcji "Cała Polska czyta dzie-
ciom". W tym dniu pod hasłem
„RODZICE DZIECIOM” wybra-
ne utwory naszym wychowan-
kom czytali rodzice. Uczniowie
z zainteresowaniem i podziwem
wsłuchiwali się w teksty pięknie
interpretowane przez przybyłe
w tym dniu do naszej szkoły Ma-
my. Lekcje wspólnego czytania
wszystkim pozostaną na długo
w pamięci.

Elżbieta Kozieł

Marzec jest zwykle miesiącem, który obfituje w szereg
wydarzeń. Tak było i w tym roku w Zespole Placówek Oświa-
towych w Promniku.

Już 4 marca odbyła się
„Noc z baśniami”, organizowa-
na przez szkolną bibliotekę.
Uczniowie kl. IV Szkoły Podsta-
wowej spędzili czas na zabawach,
czytaniu i przedniej rozrywce w
towarzystwie książek oraz opie-
kunów: wychowawcyAgniesz-
ki Bernaśkiewicz i bibliotekar-
ki Anety Polit. Atrakcji było
co niemiara, m.in. owijanie mu-
mii i poszukiwanie skarbów.
Na koniec każdy uczeń otrzymał
pamiątkowy „ Patent nieustra-
szonego”.

Od 7 do 12 marca ob-
chodziliśmy XXIV Tydzień Kul-
tury Języka. Tegorocznym ha-
słem tygodnia były słowa
Umberto Eco: ”Kto czyta książ-
ki, żyje podwójnie”. Jak zwykle
z tej okazji ogłoszono wiele kon-
kursów. Oto laureaci:
- mistrz ortografii SP - Maria
Woś (kl. VI) ,
- mistrz ortografii gimnazjum -
Sylwia Jedlińska (kl. II),
- laureat konkursu z twórczości
Brzechwy - Dominika Lewan-
dowska (kl. III SP),
- laureat konkursu z wiedzy o „Pi-

nokiu” - Wiktoria Zajęcka
(kl. IV SP),
- laureaci konkursu na recenzję
ulubionej książki: Kacper Kwie-
cień (kl. V SP) i Grzegorz
Szcześniak (kl. III gimnazjum).

Z kolei 21 marca wita-
liśmy wiosnę. I chociaż za oknem
jeszcze jej nie było widać,
na szkolnym korytarzu i owszem.
Uczniowie ubrani na zielono lub
„na wesoło” uczestniczyli w kon-
cercie, konkursach i zabawach.
Za najzabawniejszy strój wiosen-
ny nagrodzony został Karol Perz
z kl. II SP.

W tym roku także
w marcu wypadły Święta Wiel-
kiej Nocy, dlatego uczniowie kl.
IV-VI w towarzystwie szkolne-
go chórku przygotowali montaż
słowno- muzyczny na podstawie
tekstu ks. Jana Twardowskiego
pt. „ Czternaście przystanków
smutnych przed jednym weso-
łym”, nawiązując do męki i zmar-
twychwstania Jezusa. Cała brać
szkolna w skupieniu wsłuchiwa-
ła się w słowa i włączała w śpiew
kolegów.

Aneta Polit

Tydzień Kultury Języka
wRudzie Strawczyńskiej

Kto czytaksiążki
żyje podwójnie

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego jej pierw-
szy dzień jest bardzo wyczekiwany przez wszystkie dzieci.

Powitanie wiosnyw Strawczynie

W Zespole Placówek
Oświatowych w Strawczynie
przyjście wiosny świętowaliśmy
przez dwa dni. 21 marca wiosnę
witały klasy „0”. Natomiast
22 marca z tej okazji zaprezen-
towały się klasy pierwsze, które
pod kierunkiem swoich wycho-
wawczyń: M. Walas i A. Piec

przygotowały przedstawienie
pt. „Witamy wiosnę”. Na uroczy-
stości obecni byli: Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne, uczniowie
klas starszych oraz rodzice, któ-
rzy przybyli na zaproszenie swo-
ich pociech.

Dzieci, recytując wier-
sze i śpiewając piosenki, przy-

woływały wiosnę a żegnały zi-
mę. Z dużym zaangażowaniem
prezentowały swoje umiejętno-
ści zgromadzonej widowni.
Na zakończenie uczniowie klasy
1b zaprezentowali się wykonu-

jąc „Taniec motyli” do muzyki
Piotra Czajkowskiego. Jesteśmy
pewni, że po takim powitaniu
wiosna zagości u nas na dobre.

M. Walas
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Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne OLIMP istnie-
je już ponad 3 lata. 16 marca 2016 r. w świetlicy Samorządowe-
go Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie odbyło się zebra-
nie podsumowujące dotychczasową działalność klubu.

Dzięki znakomitej ka-
drze trenerskiej dzieci i młodzież
trenująca pod szyldem SSR
OLIMP zdobyła już kilkadziesiąt
medali na zawodach ogólnopol-
skich, międzywojewódzkich, wo-
jewódzkich oraz w rozgrywkach
międzyszkolnych i różnego ro-
dzaju mityngach lekkoatletycz-
nych.

Zebranie było znakomi-
tą okazją podziękowań i wyróż-
nień. Wójt Tadeusz Tkaczyk
wręczył pamiątkowe grawertony
i dyplomy: Hubertowi Przeździ-
kowi za wyróżnienie „Talent
Sportowy w Powiecie Kieleckim”

w plebiscycie Świętokrzyskie
Gwiazdy Sportu, Łukaszowi
Woźniakowi za zajęcie pierw-
szego miejsca w tym plebiscycie,
Kamilowi Bielawskiemu za zdo-
bycie brązowego medalu w bie-
gu na 3000 m podczas Halowych
Mistrzostw Polski Juniorów oraz
Aleksandrowi Niwińskiemu
i Tomaszowi Michalskiemu
za zaangażowanie i ciężką pracę
na rzecz sportu na terenie gminy
Strawczyn.

Po części oficjalnej był
czas na drobny poczęstunek, tort
i upominki dla zawodników.

Karol Wójcik

SSROLIMP ma już ponad 3 lata

Inny zawodnik klubu -
Krystian Surma - na takim sa-
mym dystansie 4000 m, ale w ka-
tegorii juniorów, był o krok
od medalu zajmując ostatecznie
4. miejsce. Bardzo dobrze spisał
się także Oskar Wychowaniec,
który w wyścigu juniorów zajął
10. miejsce.

Były to bardzo trudne

zawody, niemal ekstremalne.
Na trasie występowały cztery po-
nad 300-metrowe podbiegi i czte-
ry 400-metrowe ostre zbiegi po
błotnistej nawierzchni. Nasi
zwodnicy pokazali jednak ,,cha-
raktery" i w klasyfikacji klubo-
wej SSR Olimp Strawczyn zajął
wysokie 8. miejsce.

Kolejny medal Mistrzostw Polski zdobył zawodnik SSR
Olimp Strawczyn. 9 kwietnia 2016 r., na zawodach w Ustrzy-
kach Dolnych Bartłomiej Siadul po zaciętej walce wywalczył
w/ce Mistrzostwo Polski w biegach górskich w kat. juniorów
młodszych na dystansie 4000 m w stylu anglosaskim i jednocze-
śnie uzyskał kwalifikację na Mistrzostwa Świata, które
odbędą się we Włoszech w lipcu.

Znakomite wyniki zawodników
SSROLIMStrawczyn

Stowarzyszeni Sportowo-Rekreacyjne OLIMP Strawczyn.

12 marca 2016 r., pod-
czas Międzywojewódzkich Mi-
strzostwa Młodzików w biegach

przełajowych w Końskich, w bie-
gu na dystansie 2500 m w kate-
gorii młodziczek I miejsce zaję-

Biegi przełajowe

ła Julia Szymkiewicz,. Były to
jednocześnie Przełajowe Mistrzo-
stwa Województwa Świętokrzy-
skiego, w których zawodnicy ze
Strawczyna zdobyli 9 medali w
różnych kategoriach wiekowych.

1 9 marca 2016 r., spor-

towcy OLIMPu z powodzeniem
wzięli udział w Mistrzostwach
Polski w Biegach Przełajowych
w Żaganiu – wszyscy startujący
zawodnicy zajęli punktowane
miejsca.

Aleksander Niwiński

Świetny występ zanotowali zawodnicy SSR OLIMP Straw-
czyn na Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich
w Ustrzykach Dolnych.
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19 marca 2016 r. w Strawczynku na terenie Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC odbyła się "I Edycja Tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Strawczyn Kobiecej Piłki Nożnej
Na Małym Boisku" zorganizowana przez Stowarzyszenie Spor-
towo-Rekreacyjne "Topspin" Promnik.

W turnieju wystąpiły ta-
kie drużyny jak drugoligowa Mo-
ravia Morawica, trzecioligowe:
Victoria Pińczów, Orlicz Suched-
niów, dwa zespoły Topspin Prom-
nik oraz nie zgłoszone
do ligi: KSP Kielce, KKP Kiel-
ce, Łopuszno. Wszystkie grupy
wykazały się niezwykłą walecz-
nością, prezentowały wysoki po-
ziom umiejętności sportowych,
co sprawiło, że impreza była
emocjonująca i pełna wrażeń.

Po zaciętych bojach
w półfinałach, które rozstrzygnę-
ły rzuty karne, w finale KSP Kiel-
ce pokonało Topspin Promnik I
z wynikiem 1 :0. Trzecie miejsce
przypadło Moravii Morawicy,
a czwarte Victorii Pińczów. Naj-
lepszym strzelcem okazała się
Myśliwiec Karolina (KSP Kiel-

ce), a najlepszą bramkarką Pytel
Gabriela (Victoria Pińczów). Ze-
społy nagrodzone zostały pamiąt-
kowymi pucharami oraz nagro-
dami rzeczowymi.

Turniej odbył się dzię-
ki wsparciu Wójta Gminy Straw-
czyn – Tadeusza Tkaczyka, Pre-
zes Stowarzyszenia "Pomocna
dłoń" – Barbary Gad oraz spon-
sorów: Defro, OSP Promnik,
Creografik, KielSport & Hum-
mel i Szafranowy Dwór.

„Takie wydarzenia
to dobry sposób na promowanie
kobiecej piłki nożnej w naszym
województwie. Mamy nadzieję
że za rok spotkamy się w drugiej
edycji” – mówią organizatorzy
turniejuArkadiusz Brudziński
i Agnieszka Wąsowicz.

Karol Wójcik
Topspin w towarzystwie wójta Tadeusza Tkaczyka.

Turniej Kobiecej
Piłki Nożnej

TRENING OBWODOWY – obwodowy trening funkcjonalny, nastawio-
ny na różnorodną formę ćwiczeń, z obciążeniem własnego ciała jak i z przy-
borami. Zajęcia prowadzone w formie obwodu stacyjnego.
SPINNING – zajęcia wytrzymałościowe na rowerach stacjonarnych, po-
prawiające wydolność tlenową, wytrzymałość mięśni, spalając przy tym
mnóstwo kalorii.
ABS – trening wzmacniający mięśnie brzucha.
AQUA PILATES – wyjątkowo efektywne ćwiczenia w wodzie. Trening
poprawiający kondycję, zwiększający elastyczność, siłę oraz równowagę
ciała. Ćwiczenia przeznaczone również dla osób, które nie potrafią pływać.
AQUAAEROBIC – ćwiczenia w wodzie, które angażują wszystkie gru-
py mięśniowe, bezpieczne i efektywne. Opór wody sprawia iż 1 minuta
ćwiczeń w wodzie jest równa 5 minutom ćwiczeń na lądzie. Poziom wody

sięga szyi, wszystkie ruchy wykonywane są pod wodą, co zwiększa opór,
a co za tym idzie, intensywność treningu.
ABT – trening wzmacniający dolne partie ciała oraz przyspieszający spa-
lanie tkanki tłuszczowej .
ZDROWYKRĘGOSŁUP – zajęcia podczas których wracamy do naszej
prawidłowej postawy ciała, wzmacniające mięśnie osłabione, rozciągają-
ce mięśnie przykurczone oraz stabilizujące kręgosłup.
TBC – zajęcia kształtujące całe ciało, wzmacniające mięśnie górnej i dol-
nej partii ciała. Jest to trening wydolnościowy wzmacniający układ krąże-
nia oraz wytrzymałościowy wzmacniający mięśnie całego ciała.
POWER FIT – kształtuje sylwetkę, wzmacnia mięśnie i poprawia wydolność.
FIT BALL – zajęcia ogólnorozwojowe całego ciała przy użyciu piłek,
wzmacniają mięśnie głębokie i posturalne.
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Zawodniczki trenujące taniec na warsztatach organi-
zowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie 19 marca 2016 r. wzięły udział w zawodach Grand
Prix Polski Polskiego Związku Tańca Freestyle - II Ogólnopol-
skim Turniej Tańca Freestyle o Puchar Burmistrza Miasta
i GminyTwardogóra Zbigniewa Potyrały.

Reprezentacja OLIM-
PIC Dance Studio, pod okiem tre-
nerki Magdaleny Wawrzeńczyk,
liczyła 18 osób. Na trzecim miej -
scu podium uplasowały się dwie
mini formacje: dzieci (w skła-
dzie: Karolina Pacak, Wiktoria
Raczyńska, Julia Wawrzeńczyk,
Paulina Wawrzeńczyk i Łucja
Wilczyńska) oraz junior (w skła-
dzie: Wiktoria Katanowska,
Martyna Korsak, Gabrysia
Miśkiewicz, Kamila Resiak, Ju-
lia Rogula, Ola Wawrzeńczyk
i Sandra Zaleska). Bardzo do-

brze spisały się również solistki.
W kategorii Open do 11 lat dru-
gie miejsce zajęłaWiktoria Ra-
czyńska, a trzecią pozycję wy-
walczyła Łucja Wilczyńska.
W kategorii Junior Open 12 –15
lat czwarta była Gabrysia Miś-
kiewicz, a Ola Wawrzeńczyk
zajęła piąte miejsce.

Zawodniczkom i tre-
nerce serdecznie gratulujemy
udanego debiutu na scenie ogól-
nopolskiej i życzymy dalszych
sukcesów.

Karol Wójcik

Zawodniczki OLIMPIC Dance Studio osiągają coraz lepsze
wyniki na arenie ogólnopolskiej .

Kolejny sukces
OLIMPIC Dance Studio

W pierwszym dniu ry-
walizowały dzieci ze Szkół Pod-
stawowych. W kategorii klas
0 – III najszybsza z dziewcząt,
na dystansie 25 m stylem dowol-
nym, byłaAmelia Nawrot (SP
Strawczyn), która uzyskała czas
21 :44 sek. Drugie miejsce uzy-
skała Dominika Lewandowska
(SP Promnik) – 24:94 sek.,
a na trzecim stopniu podium sta-
nęła Zuzanna Chałupka (SP Ko-
stomłoty), która przepłynęła dy-
stans w czasie 28:22 sek. Wśród
chłopców najlepszy okazał się

Tomasz Zabojszcz (SP Kostom-
łoty) – 19:59 sek., drugi był
Marcin Malec (SP Kostomłoty)
– 22:20 sek., a trzeci Daniel Lis
(SP Strawczyn) – 22:45 sek. W
konkurencji sztafet mieszanych
(4 x 25 m) najlepsza okazała się
Szkoła Podstawowa z Kostom-
łotów, która wyprzedziła szkołę
z Tumlina i Mniowa.

Klasy IV – VI rywali-
zowały na dystansie 50 m stylem
dowolnym. Zwyciężyła Natalia
Kosiba (SP Oblęgorek) z czasem
40:16 sek. Zaledwie o 57 setnych

Uczniowie dziecięciu Szkół Podstawowych i Gimnazjów
wzięli udział, 6 i 7 kwietnia 2016 r., w drugiej edycji zawodów
„Wpłyń na swoje zdrowie z pływalnią OLIMPIC”. Zmagania
zorganizowało Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC
ze Strawczynka, a sponsorami nagród rzeczowych były firmy
Vanity Style oraz Benefit System.

Wpłyń na swoje zdrowie
z pływalniąOLIMPIC

sekundy przegrała z niąWikto-
ria Gajewska (SP Kostomłoty)
– 40:73 sek., a trzecia do mety
dopłynęłaMaja Dulińska (SP
Mniów) – 45:53 sek. Wśród
chłopców tryumfował Wiktor
Wrona (SP Ruda Strawczyńska),
który uzyskał czas 40,1 7 sek.
Drugi był Kacper Gabriel Śli-
wa (SP Oblęgorek) z czasem
42:80 sek., a trzeci Dawid Or-
łowski (SP Kostomłoty) –
44:14 sek. W sztafecie mieszanej
4 x 50 m, podobnie jak w kate-
gorii klas 0 – III, zwyciężyła
Szkoła Podstawowa z Kostom-
łotów. Drugie miejsce przypadło
w udziale szkole z Oblęgorka,
a trzecie podstawówce z Rudy
Strawczyńskiej .

W czwartek, 7 kwietnia,
rywalizowali gimnazjaliści. Naj-
szybsza wśród dziewcząt, na dy-
stansie 50 m stylem dowolnym,
była Zofia Szczypiór (Oblęgo-
rek) – 36:66 sek., która o blisko
10 sek. wyprzedziła Sandrę Go-
raj (Strawczyn) – 46:08 sek.
Trzecia była Paulina Skibowska
(Kostomłoty) – 51 :44 sek. Chłop-

cy pływali na dystansie 100 m
stylem dowolnym. Najlepszy
okazał się Dawid Kowalczyk
(Mniów) – 1 :1 9:67 min. Drugi
był Dawid Lewandowski (Ob-
lęgorek) 1 :23:1 7 min., a trzeci
Bartłomiej Lis (Oblęgorek) –
1 :25:29 min.

Sztafeta gimnazjalistów
nie była rozgrywana w klasycz-
nym stylu, ale startująca czwór-
ka zawodników miła przypłynąć
jak najdłuższy dystans w czasie
20 minut. Zwyciężyło gimnazjum
z Oblęgorka – 1310 m. Drugi
dystans osiągnęli zawodnicy
z Kostomłotów – 1095 m, a trze-
cie miejsce przypadło w udziale
gimnazjalistom z Promnika –
1080 m.

Wszystkim zawodnikom
oraz ich opiekunom serdecznie
gratulujemy znakomitych wyni-
ków. Serdeczne podziękowania
należą się również sponsorom
(Vanity Style, Benefit System, Fit
Profit i Fit Sport), dzięki którym
każdy dostał upominek, a najlep-
si atrakcyjne nagrody.

Karol Wójcik

Nagrody dla uczestników zawodów ufundowały firmy
Vanity Style oraz Benefit System.
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