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Temat likwidacji gimnazjów i przekształcenia szkół
na terenie gminy Strawczyn w ośmioklasowe szkoły podsta-
wowe zdominował sesję Rady Gminy, która odbyła się
3 lutego 2017 r.

Pierwotny projekt zakładał przekształcenie wszystkich
szkół podstawowych na terenie gminy w szkoły ośmioklasowe
oraz wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w Rudzie
Strawczyńskiej i Niedźwiedziu w latach szkolnych 2017/2018
– 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Strawczynie. Gimnazja
w Strawczynie, Oblęgorku i Promniku miałyby zostać włączo-
ne do odpowiednich szkół podstawowych. Po burzliwej dysku-
sj i, w której czynny udział wzięli rodzice uczniów z Rudy
Strawczyńskiej i Niedźwiedzia Rada zagłosowała nad wspól-
nym wnioskiem wszystkich Komisj i Rady Gminy o wykreśle-
nie punktu wskazującego miejsca realizacji obowiązku szkol-
nego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w Rudzie
Strawczyńskiej i Niedźwiedziu w latach szkolnych 2017/2018
– 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Strawczynie. Dziewię-
ciu radnych poparło wniosek, trzech wstrzymało się od głosu,
nikt nie był przeciw. Identycznym stosunkiem głosów Radni
przegłosowali całą uchwałę. Przebieg dyskusji można obejrzeć
na nagraniu wideo, które dostępne jest na stronie Urzędu Gmi-
ny w Strawczynie: www. strawczyn. pl w zakładce: O gminie >
Samorząd > Nagrania z Sesji i Komisji Rady Gminy > 2017.

Ostatecznie od 1 września 2017 r. na terenie Gminy
Strawczyn działać będzie siedem ośmioklasowych szkół pod-
stawowych:
1 . Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczy-
nie, która obejmie swoim obwodem miejscowości Strawczyn
i Strawczynek. Włączone w nią zostanie Gimnazjum nr 1
w Strawczynie.
2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgor-
ku, która obejmie swoim obwodem miejscowości Oblęgorek
i Oblęgór. Włączone w nią zostanie Gimnazjum nr 2 w Oblę-
gorku.
3 . Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Promniku,
która obejmie swoim obwodem miejscowości Promnik i Mało-
goskie. Włączone w nią zostanie Gimnazjum nr 3 w Promniku.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie, która
obejmie swoim obwodem miejscowość Korczyn.
5. Szkoła Podstawowa w Chełmcach, która obejmie swoim ob-
wodem miejscowości Chełmce i Bugaj .
6. Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, która obejmie swoim
obwodem miejscowości Niedźwiedź i Hucisko.
7. Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej , która obejmie
swoim obwodem miejscowości Ruda Strawczyńska, Akwizgran
i Kuźniaki.

Oprócz uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolne-
go Radni przegłosowali uchwały:
1 . Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Strawczyn na 2017 r. Plan dochodów budżetu Gminy został
zwiększony się o 5 000 zł, a plan wydatków budżetu Gminy
został zwiększony o 99 320 zł. Zmiany wynikają głównie pozy-
skania przez Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie
dofinansowania na realizację projektu „Aktywny nauczyciel
– doskonalenie językowe i merytoryczne kadry nauczycielskiej
i zarządzającej Gimnazjum nr 1 w Strawczynie” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2017-2024. Zmiany w WPF są kon-
sekwencją zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
3 . W sprawie zmiany uchwały nr XXIII/1 39/2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. Pomoc rzeczowa
w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej
na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0488T w miej-
scowości Oblęgór ul. Widoma oraz ul. Pogodna została zwięk-

szona z 35 000 zł do 38 000 zł.
4. W sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wy-
mianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powie-
trza na terenie Gminy Strawczyn.
5. W sprawie zmiany uchwały nr VIII/36/2015 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządze-
nia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określania wy-
sokości wynagrodzenia. Nowym inkasentem i sołtysem sołec-
twa Małogoskie został Krzysztof Szymoniak.
6. Zmieniającą uchwałę nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Straw-
czynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia pobo-
ru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomo-
ści od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nowym inkasentem i sołtysem sołectwa Małogoskie został
Krzysztof Szymoniak.
7. W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wy-
chowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy
Strawczyn.

Radni oraz zebrani na sali rodzice dyskutowali także nad
utworzeniem punktu przedszkolnego w Korczynie. Przypomnij -
my, że na podstawie Ustawy o systemie oświaty punkty przed-
szkolne prowadzone przez Samorządowe Centrum Kultury
i Sportu (m.in. w Korczynie) mogą działać tylko do 31 sierpnia
2017 r. Od września 2017 r. dzieci z terenu gminy będą mogły
uczęszczać do budującego się właśnie przedszkola w Strawczy-
nie, jednak dla mieszkańców Korczyna problemem jest bariera
odległości. Rada, dziesięcioma głosami za, dwoma głosami
wstrzymującymi się i przy braku głosów sprzeciwu, przegłoso-
wała wniosek połączonych Komisji Budżetu i Inwestycji,
Rewizyjnej i Samorządowej o podjęcie na najbliższej sesj i
uchwały intencyjnej w sprawie utworzenia przedszkola przy
Szkole Podstawowej w Korczynie.

Rada przegłosowała także opinie w sprawie przyspiesze-
nia tempa wdrażania mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020, a także zatwierdziła plany pracy
na 2017 r. Komisj i Rewizyjnej , Budżetu i Inwestycji, Samorzą-
dowej oraz Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Strawczynie.

KarolWójcik

31 grudnia 2016 r. grupa seniorów pod przewodnic-
twem Walentego Gołucha odbyła patriotyczną wędrówkę
szlakiem powstańców styczniowych.

Rajd rozpoczęła modlitwa w Kaplicy Św. Rozalii
na Perzowej Górze. Następnym punktem postojowym był szczyt
Góry Siniewskiej , gdzie stacjonowali powstańcy. Odczytany
został uroczysty apel, a następnie seniorzy rozpalili ognisko
i posilili się przyniesionym prowiantem. Napotkani młodzi
ludzie z Wrocławia z zainteresowaniem wysłuchali opowieści
o nieznanych im lokalnych tradycjach i przeszłości historycz-
nej . Po krótkim popasie seniorzy kontynuowali marsz i zakoń-
czyli go w Oblęgorku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza.

KrzysztofZawada



Od ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się
w dniu 29 grudnia 2016 r. Wójt Gminy wykonywał bądź
nadzorował zadania związane z określeniem sposobu reali-
zacji uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektów
uchwał Rady Gminy, czy realizacją inwestycji.
W zakresie infrastruktury:
1 . Trwają roboty budowlane przy budowie przedszkola w msc.
Strawczyn oraz nadbudowie łącznika i zaplecza sali gimna-
stycznej przy ZPO w Strawczynie.
2. Przygotowano sprawozdawczość:
- dla projektów zrealizowanych z udziałem środków z RPO WŚ
2007-2013 oraz PROW 2007-2013,
- dla projektu dotyczącego uzyskania dotacji na opracowanie
Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023,
- dla projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz
ochrona dzieci i młodzieży w Gminie Strawczyn” w ramach
Programu Rządowego Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na 2016 i 2017 r.
3 . Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu
pn. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej
w Chełmcach w ramach naboru prowadzonego przez LGD Do-
rzecze Bobrzy.
4. Pomoc w opracowaniu wniosków dla organizacji pozarządo-
wych z terenu Gminy Strawczyn w ramach naboru prowadzo-
nego przez LGD Dorzecze Bobrzy (3 wnioski).
5. Współpraca z Biurem ZIT KOF w ramach projektów realizo-
wanych w formule ZIT.
6. Zakończono ankietyzowanie mieszkańców gminy pod kątem
potrzeb w zakresie instalacj i Odnawialnych Źródeł Energii.
7. Przygotowano zgłoszenie Gminy Strawczyn do konkursu
Marszałka Woj. Świętokrzyskiego – Świętokrzyska Victoria.
8. W dniu 17.01 .2017 r. złożony został do PROW wniosek
na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Oblęgorze
ul. Widoma i ul. Studzianki. Możliwość dofinansowania wyno-
si 63,63% kosztów kwalifikowanych.
9. Prowadzone jest zimowe utrzymanie dróg.
W zakresie zamówień publicznych i bezrobocia:
Ogłoszono następujące przetargi nieograniczone:
1 . Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze,
ul. Graniczna oraz w msc. Chełmce ul. Kościelna na terenie
gminy Strawczyn.
2. Zakup kruszywa drogowego kamiennego z wapienia dewoń-
skiego lub dolomitu dewońskiego do remontu/utrzymania/bu-
dowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, placów,
parkingów na terenie Gminy Strawczyn w 2017 roku.
3 . Wynajem sprzętu budowlanego i pojazdów wraz z obsługą
w 2017 r. na potrzeby robót przy drogach gminnych, wewnętrz-
nych, placach, parkingach itp. na terenie gminy Strawczyn.
W dniu 16.01 .2017 r. zostały złożone wnioski do PUP w Kiel-
cach o zorganizowanie stażu dla 6-ciu osób bezrobotnych oraz
dla 16-tu osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.
W zakresie oświaty:
Do Kuratorium Oświaty przesłano informację w zakresie:
- liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie
wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń –
grudzień 2016 r.,
- rozliczenia środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodo-
cianych pracowników w 2016 roku,
- rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2016 roku na reali-
zację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzie-
lonej w 2016 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu
Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016,
- realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej
na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w zakresie wyko-
rzystania w 2016 r. środków przekazanych z budżetu Wojewo-
dy Świętokrzyskiego oraz zaangażowanych środków własnych.

Odbyła się narada kadry kierowniczej Urzędu Gminy i kierow-
ników jednostek organizacyjnych gminy.
Wójt brał udział w:
- Spotkaniu opłatkowym z Biskupem Diecezji Kieleckiej ,
- Koncercie kolęd i pastorałek w kościele w Chełmcach w dniu
6 stycznia br.,
- Posiedzeniu Rady LGD „Dorzecze Bobrzy” Kostomłotach
w dniach 12 i 25 stycznia br.,
- Zebraniu wiejskim w Rudzie Strawczyńskiej ,
- Wyborach sołtysa sołectwa Małogoskie w dniu 12 stycznia br.
– sołtysem został wybrany Pan Krzysztof Szymoniak.

22 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie
odbył się drugi przegląd rejonowy XXIV Świętokrzyskiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek, w którym wziął udział zespół
ludowy Swojaki, prowadzony przez Samorządowe Centrum
Kultury i Sportu w Strawczynie. Wydarzenie to zorganizo-
wał Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach przy współpracy z Centrum Kultury w Jędrze-
jowie. Głównym celem przeglądu była popularyzacja kolęd
i pastorałek oraz kontynuowanie tradycji wspólnego bożo-
narodzeniowego kolędowania.

Swojaki zaprezentowały 2 utwory: „Skrzypi mróz” oraz
„Betlejemskie Pole”. Występ został przyjęty bardzo gorąco,
a publiczność nagrodziła go gromkimi brawami. W trakcie eli-
minacji wystąpiło 58 podmiotów wykonawczych i zespołowi
ze Strawczyna niestety nie udało się zakwalifikować do szczę-
śliwej trzynastki wybranej przez Radę Artystyczną Konkursu
do udziału w finale. Mimo to Swojaki nie zniechęcają się
i w każdy wtorek optymistycznie nastawieni i z uśmiechem
na twarzy przychodzą na próby do świetlicy w Strawczynku.

Dorota Surma

Zespołem Swojaki ze Strawczyna kieruje Zdzisław Nowak.

PRACA!
Pracownik do stajni w Oblęgorku

potrzebny od zaraz.
Doświadczenie w pracy ze zwierzętami wskazane,

ale nie jest konieczne.
Informacje pod nr. tel. 607 350 721

PODZIĘKOWANIE

Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w chwilach doświadczenia

ciężką chorobą byli ze mną.
Za wsparcie duchowe, modlitewne i materialne

mogę Wam Kochani oddać tylko serce
i swoją modlitwę.

Msza święta o Boże błogosławieństwo dla Was
odbędzie się 19 marca 2017 r. (niedziela)

o godz. 11 :00 w kościele WNP w Strawczynie.

Tadeusz Picheta



Ferie zimowe to czas, w którym dzieci mogą zapo-
mnieć o nauce i codziennych obowiązkach. Jednak co dobre
szybko się kończy, więc odpoczynek na półmetku nauki
szkolnej również niepostrzeżenie dobiegł końca. Dla dzieci,
które spędziły ten wolny czas na zajęciach prowadzonych
w świetlicach Samorządowego Centrum Kultury i Sportu
oraz na krytej pływalni OLIMPIC w Strawczynku były to
ferie bez nudy, pełne atrakcji i zabawy w miłej atmosferze.
Przygotowany różnorodny program zajęć zapewniał każde-
mu coś ciekawego.

Stałym elementem zajęć realizowanym w świetlicach by-
ły twórcze warsztaty plastyczno-techniczne, które rozwijały
kreatywność, zdolności manualne i wyobraźnię dzieci. Przy
użyciu różnorodnych materiałów, również wtórnych jakimi są
butelki, pudełka lub gazety, powstawały niezliczone ilości
mniejszych bądź większych dzieł sztuki. By wprowadzić nieco
ducha rywalizacji zorganizowano świetlicowe turnieje gier elek-
tronicznych, minifutbolu, turniej gry w ping-ponga, a dla naj-
młodszych dzieciaczków turnieje gier planszowych.

Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się przygoto-
wana oferta wyjazdowa. W pierwszym tygodniu ferii została
zorganizowana wycieczka do Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego w Kielcach. Była to dla dzieci niezwykła lekcja
historii. Podczas zwiedzania, dzieci mogły zobaczyć jak wyglą-
dała szkolna sala, usiąść w drewnianych szkolnych ławkach,
poznać nazwy i przeznaczenie szkolnych przedmiotów, o któ-
rych istnieniu dzisiejsi uczniowie nie mają pojęcia. To wszyst-
ko przybliżyło dzieciom atmosferę XIX-wiecznej szkoły, w któ-
rej tylko uprzywilejowani uczniowie mogli pobierać nauki.
Drugim punktem wycieczki w tym samym dniu było Centrum
Geoedukacji w rezerwacie Wietrznia. Jest to ciekawe miejsce
nie tylko dla najmłodszych, a zwiedzanie uatrakcyjniają multi-
medialne ekspozycje prehistorycznych zwierząt i wirtualna
jaskinia. Jedną z najciekawszych rozrywek Centrum jest kapsu-
ła 5D, która zabiera uczestników w podróż do „wnętrza Ziemi”.

W drugim tygodniu ferii w świetlicy Samorządowego
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie odbył się magiczny
pokaz iluzjonisty, podczas którego liczna grupa uczestników
w różnym wieku wspaniale się bawiła. Wszyscy, również rodzi-
ce, którzy przyprowadzili swoje pociechy na pokaz, z pełnym
podziwem oglądali sztuczki iluzjonisty, a wiele dzieci z wielką
ochotą brało w nich czynny udział poznając tajniki magicznej
wiedzy.

Nie zabrakło również wyjazdu do kina na film pt. „Sing”.
Jak to w kinie najczęściej bywa wszystkie dzieciaki miały
dobre humory. Natomiast po seansie czekała na nie pyszna
niespodzianka – pizza. Wszystkie wyjazdy odbyły się dzięki fi-
nansowemu wsparciu Urzędu Gminy w Strawczynie, za które
serdecznie dziękujemy.

Nie możemy zapomnieć również o ciekawym wydarze-
niu jakim było zorganizowanie dla naszych milusińskich balu
karnawałowego w świetlicy w Chełmcach. Dzieci przygotowy-
wały się do tej imprezy już odpowiednio wcześniej , wykonując
w świetlicach maski karnawałowe, które podczas balu tajem-
niczo skrywały twarze. Zabawa karnawałowa była świetną,
wesołą rozrywką przy dźwiękach muzyki tanecznej , a wystrój
sali dodatkowo pogłębiał karnawałowy klimat. Były szalone
konkursy z upominkami oraz słodki poczęstunek – karnawało-
we róże wypiekane pod czujnym okiem pań z Koła Gospodyń
Wiejskich w Chełmcach. Po balu dzieciaki pełne dobrych hu-
morów udały się do domów zabierając ze sobą wesołe buźki,
pięknie wymalowane w bajeczne postacie.

Na nudę na pewno nie mogli narzekać także klienci kry-
tej pływalni OLIMPIC w Strawczynku, gdzie przez całe ferie
w dni robocze od 8:00 do 16:00 obowiązywała promocja
2 za 1 , czyli dwie godziny w cenie jednej . Instruktorzy zorgani-
zowali dla wszystkich chętnych bezpłatne lekcje pływania, a dla
najmłodszych bloki gier i zabawy – można było popływać pon-
tonem lub zagrać w piłkę wodną.

Ferie dobiegły końca – pora powrócić do szkolnej rze-
czywistości. Mamy nadzieję, że akumulatory naładowane
wspólnie z Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie oraz pływalnią OLIMPIC w Strawczynku pozwolą
wszystkim spokojnie doczekać do wakacji, które już za cztery
miesiące. . .

Ewelina Picheta

W Centrum Geoedukacji nauka łączona jest z zabawą.

Po pokazie iluzjonistycznym każdy chętny mógł poznać
tajniki magicznych sztuczek.. .

Jak co roku moc atrakcji przygotowała pływalnia OLIMPIC.



Tak wiele zawdzięczamy naszym babciom i dziadkom,
dlatego warto uczcić ten dzień w szczególny sposób. Nie
zapominają o tym dzieci z punktów przedszkolnych prowa-
dzonych przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie.

20 stycznia 2017 r. w punkcie przedszkolnym w Niedź-
wiedziu, w pięknie udekorowanej sali dzieci wraz ze swoją
paniąAngeliką Liwochą przygotowały program artystyczny:
złożyły dziadkom i babciom życzenia w formie wierszy,
po czym zaprezentowały dwie przepiękne piosenki. Mali arty-
ści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem
odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Następnie
przedszkolaki obdarowały swoich ukochanych gości własno-
ręcznie przygotowanymi upominkami.

Po akademii zaproszono wszystkich na słodki poczęstu-
nek. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po
raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspól-
nie spędzone chwile z wnukami.

25 stycznia 2017 r. pod hasłem „Kocham Babcię i Dzia-
dziusia” świętowały przedszkolaki z „Chatki Puchatka”
w Strawczynku. Oprócz montażu słowno-muzycznego szacow-
ni goście mogli podziwiać taniec rock-and-roll, a także skecz
pt. „Wywiad z Babcią”, który został nagrodzony gromkimi bra-
wami oraz salwą radosnego śmiechu. Wszyscy z dumą podzi-
wiali swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby
jak najlepiej wyrazić swoja miłość i szacunek. Mali artyści
z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzru-
szeniem odbierali czułe słowa wierszy i piosenek kierowanych
pod ich adresem.

Część artystyczną zakończyło wręczenie kochanym Bab-
ciom i Dziadkom pięknych prezentów oraz wspólne zabawy
i tańce przy muzyce. Następnie goście wraz z dziećmi zostali
zaproszeni na przygotowany przez mamy słodki poczęstunek.

WChełmcach Dzień Babci i Dziadka uroczyście obcho-
dzono 23 stycznia 2017 r. Mali organizatorzy od samego rana
z niecierpliwością czekali na zacnych gości. Wychowawczynie
przedszkola – Ewa Wawrzeńczyk i Katarzyna Kulińska
– złożyły przybyłym Babciom i Dziadkom życzenia, a także
podziękowania za troskę, opiekę i czułość, którą obdarzają swo-
je wnuki.

W przepięknej scenografii, uroczych kostiumach oraz

wyjątkowej atmosferze, maluchy wyrecytowały wierszyki i wy-
śpiewały piosenki, a na koniec odśpiewały gromkie „Sto lat”.
Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem i dumą patrzyli na swoje
pociechy, które włożyły wiele wysiłku w występ artystyczny,
aby jak najlepiej wyrazić swoją dziecięcą miłość i szacunek.
Po części artystycznej przedszkolaki wraz z Dziadkami mogli
spróbować swoich sił w licznych konkursach i tańcach. Dzieci
wręczyły seniorom cudowne prezenty przygotowane wraz z wy-
chowawczyniami na zajęciach w przedszkolu.

Na zakończenie radosnej uroczystości serdecznie zapro-
szono przybyłych gości na słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w sercach
wszystkich uczestników.

Podobne uroczystości odbyły się także w pozostałych
punktach przedszkolnych prowadzonych przez SCKiS: w Kor-
czynie, Oblęgorku, Oblęgorze i Strawczynie.

Katarzyna Kulińska
Angelika Liwocha
Katarzyna Ziętek

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką
i zabawą. Nieodłącznym elementem tego okresu są bale.
Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci
– to dla nich wydarzenie niezwykłe, wyczekiwane przez wie-
le tygodni.

3 lutego 2017 r. przedszkolaki z Punktów Przedszkolnych
w Strawczynku, Oblęgorze i Oblęgorku wyruszyły na bal do ba-
wialni w Kielcach. Czekały tam przygotowane specjalnie dla
nich stroje – dzieci zamieniły się w królewny, księżniczki,
wróżki, motylki, kowbojów, rycerzy, Batman'ów, smoki oraz
wiele innych postaci. Mali przebierańcy pod okiem animatorów
i wychowawczyń świetnie się bawili uczestnicząc we wspól-
nych zabawach i konkursach, które rozwijały umiejętność
współdziałania w grupie, śmiałość w kontaktach z rówieśnika-
mi i umacniały wiarę we własne możliwości.

Podczas przerwy w zabawie dzieci mogły się posilić
przygotowanym dla nich pysznym poczęstunkiem, korzystały
również ze wszystkich atrakcji dostępnych na terenie bawialni.
Patrząc na zabawę naszych dzieci możemy uczyć się od nich
spontaniczności i radości życia.

Katarzyna Ziętek
Marlena Gołuchowska



W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczy-
nie 28 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona z balem
karnawałowym. Akademia poświęcona została Babciom
i Dziadkom z okazji ich minionego święta. Zaproszeni goście
licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt.

Najmłodsi, czyli przedszkolaki z punktu prowadzonego
przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu oraz nieco star-
si uczniowie klas 0-III naszej szkoły w pięknie udekorowanej
sali gimnastycznej prezentowały program artystyczny. Były to
wzruszające wiersze i piosenki, ale także pokazy taneczne.
Mali i nieco starsi artyści z przejęciem odtwarzali swoje role,
a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kie-
rowane pod ich adresem. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku
i łez wzruszenia w oczach dziadków.

Na zakończenie wszystkie wnuki wręczyły swoim dziad-
kom własnoręcznie wykonane prezenty – laurki z życzeniami.
Goście nagrodzili trud dzieci gromkimi brawami, a po występie
wspólnie zasiedli przy kawie, herbacie i domowych wypiekach.
Następnie wszyscy bawili się przy wspaniałej muzyce w wyko-
naniu zespołu Seqword z Korczyna.

Marzena Kowalczyk
Joanna Stokowiec

Od wielu lat w kalendarz uroczystości szkolnych wpi-
sany jest Dzień Babci i Dziadka. To dzień pełen uśmiechu,
radości i wzruszeń. Dnia 21 stycznia 2017 r. w Szkole Pod-
stawowej w Chełmcach odbyła się wspaniała uroczystość
pod hasłem: „Kocham Babcię i Dziadka”.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej uczniowie
klas 0-III przedstawili program artystyczny. Były wzruszające
wiersze i piosenki związane tematycznie ze świętem Babci
i Dziadka. Dzieci zaprezentowały również układy taneczne
do melodii „Kalinka” oraz „Smerfny taniec”. Po akademii wnu-
ki wręczyły babciom i dziadkom upominki – własnoręcznie wy-
konane laurki i papierowe filiżanki z cukierkami. Po przedsta-
wieniu wszyscy obecni udali się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Następnie dzieci zaprosiły swo-
ich gości do wspólnej zabawy przy muzyce urozmaiconej cie-
kawymi konkursami. To był niezwykły dzień nie tylko dla dzie-
ci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. Organizatorkami
tej uroczystości były nauczycielki: Kazimiera Woźniak
i Agnieszka Szafarczyk.

Krystyna Lis

Karnawał to okres od Trzech Króli do wtorku przed
Środą Popielcową, poprzedzający Wielki Post. Początki
karnawałowych zabaw z przebieraniem się, pojawiły się
w Zachodniej Europie w czasach średniowiecza, skąd przy-
wędrowały do Polski. W miastach urządzano w najpiękniej-
szych salach bale karnawałowe, które często były balami
maskowymi. W prywatnych mieszczańskich domach orga-
nizowano potańcówki.

W dniach 21 stycznia (dla najmłodszych uczniów)
i 24 stycznia (dla dzieci z klas IV-VI) odbywały się w Szkole
Podstawowej w Chełmcach zabawy karnawałowe. W tych
dniach dzieciom towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Sala gim-
nastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień – zamieniła się
w prawdziwą salę balową. Udekorowana kolorowo zachęcała
do zabawy. W szkole zaroiło się od Spiderman'ów, policjantów,
strażaków, rycerzy, kowbojów rodem z Dzikiego Zachodu,
klaunów, czarodziejów… Były wróżki, księżniczki, motyle, bie-
dronki oraz różne inne stwory. Stroje były barwne, oddawały
nawet najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Niektórzy
byli nie do poznania, inni budzili podziw, a niekiedy nawet

W Szkole Podstawowej w Korczynie Dzień Babci i Dziadka
został połączony z balem karnawałowym.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klas 0-III.

przerażenie. Zabawę karnawałową poprowadziły, przy aktyw-
nej pomocy wszystkich wychowawców klas, panie: Kazimiera
Woźniak, Agnieszka Szafarczyk – dla najmłodszych uczestni-
ków i Małgorzata Kobiec – dla klas IV-VI. To dzięki ich
zaangażowaniu, dzieci bawiły się znakomicie. Przygotowano
i przeprowadzono szereg zabaw ruchowo-muzycznych i wiele
konkursów umilających uczniom zabawę. Zwycięzcy konkur-
sów nagradzani byli słodyczami i drobnymi upominkami.

Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał
zarówno dzieciom, wychowawcom, jak i rodzicom. Były koro-
wody, kółeczka i tańce w parach. Wszystkim do tańca przygry-
wał DJ Kornel. Tegoroczna zabawa karnawałowa należała
do udanych. Nie ma nic piękniejszego i cenniejszego na świe-
cie niż uśmiech dziecka, który maluje się podczas zabawy
na buziach rozbawionych maluchów.

Krystyna Lis

Bal karnawałowy w Chełmcach.



Jest taki dzień, jeden w roku, bardzo ciepły, choć stycz-
niowy… Tak parafrazując słowa pewnej piosenki, możemy
nawiązać do dnia rzeczywiście szczególnego, bardzo ciepłe-
go i zawsze radosnego – Dnia Babci i Dziadka. No bo któż,
myśląc o swoich dziadkach, nie uśmiechnie się, nie rozradu-
je i nie powie – zawsze – ciepłego słowa.

W tym roku Dzień Babci i Dziadka w szkole Podstawo-
wej w Promniku był bardzo szczególny. Dzieci zaprosiły swo-
ich dziadków na uroczysty Dzień Seniora, który przygotowały
ze swoimi paniami już 20 stycznia 2017 r. O godzinie 12.00
sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi. Jak zwykle dziadko-
wie nie zawiedli – zjawili się w liczbie około 100 osób, byli
także rodzice i przyjaciele. Dzieci przygotowały program arty-
styczny – były wiersze (w tym wiersz z lat 40-stych, ze zbiorów
Józefa Szcześniaka), piosenki i pokazy taneczne, były kwiaty
i życzenia. Były także łzy wzruszenia i radości. Dziadkowie nie
mogli nadziwić się jak zdolne mają wnuki; wnuki – jak wspa-
niałych mają dziadków, ciesząc się, że w tym szczególnym dniu
mają ich przy sobie. I to nic, że taki dzień jest tylko raz w roku,
bo jak śpiewali najmłodsi: I co, i co, że babcia nam urosła,
że lat ma troszkę więcej, niż ja, brat i siostra; I co, i co, to waż-
ne, że mam babcię, że bardzo kocham ją. Pamiętajcie o tym dro-
gie Babcie i drodzy Dziadkowie. Nawet jeśli na co dzień tych
słów nie słyszycie, nawet jeśli tego nie widzicie, nawet jeśli…
sami wiecie. A wy drogie wnuczęta pamiętajcie, że dziadków
się kocha na co dzień, a nie tylko „od święta”. Szczególnie,
że w tym roku do wspólnego śpiewania zachęcił także jeden
z dziadków – Jan Sagan, który zaprezentował starsze, ale
wszystkim dobrze znane piosenki biesiadne. Wszystkim Dziad-
kom jeszcze raz serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego!

Styczeń to także miesiąc, w którym piękny zwyczaj ko-
lędowania zapisał się już na stałe w harmonogram wydarzeń
Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku. 11 stycznia
uczniowie naszej szkoły wybrali się do Zakładu Opiekuńczo
-Leczniczego w Piekoszowie. W pięknej scenografii zaprezen-
towali przedstawienie jasełkowe. Podopieczni zakładu wspól-
nie z nimi śpiewali kolędy, a na koniec wszyscy nagrodzili ak-
torów gromkimi brawami.

1 8 stycznia chórek szkolny odwiedził Dom Opieki Spo-
łecznej w Rudzie Strawczyńskiej . Uczennice zaprezentowały
najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, rozświetlając nieco,

podopiecznym domu, jasnym promykiem świątecznej radości
szarość dnia codziennego. Będziemy o Was pamiętać za rok!

Serdecznie dziękujemy Zdzisławowi Foksowi za pomoc
w realizacji obu wyjazdów, szczególnie, że warunki drogowe
nam nie sprzyjały.

W tym roku Szkolne Koło Caritas objęło swoją opieką
jeszcze jeden dom. 12 stycznia 2017 r. ochotnicy wraz z opie-
kunem wybrali się do Domu Samotnej Matki w Wiernej Rzece.
Co prawda zima pokrzyżowała nam plany, ale udało się!
Wszystkie zebrane przez dzieci i młodzież ZPO w Promniku
dary trafiły do podopiecznych Domu, wywołując uśmiechy i ra-
dość, co i nas bardzo cieszy.

Magiczny okres Świąt Bożego Narodzenia już za nami,
ale w sercach trwa nadal, bo za każdym razem kiedy pomaga-
my i jesteśmy z drugim człowiekiem, ta magia, czyli dobro, po-
wraca.

Aneta Polit

Szkolne Koło Caritas z wizytą w Wiernej Rzece.

Uczniowie z Promnika nie zapomnieli o seniorach.. .



W piątek 27 stycznia 2017 r., tuż przed feriami
zimowymi, Szkołę Podstawową w Rudzie Strawczyńskiej
odwiedził dzielnicowy z Komisariatu Policji w Strawczynie.
Sierżant Paweł Rębiś przekazał dzieciom wiele cennych
informacji na temat bezpieczeństwa w domu, na drogach
oraz w czasie zimowych szaleństw i wyjazdów.

Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą
czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby uni-
kania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy
odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Policjant
szczególną uwagę poświęcił omówieniu zasad bezpieczeństwa
podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym
powietrzu. Przestrzegał przed ślizganiem się na skutych lodem
stawach oraz ostrzegał przed zjeżdżaniem z górek znajdujących
się w pobliżu jezdni. Funkcjonariusz udzielił wskazówek jak
bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachowywać się na kuligu.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się
swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bar-

25 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rudzie
Strawczyńskiej odbyło się pasowanie uczniów klasy I
na czytelników biblioteki szkolnej . Głównym celem uroczy-
stości było wprowadzenie najmłodszych uczniów do grona
czytelników, zachęcenie do wypożyczania książek, a tym sa-
mym odkrywania w nich zaczarowanego świata bajek oraz
nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Z tej to okazji uczniowie klasy II pod okiem swojej wy-
chowawczyni i bibliotekarza jednocześnie – Elżbiety Kozieł –
przygotowali oprawę artystyczną tego przedsięwzięcia. Były
prezentacje wybranych wierszy Juliana Tuwima, które napisa-
ne językiem dowcipnym, nie tylko bawiły, ale również
przedstawiały ukryty morał. Biorący udział w przedstawieniu
krasnale najpierw zachęcili pierwszoklasistów do bajkowego
quizu, z którym dzieci poradziły sobie znakomicie, a następnie
zaprezentowali prośby książki i rolę biblioteki w edukacji szkol-
nej . Uczniowie klasy I doskonale zrozumieli zasady i potrzebę
poszanowania książek, po czym uroczyście złożyli swoje przy-
rzeczenie. Pasowania na czytelnika dokonała dyrektorAgniesz-
ka Prędota-Gad, która wręczając najmłodszym czytelnikom
książki i dyplomy pasowania wyraziła nadzieję, że będą stały-

mi bywalcami szkolnej biblioteki, a kontakt z książką sprawi
im wiele radości. Wreszcie przyszedł moment na zwiedzenie bi-
blioteki, zapoznanie się z jej regulaminem, zasadami wypoży-
czania i księgozbiorem, a przede wszystkim na pierwsze wypo-
życzenie książki. Z pewnością ten fakt dla nowych czytelników
był wyjątkowy i szczególnie radosny.

Elżbieta Kozieł

Pierwszaków szanowania książek uczyły "krasnale" z kl. II.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ważne wydarzenie
w życiu każdego ucznia. To dzień niezwykły – pełen wzru-
szeń, łez i radości. Z tej okazji w sobotę 28 stycznia 2017 r.
dzieci klas młodszych wraz z nauczycielami: E. Kozieł, K.
Głowacką, K. Grzesik i A. Kowalczyk zaprosiły do Szkoły
Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej kochanych seniorów.

Dzieci podziękowały swoim babciom i dziadkom za
opiekę, ciepło i miłość prezentując bogaty program artystycz-
ny, który został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie
podarowały swoim gościom własnoręczne wykonane laurki
i zaprosiły babcie i dziadków do udziału w Balu Karnawało-
wym. Goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane
pod ich adresem. W przyjęciu gości pomogli rodzice, którzy
przygotowali słodki poczęstunek. W tym szczególnym dniu
wszyscy przybyli goście z ogromną radością przyłączyli się
do wspólnej zabawy. Wybór Królowej i Króla Balu, konkursy
z drobnymi upominkami i wspólne tańce w rytm piosenki „Szła
dzieweczka do laseczka” oraz słodki poczęstunek dla wszyst-
kich dzieci, sprawiły, że był to dzień niezwykły, pełen wzruszeń,
uśmiechów i serdeczności.

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały sierż. Pawła Rebisia.

dzo dużo pytań. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom
dzieci bezpiecznie i radośnie spędzą ferie zimowe, a policjant
będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się
bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się
o pomoc.

Katarzyna Grzesik

Również w klasach starszych podczas zabawy tanecznej
uczniowie wybierali Króla i Królową Balu. Na karteczkach
wpisywali imiona swoich kandydatów i wrzucali głosy
do skrzynki. Chłopcy głosowali na koleżanki, a dziewczęta
wybierały spośród swoich kolegów. Królową Balu została – wy-
brana większością głosów – uczennica klasy VIWeronika Bo-
rowiec. Królem Balu po emocjonującej dogrywce i powtórnym
głosowaniu, został uczeń klasy IV Filip Lis. Na zakończenie
zabawy „Para Królewska” zatańczyła wspólny taniec.

Katarzyna Głowacka
Emilia Zielińska

Król i Królowa Balu klas IV-VI wraz ze swoim "dworem".



11 i 15 stycznia 2017 r. uczniowie i absolwenci Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Oblęgorku śpiewem kolęd i pa-
storałek, recytacją wierszy i tekstów bożonarodzeniowych
wypełnili Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kiel-
cach oraz kościół parafialny w Chełmcach.

- Prezentowany w styczniu koncert dla parafian w Chełmcach
wpisał się już w tradycję. Cieszymy się, że tegoroczny występ
zgromadził tak wielu słuchaczy i pozwolił przedłużyć świątecz-

Zbliżający się do szkoły w Oblęgorku 20 stycznia 2017
r. babcie i dziadkowie to nieomylny znak, że uczniowie klas
0-III zaprosili swoich najbliższych na uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dnia Dziadka. Podniosła atmosfera, pięknie
przystrojona sala gimnastyczna, dzieci w barwnych strojach,
przygotowany słodki poczęstunek, prezenty, to wszystko dla
kochanych babć i dziadków.

Na scenie jako pierwsze swój program zaprezentowały
przedszkolaki. Następnie swe talenty prezentowały dzieci z po-
szczególnych klas. Tego wieczoru zebrani goście podziwiali grę
aktorską w humorystycznych scenkach, pięknie recytowane
wiersze, piosenki i różnorodne tańce, m.in. rosyjski w wykona-
niu klasy IIa, poleczkę, którą zaprezentowała klasa IIb, nowo-
czesny zatańczony przez klasę IIIa, hiszpański przygotowany
przez pierwszaków oraz taniec zerówkowiczów. Wielki podziw
i zachwyt wśród publiczności wzbudziły niezwykle barwne
stroje uczniów, których część była przygotowana własnoręcz-

Koncert oblęgorskich uczniów w hospicjum w Kielcach.

ny nastrój – powiedział odpowiedzialny za oprawę muzyczną
Zbigniew Wójcik.
– Koncert w hospicjum to dla nas nowe i niezwykłe doświad-
czenie – stwierdziła opiekunka Szkolnego Koła Caritas w Ob-
lęgorkuMałgorzata Masłowska. – W wydarzeniu wzięli udział
pacjenci oraz pracownicy placówki. Ci chorzy, który nie mogli
o własnych siłach dotrzeć do kaplicy, mieli możliwość obejrze-
nia programu za pośrednictwem transmisj i w poszczególnych
salach. Występ był też emitowany na żywo na Facebooku.
- Tegoroczny program wzbogaciliśmy wierszami i refleksyjny-
mi wypowiedziami o Bożym Narodzeniu znanych osób, jak
Matka Teresy z Kalkuty, Jan Paweł II, czy ks. Jan Twardowski,
co pozwoliło stworzyć niezwykle refleksyjny nastrój – uzupeł-
niła autorka scenariuszaMarzena Walczak.

Koncert odbył się przede wszystkim dzięki ogromnemu
zaangażowaniu dużej grupy młodzieży. W przedsięwzięciu
wzięli udział: śpiew –Agata Malicka (absolwentka), Zuzanna
Bożęcka (absolwentka), Magdalena Zapała, Anna Malicka,
Jagoda Nowak, Maria Błaszczyk, Julia Salacha, Gabriela
Błaszczyk, Natalia Kosiba, Milena Kozieł, Klaudia Siadul,
Dominika Przepióra; recytacja – Natalia Główczyńska, Da-
wid Lewandowski, Idalia Mastalerz, Anna Siedlarz, Maja
Olejarczyk, Natalia Kaleta, Gabriela Błaszczyk, Oliwia Det-
ka,Wiktoria Krzemińska, Milena Kozieł. Na instrumentach
grali: Jagoda Nowak (organy), Damian Prus (gitara), Kacper
Gabriel Śliwa (saksofon), Anita Prus (saksofon), Mikołaj Go-
łębiowski (instrumenty perkusyjne), p. Zbigniew Wójcik (gi-
tara), Magdalena Zapała (skrzypce), Julia Ślewa – uczennica
szkoły muzycznej (skrzypce). Sprzęt i nagłośnienie: Grzegorz
Raczyński (absolwent).

Małgorzata Masłowska
Marzena Walczak

nie przez panie z edukacji wczesnoszkolnej . Piosenka na melo-
dię popularnej „Oczy zielone”, śpiewana przez wszystkich
uczniów, zakończyła pierwszą część uroczystości. Na pewno
niejedna babcia i niejeden dziadek ocierali ukradkiem łzę,
widząc wnuków występujących właśnie dla nich.

Druga część uroczystości, to konkurencje przygotowane
dla babć i dziadków. Swych sił goście próbowali w tańcu z ba-
lonem, przyszywaniu guzika, rzucie woreczkiem do hula-hoop
i zwijaniu tasiemki z samochodem na czas. Wszyscy uczestni-
cy zostali nagrodzeni drobnym upominkiem i słodkościami.
Na zakończenie części artystycznej dzieci usłyszały bajkę czy-
taną przez jedną z babć – Jadwigę Zapałę, jako podziękowanie
dla wnuków.

Po występach babcie i dziadkowie zostali zaproszeni
do poszczególnych klas na słodki poczęstunek przygotowany
z udziałem rodziców. Wtedy przyszedł też czas na uściski,
podziękowania i wręczanie prezentów wykonanych własnoręcz-
nie przez wnuczęta.

W przygotowanie całej uroczystości zaangażowały się
wychowawczynie poszczególnych klas: Agata Wieczorek,
Dorota Bielacha, Katarzyna Zagórska, Agnieszka Majos,
Jolanta Smolarczyk, Katarzyna Foks oraz Jolanta Wilk.
Za nagłośnienie odpowiadałAleksander Żmuda.

Ten niesamowity wieczór dobiegł końca, ale w pamięci
dzieci i dorosłych zapisze się na długo. Zapewne za rok znów
w progach naszej szkoły powitamy, jakże drogie nam wszystki-
m, babcie i dziadków.

Katarzyna Foks
Uczniowie klasy IIa wykonują taniec rosyjski.
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Styczeń był pracowitym miesiącem dla Samorządu
Uczniowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Straw-
czynie. 15 stycznia 2017 r. dziesięć wolontariuszek ze Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 aktywnie uczestniczyło
w 25 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Patrycja Zielińska, Maja Kubicka, Kinga Dula,
Gabrysia Jaros, Gabrysia Foks, Jola Kurczyńska, Martyna
Michalska, Weronika Met, Natalia Dostal i Natalia Koskie-
wicz od wczesnych godzin rannych kwestowały przed kościo-
łem parafialnym w Strawczynie pod opieką nauczycieli: Doro-
ty Gaj, Magdy Ciszek i Doroty Mróz oraz Krzysztofa Siwka
i Andrzeja Czechowicza. Młodzież prosiła także o wsparcie
klientów sklepu Carrefour oraz pływalni OLIMPIC w Straw-
czynku. Dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszek,
a przede wszystkim hojności darczyńców udało się zebrać
7 281 ,22 zł oraz 3,60 €, czyli znacznie więcej niż w ubiegłym
roku (4 212,75 zł oraz 5,3 €). Największą kwotę w swojej pusz-
ce zgromadziła uczennica klasy IIIa gimnazjum: Natalia
Dostal – aż 1 327,41 zł i 2€. Wszystkie pieniądze, dokładnie
przeliczone przez wolontariuszki, zostały przekazane do sztabu
WOŚP przy redakcji „Echa Dnia” w Kielcach.

Dyrektor ZPO w Strawczynie – Elżbieta Błaszczyk –

Czas płynie nieubłaganie szybko… Tak niedawno
młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
bawiła się na andrzejkach, a już przyszedł czas końca seme-
stru i tradycyjnej już zabawy choinkowej, która odbyła się
26 stycznia 2017 r. W godzinach od 13.00 do 15.00 bawili się
najmłodsi – uczniowie klas 0-III, potem na parkiet wyszli
przedstawiciele klas IV-VI, a o 17.00 zastąpili ich gimnazja-
liści, tańcząc niestrudzenie do 19.00.

W trakcie zabawy Samorząd Uczniowski przewidział dla
każdej grupy wiekowej atrakcje – wśród najmłodszych wyło-
niono Królową i Króla Balu na podstawie wyników konkursu
na najciekawszą maskę karnawałową, wykonaną ręcznie.
Zaszczytne tytuły zdobyli Kinga Pańczyk i Bartosz Syska
z klasy IIa. Przedstawiciele klas IV-VI wzięli natomiast udział
w konkursie tanecznym, w którym zwyciężyła para doskona-
łych i niezmordowanych tancerzy z kl. IVa: Anastazja Kukul-

Dzień Babci i Dziadka to z całą pewnością święto
wyjątkowe. Nic więc dziwnego, że w szkole podstawowej
w Strawczynie obchodzone je przez trzy dni. 18 stycznia
2017 r. uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią Teresą
Woźniak wzięli udział w uroczystej lekcji na temat „Kocham
Babcię i Dziadka”, oczarowując swoje babcie i dziadziusiów
nie tylko dużą wiedzą, ale przede wszystkim umiejętnościa-
mi aktorskimi. Uczniowie zaprezentowali zabawę rytmicz-
no-muzyczną do piosenki „Pada śnieg”. Nie zabrakło także
dowcipnych scenek o dziadkach i babciach oraz piosenek,
życzeń i prezentów. Zarówno dla wnucząt, jak i ich najbliż-
szych z całą pewnością była to lekcja pełna niezapomnianych
przeżyć i wrażeń.

W kolejnym dniu świętowania swoich ukochanych
dziadków i babcie gościli zerówkarze, którzy pod kierunkiem
opiekunek Joanny Pichety i Anny Piec przygotowali na tę
szczególną okazję piękne piosenki, wiersze i tańce. Wszyscy
doskonale wywiązali się z powierzonych im ról i zadań, o czym
świadczyły gromkie brawa i podziękowania, jakimi zostali na-
grodzeni przez zaproszone babcie i dziadków. Dzieci wręczyły
im także własnoręcznie wykonane upominki, wywołując wzru-
szenie tych niezwykle bliskim ich sercom gości.

„Niech nam żyją wszystkie Babcie i Dziadkowie też…”
to hasło, które przyświecało uroczystej akademii przygotowa-

Wolontariuszki liczą zebrane pieniądze.

wraz z Samorządem Uczniowskim oraz jego opiekunkami ser-
decznie dziękuje wszystkim darczyńcom za hojność i zaufanie,
jakim obdarzyli naszą młodzież zbierającą z ramienia WOŚP
fundusze na ratowanie zdrowia i życia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki dla
osób starszych na oddziałach geriatrycznych. Pomagajmy
innym, pamiętając, że miarą człowieczeństwa jest wielkość
naszej troski o drugiego człowieka.

Magdalena Ciszek

Dzieci ze Strawczyna przygotowały bogaty program artystyczny.

nej i zaprezentowanej 20 stycznia przez uczniów klas IIa i IIIb
pod bacznym okiem wychowawczyń Haliny Nygi iWiesławy
Zachariasz. W czasie uroczystości dzieci miały okazję zapre-
zentować swoje nieprzeciętne umiejętności recytatorskie,
wokalne, a nawet taneczne. Ich występ tak bardzo podobał się
babciom i dziadkom, że w oczach niejednego spośród nich za-
kręciła się łezka wzruszenia bądź pojawił błysk dumy ze swej
wnuczki albo wnusia. Przysłowiową kropkę nad i stanowił słod-
ki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy 0.

Szkoda, że Dzień Babci i Dziadka jest tylko raz w roku,
ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby robić miłe nie-
spodzianki swoim najbliższym nie tylko od święta…

Magdalena Ciszek

ska i Daniel Lis. Oni też, podobne jak młodsza koleżanka i ko-
lega, otrzymali pamiątkowy dyplom oraz szarfę z napisem:
„Królowa Balu” i „Król Balu” . Spośród gimnazjalistów także
wyłoniono najładniej tańczącą parę: Asię Pichetę i Miłosza
Momota z kl. IIIb. Szarfy Króla i Królowej Balu nałożyli
im zwycięzcy andrzejkowego konkursu tanecznego: Gabrysia
Foks iMichał Wnuk.

Magdalena Ciszek

Uczestnicy zabawy dla klas IV-VI.








