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Delegacja ze Strawczyna z wizytą w Niemczech.

W dniach 10 - 13 czerwca miała miejsca ostatnia 
już wizyta polskiej delegacji w Niemczech, w ramach 
projektu Comenius Regio. Wzięli w niej udział: wójt 
gminy  T.  Tkaczyk,  dyrektor  ZPO  w  Strawczynie, 
E.  Błaszczyk,  kierownik  ZGK  -  G.  Gad,  księgo-
wa T. Poświat, nauczyciele: E. Żelazna, M. Ciszek,  
A. Krzemińska, K. Siwek, radni: B. Woźniak, T. Ku-
kulski  oraz  przedstawiciel  lokalnych  przedsiębior-
ców, T. Michalski.

Wizyta w Niemczech  
w klimacie sympatii  

i przyjaźni

Walne Zgromadzenie LGD „Dorzecze Bobrzy”

Sprawozdanie składa przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
LGD – Stanisław Zdyb.

Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011 rok, spra-
wozdanie  Zarządu  LGD  z  działalności  w  roku  ubiegłym 
oraz wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyj-
nej,  to główne punkty obrad Walnego Zgromadzenia Lo-
kalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”,  jakie odbyło 
się ostatnio w remizie OSP Miedziana Góra.

Zebranie rozpoczęto w II terminie ze względu na brak fre-
kwencji (w obradach uczestniczyło 23 członków), otworzył je 
prezes Zarządu Jarosław Wałek. Po przyjęciu porządku ob-
rad, rozpoczęto debatę roboczą.

Absolutorium dla zarządu

 Wójt, Rada Gminy oraz Samorządowe Centrum Kultury i Sportu zapra-
szają na kolejne Święto Gminy – Strawczynadę 2012, w dniach: 18 (sobota) 
- 19 (niedziela) sierpnia br.

Strawczynada 2012 – kolejne, wielkie atrakcje !
Zapraszamy na Święto Gminy

Szczegółowy program Strawczynady – na str. 8.

Przez ten sierpniowy weekend nie 
zabraknie wielu atrakcji kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych na stadionie 

Centrum Sportu i Rekreacji w Straw-
czynku oraz na pływalni OLIMPIC. 
Dlatego już dziś warto sobie zarezerwo-

wać czas, by wziąć udział w tych im-
prezach. M.in. przewidziano doroczną 
akcję „Krew darem życia”, organizowa-
ną wspólnie z Regionalną Stacją Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, 
z nagrodami dla jej uczestników.
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Pierwszym punktem wizyty było 
uczestnictwo w uroczystości otwarcia 
„warsztatu naukowego” przy przetwórni 
pasz MFL w Pfaffendorf. Polska delega-
cja wzięła aktywny udział w zajęciach 
warsztatowych o charakterze badawczym 
prowadzonych przez uczniów gimnazjum 
z Köthen i szkoły podstawowej z Edderitz. 
Następnie osoby, zaangażowane w realiza-
cję projektu, przygotowały, w domu kultu-
ry w Gröbzig, wystawę prezentującą etapy 
pracy w ramach Comeniusa Regio. 

Głównym punktem wizyty była mię-
dzynarodowa konferencja, którą poprzedzi-
ły występy taneczne i muzyczne uczniów 
Ludwigsgymnasium Köthen i Grundschule 
Edderitz. W części oficjalnej wzięli udział 
przedstawiciele zarówno polskich, jak 

i niemieckich władz lokalnych, oświa-
ty oraz przedsiębiorstw, które nawiązały 
współpracę podczas realizacji projektu. 
Podczas spotkania omówiono i podsumo-
wano efekty wspólnych działań oraz za-
prezentowano produkty projektu. Obydwie 
strony wyraziły nadzieję, że współpraca 
będzie kontynuowana w czasie realizacji 
kolejnego projektu. 

Bardzo miłym akcentem wizyty była 
możliwość zwiedzenia pięknego niemiec-
kiego miasta Halle oraz uroczysta kolacja 
pożegnalna, podczas której wspólnie obej-
rzano mecz Polska - Rosja. Okazało się, że 
Niemcy, równie gorąco jak Polacy, dopin-
gowali „naszym”. Z całą pewnością można 
stwierdzić, że wspólna realizacja projektu 
stworzyła więź sympatii, a wręcz przyjaźni 
polsko-niemieckiej.

W ramach projektu Comenius Regio

Wizyta w Niemczech  
w klimacie sympatii i przyjaźni

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

Dyrektor ZPO w Strawczynie Elżbieta Błaszczyk aktywnie uczestniczyła w „warsz-
tacie naukowym” w jednej ze szkół niemieckich.

Sprawozdanie finansowe za rok ubie-
gły złożyła księgowa LGD Anna Wrzo-
sek. Następnie opinię o działalności finan-
sowej LGD przekazał przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Stanisław Zdyb.

– Na pozytywny, dodatni (17.885 
zł zysku) wynik finansowy – stwierdził 
przewodniczący – miała wpływ prawidło-
wa gospodarka środkami jakimi dyspono-
wała LGD oraz całkowita spłata kredytu 
z lat ubiegłych.

Szef KR zgłosił wniosek o przyjęcie 
sprawozdania finansowego, co też zebra-
nie uczyniło.

W kolejnym punkcie obrad, prezes za-
rządu, przy pomocy pokazu multimedial-
nego, przedstawił sprawozdanie z działal-
ności Zarządu LGD w 2011 roku (jest ono 
dostępne na stronie internetowej LGD: 
www.dorzeczebobrzy.pl). Działalność za-
rządu skupiała się przede wszystkim na 
promocji LGD oraz gmin wchodzących 
w jej skład, na szkoleniach przedsiębior-
ców i rolników, na realizacji tzw. małych 
grantów wspierających działalność mikro-
przedsiębiorstw, na działalności rekreacyj-
no-turystycznej (m.in. organizacja rajdów 
i festynów gminnych) oraz wydawniczej. 

Walne, na wniosek przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Stanisława Zdyba, 
udzieliło Zarządowi LGD absolutorium.

Wybory uzupełniające do Zarządu 
oraz Komisji Rewizyjnej, to kolejny punkt 
obrad Walnego Zgromadzenia: z funkcji 
sekretarza Zarządu LGD zrezygnował 
Rafał Bednarczyk, zaś z członkostwa 
w KR – Zbigniew Krakowiak – obydwaj 
z gminy Mniów. W tajnym głosowaniu 
uzupełniono składy tych organów: sekre-
tarzem został Zbigniew Krakowiak, zaś 
członkiem KR – Krzysztof Augustyniak 
– obydwaj z gminy Mniów.

W dyskusji podniesiono kilka pro-
blemów LGD, m.in. przeciągające się 
zaległości, rzędu kilku tysięcy złotych, 
w opłacaniu składek członkowskich gmi-
ny Piekoszów. Mimo kilkakrotnych inter-
wencji prezesa Zarządu LGD Jarosława 
Wałka u wójta tej gminy, efekty są nie-
wielkie. W tej sytuacji, na wniosek Jana 
Szustaka, postanowiono, że problem ten 
zostanie podniesiony, przez 3-osobową 
delegację LGD z prezesem zarządu, na 
sesji Rady Gminy w Piekoszowie.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Wal-
ne Zgromadzenie LGD zakończyło obra-
dy.

(J.)

Walne Zgromadzenie  
LGD „Dorzecze Bobrzy”

Absolutorium  
dla zarządu

Festyn otworzył uroczyście sołtys 
Chełmiec Marian  Piec, który powitał 
wszystkich gości. Na początek wystąpiła 
Gminna Orkiestra Dęta ze Strawczyna.

W repertuarze, przygotowanym przez 
kapelmistrzów: Michała Leśnika oraz Jac-
ka Cielibałę, pojawiły się skoczne marsze 
i znane melodie ludowe oraz współczesna 
muzyka rozrywkowa.

Swoje przysłowiowe 5 minut miała 
także widownia, która chętnie brała udział 
w licznych konkursach. Najlepsi zostali 
obdarowani nagrodami zakupionymi dzię-
ki wsparciu sponsorów. Festyn zakończyła 
zabawa, na której wystąpił zespół COGEL.

Sponsorami imprezy byli: Marek Gos, 
Tadeusz  Tkaczyk,  Stanisław  Kozieł, 

Maciej Lewandowski, Aneta i Grzegorz 
Zapałowie, Tomasz  Szyszka, Ewa  i Ar-
kadiusz  Zapałowie,  Krystyna  i  Stani-
sław  Szafarczykowie,  Grażyna  Zapała, 
Marek Stefańczyk, Tomasz Majka, Hen-
ryk  Kasprzyk,  Robert  Żelazny,  Geno-
wefa  Pisarczyk,  Anna  Polit,  Agnieszka 
i Krzysztof Zapałowie.

Sołtys Chełmiec dziękuje: radnemu 
Stanisławowi Kozłowi za pomoc w przy-
gotowaniu festynu, Jarosławowi Zapale 
i zespołowi COGEL za oprawę muzycz-
ną, KGW z Chełmiec za przygotowanie 
potraw  oraz  Orkiestrze  Dętej  i  Samo-
rządowemu Centrum Kultury  i  Sportu 
w Strawczynie za pomoc w przygotowa-
niu i realizacji festynu.

Tłumy na festynie sołeckim  
w Chełmcach

22 lipca br. odbył się festyn sołecki w Chełmcach. Koncerty, zabawy dla dzieci, 
zjeżdżalnie, degustacje potraw oraz piękna pogoda sprawiły, że na imprezie zjawiły 
się prawdziwe tłumy.
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„Pomocna Dłoń” nie próżnuje !

Absolutorium  
dla zarządu

Goście powitani zostali przez mło-
dzież z orkiestry dętej pięknym wyko-
naniem piosenki „Bądź pozdrowiony 
Gościu nasz”. Następnie przedstawiciele 
samorządów wszystkich poziomów na-
uczania, od kształcenia zintegrowanego 
po gimnazjum, pod kierunkiem katechet-
ki D. Mróz, serdecznie przywitali gości 
kwiatami i wręczyli im pamiątkowe upo-
minki - prace plastyczne wykonane przez 
uczniów ZPO w Strawczynie. Również 
dyrektor ZPO, Elżbieta Błaszczyk, go-
rąco powitała gości i w swoim krótkim 

Ks. biskup Kazimierz Gurda z wizytą w Strawczynie

Fragment spotkania ks. bp. Kazimierza 
Gurdy ze społecznością ZPO w Straw-
czynie.

Pod koniec  roku  szkolnego Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie 
odwiedziła niecodzienna delegacja, w skład której weszli: ks. biskup Kazimierz 
Gurda, ks. wizytator Sylwester Okła oraz proboszcz parafii Strawczyn – ks. Ta-
deusz Szot. W uroczystości wziął udział również gospodarz naszej gminy, wójt 
Tadeusz Tkaczyk.

przemówieniu zaakcentowała korzyści 
płynące ze współpracy między domem 
rodzinnym, szkołą i Kościołem w ra-
mach wychowywania dzieci i młodzieży 
w duchu wartości chrześcijańskich. 

Ksiądz biskup, dziękując młodzieży 
za piękny i pełen życiowej mądrości wy-
stęp, odwołał się do słów papieża – Pola-
ka. Przekonywał uczniów ZPO w Straw-
czynie, że warto żyć w zgodzie z samym 
sobą, w poszanowaniu wartości chrze-
ścijańskich tak, aby wykorzystać swoje 
talenty, możliwości, by mieć w życiu cel 

i nie ulegać łatwym pokusom współcze-
snego świata. 

Młodzież z zainteresowaniem oglądała eksponaty w Centrum Nauki „Kopernik” 
w Warszawie.

Komisja ekspertów spośród 187 nade-
słanych diagnoz wybrała 55 najlepszych. 
W dniach 23 - 25 marca w Warszawie 
odbyło się szkolenie dla koordynatorów 
projektu przygotowujące do napisania 
projektu. 20 kwietnia upłynął termin 
składania wniosków w II etapie konkur-
su. Spośród 55 organizacji swoje aplika-
cje złożyło 40, z których wyłoniono 23 
zwycięskie projekty, w tym nasz: „To 
moja miłość, to moja mała Ojczyzna”.

Projekt trwa 15 miesięcy, rozpoczął 
się 1 czerwca 2012, a jego uroczyste 
zakończenie przewidziane jest na ko-

niec sierpnia 2013 roku. Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń” otrzymało na realizację 
projektu dotację w kwocie 40.000 zło-
tych. Uczestnicy projektu to 25 osobowa 
grupa uczniów z terenu gminy Straw-
czyn, w wieku od 13 do 17 lat.

8 czerwca 2012 roku, w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Strawczyn 
odbyło się spotkanie integracyjno - orga-
nizacyjne. Wzięli w nim udział uczest-
nicy projektu, koordynator Barbara 
Gad oraz trenerzy Katarzyna  Gaweł 
i Agnieszka  Wąsowicz. Na początku 
spotkania wszyscy przedstawiliśmy się. 

Projekt „To moja miłość,  
to moja mała Ojczyzna”

Na początku roku został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Grantowy pro-
gramu „Równać Szanse  2012”  . Konkurs  składał  się  z  dwóch  etapów. Do 22 
lutego organizacje pozarządowe mogły składać przygotowane diagnozy swojego 
środowiska.

Następnie bawiliśmy się w wiele zabaw 
mających na celu bliższe zapoznanie się 
ze sobą oraz zbliżenie wszystkich do sie-
bie. Po miło spędzonym czasie na zaba-
wach, przyszła pora na omówienie spraw 
organizacyjnych. 

Wszystkich, którzy chcą śledzić na 
bieżąco nasze działania zachęcamy do 
odwiedzenia strony internetowej Stowa-
rzyszenia „Pomocna Dłoń”: www.straw-
czyn.pl/pomocna-dlon, a także profilu na 
portalu facebook.pl : „To moja miłość, to 
moja mała ojczyzna”. 

Uczestnicy projektu 

3 lipca br. odbyła się wycieczka dla 
młodzieży z klas VI Szkoły Podstawowej 
i klas I – III gimnazjum, z terenu naszej 
gminy, ufundowana przez Stowarzysze-
nie „Pomocna Dłoń” w Strawczynie.

Uczniowie, którzy uzyskali najlep-
sze, średnie oceny, a także ci ze 100% 
frekwencją w nagrodę udali się co Cen-
trum Nauki „Kopernik” w Warszawie. 
Z parkingu, przy ZPO w Strawczynie, 
wyruszyły dwa autokary z 91 uczniami 
wytypowanymi przez nauczycieli.

Zwiedzanie centrum było dla mło-
dzieży fascynującą przygodą, a przede 
wszystkim świetną lekcją, która umoż-
liwiła im przeprowadzenie wielu cieka-
wych eksperymentów własnymi rękoma 
i przekonanie się na własnej skórze np. 
o tym jak funkcjonuje ludzki organizm, 
sprawdzenie czy łoże fakira jest wygod-
ne, a także podziwiać ogromne Wahadło 
Foucaulta.

Wycieczka nie odbyłaby się bez po-
mocy opiekunów, którym pragnę gorąco 
podziękować.

 Barbara Gad  
– Prezes Stowarzyszenia

Wycieczka  
dla najlepszych
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O konkursie plastycznym 
Od lutego do 15 marca trwał konkurs 

plastyczny „Portret Janusza Korczaka”. 
Pomysłodawczynią i koordynatorką 
tych działań była p. Agata Bożęcka – 
nauczycielka plastyki. Konkurs był pro-
wadzony w dwóch kategoriach wieko-
wych: szkoła podstawowa, gimnazjum. 

Jury, złożone z nauczycieli plasty-
ków, zdecydowało o przyznaniu trzech 
nagród: I miejsce za portret wykonany 
pastelą olejną otrzymała Zuzanna Bo-
żęcka – uczennica V klasy, II miejsce 
zajęła praca Agaty Malickiej również 
z klasy piątej. Angelika  Cichocka 
otrzymała III miejsce. 

Gimnazjaliści w swoich pracach 
głównie posługiwali się ołówkiem. 

Wspaniały portret, wykonany kred-
ką, namalowała uczennica klasy III Jo-
anna Fijoł. Janusz Korczak z dzieckiem 
na rękach zachwycił każdego oglądają-
cego. Portret Justyny Kozieł – uczenni-
cy z tej samej klasy otrzymał II miejsce. 
III miejsce zajęła praca Natalii Dudek 
z klasy I.

Wszystkie prace można było podzi-
wiać na szkolnej wystawie „Portret Ja-
nusza Korczaka”.

O wystawach czasowych 
W lutym 2012 r. została otwarta 

wystawa czasowa poświęcona wielkie-
mu człowiekowi, któremu przyszło żyć 
w czasie II wojny światowej i zginąć ra-
zem z dziećmi- Januszowi Korczakowi. 

 W marcu pojawiła się kolejna wy-
stawa tym razem pod hasłem „Kie-
dy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”. 

 W kolejnych miesiącach pojawiły 
się nowe części wystawy. Tym razem 
ukazywały kolejny talent Janusza Kor-
czaka – pisarstwo. 

 Ostatnia wystawa nosiła tytuł „Pa-
mięci Janusza Korczaka”. Zwiedzający 
wpatrywali się w pomniki, które wznie-
siono dla uczczenia Starego Doktora. 

 Wszystkie wystawy zostały przy-
gotowane przez p. Monikę Walas - na-
uczycielkę bibliotekarkę. 

O zajęciach na temat Janusza Kor-
czaka 

Pod koniec maja 2012 roku, na za-
jęciach koła polonistycznego, uczniowie 

obejrzeli film o Januszu Korczaku. Na 
kolejnych poznali świat wartości Stare-
go Doktora. Dostrzegli, jakie ideały były 
bliskie pedagogowi. Odnieśli się do cza-
sów współczesnych i sami wskazywali, 
co jest dziś dla nich najważniejsze.

Kolejne zajęcia poświęcono na 
omówienie niezwykłego postępowania 
pedagoga. Dalej uczniowie wybierali 
cytaty z dzieł Korczaka i pisali krótkie 
przemyślenia do wybranych fragmen-
tów. 

Szóstoklasiści wyszukiwali pomni-
ki, które upamiętniają postać Janusza 
Korczaka. Opisywali symboliczne zna-
czenie wybranych obelisków. Zajęcia 
przeprowadzone zostały przez p. Mo-
nikę Jas. 

O Festynie Rodzinnym z Januszem 
Korczakiem 

Po raz kolejny w ZPO w Oblęgorku 
odbył się Festyn Rodzinny, tym razem 
pod hasłem „Temu, który ukochał ser-
cem”. Rodzice i nauczyciele przygoto-
wali dla swoich podopiecznych szereg 
atrakcji, dzięki którym na twarzach 
najmłodszych zagościł uśmiech. Znala-
zły się niespodzianki dla każdej grupy 
wiekowej. Konkurencje przeprowadziła  
p. Justyna Kusińska. 

Wszystkich przybyłych gości rozba-
wił kabaretowy występ gimnazjalistów 

przygotowany pod kierunkiem p. Marze-
ny Walczak i p. Zbigniewa Wójcika.

Festyn do końca przebiegał w miłym 
i radosnym nastroju. Razem z uczniami 
bawili się zaproszeni goście, m.in. wójt 
gminy, przewodniczący Rady Gminy, 
radni. 

Wiele emocji dostarczył konkurs 
na najciekawszy strój bohatera z dzieł 
Janusza Korczaka. Najczęściej ucznio-
wie przeistaczali się w króla Maciusia 
Pierwszego. Byli również ministrowie, 
jak i małe bohaterki z powieści „Król 
Maciuś Pierwszy”. Pomysłowe stroje 
króla i ministra wojny uzyskały najwyż-
szą liczbę punktów. Piękne, królewskie, 
płaszcze, złote korony, ogromne berła 
zachwyciły jury, które oceniało: zgod-
ność stroju z treścią utworu, estetykę, 
wkład własny oraz wykorzystanie re-
kwizytów. Nagrodzeni zostali: Kacper 
Stachura z kl. 0a i Maja Olejarczyk  
z kl. 4. 

 Nie lada atrakcją był konkurs dla 
uczniów gimnazjum, którzy przygoto-
wali charakteryzację Janusza Korczaka. 
Tym razem jury oceniało: staranność, 
dobór kolorystyki, pomysłowość i wia-
rygodność. Najciekawszą charakteryza-
cję przygotował uczeń klasy I b gimna-
zjum – Piotr Śliwa. Swoim wyglądem 
najbardziej przypominał Starego Dok-
tora. Spokój, jakim emanował Piotr, 
skupienie na twarzy, bystre spojrzenie 
ujęły członków komisji konkursowej. 

 Kolejną konkurencją było prze-
mówienie na temat: „To, o czym ma-
rzą dzieci”. Do konkursu przystąpili 
uczniowie gimnazjum. Spośród trzech 
najlepszych prac jury najwyżej oceni-
ło treść, którą przedstawił Karol  Sno-
chowski – uczeń klasy IIIb.

 Każdy piszący twierdził, że dzieci 
najczęściej marzą o szczęśliwym domu, 
w którym obecni są rodzice. Jego zda-
niem, najprzyjemniej jest wtedy, gdy 
opiekunowie wspólnie spędzają czas, 
są zgodni, umieją ze sobą rozmawiać. 
Spostrzeżenia gimnazjalistów zasiały 
w rodzicach pewien niepokój, bowiem 
udowodniły po raz kolejny, że dziecko 
to bystry obserwator dorosłych. Miejsce 
do wygłoszenia przemówienia, postawa 
mówiących uczyniły z tej części festynu 
bogate doświadczenie dla wszystkich 
słuchających. 

Konkursy przygotowała i przepro-
wadziła p.  Monika  Jas.  Uczniowie 
przygotowywali przemówienia pod kie-
runkiem p. Marzeny Walczak 

W Roku Janusza Korczaka

W hołdzie Staremu Doktorowi...
Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku odpowiedział na apel Święto-

krzyskiego Kuratora Oświaty i włączył się w obchody Roku Janusza Korczaka. 
W związku z tym już od lutego 2012 roku przeprowadzono szereg rozmaitych 
działań, którymi koordynowała p. Monika Jas. 



5ZIEMIA STRAWCZYŃSKASierpień 2012

Dużą atrakcją dla oglądających były 
pokazy taneczne, które ukazały, jak 
wielki talent mają najmłodsze dzieci. 
Najpierw swoje zdolności zaprezento-
wały przedszkolaki, potem przyszedł 
czas na występy starszych uczniów. Ci 
tańczyli: cha-chę, poloneza, trojaka, 
jive, walca. Wymienione tańce przygo-
towała p. Alicja Gos. 

Dla dzieci przygotowano szereg in-
nych atrakcji. Była ogromna zjeżdżal-
nia, ścianka wspinaczkowa. Dla sma-
koszy pyszne ciasto przyrządzone przez 
rodziców oraz przez Stowarzyszenie 
„Jagienka”. Konkurencje zręcznościo-
we – rzut lotkami do tarczy, loteria fan-
towa, gry i zabawy na wesoło cieszyły 
się podczas rodzinnej imprezy dużym 
zainteresowaniem. 

Tego dnia każde z nich otrzymało 
mały prezencik i przeżyło chwile szczę-
ścia ze swoimi rodzicami.

O  wieczorze  z  Januszem  Korcza-
kiem 

25 czerwca 2012 r., w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Oblęgorku, odbył 
się „Wieczór z Januszem Korczakiem”. 
Na uroczystość zostali zaproszeni ro-
dzice, uczniowie i nauczyciel z naszej 
szkoły. 

„Apel Twojego dziecka” był kolej-
nym, pełnym wzruszeń, czasem. Każdy 
uczeń wypowiadał nakaz dla rodziców. 
Przejęci opiekunowie ze łzą w oku do-
strzegali wady i zalety swoich relacji 
z dziećmi. 

Kolejną częścią uroczystości był 
występ uczniów II klasy szkoły podsta-
wowej. Dzieci przedstawiły fragment 
najpopularniejszej powieści Janusza 
Korczaka pt. „Król Maciuś Pierwszy”. 

Wieczór był dobrą okazją na pre-
zentację wierszy, których autorami 
byli uczniowie klas 4-6. Najciekawsze 
z nich były recytowane przed publicz-
nością. Dzieci przedstawiły, w prostych 
słowach, jak wiele dobrego zrobił dla 
nich Janusz Korczak. 

Ciekawa dekoracja, na którą złoży-
ły się: hasło „Nie zostawiajcie świata 
takim, jakim jest”, ściana zbudowana 
z cech, jakimi obdarzony był Janusz 
Korczak, stworzyły niepowtarzal-
ny klimat tego wieczoru. Uroczystość 
przygotowały: p. Monika  Jas,  scenkę  
p. Jadwiga Zapała. 

 Czas spędzony z Januszem Kor-
czakiem od początku lutego do końca 
czerwca 2012 r. był niezapomnianym 
przeżyciem dla naszych uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli. 

 Monika Jas 

Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego 2012

KGW Chełmce wróciło z pucharem !
W Kaniowie,  gm. Zagnańsk,  odbył 

się V Powiatowy Konkurs na Najsmacz-
niejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego. 

Gminę Strawczyn reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich z Chełmiec. 

Panie z KGW w Chełmcach na imprezie w Kaniowie.

Na konkurs panie przygotowały pasztet 
„Mazaniec” oraz „Kugiel”. 

Za udział w konkursie KWG Chełmce 
otrzymało puchar i nagrodę pieniężną.

Fundusz Pożyczkowy  
Województwa Świętokrzyskiego

Fundusz Pożyczkowy Województwa 
Świętokrzyskiego  Sp.  z  o.o.,  jako  in-
stytucja  poza  bankowa,  powstała  jako 
alternatywne  źródło  finansowania  wy-
datków  związanych  z  prowadzeniem 
biznesu, choćby ze względu na skrócone 
i  bardziej  przystępne  niż  w  komercyj-
nych bankach procedury. 

Z oferty funduszu mogą również sko-
rzystać przedsiębiorcy dopiero planujący 
rozpoczęcie swojego własnego biznesu. 

Podczas oficjalnego otwarcia biura fun-
duszu, mieszczącego się w Kielcach przy  
ul. św. Leonarda 1/14, Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Adam Jaru-
bas wręczył prezesowi Zarządu Krzysz-
tofowi  Zarembie pamiątkowe pióro 
z życzeniami, aby podpisano nim jak naj-
więcej pożyczek, wspierających święto-

To działa!

krzyskich przedsiębiorców. Winszowania 
marszałka przyniosły efekt, bo po opra-
cowaniu dokumentacji pożyczkowej i za-
mieszczeniu na stronie internetowej (www.
fpws.eu) informacji o naborze wniosków 
pożyczkowych do siedziby spółki zaczęły 
napływać pierwsze wnioski pożyczkowe. 

Do chwili obecnej do funduszu trafiły 
wnioski na łączną kwotę ok. 30 mln zł, 
z czego - na podstawie pozytywnej opinii 
komisji pożyczkowej i decyzji zarządu - 
udzielono preferencyjne pożyczki na łącz-
ną kwotę ponad 25 mln zł. 

Po dużym zainteresowaniu, jakim cie-
szy się oferta pożyczkowa funduszu, moż-
na wnioskować, że świętokrzyscy przed-
siębiorcy chcą się rozwijać, chcą zakładać 
firmy i szukają odpowiednich ku temu 
form finansowania. 

Kontakt: Fundusz Pożyczkowy Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Sp.  z  o.o., 
ul.  św.  Leonarda  1/14  25-311  Kielce, 
tel.: (41) 360-02-80, fax.: (41) 360-02-81, 
www:  http://fpws.eu,  e-mail:  sekreta-
riat@fpws.eu

Gminna Biblioteka 
Publiczna  w  Straw-
czynie  gościła  znaną 
poetkę,  powieściopi-
sarkę  i  eseistkę Martę 
Fox, która opowiedzia-
ła  czytelnikom,  głów-
nie  młodym,  o  swojej 
twórczości.

Pisarce zadano wiele 
pytań związanych z two-
rzeniem literatury, warsz-
tatem pisarskim oraz 
układaniem wierszy.

Marta Fox w bibliotece

Spotkanie pisarki i poetki w jednej osobie z czytelnikami
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W Szkole Podstawowej nr 25 w Kiel-
cach  odbyła  się  XXXV  Edycja  Finału 
Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Do  turnieju  zgłoszonych  zostało  13 
szkół. Powiat kielecki ziemski reprezen-
towali mistrzowie powiatu – Gimnazjum 
nr 2 w Oblęgorku w składzie: Dawid Za-
pała, Rafał Gaweł, Karol Gaweł. Opie-
kun drużyny p. Marcin Zieliński.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, 
że Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku zajęło 
wysokie IV miejsce w Finale Wojewódz-
kiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. 

Był to bardzo udany występ naszych 
gimnazjalistów, o czym świadczy najwyż-
sze miejsce w historii naszych występów 
finałach BRD. Z optymizmem patrzymy 
w przyszłość, gdyż warto dodać, iż Rafał 
Gaweł i Karol Gaweł to uczniowie I klas.

Opiekun drużyny:  
Marcin Zieliński

Gimnazjum  
w Oblęgorku  
na 4 miejscu  

w województwie!

Pomóżmy Stasiowi !

W turnieju bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym

Niecodzienny apel

W taki oto, niezwykle refleksyjny na-
strój, wprowadził uczniów Gimnazjum nr 
1 w Strawczynie apel przygotowany przez 
ich kolegów i koleżanki z klasy II b pod 
kierunkiem p. I. Wawrzeńczyk. Przybliżył 
on młodzieży zagrożenia związane z narko-
manią, przekazał informacje na temat wirusa 

Życie jest piękne... - zbyt rzadko sobie to uświadamiamy w pogoni dnia. Tak wielu 
ludzi żyje z nami i wokół nas i tego też nie zauważamy. Nie dostrzegamy otaczającego nas 
zła, samotności, nie słyszymy wołania o pomoc, a przecież „życie nie tylko po to jest, by 
brać”, jak uczy nas piosenka Stanisława Sojki.

1. Pomoc materialna ma charakter so-
cjalny.

Świadczeniami pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.
2. Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepu-

blicznych o uprawnieniach szkół publicz-
nych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchaczom publicznych kolegiów nauczy-
cielskich, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych – do czasu ukończenia kształ-
cenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24 roku życia.

b) wychowankom publicznych i nie 
publicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży, a także dzieciom 
i młodzieży upośledzonej umysłowo ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami reali-
zację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki.

3. Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej wynikającej z niskich docho-
dów na osobę w rodzinie, w szczególności 
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełnienia funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna.

4. Zasiłek szkolny może być przyzna-
ny uczniowi znajdującemu się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego.

5. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 
przyznaje wójt gminy na wniosek rodziców 
albo pełnoletniego ucznia lub odpowiednio 
dyrektora szkoły/kolegium.

6. Formularze wniosków o przyznanie 
stypendium szkolnego można pobrać w Urzę-
dzie Gminy w Strawczynie, pok. nr 31.

7. Wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego  na  rok  szkolny  2012/2013, 
wraz  z  załącznikami,  należy  składać 

w terminie od 1 do 15 września w Urzę-
dzie Gminy w Strawczynie (pokój nr 31; 
tel.  041-30-38-019). Decyzje będą wyda-
wane na podstawie złożonego wniosku, 
wraz z załącznikami, na podstawie których 
zostanie ustalony dochód rodziny w mie-
siącu poprzedzającym złożenie wniosku 
lub w przypadku utraty dochodu z mie-
siąca, w którym wniosek został złożony, 
bez względu na tytuł i źródło ich uzyska-
nia. W zależności od sytuacji w rodzinie 
i  źródła  dochodów  do  wniosku  należy 
dołączyć m.in.:

- zaświadczenie od pracodawcy o do-
chodach netto uzyskiwanych w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku (sier-
pień) lub oświadczenia o wysokości do-
chodów uzyskiwanych z prac dorywczych. 

- zaświadczenie z Powiatowego Urzę-
du Pracy o pozostawaniu bez pracy w mie-
siącu poprzedzającym złożenie wniosku 
(z prawem lub bez prawa do zasiłku); 

- oświadczenia o pozostawaniu bez pra-
cy i dochodu w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku osób niezarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

- zaświadczenie lub decyzję z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej o otrzymywanych 
świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okre-
sowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgna-
cyjny, dodatek mieszkaniowy, świadczenie 
alimentacyjne itp.); 

- zaświadczenia o otrzymywanych sty-
pendiach; 

- dokumentu potwierdzającego posia-
dane hektary przeliczeniowe lub działy 
specjalne produkcji rolnej; 

- dokument potwierdzający wysokość 
otrzymywanych alimentów; 

- odcinek renty/emerytury z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku; 

- i inne.
Osoby,  prowadzące  działalność  go-

spodarczą,  proszone  są  o  wcześniejszy 
kontakt  celem  ścisłego  określenia  wy-
maganej dokumentacji zgodnie z ustawą 
z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wnioski składać od 1 do 15 września br.

Komu stypendium szkolne ?
Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2012/2013 przyznawana 

będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na tere-
nie gminy Strawczyn, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekra-
cza kwoty 351 zł (netto) miesięcznie.

HIV i AIDS oraz uświadomił, jakie tragedie 
spotykają samych uzależnionych i ich rodzi-
ny. Poruszające teksty zaczerpnięte zostały 
z “Pamiętnika narkomanki” Barbary Rosiek. 

Gimnazjaliści z uwagą i zainteresowaniem 
obejrzeli występ swoich kolegów. 

W  związku  z  artykułem,  zamiesz-
czonym  w  poprzednim  numerze  „ZS”, 
dotyczącym    małego  Stasia,  informu-
jemy  iż w dniach  od  15  sierpnia  do  15 
września br. prowadzona będzie zbiórka 
pieniędzy zgodnie z decyzją wójta gminy 
Strawczyn. 

Z b i ó r -
k a  b ę d z i e 
przeprowa-
dzona przez 
Komitet Or-
g a n i z a c y j -
ny „Pomoc 
dla Stasia”. 
W  c z a s i e 
„Strawczy-
nady” będą 
stali z pusz-
kami straża-
cy, przyjacie-
le i najbliższa rodzina Stasia. Dodatkowo 
będzie prowadzona zbiórka na terenie gmi-
ny przez cały miesiąc. 

Zostało uruchomione specjalne  konto 
bankowe dla Stasia, należące do Funda-
cji „Rozwój Dla Przyszłości”: nr KRS: 
0000332736; nr  konta:  72  8499 0008 
0400 9322 2000 0001. Każdy, kto pragnie 
wesprzeć Stasia i pomóc mu normalnie 
żyć, a przede wszystkim pomóc mu wstać 
i w pełni cieszyć się pięknem świata, pro-
szony jest o pomoc.
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18  lipca  br.  rozpoczęła  się  kolej-
na  edycja  półkolonii  organizowanych 
przez  Samorządowe  Centrum  Kultu-
ry i Sportu w Strawczynie wspólnie ze 
Związkiem Młodzieży Wiejskiej.

Podczas sześciogodzinnych zajęć 60 
dzieci nie narzekało na nudę. Cały dzień 
był bowiem bardzo urozmaicony: zajęcia 
plastyczne, treningi sportowe, wyciecz-
ki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wiele 
radości sprawiły dzieciom zajęcia na pły-
walni „Olimpic”. 

Były też wycieczki, między innymi rajd 
po ziemi strawczyńskiej oraz wyjazd do Bał-
towa.  W Juraparku uczestnicy półkolonii 
mogli zobaczyć figury dinozaurów w roz-
miarze 1:1, wybrali się na safari, aby przyj-
rzeć się z bliska zwierzętom stepowym. 

Podczas zajęć wielokrotnie poruszano 
temat bezpieczeństwa i udzielania pierw-
szej pomocy. Dzieci brały udział w spo-
tkaniach z policjantami, strażakami czy 
ratownikami. 

Dzieciom zapewniono 2 posiłki dzien-
nie, przygotowane przez restaurację „Sza-
franowy Dwór”. 

„Wszystko co dobre, szybko się koń-
czy” - tak zgodnie powtarzali uczestnicy 
półkolonii we wtorek 31 lipca br. To wła-
śnie wtedy zakończyły się trwające 2 tygo-
dnie zajęcia. Ostatniego dnia wzięli w nich 
również udział rodzice, wspólnie grillując 
i odpoczywając nad zalewem w Strawczy-
nie. Na zakończenie każdy podopieczny 
otrzymał wyprawkę na nowy rok szkolny.

Samorządowe  Centrum  Kultury 
i  Sportu  dziękuje  wszystkim  dzieciom 
i  młodzieży  za  udział  w  półkoloniach. 
Życzymy Wam wielu niezapomnianych 
wrażeń  oraz  samych  sukcesów  w  no-
wym roku szkolnym! 

27  lipca  br.,  na  terenie  Centrum 
Sportowo  -  Rekreacyjnego  OLIMPIC 
w Strawczynku, mnóstwo atrakcji cze-
kało na wszystkie dzieci biorące udział 
w akcji.

Dzień rozpoczął się od zajęć fitness na 
stadionie, które poprowadziła instruktor 
Monika Kukulska. Chętnych do wspól-
nych ćwiczeń było ponad 50 dzieci. 

Później chętni mogli wziąć udział 
w treningu piłkarskim, który przeprowa-
dził Michał Dziura. Zajęcia cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem chłopców, 
którzy sami przyznali, że nie było łatwo. 

Równocześnie dzieci miały okazję 
spotkać się z dziennikarzem Radia Plane-
ta Kielce - Karolem Mackiem. Uczest-
nicy dowiedzieli się, jak wygląda jego 
praca, wzięli też udział w konkursach. 
Bardzo spodobała się zabawa „Kim ja je-
stem?” polegająca na zrobieniu wywiadu, 
aby dowiedzieć się kim jest ukryta postać. 
Ci, którzy poradzili sobie z tym zadaniem 
najlepiej otrzymali radiowe koszulki i ga-
dżety.

Na zakończenie upalnego dnia, każdy 
mógł się ponieść szaleństwu i schłodzić 
się pod salwą wodną przygotowaną przez 
strażaków. Dzień pełen atrakcji zakończy-
ły zatem radosne okrzyki, tańce i uśmie-
chy dzieci.

Samorządowe  Centrum  Kultury 
i  Sportu  za  pomoc  w  realizacji  zajęć 
dziękuje: Wydziałowi Ruchu Drogowego 
KMP Kielce oraz OSP w Strawczynie. 

Z życia Samorządowego  
Centrum Kultury i Sportu

Kolejna edycja półkolonii  
za nami

Akcja „Pomóżmy dzieciom 
spędzić szczęśliwie wakacje”

Uczestników zajęć odwiedzili następ-
nie policjanci ruchu drogowego KMP 
w Kielcach: kom. Krzysztof Tosnowiec 
oraz sierż. szt. Mariusz Bednarski. Mun-
durowi przeprowadzili pogadankę na te-
mat bezpieczeństwa podczas poruszania 
się na drogach oraz letniego wypoczynku. 
Chętni mogli przystąpić do egzaminu na 
kartę rowerową. Pozostali mieli okazję 
zobaczyć policyjny radiowóz oraz moto-
cykl.

Wczesnym popołudniem rozpoczęły 
się pokazy nad zalewem, przygotowane 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Straw-
czynie. Sekcja, pod dowództwem Michała 
Jaworskiego, przeprowadziła pokaz ra-
towania osoby znajdującej się w wodzie 
oraz ewakuację na brzeg. Odbyła się poga-
danka na temat bezpiecznego zachowania 
w lesie. Dzieci dowiedziały się także, jak 
wyposażone są wozy gaśnicze oraz wozy 
ratownictwa technicznego.

Następnie miało miejsce uroczyste 
rozstrzygnięcie konkursów „Moje bez-
pieczne wakacje” oraz „Jak bezpiecznie 
bawić się latem?”. Nad przygotowaniem 
prac czuwały: Agata Kasprzycka, Justy-
na  Sagan, Mariola Snoch oraz Renata 
Zapała. Dzieci przygotowały ciekawe 
prace plastyczne oraz wiersze propagu-
jące bezpieczeństwo. Najlepsi w swoich 
kategoriach otrzymali nagrody.

Młodzi pływacy przeszkoleni 

Zakończyła się kolejna tura kursu na-
uki pływania dla dzieci i dorosłych, a tak-
że szkółka pływacka „Płotka”. Zajęcia od-
były się na pływalni „Olimpic” i cieszyły 
się dużym powodzeniem. Na ostatnich 
spotkaniach zostały wręczone dyplomy za 
wytrwałą pracę i postępy w nauce pływa-
nia oraz odznaki poświadczające nabycie 
umiejętności pływackich. Zapraszamy na 
kolejne zajęcia.

Na  boisku  poliuretanowym  Samo-
rządowego  Centrum  Kultury  i  Sportu 
w Strawczynku odbył się Otwarty Turniej 
Tenisa Ziemnego. Rozpoczęcie zawodów 
poprzedziło losowanie - mecze rozgrywa-
ne były systemem „pucharowym”. 

Po zaciętych pojedynkach w finale 
znaleźli się Krzysztof Wójcikowski i Ma-
rek Stefańczyk. Wygrał Krzysztof   Wój-
cikowski – na co dzień dyrektor Zespołu 
Szkół Ćmińsku, II był  Marek Stefańczyk 
a III – Tomasz Mazur.

Nagrody  i  dyplomy wręczył  zawod-
nikom  dyrektor  centrum  -  Maciej  Le-
wandowski  (na  zdjęciu  nagroda  dla 
zwycięzcy  turnieju  Krzysztofa  Wójci-
kowskiego).

Turniej Tenisa Ziemnego 
w Strawczynku



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
 e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

Profesjonalne zajęcia języka angiel-
skiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
w Centrum OLIMPIC w Strawczynku.

Językoland to miejsce zarówno dla 
5-latka, gimnazjalisty jak i osoby zain-
teresowanej konwersacjami. Zapisy od 
sierpnia!

Zadzwoń - tel.: 668 366 827 lub od-
wiedź www.jezykoland.pl

OGŁOSZENIE

VI  Powiatowy  Przegląd  Orkiestr 
Dętych  Powiatu  Kieleckiego  odbył 
się ostatnio w Nowinach, na stadionie 
sportowym. 

Spośród najlepszych orkiestr pow. kie-
leckiego, wystąpiła tam również Gminna 
Orkiestra Dęta ze Strawczyna. Przegląd 
nie był oceniany konkursowo, wszystkie 
zespoły potraktowano jednakowo.

Zakończyły  się  rozgrywki wiosen-
ne w piłce nożnej, w lidze okręgowej, 
w  której  występował  zespół  Lechii 
Strawczyn.  Na  16  zespołów,  nasz  ze-
spół znalazł się na 14 miejscu w tabeli 
i spadł z ligi okręgowej do klasy A.

Do klasy A spadły 4 zespoły, obok 
naszego, także: Astra Piekoszów, Vic-
toria Skalbmierz i Koprzywianka Ko-
przywnica. 

Do IV ligi awansowały dwa zespoły: 
KSZO 1929 Ostrowiec Św. oraz Zdrój 
Busko.

Spadek Lechii to nieprzyjemna nie-
spodzianka, w sytuacji, gdy zespół zaczął 
grać na nowoczesnym stadionie, gdzie 
warunki dla piłkarzy są o niebo lepsze od 
dotychczasowych. Degradacja wymaga 
głębokiej analizy sytuacji i warunków 
w drużynie. Warto odpowiedzieć sobie 
na pytanie, dlaczego tak się stało ? (J.)

Piłka nożna

Lechia Strawczyn  
spadła z ligi 
okręgowej

Jest w orkiestrach 
dętych jakaś siła...

18 sierpnia br. - SOBOTA: na sportowo (początek o 10:00)
-  Gry  zespołowe:  - finał Turnieju Piłki Nożnej o „Puchar Wójta Gminy 

Strawczyn” do lat 16; finał Turnieju Piłki Siatkowej, finał Turnieju Piłki Koszy-
kowej do lat 15, finał Turnieju Koszykówki Ulicznej – powyżej 16 lat.

- Gry indywidualne: finał Turnieju Tenisa Ziemnego, test Coopera (każdy 
może sprawdzić swoją wydolność / wytrzymałość), sportowy kącik dla dzieci 
i młodzieży

- Zmagania na Pływalni „Olimpic”: zawody pływackie, pokazowa lekcja 
pływacka, egzamin na kartę pływacką.

A ponadto: wybory Miss Lata w Strawczynie, uroczyste wręczenie pu-
charów oraz dyskoteka pod gwiazdami

19 sierpnia - NIEDZIELA: dożynki gminne, atrakcje dla dzieci i doro-
słych (początek o 12:30)

Msza święta na stadionie, Dożynki Gminne, wręczenie nagród („Zasłu-
żony dla Gminy Strawczyn”), koncert Gminnej Orkiestry Dętej, występy 
dzieci ze szkół w Strawczynie i Oblęgorku oraz młodzieżowego zespołu Co-
gel,  blok artystyczny dla dzieci „Bajkowa Zofia i przeszkadzający Marce-
li”, Kabaret Ciach, quiz małżeński, występ zespołu Maxel, gwiazda wieczo-
ru – ukraiński zespół Mirami, pokaz sztucznych ogni. 

Moc atrakcji dla każdego: wesołe miasteczko oraz punkty gastronomiczne.

Dar krwi
Jak co roku, w niedzielę – 19 sierpnia br., przeprowadzona zostanie, wspól-

nie z Regionalną Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, akcja „Krew Da-
rem Życia”. Dawcy mogą się zgłaszać, w godz.: 9.00 – 18.00, do pomieszczeń 
pod trybunami stadionu przy ul. Turystycznej.

Spośród wszystkich honorowych dawców  
zostaną rozlosowane nagrody.

Szczegółowe informacje na www.olimpicstrawczyn.pl

Szczegółowy program  

„Strawczynady 2012”:

PRZERWA 
TECHNOLOGICZNA 
NA PŁYWALNI 
„OLIMPIC”  

W STRAWCZYNKU
Informujemy, iż w związku 

z zaplanowaną przerwą 
technologiczną, w dniach 20.08 - 

03.09.2012 r. pływalnia OLIMPIC 
będzie nieczynna.

Za powstałe utrudnienia  
wszystkich klientów przepraszamy.

Stowarzyszenie Kobiet „Jagienka” i OSP w Oblęgorku zapraszają 2 wrze-
śnia br. na szósty festyn wiejski pt. „Galeria Smaków Artystycznych”.

Zapewniamy interesujący program artystyczny, loterie, konkursy, a wieczorem 
muzyka do tańca.

Zapraszamy na festyn w Oblęgorku

Na klarnecie ,,Polkę śmieszkę” gra Kac-
perek Śliwa z Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej w Strawczynie.

Rozpoczynamy o godz. 15.00, na terenie remizy OSP.


