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Z prac wójta między 
sesjami Rady Gminy

W zakresie inwestycji: 
dokonano odbioru wykonanych 
odcinków oświetlenia drogowego 
w Chełmcach i Akwizgranie, 
prowadzone było bieżące 
utrzymanie dróg gminnych 
polegające na uzupełnianiu  
ubytków kruszywem drogowym: 
w Kuźniakach, za szkołą i koło 
lasu, od wielkiego pieca, Korczyn 
– Sochów, Ruda Strawczyńska, k. 
Stokrotki, Oblęgór - ul. Zagórna 
i ul. Leśna, Promnik – ul. Stra-
żacka, Chełmce – Zamokradle, 
ul. Dworska, Oblęgorek – ul. 
Piłkarzy, ul. Leśne Łąki, Hucisko 
– do Pichety, Ruda Strawczyńska 
– Poręby Janowskie.

Podpisano (27 maja br.) 
umowę z wykonawcą na remonty 
dróg gminnych w Oblęgórze, ul. 
Kalinowa i ul. Studzianki, które 
będą wykonane przy dofinan-
sowaniu ze środków budżetu 
państwa na usuwanie klęsk 
żywiołowych.

Podpisano umowy na 
wykonanie  dokumentacji  
projektowej na budowę chodnika 
w Chełmcach, ul. Spacerowa

 i Strawczynek, ul. Miła oraz na 
przebudowę ul. Madejówka 
w Promniku.

Zawar ty  zos ta ł  ak t  
notarialny zakupu gruntów 
o pow. 0,0737 ha w Korczynie 
pod drogę do oczyszczalni 
ścieków.

Ponadto:  ogłoszono  
przetargi na zadnia współ-
finansowane z PROW na lata: 
2007 – 2013: zagospodarowanie 
terenu przy CS-R OLIMPIC w 
Strawczynku, wraz z budową 
Łaźni parowej; uzupełnienie bazy 
sportowej poprzez budowę boisk 
sportowych w Promniku i Rudzie 
Strawczyńskiej;  podpisana 
została umowa na realizację 
zadania współfinansowanego ze 
ś r o d k ó w  P R O W,  p n .  
„Uzupełnienie zagospodarowania 
centrum Strawczyna poprzez 
budowę parkingu”; na zadanie 
współfinansowane z RPO WŚ 
pn. „Termoizolacja obiektów 
użyteczności publicznej na 
terenie gminy”' podpisano 
umowę na dofinansowanie 
projektu pn. „Zapewnienie 

w VI Europejskim Tygodniu 
Sportu dla wszystkich. W tym 
roku do współorganizacji  
dołączyli  przedstawiciele  
stowarzyszęń sportowych: „Top 
Spin” z Promnika, „Olimp” ze 
Strawczyna oraz Stowarzyszenie 
Inicjatyw i Rozwoju Lokalnego 
Gminy Strawczyn.

1 maja br. odbyło się 
uroczyste zakończenie rajdu 
„Twardziela Świętokrzyskiego”, 
organizowanego z okazji 10 – 
lecia wstąpienia Polski do UE 
(relacja w poprzednim numerze 
„ZS”).

Odbyła się comiesięczna 
narada kadry kierowniczej UG 
i kierowników jednostek organi-
zacyjnych gminy.

W tym czasie wójt brał 
udział w licznych spotkaniach, 
imprezach, szkoleniu, zebraniu 
wiejskim w Promniku oraz gali 
finałowej konkursu „Markowy 
Samorząd 2014”. Gmina znalazła 
się w pierwszej „10” konkursu, 
jako jedyna gmina z woj. 
świętokrzyskiego.

Gmina Strawczyn uhono-
rowana została tytułem „Święto-
krzyska Perła”oraz zajęła VI 
miejsce w  woj. świętokrzyskim 
w konkursie „Filary Polskiej 
Gospodarki”.

25 maja br., w siedmiu 
obwodach głosowania, odbyły się 
wybory  do  Par lamentu  
Europejskiego (na ten temat 
oddzielna relacja w „ZS”).

W omawianym okresie 
wójt wydał 16 zarządzeń 
w sprawach istotnych dla gminy.

Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 marca 
br., wójt gminy nadzorował bądź wykonywał zadania związane
z: określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, analizą 
wniosków komisji RG, przygotowaniem projektów uchwał RG, 
analizą wykonania budżetu gminy za I kwartał br., przyjmowani-
em oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiąz-
ane do ich złożenia oraz realizacją kalendarza wyborczego dla 
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

OKŁADKA:  
"Dzień Dziecka z Pływalnią OLIMPIC"
Fotografia:   Archiwum SCKiS

dostępu do Internetu dla osób 
zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym w gm. Strawczyn, w 
ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 
2013”; podpisano pre-umowę, 
w ramach RPO WŚ 2014 -2020, 
na zadanie pn. „Termoizolacja 
budynków użyteczności pub-
licznej na terenie gminy”; 
przygotowano i złożono wniosek 
o dofinansowanie zadania 
pn.”Budowa instalacji solarnych 
na budynkach użyteczności 
publicznej w gminie Strawczyn”.

W zakresie oświaty: Do 30 
kwietnia br. wszystkie placówki 
oświatowe w gminie złożyły 
projekty arkuszy organizacyjnych 
na rok szkolny 2014/2015; 
w kwietniu pracownicy UG 
oddelegowani byli do obserwacji 
przebiegu sprawdzianu w klasie 
szóstej SP oraz egzaminów 
gimnazjalnych w roku szkolnym 
2013/2014; wypłacono zasiłki 
szkolne, z uwagi na zdarzenia 
losowe,  pięciu  uczniom;  
9 kwietnia br. został złożony 
wniosek o zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej 
z 0,4 % rezerwy w roku 2014 
z  tytułu  dofinansowania  
w zakresie wyposażenia w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne 
dla świetlic szkolnych w SP.

W zakresie kultury i sportu: 
Na stadionie lekkoatletycznym 
w Strawczynku, 12 maja br., 
odbył się III Strawczyński 
Mityng Lekkoatletyczny dla 
szkół podstawowych i gimna-
zjów; w dniach: 17 - 23 maja br. 
gmina Strawczyn uczestniczyła 

Defilada pojazdów bojowych 
z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą OSP Promnik.

Orkiestra dęta ze Strawczyna 
zagrała rycerzom św. Floriana

Miłym akcentem, wyróż-
niającym w obchodach tego 
święta gminę Strawczyn, był 
udział Gminnej Orkiestry Dętej, 
pod batutą kapelmistrza Michała 
Leśnika. Orkiestra była jedyną, 
która zapewniła oprawę muzy-
czną uroczystości. Przy jej 
dźwiękach odbyła się, na 
zakończenie uroczystości, 

defilada samochodów pożar-
niczych, od najstarszych (OSP 
Piekoszów) aż po najno-
wocześniejsze, z cysterną 
o pojemności 25 tys. litrów wody.

Święto Strażaka, w centrum 
Kielc, oglądała duża rzesza 
mieszkańców miasta. Występ 
naszej orkiestry był więc świetną 
promocją gminy Strawczyn.

Tegoroczne obchody Święta Strażaka w powiecie kieleckim 
miały miejsce 23 maja na Rynku w centrum Kielc. Zgromadziły 
one strażaków zawodowców oraz ochotników, w imprezie 
uczestniczyli przedstawiciele władz z posłanką, wiceminister 
obrony narodowej Beatą Oczkowicz, posłem, prezesem Zarządu 
Wojewódzkiego OSP Mirosławem Pawlakiem, świętokrzyskim 
komendantem PSP Zbigniewem Muszczakiem, gospodarzami 
województwa i miasta Kielce.

Powiatowe Święto Strażaka na Rynku w Kielcach
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Kolejna sesja Rady Gminy 
odbyła się 29 maja br. i była 
poświęcona głównie przyjęciu,  
przez radnych, sprawozdań 
najważniejszych jednostek 
organizacyjnych  gminy.  
Sprawozdania te złożone zostały 
wcześniej na piśmie i każdy 
radny mógł je dokładnie 
przeanalizować.

Sesję otworzył przewo-
dniczący rady Stanisław Zdyb, 
witając jej uczestników z wójtem 
gminy Tadeuszem Tkaczykiem. 
Po przyjęciu porządku obrad, 
radni przeszli do jego realizacji.

W  ramach  zapy tań  
i interpelacji, pod adresem wójta 
gminy, padło kilka pytań 
dotyczących: podania odpo-
wiedzialnych za czystość 
i porządek m.in. na boiskach 
szkolnych oraz przy drogach na 
terenie gminy (na wielu obiektach 
panuje nieporządek),  zakresu 
robót inwestycyjnych i remon-
towych w ZPO Strawczyn, także 
ulg i umorzeń zobowiązań 
finansowych osób prawnych 
i fizycznych w gminie oraz 
dlaczego i na jakiej zasadzie 
gmina pobierała opłaty za 
przyłącza kanalizacyjne, w wyso-
kości 1700 złotych, od właścicieli 
gospodarstw na terenie sołectw.

Odpowiadając na te pytania, 
w trakcie sesji, wójt stwierdził 
m.in.: za stan porządku i czystości 

na ternie gminy odpowiadają 
właściciele posesji (a więc: na 
terenie szkół – dyrektorzy tych 
obiektów) oraz zarządcy dróg.

Na  realizację  zadań  
inwestycyjnych, na terenie ZPO 
Strawczyn, gmina wydała 
dotychczas 7.498 zł; wykonano 
stany „zerowe” inwestycji. 
Złożono wniosek o dofinan-
sowanie tego zadania, lecz został 
on załatwiony odmownie. 
Z a d a n i e  b ę d z i e  w i ę c  
kontynuowane sposobem gospo-
darczym.

Wójt w ub. roku zastosował 
ulgi oraz umorzył zobowiązania 
finansowe, w części lub całości, 
376 podmiotom. Wykaz tych 
podmiotów i wysokość ulg 
opublikowano w komunikacie 
wywieszonym na tablicy  
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Opłatę, w wysokości 1700 
zł za przyłącze kanalizacyjne, 
przyjmowano na podstawie 
umów z mieszkańcami przy 
dop rowadzan iu  do  i ch  
gospodarstw tzw. kanalików. 
Dzięki tej procedurze 80 % 
gospodarstw w gminie ma 
podłączenia do kanalizacji. Taki 
sposób rozwiązania tego tematu – 
podkreślił wojt – był dużo 
korzystniejszy (tańszy) dla 
mieszkańców niż podłączenia  
realizowane przez właścicieli 
gospodarstw na własny koszt.

Wójt złożył następnie 
informacje o realizacji uchwał 
Rady Gminy oraz ze swoich prac 
między sesjami Rady Gminy 
(omówienie  publikujemy  
oddzielnie).

Radni przeszli następnie do 
p o d e j m o w a n i a  u c h w a ł  
w sprawach:

z m i a n y  u c h w a ł y  
budżetowej gminy na 2014 r. - 
w związku ze zwiększeniem 
przez Urząd Marszałkowski 
dotacji do budowy Centrum 
Sportowo - Rekreacyjnego 
w Strawczynku oraz dotacji 
celowej,

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy na 
lata: 2014 – 2024 – są 
konsekwencją bieżących zmian 
w budżecie,

zaciągnięcia kredytu w wy-
sokości 1.637 tys. zł na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kre-
dytów – potrzebna jest oddzielna 
uchwała RG, mimo iż w.w.  
kredyt był uwzględniony w przy-
jętym budżecie gminy,

zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego Samo-
rządowego Centrum Kultury 
i Sportu  za rok 2013 – radni 
zwrócili uwagę na rosnące koszty 
utrzymania centrum oraz 
podnieśli problem ulgi na bilety 
wstępu na basen dla miesz-
kańców gminy. Dyrektor SCKiS, 
Maciej Lewandowski (obecny 
na sesji) ma przygotować  analizę 
kosztów, która pomoże w pod-
jęciu takiej decyzji,

zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego Gminnej 

   w  

   w  

   w  

   w  

   w  

Biblioteki Publicznej za rok 2013,
zatwierdzenia sprawo-

zdania finansowego Samo-
rządowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Strawczynie za rok 
2013,

zatwierdzenia sprawo-
zdania z działalności Gminnej 
Komisji  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych za rok 
2013,

zmiany  Gminnego  
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych w Strawczynie na rok 
2014  –  w  związku  ze  
zwiększeniem, do kwoty 165.414 
zł, planu wydatków w roku 2014,

przyjęcia sprawozdania ze 
stanu ochrony p. - poż na terenie 
gminy - przedstawił je na sesji 
komendant gminny OSP Bogdan 
Woźniak  (pub l iku jemy  
oddzielnie). Planowano także 
przyjęcie sprawozdania ze stanu 
bezpieczeństwa  i porządku pub-
licznego, jednak przedstawiciel 
policji nie stawił się na sesji.

Radni ocenili  zasoby 
pomocy społecznej na rok 2013 
w gminie Styrawczyn. Przyjęto 
sprawozdanie na ten temat. 
Zatwierdzono też sprawozdania:

z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy za rok 
2013 z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego,

z pracy: Rady Społecznej 
SZOZ, komisji Rady Gminy 
i samej Rady Gminy za rok 2013.

Po wyczerpaniu porządku 
obrad, sesję zakończono.? 

   w  

   w  

   w  

   w  

   w  

   w  

(Kos.)

Kolejna sesja Rady Gminy odbyła się 29 maja br. i była 
poświęcona głównie przyjęciu,  przez radnych, sprawozdań 
najważniejszych jednostek organizacyjnych gminy. 
Sprawozdania te złożone zostały wcześniej na piśmie i każdy 
radny mógł je dokładnie przeanalizować.

Jak pracowały jednostki organizacyjne 
gminy w 2013 roku ?

Z sesji Rady Gminy

„Piknik Rodzinny” 
w Strawczynie

Rada Sołecka w Strawczynie, wspólnie z Zespołem Pla-
cówek Oświatowych w Strawczynie, zorganizowała 30 maja br., 
na placu szkolnym, „Piknik Rodzinny” z okazji „Dnia Dziecka”.

W programie były: kon-
kursy, loteria z nagrodami i 
kiełbaska z grilla. W nastrój 
zabawy małych uczestników 
grilla wprowadziła orkiestra dęta 
ze Strawczyna pod batutą 
Michała Leśnika. Po występie 
orkiestry  zabawę umilali  
śpiewem i tańcem uczniowie ze 
szkoły w Strawczynie. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

dyrektor ZPO w Strawczynie,  
pracownikom SCKiS w 
Strawczynie, orkiestrze dętej ze 
Strawczyna, druhom stra-
żakom z OSP w Strawczynie, 
Marii  Bąk,  Paniom ze  
Stowarzyszenia „Luzik” oraz 
sponsorom, którymi byli: Urząd 
Gminy  w  Strawczynie,  
Justyna i Robert Dziubełowie, 
Halina i Aleksander Wolder, 

Wiesława i Bogdan Sękowscy, 
Bogusława i Marcin Nawrot, 
Ewa i Andrzej Barwińscy, 
Agnieszka i Marek Ciszek,  
Magdalena i Grzegorz Ciszek, 
Renata i Tomasz Michalscy, 

Marzena i Mariusz Michalscy, 
Magdalena i Dariusz Woźniak, 
E w a  i  M a r i u s z  G o s ,  
Ewel ina  Zajęcka  oraz  
Agnieszka  i  Krzysztof  
Zapałowie. 

Gminna Orkiestra Dęta 
podczas koncertu na festynie w Strawczynie.
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Niezwykle atrakcyjne popołudnie przygotowało na swoich 
obiektach – 1 czerwca -  CR-SOLIMPIC w Strawczynku. 
Zaprosiło ono, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, dzieci, 
młodzież i ich rodziców na wspólne spędzenie czasu. Pogoda, na 
szczęście, dopisała, więc na nudę nikt nie mial prawa narzekać.

Cykl imprez rozpoczął się 
od godz. 14.00 na stadionie, obok 
pływalni OLIMPIC, gdzie swój 
prawie godzinny koncert dała 
Gminna Orkiestra Dęta pod 
batutą Michała Leśnika. Od-
głosy muzyki dały się słyszeć 
chyba w całej gminie, bo wkrótce 
na stadion zaczęło przybywać 
coraz więcej rodziców ze swymi 
pociechami. Wśród publiczności 
pojawił się gospodarz gminy, 
wójt Tadeusz Tkaczyk, który 
zachęcał maluchów do wspólnej 
zabawy. Przy festynowej scenie 
swoje stoiska rozłożyli organi-
zatorzy imprezy, zapraszając 
najmłodszych do udziału w kon-
kursach: plastycznym, lepienia 
z gliny oraz licznych atrakcji 
sportowych, m.in.: turnieju tenisa 
ziemnego, amatorskiego turnieju 
piłki nożnej, badmintona, żon-
glerki piłką nożną (wygrał 
Patryk Raczyński – 77 razy 
podbił piłkę) czy gier i zabaw dla 
całych rodzin. W licznych 
konkursach zwycięzców obdaro-
wywano nagrodami rzeczowymi, 
bezpłatnymi wejściówkami na 
basen czy bonami na lody.

Podczas jednego z takich 
konkursów spotkaliśmy Joannę 
Gola z Łosienka, w gm. Pieko-
szów, która przyjechała na festyn 
z 9 - letnim Krzysiem i 4 - letnią 
Agniesią.

Dzieci są bardzo zado-
wolone – powiedziała - bo mogą 
brać udział w różnych konkur-
sach i zdobywać nagrody...

Tymczasem przez festy-
nową estradę przewijały się coraz 
to inne zespoły i soliści. 
Występowały dzieci z gminnych 
szkół, m.in. solistka Agata 
Malicka z Oblęgorka, czy 11 - 
osobowy teatrzyk dzieci z ZPO 
w Oblęgorku, który zapre-
zentował  przedstawienie  
„Legendę o toruńskich pier-
nikach”. Warto dodać, że właśnie 
za to przedstawienie tetrzyk 
zdobył ostatnio - na XIV 
Festiwalu Teatralnym dla Dzieci i 
Młodzieży w Piekoszowie - I 
miejsce. Młodymi aktorami 
opiekuje się Jolanta Smolarczyk.

   w  

Duże zainteresowanie 
nieletniej widowni wywołał także 
występ grupy teatralnej z Kra-
kowa w spektaklu „Pan Twar-
dowski”. Braw nie szczędzono 
też dla młodych aktorów ze 
szkoły w Rudzie Strawczyńskiej.

Nie mniej uwagi zwrócono 
na pokaz akcji ratowniczej 
w wykonaniu miejscowych 
strażaków z OSP, którzy 
zademonstrowali  gaszenie 
pojazdu mechanicznego i pokaz 
udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadku 
samochodowym.

Wczesnym wieczorem 
wystąpily amatorskie zespoły 
muzyczne z terenu gminy 
a o godz. 20.00 rozpoczęła się 
wspólna dyskoteka z didżejem.

Ale festynowa scena 
i występujący na niej soliści i zes-
poły artystyczne, to nie jedyne 
atrakcje tego dnia. Na całym 
terenie, wokół basenu, funkcjo-
nowały z powodzeniem: wesołe 
miasteczko z ciuchcią, zjeżdża-
lnią gumową, zamkiem do 
skakania, trampoliną i basenem 
z piłeczkami, pod dużym namio-
tem prezentował się mini-cyrk.

Miłośnicy kąpieli korz-
ystali, tymczasem, z bogatej 
oferty basenu pływackiego. 
Odbyły się tutaj liczne konkursy 
wodne, jak choćby: „najsilniejsze 
nogi” (zawodnicy odbijali się od 
brzegu nogami i ten który 
przepłynął najdalej, wygrywał), 
„wędkowanie” (kto wyciągnie 
z wody najwięcej przedmiotów), 
„crazy quiz (kto nie odpowiedział 
na pytanie, lądował w wodzie), 
mistrzostwa jazdy na czas w rurze 
wodnej. Był także turniej 
rodzinny, zmagania na mate-
racach czy holowanie na kole 
ratunkowym. Tego dnia można 
było także zdawać na kartę 
pływacką.

Słowem – przez całe 
popołudnie, aż do późnego 
wieczora, dla każdego coś 
miłego. Kolejny Dzień Dziecka 
trzeba uznać, w gminie, za bardzo 
udany ! 

(Kos.)
 

?  

Gminny festyn 
dla milusińskich

Dzień Dziecka z atrakcjami !
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„Muzyka Twoje imię ma...”

26 maja,w sali gimna-
stycznej, rozpoczęło się przed-
stawienie zorganizowane przez 
uczniów klas 0 - III szkoły 

szkolnej,  rozpoczęła  się  
uroczystość przygotowana przez 
uczniów gimnazjum. Przy-
świecały jej słowa: „Po jednym 

Tegoroczne obchody Dnia Matki w Zespole Placówek 
Oświatowych w Strawczynie przygotowane zostały przy dużym 
zaangażowaniu uczniów i nauczycieli. 

Obchody Dnia Matki

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

kwiatku za płynące z Twych rąk 
ukojenie…”. Otwarta została uro-
czystym polonezem w wyko-
naniu działającej w I klasach 
gimnazjum grupy tanecznej. 
Następnie dyrektor szkoły  
gorąco powitała zgromadzone na 
uroczystości mamy. W podzię-
kowaniu za trud wychowawczy 
uczennica klasy III, Monika 
Kozieł, przepięknie wykonała 
piosenkę pt. ”Mali wielcy”, czym 
wycisnęła z oczu zgromadzonych 
niejedną łzę. Jej koleżanki 

i  k o l e d z y
z III klasy 
z uczuciem 
deklamowali 
najpiękniejsze 
wiersze mó-
wiące o matce 
i jej niewy-
powiedzianej 
roli w naszym 
życiu.W przy-
go tow an ie  
uroczystości 
aktywnie za-
angażował się 
także  szkolny 
chór, który 
w y k o n a ł  

wzruszające piosenki, takie jak 
„Nie ma jak u mamy” czy 
„Cudownych rodziców mam”. 
Nie  zabrakło  oczywiście  
i elementów humorystycznych. 
Daria Feliszek, Bartłomiej 
Kubała i Wiktor Picheta 
znakomicie odegrali scenkę 
kabaretową,w której rodzice 
chcący odzyskać wydane na 
wychowanie dziecka pieniądze, 
rozliczają się ze swoim 19-letnim 
już synem. 

Na koniec uroczystości 
gimnazjaliści podziękowali 
swoim mamom za miłość 
i poświęcenie oraz wręczyli 
im czerwone róże. Ostatnim 
punktem programu artysty-
cznego był występ zespołu 
młodzieżowego w składzie: 
Dorian Naszydłowski, Adam 
Kurczyński i Paweł Ciołak. Na 
zakończenie tego niezwykłego 
spotkania dyrektor szkoły, 
Elżbieta Błaszczyk podzię-
kowała uczniom i ich opiekunom 
za przygotowanie pięknego 
występu, a mamom za przybycie 
do szkoły oraz złożyła im 
serdeczne życzenia z okazji Dnia 
Matki.       (M. C.̀?  

Zmagania Przedszkolaków
w konkursie recytatorskim

21.05.2014 r. w Szkole 
Podstawowej w Chełmcach 
odbyła się VIII Edycja Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego  klas 
przedszkolnych („0”). W kon-
kursie wzięło udział 14 dzieci z 6 
szkół.

Wszyscy miłośnicy dzie-
cięcej poezji zmierzyli się 
z dziełami wspaniałego poety 
Jana Brzechwy. Usłyszeć 
mogliśmy bardzo znane wiersze, 
które towarzyszą najmłodszym 
od pokoleń.

Celem konkursu było 
przypomnienie twórczości Jana 
Brzechwy oraz motywowanie 

dzieci do twórczej aktywności
i zaprezentowania swoich 
zdolności recytatorskich.

Tegorocznemu konkursowi 
recytatorskiemu towarzyszyło 
hasło „Z Brzechwą na wesoło”. 
I miejsce zajęła Gabrysia 
Marszałek ze SP w Korczynie, 
II miejsce Aleksandra Piec ze 
SP z Rudy Strawczyńskiej oraz 
dwa III miejsca dla Patrycji 
Główczyńskiej ze SP w Oblę-
gorku i Oliwii Wychowaniec ze 
SP w Rudzie Strawczyńskiej.

Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni dyplomami oraz 
nagrodami.

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

Zmagania Przedszkolaków
w konkursie recytatorskim

26 maja - to dzień ten  
szczególny. Przypomina nam jak 
bardzo ważna jest w naszym 
życiu mama. To ona stara się 
pomimo wielu trudności wycho-
wywać nas i uczyć, poświęca 
cały swój czas abyśmy mieli to, 
co najlepsze.

Jak co roku, w naszej szkole 
uczciliśmy ten dzień. Wszystkie 
dzieci przyszły odświętnie 
ubrane,  żeby podkreślić 
uroczysty charakter święta. 
Dyrektor Agnieszka Prędota-
Gad przywitała wszystkie 
przybyłe mamy, a z okazji ich 
święta życzyła, by na ich 
twarzach zawsze gościł duży 
uśmiech, a każdy dzień był 
najszczęśliwszym na świecie. 
Aby się nigdy nie smuciły 
i były dumne ze swoich pociech. 
Żeby podkreślić wagę tego dnia 
odwołała się do słynnego motta: 
„Arcydziełem Boga jest serce 
matki”. Kończąc swoje wystą-
pienie zaprosiła obecnych do 
obejrzenia inscenizacji w wyko-
naniu klasy IV. 

Uczniowie piosenkami 
i wierszykami podziękowali 
mamom za ich wychowawczy 

trud, rozbawili także wszystkich 
d o w c i p n y m i  s c e n k a m i  
z codziennego życia. Zapewniali 
o swej miłości i okazywali 
wdzięczność, że otrzymali od 
nich skarb największy – 
życie. Łezka w oku pojawiła się 
u niejednej, gdyż występ 
pociech  był bardzo wzruszający. 
Na zakończenie uroczystości 
przy piosence Violetty Villas 
Mamusie otrzymały piękne, 
kolorowe,  laurki .  Przy  
ozdobionych kwiatami stołach 
miło spędziły czas uraczone 
herbatką i ciastkiem.

Żeby uświetnić uroczystość 
wychowawczynie klas 0-III 
przygotowały konkurs. Mamy 
musiały się nieźle natrudzić, 
aby odnaleźć się na portretach 
namalowanych przez swoje 
pociechy.

Za montaż słowno – 
muzyczny i przygotowanie 
scenerii odpowiedzialna była pani 
Jolanta Gołuch.
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Epidemia HIV, rozwijająca 
się na całym świecie, często 
nazywana jest dżumą XX wieku, 
ze względu na nieuchronność 
tragicznego końca i podstępny 
przebieg choroby, gdy przez lata 
nosiciel nieświadomie szerzy 
zakażenie, często w gronie 
najbliższych.

Epidemia, wywołana przez 
wirus upośledzenia odporności 
HIV, rozpoczęła się w latach 
1950-60 w Afryce. Pojedyncze 
zachorowania stwierdzono 
wówczas także w Europie. AIDS, 
jako przyczyna zgonu w tych 
przypadkach, została udowo-
dniona dopiero w latach 1980-90. 
Pierwsze przypadki chorób, 
związanych z zakażeniem HIV, 
rozpoznano w USA w 1981 r. 
Swoją nazwę AIDS, czyli zespół 
nabytego pośledzenia odporności, 
otrzymał w 1982 roku.

Na  ca łym  świec ie ,  
niezależnie od drogi zakażenia, 
jest to choroba ludzi młodych, 
wchodzących w życie. Młodzi 
ludzie są najbardziej podatni na 
wpływy i nieświadomi zagrożeń 
wynikających z ryzykownych 
zachowań.  Wiąże  się  to  
dodatkowo  ze  s t resami  
i niepewnością towarzyszącą 
o k r e s o w i  d o j r z e w a n i a ,  
wchodzenia w dorosłe życie, 
podejmowania pierwszych 
kontaktów seksualnych. Dlatego, 

posiłku oraz w toalecie).
Rozmawiając z dziećmi 

o AIDS należy je uświadamiać 
jak można zredukować ryzyko 
zachorowań. Ważne jest, aby 
rodzice i nauczyciele zdawali 
sobie sprawę jak wiele zależy 
teraz od wychowania, któremu 
poddadzą  swoje  dz iec i  
i młodzież. Kształtowanie więc 
wśród nich świadomych postaw 
wobec zjawisk niosących ryzyko 
zakażenia HIV, czyli przede 
wszystkim współżycia seksu-
alnego oraz narkomanii, pozwoli 
ustrzec, choć część młodych 
ludzi, przed śmiertelną chorobą, 
zaś w przyszłości przyczyni się 
do  powstawania  nowych 
jakościowo, humanitarnych 
struktur społecznych. Proces 
takiego kształtowania dzieci 
jest tym, co może zrobić każdy 
z nas, na rzecz powstrzymania 
epidemii HIV/AIDS.

Lidia Górecka

Opracowano w oparciu 
o książkę: „Jak rozmawiać 
z dzieckiem o AIDS – ks. B.P. 
Rosika. Fundacja „Karan” W-
wa 2001 r.

można się zarazić, co to jest wirus 
HIV, jaki przebieg ma zakażenie i 
choroba AIDS, jakie są szanse 
i metody leczenia i terapii.
2 .  A s p e k t  s p o ł e c z n o -
humanitarny:

Zasygnalizujmy motyw 
cierpienia fizycznego i psychi-
cznego zakażonych i chorych, 
motyw opuszczenia, odrzucenia 
przez rodziców, przyjaciół, 
problemy z załatwieniem spraw 
codziennych i potrzeb.
3. Aspekt projektowania 
postaw młodzieży – moje życie 
w przyszłości:

przypadkowy seks,
używki, narkotyki,
u d z i e l a n i e  p o m o c y  

w wypadkach,
 sterylność przyrządów 

związanych z krwią,
 przestrzeganie zasad 

higieny,
 nawyk zdrowego stylu 

życia dla odporności organizmu 
(sport, regularny sen, różnorodne 
odżywianie, relaks, unikanie 
stresu, mycie rąk przed i po 

   w
   w
   w

   w

   w

   w

to my – nauczyciele powinniśmy 
kreować prawidłowe postawy 
i wzorce zachowań wśród dzieci
i  młodzieży,  rozmawiać  
z uczniami o problemach 
związanych z zakażeniem HIV i 
zachorowaniem na AIDS.

Podstawową rzeczą jest 
wskazanie zakażeniem wirusem 
HIV. Do zakażenia takiego może 
dojść w ściśle określonych 
przypadkach:

 kontaktów seksualnych 
z zakażoną osobą,

 kontaktu z zakażoną krwią 
i jej produktami,

 zakażenia płodu przez 
matkę,

 poprzez mleko zakażonej 
matki ( karmienie piersią).

***
W jaki sposób nie następuje 
zakażenie HIV ?

 podczas  kontaktów 
domowych, we wspólnym 
mieszkaniu, poprzez wspólne 
jedzenie, spanie, używanie tych 
samych naczyń, sztućców, ubrań, 
łazienki,  toalety,  basenu  
kąpielowego,

 podczas  kontaktów 
w pracy, szkole, w czasie spotkań 
towarzyskich, na ulicy i w miej-
scach publicznych, takich jak: 
restauracje, biura, toalety.
Nie zarazimy się także przez:

nie uszkodzoną skórę,
drogą kropelkową,
przy pobieraniu krwi 

sprzętem jednorazowym,
przy  przyjacielskim  

pocałunku, przytuleniu, podaniu 
ręki.

Zarazić więc się może tylko 
ten, kto stwarza ku temu 
odpowiednie warunki, zachowuje 
się ryzykownie, powoduje 
niebezpieczne, z punktu widzenia 
epidemii, sytuacje.

Rozmawiając z dziećmi 
i młodzieżą o zagrożeniach 
zakażeniem HIV, należy pamiętać 
o kilku aspektach tej tematyki:
1. Aspekt dotyczący dziecka – 
nastolatka:

Nie należy rozpoczynać 
rozmowy od katastroficznej wizji 
choroby, śmierci, powszechnego 
niebezpieczeństwa. W sposób 
przystępny  i  zrozumiały  
wyjaśniamy nastolatkom jak 

   w

   w

   w

   w

   w

   w

   w
   w
   w

   w

Dżuma końca XX wieku...

Od redakcji: warto przeczytać ten krótki artykuł, autorstwa 
Lidii Góreckiej z jednej ze szkół w pow. kieleckim, bo o AIDS, 
czyli dżumie końca XX wieku, warto wiedzieć podstawowe dane...

Wspólne zajęcia w Strawczynie prowdzi Magdalena Jerzak, 
pracownik PP-P w Piekoszowie

Nowa siedziba  Starostwa 
Powiatowego w Kielcach  

Od 5 maja wszystkie wydziały Starostwa 
Powiatowego w Kielcach przyjęły interesantów pod 

nowym adresem:

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25-211

Czas pracy: 7.15 - 15.15

Dane do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Kielcach

OGŁOSZENIE
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 Przepisy sobie...
Kwestie pozbywania się 

urządzeń  elektronicznych 
r egu lu je  dy rek tywa  n r  
2002/96/WE Unii Europejskiej, 
a do polskiego prawa jej 
założenia przenosi ustawa 
o  Z u ż y t y m  S p r z ę c i e  
Elektrycznym i Elektronicznym 
(ZSEE) z 29 lipca 2005 roku 
wraz z późniejszymi zmianami. 
Przepisy określają  prawa 
i obowiązki użytkowników, 
sprzedawców i producentów 
sprzętu elektronicznego, a za 
nieprzestrzeganie ich mogą nas 
czekać wysokie kary pieniężne.
     Konsument, który zamiast 
oddać urządzenie do punktu 
zbierającego zużyty sprzęt, 
z o s t a w i  j e  w  m i e j s c u  
nieodpowiednim, naraża się na 
grzywnę w wysokości od 200 do 
5000 złotych. Należy przy tym 
pamiętać ,  że  miejscem  
nieodpowiednim jest nie tylko 
parking przed blokiem czy las, ale 
także zwykły śmietnik, który do 
dziś  wielu  nieznającym  
przepisów Polakom służy do 
pozbywania się elektrośmieci.

... konsumenci sobie
          Czy jednak przepisy są 
skuteczne? Straż miejska 
przyznaje ,  że  ukaranie  
kogokolwiek za wyrzucenie 
tostera do śmietnika nie zdarza się 
często, ponieważ trzeba by złapać 
taką osobę na gorącym uczynku. 
Sku teczność  p rzep i sów  
podważają także ostatnie  
s t a t y s t y k i .  R a p o r t  

o funkcjonowaniu systemu 
gospodarki zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym 
opracowany przez Inspektorat 
Ochrony Środowiska pokazał, że 
do unijnych standardów trochę 
nam brakuje. W 2011 roku na 
polski rynek wprowadzono 515 
tysięcy ton sprzętu elektrycznego, 
zużytego sprzętu zebrano 
natomiast trochę ponad 143 
tysiące ton. Oznacza to, że 
osiągnięto poziom odzyskiwania 
w wysokości niecałych 28 
procent, podczas gdy unijny 
standard wynosi 35 procent. To 
jednak nie koniec. Według 
unijnych założeń, do 2021 roku 
poziom ten powinien wzrosnąć 
do 65 procent masy urządzeń 
wprowadzanych do obrotu! Jeśli 
chcemy nadążać za ekolo-
gicznymi planami Unii, mamy 
sporo do nadrobienia.

Gdzie wyrzucać sprzęt 
elektryczny ?

           Niskie statystyki wynikać 
mogą z faktu,  że wielu 
konsumentów nie wie gdzie 
o d d a w a ć  n i e p o t r z e b n e  
urządzenia.  W pierwszej  
kolejności jako zbierającego 
odpady elektroniczne ustawa 
wyszczególnia prowadzącego 
punkt zbierania zużytego sprzętu, 
w tym punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 
punkt skupu złomu lub zakład 
przetwarzania.  Na  tych  
najbardziej oczywistych miej-
scach się jednak nie kończy.

Niepotrzebny  sprzęt  
możemy również oddać w 
sklepie przy okazji zakupu. 
Sprzedawcy detaliczni i hurtowi 
mają obowiązek przyjąć sprzęt, 
ale tylko w ilości nie większej, niż 
sprzedawany nowy sprzęt i tylko 
jeżeli zużyte urządzenie jest tego 
samego rodzaju. Te ograniczenia 
mają się jednak zmienić. Właśnie 
przyjęta unijna dyrektywa WEEE 
nr 2012/19/UE nakłada na 
sprzedawców sprzętu AGD, 
posiadających powierzchnię 
handlową powyżej 400 metrów 
kwadratowych, obowiązek 
zbierania małego sprzętu, którego 
dłuższa krawędź nie przekracza 
2 5  c e n t y m e t r ó w,  b e z  

W wypadku nienaprawialnej awarii lub podczas wymiany 
sprzętu na nowszy stajemy przed problemem pozbycia się starych 
urządzeń. Wiele osób decyduje się na wyrzucenie sprzętu na 
śmietnik, nie zdając sobie sprawy, że narażają się w ten sposób na 
kary nawet do 5000 złotych. Gdzie w takim razie oddać 
niepotrzebny sprzęt?

Co zrobić ze zużytym 
sprzętem RTV i AGD ?   

konieczności zakupu nowego 
urządzenia. Polska ma 18 
miesięcy na wprowadzenie 
nowych przepisów do polskiego 
prawa.

Zepsuty sprzęt możemy też 
z o s t a w i ć  w  p u n k t a c h  
serwisowych, jeśli nie będzie 
możliwości jego naprawy, lub 
jeśli naprawa będzie nieopłacalna. 
Musimy jednak pamiętać, że 
serwisant może już na samym 
początku odmówić przyjęcia 
sprzętu do naprawy. Zarówno 
sprzedawcy jak  i  osoba  
prowadząca punkt serwisowy nie 
mają obowiązku odbierać 
zużytego sprzętu, jeśli jego stan 
zagraża ich zdrowiu lub życiu.
        Jako ostatnią pozycję wśród 
zbierających zużyty sprzęt ustawa 

ZSEE wyszczególnia gminną 
jednostkę  organizacyjną,  
prowadzącą działalność w 
zakresie zbierania odpadów 
komunalnych i przedsiębiorcę 
wp i sanego  do  r e j e s t ru  
działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości

Oddaj za darmo
        Trzeba wspomnieć, że 
punkty przyjmowania sprzętu 
nie mogą pobierać z tego tytułu 
opłat.  Na jednostki nie 
przestrzegające przepisów 
ustawy o Zużytym Sprzęcie 
Elektrycznym i Elektro-
nicznym, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska może 
nałożyć kary.

„Jagienka” zaprasza 
na Festyn Świętojański

Stowarzyszenie Kobiet "Jagienka", OSP Oblęgorek i Rada 
Sołecka Z Oblęgorka zapraszają  22 czerwca 2014 r., od godz 
15.00,  do remizy OSP w Oblęgorku na FESTY 

 
pokaz iluzjonistyczny, zawody 
sportowe, konkurs na naj-
ładniejszy wianek świętojański, 
degustacja potraw regionalnych, 
grill dla wszystkich, a na 
zakończenie pokaz sztucznych 
ogni i dyskoteka pod gwiazdami.
„FESTYN ŚWIĘTOJAŃSKI” 

22.06.2014 – PROGRAM
16.00 Rozpoczęcie festynu – 
przywitanie gości, podzię-
kowania  zaangażowanym 
osobom i instytucjom w orga-
nizację przedsięwzięcia.
16.10 Występ Gminnej Orkiestry 
Dętej.
17.00 Ogłoszenie wyników 

W programie wiele atrakcji: konkursu na wianek świętojański 
i wręczenie nagród.
17.20 Występy dzieci i młodzieży 
z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Oblęgorku.
18.00  Pokaz iluzjonisty.
18.40 Oglądanie wystawy prac 
lokalnych artystów. Początek  
konkursów sportowych
19.00 Kontynuacja konkursów 
sportowych, ogłoszenie wyników 
i wręczenia nagród.
19.30 Degustacja  przygo-
towanych tradycyjnych i grill-
owanych potraw. Rozpoczęcie 
zabawy tanecznej.
22.00 Pokaz sztucznych ogni.
24.00 Zakończenie festynu.
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Bądź pozytywnie
zlepiony

Do tej pory było tak, że 
kandydat na kierowcę pojawiał 
się w wybranym przez siebie 
ośrodku szkolenia kierowców 
i  tam składał  wszystkie  
dokumenty, łącznie z zaś-
wiadczeniem od lekarza. Nowym 
rozwiązaniem będzie zmiana 
systemu obiegu dokumentów 
przedkładanych przez osoby 
ubiegające się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami.

 Od 19 stycznia przyszły 
kierowca może osobiście lub 
elektronicznie złożyć wniosek 
o wydanie prawa jazdy wraz 
z niezbędnymi dokumentami do 
właściwego, ze względu na 
miejsce zamieszkania, urzędu 
miejskiego lub starostwa 
powiatowego – mówi Michał 
Godowski, członek Zarządu 
Powiatu w Kielcach.

Po weryfikacji doku-
mentów generowany będzie 
w systemie teleinformatycznym 

   w

profil kandydata na kierowcę 
(PKK). Na szkolenie będzie się 
on zgłaszał do dowolnie 
wybranego ośrodka szkolenia 
kierowców z numerem PKK, 
który po zakończeniu kursu 
zaktualizuje profil o dane, 
potwierdzające jego ukończenie. 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego, po pobraniu PKK 
i przeprowadzeniu egzaminu 
państwowego, również zaktu-
alizuje w systemie teleinfor-
matycznym profil o dane, doty-
czące pozytywnie zdanego 
egzaminu państwowego.

Następnie, już na podstawie 
zaktualizowanego profilu  
kandydata na kierowcę po zdaniu 
egzaminu ,  w  Wydzia le  
K o m u n i k a c j i ,  z o s t a n i e  
zamówiony dokument prawa 
jazdy. Źródło:
http://www.powiat.kielce.pl/
wiadomosci/5632-prawo-jazdy-
po-nowemu.html

Prawo jazdy po nowemu

Zmieniła się droga do zdobycia prawa jazdy. Wyjaśniamy 
gdzie i jakie dokumenty należy złożyć, by ubiegać się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i chcąc zachęcić 
mieszkańców Gminy Strawczyn 
do aktywnego spędzania czasu 
wolnego i rozwijania sprawności 
fizycznej Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie 
wprowadza na czas wakacji 

Zapraszamy na pływalnię 

promocyjne centy biletów. Od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 16.00 wszyscy klienci 
basenu  mogą  skorzystać  
z promocji. Płacą za godzinę 
pobytu na pływalni drugą 
otrzymują gratis. 

2 godziny w cenie 1!
CS-R OLIMPIC ZAPRASZA NA 

WAKACYJNY KURS NAUKI PŁYWANIA
DLA KAŻDEGO

Zaczynamy 30.06.2014r.

Dwie grupy poranna i popołudniowa.
Promocja dla grupy porannej 2 godziny w cenie 1.

Więcej informacji:
kasa pływalni: 41 333 57 97
www.olimpicstrawczyn.pl

Kursy będą odbywać się we wtorki oraz czwartki

w godz.: 17:00; 18:00; 19:00;  20:00.

Na zajęciach organizacyjnych 24 czerwca wymagany strój kąpielowy.  

Kursy będą odbywać się we wtorki oraz czwartki

w godz.: 17:00; 18:00; 19:00;  20:00.

Na zajęciach organizacyjnych 24 czerwca wymagany strój kąpielowy.  

DODATKOWO OD 24.06 BĘDZIE KONTYNUOWANY 
KURS NAUKI PŁYWANIA

nr. 12

29 maja 2014 roku dzieciaki 
z „Utalentowanego Przedszkola” 
w Oblęgorze współfinan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej wybrały się na 
wizytę do remizy Ochotniczej 
Straży pożarnej  w Promniku. 
Tam druhowie zaprezentowali na 
czym polega ich praca.  Dzieci 
mogły przejechać się wozem 

strażackim, przymierzyć mundur, 
usłyszeć przez krótkofalówkę 
rozmowy prowadzone w centrum 
dowodzenia w  Kielcach.   
Dzieciaki  przyjechały do 
przedszkola bardzo zadowolone z 
wizyty  i  jeszcze  długo  
wspominały wychowawczyniom 
pobyt w remizie. 

Przedszkolaki z wizytą 
w OSP w Promniku

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.
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N a  o k r e s  w a k a c j i  
zapraszamy wszystkich na 
darmowe warsztaty ceramiczne 
do świetlicy w Strawczynku. 
Zajęcia od lipca odbywają się 
w poniedziałki i środy od godz. 
10.00 do 11.00. Zachęcamy 
dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 
Zapewnimy materiały. Zajęcia są 

doskonałym pomysłem na 
zorganizowanie wakacyjnego 
czasu wolnego. Po zajęciach 
istnieje możliwość uczestniczenia 
w innych zajęciach świetli-
cowych. 

Przedmioty wykonane na 
warsztatach stają się później 
własnością autorów. 

Darmowe zajęcia 

Z nordic walking !

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 
organizuje – pod okiem - instruktora pokazowe zajęcia z Nordic 
Walking za darmo. Instruktor nauczy techniki i przedstawi 
korzyści płynące z po-prawnego chodzenia z kijkami!

Domisiowy Raj

w Korczynie

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

„Na pierwszy rzut oka, 
wydawać się może, że nie ma nic 
prostszego niż Nordic Walking. 
Przecież to takie banalne... 
wystarczą 2 kijki i do dzieła” – 
mówi instruktor fitness Monika 
Kukulska. Pozory jednak mylą
i niestety sporo osób chodzących 
z kijkami np. wokół zalewu czy 
po terenach naszej gminy nie robi 
tego prawidłowo, nie wyko-
rzystuje więc korzyści płynących 
z prawidłowego treningu Nordic 
Walking.

Kto może ćwiczyć Nordic 
Walking?

Najprościej mówiąc – 
wszyscy !!! Z kijkami mogą 
chodzić osoby młode, w średnim 

wieku, a nawet starsze. Osoby 
zdrowe, sportowcy ale także Ci 
którzy  mają  kłopoty  ze  
zdrowiem, czy nawet z chodze-
niem (bóle stawów, kręgosłupa 
itp.).

Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 15.00 do 18.00 
zapraszamy wszystkie chętne 
osoby do udziału w rekreacyj-
nych zajęciach z Nordic Walking 
pod okiem instruktora. Zajęcia 
będą się odbywały w grupie 
min. 3 – osobowej.

Zapisy od poniedziałku do 
piątku  w  godzinach  od  
15.00–21.00 pod nr tel. 697-188-
228 u instruktora zajęć p. Moniki 
Kukulskiej.

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

Zajęcia Nordic Walking
prowadzone przez insruktora SCKiS w Strawczynku.

 „Ja Polak – ja Europejczyk”

W Szkole Podstawowej w 
Niedźwiedziu z okazji 10 
rocznicy przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej obchodzonej 
1 maja oraz Dnia Europy 9 maja, 
członkowie Samorządu Ucznio-
wskiego oraz uczniowie  pod 
okiem opiekuna pani Agaty 
Wychowaniec przygotowali 
przedstawienie pn. „Ja Polak – ja 
Europejczyk” upamiętniające te 
wydarzenia .  Uczniowie  
zaprezentowali niektóre państwa 
członkowskie oraz ich symbole, 

jak również przypomnieli jakie 
zmiany zaszły w Polsce od 
momentu wstąpienia do UE.  Na 
uroczystość przybyli rodzice, 
którzy byli dumni z występu 
swoich pociech. Na zakończenie 
pani Dyrektor Grażyna Zapała 
podziękowała za przybycie
i piękny występ, jak również 
przypomniała jakie zmiany zaszły 
w Szkole w ciągu tych 10 lat, 
m.in. o projektach zreali-
zowanych i realizowanych 
w szkole. 

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.
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