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Fotografia: Karol Wójcik

ZieMia StraWczYńskA

1 . Dwunastoma głosami za, przy
braku głosów wstrzymujących
się i głosów przeciw radni przy-
jęli uchwałę zmieniającą uch-
wałę w sprawie uchwalenia bu-
dżetu gminy Strawczyn na 2016
r. Plan dochodów i wydatków
budżetu Gminy został zmienio-
ny o 146 652,00 zł. Zmiany
w budżecie wynikają głównie
z nowych środków finansowych
pozyskanych z funduszy Unii
Europejskiej przez Zespół Pla-
cówek Oświatowych w Oblę-
gorku (na program „Mobilność
kadry edukacji szkolnej”) i ZPO
w Strawczynie (na program
„Erasmus+”) oraz ze zwiększo-
nych dochodów Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w
Strawczynie oraz dochodów
własnych Gminy z tytułu po-
datków i opłat.
2. Dziesięcioma głosami za,
przy jednym głosie wstrzymu-
jącym się i jednym głosie prze-
ciw radni przyjęli uchwałę
w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gmi-
ny Strawczyn na lata 2016
– 2024. Zmiana WPF jest kon-
sekwencją zmian w budżecie
Gminy na 2016 r.
3 . Jedenastoma głosami za,
przy jednym głosie wstrzymu-
jącym się i przy braku głosów
przeciw radni przyjęli uchwałę
w sprawie zmiany uchwały
nr XIX/97/2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 24 lute-
go 2016 r. w sprawie udziele-
nia pomocy rzeczowej dla Po-
wiatu Kieleckiego. Paragraf
pierwszy uchwały, który
brzmiał: „Udziela się pomocy
rzeczowej dla Powiatu Kielec-
kiego w postaci wykonania za-
dania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0492T w miej-
scowości Strawczyn ul. Space-
rowa” w kwocie 140 000,00 zł
(słownie: sto czterdzieści tysię-
cy złotych 00/100)”. otrzymał
brzmienie: „ Udziela się pomo-
cy rzeczowej dla Powiatu Kie-
leckiego w postaci wykonania
zadania pn.: „Przebudowa dro-
gi powiatowej Nr 0492T
w miejscowości Strawczyn
ul. Spacerowa polegająca na
przebudowie chodnika” w kwo-

cie 206 389,65 zł (słownie:
dwieście sześć tysięcy trzysta
osiemdziesiąt dziewięć złotych
65/100)”.
4. Dwunastoma głosami za, przy
braku głosów wstrzymujących
się i głosów przeciw radni przy-
jęli uchwałę w sprawie nawią-
zania współpracy z Miastem
Drniš w żupanii szybenicko-
knińskiej w Republice Chorwa-
cj i.
5. Dwunastoma głosami za, przy
braku głosów wstrzymujących
się i głosów przeciw radni przy-
jęli uchwałę w sprawie określa-
nia zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacj i społecznych
z mieszkańcami Gminy Straw-
czyn. Uchwała jest efektem
rozstrzygnięcia nadzorczego
wojewody świętokrzyskiego,
która stwierdziła nieważność
części zapisów uchwały nr
XXIII/1 42/2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 31 sierp-
nia 2016 r. w sprawie określe-
nia zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacj i społecznych
z mieszkańcami Gminy Straw-
czyn.
6. Dwunastoma głosami za, przy
braku głosów wstrzymujących
się i głosów przeciw radni przy-
jęli uchwałę w sprawie zmiany
Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Przeciw-
działania Narkomani na rok
2016.

Po głosowaniu nad
uchwałami radni wysłuchali in-
formacji z analizy oświadczeń
majątkowych, a następnie przy-
stąpili do realizacji pkt. 1 0 po-
rządku obrad, czyli rozpatrze-
nia wyników kontroli oraz
przyjęcie wniosków i zaleceń
pokontrolnych z kontroli prze-
prowadzonej przez Komisję
Rewizyjna Rady Gminy. Odno-
śnie tego punktu do Przewod-
niczącego Rady Gminy wpły-
nęły dwa pisma – od Jadwigi
Elżbiety Błaszczyk, dyr. Ze-
społu Placówek Oświatowych
w Strawczynie oraz Jarosława
Kobca, dyr. Szkoły Podstawo-
wej w Chełmcach (tych dwóch
placówek dotyczyła kontrola
Komisj i Rewizyjnej), którzy

prosili o wykreślenie punktu
z porządku obrad, gdyż nie mie-
li czasu na zapoznanie się z od-
powiedzią Komisj i Rewizyjnej
na ich uwagi do protokołu po-
kontrolnego, ponieważ otrzy-
mali je zaledwie dzień przed se-
sją. Przewodniczący Arkadiusz
Wilczkowski poinformował,
że zgodnie ze statutem Rada nie
może uwzględnić tych wnio-
sków, gdyż o zmianę porządku
obrad może wystąpić radny, ko-
misja lub wójt. Obecna na sesj i
dyr. Błaszczyk zapytała Dla-
czego my dostajemy za pięć
dwunasta tak ważną rzecz?
To jest protokół pokontrolny.
My nie mamy możliwości wy-
powiedzenia się. (… ) Chcę, że-
by to była rozmowa, konkretna,
między panią Przewodniczącą,
a nami, bo to wychodzi tak,
że Komisja robi w tej chwili ja-
kąś nagonkę – ja to tak odbie-
ram. Stawia się nas pod murem.
(… ) Wyszły bzdury takie,
że ja na to póki pracuję nie po-
zwolę. Ja muszę to wyjaśnić
na forum (…) tak, żebyście Pań-
stwo mieli jasność sprawy. (… )
Ja się ustosunkuje i na pewno
na następnej sesji głos zabiorę.
(… ) Nie robi się tak! Albo pra-
cujemy na rzecz gminy i wspól-
nie sobie pomagamy, albo
robimy nagonkę na kogoś.
Przewodniczący Arkadiusz
Wilczkowski zauważył, że
Przepisy nie przewidują dalsze-
go ustosunkowywania się do
konkretnych spraw. Jest prze-
prowadzona kontrola i to,
co było uwzględnione w proto-
kole, to mamy zawarte. Do te-
go protokołu ma prawo się od-
wołać kierownik jednostki
organizacyjnej i to zostało uczy-
nione. Nie ma dalszego trybu.
Ten protokół nie ulega zmianie
w żadnej kwestii. Komisja się
tylko odniosła do zgłoszonych
uwag. (… ) Możemy oczywiście
nad tym dyskutować – po to jest
ta sesja i po to jest zgłoszony
ten punkt, żeby dyskutować
i ewentualnie przekonywać i Ra-
da wtedy podejmuje decyzję,
które wnioski przyjmuje, które
odrzuca. Przewodnicząca Ko-
misj i Rewizyjnej Sylwia Ka-
sprzyk wyjaśniła: Wprotoko-
le, który złożyła Komisja
Rewizyjna 25 października do
Urzędu Gminy w Strawczynie
nie ma nic innego, czego
nie było w protokole złożonym
we wrześniu i z którym to pro-
tokołem państwo dyrektorowie
mieli możliwość się zapoznać.

Jest tylko i wyłącznie odniesie-
nie się do uwag, które dyrekto-
rowie złożyli w terminie.
Przewodniczący Arkadiusz
Wilczkowski dodał: To, że aku-
rat się złożyło, że sesja została
zaplanowana na ten dzień,
a te protokoły zostały złożone
wczoraj to po prostu zbieg oko-
liczności. Radny Bogdan Woź-
niak powiedział, że powinno się
dać dyrektorom kontrolowa-
nych placówek szansę na me-
rytoryczne odniesienie się
do uwag zespołu kontrolujące-
go: Jeżeli jest coś takiego,
że można to wytłumaczyć (… )
to wydaje mi się, że my, jako
radni Gminy Strawczyn, powin-
niśmy działać w tym zakresie,
by dać możliwość obrony. Prze-
wodnicząca Komisj i Rewizyj-
nej Sylwia Kasprzyk wyjaśni-
ła: My nie oskarżamy, zwracamy
uwagę na pewne nieścisłości.
Podpieramy to: ustawą Prawo
Zamówień Publicznych, wska-
zówkami z Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, ustawą o ra-
chunkowości, Kodeksem Postę-
powania Administracyjnego
oraz Statutem Gminy Strawczyn.
Te wszystkie zastrzeżenia i uwa-
gi, które są w tym protokole
są podparte tymi dokumentami.
Jeżeli któryś z członków Rady
uważa, że nie powinny być od-
czytane, to Przewodniczący po-
wiedział już z dziesięć razy,
że w każdej chwili można zło-
żyć wniosek (o wycofanie punk-
tu z porządku obrad – przyp.
red.). Wniosek taki zgłosił rad-
ny Marcin Wąsowicz. Pięciu
radnych zagłosowało za, pięciu
przeciw, a dwóch wstrzymało
się od głosu – wniosek nie zo-
stał przyjęty i Przewodnicząca
Komisj i Rewizyjnej Sylwia
Kasprzyk odczytała protokoły
z kontroli oraz wnioski i zale-
cenia pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej przez Komi-
sję Rewizyjną rady Gminy
w ZPO w Strawczynie oraz SP
w Chełmcach. Radni przyjęli
wnioski stosunkiem głosów:
siedem za, pięć przeciw i zero
głosów wstrzymujących się.

W odpowiedzi na za-
pytanie radnej Sylwii Kasprzyk
odnośnie modernizacji ul. Za-
mokradle w Chełmcach i listy
krótkich odcinków dróg do re-
montu wójt Tadeusz Tkaczyk
odpowiedział, że lista taka two-
rzona jest na bieżąco i te odcin-
ki dróg będą wpisywane do bu-
dżetu Gminy na kolejne lata.

Karol Wójcik

XXVI sesja Rady Gminy w Strawczynie odbyła się
27 października 2016 r. Radni jednogłośnie przyjęli informa-
cję z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze
2016 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r., a następnie
przystąpili do głosowania nad uchwałami.

SesjARadyGminy



Przedmiotem projektu
jest przede wszystkim przeciw-
działanie zjawiskom patologii
oraz ochrona dzieci i młodzie-
ży przed uzależnieniem od al-
koholu, narkotyków i środków
odurzających.

Spośród licznych pro-
blemów społecznych, jakie
występują w naszym kraju,
problemy związane z alkoho-
lem mają szczególne znacze-
nie. Konsumpcja alkoholu
ma istotny wpływ na zdrowie
fizyczne i psychiczne zarówno
jednostek, jak i rodzin, a jej
konsekwencje dotyczą nie tyl-
ko osób pijących szkodliwie,
ale wpływają na całą populację.
Nadużywanie alkoholu powo-
duje wiele szkód społecznych,
tj . : zakłócenia bezpieczeństwa
publicznego, przestępczość,
wypadki samochodowe, prze-
moc w rodzinie, ubóstwo i bez-
robocie. Dlatego działania w
zakresie zapobiegania proble-
mom alkoholowym i rozwiązy-
wania ich powinny być przed-
miotem szczególnej troski
ze strony organów administra-
cj i rządowej i samorządowej .

Koszt całkowity pro-
jektu – 100 000 zł, dotacja
Wojewody Świętokrzyskiego
– 75 000 zł, wkład własny
Gminy Strawczyn – 25 000 zł.

Kontakt w ramach
Projektu: Urząd Gminy
Strawczyn, tel. 41 303 80 02
wew. 62, 44, 45; adres e-mail:
sekretariat@strawczyn.pl,
anna.gad@strawczyn.pl.

Od października 2016
r. mieszkańcy naszej gminy
mogą korzystać z bezpłatnych
porad: Prawnika – czwartek,
godz. 1 4:30-1 8:30, budynek
Urzędu Gminy, II piętro, pok.
nr 35. Specjalisty terapii uza-
leżnień - poniedziałek, godz.
14-1 8, budynek SZOZ (Ośro-
dek Zdrowia) w Strawczynie,
ul. Ogrodowa 2, parter, pok.
nr 4. Zapraszamy do korzysta-
nia z porad!

W ramach projektu
odbywają się również kursy
Karate i Samoobrony. Uczest-
ników kursów zapraszamy
na zajęcia w każdy piątek. Za-
jęcia poprowadzi Robert Karyś
– Certyfikowany Instruktor
Samoobrony oraz Instruktor
Karate ze Świętokrzyskiego
Klubu Kyokushin.

Dzieci i młodzież za-
praszamy do świetlic wiejskich
w Chełmcach, Promniku,
Strawczynku, Korczynie i Hu-
cisku na ciekawe zajęcia z wy-
korzystaniem innowacyjnych
metod edukacyjnych.

Anna Gad
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Ostatnia informacja z pracy Wójta Gminy przedsta-
wiona została na sesji odbytej w dniu 30 września 2016 r.
Od dnia 30 września br. Wójt Gminy nadzorował bądź wy-
konywał zadania związane z określeniem sposobu realizacji
uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektów uchwał Ra-
dy Gminy, realizacją inwestycji.

Zprac Wójta

W zakresie infrastruktury:
1 . Trwają roboty budowlane
przy budowie przedszkola
w msc. Strawczyn oraz nadbu-
dowie łącznika i zaplecza sali
gimnastycznej przy ZPO
w Strawczynie.
2. Trwają przygotowania zwią-
zane z opracowaniem Progra-
mu Rewitalizacji (PR)
gm. Strawczyn na lata 2016-
2023.
3 . Gmina Strawczyn realizuje
projekt z Programu Rządowe-
go Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka.
4. Współpraca z Biurem ZIT
KOF.
5. Zakończono realizację zada-
nia p.n. „Usuwanie i unieszko-
dliwianie odpadów zawierają-
cych azbest z nieruchomości
położonych na terenie Gminy
Strawczyn w 2016 r.”
6. Trwają prace przy przebudo-
wie ulicy Madejówka w miej-
scowości Promnik. Dofinanso-
wanie zadania będzie wynosić
50% wartości kosztów kwalifi-
kowalnych w ramach Progra-
mu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019.
7. Podpisano umowy z Wyko-
nawcami na budowę chodni-
ków przy drogach powiato-
wych w miejscowościach:
Strawczyn ul. Spacerowa oraz
Kuźniaki.
8. Rozpoczęto prace przy wy-
konaniu nowej nawierzchni
na drogach powiatowych:
ul. Spacerowa i Ogrodowa
w msc. Strawczyn.
9. Prowadzone jest bieżące
utrzymanie dróg gminnych
– utwardzono destruktem dro-
gowym dróg gminnych: ul. Łą-
kowa w msc. Oblęgór, ul. Pił-
karzy w msc. Oblęgorek oraz
ul. Dworska i Spacerowa
w msc. Chełmce.
W zakresie oświaty:
1 . W dniu 13 października br.
wspólnie z Przewodniczącym
Rady Gminy z okazji ,,Dnia
Edukacji Narodowej” na ręce
dyrektorów poszczególnych
placówek złożyliśmy życzenia
dla wszystkich nauczycieli.
Dyrektorzy zostali nagrodzeni

,,Nagrodami Wójta”.
2) Do Urzędu Gminy wpłynę-
ło 9 wniosków o dofinansowa-
nie kosztów kształcenia mło-
docianych pracowników.
Wójt brał udział w:
- wyjeździe na Ukrainę
do Chodorowa,
- Wojewódzkich Obchodach
Światowego Dnia Turystyki
w Chęcinach,
- posiedzeniu ZGW RP w Mo-
rawicy,
- posiedzeniu LGD Dorzecze
Bobrzy w Wólce Milanow-
skiej ,
- wręczeniu stypendiów
im. Radka w Kielcach,
- uroczystym otwarciu Święto-
krzyskiego Centrum Sportu
w Kielcach,
- konferencji gospodarczej
oraz Gali „Złotej Setki” - naj-
większych świętokrzyskich
firm,
- ślubowaniach uczniów I klas
Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów,
- Forum Rozwoju Inwestycji
Samorządowych w Starostwie
Powiatowym w Busku Zdroju.

W związku z rezy-
gnacją sołtysa sołectwa Mało-
goskie i zarządzeniem wybo-
rów na dzień 26 października
br. informuję, że nie wpłynęła
żadna kandydatura w wyzna-
czonym terminie, tj . do dnia
18 października br. Nadmie-
niam, że wyznaczony zostanie
kolejny termin wyborów uzu-
pełniających na sołtysa Mało-
goskie.

Informuję, że w dniu
30 września br. wpłynęło do
Urzędu Gminy wszczęcie po-
stępowania nadzorczego Woje-
wody Świętokrzyskiego, nato-
miast w dniu 4 października br.
rozstrzygnięcie nadzorcze
uchylające zapisy uchwały Ra-
dy Gminy Nr XXIII/1 42/2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzana konsul-
tacj i społecznych z mieszkań-
cami Gminy. Na dzisiejsze po-
siedzenia Rady Gminy
przygotowany został nowy
projekt uchwały w/wym. spra-
wie.

Razem Bezpieczniej

Projekt „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz
ochrona dzieci i młodzieży w Gminie Strawczyn” współfi-
nansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Święto-
krzyskiego w ramach Programu Razem Bezpieczniej
im. W. Stasiaka na lata 2016 i 2017 na podstawie Porozumie-
nia 87/2016 z dnia 19 października 2016 r.

Pokaz pozycji bocznej ustalonej . Kurs Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej w ramach realizowanego programu.
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Wójt Gminy Strawczyn informuje, że rozpoczyna
przygotowania do pozyskania środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 (RPO WŚ2014-2020) na instalacje wyko-
rzystujące Odnawialne Źródła Energii (OZE) dla mieszkań-
ców gminy Strawczyn.

Odnawialne źródła energii

Tylko duże zaintere-
sowanie instalacjami OZE
będzie warunkiem aplikacji
o środki z RPO WŚ 2014-2020.
Jednocześnie należy podkre-
ślić, że realizacja inwestycji
będzie możliwa tylko i wy-
łącznie wtedy, gdy Gmina
Strawczyn otrzyma dofinan-
sowanie z RPO WŚ 2014
-2020. Urządzenia jakie bę-
dzie można potencjalnie za-
instalować to: solary, pompy
ciepła, fotowoltaika.

Na dzień dzisiejszy
poziom dofinansowania może
wynieść do 85% wartości net-
to instalacji. Zastrzega się jed-
nak, że w Regulaminie konkur-
sowym ogłaszanym przez
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego,
poziom ten może zostać obni-
żony. Mogą pojawić się rów-
nież inne informacje, których
na dzień dzisiejszy nie jesteśmy
w stanie przewidzieć, a które
będą miały wpływ na ostatecz-
ny kształt projektu. Ponadto
należy mieć na uwadze dodat-
kowe koszty (lub ich część) ja-
kie trzeba będzie ponieść decy-
dując się na udział w projekcie
(sporządzenie dokumentacji
przygotowawczej , technicznej ,
nadzór inwestorski).

Na Państwa ankiety
czekamy do 31.12.2016 r.
W przypadku zaznaczenia
w ankiecie instalacj i fotowol-
taicznej , należy obowiązkowo
załączyć wszystkie kserokopie
faktur za energię elektryczną
za 2015 r. Zarówno ankiety jak
i ewentualne pytania dotyczą-
ce projektu należy kierować
drogą pocztową na adres Urzę-
du Gminy, drogą elektroniczną:
sekretariat@strawczyn.pl lub
osobiście w siedzibie UG

Strawczyn, pok. nr 3 – sekreta-
riat. Prosimy pamiętać by obo-
wiązkowo wpisać dane
do kontaktu. Ułatwią nam
przekazywanie Państwu istot-
nych informacji.

W I kwartale 2017 r.
zorganizowane zostanie spo-
tkanie ze specjalistami w dzie-
dzinie OZE oraz nastąpi pod-
pisywanie umów dotyczących
wykonania wizji lokalnej/au-
dytu na zgłaszanych obiektach.
Koszt sporządzenia wizji/au-
dytu będzie leżał po stronie za-
interesowanego mieszkańca
i nie będzie podlegał zwrotowi.
Sporządzenie takiego audy-
tu/wizji będzie warunkiem ko-
niecznym do tego, by wziąć
udział w projekcie.

Wstępny Harmono-
gram działań przedstawia się
następująco:
1 . Ankietyzowanie mieszkań-
ców pod kątem potrzeb
– do 31 .1 2.2016 r.
2. Spotkanie ze specjalistami
w dziedzinie OZE, podpisywa-
nie umów i wykonanie wi-
zj i/audytu – I/II kw. 2017 r.
3 . Złożenie wniosku o dofi-
nansowanie zadania przez
Gminę – II kw. 2017 r.
4. Informacja o uzyskaniu/nie-
uzyskaniu dofinansowania
- 2017/2018 r.
5. Ewentualna realizacja zada-
nia – 2018 r.
Niniejszy Harmonogram może
ulec zmianie.

Załączniki (dostępne
na www.strawczyn.pl): ankieta
gospodarstwa domowego,
umowa na wykonanie wizji
lokalnej/audytu budynku, pre-
zentacja multimedialna o Od-
nawialnych Źródłach Energii.

Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk

W związku z wdrażaniem lokalnej strategii rozwo-
ju Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" w dniach
14.11-13.12.2016 r. prowadzi nabór wniosków na rozwijanie
działalności gospodarczej dla istniejących mikro i małych
przedsiębiorstw z terenu LGD

Naborywniosków
wLGD Dorzecze Bobrzy

Poziom dofinansowa-
nia wynosi 70% kosztów kwa-
lifikowanych oraz maksymal-
nie 300 000 zł na jednego
beneficjenta. W ramach przy-
znania pomocy muszą powstać
nowe miejsca pracy. Wzory
wniosków oraz konieczne do-

kumenty znajdują się na stro-
nie www.dorzeczebobrzy. eu.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z biurem LGD pod nr
41 303 22 44.

Urszula Żelazny
Dyrektor Biura LGD

Wycieczka seniorów

W sobotę 22 października 17- osobowa grupa senio-
rów ( i nie tylko) z naszej gminy uczestniczyła w krótkiej , ale
jakże ciekawej wycieczce. Organizacją wycieczki zajęły się
panie: Małgorzata Woźniak – pracownik Urzędu Gminy oraz
Henryka Stępień – przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów.

Wycieczka rozpoczęła
się od wizyty w niezwykle uro-
kliwej Jaskini Raj , gdzie
z przyjemnością wysłuchali-
śmy wielu ciekawych historii
dotyczących jej odkrycia. Ko-
lejnym punktem, doktór ego
dotarliśmy było Centrum Na-
uki Leonarda da Vinci w Pod-
zamczu Chęcińskim. To miej-
sce zachwyciło wszystkich

– możliwość uczestniczenia
w różnego rodzaju doświad-
czeniach i sprawdzeniu same-
go siebie okazała się naprawdę
ciekawą przygodą.

Mimo zimna i nie-
sprzyjającej aury na zewnątrz,
wszyscy wrócili z wycieczki
w znakomitych nastrojach.

Henryka Stępień
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30 października 2016 roku pod patronatem Wójta
Gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczyka, na terenie dawnego
majątku sienkiewiczowskiego, odbył się coroczny Hubertus
Sarmacki. Gospodarzem wydarzenia była „Stajnia pod Inf-
lancką Kobyłą” należąca do Anny Dziewanowskiej i Micha-
ła Sienkiewicza, a całość została zorganizowana przy współ-
pracy z Fundacją S. Żeromskiego, Kawiarnią „Wesoła
Kafka” i Stowarzyszeniem Kobiet „Jagienka”.

Hubertus Sarmacki
wOblęgorku

W gonitwie za lisem
wzięło udział 9 koni. „Lisem”
byłą zwyciężczyni zeszłorocz-
nej gonitwy, właścicielka Staj-
ni Moja Pasja w Staszowie Be-
ata Skowrońska. Tegoroczną
gonitwę wygrała mieszkanka
OblęgorkaAgnieszka Jarzą-
bek na koniu Aldon. Zwycięż-
czynią wyścigu o długości
około 1200 m została Beata
Skowrońska. Ostatnią konku-
rencją konną był konkurs – po-
tęga skoku. Najlepiej skaczą-
cym duetem okazała się klacz
o imieniu Ta Trzecia ze Stajni
pod Inflancką Kobyłą, dosiada-
na przez Zofię Syskę. Wyso-
kość, która dała im zwycięstwo
to 105 cm.

W programie było
wiele atrakcji dla dzieci:
konkurs rysunkowy, rzut pod-
kową do beczki, wycinanie dy-
ni. Druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Oblęgorku
prezentowali auto i sprzęt,
objaśniając dzieciom tajniki
pracy strażaka. Wielkim zain-
teresowaniem cieszyły się dwa
sokoły pod opieką uczniów

z Zespołu Szkół Leśnych
w Zagnańsku, którzy opowia-
dali o metodach szkolenia
i pracy z ptakami. Nie mniej
interesujący był pokaz fech-
tunku szablą polską, a bractwo
Armata dawało znać o swojej
obecności głośnymi wystrzała-
mi z armaty czarnoprochowej .

Panie ze Stowarzy-
szenia kobiet Jagienka serwo-
wały przygotowane przez sie-
bie pierogi. Można było
skosztować lokalnie wyrabia-
nych serów oraz kupić miód
z lokalnej pasieki. Były także
stoiska z ceramiką i malar-
stwem.

Sponsorami imprezy
byli ACM Agrocentrum, Mu-
zeum Narodowe w Kielcach,
BRAV events & meetings oraz
sklepy ze sprzętem jeździeckim
Hubertus i Padok.
Medialnym patronatem impre-
zę objęli Echo Dnia oraz Radio
Kielce

Na kolejną gonitwę
zapraszamy za rok.

Anna Dziewanowska
W gonitwie za "lisem" zwyciężyła Agnieszka Jarząbek.

19 października 2016 r. uroczyście podpisano akt
erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę
nowego przedszkola w Strawczynie. Było to symboliczne
wydarzenie, ponieważ prace trwają tam już od kilku tygo-
dni. Na dawnym boisku za Urzędem Gminy powstanie
budynek, w którym znajdzie się 5 oddziałów przedszkolnych
– dla 120 dzieci oraz żłobek dla 16 maluchów.

Wmurowanie kamieniawęgielnego
pod nowe przedszkole

Akt erekcyjny podpi-
sany został przez wójta Tade-
usza Tkaczyka, przedstawicie-
li Urzędu Gminy oraz firmy
projektowej , firm realizujących
inwestycję i sprawujących nad
nią nadzór budowlany.

Podpisany akt, lista
pracowników Urzędu Gminy,

gadżety reklamowe oraz ostat-
nie numery Ziemi Strawczyń-
skiej i Echa Dnia trafiły
do kapsuły czasu, która zosta-
ła wmurowana przez obecnych
na uroczystości gości w jedną
ze ścian przedszkola.

Karol Wójcik

AKT EREKCYJNY

BUDOWY PRZEDSZKOLA W STRAWCZYNIE

Dla pamięci przyszłych pokoleń

Działo się to dnia 19 października 2016
roku w Strawczynie, w gminie leżącej w powiecie
kieleckim wwojewództwie świętokrzyskim. Funkcję
Wójta gminy sprawował wówczas Tadeusz Tkaczyk,
Marszałkiem województwa świętokrzyskiego był
Adam Jarubas, zaś Wojewodą świętokrzyskim
- AgataWojtyszek. Gmina Strawczyn liczyła 10662
mieszkańców.

Budowa niniejszego obiektu rozpoczęła się
w sierpniu 2016 roku. Budynek przeznaczony jest
na działalność przedszkola i pierwszego w gminie
Strawczyn żłobka. Już 1 września 2017 roku
rozpocznie się w nim edukacja maluchów. Roboty
budowlane prowadzi konsorcjum firm: Termowent
Technology Piotr Jamrozik z Zabrza – lider konsorcjum
Demetrix Sp. z o.o. Sp. k. z Piekar Śląskich – uczest-
nik konsorcjum za kwotę 6 265 668,50 zł brutto.
Nadzór budowlany sprawuje Zakład Obsługi Inwe-
stycji EKO INWESTKrystynaWiorek z Kielc. Projekt
został sporządzony przez firmę Novatio Passiv
Marcin Borowiec z Bodzentyna. Nadzór nad realiza-
cją z ramienia Urzędu Gminy sprawuje Ewa
Wawrzeńczyk.

Jeszcze w tym roku zamierzamy złożyć
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków
Unii Europejskiej.

Dla upamiętnienia faktu budowy
przez wmurowanie niniejszego aktu

własnoręczne podpisy złożyli wszyscy wymienieni
w niniejszym akcie

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy
w Strawczynie oraz firm realizujących inwestycję.
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28 października 2016 r. z okazji Święta Dyni Samo-
rządowe Centrum Kultury i Sportu zorganizowało w świe-
tlicy w Strawczynku bal przebierańców. Tego dnia na sali,
gdzie dominował kolor pomarańczowy i dynie zrobione
przez dzieci podczas zajęć świetlicowych, pojawiły się baj-
kowe postacie. Można było spotkać kota, wróżki, motyla,
pirata i wiele innych ulubionych dziecięcych bohaterów.

Święto Dyni

Na początku balu każ-
dy uczestnik dostał pamiątko-
wy znaczek dyniowy, a później
skoczna muzyka porwała
wszystkich do tańca. Przebie-
rańcy świetnie się bawili
we wspólnych zabawach i kon-
kursach. Był quiz wiedzy,

taniec z balonem, malowanie
dyni a najwięcej emocji wzbu-
dziła konkurencja „mumia”
gdzie dziewczynki rywalizo-
wały z chłopcami okręcając jak
najszczelniej wybraną osobę
papierem toaletowych. Zawo-
dy zakończyły się remisem

Zapomniane mogiły

W piątek 28 października 2016 r. oraz w poniedzia-
łek 31 października 2016 r. dzieci uczęszczające na zajęcia
prowadzone w świetlicach Samorządowego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Strawczynie udały się, wraz z opiekunami, do
zapomnianych mogił z czasów wojennych, które znajdują się
na terenie naszej gminy.

Odwiedziły cmentarz
z okresu II wojny światowej ,
który znajduje się w Korczynie
w lesie w stronę Snochowic.
Pochowanych jest tutaj ok. 280
żołnierzy – polskich partyzan-

tów oraz żołnierzy rosyjskich.
Według okolicznych miesz-
kańców wielu z nich było ofia-
rami choroby cholery.

Dzieci udały się także
do grobu młodego żołnierza

O mogile niemieckich żołnierzy w Strawczynie poinformowali
Walenty Gołuch oraz Jan Woźniak.

i wszyscy otrzymali po słodkim
łakociu.

Na balu oczywiście
królowała dynia, więc nie mo-
gło zabraknąć przepysznej zu-
py dyniowej , którą specjalnie
dla nas przygotowały Panie
ze Stowarzyszenia Przyszłość
Strawczynka a na deser były
ciasteczka dyniowe upieczone
przez Panie z Koła Gospodyń

z Chełmiec. Za wyśmienity
poczęstunek bardzo dziękuje-
my.

Kiedy czas zabawy
dobiegł końca, dzieci z żalem
opuszczały salę balową.
Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za przybycie i zaprasza-
my w przyszłym roku.

Dorota Surma

Na balu w Strawczynku królowała dynia.

– Konrada Andrzejowskiego,
który pochowany jest na cmen-
tarzu w Chełmcach. Był to syn
znanego kieleckiego aptekarza.
Walczył w powstaniu stycznio-
wym w oddziale płk. Dionize-
go Czachowskiego. Później
sformował własny kilkudzie-
sięcioosobowy oddział kawale-
rii, który był postrachem dla
Moskali grasujących w okoli-
cach Kielc. Andrzejowski
28 listopada 1963 r. w Oblę-
gorku, podczas przeglądu bro-
ni, ranił się śmiertelnie w twarz
i zmarł.

Młodzi ludzie uczcili
również pamięć osób pocho-
wanych w mogile w Promniku,
która mieści się przy drodze
wojewódzkiej Kielce-Często-
chowa. Według mieszkańców
Promnika i okolic niemieccy
żandarmi rozstrzelali tam
dwóch partyzantów, choć zna-
na jest też wersja, że był to cy-
wil spod Częstochowy. Mogiła

ta jest jednak nazywana Gro-
bem Nieznanego Żołnierza.

W Strawczynie (skrę-
cając w ul. Gościniec i udając
się w stronę lasu) można trafić
na miejsce pochówku niemiec-
kich żołnierzy rozstrzelanych
przez Rosjan w czasie II wojny
światowej . O mogile poinfor-
mowali dzieci Walenty Go-
łuch oraz Jan Woźniak.

Dzieci zapaliły w od-
wiedzonych miejscach symbo-
liczne światełko, złożyły wła-
snoręcznie wykonane stroiki
i w milczeniu oddały hołd po-
ległym osobom.

Akcja odwiedzania
zapomnianych mogił pozwoli-
ła dzieciom poznać lokalną hi-
storię i wzbudziła refleksję,
że możemy być dumni z na-
szego narodu, który na prze-
strzeni lat z ogromnym po-
święceniem walczył o wolną
Polskę.

Ewelina Picheta
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Radości ze wspólnie wykony-
wanych prac nie było końca.
Wszystkie były wyjątkowe,
a komisja konkursowa wyróż-

niła jedną pracę – wykonaną
przez Nikolę Zapałę oraz jej
mamę Iwonę. Przedszkolaki
na pamiątkę udziału w warsz-

24 października dzieciaki z punktu przedszkolnego
„Oblęgorskie Smerfy” prowadzonego przez Samorządowe
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie wzięły udział,
wspólnie z rodzicami i pod czujnym okiem wychowawczyń,
w warsztatach jesiennych. Głównym celem spotkania było
stworzenie pracy plastycznej na wewnątrzprzedszkolny kon-
kurs pt.: „Suknia Pani Jesieni”.

Jesienne warsztaty i Święto Dyni
u "Oblęgorskich Smerfów"

Z okazji "Święta Dyni" każdy Smerf z Oblęgorka otrzymał
dyniową czapkę.

tatach otrzymały dyplomy
a wyróżniony zespół dodatko-
wo drobny upominek.

Zaledwie 4 dni póź-
niej , 28 października, na przed-
szkolaki z Oblęgorka czekała
kolejna atrakcja – już po raz
trzeci odbyło się Święto Dyni.
Wszyscy stawili się w tym dniu
w pomarańczowych strojach,
każdy uczestnik zabawy otrzy-
mał dyniową czapkę. Rodzice
stworzyli na dyniach piękne
buźki, było rozwiązywanie za-
gadek i rebusów, z którymi

dzieci poradziły sobie bez żad-
nych trudności. Po „dyniowym
poczęstunku” oraz malowaniu
buzi odbył się „Bal u Dyni”,
podczas którego wszystkie
dzieci mogły do woli pląsać
i tańczyć w rytm wesołej mu-
zyki. Radości ze wspólnej za-
bawy było wiele. Na koniec
każdy przedszkolak otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz drob-
ny upominek.

Olga Jas-Adamczyk
Paulina Nowak

Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały "Suknię Pani Jesieni".
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Na scenie zaprezento-
wali się uczniowie w humory-
stycznym programie podczas
którego recytowali wiersze,
śpiewali piosenki, odgrywali
role nauczycieli i pracowników
szkoły. Przygotowali również
konkurs. Polegał on na jak naj-
szybszym otwarciu cukierka-
niespodzianki bardzo szczelnie
opakowanego w kilka warstw
różnego rodzaju papieru.
Na zakończenie uczniowie zło-
żyli życzenia wszystkim pra-
cownikom naszej szkoły oraz
wręczyli piękne róże. Szcze-
gólnego charakteru uroczysto-
ści dodała piękna scenografia.

Następnie Pani Dy-

rektor nagrodziła pracowników
za osiągnięcia dydaktyczne
oraz zaangażowanie w życie
szkoły, przeczytała również
życzenia od wójta gminy
Strawczyn Tadeusza Tkaczy-
ka i przewodniczącego Rady
Gminy w Strawczynie Arka-
diusza Wilczkowskiego.

Na koniec życzenia
wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom szkoły od Rady
Rodziców złożyła jej przewod-
nicząca Agnieszka Jas. Uwień-
czeniem spotkania był wspa-
niały tort oraz poczęstunek
przy kawie.

Emilia Marszałek

13 października 2016 r. w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Korczynie odbyła się uroczystość z oka-
zji dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli nauczycie-
le, pracownicy szkoły i rodzice.

Dzień Nauczyciela
w SP wKorczynie

Uczniowie klas II
– VI pod kierownictwem Jo-
lanty Ochal przygotowali pro-
gram artystyczny. Wiele cie-
płych i miłych słów popłynęło
w kierunku nauczycieli. Dzie-
ci podkreśliły w utworach po-
etyckich i piosenkach swoją
wdzięczność za codzienny trud
pracy, włożony w ich wycho-
wanie i nauczanie. Następnie

wręczyli wiązanki kwiatów na-
uczycielom i pracownikom
szkoły. Na zakończenie uro-
czystości Dyrektor podzięko-
wał wszystkim za codzienną,
trudną pracę i życzył wiele od-
wagi i siły do podejmowania
nowych wyzwań, a także zdro-
wia, szczęścia i pomyślności
w życiu osobistym.

Krystyna Lis

W tradycji szkolnej Dzień Edukacji Narodowej
to radosne święto nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej
to okazji 13 października 2016 r. w sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej w Chełmcach odbyła się uroczysta akademia.

Dzień Nauczyciela
w SP wChełmcach

27 października 2016 r. od samego rana panowała
w Szkole Podstawowej w Chełmcach świąteczna atmosfera,
bowiem w tym dniu o godzinie 12:00 odbyło się ślubowanie
uczniów klasy I.

Dyrektor Jarosław
Kobiec serdecznie powitał za-
proszonych gości: Monikę Si-
deł – kierownika referatu
oświaty, Sylwię Kasprzyk
– radną Rady Gminy Straw-
czyn i Mariana Pieca – sołty-
sa wsi Chełmce oraz rodziców,
nauczycieli i uczniów.

Pierwszoklasiści przy-
gotowali pod opieką wycho-
wawczyni Agnieszki Szafar-
czyk program artystyczny.
Zaprezentowali publiczności
swoje umiejętności recytator-
skie oraz wokalne, a na koniec
pięknie zatańczyli kujawiaka.
Wykazali się też wiedzą doty-

czącą naszej ojczyzny i znajo-
mością zasad, które ułatwiają
prawidłowe funkcjonowanie
w grupie.

W niezwykle podnio-
słej atmosferze przed pocztem
flagowym dzieci ślubowały być
dobrymi Polakami, godnie re-
prezentować swoją szkołę,
swym zachowaniem i nauką
sprawić radość rodzicom i na-
uczycielom. Następnie Dyrek-
tor dokonał symbolicznego pa-
sowania na ucznia. Dziewczęta
i chłopcy zostali przyjęci
do braci uczniowskiej . Na ko-
niec uroczystości nastąpiło
rozdanie upominków i słody-

Ślubowanie klas i
w SP wChełmcach

Uczniowie SP w Chełmcach wręczyli nauczycielom kwiaty.

Uczniów klasy I na uczniów pasował dyrektor Jarosław Kobiec.

czy wszystkim pierwszakom.
Monika Sideł życzy-

ła uczniom klasy I jak najlep-
szych wyników w nauce, rado-
ści i satysfakcji z bycia
uczniem. Do życzeń dołączyli
się zaproszeni goście i rodzice,

którzy przybyli w licznym gro-
nie.

Ten dzień długo po-
zostanie pierwszakom w pa-
mięci.

Krystyna Lis

Dzieci z SP w Korczynie podziękowały nauczycielom za trud
włożony w ich wychowanie.
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1 3 października 2016
r. o godzinie 11 .00 odbyła się
uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej .
Nauczyciele i uczniowie zgro-
madzili się na sali gimnastycz-
nej , gdzie odbywają się
wszystkie tego typu wydarze-
nia. Akademia rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru
szkoły i wspólnym odśpiewa-
niem hymnu narodowego.
Po części oficjalnej przyszła
kolej na część artystyczną.
Uczniowie klas podstawowych
oraz gimnazjalnych wspólnie
śpiewali piosenki i recytowali
wiersze dla nauczycieli. Nawet
dzieci z przedszkola przygoto-
wały swój wierszyk, który za-
chwycił całą widownię. Po za-
kończeniu drugiej części
uroczystości przyszedł czas
na przedstawienie wyników
konkursu na najładniejszą laur-
kę dla nauczyciela. Po roz-

strzygnięciu konkursu ucznio-
wie z widowni zaśpiewali
spontaniczne „sto lat” dla na-
uczycieli, które wzruszyło
i wprawiło w zachwyt wszyst-
kich zgromadzonych. Na za-
kończenie dyrektor szkoły
Elżbieta Gieroń ze wzrusze-
niem podziękowała za pracę
włożoną w przygotowanie uro-
czystości i za bardzo miłą nie-
spodziankę pod koniec akade-
mii.

1 8 października 2016
r. pierwszaki z Promnika były
na spotkaniu w galerii Korona
w Kielcach, zorganizowanym
już po raz 14 przez dziennik
„Echo Dnia”. Wielką atrakcją
był Jeż Edek, maskotka gazety.
Na scenie wystąpili: policjant-
ki, doktor z Centrum Pediatrii
w Kielcach, strażacy oraz
przedstawiciel KRUS-u. Na
zakończenie dzieci odpowia-
dały na pytania konkursowe, w

Październik w Zespole Placówek Oświatowych
w Promniku jak co roku obfitował w uroczyste wydarzenia.

Świąteczny październik
wZPO wPromniku

W tym roku przystą-
piły do niego trzyosobowe re-
prezentacje z sześciu szkół
podstawowych z terenu Gminy
Strawczyn oraz drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Ło-
sieniu. Turniej miał charakter
zabawowy i skupiony był
na pogłębianiu wiedzy o świę-
tym Janie Pawle II. Poziom ry-
walizacji był bardzo wyrówna-
ny. Komisja Konkursowa nie
miała jednak żadnych wątpli-

wości przyznając pierwsze
miejsce drużynie ze Szkoły
Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej . Na drugiej pozycji
uplasował się zespół ze Szkoły
Podstawowej w Promniku.
Trzecie miejsce zajęli ucznio-
wie ze Strawczyna. Wszystkim
uczestnikom konkursu gratulu-
jemy ogromnej wiedzy o na-
szym Patronie i życzymy dal-
szych sukcesów.

Ewa Jakubczyk

28 października 2016 w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Korczynie po raz kolejny odbył się kon-
kurs wiedzy o życiu i twórczości papieża Polaka.

Konkurs wiedzyo życiu
i twórczości Jana Pawła ii

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami.

nagrodę otrzymały upominki,
a każda szkoła zrobiła sobie
zdjęcia, które ukażą się
w „Echu Dnia” 1 grudnia.
Dzieci obejrzały także bajkę w
„Multikinie”. Zabawa była
przednia i na długo pozostanie
w naszej pamięci.

Z kolei 25 październi-
ka, swoją przysięgę złożyli
z kolei uczniowie klasy I Szko-
ły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Promniku.
Klasa I pod kierownictwem
Elżbiety Chudzik przygoto-
wała część artystyczną, aby za-
prezentować swoje umiejętno-
ści i zdolności przed
publicznością. Po części arty-
stycznej uczniowie złożyli
przysięgę na sztandar szkoły,
a Dyrektor dokonała uroczyste-
go pasowania każdego dziecka
na ucznia i złożyła wszystkim
pierwszakom życzenia wielu
sukcesów w nauce. Głos zabrał
także wójt Tadeusz Tkaczyk
gratulując dzieciom i życząc im
satysfakcji z nauki oraz zdoby-
wania nowych doświadczeń.
Następnie pierwszaki otrzyma-
ły wiele upominków: z rąk
Wójta, Dyrektor oraz rodziców,
po czym udały się na słodki

poczęstunek przygotowany
przez rodziców.

Już następnego dnia,
26 października, odbyło się
uroczyste ślubowanie i paso-
wanie kl. I na ucznia Gimna-
zjum nr 3 w Promniku. Po po-
wtórzeniu przyrzeczenia każdy
z uczniów przyklękał na prawe
kolano, a dyrektor Elżbieta
Gieroń dokonywała uroczy-
stego pasowania. Po części
oficjalnej klasa I przedstawiła
piękny montaż słowno-mu-
zyczny na temat szkoły i nauki.
Bardzo mądrze przekonywali,
że prawdziwej radości nie daje
ani wygoda, ani bogactwo, ani
ludzka pochwała. Daje ją zro-
bienie czegoś wartościowego
oraz, że Nie wystarczy iść.
Trzeba iść we właściwym kie-
runku. Z czym ochoczo zgo-
dziła się cała brać szkolna oraz
nauczyciele, nagradzając ucz-
niów kl. I gromkimi brawami.

Na zakończenie ucz-
niowie otrzymali pamiątki,
które ufundował i wręczył wójt
Tadeusz Tkaczyk oraz upo-
minki przygotowane przez dy-
rektor Elżbietę Gieroń.

Elżbieta Chudzik
Aneta Polit

Pierwszaki z SP w Promniku ślubowały na sztandar szkoły.

Dzieciom bardzo podobała sie maskotka Echa Dnia - Jeż Edek.
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Uczniowie wszystkich
klas oraz Samorząd Uczniow-
ski pod opieką Katarzyny
Głowackiej przygotowali
część artystyczną, w której
wierszami, piosenkami i popi-
sami aktorskimi dziękowali
za trud i serce włożone
w ich nauczanie i wychowanie.
Na zakończenie uczniowie
złożyli życzenia wszystkim
pracownikom naszej szkoły
i obdarowali ich jesiennymi

prezentami.
Dzień Edukacji Naro-

dowej to również okazja
do nagrodzenia nauczycieli
i pracowników oświaty. Dy-
rektor Agnieszka Prędota-
Gad wręczyła nagrody wyróż-
nionym nauczycielom i pra-
cownikom obsługi oraz życzył
im satysfakcji z wykonywania
zawodu nauczycielskiego.

Katarzyna Głowacka

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto
wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji
od wielu lat uczniowie składają życzenia swoim nauczycie-
lom. Jak co roku 13 października 2016 r. w Szkole Podsta-
wowej w Rudzie Strawczyńskiej odbyła się uroczysta akade-
mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod hasłem:
„Wszystko nas dziś rozwesela, bo jest Dzień Nauczyciela”.

Dzień Nauczyciela
w Sp wRudzie Strawczyńskiej

W Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej
nieco później niż w całej Polsce odbył się XVI Dzień
Papieski. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: Jan
Paweł II – „Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”.

Uczniowie klasy VI
pod kierownictwem katechetki
Anety Kołomańskiej przygo-
towali krótki montaż słow-
no–muzyczny, którego treścią
przewodnią było przedstawie-
nie osoby oraz myśli Jana Paw-
ła II. Apel zawierał utwory li-
ryczne i muzyczne takie jak:
„Barka”, „Lolek” Magdy Anioł
oraz „Błogosławieni Miłosier-

ni” Jakuba Blycharza.
Na zakończenie dy-

rektor Agnieszka Prędota-
Gad nawiązała do szlachetnych
wartości przekazywanych
przez papieża Jana Pawła II
i podkreśliła ideał pięknego
życia naszego sławnego roda-
ka.

Aneta Kołomańska

Bądźcie świadkami miłosierdzia

Do realizacji zadań
konkursowych przystąpiło pięć
uczennic: Gabriela Banaś,
Oliwia Dudek, Izabela Nowa-
kowska, Dominika Wilcz-
kowska i Olga Wychowaniec.
Dziewczęta, pod opieką Kata-
rzyny Drogosz, w ramach
konkursu upiększyły teren wo-
kół szkoły, przygotowały ga-
zetkę ścienną, w której przypo-
mniały innym uczniom jak
należy dbać o drzewa, wzięły
udział w szkolnym tygodniu
ekologicznym, przeprowadziły
wywiad z leśniczym, a także
wykonały plakat, który ukazy-

wał korzyści jakie dają ludziom
i zwierzętom drzewa.

Opłacało się. Staranie
i wkład pracy, zarówno dziew-
cząt, jak i opiekuna zespołu
zostały dostrzeżone i docenio-
ne przez komisję konkursową.
Przyznano nam I miejsce spo-
śród wszystkich szkół w gmi-
nie. Za pieniądze z wygranej
szkoła zakupiła sprzęt nagła-
śniający i radiomagnetofon
oraz upominki dla zaangażo-
wanych w konkurs uczennic.

Katarzyna Drogosz
Paulina Pietrzak

Uczniowie Szkoły podstawowej w Niedźwiedziu
po raz kolejny wzięli udział w konkursie ekologicznym
organizowanym przez Urząd Gminy Strawczyn. Tym razem
odbywał się on pod hasłem: „Drzewo – przyjaciel człowieka”.

Konkurs ekologiczny
"Ratuj przyrodę"

Kiedy zajęliśmy swo-
je miejsca, podszedł do nas
Scyzio – maskotka drużyny
gospodarzy. Wszyscy młodzi
kibice robili sobie z nim zdję-
cia i żartowali. Gdy rozpoczął
się mecz zaczęliśmy kibicować
naszym. Pierwsza połowa za-
kończyła się wynikiem 0:0.
W przerwie rozgrywek byliśmy
świadkami rywalizacji . . . kibi-
ców. Wszyscy uczestnicy wy-

cieczki byli dumni z Agaty
Wychowaniec, nauczycielki
wychowania fizycznego, która
wywalczyła dla nas piłkę.
W drugiej połowie gra stała się
bardziej emocjonująca i cho-
ciaż mecz zakończył się wyni-
kiem 2:1 dla gości, to wracali-
śmy do domu w dobrych
humorach.

Aneta Jas

17 października 2016 r. starsze klasy ze Szkoły Pod-
stawowej w Niedźwiedziu wybrały się na mecz piłki nożnej
Korona Kielce – Śląsk Wrocław, który odbył się w Kolpor-
ter Arenie w Kielcach.

Piłkanożna to nasza pasja

Uczniowie SP w Rudzie Strawczyńskiej z okazji Dnia
Nauczyciela przygotowali specjalny program artystyczny.

Pięć uczennic z SP w Niedźwiedziu wzięło udział w konkursie
ekologicznym organizowanym przez UG w Strawczynie.
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Największą z nich by-
ła akademia zorganizowana
przez uczniów kl. VI pod nad-
zorem Katarzyny Kuczwary.
W imieniu wszystkich uczniów
złożyli serdeczne podziękowa-
nia nauczycielom i pracowni-
kom szkoły za codzienny trud
włożony w ich edukację. Pod-
czas występu otrzymaliśmy
mnóstwo życzeń w formie
wierszy i piosenek, ale nie za-
brakło też żartów o nauczycie-
lach i humoru ze szkolnych ze-
szytów. Mieliśmy zatem okazję
zarówno do wzruszeń, jak i do
uśmiechu. Gdy przedstawienie
dobiegało końca każdy z na-

uczycieli został obdarowany
własnoręcznie przygotowanym
bukietem oraz kartką z podzię-
kowaniami w środku. Po wy-
stępie dyrektor Grażyna Za-
pała odczytała piękne życzenia
skierowane do nauczycieli na-
szej szkoły od wójta Tadeusza
Tkaczyka i Przewodniczącego
Rady Gminy Arkadiusza
Wilczkowskiego.

Występ był bardzo
miłym upominkiem od ucz-
niów dla nauczycieli i jeszcze
raz za to serdecznie dziękuje-
my!

Paulina Pietrzak

Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie znany
jako Dzień Nauczyciela, obchodzony jest 14 października.
Z tej właśnie okazji uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedź-
wiedziu przygotowali nam wiele niespodzianek.

Dzień Nauczyciela
w SP wNiedźwiedziu

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swo-
jej klasy. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla
niej pracować kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym ko-
legą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom – tymi słowami 21 października 2016 r. wszy-
scy uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Niedź-
wiedziu złożyli uroczyste ślubowanie.

W uroczystości udział
wzięli uczniowie klasy pierw-
szej i ich rodzice, dyrektor
Grażyna Zapała, nauczyciele
i starsi koledzy oraz zaprosze-
ni goście: wójt Tadeusz Tka-
czyk, Przewodniczący Rady
GminyArkadiusz Wilczkow-
ski oraz radny Marian Gil.
Pierwszoklasiści zaprezento-
wali swoje umiejętności recy-
tatorskie, aktorskie i wokalne
w swoim programie artystycz-
nym przygotowanym pod kie-
runkiem wychowawcy – Ewy
Tomczyk. Swoim występem

wzbudzili radość i podziw
wśród gości. Po odśpiewaniu
hymnu i uroczystym ślubowa-
niu Dyrektor „czarodziejskim”
ołówkiem dokonała pasowania
na ucznia. Z pewnością była to
podniosła chwila dla każdego
ślubującego.

Mali uczniowie
otrzymali życzenia i prezenty
od zgromadzonych gości
i starszych kolegów oraz dy-
plomy. Na koniec nie zabrakło
pamiątkowych zdjęć.

Ewa Tomczyk

Ślubowanie klasy i
w SP wNiedźwiedziu

8 listopada 2016 r. drużyna dziewcząt ze Szkoły Pod-
stawowej w Niedźwiedziu (Kamila Resiak – kapitan, Gabrie-
la Banaś – bramkarz, Oliwia Dudek, Olga Wychowaniec,
Klaudia Sepiół, Dominika Wilczkowska, Zuzanna Wycho-
waniec, Julia Majka i Izabela Nowakowska) reprezentowa-
ła Gminę Strawczyn w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej
Dziewcząt w Kostomłotach.

Na zawody przyjecha-
ły drużyny ze szkół podstawo-
wych z Daleszyc, Sukowa,
Chęcin, Zagnańska, Łopuszna,
Świętej Katarzyny oczywiście
obecni byli gospodarze i nasza
drużyna z Niedźwiedzia. Roz-
grywki były bardzo emocjonu-
jące, trzymające trenerów i wi-
dzów w ciągłym napięciu.

Uczennice walczyły do same-
go końca, nawzajem się wspie-
rały i cały czas mobilizowały.
Drużyna z Niedźwiedzia zaję-
ła III miejsce i tym samym bę-
dzie reprezentowała Gminę
Strawczyn w dalszych roz-
grywkach – teraz etap woje-
wódzki.

Agata Wychowaniec

Drużyna z Niedźwiedzia
trzeciaw powiecie

Uczniowie SP w Niedźwiedziu z okazji Dnia Nauczyciela
złożyli swoim pedagogom życzenia w formie wierszy i piosenek.

Uczniowie klasy I w SP w Niedźwiedziu na pewno na długo
zapamiętają dzień ślubowania.

Drużyna z Niedźwiedzia będzie reprezentować naszą gminę
w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.
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Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

tel. : 41 303 86 35 www.olimpicstrawczyn. pl
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e-mail: redakcja@strawczyn. pl
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W sobotę 24 września
2016 r. uczniowie wraz z opie-
kunką Małgorzatą Masłowską
wzięli udział w zbiórce żywno-
ści organizowanej przez Bank
Żywności w ramach ogólno-
polskiej akcji „Podziel się po-
siłkiem”. Przedmiotem zbiórki
były artykuły o długim termi-
nie przydatności do spożycia,
takie jak: mąka, cukier, maka-
ron, ryż, płatki kukurydziane,
herbata, słodycze, konserwy
mięsne i rybne itp. Paczki żyw-
nościowe z artykułami spo-
żywczymi trafią do dzieci, któ-
re na co dzień borykają się
z problemem niedożywienia.
Zbiórka miała miejsce w skle-
pie Auchan przy ul. Radom-
skiej w Kielcach, w godzinach
od 9 do 14.

Kolejnym przedsię-
wzięciem naszego koła była
„Niedziela z Szarlotką”, która
miała miejsce 25 września
2016 r. Akcja została zorgani-
zowana przez parafię Chełmce.
Dzieci wraz z rodzicami upie-
kły ciasto, a następnie obdaro-
wywały nim po każdej Mszy
św. Ludzie, wychodząc z ko-
ścioła, chętnie częstowali się
słodkościami. Składali też ofia-
rę na pomoc potrzebującym.
W akcji, oprócz naszej szkoły,
uczestniczyło też Szkolne Ko-
ło Caritas ze szkoły w Brynicy
i Porzeczu oraz dzieci ze szko-
ły w Chełmcach.

1 0 października 2016
r. gościliśmy w Hospicjum
bł. Matki Teresy z Kalkuty
w Kielcach. Tego dnia odbyła

się uroczysta inauguracja „Pól
Nadziei”. Tym większa nasza
radość, bo zaproszono naszą
szkołę do współtworzenia tego
wydarzenia. W związku z tym
uczniowie i absolwenci pod
opieką Zbigniewa Wójcika
i Małgorzaty Masłowskiej
przygotowali program arty-
styczny złożony z utworów
muzycznych i wierszy. Ogrom-
ną pomoc i zaangażowanie
w całe przedsięwzięcie wyka-
zała pedagog Katarzyna
Malaga. Za przygotowanie
występu otrzymaliśmy grom-
kie brawa, gratulacje
i serdeczne podziękowania.
W uroczystości wzięła udział
wicedyrektor Joanna Ciołak.
Po występie artystycznym na-
stąpiło rozdanie cebulek żon-
kili (symbolu „Pól Nadziei”)
dla przedstawicieli przybyłych
szkół. Zaproszeni goście i na-
uczyciele wzięli udział w sa-
dzeniu sadzonek na rabatach
przy hospicjum. Cebulki, które
przywieźliśmy do Oblęgorka,
będą zasadzone przed szkołą,
jako znak włączenia się
w kampanię i chęć szerzenia
idei hospicyjnej i działania
na rzecz hospicjum.

18 października 2016
r. odbył się happening „Nie
marnuj jedzenia w szkole”
z racji kolejnego Światowego
Dnia Żywności. Impreza miała
miejsce w Galerii Echo
w Kielcach. Na scenie z 30-
minutowym występem zapre-
zentował się również zespół
wokalno-instrumentalny z na-

Za nami dopiero dwa miesiące nauki, a wolontariu-
sze ze Szkolnego Koła Caritas Zespołu Placówek Oświatowych
w Oblęgorku mają za sobą wiele udanych przedsięwzięć.

Zgłębi serca
- wolontariat wOblęgorku

Dzieci prezentowały
wiersze o tematyce religijnej .
Sukces odniósł Krzysztof
Smolarczyk z klasy III b, któ-
ry w swojej kategorii wiekowej
zajął II miejsce. Otrzymał dy-
plom, srebrną statuetkę, nagro-
dę książkową oraz gadżety.
Uczniów do konkursu przygo-
towywała Małgorzata Ma-
słowska.

Podczas tego konkur-
su w części finałowej i podczas

wręczania nagród zaprezento-
wał się także zespół wokal-
no–instrumentalny z Zespołu
Placówek Oświatowych w Ob-
lęgorku. Młodzież wykonała
kilka utworów muzycznych
będących doskonałym uboga-
ceniem imprezy. Muzycy
do występu przygotowywali się
pod bacznym okiem Zbignie-
wa Wójcika.

Małgorzata Masłowska

22 października 2016 r. w Szkole Podstawowej
w Porzeczu odbył się Konkurs Poetycki „O Złoty Laur
św. Jana Pawła II”. Szkołę Podstawową w Oblęgorku repre-
zentowały trzy osoby: Krzysztof Smolarczyk, Amelia Majos
i Oliwia Krakowiak.

"O złoty laur
św. Jana Pawła ii"

Zespół złożony z uczniów i absolwentów ZPO w Oblęgorku
zagrał w hospicjum bł. Matki Teresy z Kaluty w Kielcach.

szej szkoły, który pod opieką
Zbigniewa Wójcika przygoto-
wał kilka rozrywkowych
utworów muzycznych. Wśród
grających i śpiewających zna-
leźli się uczniowie i niezawod-
ni absolwenci. Nasz występ
ubogaciła grą na skrzypcach
uczennica szkoły muzycznej
Julia Ślewa. Wśród publiczno-
ści nie zabrakło rodziców,
a także dyrektor Henryki Ci-
sowskiej i wicedyrektor Joan-
ny Ciołak.

I kolejna udana akcja!
W niedzielę 23 października
2016 r. Szkolne Koło Caritas
z Oblęgorka uczestniczyło
w akcji „Znicz” promowanej
przez Caritas Diecezji Kielec-
kiej . Akcja odbyła się przy pa-

rafii Chełmce. Polegała na roz-
prowadzaniu zniczy. Każdy
wychodzący z kościoła mógł
zakupić świeczkę i złożyć za
nią dowolną ofiarę pieniężną.
Celem zbiórki jest pozyskiwa-
nie środków na zakup wyposa-
żonej karetki dla potrzeb Ho-
spicjum bł. Matki Teresy
z Kalkuty w Kielcach.

Na tym Szkolne Koło
Caritas na pewno nie poprze-
stanie. Już planowane są kolej -
ne akcje. Najważniejsze,
że dzieci i młodzież z naszej
szkoły chętnie uczestniczą
we wszelkich przedsięwzię-
ciach, z którymi łączy się nie-
sienie pomocy osobom potrze-
bującym.

Małgorzata Masłowska

Oliwia, Krzysztof i Amelia reprezentowali SP w Oblęgorku na
konkursie poetyckim "O Złoty Laur św. Jana Pawła II".

Masz problem z piciem?
Zgłoś się na spotkanie Grupy AA „Przystań”.

Przyjdź do nas na miting!
Strawczyn, ul. Żeromskiego 18, obok Urzędu Gminy.

Niedziela, godz. 15.00, czwartek godz. 20.00.
Serdecznie zapraszamy!
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Uczniowie Zespołu Placówek Oswiatowych w Oblę-
gorku dzięki zaproszeniu przez Fundację Studio TM w Kiel-
cach mieli możliwość uczestniczenia w niezwykłym przedsię-
wzięciu, jakim było zadanie „Janko Muzykant Modern”
w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kul-
turowej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo
Młoda Kultura 2016-2018.

Grupa uzdolnionej
wokalnie, muzycznie i aktorsko
oblęgorskiej młodzieży wspól-
nie z aktorami i tancerzami Te-
atru Zbożowego w Kielcach,
tancerzami z Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Pawłowie oraz mieszkańca-
mi Rodzinnego Domu Dziecka
Nr 4 w Daleszycach we wrze-
śniu i październiku uczestni-
czyła w trzech warsztatach
w ramach programu Bardzo
Młoda Kultura. Pierwsze spo-
tkanie – integracyjne – odbyło
się w Bazie Zbożowej w Kiel-
cach. Uczestnicy przełamywa-
li swoją nieśmiałość, uczyli się
wyrażać różnorakie emocje,
pracować z tekstem literackim
oraz brali udział w warsztatach
tanecznych. Podczas drugiego
wyjazdu gościli w Szkole
Wrażliwości w Kapkazach.
Otwierali się na otaczające ich
dźwięki, odkrywali piękno na-
tury, ćwiczyli umiejętności
taneczne i aktorskie. W trakcie
spotkania w ZPO w Oblęgorku
opracowywali ruch sceniczny,
szlifowali interpretację utwo-
rów Sienkiewicza, doskonalili
umiejętności wokalne. By bli-
żej poznać pisarza i wczuć się
w klimat jego dzieł, uczestnicy
projektu zwiedzili Pałacyk
H. Sienkiewicza w Oblęgorku.

Owocem zaledwie
trzech warsztatów był niezwy-
kły spektakl przygotowany pod
kierunkiem Doroty i Artura

Anyżów z Fundacji Studio TM.
Podczas przedstawienia zapre-
zentowanego 28 października
2016 r. na scenie Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Kiel-
cach widzowie obserwowali
losy bohaterów „Janka Muzy-
kanta”, „Pójdźmy za nim”,
„Selima”. Na scenie zaprezen-
towali się: Gabriela Błasz-
czyk, Julia Salacha, Idalia
Mastalerz, Anna Siedlarz
(„Janko Muzykant”), Julia Sa-
lacha, Piotr Łośniak („Pójdź-
my za nim”), Natalia Kosiba,
Gabriela Błaszczyk, Jagoda
Nowak, Milena Kozieł
(śpiew), Magdalena Zapała
(gra na skrzypcach), Kacper
Śliwa (gitara), Mikołaj Gołę-
biowski (perkusja), Damian
Prus (gitara), Krzysztof
Klimkiewicz (konferansjerka),
Wiktoria Banaś (dokumenta-
cja fotograficzna). W trakcie
warsztatów i dodatkowych
spotkań organizowanych w ce-
lu przygotowania się do wy-
stępu z uczniami pracowali na-
uczyciele – Marzena Walczak
i Zbigniew Wójcik.

Udział w projekcie
zaowocował nawiązaniem
przyjaźni, wyzwolił w mło-
dzieży potencjał aktorski i mu-
zyczny, pobudził do kreatyw-
ności, pozwolił zmierzyć się
ze swoimi słabościami i prze-
łamać lęki, a także zintegrował
z nauczycielami.

Marzena Walczak

Finał projektu
"JankoMuzykantModern"

W dniach od 7 do 11 października 2016 r. nauczycie-
le ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ob-
lęgorku uczestniczyli w krótkim programie szkoleniowym
dla pracowników w ramach programu Erasmus+. Siódma
już wizyta projektu T.A.L.E. Once upon an Erasmus Tale
tym razem miała miejsce w Rumunii. W wyjeździe udział
wzięli: dyrektor Henryka Cisowska, Alicja Gos, Jolanta Smo-
larczyk, Marcin Zieliński, Jarosław Skoczylas, Zbigniew
Wójcik oraz Błażej Bujała.

Systemedukacji wRumunii
oczami oblęgorskich nauczycieli
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Wizyta w Szkole Wrażliwości w Kapkazach. Nauczyciele z Oblęgorka w ramach programu Erasmus+
poznali system edukacji w Rumunii.

Do wyjazdu przygoto-
wywaliśmy się już od począt-
ku września. W szkole odbyły
się warsztaty tkackie dla
uczniów przeprowadzone przez
Dianę Gaweł, Katarzynę
Foks oraz Małgorzatę Ma-
słowską. Natomiast pod nad-
zorem Edyty Kozieł uczniowie
klasy V opisali jeden z obra-
zów Carla Larssona ”The day
before Christmas”. Efekty prac
zostały zaprezentowane pod-
czas wizyty w Rumunii.

Podczas wizyty
odwiedziliśmy Gymnazium
School Lunca znajdujące się
w pobliżu miejscowości Pasca-
ni. Obserwowaliśmy pracę
szkoły i obiekty szkole. Nasi
gospodarze byli świetnie przy-
gotowani do spotkania. W ra-
mach obserwacji lekcji mogli-
śmy zobaczyć jak w Rumunii
pracuje się z uczniami, między
innymi metodą CLIL. Wzięli-
śmy udział w prezentacji
dotyczącej systemu edukacji
w Rumunii, jak również w ob-
chodach Międzynarodowego
Dnia Nauczyciela w Domu
Kultury w Pascani. W ramach
dalszych działań projektowych
odbyliśmy wizyty w Muzeum
Jajka w Vamie, w Monastyrze
w Voronet oraz Pałacu Kultury
i Teatrze Narodowym w mie-
ście Iasi. Podczas wizyty
w Fortecy w Neamt odbyła się
najważniejsza część wizyty,

czyli warsztaty z lokalną ar-
tystką – Ionelą Lungu. Na ich
bazie nasi uczniowie będą wy-
konywać pracę na następną
wizytę w ramach projektu.

Podczas naszego po-
bytu udaliśmy się również
do ratusza w mieście Pascani,
gdzie zostaliśmy gorąco przy-
witani przez burmistrza Dumi-
tru Pantazi, który szczegóło-
wo opowiedział nam o swoim
regionie. Podziękował również
wszystkim uczestnikom za za-
angażowanie w program Era-
smus+, który sprzyja rozwojo-
wi edukacji. Relacja z tej
wizyty została zaprezentowana
w lokalnej telewizji.

W ramach projektu
odbyła się również prezentacja
prac oraz spotkania koordyna-
torów, na których omawiano
poprawność realizacji projek-
tu, kolejne działania, kwestie
dotyczące narzędzia Mobilty
Tool oraz raportu końcowego.

Gorąco zachęcamy
do zapoznania się z naszymi
działaniami, jak również pra-
cami uczniów na stronie:
www.erasmusoblegorek.pl lub
platformach e-Twinning
i SElfie+. Film z warsztatów
plastycznych, dostępny jest na
kanale TVszkolna. Kolejne
spotkanie projektu T.A.L.E.
odbędzie się w marcu 2017 r. w
Holandii.

Błażej Bujała
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17 października w Zespole Placówek Oświatowych
w Strawczynie świętowano Dzień Edukacji Narodowej.
Na tę wyjątkową okazję uczniowie klas V a szkoły podsta-
wowej oraz III b gimnazjum przygotowali pod kierunkiem
A. Szyszki oraz E. Dębickiej-Szmidt przedstawienie
pt. „Mały Książę na planetach nauczycieli’’ .

Młodzież opowiedzia-
ła w nim historię Małego

Księcia, który w trakcie swojej
międzyplanetarnej wędrówki

Dzień Nauczyciela
wZPO wStrawczynie

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa” w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie
zorganizowany został w dniach 24-28 października 2016 r.
„Tydzień z Wandą Chotomską”. Centralną jego postacią
była oczywiście ta znana współczesna pisarka, autorka wier-
szy i opowiadań dla dzieci oraz młodzieży, która 26 paździer-
nika obchodziła swoje 87. urodziny.

Tydzień zWandąChotomską
wZPOwStrawczynie

Akcja miała na celu
przybliżenie postaci Wandy
Chotomskiej i zachęcenie ucz-

niów do zainteresowania się
jej twórczością. W organizację
tej inicjatywy włączona zosta-

spotkał wiele niezwykłych
osób – nauczycieli. Odwiedza-
jąc ich planety oraz rozmawia-
jąc z nimi, wciąż nie mógł
zrozumieć świata dorosłych,
którzy, nie wiedzieć dlaczego,
nieustannie wydawali mu się
dziwni…. Było to niewątpliwie
pełne humoru, ale i wzruszeń
przedstawienie, które ubarwia-
ła piękna muzyka oraz piosen-
ki w wykonaniu szkolnego
chóru, przygotowanego przez
A. Bazalińską. Nie zabrakło
oczywiście słynnego przeboju
,,Gdzie jesteś, Mały Książę?’’ ,
którym rozpoczęło się to nie-
zwykłe spotkanie. Uczniowie,
składając dyrekcji, nauczycie-
lom i wszystkim pracownikom
szkoły życzenia oraz dziękując
za ich wyrozumiałość, cierpli-
wość i serdeczność, wręczyli
im własnoręcznie wykonane
zakładki do książek z piękną
sentencją znaną z lektury „Ma-
ły Książę”: Dobrze widzi się
tylko sercem- najważniejsze
jest dla oczu niewidoczne.
Za piękne przedstawienie,

kwiaty od uczniów oraz płyną-
ce prosto z serca życzenia po-
dziękowała młodzieży szkolnej
oraz nauczycielom dyrektor
Elżbieta Błaszczyk.

Akademia „Mały
Książę na planetach nauczy-
cieli” zainaugurowała nowy
projekt pt. ,,Narysuj mi baran-
ka’’ , który w ramach programu
Erasmus+ będzie realizowany
w Szkole Podstawowej
im. S. Żeromskiego w Straw-
czynie we współpracy z pla-
cówkami z Hiszpanii, Włoch,
Słowacji i Estonii przez kolej-
ne dwa lata. Głównym jego
celem jest wzmacnianie kom-
petencji zawodowych nauczy-
cieli oraz zwiększenie osią-
gnięć uczniów, szczególnie
poprzez wykorzystywanie
w pracy z młodzieżą metod
opartych na współpracy.
W przedstawieniu wykorzysta-
no już ręcznie wykonaną, dzię-
ki pomocy Iwony Met, kukieł-
kę Małego Księcia – maskotkę
projektu.

Magdalena Ciszek

Uczniowie ze Strawczyna z okazji Dnia Nauczyciela przygoto-
wali przedstawienie "Mały Książę na planetach nauczycieli.

ła dyrekcja szkoły, rodzice,
nauczyciele poloniści i wycho-
wawcy świetlicy. Nad całością
czuwał nauczyciel-bibliotekarz.

W pierwszym dniu
akcji można było zapoznać się
z prezentacją dotyczącą biogra-
fii i twórczości autorki, wyeks-
ponowaną zarówno w bibliote-
ce szkolnej , jak i w świetlicy.
Drugiego dnia uczniowie przy-
nieśli przygotowane własno-
ręcznie kartki z urodzinowymi
życzeniami dla pisarki, będące
zarazem pracami wykonanymi
w ramach konkursu plastycz-
nego.

Podczas trzeciego
i czwartego dnia starsi ucznio-
wie szkoły podstawowej
czytali swoim młodszym kole-
żankom i kolegom teksty
W. Chotomskiej . Również oby-
dwie panie Dyrektor, a nawet
rodzice włączyli się w akcję
głośnego czytania dzieciom
utworów pisarki podczas
uroczystości zorganizowanej
w świetlicy szkolnej . Zapre-
zentowano wówczas wiele
zabawnych wierszy poetki
o humorystycznej wymowie,
uwypuklonej slajdami multi-
medialnego pokazu. Widzowie
mieli możliwość poznać odpo-
wiedzi na wcale niełatwe pyta-
nia – dowiedzieli się między
innymi, dlaczego cielę ogonem

miele. Dlaczego? - Robi mu-
chom karuzelę! Inne zabawne
pytania, które padały w stronę
widowni, to: Po co krowie ro-
gi na głowie? Skąd się biorą
dziurki w serze? Publiczność
poznała także historię zabaw-
nych powiedzonek, np.” „masz
babo placek”, „w gorącej wo-
dzie kąpany”, „kurczę blade”
czy „nie daj sobie dmuchać
w kaszę”. Inscenizacja bawiła
nie tylko widzów, ale także sa-
mych występujących, którym
uśmiechy nie schodziły z twa-
rzy, podobnie jak i obu paniom
Dyrektor.

W ostatnim dniu „Ty-
godnia z Wandą Chotomską”
można było posłuchać
w szkolnej bibliotece przeróż-
nych ballad i piosenek
dla dzieci skomponowanych
do słów wierszy napisanych
przez poetkę. Cała akcja spo-
tkała się z dużym zaintereso-
waniem ze strony młodzieży
szkolnej , zarówno podczas
trwania, jak i po jej zakończe-
niu – uczniowie pytali o książ-
ki pisarki i chętnie je wypoży-
czali. Najbardziej młodym
czytelnikom przypadło do gu-
stu humorystyczne spojrzenie
autorki na otaczającą rzeczy-
wistość.

Magdalena Ciszek

Podczas "Tygodnia z Wandą Chotomską" uczniowie
z ZPO w Strawczynie mieli okazję lepiej poznać twórczość
popularnej polskiej pisarki.
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Już 13 września 2016
r. odbyły się warsztaty profi-
laktyczne „Od nitki do kłębka”
prowadzone przez trenerkę
profilaktyki „Kier” z Krakowa.
Zajęcia zorganizowano dla
uczniów klas I – IV szkoły
podstawowej, a tematyka
warsztatów dotyczyła profilak-
tyki cyberprzemocy oraz za-
grożeń związanych z korzysta-
niem z sieci internetowych.
Poruszono także problem
kształtowania zachowań agre-
sywnych. Uczniowie z dużym
zaangażowaniem uczestniczy-
li w spotkaniu. Wiedza zdoby-
ta podczas zajęć pomoże im
łatwiej radzić sobie z napoty-
kanymi w życiu codziennym
trudnościami.

Kolejne ważne spo-
tkanie miało miejsce 14 wrze-
śnia 2016 r. We współpracy
z Gminną Komisją ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych zorganizowano spotkanie
uczniów Gimnazjum nr 1 i klas
V – VI Szkoły Podstawowej
im. S. Żeromskiego w Straw-
czynie Jackiem Piłatem – me-
nagerem Programu Profilakty-
ki Uzależnień ANTYMINA
oraz jego dwoma kolegami:
raperem Mirkiem (pseudonim
„Kolah”) i Andrzejem. Temat
spotkania, który dla młodzieży
do końca był tajemnicą,
brzmiał „Nie daj wysterować

się na minę”. Spotkanie zaczę-
ło się dość nietypowo, raper
„Kolah” powitał uczniów swo-
im wpadającym w ucho utwo-
rem, który przykuwał uwagę
nie tylko samym brzmieniem,
ale przede wszystkim dającym
do myślenia tekstem. Później
poruszone zostały naprawdę
poważne tematy. Mirek i jego
kolega Andrzej przedstawili
poruszające historie własnego
życia, a także opowiedzieli
o losach swoich znajomych,
uwikłanych w sidła narkoty-
ków i alkoholu. Otwarcie mó-
wili o tym, jak niepostrzeżenie
uzależnienie zrujnowało im
życie, o walce z nałogiem, o
tym, jak trudno było wyrwać
się
z sieci alkoholu, narkotyków,
nieodpowiedniego towarzy-
stwa, kradzieży. Opowiadali
o swoich wielokrotnych upad-
kach, o tym, co bezpowrotnie
utracili, o spustoszeniu, jakie
sieją narkotyki w organizmie.
Zwrócili się również z apelem
do dziewcząt, aby szanowały
siebie i swoje ciała, „by nie
były kolejną kreską na ścianie
w czyjejś kolekcji”. Całe spo-
tkanie zrobiło na uczniach
i nauczycielach ogromne wra-
żenie. Wszyscy słuchali tych
trudnych, szczerych wyznań
z dużym zainteresowaniem
i w pełnym skupieniu. Miejmy

Profilaktyka
wZPO wStrawczynie

nadzieję, że uczniowie na dłu-
go zapamiętają przesłanie tego
niecodziennego spotkania
i w przyszłości nie dadzą „wy-
sterować się na minę”.

Działania o charakte-
rze profilaktycznym kontynu-
owane były także w kolejnym
miesiącu. 5 października
uczniów klas 0 i I szkoły pod-
stawowej odwiedził policjant
Paweł Rembisz z komisariatu
w Strawczynie. Tematem spo-
tkania było bezpieczeństwo
w czasie drogi do szkoły.
Uczniowie z zaciekawieniem
poznawali podstawowe zasady
obowiązujące w ruchu drogo-
wym. Funkcjonariusz przypo-
mniał ponadto, jak należy po-
ruszać się po drodze, jak
bezpiecznie przechodzić przez
przejście dla pieszych, zarów-
no to z sygnalizacją świetlną,
jak i w przypadku jej braku.
Omówił także istotną rolę ele-
mentu odblaskowego podczas
wieczornych spacerów oraz
przypomniał numery alarmo-
we, które większość uczniów
doskonale już znała. Z pewno-
ścią ta wizyta wraz ze zdobytą
i utrwaloną wiedzą na długo
pozostanie w pamięci najmłod-
szych.

Dwa dni później – 7
października - odbyło się spo-
tkanie uczniów klas II i III
gimnazjum z Kierownikiem
Policyjnej Izby Dziecka – Elż-
bietą Różańską-Komorowicz.
Policjantka rozmawiała z mło-
dzieżą o odpowiedzialności
karnej nieletnich oraz w bardzo
ciekawy i przystępny sposób
zapoznała ją z podstawowymi
przepisami. Poruszyła także
ważny problem demoralizacji
młodzieży oraz jej prawne kon-

sekwencje. Zdradziła uczniom,
na czym polega jej praca
i omówiła, jak wygląda pobyt
dzieci umieszczonych w Poli-
cyjnej Izbie Dziecka, co zrobi-
ło chyba największe wrażenie
na młodzieży.

Piosenką „Kwoka” do
słów Jana Brzechwy rozpoczął
się 20 października 2016 r. apel
dla uczniów klas 0 – III szkoły
podstawowej poświęcony
grzeczności. Wychowankowie
z klas trzecich szkoły podsta-
wowej pod opieką I. Met,
W. Zachariasz i pedagog
J. Bożęckiej przypomnieli za-
sady właściwego zachowania.
Podkreślili znaną prawdę,
że dobre maniery są wyrazem
szacunku i wrażliwości na po-
trzeby innych. Problem, który
szczególnie został zaakcento-
wany w czasie przedstawienia,
to odpowiedni ubiór stosowny
do sytuacji. Dzieci zaprezento-
wały krótki pokaz mody, pre-
zentując propozycję strojów
na różne okazje. Na koniec do-
szły do konkluzji, że najważ-
niejsze jest jednak to, aby
ubierać się czysto i schludnie.
Przedstawienie zakończyło się
słowami piosenki: „…kultura
czyni cuda…”. Miejmy na-
dzieję, że przesłanie to dzieci
wezmą sobie do serc i zawsze
będą zachowywać się bardzo
kulturalnie i życzliwie w sto-
sunku do innych.

Obecnie w ZPO
w Strawczynie trwa akcja
związana z fonoholizmem.
Jej założenia i przebieg zapre-
zentowane zostaną w kolejnym
numerze.

Magdalena Ciszek
Raper Kolah w skocznym rytmie opowiedział
o problemie uzależnień.

Profilaktyka, czyli zapobieganie problemom zanim
one wystąpią, należy do jednego z najważniejszych zadań
współczesnej szkoły. Dobrze wie o tym dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Strawczynie Elżbieta Błaszczyk
oraz nauczyciele, kładąc na ten aspekt oddziaływań wycho-
wawczych duży nacisk.

O najważniejszych zasadach bezpieczeństwa opowiedział
najmłodszym uczniom ze Strawczyna sierż. Paweł Rembisz.
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Aby lepiej poznać
województwo świętokrzyskie
dzieci mogły podziwiać i za-
chwycać się pięknymi budow-
lami, które w pomniejszonej
skali zostały zgromadzone
w Parku Miniatur. Chcąc za-
trzymać na dłużej w pamięci
pobyt w pięknej scenerii Oce-
anici, dzieci w ramach zajęć
warsztatowych dekorowały
szklane butelki motywami flo-

ry i fauny, które na pamiątkę
zabrały ze sobą do domu.
Ostatnim punktem naszej wy-
cieczki było zobaczenie Dęba
Bartka.

Dzieciom cały czas
dopisywał dobry humor.
W drodze powrotnej wzajem-
nie dzieliły się wrażeniami i już
czekają na kolejną tego typu
wycieczkę.

Monika Walas

19 października 2016 r. uczniowie klas drugich Szko-
ły Podstawowej w Strawczynie wyjechali na wycieczkę
do Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach k/Za-
gnańska. Dzięki wizycie w Oceanarium dzieci miały okazję
poznać tajemniczy i przepiękny świat głębin mórz i oceanów
całego świata oraz różne gatunki stworzeń w nich żyjących.

ZwizytąwOceanice

25 października w świetlicy szkolnej Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Strawczynie miała miejsce uroczystość
ślubowania uczniów klas pierwszych gimnazjum. Przyświe-
cało jej wymowne hasło: „Wykształcenie to dobro, którego
nikt nie jest w stanie nas pozbawić”.

Ślubowanie klas i
wZPO wStrawczynie

Dyrektor Elżbieta
Błaszczyk w krótkim przemó-
wieniu podkreśliła, jak ogrom-
ne znaczenie mają wykształce-
nie, wiedza i umiejętności

w życiu każdego człowieka.
Życzyła gimnazjalistom, aby
czuli się w nowej szkole bez-
piecznie, by znaleźli tu nowych
przyjaciół, ale przede wszyst-

Uczniowie ze Strawczyna odwiedzili oceanarium.

Ślubowanie uczniów klas I w Gimnazjum w Strawczynie.

kim, by zdobyli wiedzę, którą
będą mogli wykorzystać w ko-
lejnych latach. Następnie odby-
ła się oficjalna część uroczy-
stości, podczas której 58
I-klasistów z przejęciem po-
wtarzało za dyrektor rotę ślu-
bowania, w której zobowiązali
się dbać o honor i tradycje
gimnazjum, rzetelnie wypeł-
niać powierzone im obowiązki,
szanować poglądy i przekona-
nia innych ludzi, kochać ojczy-
znę i służyć jej codziennym
prawym postępowaniem.
W dalszej części spotkania
uczniowie klas pierwszych pod
kierunkiem swoich nowych
wychowawców: E. Żelaznej,
A. Czechowicza oraz K. Siw-
ka zaprezentowali przygotowa-
ny specjalnie na tę okazję pro-
gram artystyczny. Młodzi
adepci nauki w gimnazjum wy-
kazali się niemałymi zdolno-
ściami recytatorskimi, tanecz-
nymi, wokalnymi, a nawet
umiejętnością gry na instru-
mentach. O oprawę muzyczną
występu zadbała niezastąpiona
A. Bazalińska wraz ze szkol-
nym chórem. Na zakończenie
uroczystości głos zabrał wójt
Tadeusz Tkaczyk, życząc
młodzieży wielu sukcesów
oraz wytrwałości w nauce i tra-
dycyjnie obdarowując przybo-
rami piśmienniczymi. W imie-
niu wszystkich rodziców słowa
podziękowania do dyrekcji
i wychowawców za przygoto-
wanie uroczystości skierowała
także Elżbieta Piotrowska –
przedstawicielka Rady Rodzi-
ców.

Dzień później podob-
ne ślubowanie miało miejsce
w szkole podstawowej .
Uczniowie pierwszej klasy po-

stanowili „popłynąć w cudow-
ną krainę nauki” pod banderą
statku, którego kapitanem była
starsza koleżanka – Gabrysia
Jaros. Przed samą ceremonią
pasowania kandydaci na ucz-
niów pod kierunkiem swojej
wychowawczyni Teresy Woź-
niak pięknie zaprezentowali się
przed widownią, śpiewając
piosenki i recytując wierszyki.
Dużą atrakcją-niespodzianką
okazał się taniec w wykonaniu
starszych koleżanek i kolegów
z klasy drugiej . Cały występ
został nagrodzony gromkimi
brawami. Następnie odbyło się
uroczyste ślubowanie na ucz-
niów, którego dokonała Dy-
rektor, delikatnie dotykając
specjalnym ołówkiem ramienia
każdego kandydata i wręcza-
jąc mu pamiątkowy dyplom.
Na zakończenie tego „wspa-
niałego rejsu” pierwszoklasiści
otrzymali od kapitana cenne
pamiątki, związane się ze zdo-
bywaniem wiedzy i umiejętno-
ści: symboliczną sowę, serce,
nutkę oraz pszczółkę. Jak co
roku uczniowie pierwszej kla-
sy zostali także obdarowani
przez wójta Tadeusza Tka-
czyka, który każdemu indywi-
dualnie wręczył przybornik
szkolny i w bardzo ciepły spo-
sób zwrócił się do dzieci, jak
i ich rodziców, dziękując za
zaproszenie na tę piękną uro-
czystość i życząc pierwszokla-
sistom wielu sukcesów w na-
uce, a rodzicom – zadowolenia
i dumy ze swoich pociech.
Zwieńczeniem uroczystości był
słodki poczęstunek w formie
pysznego tortu, przygotowany
przez rodziców.

Magdalena Ciszek
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Uczniowie czternastu Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów wzięli udział 27 i 28 października 2016 r. w trzeciej
edycji zawodów „Wpłyń na swoje zdrowie z pływalnią
OLIMPIC”, które zorganizowało Centrum Sportowo
-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku.

Wpłyń na swoje zdrowie
z pływalniąOlimpic

W pierwszym dniu ry-
walizowały dzieci ze Szkół

Podstawowych. W kategorii
klas 0 – III najszybsza wśród

W konkurencji sztafet gimnazjów najlepsza okazała się
reprezentacja Oblęgorka.

dziewcząt na dystansie 25 m
stylem dowolnym była Zuzan-
na Chałupka, która uzyskała
czas 26:31 sek. Drugie miejsce
z czasem 38:96 sek. zajęła
Antonina Gos, a na trzecim
stopniu podium stanęłaAlek-
sandra Piec, która przepłynę-
ła dystans w czasie 41 :34 sek.
Wśród chłopców najlepszy był
Daniel Poltingier – 24:88 sek.,
drugi był Błażej Zapała –
25:1 9 sek., a trzeci Kamil
Mróz – 30:49 sek.

Klasy IV – VI rywali-
zowały na dystansie 50 m sty-
lem dowolnym. Zwyciężyła
Wiktoria Gajewska z czasem
38:61 sek. Drugie miejsce
zajęła Maja Dulińska – 41 :62
sek., a trzecia do mety dopły-
nęła Maria Chyb – 44:00 sek.
Wśród chłopców tryumfował
Tomasz Zabojszczyk, który
uzyskał czas 42:86 sek. Drugi
był Miłosz Bujnowski z cza-
sem 47:78 sek., a trzeci Miko-
łaj Kundera – 52:86 sek.
W sztafecie mieszanej 4 x 50 m
zwyciężyła Szkoła Podstawo-
wa z Kostomłotów. Drugie
miejsce przypadło w udziale

szkole ze Strawczyna, a trzecie
podstawówce z Niedźwiedzia.

Drugi dzień to zma-
gania gimnazjalistów. Naj-
szybsza wśród dziewcząt
na dystansie 50 m stylem
dowolnym była Natalia Kosi-
ba – 41 :61 sek. Drugie miejsce
zajęłaAnna Siedlarz – 44:30
sek., a trzecie Wiktoria Ski-
bowska – 44:72 sek. Chłopcy
również rywalizowali na dy-
stansie 50 m stylem dowolnym.
Najlepszy okazał się Dawid
Lewandowski – 34:59 sek.,
drugi był JacekWojtasiński
– 36:51 sek., a trzeci Mateusz
Szymkiewicz – 37:32 sek.

Sztafeta gimnazjali-
stów nie była rozgrywana
w klasycznym stylu, ale startu-
jąca czwórka zawodników mi-
ła przypłynąć jak najdłuższy
dystans w czasie 20 minut.
Zwyciężyło gimnazjum z Ob-
lęgorka – 1165 m. Drugi dy-
stans osiągnął pierwszy skład
z Kostomłotów – 1132 m,
a trzecie miejsce przypadło
w udziale drugiemu składowi
z Kostomłotów – 1045 m.

Karol Wójcik

Wojciech Bryja, który we wrześniu br. zdobył tytuł
wicemistrza Polski w biegu 24-godzinnym i ustanowił
w tej konkurencji rekord województwa świętokrzyskiego
planuje udział w kolejnych ekstremalnych biegach.

Ultramaratończyk
ze Strawczyna

Zawodnika Olimpu
często można zobaczyć na sta-
dionie Centrum Sportowo
-Rekreacyjnego OLIMPIC
w Strawczynku, gdzie trenuje
do debiutu w biegu 48-godzin-
nym. Wojciech Bryja chce
spróbować swoich sił w tym
ekstremalnym biegu już w lu-
tym w Atenach, gdzie odbędzie
się XII Międzynarodowy Festi-
wal Ultramaratonów. Ekstre-
malny biegacz zdradził nam
swoje plany na rok 2017:
WGrecji chcę przebiec w 48
godzin ponad 300 km. Jeśli uda
mi się dobrze przepracować
najbliższe tygodnie to myślę,
że jestem w stanie pokonać
dystans ok. 340 km. Przy oka-
zji tego biegu chciałbym uzy-
skać minimum na Spartathlon,
czyli ultramaraton na dystan-
sie 246 km, z Aten do Sparty,
rozgrywany od 1983 roku.
Na początku kwietnia planuję
start w nieoficjalnych mistrzo-
stwach Polski w biegu
12-godzinnym w Rudzie Ślą-

skiej, ale głównym celem
na 2017 r. jest wypełnienie mi-
nimum na mistrzostwa świata
w biegu 24-godzinnym (235 km
w 24 h) .

Trzymamy kciuki!
Karol Wójcik

Wojciech Bryja często trenu-
je na stadionie w Strawczynku.
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Reprezentacja Gminy Strawczyn zwyciężyła
w VI Powiatowym Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach, który został
rozegrany 22 października 2016 r. w Zagnańsku.

Siatkarze ze Strawczyna
znównajlepsi

14 drużyn reprezentu-
jących jednostki samorządu
terytorialnego wszystkich
szczebli, służby mundurowe,
adwokatów i dziennikarzy ry-
walizowało ze sobą w czterech
grupach. Najlepsza i to drugi
raz z rzędu okazała się drużyna
z gminy Strawczyn, w składzie
której zagrali pracownicy Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjnego
w OLIMPIC w Strawczynku:
Dariusz Hołda, Sebastian
Surma i DominikWoźniak
oraz Paulina Madej , Ewelina

Maciąg, Maciej Kosowski,
Maciej Zieliński i Krystian
Zbróg. Nas zespół w w finale
pokonał drużynę z Masłowa.
W meczu o trzecie miejsce
lepsi od reprezentacji Zespołu
Szkół im. Piłsudskiego w Kiel-
cach okazali się siatkarze
z gminy Chmielnik.

Organizatorem tur-
nieju było Starostwo Powiato-
we w Kielcach oraz Urząd
Gminy w Zagnańsku.

Karol Wójcik

Siatkarze ze Strawczyna po raz drugi z rzędu zwyciężyli w Tur-
nieju o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach.

9 listopada 2016 r. w Strawczynku odbył się już
VIII Bieg Niepodległości o Milę Strawczyńską. Zawody zgro-
madziły na stadionie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
OLIMPIC blisko dwustu uczniów z piętnastu szkół podsta-
wowych i gimnazjów.

VIII BiegNiepodległości
o Milę Strawczyńską

Oprócz reprezentacji
szkół z terenu gminy Straw-
czyn (SP Niedźwiedź, SP Ruda
Strawczyńska, ZPO Oblęgorek
i ZPO Strawczyn), aby uczcić
98. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości,
do Strawczynka przybyli bie-
gacze z Brynicy, Jędrzejowa,
Kielc, Kostomłotów, Łośnia,
Micigozdu, Mniowa, Porzecza,
Tumlina, Warzyna Pierwszego
i Złotnik. Zawodnicy, podzie-
leni na 4 kategorie wiekowe,
biegali na dystansach od 600 m
do 1 mili, czyli 1 609 m. warto
zauważyć, że zwycięzca biegu
na 1 milę w kategorii rocznika
2002 - 2001 , Adam Masa-
czyński z Jędrzejowa, to meda-
lista Mistrzostw Polski.

Wyniki VIII Biegu
Niepodległości o Milę Straw-
czyńską:
rocznik 2006:
dziewczęta – 600 m
1 . Anastazja Kukulska
2. Kinga Arabska
3. Maja Samiec
chłopcy – 600 m
1 . Bartosz Korba
2. Jakub Duda
3. Oskar Banaś
rocznik 2005 – 2004

dziewczęta – 800 m
1 .Katarzyna Kisiel
2. Anna Hellmann
3. Klaudia Toporek
chłopcy – 800 m
1 . Antek Domagała
2. Oskar Szwed
3. KrzysztofWilczkowski
rocznik 2003
dziewczęta - 1000 m
1 . Katarzyna Kinga Kisiel
2. Wiktoria Banaś
3. Wiktoria Żelazko
chłopcy – 1 mila
1 . Kacper Śliwa
2. Konrad Pańszczyk
3. Mateusz Płatek
rocznik 2002 – 2001
dziewczęta – 1 mila
1 . Karolina Fiutek
2. Dominika Ostrowska
3. Monika Strojecka
chłopcy – 1 mila
1 . Adam Masaczyński
2. Wiktor Gonciarz
3. Wiktor Jakubczyk

Miło nam również
pogratulowac pracownikowi
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego OLIMPIC - Łukaszowi
Woźniakowi, który w Biegu
Niepodległości w Warszawie
zajął 3 . miejsce.

Karol Wójcik
Na stadionie w Strawczynku dominowały biel i czerwień.

Zwycięzcą biegu na 1 milę w kategorii rocznika 2002 - 2001
został Adam Masaczyński z Jędrzejowa.








