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ZieMia StraWczYńskA

W kategorii „Przedsię-
biorstwo odpowiedzialne spo-
łecznie” zwyciężyło Przed-
siębiorstwo Komunikacji Samo-
chodowej S. A. w Ostrowcu
Świętokrzyskim, najlepszą gmi-
ną miejską okazał się Chmielnik,
a człowiekiem roku został
prof. Stanisław Głuszek - le-
karz, specjalista chirurgii ogól-
nej i onkologicznej . Tytuł „Lide-
ra dobroczynności” otrzymała
Urszula Radziszewska, prezes
Towarzystwa Dobroczynności w
Kielcach. Statuetka „Fair play”
trafiła do Oddziału Regionalne-
go Olimpiady Specjalne Polska

– Świętokrzyskie. Wojewoda
przyznała także statuetkę „Lau-
ru Specjalnego”. Otrzymała ją
wspólnota Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej ze Świętego
Krzyża.

Kandydatów do tego
prestiżowego wyróżnienia wy-
brała wojewoda wraz ze specjal-
nie powołanymi Zespołami Eks-
pertów. Laureaci mają prawo
używania we wszelkich materia-
łach firmowych i reklamowych
tytułu „Laureat Nagrody Woje-
wody Laur Świętokrzyski”.

KarolWójcik

Gmina Strawczyn otrzymała prestiżowe wyróżnienie
„Laur Świętokrzyski” w kategorii „Gmina wiejska”. Nagroda
ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz in-
stytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przed-
miotem oceny. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się
w Centrum Kongresowym Targi Kielce 29 kwietnia 2016 r.
„Laur” dla Gminy Strawczyn odebrał, z rąk wojewody Agaty
Wojtyszek, wójt Tadeusz Tkaczyk.

"Laur" dlaGminy Strawczyn

Statuetkę, z rąk wojewody Agaty Wojtyszek, odebrał wójt
gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk.
(fot. : Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach)

Gmina Strawczyn rozpoczyna pracę nad tworzeniem
Programu Rewitalizacji. Dokument ten umożliwi efektywne po-
zyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane
do realizacji na terenie naszej gminy w ramach „Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem
niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach
działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Zgodnie z definicją
rewitalizacja to kompleksowy
wieloletni program działań
w sferze społecznej oraz gospo-
darczej , przestrzenno-funkcjo-

nalnej , technicznej i środowi-
skowej , inicjowany przez Radę
Gminy w celu wyprowadzenia
obszaru problemowego na tere-
nie gminy ze stanu kryzysowego

Zarabiać na Turystyce można się nauczyć w trakcie
rozpoczynającego się Projektu finansowanego ze środków UE
– Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt pod tytułem „Zie-
mia, która inspiruje, żywi i rodzi geniuszy” rozpoczyna zapisy
osób które czują, że turystyka „to jest to”. To szansa dla 40 osób
– preferowane będą zwłaszcza osoby 45+ i osoby poniżej 30 ro-
ku życia, ale nie jest to warunek udziału.

Ziemia, która inspiruje,
żywi i rodzi geniuszy

Osoby zakwalifikowa-
ne do projektu wezmą udział
w szkoleniach, będą wyjeżdżać
do gmin, które odniosły sukces
w turystyce (np. Bałtowa, Siera-
kowa Sławieńskiego) i poznają
od kuchni drogę jaką odbyły one
by osiągnąć sukces. Pod okiem
trenerów opracują Produkt Tury-
styczny Gminy Strawczyn
– wspólną ofertę dla całej gminy
z rozpisanymi zadaniami i rola-
mi dla wszystkich podmiotów
świadczących usługi turystycz-
ne. Nauczą się tworzyć nowe
usługi i atrakcje przyciągające
turystów. Spotkania będą się od-

bywać w terminach dogodnych
dla uczestników (np. wieczory,
weekendy).

Formularze zgłoszenia
do projektu są dostępne na stro-
nie Fundacji im. S. Żeromskiego
www.zeromski. org (autora pro-
jektu) i na stronie UG Strawczyn
– partnera projektu, a także
w sekretariacie Urzędu Gminy
w Strawczynie.

KrzysztofZawada

poprzez nadanie mu nowej jako-
ści funkcjonalnej i stworzenie
warunków do jego rozwoju.

Program Rewitalizacji
opracowywany zostanie zgodnie
z obowiązującym stanem praw-
nym, Wytycznymi Ministra In-
frastruktury i Rozwoju w zakre-
sie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020,
wymaganiami wynikającymi
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020
oraz z wszelkimi innymi obo-
wiązującymi dokumentami wła-
ściwymi ze względu na meryto-
ryczną treść tego dokumentu.

Program jest inicjowa-
ny i uchwalony przez Radę Gmi-
ny. Jego opracowanie obejmuje
trzy etapy:
1 . Podjęcie uchwały przez Radę
Gminy o przystąpieniu do spo-
rządzenia Programu.
2. Wykonanie diagnozy i wyzna-
czenie obszarów zdegradowa-
nych i rewitalizacji.
3 . Opracowanie dokumentu Pro-
gramu Rewitalizacji.

Ważnym aspektem re-
witalizacji w perspektywie 2014-
2020 jest udział społeczeństwa
i konsultacje poszczególnych
elementów Programu Rewitali-
zacji. W ramach uspołeczniania
tego procesu zostanie utworzona
na stronie Gminy zakładka „re-
witalizacja”, gdzie będą umiesz-
czane wszelkie dokumenty, dane

oraz powołany zostanie Zespół
ds. rewitalizacji składający się
z pracowników Urzędu Gminy
i interesariuszy rewitalizacji:
mieszkańców, przedsiębiorców,
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych). Zadaniem Ze-
społu będzie m.in.:
- aktywne włączenie lokalnej
społeczności w proces konsulta-
cj i społecznych służący opraco-
waniu Programu Rewitalizacji,
- zaproponowanie hierarchii
potrzeb w zakresie działań rewi-
talizacyjnych oraz opracowanie
listy najważniejszych przed-
sięwzięć zaplanowanych do
umieszczenia w Programie Re-
witalizacji,
- monitorowanie przebiegu oraz
ocena efektywności i skuteczno-
ści realizacji Programu,
- przekładanie Wójtowi projek-
tów aktualizacji Programu.

W ramach prac nad PR
zostanie powołany Zespół
ds. Rewitalizacji, a wszystkie
informacje o stanie prac nad
dokumentem zamieszczone
zostaną na stronie internetowej
urzędu gminy w zakładce
REWITALIZACJA.

Gmina ubiega się
obecnie o dotację na sfinanso-
wania opracowania Programu
Rewitalizacji w ramach „Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc
Techniczna”.

Anna Gad

Rewitalizacja gmin
wramach nowego RPO
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Już po raz XII odbył się Unijny Maraton Pieszy po Gó-
rach Świętokrzyskich organizowany w rocznicę przyjęcia Pol-
ski do Unii Europejskiej . Tradycyjnie Oddział Świętokrzyski
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zorgani-
zował trzy imprezy ze wspólnym zakończeniem na terenie Cen-
trum Sportowo-Rekracyjnego OLIMPIC w Strawczynku. Łącz-
nie blisko 350 osób z całej Polski wędrowało 30 kwietnia i 1 maja
2016 r. po czerwonym szlaku turystycznym im. Edmunda Mas-
salskiego.

Ponad 270 osób przyjechało 23 kwietnia 2016 r.
do Strawczyna żeby stanąć do rywalizacji w pierwszej w tym
roku edycji Rajdu Bike Orient. Uczestnicy mieli do wyboru trzy
trasy: giga - 100 km, mega - 50 km i rekreacyjna - 30 km. Fak-
tyczne dystanse uczestników różniły się jednak często dosyć
znacznie od wariantu optymalnego, gdyż każdy mógł wybrać
swój własny wariant przejazdu jak również opuścić niektóre
punkty kontrolne. Najwięcej kłopotów sprawiło odnalezienie
punktu nr 7 - źródła u podnóży Siniewskiej Góry.

Świętokrzyscy Twardziele

Po raz pierwszy, w pra-
wie 10 letniej historii Bike
Orient, terenem zmagań były te-
reny górskie, które wymagały
od uczestników włożenia duże-
go wysiłku – pasma górskie wo-
kół Strawczyna wznoszą się
na wysokość niemal 450 m
n.p.m. Ułatwieniem natomiast
była gęsta sieć dróg asfaltowych
i stosunkowo niewielka lesistość.
W tych warunkach 11 osobom
udało się zdobyć komplet
20 punktów kontrolnych na tra-
sie giga. Niestety trzy z nich
przyjechały po wyznaczonym
8-godzinnym limicie czasu,
z czym wiązały się dotkliwe ka-
ry punktowe.

Na koronnym dystansie

najszybszy był Paweł Brudło
z Warszawy. Kilka minut za nim
przybył Krystian Jakubek
z Wrocławia, a trzeci na mecie
zameldował się Krzysztof Nie-
dośpiał z Dąbrowy Szlacheckiej .
Wśród pań najlepsze okazały się:
Anna Skompska z Warszawy,
Katarzyna Lipińska z Warsza-
wy oraz Basia Czarny z Krako-
wa.

Na trasie mega rywali-
zowało aż 160 zawodników.
Pierwszy był Piotr Zarzycki
z Łodzi, drugi Rafał Madej
z Piotrkowa Trybunalskiego,
a tuż za nim przyjechał Piotr
Kisielewski z Krakowa. Naj-
szybszą kobietą na tej trasie by-
łaMarta Sokołowska z Bełcha-

Uczestnicy zawodów musieli wykazać się znakomitą
orientacją w terenie oraz świetną kondycją fizyczną.

towa, która zajęła 5 miejsce w
kategorii open. Kolejne zawod-
niczki na mecie to Magda
Świerczyńska-Bedyk z Łodzi
oraz Justyna Szwedkowicz
z Łodzi. W kategorii Juniorów

do 16 lat pierwsze trzy pozycje
zajęli: Dawid Lewandowski
z Promnika,Weronika Szcze-
paniak ze Skęczniewa oraz Ju-
lia Sobczyk z Zagnańska.

KarolWójcik

Najstarsi zawodnicy Rajdu kondycją mogliby zawstydzić
niejednego "młodzika".

Rajd Bike Orient

Najtrudniejszą, wręcz
ekstremalną konkurencję, niemal
100 km z Gołoszyc do Straw-
czynka, znaną powszechnie
pod nazwą „Twardziel Święto-
krzyski”, pokonało 120 osób,
w tym 16 pań, które wystartowa-
ły już 30 kwietnia wieczorem.
Niestety 34 osoby nie podołały
trudnościom trasy. Ogólną sen-
sację wzbudził 82-letniMaciej
Ignatowski z Grójca, który za-
meldował się na mecie w znako-
mitej formie.

72 osoby podjęły próbę
pokonania, już tylko w dzień,
dystansu 50 km w „Unijnej
50-tce” z Ameliówki do Straw-
czynka. Udało się to 68 osobom,
w tym 23 paniom. Większość
uczestników to osoby walczące
o tytuł „Superpiechura Święto-
krzyskiego” oraz przygotowują-
ce się do podjęcia próby zdoby-
cia statuetek „twardziela”
w następnych edycjach imprezy.
Jedna z pań, licząca sobie
78 „wiosen” Aleksandra Ra-
czyńska z Chorzowa, przybyła
na metę prawie w środku stawki,
zapowiadając na przyszły rok
próbę zdobycia „Twardziela
Świętokrzyskiego”.

Dla osób lubiących re-
kreację, a nie wyczyny ekstre-
malne, Klub Turystów Pieszych

„Przygoda” z Kielc, wraz Samo-
rządowym Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie, przygo-
tował spacer na dystansie 18 km
– z Oblęgorka do Strawczynka.
Uczestnicy spotkali się przed
Pałacykiem Henryka Sienkiewi-
cza, gdzie od jednego z muzeal-
nych przewodników poznali
krótka historię obiektu oraz naj-
ważniejsze fakty z życia pisarza
– wszak rok 2016 jest Rokiem
Henryka Sienkiewicza. Uczest-
nicy spaceru pokonywali trasę,
która pokrywała się z końcówką
„Twardziela Świętokrzyskiego”
oraz maratonu na 50 km i mogli
dopingować uczestników tych
dwóch ekstremalnych imprez.

W niedzielne popołu-
dnie wszyscy spotkali się
na mecie, która usytuowana by-
ła na stadionie lekkoatletycznym
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego OLIMPIC w Strawczynku.
Tu na strudzonych wędrowców
czekał poczęstunek, nagrody
i liczne atrakcje, m.in. konkurs
wiedzy o Unii Europejskiej , czy
zawody strzeleckie. Wszystkim
uczestnikom XII Maratonu
Unijnego po Górach Święto-
krzyskich serdecznie gratulu-
jemy kondycji.

KarolWójcik
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Ekstremalne pożegnanie zimy

Ekstremalne Pożegnanie Zimy i Powitanie Wiosny.
Pod takim hasłem w Strawczynie Stowarzyszenie Ekstremalni
zorganizowało dwudniowe (23 i 24 kwietnia 2016 r.) wydarze-
nie rekreacyjno-sportowe z pogranicza dwóch sezonów.
Przez kilka miesięcy zimowego sezonu Ekstremalni zapraszali
do czynnego udziału w zimowych kąpielach i wydawać by się
mogło, że pożegnanie zimy to dla nich smutny moment. Nic bar-
dziej mylnego - dla Ekstremalnych koniec jednego sezonu za-
wsze oznacza początek nowego.

Pierwszy dzień zainau-
gurowała dyskoteka oraz akro-
batyczne pokazy lotnicze grupy
Extreme Paramotor Team.
Tuż po nich odbyła się niezwy-
kle ekscytująca próba ognia.
Pod tym tajemniczo brzmiącym
zwrotem kryje się chodzenie go-
łymi stopami po rozżarzonych
węglach. Co ciekawe, chętnych
do wzięcia w nim udziału nie
brakowało. Potem przyszedł czas
na danie główne imprezy, a więc
morsowanie – kąpiel w zalewie

z pochodniami.
Dzień drugi to powita-

nie wiosny. Królowały dyscypli-
ny sezonu letniego. Najważniej-
szy w tym dniu był bieg na 8 km,
prowadzony wokół zalewu
i przez tereny leśne Strawczyna.
W trakcie imprezy odbył się tak-
że rajd rowerowy i marsz Nordic
Walking. Z niecierpliwością
oczekujemy kolejnych edycji
imprez w wydaniu Ekstremal-
nych.

Marcin Kosiba

Głównym punktem pierwszego dnia imprezy było
morsowanie z pochodniami.

Cały świat zwariował na punkcie biegania. Biegają
młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, na wsi i w mieście, rano,
popołudniu i wieczorem. Po prostu wszyscy i wszędzie. Niektó-
rzy biegają, bo to kochają, inni bo kochają kogoś kto biega,
a inni dla czysto sportowej rywalizacji i wyników oraz dla tej
niesamowitej atmosfery jak tworzy się biegając w towarzystwie.
W tej atmosferze i szaleństwie na punkcie biegania w Strawczy-
nie powstała grupa Biegam Bo Lubię, z trenerem Łukaszem
Woźniakiem na czele.

Łukasz Woźniak swo-
ją postawą motywuje kolejne
osoby do rozpoczęcia nowej
przygody w swoim życiu, czyli
biegania. Motywuje zarówno
swoją ambicją, walecznością,
otwartością, pogodnością, opty-
mizmem jak i wynikami. 8 maja
2016 roku już po raz drugi zwy-
ciężył w II Kieleckim Półmara-
tonie. W 26. biegu Konstytucji
3 maja w Warszawie zajął bardzo
dobre, piąte miejsce. W 9. PKO
Półmaratonie Poznańskim zajął
7. miejsce. W lutym 2016 r. wy-
startował w kieleckim biegu
Ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych
i zakończył go na drugim miej-
scu. O sukcesach Łukasza Woź-
niaka można by pisać i pisać. . .
Swoimi wynikami zmotywował
osoby biegające w Biegam
Bo Lubię Strawczyn do wystar-
towania po raz pierwszy w swo-
im życiu na dystansie 10 km,
czy też półmaratonie. Biegacze
BBL-u zaprezentowali się już
w kilku biegach, m.in. w biegu
Ku Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, Półmaratonie Warszawskim
oraz Kieleckim, biegu Kazików
w Radomiu oraz w biegu Lisów

w Jędrzejowie.
Wśród biegających

w grupie BBL są też tacy, którzy
próbują swoich sił poza granica-
mi naszego kraju. 1 0 kwietnia
2016 r. na starcie maratonu
(42,1 95 km) w Rzymie stanęli
Krzysztof Szczypiór i jego cór-
kaMarta Szczypiór z Oblęgor-
ka. Był to już trzeci maraton
55-letniego Krzysztofa Szczy-
pióra, który pięć lat temu uległ
poważnemu wypadkowi, ale po-
wrócił do biegania i uzyskuje
coraz lepsze wyniki (maraton
w Rzymie ukończył w 4 h
47 min i 32 sek.). Pomimo dys-
funkcji fizycznej cały czas jest
aktywny sportowo – biega, pły-
wa, jeździ na nartach i swoją ak-
tywnością sportową motywuje
innych.

Każdy, kto chciałby
zacząć swoja przygodę z biega-
niem, może przyjść na zajęcia
BBL-u, które odbywają się
w środy od 19:00 do 20:00
i w soboty od 9:30 do 10:30
na stadionie lekkoatletycznym
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego OLIMPIC w Strawczynku.

KarolWójcik

Łukasz Woźniak zwyciężył w II Półmaratonie Kieleckim.

Biegam Bo Lubię

Szkółka piłkarska

Od czerwca 2016 r. rusza szkółka piłkarska OLIMPIC
dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Ilość miejsc ograniczona. Za-
pisy u Arkadiusza Brudzińskiego pod nr tel.: + 48 793 956 193
lub na kasie pływalni OLIMPIC w Strawczynku.
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Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
zaprasza dzieci z terenu gminy Strawczyn

do udziału w półkoloniach letnich,
które odbędą się w dniach 25.07 – 05.08.2016 r.

Więcej informacji w siedzibie SCKiS w Strawczynie,
ul. Żeromskiego 16 lub pod nr telefonu 41 303 86 35.

22 kwietnia 2016 r. pięknym wierszem opowiadającym
o naszej planecie przedszkolaki ze Strawczynka rozpoczęły uro-
czysty dzień - Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Dzień Ziemi
w przedszkolu w Strawczynku

Maluchy ze Strawczynka w ramach "Dnia Ziemi"
pomagały sprzątać teren wokół przedszkola.

Przedszkolaki w bibliotece

W związku ze Światowym Dniem Książki, obchodzo-
nym 23 kwietnia, przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego
w Oblęgorze wybrały się z wizytą do Biblioteki Publicznej
w Strawczynie.

Dzieci podczas spotka-
nia miały możliwość wysłucha-
nia bajek, które czytała im bi-
bliotekarka Halina Snoch oraz
porozmawiania o postaciach baj-
kowych w nich zawartych.
Następnie maluchy miały okazję
zapoznać się głębiej z tym szcze-
gólnym miejscem, jakim jest bi-
blioteka, wejść między półki
i wybrać sobie książeczkę, którą

chciały pooglądać. Były to ich
pierwsze kroki do krainy wiedzy,
gdyż w niedalekiej przyszłości
książka stanie się ich codzien-
nym towarzyszem życia. Dzieci
były zachwycone wizytą,
co miejmy nadzieję przełoży się
na ich zainteresowanie czyta-
niem.

Anna Kowalczyk

W przedszkolu w tym
dniu zorganizowane zostały
zajęcia mające na celu wzboga-
cenie wiedzy dzieci na temat
środowiska przyrodniczego,
a w szczególności wiedzy na te-
mat jak możemy zadbać o naszą
planetę. Celem było podnosze-
nie świadomości ekologicznej ,
a także kształtowanie właści-
wych postaw związanych
z ochroną środowiska wśród naj-
młodszych. Dzieci zasiadając w
kręgu odśpiewały piosenkę „Zie-
mia-Zielona Wyspa”, po czym
zapoznały się z historią i znacze-
niem Dnia Ziem oraz wysłucha-
ły listu do dzieci od ,,Przyrody”.
Nie zabrakło również zabaw ru-

chowo-sprawnościowych i dy-
daktycznych związanych z eko-
logią, takich jak: „Segregacja”,
„Kręgle”, „ Przyrzeczenia”, czy
„ Taniec zielonych listków”.

Następnie wszyscy
udaliśmy się naszego ogrodu,
w którym przedszkolaki mogły
zaczerpnąć pokazowej lekcji jak
dbać o porządek i czystość
w terenie. Maluchy z pomocą
wychowawczyni posadziły
w ogródku kwiaty oraz malutki
klon, o który wszyscy będą dbać.
Sprawiło wszystkim to wiele ra-
dości. Dzieci wiedzą już jak
ważna jest troska o naszą wspól-
ną planetę – Matkę Ziemię.

Katarzyna Ziętek

Superprzedszkolaki z Chełmiec

Od 12 do 29 kwietnia 2016 r na stronie internetowej ga-
zety Echo Dnia prowadzony był konkurs na najsympatyczniej-
sze grupy przedszkolne z terenu powiatu kieleckiego. Do kon-
kursu przystąpiło 241 przedszkoli. Tematem przewodnim był
zdrowy styl życia dzieci.

Przedszkolaki miały
za zadanie zaprezentować w tym
temacie piosenkę lub wiersz.
Nagrania zostały udostępnione
na stronie www wydawnictwa,
gdzie można było oceniać wy-
stępy dzieciaków i oddawać
na konkretne grupy przedszkol-
ne głosy. Za wygraną, a nagro-
dzonych zostało pierwszych
10 miejsc, dzieci miały do otrzy-
mania wiele ciekawych nagród,
m. in. zaproszenia dla siebie
i opiekuna do wielu ciekawych
miejsc oraz nagrody rzeczowe.
Fundatorem nagród był m.in. ba-
sen OLIMPIC ze Strawczynka,
który przekazał bilety wstępu
na pływalnię.

Od samego początku
na czołowym miejscu znajdowa-

ło się kilka przedszkoli z terenu
Gminy Strawczyn. Ostatecznie
Punkt Przedszkolny w Chełm-
cach, prowadzony przez Samo-
rządowe Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie, zajął w
konkursie 2 miejsce otrzymując
20373 głosów - niewiele mniej
niż zwycięskie przedszkole
ze Skorzeszyc. W nagrodę dzie-
ci z Chełmiec otrzymały m.in.
zaproszenia do kompleksu re-
kreacyjnego, indywidualne za-
proszenie do bawialni oraz gru-
powe warsztaty tematyczne.
Przedszkolaki otrzymały także
maskotki Gustawa Pancernika
od Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policj i
w Kielcach.

Anna Kowalczyk

Przedszkolaki z Chełmiec zdobyły ponad dwadzieścia
tysięcy głosów.

Dzieciom czytała bibliotekarka Halina Snoch.
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Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, podob-
nie jak poprzedni organizatorzy Ogólnopolskich Zlotów Szkół
Sienkiewiczowskich, zaprosił jego uczestników do udziału
w licznych konkursach.

19 kwietnia 2016 r. ze-
brała się komisja, której celem
było wytypowanie najlepszych
prac nadesłanych na Ogólnopol-
ski Konkurs Plastyczny, Ogólno-
polski Konkurs Filmowy „Sien-
kiewicz w kadrze”, Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny „Bohate-
rowie dzieł Henryka Sienkiewi-
cza”. W jury zasiedli nauczycie-
le przedmiotów artystycznych

Zespołu Państwowych Szkół
Plastycznych im. J. Szermen-
towskiego w Kielcach - Anna
Dulny-Perlińska (przewodni-
cząca), Agnieszka Gołębiowska,
Eliza Rajsz oraz fotograf i fil-
mowiec Marcin Kosmala,
a z ramienia organizatora na-
uczycielka języka polskiego
Marzena Walczak.

Znamy już laureatów
ogólnopolskich konkursów

XXIVOgólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Konkurs odbył się i zo-
stał przeprowadzony w trzech
kategoriach wiekowych, z które-
go każdy dotyczył innego tema-
tu.
- szkoła podstawowa: Wspólna
wyprawa z Henrykiem Sienkie-
wiczem w czasie i przestrzeni;
- gimnazjum: Potyczki wojenne
w utworach Henryka Sienkiewi-
cza;
- szkoła ponadgimnazjalna:
Przewodnik po utworach Henry-
ka Sienkiewicza.
Komisj i Konkursowa postanowi-
ła nagrodzić następujących
uczniów:
w kategorii szkoła podstawo-
wa:
I miejsce - Michał Dera, Szko-
ła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Gorzkowicach,
opiekun - Renata Zięba;
II miejsce - Julia Popka, Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Ziębicach, opie-

kun - Renata Krzyżaniak;
II miejsce - Jagoda Płaza,
Szkoła Podstawowa nr 2
im. H. Sienkiewicza w Nowej
Dębie, opiekun - Barbara Czaj-
kowska;
III miejsce - Małgorzata Bo-
ryń, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. H. Sienkiewicza
w Sobolewie, opiekun - Ewa
Rogulska.
Wyróżnienia: Anna Błaziak,
Zespół Szkół im. H. Sienkiewi-
cza w Siedliszczu, opiekun - Re-
nata Boguszewska; Kinga Mo-
skalik, Szkoła Podstawowa nr 1
im. H. Sienkiewicza w Szczaw-
nicy, opiekun - Anna Manowska;
Natalia Trochimowicz, Szkoła
Podstawowa im. H. Sienkiewi-
cza w Raciborowicach Dolnych,
opiekun - Barbara Kowalczyk;
Wiktoria Popek, Zespół Szkół
im. H. Sienkiewicza w Grabow-
cu, opiekun - Zofia Greniuk.
w kategorii gimnazjum:

Ogólnopolski Konkurs Filmowy
"Sienkiewicz w kadrze"

Zadaniem uczestników
konkursu było wykonanie filmu
przedstawiającego w oryginalny
sposób dowolne sceny z dzieł
Henryka Sienkiewicza. Komisja
Konkursowa postanowiła nagro-
dzić następujące filmy:
w kategorii szkoła podstawo-
wa:
I miejsce – Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Wierzchlesie: Weronika Ada-
mus, Mikołaj Jacaszek, Dawid
Czyż; opiekun – Agnieszka
Czarna;
II miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
w Gnieźnie: Agata Koszutowska,

Wiktoria Andrzejewska, Maria
Sykuła, Szymon Polus; opiekun
– Beata Godlewska;
III miejsce – Szkoła Podstawo-
wa im. Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku: Norbert Kaleta,
Karolina Siadul; opiekun – Bła-
żej Bujała.
w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Publiczne Gimna-
zjum im. H. Sienkiewicza w So-
bolewie: Izabela Grudzień, Na-
talia Wiśnioch, Weronika
Wiśnioch, Michał Aponyuk;
opiekun – Beata Zabielska.

W kategorii szkoła po-
nadgimnazjalna nie wpłynęła
żadna praca.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
"Bohaterowie dzieł Henryka Sienkiewicza"

w kategorii szkoła podstawo-
wa:
I miejsce – Witold Temczuk,
Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Henryka Sienkiewicza

w Gnieźnie, opiekun - Aleksan-
dra Witczak;
II miejsce – Karolina Ragus,
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Starym Kębło-

Zwycięska praca w konkursie plastycznym w kategorii szkół
podstawowych - Michał Dera.

I miejsce - Sylwia Filipczuk,
Zespół Szkół im. H. Sienkiewi-
cza w Siedliszczu Publiczne
Gimnazjum, opiekun - Renata
Boguszewska;
II miejsce - Mateusz Rogulski,
Publiczne Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Sobolewie,
opiekun - Ewa Rogulska;
III miejsce - Patrycja Pawłow-
ska, Zespół Szkół im H. Sienkie-
wicza w Siedliszczu Publiczne
Gimnazjum, opiekun - Renata
Boguszewska;
III miejsce - Aleksandra Podo-
bas, Gimnazjum im. H. Sienkie-
wicza w Dobrem, opiekun -

Hanna Wolska.
Wyróżnienia: Paulina Szwej ,
Zespół Szkół w Wierbce Gimna-
zjum nr 2, opiekun - Magdalena
Szymczyk; Zuzanna Gajewicz,
Gimnazjum w Rzerzęczycach,
opiekun - Małgorzata Gojević.
w kategorii szkoła ponadgim-
nazjalna:
I miejsce - Oliwia Kaczmarek,
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sompolnie, opiekun
- Emilia Gemziak-Ryske.
Wyróżnienie: Monika Pawlak,
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sompolnie, opiekun
- Emilia Gemziak-Ryske.

Zwycięska praca w konkursie plastycznym w kategorii szkół
gimnazjalnych - Sylwia Filipczuk.
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Ogólnopolski Konkurs Literacki

W dniu 23 kwietnia 2016 roku
odbyło się spotkanie Komisj i
Konkursowej w celu wyłonienia
laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego. Komisja
Konkursowa obradowała w skła-
dzie:
1 . Przewodnicząca komisj i
- Marzena Walczak – nauczy-
cielka języka polskiego
w Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku,
2. Członek komisj i - Renata La-
sia – nauczycielka języka pol-
skiego w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących
w Busku-Zdroju,
3 . Członek komisj i – Izabela
Kasperek – nauczycielka języ-
ka polskiego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bu-
sku-Zdroju.

Na konkurs wpłynęły
ogółem 73 prace - 53 ze szkół
podstawowych, 1 5 z gimnazjów,
5 ze szkół ponadgimnazjalnych.
Po sprawdzeniu zgodności zgło-
szonych prac z regulaminem
konkursu, uwzględnieniu ilości
prac nadesłanych w danej kate-
gorii, przeprowadzeniu analizy
prac, wyłoniono laureatów w po-
szczególnych kategoriach.
Szkoła podstawowa: Jeden

dzień w krainie bohaterów dzieł

Sienkiewicza.
Kategoria: kartka z dziennika
I miejsce – Wiktoria Tarka,
Szkoła Podstawowa nr 11
im. Henryka Sienkiewicza
w Puławach, nauczyciel: Anna
Ląd;
II miejsce – Aleksander Mar-
chewka, Szkoła Podstawowa nr
1 im. Henryka Sienkiewicza
w Olecku, nauczyciel: Ewa Cie-
chanowska;
III miejsce –Wiktoria Strad-
czuk, Szkoła Podstawowa nr 6
im. H. Sienkiewicza w Mińsku
Mazowieckim, nauczyciel: Gre-

ta Baltaziuk-Gałązka;
Wyróżnienie: Aleksandra Za-
chwieja, Szkoła Podstawowa
nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Szczawnicy, nauczyciel: Jo-
anna Moskalik.
Kategoria: list
I miejsce – Mateusz Sławecki,
Szkoła Podstawowa nr 10
im. Henryka Sienkiewicza
w Lublinie, nauczyciel: Tomasz
Szajewski;
II miejsce – Jakub Pietras,
Szkoła Podstawowa nr 11
im. Henryka Sienkiewicza
w Puławach, nauczyciel: Anna
Ląd;
III miejsce – Maciej Ostry-
chacz, Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Sienkiewicza
w Przasnyszu, nauczyciel: Anna
Kaczyńska;
Wyróżnienia: Julia Sztuka,
Szkoła Podstawowa im. Henry-
ka Sienkiewicza w Wierzchlesie,
nauczyciel: Sylwia Mistygacz-
Bargieł; Lena Anklewicz, Szko-
ła Podstawowa im. H. Sienkie-
wicza w Rzerzęczycach,
nauczyciel: Renata Wolniewicz;
Oliwia Bomba, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Henryka Sienkie-
wicza w Ziębicach, nauczyciel:
Małgorzata Chmielowska.
Gimnazjum: Uczniowskie in-
spiracje prozą Sienkiewicza.
Kategoria: opowiadanie
I miejsce – Magdalena Jaskul-
ska, Powiatowe Gimnazjum
Publiczne przy I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Henryka
Sienkiewicza w Płońsku, na-
uczyciel: Joanna Marciszewska;
II miejsce – Patryk Kupracz,
Zespół Szkół im. Henryka Sien-
kiewicza w Siedliszczu, nauczy-
ciel: Ewa Konik;
III miejsce – Emilia Czech,
Zespół Szkół im. H. Sienkiewi-
cza w Wojcieszkowie Gimna-
zjum w Wojcieszkowie, nauczy-

wie, opiekun – Agnieszka Cmiel;
III miejsce – Emilia Rogula,
Szkoła Podstawowa im. H. Sien-
kiewicza w Oblęgorku, opiekun
– Małgorzata Rogula;
Wyróżnienie: Maciej Kuchar-
ski, Szkoła Podstawowa nr 2 im.
H. Sienkiewicza w Nowej Dębie,
opiekun – Barbara Czajkowska.
w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Kamila Wicińska,
Zespół Szkół im. H. Sienkiewi-
cza Publiczne Gimnazjum
w Siedliszczu, opiekun – Irene-

usz Boguszewski;
II miejsce – Aleksandra Ko-
packa, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Dobrej , opiekun
– Dariusz Piestrzyński;
III miejsce – Paulina Szymań-
ska, Zespół Szkół im. H. Sien-
kiewicza Publiczne Gimnazjum
w Siedliszczu, opiekun – Irene-
usz Boguszewski.

W kategorii szkoła po-
nadgimnazjalna nie wpłynęła
żadna praca.

ciel: Anna Bednarczyk;
Wyróżnienia: Julia Nużyńska,
Powiatowe Gimnazjum Publicz-
ne przy I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Henryka Sienkiewi-
cza w Płońsku, nauczyciel:
Joanna Marciszewska; Justyna
Jabłońska, Gimnazjum Zespołu
Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Grabowcu, opieka meryto-
ryczna: Teresa Goździejewska.
Kategoria: list otwarty
I miejsce – Karolina Ciężka,
Zespół Szkół im. H. Sienkiewi-
cza w Wojcieszkowie Gimna-
zjum w Wojcieszkowie, nauczy-
ciel: Jadwiga Jeż;
II miejsce – Dominika Zdu-
niak, Publiczne Gimnazjum
im. H. Sienkiewicza w Sobole-
wie, nauczyciel: Jolanta Lewan-
dowska.
Szkoła ponadgimnazjalna:
Obraz współczesnego świata
(aspekt społeczny, kulturowy,
gospodarczy)
w kontekście nowel Henryka
Sienkiewicza.
Kategoria: esej
I miejsce – Agnieszka Grzy-
bowska, XII LO im. H. Sienkie-
wicza w Warszawie, nauczyciel:
Urszula Kamińska;
II miejsce – Bartosz Śliwicki,
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-

nych w Sompolnie, nauczyciel:
Emilia Gemziak-Ryske;
III miejsce – Patryk Tokarski,
Zespół Szkół Budowlanych
i Odzieżowych im. H. Sienkie-
wicza w Tczewie, nauczyciel:
Anna Rozwadowska.

W kategorii reportaż
nie wpłynęła żadna praca.

Obie Komisje Konkur-
sowe podkreślały wysoki poziom
zgłoszonych prac, pomysłowość
i dojrzałość uczniów oraz umie-
jętność skonfrontowania wła-
snych doświadczeń z doświad-
czeniami bohaterów dzieł
Sienkiewicza.

Zespół Placówek
Oświatowych w Oblęgorku
składa podziękowania wszystkim
uczestnikom poszczególnych
konkursów oraz nauczycielom
sprawującym opiekę meryto-
ryczną nad powstałymi pracami.
Podziękowania pragniemy zło-
żyć również na ręce członków
komisj i Konkursowych, którzy
zechcieli podzielić się swoim
doświadczeniem zawodowym
i z ogromnym zaangażowaniem
wzięli udział w niezwykle emo-
cjonujących obradach.

Marzena Walczak

Obrady komisj i konkursowej .
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Lokalni artyści (zespoły ludowe, młodzieżowe,
taneczne, kabarety, itp.), którzy chcieliby wystąpić
na STRAWCZYNADZIE 2016 (20 i 21 sierpnia br.)

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

5 maja 2016 r. o godz. 10.00 wszyscy uczniowie
i nauczyciele ZPO w Oblęgorku włączyli się w ogólnopolską ak-
cję Ustanowienia Rekordu Polski w kategorii „jak najwięcej
osób czytających wspólnie Sienkiewcza”.

Uczniowie z Oblęgorka czytali swoje ulubione fragmenty
z utworów Henryka Sienkiewicza.

Akcja została zorgani-
zowana z inicjatywy dyrektora
Muzeum H. Sienkiewicza w Wo-
li Okrzejskiej - Macieja Cybul-
skiego w ramach obchodów
170. rocznicy urodzin Noblisty,
1 00. rocznicy jego śmierci oraz
50-lecia powstania Muzeum
Henryka Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej .

Wszyscy zgromadzeni
w sali gimnastycznej przeczyta-
li chórem fragment „W pustyni
i w puszczy”, a potem wielu pre-
zentowało swój ulubiony utwór,
czytając z niego krótkie części.
Dalej słychać było o rozterkach
latarnika oraz o krzywdzie Jan-

ka Muzykanta. Piękne fragmen-
ty „Quo vadis” prezentowali
uczniowie gimnazjum. Temu
zdarzeniu towarzyszyły ogrom-
ne emocje, ponieważ czytający
po raz pierwszy wobec ogrom-
nej liczby słuchających prezen-
towali to, co najbardziej podoba
im się w twórczości Sienkiewi-
cza.

Do akcji włączyła się
dyrekcja oraz wszyscy nauczy-
ciele ZPO w Oblęgorku. Piękna
dekoracja w tle oraz świeże róże
sprawiły, że uczestnicy ustana-
wiania rekordu czuli się wyjąt-
kowo.

Monika Jas

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!

To było wielkie czytanie...

Uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku uczestniczyli w XVI Festiwalu
Teatralnym pod hasłem „Podania, legendy i obrzędy związane
z regionem świętokrzyskim”. Festiwal odbył się 14 kwietnia 2016
roku w Centrum Kultury w Piekoszowie, a zorganizował go
Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe.

Sukces młodych aktorów
z Oblęgorka

Zadaniem grup teatral-
nych było zaprezentowanie in-
scenizacji teatralnej opartej
na legendzie związanej z regio-
nem świętokrzyskim. Uczniowie
klasy I b pod kierunkiem Jolan-
ty Smolarczyk przygotowali in-
scenizację pt. „Czarownice
z Oblęgorka”. Dzieci, mimo
że był to ich debiut na dużej sce-
nie i występowały jako ostatnia
(siódma) już grupa, wspaniale
zaprezentowały swoje umiejęt-
ności aktorskie, wzbudzając za-
chwyt publiczności uwidocznio-
ny gromkimi brawami i wysoką

oceną jury. Oblęgoreccy ucznio-
wie zdobyli II miejsce w kate-
gorii klas I–III.

Uczniowie uczestni-
czący w przedstawieniu: Kasia
Piestrzyniewicz (córka kowala),
Kasia Met, Julia Ryś, Agniesz-
ka Smolarczyk, Oliwia Wilcz-
kowska (czarownice), Piotr Śli-
wa (kowal), Wiktor Cieślik,
Fabian Gaj, Szymon Bednar-
czyk, Kacper Petrus, Paweł
Krzemiński i Szymon Zdyb
wcielili się w role gospodarzy.

Jolanta SmolarczykW piątek 22 kwietnia 2016 r. liczna grupa najlepszych
biegaczek i biegaczy z Zespołu Placówek Oświatowych w Oblę-
gorku wyruszyła z samego rana na podbój tras przełajowych
w Rytwianach podczas Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w Indywidualnych i Drużynowych Biegach Przełajowych.

Uczniowie z Oblęgorka
biegali przełajowo

Punktualnie o godzinie
11 .00 na trasy wybiegła pierw-
sza grupa - dziewczyny z klas V
i VI Szkoły Podstawowej na dy-
stansie 800 m. Po pięknym fini-
szu trzecie miejsce zdobyła
Idalia Mastalerz. Pozostałe
dziewczyny: Gabriela Błasz-
czyk, Maria Błaszczyk, Anna
Siedlarz i Julia Macikowska
walczyły o jak najlepsze pozy-
cje. Opłaciła się walka do ostat-
nich sił, ponieważ biegaczki
zostały VI drużyną w wojewódz-
twie. Jako następni na linii star-

tu pojawili się chłopcy z klas V
i VI SP, którzy mieli do pokona-
nia dystans 1000 metrów.
Po pięknym biegu wygrał repre-
zentant Oblęgorka - Kacper
Gabriel Śliwa.

Następne do startu
szykowały się dziewczyny
z gimnazjum w składzie: Zofia
Szczypiór, Kinga Siedlarz, An-
na Cisowska, Natalia Głów-
czyńska i Klaudia Siadul.
Dziewczyny miały do przebie-
gnięcia 1000 m. Po pięknej wal-
ce do ostatniego tchu zajęły

6 miejsce. Z wielką niecierpli-
wością reprezentanci Oblęgorka
czekali na bieg reprezentacji
chłopców gimnazjum na dystan-
sie 1 500 metrów. Już na począt-
kowych metrach wykształciła się

grupa prowadząca, a w niej zna-
lazł się również Hubert Prze-
ździk, który ostatecznie zajął
3 miejsce.

Dorota Szczypiór

Dla młodych aktorów z Oblęgorka był to debiut sceniczny.
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Już 10 czerwca w Zespole Placówek Oświatowych w
Promniku wielkie święto - jubileusz 50-lecia oddania budynku
szkolnego do użytku dzieci i młodzieży. Święto nie tylko szkoły,
ale całej społeczności, bo to przecież mieszkańcy Promnika sta-
nęli na wysokości zadania i wybudowali swoim dzieciom szkołę.

Już od 1957 r. częstym
tematem zebrań ludności Prom-
nika była sprawa budowy nowej
szkoły. Od 1960 roku sprawa
ta nabrała tempa. Część miesz-
kańców opodatkowała się
na rzecz budowy szkoły. W roku
szkolnym 1960/61 zakupiono
10 ton wapna z dobrowolnych
składek mieszkańców wsi. 24 lu-
tego 1963 r. kierownik szkoły
Janina Sobierajska zorganizowa-
ła ogólne zebranie wiejskie, na
którym wybrano Komitet Budo-
wy Szkoły. Cały komitet i grono
nauczycielskie co niedzielę orga-
nizowali zbiórkę na Społeczny
Fundusz Budowy Szkoły. Posta-
nowiono również zrobić porzą-
dek z ziemią szkolną. Pozyska-
ne pieniądze przeznaczono na
budowę ogrodzenia wokół no-
wego budynku. Plac pod budo-
wę przekazał nieodpłatnie Pań-
stwowy Ośrodek Maszynowy w
Promniku. 27 marca 1965 r.
przyjechali do wsi przedstawi-
ciele Okręgowej Dyrekcji Budo-
wy Osiedli Robotniczych
i Przedsiębiorstwa Budowlane-
go w Kielcach. Wyznaczono pa-
likami miejsce na budowę szko-
ły. Nie obyło się bez przeszkód.
Okazało się, że kamień zebrany
na budowę fundamentów nie na-
daje się do tego celu. Prace przy
fundamentach bardzo utrudniała
pogoda. Padały ulewne deszcze
i wykopane rowy obrywały się.
Część mieszkańców chętnie
przystąpiła do pracy w czynie
społecznym. Powstająca nowa
szkoła stała się miejscem nie-
dzielnych spacerów mieszkań-
ców. Oglądali, dyskutowali i cie-
szyli się. W tym czasie Komitet
Rodzicielski organizował wiele
zabaw, z których dochód prze-
znaczony został na budowę.
Wiele prac wykonali pracowni-

cy POM-u. Równocześnie z bu-
dynkiem szkolnym powstawał
dwurodzinny budynek mieszkal-
ny dla nauczycieli.

Zbliżał się termin od-
dania szkoły. Prace porządkowe:
mycie okien, podłóg, wykony-
wały kobiety z Koła Gospodyń
oraz dzieci, a szczególnie
dziewczynki z klas starszych.
Przekazanie szkoły do użytku
odbyło się 11 czerwca 1966 r.
Tegoroczne uroczystości roz-
poczną się o godz. 1 2:00 przed
budynkiem. Nastąpi odsłonięcie
tablicy pamiątkowej oraz zako-
panie „kapsuły czasu”. Następ-
nie, już na sali gimnastycznej ,
pani dyrektor powita gości
i zaprosi do obejrzenia części
artystycznej , przygotowanej
na tą okazję przez uczniów
szkoły i jej absolwentów.
Po przedstawieniu odbędzie się
wręczenie pamiątkowych statu-
etek wszystkim, którzy wpisali
się w historię naszej placówki.
Chwile te umili nam występ ze-
społu „Seqword” z Korczyna.

Na zakończenie zapro-
simy wszystkich do zwiedzania
szkoły i odświeżenia wspo-
mnień. Po godz. 1 7.00 rozpocz-
nie się „dzień otwarty” dla
wszystkich absolwentów i chęt-
nych do ponownego „zajrzenia”
w szkolne mury. Bowiem szkoła
to nie budynek, nie cegły i okna,
ale to wszyscy ci, którzy każde-
go dnia napełniają ją życiem,
gwarem i radością. Historię
szkoły i kolejnych pokoleń
uczniów będzie można prześle-
dzić na wystawie fotografii i pa-
miątek szkolnych. Serdecznie
zapraszamy wszystkich do
wspólnego świętowania 50- le-
cia szkoły w Promniku.

Aneta Polit
Małgorzata Kawałek

50 lat szkoływPromniku Pierwszaki odwiedziły policję

Wycieczka do Policji zawsze budzi wśród dzieci wiel-
kie emocje. Tak też było i w przypadku uczniów klasy Ia
w Strawczynie, którzy odwiedzili Komendę Wojewódzką Poli-
cji w Kielcach przy ulicy Kusocińskiego.

Na miejscu pierwszaki
spotkały się z nadkom. Dariu-
szem Chatysem, który oprowa-
dził je po budynkach komendy
i opowiedział o pracy w policj i.
Podczas wizyty dzieci zobaczy-
ły, jak szkolone są psy policyjne.
Podkom. Paweł Gonciarz wyja-
śnił dzieciom, jaką rolę pełnią
one w policj i, w jaki sposób
przygotowują się do służby oraz
pokazał podstawowe komendy
wydawane psu. Dzieci miały
okazję zobaczyć samochody,
motory policyjne, oraz sprzęt
i elementy umundurowania
funkcjonariuszy. Pierwszaki nie
omieszkały skorzystać z okazji,
aby usiąść choć na chwilę we-
wnątrz radiowozu. Nie obyło się
bez uruchamiania sygnalizacji

świetlnej i dźwiękowej . Jednak
największą atrakcją okazała się
wizyta na strzelnicy i spotkanie
z policjantami pracującymi
w oddziale antyterrorystycznym.
Dzieci z dużym zaciekawieniem
z bliska oglądały broń używaną
przez funkcjonariuszy oraz inne
elementy policyjnego sprzętu.
Miały okazję zobaczyć jak tre-
nują policjanci przygotowujący
się do służby. Na koniec spotka-
nia dzieci otrzymały pamiątko-
we upominki, one same zaś
w ramach podziękowań przygo-
towały pamiątkowy portret
policjanta. Po wizycie wielu
pierwszaków zadeklarowało,
że w przyszłości z pewnością
wstąpią w szeregi policj i.

Anna Piec

Każdy chciał przymierzyć policyjny strój .
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Każdego roku wiosną w Szkole Podstawowej w Rudzie
Strawczyńskiej odbywa się konkurs religijny. W 1050 rocznicę
chrztu Polski uczniowie pochwalili się swoją wiedzą z zakresu
historii architektury oraz przeznaczenia i znaczenia różnych
elementów kościoła.

Uczestnicy musieli
zgłębić historię katedry kielec-
kiej , a także w formie plastycz-
nej przedstawić swój kościół pa-
rafialny. Najbardziej podobała
się wszystkim makieta kościoła
Wniebowzięcia NMP w Straw-
czynie przygotowana przez Ka-
rolinę Berniker.

Do etapu gminnego
zgłosiły się tylko cztery szkoły:
SP Ruda Strawczyńska,
SP Niedźwiedź, ZPO Promnik,
ZPO Strawczyn wraz ze swymi
katechetami. Uczniowie rozwią-
zywali test, odpowiadali na py-
tania, rozpoznawali na zdjęciach
elementy kościoła. Wszyscy
uczestnicy prawie bezbłędnie
udzielali odpowiedzi. Różnica

punktowa była minimalna.
O ostatecznym wyniku zadecy-
dowała konkurencja, w której
uczniowie sami decydowali
za ile punktów odpowiadają.
Brak odpowiedzi lub odpowiedź
błędna skutkowały punktami
ujemnymi. Ostatecznie najwię-
cej punktów zdobyła drużyna
ze SP Rudzie Strawczyńskiej ,
na drugiej pozycji uplasował się
ZPO Strawczyn, na trzeciej
SP Niedźwiedź, a na czwartej
ZPO Promnik. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali z rąk
pani dyrektor pamiątkowe dy-
plomy oraz upominki (książki
i przybory plastyczne).

Aldona Grzyb
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Konkurs religijny

22 kwietnia 2016 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi. W Pol-
sce obchodzony od 1990 r., a na świecie już od 1970 r.. W tym
dniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej
wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym obejrzeli krótki wy-
stęp uczniów klasy II i V pod hasłem „Ratujmy przyrodę”.

W klimat tego święta
wprowadził nas wierszMagdy
Syguły – uczennicy Szkoły Pod-
stawowej nr 336 w Warszawie
„Nasza Ziemia”:
Ziemio nasza, ziemio miła,
Tyś nas wszystkich wykarmiła.
Twe powietrze, lasy, woda,
To największa twa uroda.
Więc człowieku
Pilnuj srodze, by nie padło

wszystko w trwodze:
Bo gdy zniszczysz

wszystko wszędzie,
To i ciebie też nie będzie.

Po przedstawieniu
wszyscy udaliśmy się sprzątać

tereny wokół szkoły i najbliż-
szego jej otoczenia. Młodsze
klasy sprzątały teren wokół
szkoły. Stasze klasy skierowały
się poza mury naszej placówki.
W tym szczególnym dniu ludzie
na całym świecie łączą się
ze sobą w obronie największego
dobra wspólnego – wspólnego
domu całej ludzkości – planety
Ziemi. To dobry moment,
by przypomnieć, że ziemia jest
naszym wspólnym dobrem,
o które powinniśmy dbać
nie tylko w tych dniach.

Katarzyna Głowacka

ObchodyDniaZiemi
wRudzie Strawczyńskiej

Uczestnicy konkursu religijnego w Rudzie Strawczyńskiej .

Dzień Ziemi to znakomita okazja do edukacji ekologicznej .

W dniu 4 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Ru-
dzie Strawczyńskiej odbyła się akademia z okazji 225. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie klasy V pod kierow-
nictwem nauczycielki Elżbiety Kozieł przygotowali insceniza-
cję pt. „W warsztacie szewskim”, która przybliżała okoliczno-
ści uchwalenia ustawy rządowej będącej pierwszą w Europie
i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Występ młodych akto-
rów poprzedziło wspólne odśpie-
wanie hymnu narodowego z wy-
korzystaniem akompaniamentu
wykonanego przez dwie uczen-
nice tej klasy tj . Kingę Frączek
iMartynę Spurek – grających
w Orkiestrze Dętej ze Strawczy-
na. W podniosłej atmosferze ar-
tyści przedstawili cele i założe-
nia ustawy, która regulowała
ustrój prawny Rzeczpospolitej
Obojga Narodów. Występ sce-
niczny zakończyła pieśń „Witaj ,

majowa jutrzenko” będąca
wyrazem ludzkiej nadziei,
po wprowadzeniu korzystnych
zmian dla Polski. Mimo, iż kon-
stytucja obowiązywała tylko
14 miesięcy przypomina nam
o walce Polaków o niepodle-
głość. Zdaniem dwóch jej
współautorów, Ignacego Potoc-
kiego i Hugona Kołątaja, była
„ostatnią wolą i testamentem ga-
snącej Ojczyzny”.

Elżbieta Kozieł

Majowa jutrzenka

Podczas uroczystej akademii uczniowie z Rudy Strawczyń-
skiej odśpiewali pieśń "Witaj , majowa jutrzenko".
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Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Korczynie wzięła udział w XVI Festiwalu Teatralnym,
który odbył się 14 kwietnia 2016 r. w Centrum Kultury w Pie-
koszowie. Tym razem tematem spotkania były „Podania, legen-
dy i obrzędy związane z regionem świętokrzyskim”.

Koło teatralne w skła-
dzie: Olga Kowalska, Oliwia
Kowalska, Urszula Kowalska,
Angelika Mróz, Aleksandra
Olszewska, Angelika Piotrow-
ska, Kinga Podstawka, Amelia
Podstawka, Wiktoria Titkin
i Samanta Zarychta przygoto-
wało obrzęd ludowy pt. „Zaże-
gnania”. Inscenizacja opowiada-
ła o tym, w jaki sposób dawniej
pozbywano się różnych chorób,
dolegliwości i uroków. Warto za-
znaczyć, że młodzi aktorzy

uczyli się mówić gwarą święto-
krzyską. Nie zabrakło również
tańca, ludowych piosenek oraz
przyśpiewek. Uczniowie spro-
stali zadaniu, a przedstawienie
zostało nagrodzone 3. miejscem.
Gratulujemy i życzymy, by chę-
ci i zapał grupy teatralnej się
nie wyczerpywały. Niech każde
następne wyzwanie będzie po-
dejmowane z nie mniejszym za-
angażowaniem.

Magdalena Jarząbek
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3 miejsce koła teatralnego
z Korczyna

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was
nie wymagali” - tymi słowami Jan Paweł II apelował na Jasnej
Górze podczas jednej ze swych pielgrzymek 18 czerwca 1983 r.
To również misja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kor-
czynie, która 24 kwietnia 2016 r. obchodziła III rocznicę nada-
nia imienia. Z tej okazji zorganizowano w kościele Macierzyń-
stwa NMP w Łosieniu koncert „W hołdzie Janowi Pawłowi II”.

Rozpoczął się on uro-
czystą Mszą świętą, w której
oprócz pracowników szkoły,
uczniów, rodziców i parafian
wzięli udział przedstawiciele
władz gminnych na czele z wój-
tem Tadeuszem Tkaczykiem.

Jako pierwszy wystąpił
dziecięcy zespół muzyczny
„Józefowe Kwiatki” działający
przy Sanktuarium Świętego Jó-
zefa Robotnika w Kielcach.
Następnie zebrani goście wysłu-

chali koncertu Orkiestry Dętej
ze Strawczyna pod kierownic-
twem kapelmistrzówMichała
Leśnika i Jacka Cielibały, ze-
społu ze Stowarzyszenia Przy-
szłość Strawczynka oraz uczen-
nic i absolwentek Szkoły
Podstawowej w Korczynie: Pa-
trycji Bębacz, Justyny Wesołej
oraz Pauliny, Klaudii i Wikto-
rii Titkin.

KarolWójcik

Rocznicanadania imienia
szkole wKorczynie

4 maja 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Korczynie uczcili 225. rocznicę uchwalenia pierw-
szej polskiej konstytucji. W tym dniu odświętnie ubrana spo-
łeczność szkolna, ozdobiona biało-czerwonymi kotylionami,
zebrała się w sali gimnastycznej . Tam młodzi artyści z klasy
czwartej i piątej tańcem, słowem i piosenką mieli przybliżyć
dawne wzniosłe wydarzenia.

Święto Konstytucji wKorczynie

Akademia zaczęła się
pięknie wykonanym polonezem
do muzyki Wojciecha Kilara.
Taniec zaprezentowała klasa pią-
ta. Następnie publiczność w po-
staci Dyrekcji, Grona Pedago-
gicznego oraz uczniów wzięła
udział w żywej lekcji historii,
na którą przybył wyjątkowy gość
– pani Konstytucja Majowa.

To ona wytłumaczyła dzieciom
fenomen ustawy rządowej
osiemnastowiecznej Polski.
Dzięki niej dzień 3 maja 1791 r.
już nikomu nie był pustą, nic
nieznaczącą datą. Nikt też nie
miał wątpliwości, że należy
nosić w sercu historię naszego
narodu.

Magdalena Jarząbek

Sztuka "Zażegniania" dała kołu teatralnemu ze Szkoły
Podstawowej w Korczyni 3 miejsce.

Uczniowie klasy piątej tańczą poloneza.

Podczas koncertu wystąpiły m.in. siostry Titkin: Paulina,
Klaudia i Wiktoria.
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Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne świę-
to świata. Obchodzone było po raz pierwszy w Stanach Zjedno-
czonych 22 kwietnia 1970 r., a w Polsce w 1990 r. Ten dzień przy-
pomina nam, że musimy chronić nasze środowisko, bo jesteśmy
cząstką przyrody i bez niej nie możemy egzystować.

Dnia 22 kwietnia 2016
roku obchodziliśmy w szkole
w Chełmcach Dzień Ziemi.
Przedstawienie ekologiczne pt.
„Królewna Przyroda i siedmiu
krasnoludków” przygotowali
uczniowie klasy IV pod kierun-
kiem Małgorzaty Kobiec.
Dzieci wcieliły się w baśniowe
postacie: króla, królowej i kra-
snoludków. Czwartoklasiści
przybliżyli nam jak wygląda ży-
cie w lesie, w którym człowiek
nie zwraca uwagi na ochronę
przyrody. Uświadomili uczniom
jak ważne jest egzystowanie

zgodnie z naturą, sprzątanie
śmieci i odpadków.

Radosnym i pełnym
emocji punktem apelu był pokaz
mody śmieciowej . Uczniowie
samodzielnie wykonali stroje
z surowców wtórnych. Prezen-
towali je w rytm muzyki jako
pokaz mody: „Ekologiczna pa-
ra”. Stroje uczniów były pomy-
słowe i wszystkim obecnym
na sali bardzo się podobały, cze-
go dowodem były głośne okla-
ski.

Krystyna Lis

Uczniowie SP w Chełmcach z okazji Dnia Ziemi przygotowali
pokaz ekologicznej mody.

ObchodyDniaZiemi
WChełmcach

Wspomnienie o Janie Pawle II

W poniedziałek, 25 kwietnia 2016 r., uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Chełmcach zgromadzili się
na apelu, aby uczcić jedenastą rocznicę śmierci i drugą roczni-
cę kanonizacji Jana Pawła II.

Uczniowie klasy VI
pod kierownictwem katechetki
Agnieszki Borkowskiej przybli-
żyli nam sylwetkę Papieża.
Społeczność szkolna mogła usły-
szeć pięknie wykonane, przez
uczennice z klas V - VI, pieśni,
m.in.: „Abba Ojcze”, „Barka”
i „Lolek”. Podczas spotkania
dzieci oglądały prezentację mul-
timedialną dotyczącą kolejnych

etapów życia Karola Wojtyły
od momentu narodzin aż do
śmierci. Mogły podziwiać na-
szego Ojca Świętego w różnych
sytuacjach życia codziennego.
Wszyscy w skupieniu oglądali
prezentację o wielkim Świętym,
który był niezwykłym człowie-
kiem w dziejach Polski i świata.

Krystyna Lis

Podczas uroczystego apelu uczennice klas V i VI zaśpiewały
m.in. "Barkę".

4 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Chełmcach
odbył się apel z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

225. rocznicauchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Aby upamiętnić ten do-
niosły fakt z historii Polski,
uczniowie kl. V recytowali wier-
sze, śpiewali pieśni patriotyczne
i referowali tamte wydarzenia.
Opowiedzieli młodemu pokole-
niu o Konstytucji, którą uchwa-
lono na Sejmie Czteroletnim
3 Maja 1791 r. Stała się ona

symbolem możliwości odrodze-
nia państwa, próby zdobycia
niezależności politycznej .

Rocznica ta zawsze
obchodzona jest w szkole z du-
mą i świadomością jej znaczenia
dla narodu polskiego.

Krystyna Lis

Dnia 28 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej
w Niedźwiedziu odbyła się akademia z okazji 225. rocznicy
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Klasa IV i V przedsta-
wiła program artystyczny, który składał się z krótkich scenek
historycznych oraz wierszy i piosenek.

W rolę króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego
wcielił się Bartek Wilczkowski,
Ignacego Potockiego zagrał
Gabriel Wilczkowski, a Hugo
Kołłątaja Michał Cisowski
(wszyscy z klasy IV). Chłopcy
przedstawili sceny tworzenia
i zaprzysiężenia Konstytucji
Trzeciego Maja. Pozostali akto-
rzy (posłowie) z biało- czerwo-
nymi flagami towarzyszyli im
w pochodzie z sali sejmowej
do katedry, śpiewając (wraz
z chórem z kl. V) pieśni patrio-
tyczne. W drugiej (bardziej roz-
rywkowej) części akademii
wzięła udział klasa VI. Przedsta-
wienie szóstoklasistów było

szkolnym wydaniem programu
„Kocham Cię, Polsko”. W roli
prowadzącej wystąpiła Olga
Wychowaniec z kl. V. Kapita-
nami drużyn byli Karol Stras-
burger (Karol Rogula z kl. VI)
i Marcin Daniec (Marcin Haj-
duk z kl. VI). Zmagania druży-
ny „Białej” i „Czerwonej”
wprowadziły nas w dobry hu-
mor, a wszystkie treści histo-
ryczne podane w sposób prosty
i przyjemny poszerzyły naszą
wiedzę na temat Konstytucji
Trzeciego Maja.

Publiczność rozeszła
się na lekcje, nucąc melodię
„Kocham Cię, Polsko” .

Aneta Jas

Scena zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja.

Narodowe Święto Konstytucji
3 MajawNiedźwiedziu
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22 kwietnia 2016 r. W Rytwianach odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa Szkolnego Związku Sportowego w Biegach
Przełajowych. Zawodnicy SSR OLIMP Strawczyn, reprezentu-
jąc swoje szkoły, zajmowali w tych zawodach czołowe miejsca.

Udane starty zawodników
SSROLIMP Strawczyn

Na dystansie 1 500 m
w kategorii szkół średnich
I miejsce zajął Kamil Bielawski,
drugi był Dawid Piwko, a trzeci
Krystian Surma. Na tym sa-
mym dystansie, ale w kategorii
gimnazjalnych I miejsce zajął
Bartłomiej Siadul (Gimnazjum
w Strawczynie), trzecie Hubert
Przeździk (Gimnazjum w Oblę-
gorku), szóste Piotr Czarnecki,
a siódme Kewin Gad (obaj
Gimnazjum w Strawczynie).
Wśród dziewcząt na dystansie
1000 m czwarta była Gabriela
Jaros, a piąte miejsce zajęła
Aleksandra Jarząbek.

24 kwietnia 2016 r.
zawodnicy OLIMP-u wystarto-
wali w Łodzi, gdzie odbyły się
Finały Ogólnopolskie w Sztafe-
towych Biegach Przełajowych.
Kamil Bielawski, Dawid Piw-
ko, Krystian Surma, Maciej
Ciszek, Adrian Czupryński
i Karol Pańczyk, reprezentując
swoją szkołę (Zespół Szkół Me-

chanicznych w Kielcach) zajęli
III miejsce.

6 maja 2016 r. w Kiel-
cach podczas Memoriału Z. Fur-
manka bardzo dobre wyniki, re-
kordy życiowe i czołowe
miejsca, na dystansie1000 m,
zajęli: Kamil Bielawski
– I miejsce z czasem 2 min.
30 sek. i 03 setne sek., Dawid
Piwko - II miejsce (2 min. 33
sek.), Krystian Surma – III miej -
sce (2 min. 33 sek. i 67 setnych
sek.), Bartłomiej Siadul
– V miejsce (2 min. 38 sek.
i 5 setnych sek.) oraz Hubert
Przeździk – VI miejsce (2 min.
42 sek. i 4 setne sek.).
W kategorii dziewcząt na dy-
stansie 600 m druga była Julia
Szymkiewicz (1 min. 41 sek.
i 39 setnych sek.). Dobre czasy
uzyskały również Kinga Sie-
dlarz (1 min. 46 sek. i 65 set-
nych sek.) oraz Gabriela Jaros
(1 min. 48 sek. i 1 setna sek.).

Aleksander Niwiński

Wyróżniających się zawodników OLIMPu Strawczyn pamiąt-
kowymi grawertonami odznaczył wójt Tadeusz Tkaczyk.

Topspin na 5. miejscu

Grający w drugiej grupie klasy B zespół piłkarski
Topspin Promnik po 18. kolejce rozgrywek sezonu 2015/2016
z 28 pkt. zajmuje 5. miejsce w tabeli ze stratą 14 pkt. do lidera.

Na początku rundy
wiosennej do drużyny dołączyli
Piotr Śliwa, Mateusz Ciołak oraz
Dawid Olszewski. W nowym
składzie zawodnicy z Promnika
wygrali 7 z 9 spotkań, w tym 3:1
ograli aktualnego lidera tabeli –

ŁKS Łupuszno. Przed Topspi-
nem jeszcze 4 mecze. Najbliższe
spotkanie to wyjazdowy pojedy-
nek z GLKS Krasocin – w nie-
dzielę, 22 maja, godz. 11 :00.

KarolWójcik

Zespół Topspin Promnik przed meczem z LKS Bolmin.










