


Sesję Rady Gminy w Strawczynie 31 marca 2017 r.
zdominowała dyskusja nad utworzeniem punktu przedszkol-
nego w Korczynie. Obecni na sesji mieszkańcy Korczyna
wyrazili zaniepokojenie, że nie ma jeszcze decyzji o utwo-
rzeniu przedszkola w ich sołectwie. Wójt Tadeusz Tkaczyk
uspokajał, że opóźnienie wynika z faktu iż Gmina stara się
pozyskać na ten cel fundusze unijne. Zapis wideo całej sesji,
w tym przebieg dyskusji, można obejrzeć na stronie Urzędu
Gminy: www.strawczyn.pl w zakładce: O gminie > Samorząd
> Nagrania z Sesji i Komisji Rady Gminy > 2017.

Ponadto Radni przyjęli raporty jednostek organizacyj-
nych gminy Strawczyn oraz podjęli pięć uchwał:
1 . Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Strawczyn na 2017 r. Plan dochodów budżetu Gminy został
zwiększony o 348 205 zł, a plan wydatków budżetu Gminy zo-
stał zwiększony o 366 159 zł. Zmiany wynikają głównie z otrzy-
mania przez Gminę dotacji z budżetu państwa: na remont dróg
gminnych (ul. Zacisze i ul. Graniczna w Strawczynku oraz ul.
Kościelna w Chełmcach) – 250 714 zł oraz na wypłatę stypen-
diów socjalnych dla uczniów – 99 045 zł. Przeniesione zostały

Od ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się
w dniu 10 marca 2017 r. Wójt Gminy wykonywał bądź nad-
zorował zadania związane z: określeniem sposobu realizacji
uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektów uchwał
Rady Gminy oraz realizacją inwestycji.
W zakresie infrastruktury:
1 . W dniach od 20 marca do 24 kwietnia 2017 r. trwa wyłoże-
nie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na
dzień 20 kwietnia br. zaplanowana została dyskusja publiczna.
2. Trwają roboty budowlane przy budowie przedszkola w msc.
Strawczyn oraz nadbudowie łącznika i zaplecza sali gimnastycz-
nej przy ZPO w Strawczynie.
3 . Złożono niezbędne dokumenty w ramach etapu II dla zada-
nia pn. „Budowa żłobka w Strawczynie w ramach budowy bu-
dynku przedszkola i żłobka w Strawczynie” (działanie 7.3 RPO
WŚ 14-20) celem podpisania umowy o dofinansowanie.
4. Jest w przygotowaniu wniosek o dofinansowanie z EFS
na organizację i funkcjonowanie żłobka w Strawczynie.
5. Zgłoszono Stowarzyszenie Pomocna Dłoń do konkursu
Wojewody Świętokrzyskiego – Laur świętokrzyski 2016.
6. W dniu 20.03.2017 r. w Urzędzie Gminy Strawczyn odbyło
się spotkanie z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa –
Oddział – Zakład Gazowniczy w Kielcach w sprawie doprowa-
dzenia gazu na teren naszej gminy od strony Miedzianej Góry.
7. W ramach dofinansowania z PROW rozpoczęto prace przy
przebudowie dróg gminnych w miejscowościach: Oblęgór,
ul. Zagórna i ul. Rolna, Promnik, ul. Św. Tekli i ul. Starowiej-
ska, Ruda Strawczyńska: droga za boiskiem wiejskim i droga
Zagościniec.

8. W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019 rozpoczęto prace przy re-
montach dróg gminnych: w Strawczynku – ul. Zacisze,
w Chełmcach – ul. Kościelna.
9. Prowadzone jest bieżące utrzymanie dróg polegające na uzu-
pełnieniu ubytków w nawierzchni.
W zakresie zamówień publicznych:
W dniu 28.03.2017 r. – ogłoszono postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na:
1 . „Dostawę materiałów hydraulicznych dla Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Strawczynie”.
2. ,,Dostawę siedmiu przydomowych przepompowni ścieków
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie”.
Natomiast w dniu 30.03.2017 r. ogłoszono postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie koncep-
cj i budowy hali sportowej w Strawczynku gm. Strawczyn”.
W zakresie oświaty:
1 . Komisja do spraw naboru dzieci klas I, II, III szkół podsta-
wowych w woj. świętokrzyskiego do nauki pływania na I edy-
cję 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wstępną deklarację zgło-
szeniową i zakwalifikowała 30 dzieci do nauki pływania
ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach. Operatorem Wojewódz-
kim Programu „Umiem pływać” w 2017 roku jest Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.
Wójt brał udział w:
- posiedzeniu Rady LGD „Dorzecze Bobrzy”,
- Forum Samorządowym wWarszawie,
- posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWŚ,
- zebraniu sprawozdawczym OSP Promnik.
W omawianym okresie Wójt wydał 3 zarządzenia w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na 2017 r. – 1 zarządzenie,
- powołania Komisj i Rekrutacyjnej – 1 zarządzenie,
- przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Strawczyn za 2016 rok – 1 zarządzenie.

Serdecznie gratuluję zajęcia II miejsca drużynie re-
prezentującej Gminę Strawczyn podczas XVII Mistrzostw
Radnych i Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce
Nożnej , które odbyły się 25 marca 2017 r. w hali widowi-
skowo-sportowej "Pod basztami" w Chęcinach.

Drużyna w składzie: Bogdan Woźniak (kierownik,
trener i bramkarz), Grzegorz Gad, Mirosław Gałęziowski,
Dariusz Hołda, Bartłomiej Nowacki, Karol Picheta, Rafał
Piotrowski, Tomasz Raczyński, Adrian Serweta i Marcin
Zieliński rozegrała znakomite zawody i po raz kolejny sta-
nęła na podium tych rozgrywek.

Maciej Lewandowski
dyrektor SCKiS w Strawczynie

również środki z rezerwy ogólnej – 34 000 zł – na wykonanie
monitoringu w powstającym budynku Samorządowego Przed-
szkola Publicznego w Strawczynie.
2. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmi-
ny Strawczyn na lata 2017 – 2024. Zmiany w WPF są konse-
kwencją zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
3 . W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwałą tą Radni ostatecz-
nie zatwierdzili likwidację gimnazjów oraz wprowadzenie
na terenie Gminy siedmiu ośmioklasowych szkół podstawo-
wych. O szczegółach sieci szkół w Gminie pisaliśmy w Ziemi
Strawczyńskiej nr 2 (171 ) – luty 2017.
4. W sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o na-
zwie „Żłobek Gminny w Strawczynie”. Żłobek rozpocznie swo-
ją działalność 1 września 2017 r. i będzie mieścił się w budyn-
ku Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie.
5. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komu-
nikacyjnych na terenie gminy Strawczyn. Wstępna lokalizację
dwustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze po-
wiatowej nr 0485T w Korczynie ustalono: w okolicy posesj i
1 38, 1 28, 80 i 80A oraz w okolicy skrzyżowania z drogą gmin-
ną Korczyn Rożniska.

KarolWójcik



W niedzielne południe 19 marca 2017 r. nad Zalewem
w Strawczynie Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekstremalni
Strawczyn zorganizowało widowiskowe topienie Marzanny.
Ta słomiana kukła znana jest w Polsce od dawna, a jej topie-
nie to tradycja symbolizująca odchodzącą zimę.

Wietrzna pogoda nie wystraszyła dzieci i innych uczest-
ników spotkania. Nad zalewem było głośno, kolorowo i weso-
ło. Morsy ze Stowarzyszenia Ekstremalni zażyli ożywczej
kąpieli, a następnie wszyscy udali się wspólnie, w barwnym
i rozśpiewanym korowodzie, na spacer w poszukiwaniu wiosny.
Następnie Marzanna, wykonana przez dzieci na świetlicach pro-
wadzonych przez SCKiS, została podpalona i utopiona. Po tym
rytuale wiosna nie ma już wyjścia i musi do nas przyjść jak naj-
szybciej .

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie, którzy
zaprezentowali strażacki sprzęt – chętni mogli zwiedzić wnę-
trza pojazdów i przymierzyć hełmy.

Choć zima została oficjalnie pożegnana to przydało się
ognisko, przy którym można było się zagrzać i upiec kiełbaskę.
SCKiS zapewniło dla wszystkich ciepłą herbatę i słodki poczę-
stunek.

Wszyscy w dobrych humorach rozeszli się do domów,
by tam oczekiwać na najpiękniejsza porę roku.. .

Ewelina Picheta

Marzanna została wykonana przez dzieci podczas zajęć
na świetlicach prowadzonych przez SCKiS.

Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem,
na który z utęsknieniem oczekują zarówno dzieci jak i do-
rośli. Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, któ-
re chcemy przekazywać młodszym pokoleniom. Dlatego
w dniach 4 – 7 kwietnia 2017 r. w świetlicach wiejskich pro-
wadzonych przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie odbyły się warsztaty wielkanocne.

Na zajęciach w Chełmcach, Hucisku, Korczynie, Prom-
niku i Strawczynku uczestnicy wykonywali z różnorodnych ma-
teriałów plastycznych oraz przy pomocy instruktorów kultury,
piękne wielkanocne dekoracje i ozdoby. Nie zabrakło kartek
z życzeniami, palm wielkanocnych, stroików i kolorowych pi-
sanek. Własnoręcznie przygotowane prace ozdobią świąteczne
stoły i umilą rodzinne spotkania.

Dorota Surma

Uczestnicy warsztatów w świetlicy w Promniku.

SPACER Z PRZEWODNIKIEM
W ramach XIII Unijnego Maratonu Pieszego po Gó-

rach Świętokrzyskich zapraszamy na spacer z przewodnikiem
na trasie Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku.

Trasa spaceru liczy
ok. 18 km i pokrywa się z koń-
cowym etapem supermaratonu
o dystansie 100 km „Twardziel
Świętokrzyski”, którego uczest-
nicy będą pokonywali w tym
czasie ostatnie kilometry swojej
ekstremalnej próby. Udział
w spacerze jest bezpłatny. Start
w poniedziałek 1 maja 2017 r.,
o godz.10.45 spod Pałacyku
w Oblęgorku. O godz.1 0.30
z parkingu CS-R OLIMPIC wy-
ruszy bezpłatny autokar, który
dowiezie uczestników do Oblę-
gorka. W trakcie spaceru odbę-
dzie się quiz pt. „Urokliwa Gmi-
na Strawczyn”.
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W sobotę 1 kwietnia 2017 roku na krytej pływalni
OLIMPIC w Strawczynku rozegrane zostały I Mistrzostwa
Firm i Instytucji w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Straw-
czyn i Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie. Zawody polegały na sztafetowej rywali-
zacji 4-osobowych drużyn.

Bezkonkurencyjna była drużyna „Luźne Chłopaki”
w składzie Artur Skuza, Karol Gajewski, Łukasz Lipka
i Bartłomiej Gibalski, która w czasie 60 minut przepłynęła
aż – 4825 m. Artur Skuza, który przepłynął 1225 m i zdobył
tytuł najlepszego zawodnika to czołowy pływak okręgu święto-
krzyskiego i uczestnik Mistrzostw Polski do lat 16. Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowy puchar, karnet dla drużyny na pływalnię
OLIMPIC o wartości 600 zł oraz bon do sklepu sportowego
na kwotę 400 zł. „Luźne Chłopaki” wyprzedzili drugi w kolej-

ności zespół – Woźniak Tri-Run Club/Kifato MK – aż o 1000 m,
czyli 40 długości basenu. W składzie tej drużyny byli: Łukasz
Woźniak (lekkoatleta ze Strawczyna, jeden z czołowych Polski
biegaczy), Maciek Mazurkiewicz, Michał Boroń iMateusz
Chrabąszcz. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca był puchar,
karnet dla drużyny na pływalnię OLIMPIC o wartości 400 zł
oraz bon do sklepu sportowego na kwotę 300 zł. O 300 m mniej
(3550 m) przepłynęła trzecia w kolejności drużyna Stowarzy-
szenia Sportowo-Rekreacyjne TopSpin z Promnika, która w na-
grodę otrzymała puchar, karnet dla drużyny na pływalnię
OLIMPIC o wartości 200 zł oraz bon do sklepu sportowego
na kwotę 200 zł. Drużyna z Promnika w składzie Dawid
Lewandowski, Michał Rogula, Szymon Hajzler i Krzysztof
Dziuba miała chyba najgłośniejszy doping i wspierającą ich
„maskotkę” z klubowym szalikiem. Czwarte miejsce w rywali-
zacji zajęła jedyna reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu Gminy – druhowie z OSP Strawczyn, którzy przepły-
nęli zaledwie 100 m mniej niż zespół TopSpin Promnik. Zawod-
nicy wszystkich sztafet przepłynęli w sumie 15 650 metrów,
czyli 626 długości basenu.

Po zakończeniu rywalizacji Firm i Instytucji odbyły się
I Indywidualne Mistrzostwa w Pływaniu o Puchar Wójta Gmi-
ny Strawczyn i Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie. W kategorii kobiet (100 m stylem do-
wolnym) zwyciężyła Daria Szczypiór (z czasem 1 min., 1 2 sek.
i 1 8 setnych sek.). Drugie miejsce zajęłaWiktoria Gajewska
(1 min., 1 4 sek. i 23 setne sek.), a trzecie Amelia Nawrot
(1 min., 1 6 sek. i 40 setnych sek.). Mężczyźni rywalizowali sty-
lem dowolnym na dystansie 200 m. Zwyciężył Karol Gajew-
ski (2 min., 1 5 sek. i 70 setnych sek.), drugi byłArtur Skuza
(2 min., 22 sek. i 78 setnych sek.), a trzecie miejsce zajął
Dawid Lewandowski (3 min., 28 sek. i 48 setnych sek.).
W zawodach indywidualnych nagrodami były karnety na pły-
walnię OLIMPIC o wartości 200 zł (I miejsce), 1 50 zł (II miej-
sce) i 1 00 zł (III miejsce).

Wśród zawodników było liczne grono osób spoza powia-
tu kieleckiego i I Mistrzostwa w Pływaniu były świetną okazją,
nie tylko do wspólnej zabawy połączonej z rywalizacją i zdo-
byciem atrakcyjnych nagród, ale także do promocji pływalni
OLIMPIC w Strawczynku i całej Gminy Strawczyn.

KarolWójcik

Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk dyrektora SCKiS Macieja
Lewandowskiego oraz organizatora zawodów - Michała Dziury.

W sali gimnastycznej szkoły w Korczynie rozegrany
został Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej kl. IV-VI Szkół
Podstawowych o Puchar Państwa Rathke, zorganizowany
przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

1 5 marca 2017 r. do rozgrywek w kategorii dziewcząt
przystąpiły wszystkie szkoły z naszej gminy tj . Korczyn, Straw-
czyn, Promnik, Ruda Strawczyńska, Chełmce, Oblęgorek
i Niedźwiedź. Rozgrywki prowadzone były systemem każda
drużyna z każdą. W spotkaniach do końca nie było wiadomo,
która szkoła zwycięży. Ostatecznie wygrała drużyna dziewczat
z SP w Niedźwiedziu, drugie miejsce zajęła SP w Chełmcach,
a trzecie SP w Promniku. Najlepszą bramkarką Turnieju wybra-
na zostałaAndżelika Mróz z Korczyna, a za najlepszą zawod-
niczkę uznano Julię Majkę z SP w Niedźwiedziu.

W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy.

22 kwietnia 2017 r., kiedy do swoich rozgrywek przystą-
pili chłopcy. W turnieju nie wzięła udziału tylko drużyna z Ob-
lęgorka, która już wcześniej miała zaplanowaną wycieczkę.
Emocje sięgały zenitu – były momenty, że i trenerzy nie mogli
utrzymać nerwów na wodzy, ale tak bywa, gdy drużyny prezen-
tują wyrównany poziom i nie ma zdecydowanego faworyta.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna z SP w Promniku. Pierwszy
mecz na to nie wskazywał, lecz z meczu na mecz chłopcy
z Promnika grali coraz lepiej i zasłużenie zdobyli tytuł mistrza.
Drugie miejsce zajęła SP z Niedźwiedzia, a trzecie SP z Rudy
Strawczyńskiej . Najlepszym bramkarzem zostałMichał Cie-
sielski reprezentujący SP z Rudy Strawczyńskiej , a najlepszym
zawodnikiem został Piotr Sornat z Promnika.

Za pomoc w organizacji turnieju SCKiS składa serdecz-
ne podziękowanie Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” oraz
dyrekcji i nauczycielom wychowania fizycznego ze szkoły
w Korczynie.

Bogdan Woźniak



Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie zaprasza na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbę-
dzie się 4 czerwca 2017 r. (niedziela) w godz. 15:00 – 22:00
na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC
w Strawczynku.

Jak co roku towarzyszyć nam będzie mnóstwo atrak-
cj i, wesołe miasteczko, konkursy dla publiczności, wybory
Małej Miss i Małego Mistera, animacje dla najmłodszych,
dyskoteka. Zapraszamy również do wzięcia udziału w kon-
kursach, których finał odbędzie się podczas tego festynu:
- konkurs plastyczny „Stań po drugiej stronie mocy” – dla
dzieci do 12 lat,
- konkurs plastyczno-przestrzenny na rzeźbę w kształcie drze-
wa – dla młodzieży od 13 lat,
- konkurs literacki „Dokąd zmierza nasza Planeta”,
- konkurs plastyczny „Za górami, za lasami…”
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

UWAGA!
Wszystkie dzieci chcące zaprezentować swoje zdolności
wokalne i muzyczne podczas festynu z okazji Dnia Dziecka,
prosimy o zgłaszanie się pod nr tel. 605 041 736 do dnia
26 maja 2017 r.

więcej informacji na stronie www.olimpicstrawczyn.pl

Święto Kobiet ma długą tradycję. Swoje początki
bierze z okresu rzymskiego. Z okazji tego święta mężowie
obdarowali swoje żony prezentami. Pierwsze obchody
Narodowego Dnia Kobiet w czasach nowożytnych odbyły się
28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce Ludo-
wej Dzień Kobiet obchodzono obowiązkowo w szkołach i za-
kładach pracy. W dzisiejszych czasach to święto nie jest tak
donośnie obchodzone jak wcześniej .

W Szkole Podstawowej w Chełmcach z okazji Dnia Ko-
biet uczniowie kl. VI pod opieką Henryka Osmendy przygo-
towali program artystyczny. Dzieci recytowały humorystyczne
wiersze. Utwory poetyckie były przeplatane piosenkami takimi
jak: „Takie ładne oczy”, czy „Tak bardzo się starałem”. Chłop-
cy przedstawili również horoskopy najpopularniejszych imion
kobiecych, m.in. Natalii, Julii, Moniki i Wiktorii. Następnie
uczniowie złożyli pracownicom szkoły i koleżankom życzenia:
zdrowia, szczęścia, uśmiechu na co dzień, powodzenia u męż-
czyzn. Pod koniec uroczystości wręczyli im róże i zaśpiewali
„Sto lat”. Ten dzień był pełen uśmiechu, radości i życzliwości
ze strony chłopców.

Krystyna Lis

21 marca to kalendarzowy początek wiosny. Jak co
roku o obrzędach z tym związanych nie zapomniały dzieci
z punktów przedszkolnych prowadzonych przez Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Poszukiwanie Wiosny
Przedszkolaki z „Utalentowanego Przedszkola” w Oblę-

gorze zaprosiły koleżanki i kolegów z Oblęgorka prosząc o po-
moc w przywołaniu Pani Wiosny. Dzieci wspólnie obejrzały te-
atrzyk kukiełkowy przygotowany przez nauczycielki: Agnieszkę
Szcześniak iMarlenę Gołuchowską. Po przedstawieniu oka-
zało się, że Wiosna potrzebuje pomocy – dzieci musiały odna-
leźć ukrytą zimową pannę, która wraz z królową Zimą próbo-
wała utrudnić jej podróż. Po wykonanym zadaniu Marzanna
została uwięziona i musiała poczekać na samolot do krainy
wiecznej zimy. Po długim wyczekiwaniu wreszcie nadeszła
upragniona wiosna. Wesoły wiosenny korowód przejechał przez
całe przedszkole. Pani Wiosna przygotowała dla dzieci zagad-
ki, które ukryły się pod kropkami biedronek. Wszyscy pięknie
rozwiązali zadania naszego gościa za co zostali nagrodzeni słod-
kimi niespodziankami. Wiosna ruszyła w świat rozsiewając
wkoło uśmiech, zieleń i barwne kwiaty.. .

Zajęcia edukacyjne
W Przedszkolu w Strawczynku odbyły się uroczyste za-

jęcia edukacyjne związane z obchodami Pierwszego Dnia Wio-
sny. Miały one na celu przybliżenie tradycji i zwyczajów pol-
skich a także rozpoznawanie charakterystycznych cech pór roku.

Przedszkolaki w tym dniu powitał odmieniony wystrój
sali. Podczas zajęć dzieci niespodziewanie usłyszały głos Pani
Wiosny, która poprosiła ich o odczytanie listu, w którym zawar-
te były ważne zadania do wykonania. Najważniejszym z nich
było odnalezienie i pożegnanie zimy. Dzieci postanowiły zapro-
sić Panią Wiosnę, w postać której wcieliła się stażystkaAnna
Pańczyk. Wraz z nią i wychowawczynią Katarzyną Ziętek
udały się nad pobliską rzeczkę, aby tam w symboliczny sposób
ze śpiewem na ustach utopić Marzannę. W drodze powrotnej
każde dziecko szukało oznak wiosny. Ku radości wszystkich
na przedszkolnym podwórku znaleziono stokrotki. Po powrocie
do sali dzieci losowały zagadki związane z porami roku, ukry-
te w kapeluszu Wiosny. Następnie wspólnie wykonały jej por-
tret. Na zakończenie wspólnej zabawy Pani Wiosna częstowała
przedszkolaków słodkościami.

Podobne zajęcia – poszukiwanie Wiosny, topienie Ma-
rzanny i konkursy z nagrodami odbyły się także w pozostałych
punktach przedszkolnych prowadzonych przez SCKiS
– w Chełmcach, Korczynie, Niedźwiedziu i Strawczynie.

Anna Kowalczyk

SPRZEDAM ROLNIKOWI
Dom (180 m2) w Chełmcach,

na działce rolno-budowlanej (6500 m2).
Na parterze znajduje się przestronny salon i kuchnia.
Na piętrze znajdują się 4 pokoje i duża łazienka z WC.

Nowy dach – zmieniony jesienią 2015 r.
Anna – tel. 539 460 877



Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją. Upowszechnianie
czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzie-
ci i młodzieży – pod takim hasłem obchodziliśmy w SP Korczy-
nie, w dniach 13-18 marca, Tydzień Kultury Języka.

Od poniedziałku do piątku dzieci ze szkoły w Korczynie
uczestniczyły w różnych konkursach językowych oraz zabawach
czytelniczych. Już w poniedziałek odbył się Międzyszkolny
Konkurs Ortograficzny. W kategorii klas III-IV wygrałaMile-
na Kowalska (IV). Natomiast najlepszą znajomością pisowni
w kategorii klas V-VI wykazała się Wiktoria Titkin (VI).
Następnego dnia chętni uczniowie stworzyli wystawę pt. „Por-
tret mojego ulubionego bohatera literackiego”. W środę dzieci
z oddziałów II-IV uczestniczyły w Konkursie Pięknego Czyta-
nia i tutaj bezkonkurencyjny okazał się Konrad Zarychta z kla-

Pierwszy Dzień Wiosny, czyli tradycyjny „Dzień
Wagarowicza” to czas szczególny dla społeczności szkolnej .
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczy-
nie świętowanie zaczęli już 20 marca. Rozpoczął się wtedy
tzw. kolorowy tydzień. Każdy dzień miał przypisaną barwę.

W poniedziałek uczniowie przybrali białe stroje i odbyli
spotkanie ze stomatologiem Joanną Stokowiec-Gad i pielę-
gniarką szkolnąMarią Wesołą poświęcone tematyce zdrowot-
nej . Wtorek był dniem zielonym. Wówczas uczennice z klasy 6
zaprezentowały krótkie przedstawienie pt. „Pierwszy dzień wio-
sny – czyli władza i pieniądze”. Warto zaznaczyć, że ten sam
spektakl zajął pierwsze miejsce na XVII Festiwalu Teatralnym
w Piekoszowie. Kolor żółty królował we środę. Tego dnia kla-
sy przygotowały dla Pani Wiosny zdrowe, wiosenne śniadanie.
Spotkały się także zMarcinem Bernatem, który opowiedział
im o swojej pasj i, jaką jest paralotniarstwo. W czwartek obo-
wiązywał kolor czerwony. Wtedy uczniowie klas III i VI zapre-
zentowali swoje umiejętności taneczne. W piątek – dzień fiole-
towy wiosnę powitano na sportowo. Drużyny rywalizowały
w przeciąganiu liny, szukaniu butów, turlaniu piłki lekarskiej
miotłą i najdalej oddanym skoku. W uczniowskich zmaganiach
klas młodszych pierwsze miejsce zajęła klasa III a w kategorii
klas starszych klasa VI.

Ewa Jakubczyk, Olga Chruściak

Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wycze-
kiwany przez wszystkie dzieci. Z tej okazji 20 marca 2017 r.
w SP w Chełmcach został zorganizowany Szkolny konkurs
recytatorski klas O-I pod hasłem „Wiosna mi w duszy gra”.

Mali artyści przygotowali wiersze z dostępnej literatury
dziecięcej . Jury konkursu po wysłuchaniu wielu wspaniałych
interpretacj i postanowiło nagrodzić: Zuzannę Skarbek z kl. I
- I miejsce, Maję Jas z kl. I - II miejsce, Filipa Lisowskiego

Czwartek był dniem lekturowych gier planszowych.

Powitanie wiosny w SP w Chełmcach było wyjątkowo kolorowe.

21 marca w SP w Rudzie Strawczyńskiej było wesoło
i kolorowo. W tym dniu nauczyciele, wszyscy uczniowie
i pracownicy przywitali rozpoczęcie najbardziej lubianej
i wyczekiwanej pory roku, jaką jest wiosna.

Z tej okazji uczniowie klasy III pod kierunkiem nauczy-
ciela przyrody p. K. Głowackiej przygotowali krótką scenkę
pod tytułem „Pierwszy Dzień Wiosny”, opowiadającej zabaw-
ne perypetie uroczej żabki i zakochanego w niej bociana. Insce-
nizacja spodobała się wszystkim, a młodzi aktorzy otrzymali
duże oklaski. W tym dniu też wszyscy uczniowie, którzy mieli
element stroju w kolorze żółtym, zostali zwolnieni z odpytywa-
nia. Z tego powodu też nastrój w szkole tego dnia był wyjątko-
wy.

Katarzyna Głowacka

z kl.„0” - III miejsce oraz wyróżnić Piotra Chocholskiego
z kl.„0” i Natalię Sękowską z kl. I.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci poezją, roz-
wijanie zdolności recytatorskich oraz wyrobienie odwagi i śmia-
łości do występów, a jego organizatorem p. Krystyna Nowek.

Z kolei 21 marca uczniowie klas IV-VI wraz ze swoimi
opiekunami wzięli udział w Wiosennym Turnieju o Puchar Dy-
rektora Szkoły a z klas 0-III w „Wiosennych potyczkach”.
Wszystkie dzieci były przebrane w kolorowe, wiosenne stroje.
Na sali gimnastycznej rywalizowały ze sobą w konkurencjach
wiedzowych i sportowych. Drużyny z poszczególnych klas mu-
siały rozwiązać krzyżówki, rozpoznać kwiaty, odgadnąć wio-
senne zagadki, co okazało się dla nich bardzo łatwym zadaniem.
Wiele emocji wzbudziły też zabawy sprawnościowe: rzut żab-
ką, łowienie ryb, toczenie papierowej kulki miotłą, sadzenie
marchewek. Kolejną konkurencją była prezentacja poszczegól-
nych klas. Liczyła się pomysłowość i oryginalność oraz sposób
zaprezentowania się. Komisja oceniła przygotowane stroje, re-
kwizyty, napisy na transparentach oraz oryginalne okrzyki na
cześć wiosny. W tym roku poziom rywalizacji był wyrównany.
Puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa IV.

Powitanie wiosny było niezwykle barwne i wesołe,
a dzieci doskonale poradziły sobie ze współzawodnictwem kla-
sowym. Wyniosły z niego poczucie wspólnoty i odpowiedzial-
ności za wykonanie zadań. Konkurencje do turnieju przygoto-
wały i przeprowadziły Jolanta Ochal iMałgorzata Dziura.

Krystyna Lis

sy IV. Nie lada gratką dla uczniów były czwartkowe lekturowe
gry planszowe. Podczas przerw chętne osoby grały we własno-
ręcznie wykonane gry, stworzone na podstawie lektur szkolnych.
W piątek odbył się turniej Wielka Gra z Językiem Polskim.
Z różnymi językowymi zadaniami najlepiej poradziła sobie dru-
żyna z klasy szóstej w składzie: Urszula Kowalska oraz Kin-
ga Podstawka. Tydzień Kultury Języka nie obył się bez Szkol-
nego Kina. Po zajęciach, uczniowie z klas IV-VI oglądali
wspólnie filmowe adaptacje książek. Tydzień Kultury Języka
znów stał się czasem radości oraz wspólnej nauki przez zabawę.

Magdalena Jarząbek



Od 11 do 15 marca 2017 r. nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku uczestniczy-
li w ósmej wizycie szkoleniowej ramach współpracy szkół
w programie Erasmus+. Tym razem odwiedziliśmy szkołę
podstawową Basisschool Bernardus w Saasveld w Holandii.

Działania projektowe rozpoczęły się od zwiedzania
Amsterdamu. Następne dni spędziliśmy już w szkole naszego
partnera, gdzie mieliśmy sposobność dowiedzieć się, że szkoła
uczestniczy w projekcie „The Leader in Me”, zakładającym,
że to uczeń kieruje swoim indywidualnym rozwojem. Najwięk-
szym jednak zaskoczeniem był obiad przygotowany dla nas
przez uczniów pod opieką jednego z nauczycieli. Oczywiście
nie mogło zabraknąć warsztatów dla partnerów. Wzięliśmy
udział w zajęciach malarskich, w warsztatach dotyczących roz-
wiązywania konfliktów, pracowaliśmy z tabletami, wykonali-
śmy „mówiące” totemy, które można wykorzystać w pracy wy-
chowawczej z klasą.

W trakcie wizyty mieliśmy także okazję pochwalić się
pracami naszym uczniów. Jak zawsze niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszyła się nasz kronika projektowa prowadzona przez

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, czyli bar-
dzo sympatyczne święto, także panów, bo przecież miło jest
dostawać kwiaty, ale również je wręczać.

Tulipany to tradycyjny upominek z okazji Dnia Kobiet.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyń-
skiej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez
uczniów pod kierunkiem nauczycieli: p. Anny Kowalczyk
i p. Emilii Zielińskiej . Wszystkie Panie, zarówno te duże, jak
i małe na wstępie powitali uczniowie zerówki, a wiadomym jest,
że prym wiedli chłopcy. Dzieci zaprezentowały scenkę-konwer-
sację, która informowała o tym, jak w życiu codziennym waż-
na jest obecność kobiet, po czym chłopcy wiwatowali na cześć
pań, gdyż doszli do wniosku, iż nudno byłoby bez kobiet na
świecie. Następnie najmłodsi uczestnicy wyrazili swe uznanie
dla Pań recytując wiersze, po czym dziewczynki odwdzięczyły
się prezentując swe wdzięki i talenty wykonując uwodzicielski
taniec w rytm piosenki Alicj i Majewskiej „Być kobietą”.

W dalszej części akademii starsi uczniowie występowa-
li „na scenie” w rytm muzyki klasycznej . Grali, śpiewali i tań-
czyli do znanych utworów. Między innymi do: „Gdybym był
Bogaczem” z opery „Skrzypek na dachu”, „Na chwałę miłości”
z opery „La Traviata”, czy „Marsza weselnego” Feliksa Men-
delssohna. Największe emocje wzbudził występ chłopców z kla-
sy III i IV, którzy zatańczyli „Jezioro łabędzie” balet Piotra Czaj -
kowskiego. Na zakończenie wszyscy chłopcy ze szkoły
zaśpiewali „Przez twe oczy zielone” zespołu Akcent, złożyli
wszystkim paniom i dziewczynom najserdeczniejsze życzenia
z okazji ich święta i obdarowali kwiatami.

Anna Kowalczyk
Emilia Zielińska

20 marca uczniowie SP w Rudzie Strawczyńskiej zor-
ganizowali obchody dnia Świętego Patryka, przypadające
corocznie w Irlandii 17 marca. Wszyscy uczniowie przybyli
do szkoły ubrani na zielono, nosząc zielone kapelusze przy-
ozdobione kończyną shamrock.

Zielony to tradycyjny kolor Dnia Świętego Patryka.

Nauczyciele z Oblęgorka z wizytą w Holandii.

Według legendy, wykorzystał ją Święty Patryk poprzez
pokazanie tej rośliny jako jednej łodygi z trzema liśćmi do zo-
brazowania istoty Trójcy Świętej . W dniu św. Patryka, sham-
rock jest noszony w klapie ubrania przez Irlandczyków na ca-
łym świecie. Został również zaadaptowany jako znak firmowy
przez irlandzkie linie lotnicze Aer Lingus, jak również i inne
przedsiębiorstwa, chcące zaakcentować swoją irlandzką przy-
należność. Obecnie symbol ten jest używany bardziej w kultu-
rze irlandzkiej , niż w sferze religijnej , jak to miało miejsce
w historii Irlandii.

Głównym celem obchodów była promocja kultury, histo-
rii i tradycji Irlandii. Uczniowie kl. VI pod opieką p. Iwony
Toporek zaprezentowali widowisko artystyczno-edukacyjnego
w języku angielskim. Przedstawiono życie św. Patryka, historię
święta oraz ciekawostki o Irlandii. Oprócz tego uczennice kl. VI
zatańczyły tradycyjny taniec irlandzki. Publiczność miała rów-
nież okazję obejrzeć prezentację multimedialną, poszerzającą
wiedzę z dziedziny kultury, historii i tradycji „Zielonej Wyspy”.
Obchody święta zostały zakończone zabawą oraz paradą, w któ-
rej wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły.

Iwona Toporek

p. Małgorzatę Masłowską przy współpracy z p. Alicją Gos.
Nasza wizyta zakończyła się wspólnym zwiedzaniem miejsco-
wości Ootmarsum i muzeum Tona Schultena.

Alicja Gos



W dniu 30 marca 2017 r. dwunastu uczniów z klasy
IIb z SP w Oblęgorku wraz ze swoją wychowawczynią
Jolantą Smolarczyk uczestniczyło w XVII Międzygminnym
Festiwalu Teatralnym pod nazwą „Wiosna, ach to ty!”.
Festiwal odbył się w sali GOK w Piekoszowie. Uczniowie
z Oblęgorka zaprezentowali przedstawienie pt. ”Wiosna”,
za które w kategorii klas I–III zdobyli II miejsce. Jury do-
ceniło innowacyjne podejście do tematyki wiosennej i grę
aktorską małych artystów.

10 marca 2017 r. okazał się niezwykle szczęśliwym dniem
dla uczennic Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku biorących udział
w XXIV Regionalnym Konkursie Wiedzy o Józefie Wybickim.
W konkursie organizowanym przez ZSP nr 1 w KielcachWik-
toria Krzemińska zajęła I miejsce, a Natalia Ziernik II miej-
sce. Gimnazjalistki przygotowywały się do pisania testu pod
kierunkiem nauczycielki j . polskiego, Marzeny Walczak.

W dniu 24 marca w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach odbył się finał XXVI edycji wojewódzkiego kon-
kursu pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” organizo-
wanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Par-
ków Krajobrazowych. III miejsce zajął zespół gimnazjalistów
ze szkoły w Oblęgorku w składzie: Agata Dziura, Klaudia
Sideł, Urszula Zapała, Maciej Zapała, Magdalena Dziura
i Aleksandra Brelska pod opieką Jarosława Skoczylasa. Kon-
kurs miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie ucznio-
wie z Oblęgorka przygotowali samodzielnie nakręcony teledysk
dotyczący Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowe-
go przy współpracy ze Szkolnym Zespołem Wokalnym (Kac-
per Śliwa, Mikołaj Gołębiowski, Damian Prus, Anita Prus)
pod kierunkiem Zbigniewa Wójcika. W finale zaś popisali się
wiedzą z biologii, geografii, ekologii i ochrony przyrody.

Jolanta Smolarczyk, Marzena Walczak
i Jarosław Skoczylas

W bibliotece szkolnej w Oblęgorku od 13 do 17 mar-
ca odbył się szereg przedsięwzięć w ramach XXV Jubileuszo-
wego Tygodnia Kultury Języka. Niezwykle cenne okazało się
spotkanie 15 marca z dr. Januszem Wróblewskim, wybitnym
językoznawcą, pomysłodawcą i inicjatorem TKJ.

Podczas swojego wykładu, pod hasłem „Rola języka
w życiu człowieka”, znakomity Gość, wykładowca UJK w Kiel-
cach, mówił nie tylko o kulturze języka jako najważniejszej spo-
łecznej kompetencji, ale ciągłym jego doskonaleniu. Przekony-
wał jednocześnie zgromadzoną w bibliotece publiczność
do odkrywania tajników języka i wystąpień krasomówczych.
Podkreślił, że stosując róże formy wypowiedzi, młody człowiek
może osiągnąć w życiu sukces, który należy łączyć z pasją, cze-

go przykładem jest on sam. Pro-
wadzi bowiem Fundację Ptasi Azyl
(Ośrodek Pomocy Dzikim Zwie-
rzętom), jedyną tego typu placów-
kę w województwie świętokrzy-
skim.

Ponadto w ramach Tygodnia
Kultury Języka został przeprowa-
dzony Szkolny Turniej Mitolo-
giczny, Konkurs Pięknego Czyta-
nia dla kl. II SP, „Zoo Jana
Brzechwy” – konkurs ze znajomo-
ści wierszy dla klas zerowych.
Odbyła się też wycieczka uczniów
kl. III gimnazjum do kieleckich
bibliotek, drukarni Krad oraz An-
tykwariatu Naukowego im. An-
drzeja Metzgera.

Renata Parandyk
Dr janusz Wróblewski.



Od 2011 roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Promniku zorganizowali aka-
demię poświęconą tej tematyce. Przewodnicząca Samorzą-
du Uczniowskiego przedstawiła najważniejsze informacje
z historii zbrojnego podziemia antykomunistycznego, wspo-
mniała także o odkryciu i ekshumacji szczątków żołnierzy
w lesie w Zgórsku.

Nie mogło zabraknąć informacji o okolicznościach
powołania przez Sejm Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Całość dopełniły wiersze i piosenki w wykonaniu mło-
dzieży. Odśpiewana została także pieśń Piątej Wileńskiej Bry-
gady Armii Krajowej pt. „Wiernie iść”. Zainteresowanie uczniów
i rodziców, odwiedzających szkołę, wzbudziła także gazetka
ścienna poświęcona bohaterom podziemia antykomunistyczne-
go oraz zorganizowana równorzędnie przez bibliotekę szkolną
wystawa książek poświęcona tematyce wojennej i powojennej .

Jak co roku, w dniach 13- 17 marca, obchodziliśmy tak-
że kolejny, już XXV, Tydzień Kultury Języka. Z tej okazji na
korytarzach pojawiły się hasła zachęcające do czytania, gazet-
ki tematyczne, wystawa książek oraz zorganizowane zostały
konkursy. Całość zakończyła się apelem, podczas którego wrę-
czono nagrody, a także przedstawiono krótki spektakl pt. „Sąd
nad książką”. Nagrody w konkursach otrzymali: Patryk Koze-
ra kl. II, Krzysztof Stępień kl. IV, Karol Stępień kl. V SP oraz
Wiktoria Brudzińska kl. I gimnazjum. Gratulujemy!

Marzec to także miesiąc, w którym witamy wiosnę.
W tym roku również powstała „Marzanna”, którą uczniowie klas
0-III wraz z nauczycielami przygotowali i spalili. Ponadto oczy-
wiście odbyło się witanie wiosny „na wesoło”: z piosenkami,
wierszami i zabawami. Klasy IV- VI z kolei wybrały się w tym
dniu do kina. Uczniowie gimnazjum zorganizowali sobie wraz
z wychowawcami czas na miejscu, w szkole. Okazało się,
że wszyscy świetnie się bawili.

28 marca członkowie aktywu czytelniczego, w ramach
programu „PoczytajMY”, udali się na świetlicę SCKiS w Prom-
niku. Przedstawili młodszym kolegom przedstawienie „Sąd nad
książką”, czytali głośno baśnie, a na koniec przeprowadzili kon-
kurs z ich znajomości.

Pracowity, ale bardzo udany marzec 2017 roku już za na-
mi, a przed nami kolejne ciekawe wydarzenia, konkursy i zada-
nia. Wiosna dodaje nam energii i zapału.

Renata Zimna
Aneta Polit

8 marca w SP w Niedźwiedziu odbyła się akademia
„Z kobietami źle, ale bez nich jeszcze gorzej”. Chłopcy pod
kierunkiem p. Katarzyny Drogosz w humorystycznych scen-
kach pokazali zalety i wady życia bez kobiet.

Piękna sceneria, stroje i rekwizyty przeniosły nas do ra-
ju z Adamem, ale jeszcze bez Ewy. Zobaczyliśmy też polowa-
nie na mamuta i scenkę z życia współczesnego małżeństwa.
Wyszło bardzo zabawnie, a młodzi aktorzy dostali duże brawa.
Na koniec chłopcy złożyli wszystkim kobietom i kobietkom
życzenia, by zawsze promieniały blaskiem swego piękna i wraż-
liwości. Wszystkie panie pracujące w naszej szkole otrzymały
pyszne babeczki, a dziewczęta słodkie smakołyki i prezenty
od chłopców z klasy.

Tydzień Kultury Języka
Celem tegorocznego Tygodnia Kultury Języka było pre-

zentowanie różnych form ekspresj i kulturalnej , uświadomienie
uczniom roli ojczystego języka oraz propagowanie kultury ję-
zyka w różnych sytuacjach codziennych i publicznych. Tydzień
pod hasłem „Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją” trwał w SP
w Niedźwiedziu aż sześć dni (1 3-1 8 marca). Akcja wspólnego
czytania, zabawy językowe, przedstawienia i konkursy stały się
dla nas codziennością.

Pierwszego dnia został rozstrzygnięty Plastyczny Kon-
kurs Frazeologiczny. Zwyciężyły: Olga Wychowaniec, Oliwia
Nowak, Roksana Met, Dominika Wilczkowska iMalwina
Perz. We wtorek słuchaliśmy recytacji wierszy w wykonaniu
klas młodszych. Nagrodzeni zostali: Asia Jas, Wiktoria Pilar-
ska, Oliwia Walczyk, Eliza Hochel i Bartek Stankowski.
W środę odbył się Konkurs Skrętaczy Języka, w którym zwy-
ciężyli: Dominika Wilczkowska, Krzyś Wilczkowski i Mary-
sia Domagała, a w czwartek w Konkursie 1 z 1 3 wygrali Olga
Wychowaniec i Kacper Wąsowicz. Następnego dnia przepro-
wadziliśmy wywiad z p. Grzegorzem Gadem - kierownikiem
ZGK w Strawczynie, który opowiedział nam o swoich pasjach
i włączył się w akcję wspólnego czytania. Z piątku na sobotę
odbyło się Czytanie do poduszki, w którym uczestniczyła klasa
VI. Mistrzyniami Szkolnego Konkursu Ortograficznego zosta-
ły: Gabrysia Banaś, Oliwia Dudek i Kamila Resiak, a tytuł
Królowej Frazeologizmów zdobyła Klaudia Dudek, która wy-
kazała się najlepszą znajomością związków frazeologicznych.

Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca uczniowie kl.0-III „wyszli z ławek” i udali się

na krótki spacer, aby w sposób symboliczny pożegnać zimę.
Po dotarciu na wyznaczone miejsce przy radosnych okrzykach
nastąpiło symboliczne spalenie kukły „Marzanny”. Tym gestem
uczniowie pożegnali zimę, i przywitali wiosnę. Dalsza część
uroczystości odbyła się w sali kl. 0, gdzie chętni uczniowie
wzięli udział w konkursie plastycznym na najbardziej podobną
„Marzannę” do tej , którą spaliliśmy. Uczniowie wspólnie wy-
brali najlepsze ich zdaniem prace, które oczywiście zostały na-
grodzone.

Starsze klasy oglądały film „W pogoni za szczęściem” oraz
uczestniczyły w warsztatach „Myślimy o sobie pozytywnie - bu-
dowanie poczucia własnej wartości” prowadzonych przez psycho-
logów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie.

Katarzyna Drogosz, Aneta Jas

Laureaci konkursów Tygodnia Kultury Języka.

Czy bez kobiet mielibyśmy raj?



Smacznie i zdrowo….. powitali wiosnę uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, którzy
w ramach organizowanego przez WINIARY konkursu dla
szkół pod tym właśnie hasłem: „Żyj smacznie i zdrowo”,
21 marca 2017 r. przygotowali niecodzienną akcję. Wzięli
w niej udział przedstawiciele wszystkich klas: od zerówki
do III klasy gimnazjum.

Uroczystość otwarła dyrektor ZPO – Elżbieta Błaszczyk,
serdecznie witając wychowanków, zachęcając do zdrowej mię-
dzyklasowej rywalizacji i podkreślając, jak istotne znaczenie dla
zdrowia mają odpowiednie odżywianie i aktywny tryb życia.
Koordynatorką całej akcji była pedagog Joanna Bożęcka,
wspierana przez opiekunki samorządu: Dorota Gaj i Magda-
lena Ciszek oraz wszystkich wychowawców i nauczycieli. Te-
go dnia uczniowie niezwykle chętnie przyszli do szkoły, wie-
dząc, że zapowiada się on bardzo interesująco.

Wiosna jest niewątpliwie najbardziej odpowiednim okre-
sem, aby wprowadzić do naszych jadłospisów trochę kolorów
i witamin. Wiedzą o tym doskonale nawet uczniowie klas 0-III
szkoły podstawowej, którzy chętnie włączyli się do akcji orga-
nizowanej przez starszych kolegów. Najmłodsi uczniowie
szkoły – dzieci z klas 0 - przygotowali dla starszych kolegów
apel, w którym wcielając się w rolę warzyw i owoców, zapre-
zentowali smaczny i zdrowy jadłospis na cały dzień. Pół żartem,
pół serio przypomnieli, jak ważne jest śniadanie, z czym najle-
piej podać schab oraz czego nie jeść wieczorem, by uniknąć
bólu brzucha. Nie zabrakło także przepięknych piosenek i hu-
morystycznych scenek. Na zakończenie tego radosnego dnia,
korzystając ze sprzyjającej , wiosennej pogody uczniowie klas
0-III wybrali się wraz z wychowawcami na spacer, niosąc ze so-
bą Marzannę – symbol odchodzącej zimy.

Uroczystość dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum prowadzili najstarsi uczniowie - z klasy IIIb. W cie-
kawy i przystępny sposób przypomnieli oni wszystkim zgroma-
dzonym zasady zdrowego odżywiania się oraz zaprezentowali
bardzo zabawne przedstawienie o Jasiu i Małgosi, którzy od-
uczyli złą czarownicę niewłaściwych nawyków żywieniowych,
przygotowując dla niej smakowite i zdrowe przekąski. Kolej-
nym punktem programu było zaprezentowanie przez wszystkie

klasy apetycznie wyglądających potraw, przygotowanych oczy-
wiście przez samych uczniów tylko i wyłącznie ze zdrowych
produktów. Specjalnie w związku z realizowaną akcją „Żyj
smacznie i zdrowo” szkołę w Strawczynie odwiedziły dwie jej
absolwentki: Magda Rogula i Iwona Urbańczyk, które aktu-
alnie uczą się w technikum gastronomicznym. Dziewczęta dla
swoich młodszych koleżanek i kolegów przygotowały ciekawą
prezentację multimedialną przybliżającą zagadnienia związane
ze zdrową, zbilansowaną dietą i aktywnością fizyczna. Następ-
nie przeprowadziły konkurs sprawdzający wiedzę uczniów
na temat racjonalnego odżywiania. Kolejnym punktem progra-
mu było zaprezentowanie przez reprezentantów poszczególnych
klas oryginalnych owocowych bądź warzywnych przebrań.
Kreatywność uczniowska okazała się ogromna! Nic dziwnego
więc, że nie zabrakło tu smakowicie wyglądających balonowych
winogron, bibułowych marchewek, brokułów, sałaty, a nawet
zielonego groszku! Przy okazji uczniowie przedstawiali widow-
ni informacje na temat wartości odżywczych prezentowanego
owocu lub warzywa. Ogromnie przypadły wszystkim do gustu
także wiersze związane z tematem przewodnim akcji ułożone
przez każdą klasę i wygłoszone na forum szkoły. Po kilkunasto-
minutowej przerwie na zdrowe śniadanie uczniowie zaprezen-
towali jeszcze przygotowane wcześniej w salach plakaty zachę-
cające do smacznego i zdrowego odżywiania się oraz obejrzeli
na ten temat krótki film. Jury, w którym zasiadali nieposiadają-
cy wychowawstwa nauczyciele, skrupulatnie oceniało poszcze-
gólne konkurencje konkursowe, ale i tak miało niemały kłopot
z wyłonieniem zwycięskich klas, gdyż wszystkie znakomicie
wywiązały się z powierzonych im zadań. W szkole podstawo-
wej I miejsce zajęli przedstawiciele V klasy, zaś w gimnazjum
bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klasy IIIb, którzy
najaktywniej zaangażowali się w przygotowanie całej uroczy-
stości i wykonanie poszczególnych zadań konkursowych Nad-
programowo zaśpiewali oni nawet piosenkę i przynieśli trans-
parent z hasłem nawołującym do jedzenia warzyw i owoców.
Wyróżnione klasy zostały nagrodzone pamiątkowymi dyploma-
mi oraz dodatkowymi „niepytkami”, czyli możliwością zgłosze-
nia nieprzygotowania do lekcji w ciągu jednego dnia przed
zakończeniem trwającego roku szkolnego. Mimo że był to prze-
cież tradycyjny Dzień Wagarowicza, pełni wrażeń uczniowie
opuścili mury ZPO w Strawczynie dopiero po rozstrzygnięciu
konkursów i zakończeniu całej akcji. Do głowy im nawet nie
przyszło, by uciekać tego dnia ze szkoły…

Magdalena Ciszek, Katarzyna Wąsowicz

Prezentacja warzywno-owocowych strojów.

8 marca w ZPO w Strawczynie, podobnie jak w in-
nych szkołach, świętowany był Dzień Kobiet. Z tej okazji
uczniowie klasy III B gimnazjum, pod opieką księdza Da-
miana Wojdyły oraz panów Marcina Stolarskiego i Dariu-
sza Hołdy, przygotowali krótki program artystyczny dla pań.

Uroczystość rozpoczął Eryk Trzebiński rozważaniami
na temat historii tego święta, następnie jego koledzy przybliży-
li wszystkim pochodzenie i znaczenie wybranych imion żeń-
skich. Okazało się, że niektóre z nich kryją w sobie wiele cie-
kawych sekretów. Reprezentant szkoły podstawowej Krzysiu
Ciszek pięknie odczytał skierowany do wszystkich – tych młod-
szych i starszych - pań tekst poetycki. Akademię umilił występ
szkolnego chóru prowadzonego przez p. Agatę Bazalińską.

Oczywiście nie mogło zabraknąć pięknych życzeń, a mi-
łym akcentem okazał się występ Kacpra Zajęckiego, który
zagrał na akordeonie tradycyjne „Sto lat”. Na koniec przedsta-
wiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 i Szkoły
Podstawowej im. S. Żeromskiego w Strawczynie wręczyli pa-
niom dyrektor kwiaty. Dyrektor Elżbieta Błaszczyk w imieniu
wszystkich pań podziękowała chłopcom za występ, życzenia
i kwiaty, a także poprosiła, aby w tym szczególnym dniu pamię-
tali oni również o kobietach, które troszczą się o nich na co dzień
– mamach, siostrach i babciach.

Katarzyna Wąsowicz
Uczniowie zwycięskiej kl. IIIb gimnazjum.








