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10 marca 2017 r. obradowała Rada Gminy w Straw-
czynie. Radni przegłosowali 7 uchwał.
1 . W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmi-
ny Strawczyn. Nowe stawki prezentujemy na str. 3 .
2. W sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Strawczyn w 2017 roku”.
3 . W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących
w działaniach ratowniczo-gaśniczych (14 zł/h) lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub Gminę (10 zł/h).
4. W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Straw-
czyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określania
dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kry-
teriów.
5. W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej
szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmi-
na Strawczyn.
6. W sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przed-
szkola w Strawczynie.
7. W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komu-
nikacyjnych na terenie gminy Strawczyn. Wstępną lokalizację
przystanku dwustronnego w miejscowości Akwizgran wyzna-
czono przy drodze powiatowej nr 0493T, między drogami
wewnętrznymi działek o nr ew. 144 i 238. Wstępną lokalizację
przystanku dwustronnego w miejscowości Małogoskie wyzna-
czono przy drodze powiatowej nr 0494T w obrębie skrzyżowa-
nia drogi powiatowej i drogi gminnej działek nr ew. 507 i 487.

Radni przyjęli także sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego w 2016 r. oraz sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.

Wójt Tadeusz Tkaczyk odpowiadał na pytania Radnych
dotyczące, m.in. kwestii połączeń komunikacyjnych, szczegól-
nie pomiędzy Oblęgorkiem i Strawczynem oraz Korczynem
i Strawczynem. Gorąca dyskusja, w której udział wzięli także
rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, dotyczyła utworzenia
przedszkola w Korczynie. Dalszego ciągu rozmów na ten temat
można spodziewać się na kolejnych sesjach Rady Gminy.

Zapis wideo całej sesj i, w tym przebieg dyskusji, można
obejrzeć na stronie Urzędu Gminy: www. strawczyn. pl w zakład-
ce: O gminie > Samorząd > Nagrania z Sesji i Komisji Rady
Gminy > 2017.

KarolWójcik

Od ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się 3 lu-
tego 2017 r. Wójt wykonywał bądź nadzorował zadania zwią-
zane z: określeniem sposobu realizacji i przygotowaniem
projektów uchwał Rady Gminy, czy realizacją inwestycji.
W zakresie infrastruktury:
1 . Trwają roboty budowlane przy budowie przedszkola w msc.
Strawczyn oraz nadbudowie łącznika i zaplecza sali gimnastycz-
nej przy ZPO w Strawczynie.
2. Przygotowano sprawozdawczość:
- dla projektów zrealizowanych z udziałem środków z RPO WŚ
2007-2013 oraz PROW 2007- 2013,
- dla projektu dotyczącego uzyskania dotacji na opracowanie
Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023,
- dla projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz

ochrona dzieci i młodzieży w Gminie Strawczyn” w ramach Pro-
gramu Rządowego Razem Bezpieczniej im. Władysława Sta-
siaka na 2016 i 2017 r.
3 . Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu
pn. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej
w Chełmcach w ramach naboru prowadzonego przez LGD
Dorzecze Bobrzy.
4. Pomoc w opracowaniu wniosków dla organizacji pozarządo-
wych z terenu Gminy Strawczyn w ramach naboru prowadzo-
nego przez LGD Dorzecze Bobrzy (3 wnioski).
5. W dniu 08.02.2017 r. podpisano umowę na wykonanie doku-
mentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Widomej
i Pogodnej w Oblęgorze przy drodze powiatowej , natomiast
w dniu 07.03.2017 r. podpisane zostały umowy na wykonanie
remontów 3 dróg gminnych tj . ul. Zacisze w Strawczynku,
ul. Granicznej w Strawczynku, ul. Kościelnej w Chełmcach,
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie wynosi 50%.
W zakresie zamówień publicznych:
1 . W dniu 07.03.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego na zadanie: „Usuwanie i unieszko-
dliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości
położonych na terenie gminy Strawczyn w 2017 r.”.
2. 1 6.02.2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego na zadanie: „Transport kruszywa drogowego
na teren gminy Strawczyn w 2017 roku”. Otwarcie ofert nastą-
piło w dniu 24.02.2017 r.
3 . 27.02.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: „Remont dróg gminnych
w msc. Strawczynek ul. Zacisze, ul. Graniczna oraz w msc.
Chełmce ul. Kościelna na terenie gminy Strawczyn”, podpisa-
nie umowy 07.03.2017 r.
W zakresie oświaty:
1 . Do Kuratorium Oświaty przesłano informację w zakresie we-
ryfikacji naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrze-
bowania oraz zaplanowanego wkładu własnego zgodnie z art.
1 28 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r. – dotyczy stypendium szkolnego.
2. Przygotowano sprawozdanie z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodo-
wego w szkołach prowadzonych przez Gminę Strawczyn
za 2016 rok. Na wszystkich szczeblach awansu zawodowego
nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie.
3 . Gmina Strawczyn przystąpiła do Programu „Szkolny Klub
Sportowy” w 2017 r. Celem Programu jest organizacja i prowa-
dzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzie-
ci i młodzieży. Na zlecenie Min. Sportu i Turystyki Operatorem
Programu jest Wojewódzki Szkolny Zw. Sportowy w Kielcach.
4. W ramach wieloletniego programu – „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, sześć szkół z terenu Gmi-
ny Strawczyn otrzyma wsparcie na zakup książek do bibliotek:
- Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku – 12 000 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie – 12 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej - 2 480 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu - 2 480 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie - 4 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chełmcach - 4 000 zł.
Wójt brał udział, m.in. w:
- negocjacjach w Urzędzie Marszałkowski w sprawie złożone-
go wniosku dotyczącego dofinansowania organizacji i funkcjo-
nowania przedszkola w Strawczynie w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
- konferencji nt. sytuacji demograficznej województwa święto-
krzyskiego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim,
- spotkaniu w sprawie polityki rodzinnej i świadczenia wycho-
wawczego 500+ organizowanym przez Wojewodę Świętokrzy-
skiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Socjalnej .

Informuję, że gmina Strawczyn została nominowana
do nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – ŚWIĘ-
TOKRZYSKA VICTORIA w kategorii „Samorządność”.
Na uroczystej gali w dniu 28 lutego br. dyplom oraz grawerton
odebrał Wójt Gminy.



Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie ogła-
sza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn
zatwierdzoną uchwałą nr XXX/196/2017 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 10 marca 2017 r.

Taryfa obowiązuje od dnia 10.04.2017 r. do dnia
09.04.2018 r.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-
-kanalizacyjnych na okres od 10.04.2017 r. do 09.04.2018 r.

Do opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 23% wprowadzony odrębnymi przepisami.

Ceny dostarczonej wody:

Ceny odprowadzonych ścieków:

mgr inż. Grzegorz Gad
kierownik ZGK

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!

Adresy:

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

tel. : 41 303 86 35 www.olimpicstrawczyn. pl

Redagują: Karol Wójcik wraz z zespołem

e-mail: redakcja@strawczyn. pl

Druk: Drukarnia PressGraf

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów

oraz możliwość zmiany tytułów.



8 marca 2017 r. w remizie w Promniku odbyły się
uroczyste obchody Dnia Kobiet w Gminie Strawczyn. Spo-
tkanie dla Pań zorganizowane zostało przez Samorządowe
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz Ochotniczą
Straż Pożarną w Promniku, przy udziale Urzędu Gminy
w Strawczynie.

Płeć piękna, która przybyła na spotkanie mogła poczuć
się tego wieczoru naprawdę wyjątkowo. Czekała na nie udeko-
rowana sala oraz miłe niespodzianki. Wszystkie Panie zostały
serdecznie przywitane przez wójta Tadeusza Tkaczyka, dyrek-
tora SCKiS Macieja Lewandowskiego, prezesa OSP Promnik
Grzegorza Stępnia i naczelnika OSP Promnik Karola Piche-
tę. Do życzeń oraz ciepłych słów dołączone były piękne kwia-
ty oraz słodki poczęstunek i symboliczna lampka szampana.

Część artystyczną uroczystości przedstawiła głównie
uzdolniona młodzież z terenu naszej gminy. Wystąpił kabaret
„Formacja Saray”, który rozweselał publiczność skeczami o ko-
bietach. Oprawę muzyczną wieczoru przygotowali Adrian
i Kacper Śliwa – muzycy Orkiestry Dętej ze Strawczyna,
którzy zagrali na trąbce i saksofonie. Dla zgromadzonych gości
ponadczasowe piosenki Anny Jantar i Alicj i Majewskiej zaśpie-
wała Gabrysia Kaczmarczyk. Druhowie z OSP w Promniku
czytali romantyczne wiersze, a anegdotkami o kobietach zaba-
wiał prowadzący ten wieczór – Dawid Lewandowski. Wszy-
scy znakomicie bawili się podczas konkursów: zgadując tytuły
piosenek, czy odgadując hasła w klasycznych kalamburach.
Miłym i sentymentalnym akcentem wieczoru był pokaz zdjęć
z różnych imprez kulturalnych, w których w rolach głównych
występowały Panie uczestniczące w spotkaniu.

Ewelina Picheta

Gospodarze wieczoru złożyli Paniom życzenia
i wręczyli kwiaty.

Na trąbce i saksofonie zagrali Adrian i Kacper Śliwa.

Wójta Gminy Strawczyn o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 0 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), art.39 ust.1 pkt.2-5
i ust.2, art. 54 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r. Poz. 353
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/259/2014 Rady Gminy
Strawczyn z dnia 28 lutego 2014 r. sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn.

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko., w dniach od 20 marca do 24 kwietnia 2017r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067
Strawczyn, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-
067 Strawczyn, w pok. nr 46 od godz. 9.00 do godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016r. Poz 778 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie studium uwarunkowań, może wnieść uwagi.

Uwagi dotyczące projektu studium oraz prognozy
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Strawczyn, na adres:
Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067
Strawczyn lub drogą elektroniczną na adres poczty internetowej :
sekretariat@strawczyn.pl bez konieczności opatrywania
ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do 15 maja 2017 r. Uwagi zgłoszone po upływie wyznaczone-
go terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt
Gminy Strawczyn. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą
przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy w Strawczynie.

Wójt Gminy Strawczyn

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie zaprasza do składania ofert

na obsługę ogródka piwnego
wraz z gastronomią typu rożen, grill

podczas festynu pn. STRAWCZYNADA 2017.
Festn odbędzie się na terenie Centrum

Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku
w dniach 19 i 20 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej
www.olimpicstrawczyn.pl

Zapraszamy mieszkańców gminy Strawczyn do udziału
w Konkursie na Najwyższą Palmę Wielkanocną.
Do konkursu można zgłaszać się do 31 marca 2017 r.

mailowo (na adres kultura@strawczyn. pl)
lub telefonicznie pod nr 41 303 86 35.

Rozstrzygnięcie konkursu
w Niedzielę Palmową (9 kwietnia 2017 r.)

na placu przed kościołem WNMP w Strawczynie.

Więcej informacji na stronie internetowej
www.olimpicstrawczyn.pl



Od lutego 2017 r. na krytej pływalni OLIMPIC
w Strawczynku można bezpłatnie zagrać w piłkę wodną.
Podczas ferii zimowych zajęcia waterpolo cieszyły się
bardzo dużą popularnością i wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom klientów zostały wprowadzone do stałej oferty
basenu.

W każdy wtorek, w godz. od 19:00 do 21 :45, dwa tory
basenu sportowego zamieniane są na boisko do gry. Cały sprzęt
udostępniany jest bezpłatnie. Zapraszamy do zabawy nie tylko
młodzież, która ze sprzętu do gry w piłkę wodną może korzy-
stać również w ramach zajęć wychowania fizycznego, ale tak-
że dorosłych – grupy przyjaciół, firmy i instytucje.

Nad bezpieczeństwem grających w waterpolo, tak jak nad
wszystkimi innymi klientami pływalni, czuwają ratownicy,
którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc
w specjalistycznych szkoleniach – zdobywają nową wiedzę
na zajęciach teoretycznych oraz sprawdzają swoją formę pod-
czas zajęć praktycznych.

Michał Dziura

W lutym szkolenie dla ratowników poprowadził Tomasz
Staszewski z Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Kielcach (pierwszy z lewej).

Sprzęt do gry w piłkę wodną (waterpolo) na pływalni
OLIMPIC udostępniany jest bezpłatnie.

Urząd Gminy oraz Samorządowe Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie zapraszają do udziału w I Mistrzo-
stwach Firm i Instytucji w Pływaniu pod Patronatem Wój-
ta Gminy Strawczyn i Dyrektora SCKIS w Strawczynie.
Zawody odbędą się w sobotę, 1 kwietnia 2017 r., na pływal-
ni OLIMPIC w Strawczynku.

Zawody polegać będą na sztafetowej rywalizacji
4-osobowych drużyn – każdy z zawodników przepływa jedno-
razowo od 50 do 400 m. Zwycięży drużyna, która w ciągu
60 minut pokona najdłuższy dystans. Spośród osób biorących
udział w sztafetach wyłoniony zostanie także najlepszy pływak
(który w czasie 60 minut przepłynie najdłuższy dystans). Ideą
zawodów jest integracja ludzi różnych grup zawodowych,
lubiących aktywnie spędzać czas wolny. Do udziału zaprasza-
my kluby sportowe, firmy, instytucje, czy – po prostu – grupy
przyjaciół.

Tego samego dnia, ok. godz. 1 2:1 5, rozegrane zostaną
także I Indywidualne Mistrzostwa w Pływaniu o Puchar Wójta
Gminy Strawczyn i Dyrektora SCKIS w Strawczynie. Impreza
ma charakter otwarty – mogą w niej uczestniczyć zarówno oso-
by zrzeszone w klubach sportowych jak i amatorzy. Wszystkie
konkurencje rozgrywane są seriami, na czas, osobno dla kobiet
(1 00 m stylem dowolnym) i mężczyzn (200 m stylem dowol-
nym). W zawodach mogą wziąć udział także osoby niepełnolet-
nie – wymagana jest pisemna zgoda opiekuna.

Dla zwycięzców przewidziano bardzo atrakcyjne
nagrody, m.in. karnety na pływalnię OLIMPIC oraz bony
do sklepu sportowego. Więcej informacji na stronie interneto-
wej www.olimpicstrawczyn. pl lub pod nr tel. 691 240 108.

Michał Dziura

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczy-
nie zaprasza wszystkich chętnych, w każdym wieku,
na warsztaty wielkanocne w świetlicach wiejskich działają-
cych na terenie Gminy Strawczyn. Zajęcia odbywać się będą
w dniach od 3 do 7 kwietnia 2017 r.

Pod okiem instruktorów kultury każdy będzie mógł wła-
snoręcznie wykonać wielkanocna kartkę, palmę, stroik na stół
lub drzwi i wiele innych ozdób świątecznych. Więcej informa-
cji na stronie internetowej www.olimpicstrawczyn. pl.

Dorota Surma



Walentynki to coroczne święto, które swoimi korze-
niami sięga w Europie Południowej i Zachodniej czasów
średniowiecza. Stałym elementem Walentynek jest wzajem-
ne wręczanie sobie ozdobnych karteczek, najczęściej
w kształcie serca i w czerwonym kolorze, opatrzonych wier-
szykiem. Z tym świętem łączy się również zwyczaj obdaro-
wywania drugiej osoby upominkami w postaci kwiatów,
słodyczy, czy pluszowych maskotek. Święto to już na dobre
zadomowiło się w kalendarzu imprez i uroczystości Punktu
Przedszkolnego w Korczynie.

14 lutego 2017 r. dzieci ubrały się na czerwono i tym
samym zapoczątkowały dzień miłych wrażeń. Przedszkolaki
wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynka-
mi m.in.: szukały drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki
dotyczące bohaterów bajek, bawiły się zrobionymi przez siebie
papierowymi serduszkami i zaśpiewały piosenkę „Dumka
na dwa serca”. Jak każdego roku była też lubiana przez wszyst-

Wszystkie przedszkolaki 14 lutego ubrały się na czerwono.

W niedzielę 12 lutego 2017 r. nad Zalewem w Straw-
czynie Klub Sportowy „Ekstremalni” wspólnie z „Projekt
Świętokrzyskie”, przy współpracy z Biegam Bo Muszę
Kielce, Stowarzyszeniem „Aktywny Ćmińsk”, Zagnańskim
Stowarzyszeniem Rowerowym „Pod Bartkiem” oraz Extre-
me Paramotor Team zorganizowali pro-zdrowotny Happe-
ning – Ekstremalne Walentynki Na Sportowo z Projekt Świę-
tokrzyskie.

To już druga edycja wydarzenia w klimacie amatorskim
i rodzinnym, jednoczącego ludzi rozkochanych w pasji aktyw-
ności na świeżym powietrzu. Sport to zdrowie, ale sport na świe-
żym powietrzu, w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół
to SAMO ZDROWIE.

W wydarzeniu czynny udział wzięło ponad 300 osób,
a imprezę zaszczycili licznie przybyli do naszej Gminy goście.
W trakcie imprezy zorganizowany został Walentynkowy Bieg
w Parach i Open, Przejażdżka plenerowa na rowerach, malow-
niczy spacer Nordic i Power Walking oraz Kąpiel Zimowa
w Zalewie. Specjalnie dla widzów organizatorzy przygotowali
niezwykle widowiskowy spektakl akrobacji powietrznych w wy-

Gorącym sercom nie straszny był mróz.

konaniu grupy Mistrza Polski Paralotniarzy –Marcina Berna-
ta. Całości dopełniła romantyczna muzyka, a przed każdą z dys-
cyplin na zawodników czekała dynamiczna rozgrzewka fitness
pod przewodnictwem Iwony Wenty.

Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bogdan Wenta.

Marcin Kosiba

W dniu 14 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Korczynie obchodziliśmy ,,DZIEŃ
ŚWIĘTEGO WALENTEGO –WALENTYNKI”, w którym
przekazywaliśmy życzenia tym osobom, które darzymy sym-
patią i przyjaźnią. Organizatorami imprezy był Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunami. Już od rana panował u nas
specyficzny, pełen uniesienia nastrój – zaobserwować moż-
na było odświętny wystrój sal, znaczną ilość czerwonych
serduszek oraz inne ozdoby kojarzące się z miłością i zako-
chaniem. Tego dnia w szkole dominował kolor czerwony.

Organizatorzy imprezy przygotowali w tym dniu specjal-
ną ,,Pocztę Walentynkową”, aby można było przekazać walen-
tynkowe wyznania najbliższym. Walentynkowi listonosze nie
narzekali na brak pracy, było bowiem wielu chętnych, którzy
skorzystali z tej inicjatywy. Nie zabrakło również wyrazów sym-
patii pod adresem dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły.

Wyjątkowo starannie zaplanowano liczne zabawy i kon-
kursy z nagrodami, które cieszyły się dużą popularnością wśród
naszych dzieci. Tradycyjnie odbył się konkurs plastyczny
na najładniejsza kartkę walentynkowa, konkurs piosenki walen-
tynkowej oraz konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynkę
i chłopca naszej szkoły. Następnego dnia odbyła się walentyn-
kowa dyskoteka. Uczniowie bawili się pod czujnym okiem

Serduszka to obowiazkowa dekoracja w święto zakochanych.

kich „Poczta Walentynkowa”, która dostarczała własnoręcznie
wykonane przez dzieci kartki.

Marzena Kowalczyk
Joanna Stokowiec

organizatorów i nauczycieli. Walentynki przyniosły społeczno-
ści szkolnej wiele radości. Dzień ten ma przypominać nam
o tym, co jest w życiu najważniejsze – o miłości i pozwala za-
stanowić się nad nią. Świętowanie walentynkowe ma już wielu
zwolenników pośród nas, bo uczy okazywania uczuć, a tym
samym niesie radość i zadowolenie.

Bogumiła Titkin



24 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rudzie
Strawczyńskiej odbyła się żywa lekcja historii przeprowa-
dzona przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto na temat
„Rzymskie imperium i tradycje antyku”.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się
opowieściom przybliżającym dzieje dawnego imperium rzym-
skiego z jego osiągnięciami cywilizacyjnymi i ich znaczeniem
dla współczesnego świata. Zaprezentowana narracja historycz-
na o genezie i podbojach Rzymian, okraszona humorem, spra-
wiała niebywałą uciechę dzieciom, ukazując przy tym świat cie-
kawy, a jednocześnie pouczający i prawy. Z pewnością opis
ekwipunku i uzbrojenia legionisty w I w. n.e. , walki gladiato-
rów czy techniki posługiwania się białą bronią z wykorzysta-
niem żywego pokazu dostarczyły niesamowitych wrażeń. Moż-
liwość zaś osobistego przymierzenia zbroi i obejrzenia
rekwizytów głęboko wszystkim utkwiła w pamięci.

Elżbieta Kozieł

Jak co roku w lutym w Szkole Podstawowej w Niedź-
wiedziu odbyły się walentynki. Do specjalnego pudła
wrzucaliśmy słodkie lizaki, pluszowe serduszka, kartki peł-
ne sympatycznych wierszyków i walentynkowe prezenty.

Gdy nadeszło święto zakochanych, wszyscy z niecierpli-
wością oczekiwali na wyrazy sympatii. Nasz szkolny korytarz
wypełnił się nie tylko czerwoną od serduszek dekoracją, ale tak-
że wesołą muzyką i uśmiechniętymi twarzami uczniów. Był też
konkurs na „Najciekawszą kartkę walentynkową” zorganizowa-
ny przez p. Justynę Kubicką. Oto jego laureaci:
Klasy 0 – III: 1 . Maja Baran kl. 0, 2. Blanka Kruszewska
kl. I, Diana Kruszewska kl. II, 3. Oliwia Wilczkowska
kl. II, Piotr Baran kl. II, wyróżnienia: Asia Jas kl. I,Wiktoria
Knap kl. I iWiktoria Pilarska kl. III. Klasy IV – VI: 1 . Mi-
chał Cisowski kl. V, 2. Kamila Resiak kl. VI, 3. Kasia Met
kl. IV, Zuzia Jarząbek kl. VI, wyróżnienia: Oliwia Nowak
kl. V, Kasia Siadul kl. V, KrzysztofWilczkowski kl. VI

Aneta Jas, Justyna Kubicka
Konkursowe kartki wykonane przez uczniów z Niedźwiedzia.

22 lutego 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
w Niedźwiedziu wyjechali na lodowisko. Wyprawa ta odby-
ła się w ramach zajęć z rekreacji prowadzonych przez na-
uczyciela wychowania fizycznego – Agatę Wychowaniec.

Uczniowie klas IV – VI mogli podszkolić swoje umiejęt-
ności jazdy na łyżwach, bo to nie pierwszy raz, kiedy taki wy-
jazd jest organizowany. Większość uczestników zabawy radzi-
ło sobie na lodowisku świetnie, ale znaleźli się też tacy, którzy
próbowali swoich sił po raz pierwszy (w tym opiekunowie: Ane-
ta Jas i Paulina Pietrzak). Na szczęście uczących się jeździć
na łyżwach wspierali ci bardziej doświadczeni. Pomimo licz-
nych, ale niegroźnych upadków i zmarzniętych nosów wszyscy
wracali do domu w znakomitych nastrojach i z uśmiechem
na ustach. Zabawa z pewnością była udana i czekamy na kolej-
ny taki wyjazd, choćby nawet za rok!

Paulina Pietrzak

Uczniowie z Niedźwiedzia kolejny raz wybrali sią na lodowisko.
Do szkoły w Rudzie Strawczyńskiej zawitali Rzymianie.



16 lutego 2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych
w Oblęgorku o godzinie 18.00 sala gimnastyczna wypełniła
się gośćmi, którzy jak co roku przybyli, by wspólnie z ucznia-
mi naszej szkoły świętować Dzień Zakochanych.

Uczniowie przygotowali dla zebranych gości i przyjaciół
szkoły wyjątkowy wieczór pełen wzruszeń i humoru, w którym
wierszem, piosenką, ale i kabaretowym skeczem opowiadali
o zakochaniu, miłości, trudach i radościach bycia razem. Nie za-
brakło również wspólnej zabawy z licznie zgromadzoną publicz-
nością. Jak zawsze niezawodnie w organizację imprezy zaanga-
żowało się wielu absolwentów naszej szkoły oraz zaproszonych
gości. Ten szczególny klimat budował również wystrój sali gim-
nastycznej , która dzięki dekoracji wykonanej przez panie:
Małgorzatę Masłowską, Katarzynę Malagę i Justynę Pater
oraz wicedyrektor szkoły Joannę Ciołak, na tę okazję zamie-
niła się w kameralną kawiarenkę. Główny sponsor: Cukiernia
Angelina – zafundował zebranym olbrzymi walentynkowy tort.
Nad organizacją koncertu, jego programem i przebiegiem czu-
waliMarzena Walczak i Zbigniew Wójcik.

Zbigniew Wójcik

Koncert Walentynkowy w ZPO w Oblęgorku.

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku od 1 września 2016 r. realizowany jest projekt
pt. „Zagraniczna mobilność drogą do podniesienia kompe-
tencji zawodowych nauczycieli” finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyj-
ny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projek-
tu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły po-
przez rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli oraz doskonalenie
umiejętności dydaktycznych i organizacyjnych w zakresie pra-
cy z uczniem zdolnym. Projekt skierowany jest do kadry zarzą-
dzającej szkołą, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnosz-
kolnej oraz nauczycieli uczących w klasach 0 – III. Czas trwania
projektu obejmuje okres 19 miesięcy: od 1 .09.2016 r.
do 31 .03.2018 r. W ramach wsparcia organizacyjnego i logi-
stycznego projektu nauczyciele uczestniczą w intensywnym kur-
sie języka angielskiego wzbogaconym o poznawanie kultury,
zwyczajów, tradycji i systemu oświatowego Włoch, Hiszpanii
i Cypru. Ważnym etapem projektu są mobilności zagraniczne.

W dniach 20-24 lutego 2017 r. nauczyciele uczestniczy-
li w szkoleniu pt. „Szkoła: Inkubator aktywności i kreatywno-
ści” zorganizowanym przez EUROPASS Teacher Academy
we Florencji. Podczas zajęć nauczyciele poznali różnorodne
metody pracy z uczniem zdolnym, możliwości płynące z zajęć
fakultatywnych, założenia edukacji XXI wieku, techniki moty-
wacyjne (Drive, Canva). Podczas warsztatów pracowali
z wykorzystaniem metody odwróconej klasy z wykorzystaniem
platform edukacyjnych Quizizz i Kahoot. Efektem finalnym
szkolenia jest założony blog, który będzie na bieżąco uzupeł-
niany przez nauczycieli.

Jolanta Smolarczyk
koordynator projektu

28 lutego 2017 r. na wielkiej scenie Kieleckiego Cen-
trum Kultury, podczas uroczystego koncertu, ogłoszono wy-
niki Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Żołnierze
Wyklęci. Historia, która mnie porusza” zorganizowanego
przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Magdalena Dziura, uczennica Gimnazjum nr 2 w Ob-
lęgorku, została uhonorowana pierwszym miejscem. Gimnazja-
listka przedstawiła cykl pięciu fotografii ukazujących los boha-
terów powojennego podziemia niepodległościowego. W rolę
żołnierza wcielił się absolwent szkoły Szymon Bożęcki. Gratu-
lacje powędrowały także do nauczycieli – Jarosława Skoczy-
lasa i Zbigniewa Wójcika. Wystawę zdjęć można zobaczyć
w kieleckim oddziale IPN-u.

Magdalena Dziura

Po spotkaniu z dziennikarzem kieleckiej gazety Janu-
szem Kędrackim, które odbyło się w Zespole Placówek
Oświatowych w Oblęgorku, uczniowie mocno zainteresowa-
li się tą profesją. Zadawali mnóstwo pytań, na które gość sta-
rał się odpowiedzieć. Kiedy pojawiła się sposobność pisania,
przystąpili do pracy, ale tym razem z wyjątkowym zapałem.

Temat „Kim jest najważniejszy człowiek w Twoim
życiu” zainspirował niektórych gimnazjalistów oraz uczniów
kl. IV – VI. Zdaniem współczesnych nastolatków nietrudno zna-
leźć najważniejsze osoby. Pomimo upływu lat, rozwoju techniki,
to rodzice są tymi osobami. Miłość, poczucie bezpieczeństwa,
zadowolenie, zaufanie, szczęście, które płynie od najbliższych,
to bezcenne przymioty. Ważne dla dzieci jest również rodzeń-
stwo, dużą rolę w ich życiu odgrywają przyjaciele.

Najciekawszych prace napisane przez: Maję Bożęcką
z kl. VIa, Oliwię Krakowiak z kl. V, Filipa Zapałę iMacieja
Błaszczyka z kl. IV zostały opublikowane w „Gazecie Wybor-
czej”. Mamy nadzieję, że wśród tych zdolnych uczniów jest
przyszły dziennikarz, który może po latach wspomni o swoim
pierwszym opowiadaniu, jakie ukazało się w gazecie.

Monika Jas

Zdjęcia Magdaleny Dziury można zobaczyć na wystawie IPN.



Szkoła to nie tylko nauka i praca. To także wy-
chowanie, z którym wiąże się zabawa. W Szkole Podsta-
wowej w Chełmcach 14 lutego, jak co roku, obchodzono
Dzień Zakochanych, czyli popularne walentynki.

Samorząd uczniowski po raz kolejny wcielił się
w rolę Amorka roznoszącego miłosną korespondencję.
Uczniowie przygotowali specjalną skrzyknę na pocztę walen-
tynkową. Każde dziecko mogło wrzucić walentynkę dla swo-
jej wybranki lub wybranka. Rozdanych zostało 80 walenty-
nek. Najwięcej w klasie VI, bo aż 32 karty walentynkowe
znalazły swoich odbiorców. Uśmiechem i radością nie było
końca.

Należy pamiętać, że takie uczucia powinny być oka-
zywane na co dzień, nie tylko od święta, czy na pokaz.

Jolanta Ochal

Walentynkowa poczta w Chełmcache miała pełne ręce roboty.

W dniach 26 lutego – 2 marca 2017 r. we Włoszech
miało miejsce spotkanie partnerów w ramach realizacji
projektu Erasmus+ „We are cooperARTive!”. Stronę polską
reprezentowały: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Strawczynie – Elżbieta Błaszczyk – oraz nauczycielki:
Agnieszka Szyszka i Magdalena Ciszek.

27 lutego w szkole podstawowej we włoskim miastecz-
ku Travo uczestnicy projektu z Hiszpanii, Estonii, Słowacji oraz
Polski zostali bardzo serdecznie przywitani przez uczniów, na-
uczycieli oraz samego burmistrza. Następnie odbyło się spotka-
nie integracyjne, podczas którego goście mogli dokładnie zapo-
znać się ze szkołą, uczestnicząc w zabawnej grze edukacyjnej
wymagającej wędrowania po całym budynku. Głównym punk-
tem zajęć zorganizowanych podczas tego dnia było zaprezento-
wanie przez reprezentantów wszystkich partnerskich szkół efek-
tów pracy uczniów w formie multimedialnej i papierowej .
Nauczyciele mieli także okazję „na żywo” obejrzeć prezentacje
włoskich uczniów. Następnie dokładnie omówiono i podsumo-
wano to przeprowadzone we wszystkich krajach partnerskich
działanie projektowe związane z poznawaniem różnych gatun-
ków drzew, wyszukiwaniem na ich temat informacji, tekstów

poetyckich oraz tworzeniem własnych wierszy. Wskazano moc-
ne i słabe strony zrealizowanych działań i wysnuto na ich pod-
stawie wnioski do dalszej pracy. W godzinach popołudniowych
odbyło się kolejne spotkanie z uczniami, a także ich rodzicami,
w czasie którego wszystkie grupy projektowe zaprezentowały
swoje kraje, przybliżając najważniejsze informacje z nimi zwią-
zane, ciekawostki oraz ucząc włoskie dzieci różnych zabaw
integracyjnych popularnych w Polsce, Słowacji, Hiszpanii i Es-
tonii.

W kolejnym dniu wizyty uczestnicy działań projektowych
odwiedzili szkołę podstawową w miejscowości Bobbio. Rów-
nież i tu spotkali się oni z niezwykle ciepłym przyjęciem ze stro-
ny dzieci, nauczycieli oraz władz gminy. Uczniowie V klasy
z podekscytowaniem zaprezentowali efekty swojej pracy
i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w grach integracyj-
nych razem z nauczycielami z zagranicy. Kolejnym punktem
harmonogramu przewidzianego na ten dzień był przejazd
do Travo i kilkugodzinna praca nad zaplanowaniem następnych
działań projektowych dla uczniów z wykorzystaniem technik
rozwijających poprzez współdziałanie inteligencje wielorakie,
zwłaszcza matematyczno-logiczną i kinestetyczną. Poza tym
zebrano wszystkie wypracowane do tej pory dokumenty oraz
omówiono przebieg kolejnej wizyty roboczej , która odbędzie
się w maju w Polsce, a w której wezmą udział także uczniowie
ze wszystkich szkół partnerskich. Wiele uwagi poświęcono kwe-

...

Przed Centrum Edukacyjnym w Reggio Emilia.

stii dokumentowania poszczególnych etapów realizacji projektu.
1 marca miała miejsce wizyta w Międzynarodowym Cen-

trum Edukacyjnym w mieście Reggio Emilia, gdzie stosuje się
znany już w wielu krajach nowatorski model nauczania pozwa-
lający zaspokajać wszystkie potrzeby uczniów i rozbudzać ich
ciekawość świata. Takie podejście czyni z dziecka badacza,
poszukiwacza, dla którego zdobywanie wiedzy stanowi intere-
sującą przygodę na każdym etapie nauki. Podstawą procesu
nauczania-uczenia się jest doświadczenie, eksperyment, odkry-
wanie. Podejście to zakłada, że w każdym dziecku drzemie
ogromny potencjał, który należy odkryć i uaktywnić. W Reggio
Emilia uczą się najmłodsze dzieci (0-6 lat), a od niedawna pod-
jęto także pracę z grupą wiekową 6-10 lat. Nauka odbywa się
bez podręczników, jest to więc „szkoła bez plecaków”. Duży
nacisk kładzie się na kooperatywność w nauczaniu i wychowa-
niu. Nie ma także gotowych programów nauczania. Są one two-
rzone i modyfikowane dopiero po dokładnym rozpoznaniu
potrzeb i zainteresowań konkretnego dziecka, a jest to długo-
trwały proces wymagający wnikliwej i uważnej obserwacji.
Do zadań nauczyciela należy wyposażenie ucznia w umiejętno-
ści, które pozwolą mu samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwią-
zywać zadania problemowe. Nie wolno podawać gotowych roz-
wiązań ani obawiać się zbyt trudnych zadań, bo dzieci
są w stanie poradzić sobie z naprawdę niełatwymi wyzwania-
mi. Udział w szkoleniu w Reggio Emilia skłonił jego uczestni-
ków do głębokiej refleksj i na temat procesu nauczania oraz ro-
li ucznia i nauczyciela. Z całą pewnością stało się ono źródłem
inspiracj i do pracy z dziećmi i młodzieżą. Niektóre elementy
poznanej metody można będzie przenieść na rodzimy grunt i
wykorzystać podczas codziennej pracy z uczniami. I jak tu nie
zgodzić się ze stwierdzeniem, że podróże kształcą?

Magdalena Ciszek



4 marca 2017 r. w hali sportowej przy Zespole Placó-
wek Oświatowych w Promniku został rozegrany Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Strawczyn,
którego organizatorem było Samorządowe Centrum Kultu-
ry i Sportu w Strawczynie. Drużyny grały systemem każdy
z każdym, a wszystkie spotkania sędziował JacekWójcik,
który na co dzień sędziuje mecze IV ligi.

Po emocjonujących spotkaniach najwięcej punktów
i pierwsze miejsce zdobył zespół Husaria Kielce, drugie miej-
sce na podium zajęła drużyna Przepiórki Promnik, a trzecie OSP
Promnik. Najlepszym bramkarzem Turnieju został wybrany
Dawid Kędzierski z drużyny Promil Micigózd, a najlepszym
zawodnikiemMateusz Stępień z drużyny OSP Promnik.

SCKiS serdecznie dziękuje dyrekcji ZPO w Promniku
za udostępnienie sali gimnastycznej .

Bogdan Woźniak

W zawodach wzięły udział 4 drużyny.

19 marca 2017 r. Lechia Strawczyn rozpoczęła wio-
senną rundę rozgrywek piłkarskich klasy „okręgowej”. Choć
z drużyny odszedł (do IV-ligowego Partyzanta Radoszyce)
Karol Pańczyk, to wyniki i widowiskowa gra w rundzie
jesiennej napawają optymizmem. Lechia zajmuje 10. miej-
sce w tabeli z 17. pkt. straty do lidera (Kamienna Brody).

Plan na rundę wiosenną to poprawa gry w defensywie
i utrzymanie się w lidze okręgowej na jak najlepszym miejscu.
Przed świętami wielkanocnymi Lechię czekają cztery spotkań
– dwa na stadionie OLIMPIC w Strawczynku i dwa wyjazdowe:
26 marca, 1 500 Lechia Strawczyn – Star Starachowice
1 kwietnia, 1 600 Piast Stopnica – Lechia Strawczyn
9 kwietnia, 1 600 Lechia Strawczyn – Orlicz Suchedniów
15 kwietnia, 1 400 Zenit Chmielnik – Lechia Strawczyn
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