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 zanowni Mieszkańcy Gminy Strawczyn!
 Nadchodzi czas szczególny, wyjątkowy z jakim nie 
mieliśmy nigdy do czynienia. 
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć zakresu oddziaływania 
epidemii koronawirusa (COVID-19).
 Tak jak nas uczy życie i historia najwięcej zawsze 
zależy od nas samych. Zachowajmy rozwagę i zdrowy rozsą-
dek, stosujmy się do zaleceń i poleceń odpowiednich służb                     
i władz. Wspierajmy się wzajemnie, odsuńmy wszelkie 
animozje, niesnaski i gniewy. Pomagajmy sobie wzajemnie
z oddaniem i rozwagą, z sercem i z rozumem. Zaręczam,
że wszelkie działania Urzędu Gminy w Strawczynie są podyk-
towane dobrem naszych mieszkańców – nas wszystkich.
 Zapewniam, że wszyscy pracownicy Urzędu są do                           

   Apel Wójta Gminy Strawczyn
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Waszej dyspozycji choć  w szczególny sposób. Mam nadzie-
ję, że nikt nie poczuje się osamotniony. 
 Dlatego apeluję i proszę  o patrzenie wokół siebie
i chęć pomocy innym.
 Pragnę jednak za Ministerstwem Zdrowia zaapelo-
wać, że jeżeli nie musimy wychodzić to pozostańmy w domu. 
Dbajmy o higienę. 
Cały Urząd jest do Państwa dyspozycji:
    • Urząd Gminy w Strawczynie 
    – 41 3038002, 41 3038003, 41 3038005
    • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
    – 41 3038018, 41 2528542
    • Zakład Gospodarki Komunalnej – 41 3452001
    Fax – 41 3038157
    e-mail:sekretariat@strawczyn.pl
lub proszę o pozostawienie wersji papierowej dokumentu w 
skrzynce podawczej ustawionej na parterze w budynku 
Urzędu Gminy w Strawczynie.
 Natomiast ja osobiście jestem do Państwa dyspozy-
cji przez całą dobę pod numerem telefonu 691965393.
        
 

        Z oddaniem
        
 Tadeusz Tkaczyk

Wójt Gminy Strawczyn                             



Urząd Gminy w Strawczynie informuje, że od dnia 13.03.2020 od godz. 12:30 do odwołania w związku z pandemią 

koronawirusa COVID-19, załatwianie wszelkich spraw urzędowych będzie możliwe zdalnie na adres sekreta-

riat@strawczyn.pl, w formie telefonicznej pod numerem 30-38-002, 30-38-003, 30-38-005, fax.3038157 oraz pozo-

stawienie w wersji papierowej w skrzynce podawczej pozostawionej na parterze budynku.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, że w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, 

od 16.03.2020r. aż do odwołania ograniczone zostaje przyjmowanie interesantów. Wszystkie sprawy nie wymaga-

jące osobistego stawiennictwa proszę załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu: 41-30-38-018 lub e-mail: 

gops@strawczyn.pl. Pracownicy socjalni wyjeżdżają w teren w  przypadku nagłej interwencji lub sytuacji kryzyso-

wej. Wszyscy świadczeniobiorcy nie posiadający rachunku bankowego, proszeni są o otworzenie konta w dowolnym 

banku, tak aby wszystkie świadczenia realizowane po 16 marca br. mogły być przekazane na wskazane konto i poin-

formowanie pracowników GOPS w formie papierowej ( wrzucenie do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy) lub  

elektronicznie. Dotyczy to wszystkich świadczeń GOPS. Wypłaty gotówkowe mogą zostać wstrzymane.

OGŁOSZENIE
Szanowni Pacjenci!

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
w Polsce od 16 marca 2020 roku zostają wprowadzone zmiany
w funkcjonowaniu przychodni w Strawczynie i Oblęgorku.
Podstawowa opieka zdrowotna
– rejestracja pacjentów tylko telefoniczna na umówioną godzinę 
(w wyjątkowych przypadkach i tylko 16 marca można będzie 
zarejestrować się w przychodni „przy okienku”),
– w tym samym czasie na terenie przychodni może przebywać, 
poza personelem, maksymalnie 4 osoby (Strawczyn) bądź 2 
osoby (Oblęgorek);
– powtórzenie leków (kontynuacja leczenia) realizowane będzie 
tylko telefonicznie, z wykorzystaniem e-recept;
– istnieje możliwość uzyskania porady lekarskiej przez telefon
w godz. 15-16;
– laboratorium do 27 marca 2020 r. włącznie będzie nieczynne;  
w wyjątkowych przypadkach pacjenci mogą zrobić badania
w Kielcach: „Diagnostyka”, ul. Jagiellońska 74 albo „Alab”, ul. 
Wapiennikowa 14 lub Kościuszki 25E;
– badania USG, zaplanowane na 17 i 24 marca, zostają przesu-
nięte na najbliższy możliwy termin;
– szczepienia dzieci zostają zawieszone do 27.03.2020 roku;
– bilanse dzieci zdrowych są odroczone do 30.04.2020 roku.
Telefony: Strawczyn – 41 3038006; 41 3038679;
Oblęgorek – 41 3030427; teleporady – 508 668 761
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        Z oddaniem
        
 Tadeusz Tkaczyk

Wójt Gminy Strawczyn                             



   Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe
 

 Spotkanie poświęcone było tematyce Powszechnego 
Spisu Rolnego zaplanowanego na rok 2020, a ponadto omó-
wione zostały zagrożenia wynikające z ukąszenia kleszcza, 
procedura zgłoszenia wypadku w gospodarstwie i należne 
świadczenia z tego tytułu. Przedstawione zostały również 
formy i zasady pomocy zaplanowane przez ARiMR w 2020 
roku. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie.
                                                       Agnieszka Wawrzeńczyk

 marca 2020r. w Sali widowiskowej  Samorządowego  
 Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie odbyło się 
spotkanie organizacyjno-szkoleniowe z rolnikami z terenu 
Gminy Strawczyn zorganizowane przez Urząd Statystyczny 
w Kielcach, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Kielcach oraz Świętokrzyski Oddział 
Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.                                                                                                   
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Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowa-
niu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Straw-
czyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 23.01.2020r. wydał 
decyzję znak: GN-I.6620.5.51.2019.DG ustalającą, że nieruchomość położo-
na w obrębie Hucisko, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako działki nr 577, 601, 617, 637, 638, 665 o pow. łącznej 1,8700 ha, 
stanowi mienie gminne.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kiel-
cach,  ul. Wrzosowa 44 oraz w Urzędzie Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 
16.

OGŁOSZENIE

Panu
Karolowi Pichecie

Zastępcy Wójta Gminy Strawczyn
i Rodzinie

Wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
Składają:

Wójt Gminy Strawczyn,
radni, sołtysi,

 i pracownicy samorządowi
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  uroczystym otwarciu świetlicy wzięli udział zaprosze 
 ni goście: marszałek województwa świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wicestaro-
sta powiatu kieleckiego Tomasz Pleban, członkowie Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana i Cezary Majcher, 
prezes LGD Dorzecze Bobrzy Jarosław Wałek. Gospodarza-
mi uroczystości byli wójt Strawczyna Tadeusz Tkaczyk oraz 
dyrektor SCKiS Łukasz Woźniak. 
 W ramach dofinasowania realizacji zadania „Przebu-
dowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strawczynku” zosta-
ła wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 KW, wyre-
montowano  i wyposażono pracownię modelarską, zmoderni-
zowana została pracownia ceramiczna, na potrzeby której 
zakupiono drukarkę 3d do gliny. Przeprowadzono generalny 
remont łazienek, zaplecza kuchennego, sali konferencyjnej
i sali na uroczystości, zakupiono niezbędne wyposażenie. 
Dzięki instalacji paneli solarnych i  fotowoltaicznych oraz 
urządzeń energooszczędnych budynek jest w pełni pasywny 
– informuje Łukasz Woźniak, dyrektor Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu. 
 Obiekt, w którym dotychczas działała świetlica wybu-
dowany został w latach 60. ubiegłego wieku. Od dawna 
wymagał on już kapitalnego remontu. Ogromnie się cieszę, 
że udało nam się pozyskać tak znaczące dofinansowanie na 
przeprowadzenie tu niezbędnych prac. Wymieniliśmy między 
innymi oświetlenie i posadzki. Pomalowana została elewacja                                   
i pomieszczenia wewnątrz, a nawet odnowiliśmy kuchnię, do 
której zostało zakupione nowe wyposażenie – wymienia 
Tadeusz Tkaczyk, który złożył podziękowania na ręce wszyst-
kich zaangażowanych w remont świetlicy w Strawczynku.
 Jestem przekonany, że władze gminy Strawczyn 
będą kontynuowały prowadzoną politykę prospołeczną
i nadal będą skutecznie sięgać po środki zewnętrzne na reali-
zację zamierzonych zadań – mówił marszałek, Andrzej 
Bętkowski, który na ręce dyrektora Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu Łukasza Woźniaka przekazał drobny upomi-
nek. Podobnie jak wicestarosta powiatu kieleckiego Tomasz 
Pleban oraz członkowie Zarządu Powiatu Kieleckiego 
Mariusz Ściana i Cezary Majcher. 

   Modernizacja i remont świetlicy w Strawczynku
     20 lutego po gruntownym remoncie odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy   w Strawczynku.
W placówce znajdują się m.in. pracownie ceramiczna i modelarsko-techniczna, świetlica, sala konferen-
cyjna, zaplecze kuchenne z wyposażeniem, sala na spotkania i uroczystości. Pracownia ceramiczna wypo-
sażona jest w drukarkę 3d do gliny, jako jedyna w województwie świętokrzyskim. 

W
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 marca obchodzimy Narodowy  Dzień  Pamięci  ,,Żoł-  
 nierzy Wyklętych”. To święto narodowe ustanowione 
w 2011 r. było jedną z ostatnich inicjatyw legislacyjnych 
prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. Realizując ideę przy-
wracania godności Żołnierzom Niezłomnym, z inicjatywy 
dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu Łuka-
sza Woźniaka zorganizowano uroczyste obchody Narodowe-
go Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
 - Moje serce się raduje, gdy widzę Was tak licznie 
zgromadzonych, patriotyzm jest piękny i dbajmy o Polskę
i pamięć o bohaterach. Dziękuje Wam drodzy artyści, opieku-
nom, rodzicom za to, że razem możemy świętować – dzięko-
wał dyrektor SCKiS Łukasz Woźniak.
 Uroczystość rozpoczęto od odegrania Hymnu Naro-
dowego przez Orkiestrę Dętą ze Strawczyna pod batutą 
kapelmistrz Katarzyny Klusek. Starosta Kielecki Mirosław 
Gębski oraz Wójt Strawczyna Tadeusz Tkaczyk zaszczycili 
wszystkich swoją obecnością. Imprezę poprowadziła Kata-
rzyna Klusek, która weszła również w skład jury, razem
z dyrektorem SCKiS Łukaszem Woźniakiem oraz kierowni-
kiem wydziału kultury Mariuszem Łuszczkiem. 
To wielkie szczęście, że mieliśmy w naszej historii takich 
bohaterów, jak Żołnierze Wyklęci. To ci, którzy w latach 40. 

i 50. o naszą wolność i niepodległość walczyli i w tej walce 
zapłacili cenę najwyższą − powiedział do uczestników Miro-
sław Gębski, starosta Kielecki.  − Przez wiele lat uczyniono 
wszystko, żeby ich wymazać z naszej pamięci, ich zlikwido-
wać i spowodować, że o nich nie pamiętamy. My dzisiaj
w Polsce, także poprzez obecność na tym konkursie, 
mówimy „Pamiętamy i będziemy pamiętać” – i to jest piękne 
– podkreślił.
 W konkursie piosenki i pieśni patriotycznych zapre-
zentowały się zespoły ze szkół w Rudzie Strawczyńskiej, 

 Świeżo wyremontowane pomieszczenia poświęcił 
proboszcz parafii w Strawczynie ksiądz Piotr Florczyk.
 Zaproszeni goście zapoznali się z wyremontowanymi 
pomieszczeniami, byli zachwyceni drukarką 3d czy też zaple-
czem kuchennym. - Mamy możliwość tworzyć z gliny np. 
kubki, czy talerze. To nie jest łatwe, ale myślę, że mieszkańcy 
chętnie będą podejmować się tego zadania. Świetlica jest 
otwarta dla wszystkich. Im więcej ludzi, tym lepiej - opowiadał 
Łukasz Woźniak, oprowadzając po pracowniach gości.
 Przebudowa świetlicy w Strawczynku kosztowała 
325 194,61 zł, z czego 201 928,00 SCKiS pozyskało z dotacji 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
a pozostałe środki w kwocie 123 266,67 zostały przekazane
z budżetu gminy Strawczyn oraz środków własnych SCKiS. 
 Pragnę serdecznie podziękować panu Marszałko-
wi Andrzejowi Bętkowskiemu i całemu Zarządowi Woje-
wództwa za dofinansowanie, Starostwu Powiatowemu
w Kielcach za wsparcie i dobre słowo, księdzu Probosz-
czowi Piotrowi Florczykowi za poświęcenie, modlitwę                              
i wsparcie w każdym momencie, Wójtowi Gminy Straw-
czyn Tadeuszowi Tkaczykowi wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy, wykonawcy remontu Grzegorzowi Bafii
z firmy GREI oraz mojej niezawodnej drużynie pracowni-
ków SCKiS –którzy przyczynili się do otwarcia świetlicy 
po remoncie – podsumował Łukasz Woźniak.

Mariusz Łuszczek
Kierownik wydziału kultury SCKIS  

   Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
   w Gminie Strawczyn
    Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie w ramach obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych” zorganizowało I Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością w sali widowiskowej SCKiS zaprezentowało się aż 19 zespołów z terenu 
gminy Strawczyn, Suchedniowa, Kielc czy Niekłania w gm. Stąporków. Dla uczestników przygotowano 
pamiątkowe dyplomy i upominki. 

1
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Korczynie, Promniku, Niedźwiedziu, Oblęgorku, Niekłaniu, 
członkowie zespołu Swojaki, seniorzy z Klubu Seniora
z Oblęgora, artyści z Hipocentrum Prawdy , przedszkolaki
z Niekłania i Suchedniowa. 
 Uczestnicy Konkursu zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom artystyczny, a świadczy też o tym ocena jury i ilość 
wyróżnień. Artyści dodatkowo wzbogacili swoje występy 
odpowiednio dobranymi strojami, które nadawały ich prezen-
tacjom wyjątkowy charakter. W dowód uznania wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowy kubek , dyplom, darmową 
wejściówkę na basen i informatory o gminie Strawczyn.
Cieszę się z Waszej obecności tutaj, w tym wyjątkowym dniu, 
gratuluję wszystkim pięknych występów, do zobaczenia za 
rok – powiedział do uczestników Wójt Tadeusz Tkaczyk 
 Jury po burzliwej naradzie zdecydowało, iż najlepiej 
zaprezentował się duet Natalia Boruń i Ewa Gula z Niekła-
nia w utworze Walczyk - Inka. Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kową statuetkę, dyplom, karnet na pływalnie Olimpic o warto-
ści 400 zł. Drugie miejsce zdobyli reprezentanci Szkoły 
Podstawowej w Oblęgorku Jagoda Nowak i Wiktoria

Raczyńska w Balladzie o Katyniu, które w nagrodę otrzy-
mały statuetkę, dyplom i karnet na pływalnie o wartości 300 
zł. Miejsce trzecie przypadło zespołowi ze Szkoły w Korczy-
nie w składzie Julia Mróz, Karina Ślęzak, Wiktoria Rozpa-
ra, Konrad Zarychta, którzy zaśpiewali „Już dopala się 
ogień biwaku”, w nagrodę otrzymali statuetkę, dyplom
i karnet na pływalnię o wartości 200 zł. Nagroda specjalna – 
publiczności powędrowała do duetu Laura Wrotniak, 
Bartosz Antoniak ze Studia piosenki Kuźnica z Suche-
dniowa, którzy porwali publiczność swoim pięknym 
śpiewem, tańcem i strojem. 

Mariusz Łuszczek
Kierownik wydziału kultury SCKIS
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 ieczór zainaugurował  zastępca Wójta Karol Picheta,  
 Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Stępień oraz 
Dyrektor SCKiS Łukasz Woźniak którzy złożyli zgromadzo-
nym Paniom najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym 
oraz nieobecnego Wójta Tadeusza Tkaczyka, wcześniej 
każda z Pań została uroczyście przywitana prezentem - 
piękną różą oraz specjalnie na tą okazję przygotowanym 
kubkiem.  
Kilka muzycznych niespodzianek przygotowała Orkiestra 
Dęta, która w nowych, ciekawych aranżacjach zaprezentowa-
ła m.in. utwory Chłopaki nie płaczą, Bo z dziewczynami, Heal 
the world oraz oczywiście odegrała i zaśpiewała Sto lat. 
Gościnnie razem z orkiestra pod batutą kapelmistrz Katarzy-
ny Klusek wystąpił Tomasz Kiniorski, zwycięzca licznych 
konkursów muzycznych, festiwali, grand prix. 
Po świetnie przyjętym koncercie orkiestry na scenie pojawił 
się olbrzymi i smaczny tort, przy którym wzniesiono toast 
lampką szampana. 
 Następnie imprezę poprowadził DJ Michał, który 
porwał Panie do tańca i licznych konkursów, w których można 
było otrzymać ciekawe upominki. 

 Sobotnie świętowanie Dnia Kobiet odbyło się
w restauracji Szafranowy Dwór w Strawczynku, która przy-
gotowała poczęstunek dla Pań.
 Dziękujemy za wsparcie Emi Lux Instytut Kosmetyki 
oraz Szafranowy Dwór

Mariusz Łuszczek
Kierownik wydziału kultury SCKIS

   Dzień Kobiet w Gminie Strawczyn
    Ponad 200 Kobiet z terenu gminy Strawczyn świętowało Dzień Kobiet w restauracji Szafranowy 
Dwór. Organizatorami uroczystości było Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz 
Urząd Gminy Strawczyn.  

W

9

Ziemia Strawczyńska Nr 3 (208) Marzec 2020



 jubileuszu  Klubu   Seniora   w   Oblęgorze  uczestni- 
 czyli jego członkowie, sympatycy i osoby wspierające 
działalność seniorów, między innymi: wicemarszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Renata Janik, wójt gminy Straw-
czyn Tadeusz Tkaczyk, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Strawczyn Damian Gad oraz dyrektor Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Łukasz Woźniak.

Intensywny rok
 Podczas spotkania nie mogło zabraknąć głosów 
tych, którzy przez okrągły rąk tworzyli to niezwykłe miejsce, 
seniorów. - Rok działania Klubu Seniora w Oblęgorze, to 
zasługa powołania i pasji wielu wspaniałych ludzi, seniorów
i emerytów, którzy przez rok poświęcili swój czas i energię 
udowadniając, że życie na emeryturze nie musi być samotne, 
nudne i pozbawione optymizmu, radości, czy zadowolenia. 
Nie ulega wątpliwości, że Klub Seniora i nasz zespół śpiewa-
jący stał się dla nas sposobem na życie. Jest miejscem, gdzie 
osoby starsze mogą spędzać swój czas, rozwijać swoje 
zainteresowania i umiejętności. 60+ to wiek, w którym 
człowiek patrzy za siebie i przed siebie. I to właśnie spojrze-
nie przed siebie stawia przed naszym klubem nowe wyzwa-
nia, dzięki czemu wierzymy, że samotność nigdy nas nie 
dopadnie – podkreślali zgodnie seniorzy.
 Seniorzy mówili także o zajęciach, jakie się tu odby-
wają. - Do Klubu Seniora może dołączyć każdy i nic to nie 
kosztuje. Mamy tu wszystko, czego za młodu nie mogliśmy 
doświadczyć. Nasza opiekunka, Aneta Gaweł dba o to, 
abyśmy obcowali z kulturą. Organizuje nam wyjścia do kina, 
teatru i wycieczki. Na zorganizowanych na miejscu zajęciach 
też się nie nudzimy. Tworzymy tu rękodzieła, gotujemy, szyje-
my, ciągle się w czymś odnajdujemy. Miło jest kłaść się spać 
z myślą o tym, że kolejnego dnia znowu się spotkamy w takim 
gronie. Wymieniamy się tu wiedzą, aktywnie spędzamy czas 
i zdecydowanie poszerzamy horyzonty czerpiąc z tego 
ogromną radość. Zawdzięczamy to wielu zaangażowanym 
osobom, które są tu dzisiaj z nami, między innymi wójtowi 
Tadeuszowi Tkaczykowi i wicemarszałek Renacie Janik, za 
co bardzo serdecznie dziękujemy – dodali seniorzy.

Słowa uznania, dyplomy i puchary
 Spotkanie było doskonałą okazją, aby pogratulować 
seniorom ich rocznej działalności. - Kiedy dostałam zapro-
szenie na dzisiejszą uroczystość, pomyślałam, że to 
nieprawdopodobne, iż minął już rok od rozpoczęcia działal-
ności Klubu Seniora – podkreślała wicemarszałek Renata 
Janik. - Cieszę się z postawy seniorów, którzy twierdzą, że 
po sześćdziesiątce nie trzeba oglądać się tylko za siebie, ale 
można też patrzeć w przyszłość. Wspaniale, że są tak aktyw-
ni, radośni, że chce się im wychodzić z domu i wspólnie 
spędzać czas. Dziękuję panu wójtowi Tadeuszowi Tkaczyko-
wi za okazywane wsparcie, dziękuję wiceprzewodniczącemu 
Rady Gminy Strawczyn Damianowi Gad za podejmowane 
dla seniorów inicjatywy, ale też wszystkim tym, którzy przy-
czyniają się do tego, że każdy dzień w Klubie Seniora jest 
radosny – dodała wicemarszałek i podarowała seniorom 
kosz z rozmaitościami. Zadeklarowała też swoje wsparcie
w dalszej działalności Klubu.

   Klub Seniora w Oblęgorze ma już rok!
    Jak podkreślali uczestnicy pierwszego jubileuszu Klubu Seniora w Oblęgorze, trudno uwierzyć, 
że to już rok jego działalności. Podczas spotkania mówiono o tym, że był to czas dobrej współpracy senio-
rów i osób z zewnątrz, wielu ciekawych inicjatyw, ogromnego zaangażowania i wspólnego spędzania wol-
nego czasu. Pierwsza rocznica obfitowała w wiele ciepłych słów i dobrych życzeń na przyszłość, a Klub 
Seniora został postawiony za wzór dla innych miejscowości, które także mogą tworzyć takie miejsca.
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 Jak podkreślał wójt gminy Strawczyn, Tadeusz 
Tkaczyk, Klub Seniora z Oblęgora może być stawiany za 
wzór do naśladowania dla seniorów z innych miejscowości. - 
Promujecie postawę aktywną i pokazujecie, że wystarczy 
chcieć, aby mieć życie wypełnione po brzegi różnymi zajęcia-
mi. Klub Seniora w Oblęgorze jest doskonałym przykładem 
tego, jak takie miejsca powinny wyglądać. Z mojej strony 
mogę zapewnić, że jeśli tyko gdzieś w gminie Strawczyn 
seniorzy będą chcieli się na was wzorować, to środki na ten 
cel się znajdą. Potrzeba jedynie chęci i samozaparcia. 
Wystarczy spojrzeć na postawę seniorów z Oblęgora, na ich 
humor i elegancję, aby wiedzieć, że takie miejsca są bardzo 
potrzebne. Życzę kolejnych aktywnych lat, abyście znajdowa-
li wspólny cel, kierunek i zgodnie ze sobą współpracowali – 
powiedział wójt Tadeusz Tkaczyk i wręczył seniorom piękne 
dyplomy oraz książki o terenie gminy Strawczyn. Warto 
dodać, że do rąk seniorów trafiły także trzy puchary przyzna-
ne za stuprocentową frekwencję i ogromny wkład pracy
w działanie Klubu Seniora. I tak, pierwsze miejsce zajęła 
seniorka Stanisława Zając. 

 ramach     tej    szczytnej     akcji   odwiedziły   szkoły
 w Chełmcach, Strawczynie, Oblęgorku podczas 
których Prezes Aneta Gaweł   prowadziła wykład oraz warsz-
taty na temat ekologi, jak odpowiednio segregować śmieci, co 
można zrobić aby ratować przyrodę . Jednym z kroków,
a zarazem głównym celem prelekcji było wyeliminowanie 
toreb foliowych i zastąpienie ich eko- torbami z recyklin-
gu,które zostały uszyte przez członków  KGW "OBLEGO-
RZANKI". W trakcje naszych wykładów spotkaliśmy się
z dużym poparciem i zaangażowaniem szkół . Sam Wójt 
Tadeusz Tkaczyk chętnie poparł naszą akcję oraz Dyrektorki 

 dniu 15 lutego 2020   roku  w  jednostce  Ochotniczej  
 Straży Pożarnej w Strawczynie odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok. Obrady prowadził 
prezes OSP Druh Bogusław Gos, który  na wstępie powitał 
zaproszonych gości: Wójta Gminy Strawczyn – Pana Tade-
usza Tkaczyka, V-ce Prezesa ZOW ZOSP RP w Kielcach – 
Druha Ireneusza Żaka, Komendanta Miejskiego PSP
w Kielcach bryg. Sławomira Karwat, Zastępcę Wójta Gminy 
Pana Karola Picheta, Przewodniczącego Rady Gminy Pana 
Grzegorza Stępień, Dyrektora SCKIS Pana Łukasza Woź-
niak. Następnie przedstawiono sprawozdania finansowe, 
komisji rewizyjnej oraz z działalności OSP za 2019 rok.  Jed-
nostka OSP w roku sprawozdawczym uczestniczyła w 54 
akcjach ratowniczo – gaśniczych, z czego 28 to pożary a 23 
miejscowe zagrożenia( wypadki drogowe, usuwanie skutków 
wichur, uwalnianie kota uwięzionego w studni, otwarcie 
mieszkania, neutralizacja ropy naftowej i oleju z jezdni, 
poszukiwanie zaginionej osoby). Zanotowano także trzy 
alarmy fałszywe. Strażacy dużą wagę przywiązują do szko-
leń, o czym świadczy fakt iż w ubiegłym roku przeszkolono 3 
osoby w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

     W roku sprawozdawczym odnotowano także znaczne 
sukcesy w zawodach sportowo – pożarniczych. Drużyny 
seniorów oraz MDP chłopców i MDP dziewcząt po wygraniu  
gminnych zawodów sportowo - pożarniczych na zawodach 
powiatowych uplasowały się odpowiednio na drugim, piątym 
oraz pierwszym miejscu. Zabezpieczano także imprezy 
masowe, które odbywały się na terenie SCKiS oraz zalewu. 
Druhowie w roku sprawozdawczym brali udział w ćwicze-
niach na obiektach, manewrach Wojewódzkiej Kompanii 
Obwodowej oraz ćwiczeniach w zakresie ratownictwa tech-
nicznego, wodnego  i lodowego.  W dniu dziecka zorganizo-
wano pokaz ratowniczy. Strażacy brali także udział asyście 
świąt religijnych i państwowych. W dyskusji poruszono temat 
aktualizacji listy członków OSP oraz zagospodarowania 
terenu wokół remizy na parking co wpisano do planu działal-
ności na 2020 rok. Druhowie podjęli także kwestię renowacji 
zabytkowego sprzętu pożarniczego.
     Zaproszeni goście podziękowali druhom za aktywną 
działalność oraz podkreślili duży wkład Władz Gminy
z Wójtem na czele w dbałość o rozwój jednostki. 
                                                                    Michał Jaworski

Dyrektorki Pani Henryka Cisowska oraz Pani Jadwiga 
Elżbieta Błaszczyk, również miejscowy sklep z Oblęgora . 
Dzięki temu już od 5 marca 2020 nasze szyldy ,oraz pudełka 
z uszytymi torbami pojawią się i będą dostępne dla miesz-
kańców popierających naszą akcje  w Gminie Strawczyn
(w sekretariacie) w szkole podstawowej w Oblęgorku ,
w Strawczynie oraz
w sklepie u Państwa M.W Gawłów w Oblęgorze. W imieniu 
swoim oraz członków kola gospodyń serdecznie dziękuje za 
poparcie akcji  EKO-TORBY z RECYKLINGU.

Prezes KGW Aneta Gaweł

Drugie miejsce trafiło do Krystyny i Stanisława Gos, a trzeci 
puchar przyznano Zbigniewowi Chilikowi. 
 Spotkanie jubileuszowe upłynęło w niezwykłej 
atmosferze, wypełnionej miłymi rozmowami, głównie tymi
o planach na przyszłość.  

   Eko-torby z Recyklingu
    Koło gospodyń wiejskich "OBLĘGORZANKI" z Oblęgora na terenie gminy Strawczyn rozpoczęły 
akcje EKO-TORBY z RECKLINGU.    

   OSP Strawczyn - Walne Zebranie Sprawozdawcze 
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 ywalizacja  była  niezwykle  emocjonująca.  Zwycięz- 
 ca   biegu  na  10  kilometrów  -  Aleksander  Dragan
z Kielc uzyskał bardzo dobry wynik - 31 minut i 37 sekund. 
Drugie miejsce zajął Tomasz Biskupski z Sukowa, a trzecie 
Sebastian Łukasiewicz z Miedzianej Góry. Wśród kobiet 
najszybsza była Julia Szymkiewicz z Kozłowa, reprezentują-
ca Woźniak Running Team, której ma mecie kibicowali mama 
i trener Łukasz Woźniak ze Strawczyna. W kategorii Open 
Mężczyzn 10miejsce zajął Kuba Gaweł  z rewelacyjnym 
czasem 37;24 . Tego dnia można było również sprawdzić się 
na krótszym dystansie 1963 metrów, gdzie wystartowały 
nasze bezkonkurencyjne zawodniczki Kinga Sidlarz i Wiktoria 
Banaś, które zajęły kolejno pierwsze i drugie miejsce. 
                                                   

 asz   Maraton   składał   się  z  3  odmian  fitnessu  –   
 rowerki czyli spin o 18:00, o 19:00 aerobik i o 20:00 
Aqua Aerobik. 
 Spin czyli indoor cycling – to jazda na rowerkach 
stacjonarnych w rytm odpowiedniej muzyki z różnego rodzaju 
ćwiczeniami koordynacyjnymi. Spin jest doskonałą alternaty-
wą na zimowy zastój rowerowy:)  Na aerobiku wzmacniamy 
całe ciało a w szczególności brzuch :) Kończyliśmy aerobi-
kiem w wodzie, który jest dość wysiłkowy a przy okazji świet-
nie rozluźnia napięte mięśnie.
- Takie Maratony jak w grudniu „Mikołajkowy” czy w marcu „na 
Dzień Kobiet” mają na celu pokazanie  wszystkim osobom 
zainteresowanym fitnessem jak odbywają się zajęcia, jakie są 
ćwiczenia i co można zyskać ćwicząc z OLIMPIKIEM :) 
Każde zajęcia są inne dlatego pomagamy wybrać formę 
najbardziej odpowiednią dla każdego uczestnika – powie-
działa Monika Prawda instruktor Fitness.
 Zajęcia  trwały poi 45 minut i były darmowe. Dla 
wszystkich uczestników dyrektor SCKiS  Łukasz Woźniak 
ofiarował zaproszenia na basen i róże, a  dla naszych 8 
MARATONEK  ufundował drobne upominki.
 Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzię-
cie udziału w Maratonie, za miłą atmosferę i dużo pozytywnej 
energii.
Zapraszamy za rok!!! :)

Monika Prawda
Instruktor fitness

   V Maraton Fitness z okazji Dnia Kobiet
    9 marca Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynku po raz V organizowało Maraton 
Fitness z okazji Dnia Kobiet. 

   Zawodniczki Olimp Strawczyn na podium!
    29 lutego prawie 800 osób wystartowało w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym 
w Kielcach. Na dłuższym dystansie 10 kilometrów rywalizowało 616 osób, a na 1963 metry - 150 osób. 
Wystartowali w nim zawodnicy Olimpu Strawczyn, zdobywając miejsca na podium. Najlepsza okazała się 
niezawodna Julia Szymkiewicz oraz Kinga Siedlarz. 
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 czniowie sprawdzili  swoją  wiedzę  z  „Mitu  Labdaki- 
 dów,”, „Króla Edypa” i „Antygony”. Jednym z warun-
ków udziału w konkursie było przygotowanie                                     
i zaprezentowanie stroju jednego z bohaterów utworów. 
Bernard Skoczylas przeistoczył się w Hermesa – bohatera
z „Mitologii” J. Parandowskiego. Jego gra aktorska i prezenta-
cja stroju wzbudziły powszechny podziw. Siódmoklasista 
zajął I miejsce   w kategorii strój. Gratulujemy talentu scenicz-
nego i obycia z widownią. 
 Pani J. Ciołak dziękujemy za przygotowanie stroju
i atrybutów dla posłańca bogów.   

Monika Jas                                                                

   Wróciliśmy z nagrodą!
    27 lutego br.  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku: Bernard 
Skoczylas i Filip Zapała wzięli udział w VI Powiatowym Konkursie Mitologicznym, który odbył się            
Szkole Podstawowej w Łosieniu.

 aproszeni goście: 
 Ewa Salwerowicz-Skoczylas – prawniczka i diete-
tyczka        kotów, Dorota Janus – położna i triathlonistka, 
Daniel Lenart – dziennikarz, wielbiciel fantastyki i gamer,
starali się odpowiedzieć na szereg różnych pytań, przygoto-
wanych przez uczniów. Debatę poprowadzili Katarzyna 
Piestrzyniewicz i Bernard Skoczylas.                                
 Zaproszeni goście opowiadali o swoim życiu zawo-
dowym i pasjach z takim zaangażowaniem, że wszyscy zgro-
madzeni słuchali z zapartym tchem. Pani Ewa, z błyskiem w 
oku, rozprawiała o pracy prawnika. Uczniowie chętnie pytali 
ją również o dietę kotów. Zaskoczeniem dla większości 
okazała się informacja, że dorosłe koty nie powinny pić mleka 
oraz, że połowa populacji tych czworonogów cierpi z powodu 
nadwagi. Z kolei pani Dorota, z entuzjazmem, opowiedziała
o zawodzie położnej. To dzięki takim osobom jak ona, 
najmniejsze noworodki mają szansę na przeżycie, bo to 
właśnie położne czuwają przy ich inkubatorach. Pani Dorota 
nie zapomniała wspomnieć o tym, jak bardzo kocha sport i 

morsowanie. Obie pasje, to taka jej odskocznia od codzien-
ności, pozwalająca na naładowanie akumulatorów. W deba-
cie głos zabrał również Pan Daniel Lenart – dziennikarz. 
Opowiadał o przeprowadzonych wywiadach z aktorami, 
politykami czy celebrytami, znanymi z pierwszych stron 
gazet.Największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudzi-
ło jednak jego hobby – kolekcjonowanie gier komputero-
wych. 
 Na zakończenie debaty, goście starali się odpowie-
dzieć na najważniejsze pytanie „Czy warto się uczyć?”. 
Wszyscy, jednogłośnie stwierdzili: zdecydowanie tak.
Po debacie goście odbyli indywidualne spotkania z klasami 
I-III, gdzie opowiadali o swoich zawodach i pasjach. Następ-
nie, cierpliwie odpowiedzieli na pytania przygotowane przez 
dzieci.
 Przeprowadzona debata okazała się prawdziwym 
strzałem w dziesiątkę, a zaproszeni goście inspiracją i moty-
wacją do nauki. Oby na długo…
                                                                  Jarosław Skoczylas
                                                               

   Debata - Czy warto się uczyć?
   25 marca br. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku odbyła się debata pt. „Czy 
warto się uczyć? 
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 ali   mężczyźni    z    Samorządowego    Publicznego  
 Przedszkola w Strawczynie zadbali, aby wszystkie 
kobiety małe i duże poczuły się tego dnia wyjątkowo.
 W poniedziałek 9 marca przedstawili program 
artystyczny dla swoich koleżanek i wszystkich pań pracują-
cych w Przedszkolu i Żłobku. Były wiersze, piosenki, tańce. 
Chłopcy wypadli wspaniale podczas występów wprawiając w 
podziw i wywołując szerokie uśmiech na twarzach koleżanek 
i pań. Zwieńczeniem naszej uroczystości były upominki, 
zarówno dla dziewczynek, pań, ale także i wspaniałych 
młodych dżentelmenów. Serdecznie dziękujemy chłopcom za 
ten mile spędzony czas!

Agnieszka Szcześniak, Olga Jas- Adamczyk

 oże  i było tak  do  tej  pory  w  ZPO  w  Strawczynie,  
 jednak od początku roku szkolnego to się zmieniło, 
gdyż przy aprobacie pani dyrektor Elżbiety Błaszczyk Samo-
rząd Uczniowski ogłosił każdy 13. dzień miesiąca Dniem bez 
Podręcznika. W zasadzie uczniowskie plecaki powinny być 
wtedy puste, ale nie brakuje w nich śniadania czy piórnika, no 
czasem ktoś z rozpędu włoży zeszyt. Niepotrzebnie, bowiem 
czas na lekcjach mija na wspólnym czytaniu, zabawach 
interaktywnych, słuchaniu słuchowisk czy grach, które 
uczniowie sami sporządzili. Aktywności są inne niż zawsze.  
 Często to uczniowie uczą się wzajemnie lub zastępu-
ją nauczyciela, gdyż w domu przygotowali uprzednio lekcję. 
Na pewno nie bywa wówczas jak zwykle, ponieważ 
i klasówek wtedy po prostu nie ma. Na pewno ten dzień budzi 
dużo emocji, nie tylko wśród uczniów.

    A. Ksel

   Dzień Kobiet w przedszkolu
   Dzień Kobiet, dzień kobiet niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto dziewczynek.... 

   Dzień bez Podręcznika w ZPO w Strawczynie
   13 dzień miesiąca bywa pechowy, szczególnie w szkole, zwłaszcza gdy nauczyciel zrobi wtedy 
kartkówkę lub zacznie odpytywanie.
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 roje  ósmoklasistów:  Iga  Kumańska,  Julia  Ślęzak
 i Stasiu Detka dostali się do finałowego etapu 
konkursów przedmiotowych. Dziewczętom udało się zdobyć 
tytuły finalistek – Idze z geografii (pod kierunkiem pani J. 
Rejowskiej , a Julii z fizyki (pod kierunkiem pani A. Krzemiń-
skiej),  Stasiu (przygotowywany przez panią J. Niwińską-Fi-
dor) godnie reprezentował zaś szkołę w konkursie matema-
tycznym. Serdecznie gratulujemy młodzieży sukcesów,
a nauczycielom efektywności pracy. 

M. Ciszek

 ierwsze      spotkanie     nosiło      tytuł    „W RYTMIE  
 SWINGU”. Podczas muzycznej podróży, uczestnicy 
koncertu, by poznać kolebkę jazzu, wybrali się aż do Ameryki 
Północnej, do miasta Nowy Orlean, leżącego u wybrzeży 
Oceanu Atlantyckiego. Uczniowie, z zapartym tchem, wysłu-
chali swingowych piosenek z polskimi tekstami oraz swingo-
wej muzyki instrumentalnej. 
Publiczność żywo reagowała na muzykę. Pani Agnieszka 
Nowak – Zagóra zadbała, by wszyscy słuchacze aktywnie 

 rzedszkolaki   zaprezentowały     się    przed   swoimi  
 kolegami i koleżankami, którzy w tym dniu mieli nie 
lada wyzwanie - za pomocą burzliwych oklasków mierzonych 
miernikiem dźwięku musieli wyłonić zwycięzców.  Uczestnicy 
z każdej grupy pokazali nie tylko swoje wokalne umiejętności 
ale również nadali charakter zimowej piosence poprzez 
ciekawe stroje i inscenizacje. Poziom umiejętności młodych 
artystów był bardzo wyrównany. Zdobywcami głównych 
miejsc zostali: Jagoda Woźniak , Maciej Dudek oraz Nikola

Drogosz.  Wyróżnienia zdobyli: Alicja Sękowska, Natalia 
Knap, Szymon Zbroszczyk i Wojciech Oleś. Wszyscy wypa-
dli wspaniale. Pani Dyrektor Agnieszka Mulik oraz Pani Wice 
Dyrektor Dominika Wilk  wręczyły uczestnikom konkursu 
atrakcyjne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Po ogłoszeniu 
wyników czekała na wszystkich jeszcze jedna wspaniała 
niespodzianka -   przedstawienie zimowe w wykonaniu grypy 
„ Mądrych Sówek”.  

 Organizatorzy Konkursu:  
Marta Picheta, Małgorzata Włodarczyk

Nowak – Zagóra zadbała, by wszyscy słuchacze aktywnie-
uczestniczyli w wydarzeniu muzycznym. Nie lada wyzwa-
niem okazało się wydobycie dźwięku z puzonu, którego to 
zadania podjęli się śmiałkowie   z różnych klas. 
 Wzbogaceni o nową wiedzę muzyczną, czekamy na 
kolejne spotkania z muzykami Filharmonii Świętokrzyskiej 
im. Oskara Kolberga w Kielcach.

 Katarzyna Foks

   Kolejny sukces uczniów ze szkoły w Strawczynie
    Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie znowu pokazali, że stać 
ich na wiele!

   "W RYTMIE SWINGU"
   W ramach współpracy z Filharmonią Świętokrzyską, w lutym rozpoczął się cykl koncertów, których 
odbiorcami będą uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

   II Konkurs Piosenki Zimowej  
   Zimowo, mroźnie i śpiewająco rozpoczął się II Konkurs Piosenki Zimowej w Samorządowym 
Publicznym Przedszkolu w Strawczynie.
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 statni piątek  lutego  postanowiono  spędzić  na  dwa  
 sposoby: elegancko, ale zarazem  i beztrosko. Ogło-
szono go Dniem Krawata i Muszki. Uczniowie, którzy założyli 
do swego szkolnego stroju te eleganckie dodatki, mogli liczyć 
na „ulgi” w czasie lekcji lub słodką niespodziankę. Niektórzy 
okazali się bardzo pomysłowi i na poczekaniu potrafili sobie 
własnoręcznie zrobić potrzebne atrybuty, byle tylko uniknąć 
niechcianego odpytywania;)
 Podczas długiej przerwy uczniowie spotkali się na 
wspólne zdjęcie.

    A. Ksel

 o o tym dniu możemy przeczytać w książkach? 
 Wyjątkowo ciekawie opisuje ten zwyczaj Zygmunt 
Glogera w książce pt. „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni”. 
Autor pisze, że dawniej tego dnia można było robić rzeczy, 
których nie wypadało wykonywać w inne dni. Wtedy odbywały 
się różne imprezy, podczas których jedzono chrust – faworki, 
chruścik. Prości ludzie przygotowywali sobie np. pampuchy. 
Dodatkowo tego dnia odbywały się pochody, które miały być 
zapowiedzią szczęścia i pomyślności. Na ich czele szły 
postacie z kolędniczych obrzędów: kurka, turoń, koza, niedź-
wiedź, bocian, żuraw, konik. Tłusty czwartek rozpoczyna 
ostatki czyli ostatni tydzień karnawału, który trwa do Środy 
Popielcowej. 
Według niektórych tłusty czwartek to święto niepotrzebne i 

 tym roku w Samorządowym Publicznym Przedszkolu  
 w Strawczynie  14 lutego zrobiło się bardzo czerwo-
no. Przedszkolaki podczas zajęć dopasowywały w pary 
bajkowe postacie, tańczyły na serduszkach tańce wygibasy. 
Wykonywały prace plastyczne z serduszkami. Udało im się 
poznać trochę ciekawostek związanych z sercem człowieka
i jego funkcją w organizmie. Jednak 14 lutego - Walentynki to 
doskonała okazja do rozmowy z przedszkolakami nie tylko
o tym jednym uczuciu jakim jest miłość. Strach, radość, złość, 
gniew, smutek, z takimi uczuciami przedszkolaki zetknęły się 
w pouczających teatrzykach kukiełkowym oraz teatrzyku 
cieni. Każdy był doskonałą okazją do rozmowy o odczytywa-
niu i rozpoznawaniu uczuć innych osób.  Jakie sytuacje spra-
wiają, że jesteśmy smutni, a jakie sprawiają nam radość? 
Kiedy odczuwamy złość a kiedy gniew? Na koniec dnia na 
przedszkolaki czekała niespodzianka - Walentynkowe kino
z przekąską.
 Dzień Kota obchodzony w naszym przedszkolu zwią-
zany był z rozwijaniem u dzieci koordynacji wzrokowo -

ruchowej. Przedszkolaki bardzo lubią koty, o czym świadczy-
ły różne przedmioty i książki związane z kocim światem, 
które od samego rana pojawiały się wraz z dziećmi w salach. 
Różne rasy kotów, ich ulubione zajęcia oraz formy dbania o 
nie były przedstawiane przez naszych małych kocich eksper-
tów. Okazało się, że dzieci wiedzą bardzo dużo o kotach. 
Dzień kota był doskonałą okazją do rozwijania kompetencji 
kluczowych. Przedszkolaki ćwiczyły sadzanie kotów na krze-
słach według instrukcji prawo, lewo, nad, pod, obok. Ćwiczy-
ły języczki pijąc mleko z talerzyków tak jak koty. Zabawy 
zręcznościowe ze sznurkiem pozwoliły odkrywać
w dzieciach zdrowe współzawodnictwo oraz ćwiczyć motory-
kę małą i dużą. Matematyczne układanki z kotami i myszami 
nie sprawiły im większych trudności. Zabawy ruchowe i 
plastyczne niosły ogromną radość związaną z rozwijaniem 
ekspresji twórczej. 
 I tylko z sal słychać było głośne miau, miau... . 

   Olga Jas-Adamczyk 

skłaniające do rozpusty  i grzechu. Już Mikołaj Rej pisał „W 
niedzielę mięsopustną, kto zasię nie oszaleje /.../ twarzy nie 
odmieni, maszkar, ubiorów ku diabłu podobnych sobie nie 
wymyśli, już jakby nie uczynił chrześcijańskiej powinności 
dosyć”. Mięsopustami określano niegdyś właśnie tłusty 
czwartek.
 Pączki były przepyszne. Wszyscy uczniowie przy-
znali, że mogliby je jeść codziennie i w dodatku na każdej 
lekcji. Niestety wyjątkowy poczęstunek, zdarza się tylko w 
wyjątkowe dni, a takim jest właśnie tłusty czwartek. Następny 
dopiero za rok…
 Dziękujemy serdecznie p. dyr. H. Cisowskiej za 
ufundowanie pączków.
                                                                           Monika Jas 

   Dzień Krawata i Muszki w ZPO w Strawczynie
    Samorząd Uczniowski ZPO w Strawczynie działa niezwykle prężnie i ma wiele oryginalnych pomy-
słów.

   Pączek dla każdego…
    20 lutego br. w Szkole Podstawowej w Oblęgorku  obchodzono tłusty czwartek. Przewodnicząca 
SP razem ze swoją zastępczynią w  ludowych strojach rozdawały pączki. Wchodząc do klas, przypominały 
o tradycji jedzenia tych słodkich pyszności, by potem częstować każdego. 

   Walentynki oraz Dzień Kota. 
    Rozwijamy kompetencje kluczowe od najmłodszych lat...
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 e staropolskie tradycje są kultywowane w ZPO
 w Strawczynie. W jaki sposób? Otóż poprzez zabawę 
karnawałową, która w tym roku szkolnym została  zorganizo-
wana tuż po feriach zimowych. Tradycji stało się zadość 
poprzez niezwykle oryginalne stroje uczniów klas młodszych 
- nie zabrakło zwierzątek, księżniczek, Batmanów czy 
policjantów. Nastolatki wybrały oryginalne luźne kreacje, nie 
zapominając o makijażu. Wszyscy, trzymając się za ręce, 

 rojekt opracowała i wdrożyła  pani Magdalena Pawlik.  
 Od poniedziałku do piątku na długiej przerwie odby-
wały się sesje z książką. W tym czasie chętni uczniowie przy-
chodzili na świetlicę szkolną, by poczytać swoją książkę. We 
wtorek  i środę dzieci robiły zakładki do książek. W ten 
sposób na szkolnym korytarzu pojawiły się kolorowe  i cieka-
we prace uczniów.  Czwartek i piątek były dniami konkursów. 
W turnieju „Czytanie na Czas” zwyciężył  Mateusz Szymkie-
wicz (z klasy 8.), drugie miejsce zajęła Gabriela Kowalska (z 
klasy 8.), a trzecie Konrad Zarychta (z  klasy 7.). Młodsi 
uczniowie mogli spróbować swoich sił w konkursie „Pora na 
lektora”. Komisja sędziowska wyłoniła zwycięzcę. Była nim 
piątoklasistka – Hanna Komisarczyk .  Drugie  miejsce  na 
podium wywalczyła uczennica z klasy 2. – Małgorzata Komi-
sarczyk. Natomiast trzecie miejsce zajęła Oliwia Smolarczyk  
z klasy 3.
 Tydzień Czytania  zakończono z piątku na sobotę,  
nocowaniem w szkole,  zorganizowanym przez p. Elżbietę 
Kowalską,  Ewę Jakubczyk, i Magdalenę Pawlik.  Jak wiado-
mo, nie była to zwykła noc. Na ten czas przygotowano wiele
atrakcji.  Uczestnicy spotkania  nocną przygodę rozpoczęli  

  zakwaterowaniem się na sali gimnastycznej.  Potem aktyw-
nie uczestniczyli  w  różnych zabawach i warsztatach. 
Najpierw zbierali fasolki. Następnie w ciemnej szkole czekały 
ich liczne zagadki i łamigłówki.  Aby zabrać to, co do nich 
należało, musieli wykazać się sprytem  i  logicznym myśle-
niem.  W  poszukiwaniu wskazówek  towarzyszyły im  niesa-
mowite emocje.  Po jakimś czasie uczniowie tworzyli gry 
planszowe do swoich ulubionych lektur. Potem wszyscy 
obejrzeli film pt.  „Cudowny chłopak”. Grubo po północy 
znaleźli  jeszcze  siłę  na wspólne zabawy .  Każdy uczestnik 
spotkania dzielnie zwalczał senność  i w świetnym nastroju 
wytrwał  do ogłoszonej ciszy nocnej. Rano, po gimnastyce, 
wszyscy wspólnie zjedli przygotowane przez siebie zdrowe 
śniadanie. Następnie niewyspani, ale radośni wrócili do 
domów. 
 Tym sobotnim rozstaniem zakończyliśmy Tydzień 
Czytania. Składamy podziękowania wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w promowanie czytelnictwa w naszej szkole.  

Magdalena Pawlik

pląsali w wężu czy pociągu w rytm ulubionych przebojów. 
Wodzirejki: Ola Jarząbek i Zuzia Dąbek, organizowały emo-
cjonujące konkursy, m.in. na króla i królową balu. Zostali nimi 
w młodszej kategorii: Piotr Chochulski z kl. IIb i Julia Jezior-
ska z kl. Ib a w starszej: Maciek Surma z kl. VIb i Paulina  
Kozieł z kl. VIIa. Obie pary, w koronach na głowach, otrzyma-
ły słodkie upominki.
 Czas na tańce minął szybko, ale zostawił niezatarte 
wspomnienia…

    A. Ksel

   Zabawa karnawałowa w szkole w Strawczynie
    Karnawał w Polsce w przeszłości był świętowany o wiele bardziej hucznie niż dziś. Czas ten upły-
wał na wielkich maskaradach i tanecznych zabawach.

   Tydzień Czytania i Noc w Szkole
    W dniach 24-29 lutego w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie po raz kolejny  odbył 
się Tydzień Czytania.  

T

P

19

Ziemia Strawczyńska Nr 3 (208) Marzec 2020



 zieci dowiedziały się  że,  żołnierze  nie  tylko  bronią  
 naszej ojczyzny w czasie wojny ale, pomagają
w sytuacjach kryzysowych np.: w czasie powodzi, biorą udział 
w misjach pokojowych poza granicami kraju. Duże zaintere-
sowanie wzbudziło wyposażenie żołnierskiego plecaka 
między innymi karimata i śpiwór. Niemałą atrakcją okazał się 
wojskowy namiot gdyż dzieci z ochotą testowały jego wytrzy-
małość. Miały okazję przymierzyć elementy wojskowego 
stroju, a następnie przedszkolaki z uwagą wysłuchały 

 ało  kto   wie   jednak,    że  21   lutego   obchodzimy  
 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, określa-
ny także mianem Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Języ-
kowego. Ten dzień przypomina nam o roli i miejscu języka 
polskiego w życiu każdego Polaka. Każdy z nas zatem odpo-
wiada za naukę języka polskiego i powinien zadbać o jego 
poprawność. Uczyć się nowych słów, ich znaczeń, a także 
poprawnie je pisać i wymawiać. Bo poprzez język budujemy 
swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jeste-
śmy.
 Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany 
został dzień, upamiętniający wydarzenia 1952 roku, kiedy to 
w miejscowości Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło 
do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studen-
tów, domagających się uznania ich języka ojczystego - 
bengalskiego - za jeden z dwóch urzędowych języków 
ówczesnego państwa Pakistan.
 Z tej okazji w naszej szkole odbyły się różne akcje
i konkursy, które miały zwrócić uwagę na piękno i różnorod-
ność naszego języka oraz potrzebę jego poprawnego stoso-
wania. Było trochę poezji, przysłowia, rebusy, łamańce 
językowe, kilka zagadek związanych z językiem polskim. Na 
korytarzu szkolnym pojawiły się plakaty o tematyce związanej 
z językiem ojczystym. Wszyscy wykazali się zaangażowa-
niem, bo jak mówi przysłowie: „Nauka nie idzie w las”.
 W atmosferze gier i zabaw zmierzyliśmy się z tajnika-
mi polszczyzny. Z tej okazji wykorzystując platformę 

internetową Kahootuczniowie klas IV-VIII przystąpili do 
interaktywnej gry- quizu wiedzy z języka polskiego. Pytania 
dotyczyły zarówno literatury jak i gramatyki. Nie było łatwo.
W krótkim czasie i przy wielkiej konkurencji trzeba było odpo-
wiedzieć na wiele pytań. Oto nasze zwyciężczynie: Oliwia 
Wychowaniec, Maja Zapała oraz Wiktoria Chruściak. Gratu-
lujemy!!!
 Mamy nadzieję, że uczniowie uświadomili sobie, jak 
ważne jest dbanie o język, który towarzyszy nam, Polakom, 
od najmłodszych lat. Dbajmy o nasz język!!!
 Anna Sitek-Żmuda

 lutego   2020   roku w    Szkole    Podstawowej    im.  
 Henryka Sienkiewicza w Promniku odbyła się prelek-
cja  "EkoŻycie - czyli sztama z Matką Naturą". Koordynatorką 
projektu z ramienia Młodzieżowej Rady Gminy jest Aleksan-
dra Jarząbek, uczennica ZPO Strawczyn. Radni z naszej 
szkoły również zaangażowali się w działania projektowe. 
Jakub Wilczkowski powitał gości i przedstawił główne cele  
projektu. Tematami działań były m.in.: troska o środowisko 
naturalne, wpływ zanieczyszczeń na naturę, praktyczne 

wykorzystanie śmieci oraz 
odnawialne źródła energii.
   Renata Zimnaważne jest 
dbanie o język, który towa-
rzyszy nam, Polakom, od 
najmłodszych lat. Dbajmy
o nasz język!!!

Anna Sitek-Żmuda

wysłuchały wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania. 
Żołnierz opowiedział dzieciom między innymi o obowiązku 
słuchania rodziców, gdyż w wojsku trzeba słuchać rozkazów 
dowódcy. Tematyka wojskowa zainteresowała nie tylko 
chłopców, dziewczynki również chcą zostać żołnierzami.
Spotkanie na długo zostanie w naszej pamięci. Bardzo 
dziękujemy p. Sławomirowi Nowakowi za dzień pełen 
wrażeń.

Ewa Wawrzeńczyk, Iwona Grela

   „ Niecodzienny gość ”
    Dnia 26 lutego przedszkole odwiedził niecodzienny gość.  Wujek naszego przedszkolaka Jerzyka 
- jest żołnierzem ochotnikiem, służącym w jednostce wojskowej na kieleckiej Bukówce. 

   Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego           
   w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej
   „Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym. Broniąc go, bronimy 
samej istoty naszej kultury”

                                                                                           J. Iwaszkiewicz

EkoŻycie - czyli sztama z Matką Naturą 
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 roczystość  odbyła  się w bibliotece.  Motywem  prze 
 wodnim wydarzenia było hasło: „Czytania nadszedł 
czas, niech czyta każdy w was.” Przez bibliotekarza została 
przygotowana okolicznościowa dekoracja. W święcie paso-
wania wzięli udział uczniowie klasy 0 – III oraz wychowawcy. 
Gościem honorowym był pan dyrektor Jarosław Kobiec.
Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia o niesfornych 
molach, które z czasem stały się molami książkowymi. Nad 
porządkiem w bibliotecznych zbiorach czuwała wróżka. Akto-
rzy, czyli piątoklasiści włączali do zabawy pierwszaków. 
Odgadując zagadki, uczniowie pierwszej kasy, udowodnili  
znajomość i zamiłowanie do literatury dziecięcej. Po zdanym 
egzaminie przyszedł czas na pasowanie, którego dokonała 
wróżka. Pan dyrektor wręczył dzieciakom zakładki do 

książek, ręcznie robione przez uczniów klas starszych. Na 
zakończenie uroczystości każdy pierwszak mógł dokonać 
wypożyczenia pierwszej książeczki.

Małgorzata Masłowska

 amorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji Pocztę  
 Walentynkową. Każdy miał możliwość przesłać 
wybranej osobie walentynkę z wyrazami przyjaźni, koleżeń-
stwa bądź sympatii. Uczucia takie jak miłość, przyjaźń, 
sympatia powodują, że żyje się nam lepiej, więc postarajmy 
się mówić innym o tym co czujemy. :)
 Tego dnia w szkole dominował kolor czerwono-różo-
wy. Dzień Zakochanych w naszej szkole był niezwykle emo-
cjonujący. W czasie części artystycznej została przedstawio-
na krótka historia obchodzenia dnia 14 lutego. Następnie 
mieliśmy przyjemność poznać uczniów, którzy zasłużyli na 
miano  najbardziej  sympatycznego i odlotowego ucznia
i uczennicy w naszej szkole. Nieco później poznaliśmy 
zwycięzców konkursów: na najpiękniejszą kartkę walentynko-
wą, na piosenkę i wiersz o tematyce miłosnej. 
 Z okazji Święta Zakochanych Szkolny Klub Wolonta-
riatu zorganizował walentynkowy kiermasz słodkości, który 
cieszył się ogromną popularnością. Wszystkie ciastka
i ciasteczka szybko sprzedano. Zebrano ponad 400 zł,  które 

 ołnierze Wyklęci byli  żołnierzami  polskiego   powo - 
 jennego podziemia niepodległościowego, którzy 
stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej 
Związkowi Radzieckiemu. Walcząc z siłami nowego agreso-
ra, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich, 
propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandytami”. 
Dopiero po kilkudziesięciu latach, możemy otwarcie mówić
o zbrodniach tamtego okresu i oddawać hołd poległym za 
Ojczyznę. 
 Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbo-
licznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. 
Właśnie 1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu na 
Mokotowie komuniści strzałem w tył głowy zabili przywódców 
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość : Łukasza 
Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, 

Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela
i Józefa Rzepkę, którzy byli w kierownictwie ostatniej ogólno-
polskiej konspiracji. 
 1 marca każdego roku w wielu miejscach odbywają 
się marsze i apele upamiętniające poległych. Także w Prom-
niku, w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza, odbył się 
apel upamiętniający “Żołnierzy Wyklętych”. Po uroczystym 
odśpiewaniu hymnu narodowego, uczniowie przypomnieli 
sylwetki niezłomnych,  wydarzenia z tamtych lat oraz okolicz-
ności ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Apel zakończyły pieśni patriotyczne. 
 W tym dniu w klasach odbyły się lekcje historii 
poświecone bohaterom tamtych lat a na szkolnym korytarzu 
została umieszczona wystawa IPN „Żołnierze Wyklęci”.

Renata Zimna

 zasilą fundusz Rady Rodziców. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim tym, którzy upiekli te pyszności.
 Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za zaangażo-
wanie w przygotowanie  ciast, ciasteczek i deserów na 
kiermasz oraz pomoc w jego przeprowadzeniu, a także 
społeczności szkolnej za  zainteresowanie.

   Bogumiła Titkin

   Pasowanie na czytelnika.
   Dnia 13 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Chełmcach odbyło się uroczyste pasowanie pierw-
szaków na czytelnika biblioteki szkolnej.

   Walentynki 2020
   Zwyczaje walentynkowe już na dobre zakorzeniły się w naszej szkole. W dniu 14 lutego obchodzi-
my Walentynki – święto, podczas którego okazujemy sobie sympatię,  serdeczność i miłość. 

   Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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  zakwaterowaniem się na sali gimnastycznej.  Potem aktyw-
nie uczestniczyli  w  różnych zabawach i warsztatach. 
Najpierw zbierali fasolki. Następnie w ciemnej szkole czekały 
ich liczne zagadki i łamigłówki.  Aby zabrać to, co do nich 
należało, musieli wykazać się sprytem  i  logicznym myśle-
niem.  W  poszukiwaniu wskazówek  towarzyszyły im  niesa-
mowite emocje.  Po jakimś czasie uczniowie tworzyli gry 
planszowe do swoich ulubionych lektur. Potem wszyscy 
obejrzeli film pt.  „Cudowny chłopak”. Grubo po północy 
znaleźli  jeszcze  siłę  na wspólne zabawy .  Każdy uczestnik 
spotkania dzielnie zwalczał senność  i w świetnym nastroju 
wytrwał  do ogłoszonej ciszy nocnej. Rano, po gimnastyce, 
wszyscy wspólnie zjedli przygotowane przez siebie zdrowe 
śniadanie. Następnie niewyspani, ale radośni wrócili do 
domów. 
 Tym sobotnim rozstaniem zakończyliśmy Tydzień 
Czytania. Składamy podziękowania wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w promowanie czytelnictwa w naszej szkole.  

Magdalena Pawlik


