V JUBILEUSZOWY GMINNY TURNIEJ RODZINNY W ZESPOLE
SZKÓŁ W STRZYŻEWIE
W ramach realizacji zadań programu „Z SKO poznajemy tajniki biznesu”,
17 kwietnia 2007r. w Zespole Szkół w Strzyżewie odbył się V Gminny Turniej
Rodzinny o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Strzyżewie dla dzieci z klas 0 – III
i ich rodziców.
Inicjatorem turnieju była p. Beata Zarzycka, realizator programu w projekcie
„Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”, która od siedmiu lat prowadzi
w tejże szkole organizację SKO. Poprzez swoją działalność zachęca uczniów do
systematycznego oszczędzania, wyzwala inicjatywę w samodzielnym wypracowywaniu
dochodów, przygotowuje do korzystania z usług, jakie oferuje bank PKO, ściśle
współpracuje z Bankiem PKO BP w Łukowie.
Do udziału w turnieju zostały zaproszone szkoły w Świdrach, Turzych Rogach
i Szaniawach. W dwóch z nich działa organizacja SKO.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał dyr. szkoły - p. Janusz Kozłowski, witając
serdecznie przybyłych gości oraz uczestników.
Przedsięwzięcie miało na celu rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy i gry
ruchowe wśród członków SKO – PKO, propagowanie idei oszczędzania w SKO – PKO,
integrowanie uczestników zainteresowanych oszczędzaniem, kształtowanie umiejętności
współdziałania, budowanie sytuacji sprzyjających czynnemu spędzaniu wolnego czasu
przez dzieci i ich rodziców, wzmacnianie więzi w rodzinie i społeczności lokalnej.
Według założeń, drużyny występowały w trzech kategoriach: 1. Dzieci, 2. Rodzice,
3. Dzieci i Rodzice.
Każda kategoria składała się z czterech punktowanych konkurencji sportowych. Ogólna
suma punktów wyznaczała miejsce w turnieju. Zawody prowadziła inicjatorka imprezy
p. Beata Zarzycka. Sędziami zawodów byli: p. Paweł Mućka.i p. Jarosław Borek.
Nad punktacją czuwały uczennice ze starszych klas.
W skład naszej drużyny wchodziły następujące osoby: Kategoria – Dzieci:
kl. 0 – Małgorzata Kamecka, Michał Sójka, kl. 1 – Weronika Kozłowska, Jacek
Zarzycki, kl. 2 – Beata Filipczak, Wojciech Kamecki, kl. 3 – Paulina Milewska,
Damian Kruczek, Kategoria – Rodzice: p. Anna Kamecka, p. Katarzyna Kozłowska,
p. Małgorzata Filipczak, p. Agnieszka Kruczek.
I miejsce w turnieju zajęła SP w Strzyżewie, II – SP w Świdrach,
III – SP w Turzych Rogach, IV – SP w Szaniawach.
Konkurencje dostarczyły wielu emocji, wrażeń i radości. W przerwie pomiędzy
kategoriami uświetnił występ uczennicy Szkoły Tańca Caro – Dance – Izabeli
Zarzyckiej oraz uczniów – członków SKO, którzy pod kierunkiem p. Beaty Zarzyckiej
przygotowali przedstawienie pt. „Oszczędzamy – wygrywamy”.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe dla szkoły, każde
dziecko – ołówek, zakładkę i dyplom udziału w zawodach, natomiast rodzice
i opiekunowie - podziękowania.
Na zakończenie uczestnicy i goście zostali zaproszeni na przyjęcie.
Sponsorami V Jubileuszowego Gminnego Turnieju Rodzinnego byli: Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, firma „Foto Zarzycki” oraz Bank PKO BP.
Uczestnicy turnieju docenili sprawną organizację, wkład pracy, włożony wysiłek
w przeprowadzeniu turnieju. Gratulowali pomysłu wyrażając jednocześnie nadzieję,

iż za rok spotkają się na VI Gminnym Turnieju Rodzinnym. Dzięki organizacji takiego
przedsięwzięcia następuje integracja szkół z naszej jak i sąsiedniej gminy, zachęca
uczniów do świadomego oszczędzania, a także przygotowuje do korzystania z usług,
jakie oferuje Bank PKO BP.
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