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WIEŚCI ZE
STRASZĘCINA
Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia
Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy,
kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia
radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności
w nadchodzącym roku
STOWARZYSZENIE MÓJ STRASZĘCIN

CZY OPŁATEK MUSI BYD BIAŁY?
„ I opłatek łamią biały z biciem serca, z łzami w oku…” /A.Oppman/

Nie wyobrażamy sobie bez niego Świąt Bożego
Narodzenia.I dlatego trudno nam uwierzyd, że Polska to
jedyny kraj, gdzie rozpowszechniony jest ten zwyczaj. Słowo
opłatek wywodzi się z łacioskiego oblatum (dar ofiarny)
i przypomina dawne czasy, kiedy przed nabożeostwem
składano jako ofiarę chleb, aby służył do konsekracji
i równocześnie jako dar dla biednych. Wypieka się go zwykle z tzw. przaśnego ciasta
sporządzonego tylko ze skrobi pszennej i wody bez zakwasu. Opłatek zwykle jest biały,
symbolicznie niepokalany. Specjalne kolorowe opłatki przygotowywane są dla zwierząt
gospodarskich. Opłatki powinny leżed na wigilijnym stole jako znak serdecznej łączności
bliskich sobie ludzi.

TURNIEJ RODZINNY
Po raz pierwszy w Straszęcinie odbył się
Turniej Rodzinny. Stowarzyszenie Mój
Straszęcin
przy
współpracy
ze
Straszęcioską
Gromadą
Zuchową
zorganizowało
imprezę
sportową
przeznaczoną dla dzieci do lat 10 wraz
z rodzicami. W licznych konkurencjach
brali udział najmłodsi i ich opiekunowie.
Przeciąganie
liny,
„wyścigi
samochodzików”, mecz piłki nożnej,
zabawy w workach czy też wyścigi na
krzesełkach- to tylko niektóre atrakcje
przygotowane przez organizatorów. Zuchy
doskonale
bawiły
uczestników
z pomocą chusty Klanza i podczas innych
zabaw sprawnościowych. Zarówno dzieci
jak i dorośli udowodnili, że rodzinne
zmagania z różnymi dyscyplinami
sportowymi mogą bawid do łez, a wspólna
zabawa może byd naprawdę przyjemna.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji
zdobyli mnóstwo nagród, a każdy
uczestnik turnieju otrzymał dyplom
i drobny upominek.

ZBIERAMY NAKRĘTKI
Zachęcamy do przyłączenia się do akcji „Zakręd się z nami
dla Oli”. Ma ona na celu pomoc 3- letniej Oli chorej na
mukowiscydozę. Wystarczy zbierad plastikowe nakrętki,
aby wesprzed leczenie chorego dziecka. Nie pozostaomy
obojętni, to nic nie kosztuje. Zebrane nakrętki można
przynosid do Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie,
Przedszkola Publicznego oraz do siedziby Stowarzyszenia
Mój Straszęcin.

ZABAWA ANDRZEJKOWA
„Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja” głosi ludowe przysłowie, więc
Stowarzyszenie Mój Straszęcin z Radą Sołecką zorganizowało dla wszystkich pao, panien
i panów zabawę andrzejkową, aby te nadzieje spełnid.
27 listopada 2010 w domu weselnym pana K. Wiśniowskiego przy dźwiękach zespołu
muzycznego „Kindersi” bawiło się ponad 60 par – mieszkaoców Straszęcina i okolic. Dzięki
hojności sponsorów, którzy ofiarowali piękne prezenty, zorganizowana została licytacja
poprowadzona rewelacyjnie, jak co roku
przez sołtysa Straszęcina, pana Jacka
Dydyoskiego. Zebrane pieniądze będą
przeznaczone na letni wypoczynek
najmłodszych mieszkaoców Straszęcina.
Dawny
andrzejkowy
zwyczaj
zmobilizował mężczyzn do fundowania
swoim paniom wróżby, którą przynosił
porcelanowy
słonik.
Głośne
dedykowanie tych tekstów dawało
panom dużo satysfakcji, a paniom wiele
radości. Imprezę ubarwił występ Grupy Tancerzy Ognia DRACONICA i nawet mróz nie
przeszkodził gościom w podziwianiu pokazu, który odbył się na placu przed domem
weselnym. Doskonała rozrywka trwała do rana, a świetny humor dopisywał wszystkim jej
uczestnikom.
Taoce, zabawa, rozmowy i współpraca przy organizacji takiej imprezy pozwalają
mieszkaocom lepiej się poznad i polubid, a integracja środowiska jest przecież głównym
celem działania Stowarzyszenia Mój Straszęcin. I chociaż „ gdy święty Andrzej ze śniegiem
przybieży, sto dni śnieg na polu leży” to już dzisiaj zapraszamy na kolejne imprezy
organizowane przez nasze stowarzyszenie.

20 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci ze
Straszęcina. Dzięki uprzejmości pani Agnieszki GrdeoSzymaszek 42 dzieci mogło bawid się w sali nowego
dębickiego przedszkola „Weldon KIDS”. Wspaniałym taocom
towarzyszyły liczne
gry i konkursy. Jak
przystało na
imprezę
andrzejkową nie
zabrakło wróżb
i przepowiedni. Muzyka, zabawa i
poczęstunek sprawiły, że trzy godziny minęły
wręcz w mgnieniu oka.

„BEZPIECZNE BLOKI”
W miesiącach od października do
listopada 2010 realizowany był program
świetlicowy „Bezpieczne Bloki”. Zajęcia
odbywały się codziennie w godzinach od
15.00 do 18.00. Dzieci miały zapewnioną
pomoc w odrabianiu zadao domowych,
wykonywały ciekawe prace podczas zajęd plastycznotechnicznych. Organizowane były zajęcia sportowe i wyjazdy na
lodowisko. Uczestnicy brali udział w różnorodnych grach
tematycznych.

Barszcz czerwony

W ramach realizacji programu zorganizowano „Święto
pieczonego ziemniaka”, I Turniej Rodzinny oraz Zabawę
Andrzejkową dla dzieci. Na koniec programu 15 dzieci spotkało
się ze Świętym Mikołajem. Nikt nie wyszedł z tego spotkania bez
upominku. Do tego, aby paczki były atrakcyjne przyczynili się
również sponsorzy, którym wyrażamy wdzięcznośd.

sok z cytryny

W trakcie realizacji programu osoby zainteresowane mogły
uzyskad porady prawne oraz pomoc pedagogicznopsychologiczną.
Mimo, że program został zakooczony, zajęcia dla dzieci będą
kontynuowane do ferii zimowych. W ramach wolontariatu
nauczyciele będą prowadzid zajęcia w każdy wtorek i czwartek w
godzinach od 16.00-18.00.

Adres:Straszęcin 233
Tel.:14 6981551
E-mail: straszecin.org@o2.pl
Strona www: straszecin.org.pl

1 kg buraków
3 litry wody
włoszczyzna ( bez kapusty)
2-3 ząbki czosnku
ziele angielskie
cebula lub por

sól, pieprz, cukier
W przeddzieo buraki
i włoszczyznę obrad, umyd,
pokroid w plastry, zalad
wodą, dodad przyprawy
i zagotowad. Dodad do
smaku soku z cytryny,
przyprawid solą, pieprzem i
cukrem. Następnego dnia
przecedzid i podgrzad. Do
zupy można dodad wywar z
suszonych grzybów.

