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Delegacja z Chin z wizytą w naszej gminie

Hotel (na razie) dla 30 gości

Delegacja z Chin, w towarzystwie gospodarzy gminy Straw-
czyn oraz starosty kieleckiego Zdzisława Wrzałki, przed wyru-
szeniem na zwiedzanie gminy.

W dniach 30 kwietnia - 1 maja w gminie Strawczyn go-
ściła 6-osobowa delegacja przedstawicieli miasta Taizhou 
z Chin. Przywitała ich Gminna Orkiestra Dęta pod batutą 
Michała Leśnika. Następnie delegację powitał wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk i przybyły specjalnie na tę okazję staro-
sta kielecki Zdzisław Wrzałka. 

Przedstawiciel delegacji wyraził swoje zadowolenie z tego, 
że mogą gościć w naszej gminie. Następnie miała miejsce 
krótka wymiana informacji na temat gminy, czym zajmują się 
mieszkańcy, itp. 

Delegacja zwiedziła składowisko odpadów w Promniku 
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO w Rudzie Straw-
czyńskiej. Wieczorem miała miejsce uroczysta kolacja, w któ-
rej uczestniczyli przedsiębiorcy z terenu gminy jak również 
spoza niej.

Początek  
dobrej współpracy ?

Wójt Tadeusz Tkaczyk przekazuje laptopa jednej z wytypowanych uczennic.

„Szafranowy Dwór” 
otworzył podwoje

Hotel „Szafranowy Dwór”, zlokalizowa-
ny w Strawczynku, tuż za krytą pływalnią 
OLIMPIC i stadionem, otwarty oficjalnie na 
„Andrzejki”- 30 listopada ub. roku, w ostatni 
dzień marca br. zainaugurował pełną dzia-
łalność. Po raz pierwszy przyjął gości hote-
lowych – 26-osobową delegację niemiecką 
z Falkenstein.

Laptopy i stypendia dla najlepszych
Ubieramy szarą codzienność w kolory tęczy

- czytaj na str. 3
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Na kolacji przedsiębiorcy mieli oka-
zję pochwalić się swoim dorobkiem jak 
również mogli wymienić doświadczenia 
i nawiązać kontakty. 

Następnego dnia rano delegacja spa-
cerowała wokół zalewu a po śniadaniu 
odjechała do Krakowa na lotnisko.

Chińczycy byli oczarowani pięknem 
i gościnnością gminy, pozytywnie za-
skoczeni gospodarnością wójta. Jednak 
był to zbyt krótki czas, aby pokazać wię-
cej miejsc.

Celem wizyty było zaprezentowa-
nie potencjału gospodarczego gminy, co 
być może przełoży się w przyszłości na 
owocną współpracę.

Delegacja z Chin z wizytą w naszej gminie

Początek dobrej współpracy ?

Spotkanie w świetlicy SCKiS.

dokończenie ze str. 1

Kiedy odwiedziliśmy hotel, jego wła-
ściciel - Sławomir Podstawka, z żoną 
Zofią, sposobili się właśnie na przyjęcie 
pierwszych gości. Niecodziennych gości, 
bo zagranicznych, oficjalną delegację, za-
proszoną przez wójta naszej gminy. 

Gospodarz pokazał nam swój hotel, 
który dysponuje - na razie, bo będzie roz-
budowany - 13 pokojami 2-osobowymi, 
jednym pokojem 1-osobowym oraz apar-
tamentem złożonym z trzech pokoi. To 
wszystko na I piętrze. Jednorazowo może 
tu przenocować 30 osób plus ewentualne 
dostawki. Pokoje są bardzo gustownie 
urządzone, z łazienkami wyposażonymi 
w kabiny kąpielowe, są wygodne łóżka, 
także małżeńskie, stolik z dwoma fote-
likami, szafki nocne, szafa, niebawem 

Hotel (na razie) dla 30 gości

„Szafranowy Dwór” 
otworzył podwoje

w pokojach pojawią się telewizory. Poko-
je zostały wyposażone w instalację inter-
netową. W razie potrzeby do pokoi można 
wstawić dostawki. 

nych, poprzez bankiety dla firm, po zjazd 
Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
dentów Województwa Świętokrzyskiego 
– w lutym tego roku. Były także bale: 
„andrzejkowy” i „sylwestrowy”.

„Szafranowy Dwór”, jak wynika z re-
zerwacji, będzie przede wszystkim miej-
scem spotkań weselnych. Od soboty, po 
Świętach Wielkanocnych, każdy szósty 
dzień tygodnia jest do końca roku zare-
zerwowany na te imprezy. Niektóre pary 
zdecydowały się już na wesela w roku 
przyszłym.

Hotel jest ogrodzony, w pełni moni-
torowany, dysponuje dużym parkingiem 
(z kostki brukowej) dla samochodów. Na 
jego krańcu niedługo zostanie urządzone 
profesjonalne grillowisko – właściciel już 
zamówił jego projekt. Do hotelu popro-
wadzi zmodernizowana ul. Turystyczna, 
poszerzona, z chodnikiem z kostki bru-
kowej.

Sąsiedztwo krytej pływalni, stadionu 
oraz zalewu gwarantuje hotelowi duże 
obłożenie. Tym bardziej, że rozmawiano 
już z kierownictwem Ośrodka Sportowo 
– Rekreacyjnego o ścisłej współpracy.

Na zdjęciach: Hotel „Szafranowy 
Dwór” i jego wnętrze.

Tekst i fot.: Jerzy Kosowski
Doba hotelowa 

w pokoju 2-osobowym 
kosztuje 100 zł ze śnia-
daniem.

Na parterze domi-
nuje duża, elegancko 
urządzona sala ban-
kietowa dla 200 osób. 
Jest także niewielka 
kawiarenka z barkiem 
oraz recepcja. 

W hotelu odbyły 
się już różne impre-
zy, od okolicznościo-
wych spotkań rodzin-

Sala bankietowa hotelu prezentuje się bardzo okazale.

Pokój hotelowy z funkcjonalnym wyposażeniem.

dokończenie ze str. 1



3ZIEMIA STRAWCZYŃSKAMaj 2012

Oczywiście, nie byłoby to możliwe 
bez hojności i wsparcia Państwa Rathke 
– małżeństwa z Niemiec, którzy przeka-
zują corocznie na konto stowarzyszenia 
środki finansowe, dzięki którym orga-
nizacja może realizować zaplanowane 
cele.

Po raz kolejny udało nam się przy-
czynić do szczęścia dzieci i młodzie-
ży z terenu naszej gminy. Opracowany 
program stypendialny został nazwany 
imionami i nazwiskiem darczyńców 
„HARRY WALTRAUT RATHKE”, aby 
podkreślić ich zasługi dla stowarzysze-
nia.

Laptopy i stypendia dla najlepszych
Ubieramy szarą codzienność w kolory tęczy

W świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie Sto-
warzyszenie „Pomocna dłoń” przygotowało, 27 kwietnia br., uroczystość, pod-
czas której wręczone zostały laptopy oraz podpisane umowy stypendialne z pro-
gramu stypendialnego „ HARRY WALTRAUT RATHKE”.

Zarząd przyznał stypendia w wyso-
kości 1000 zł i 1500 zł dziewięciu mło-
dym osobom, w tym dwa stypendia za 
osiągnięcia sportowe i siedem za dobre 
wyniki w nauce. Ponadto zarząd wyty-
pował dziesięć osób, dla których zosta-
ły przyznane laptopy firmy Samsung 
o łącznej wartości prawie 20 tys. zł.

Pragnę gorąco podziękować i prze-
kazać wyrazy wdzięczności Państwu 
Harry i Waltraut Rathke oraz Państwu 
Monice i Pawłowi Rogulom, bo to dzię-
ki Nim zarówno członkowie stowarzy-
szenia, jak i podopieczni odzyskujemy 
nadzieję w ludzką dobroć i miłość.

Gorące podziękowania należą się 
również członkom stowarzyszenia, któ-
rzy przygotowali poczęstunek dla gości, 
a także Gminnej Orkiestrze Dętej ze 
Strawczyna za umilenie spotkania wspa-
niałym koncertem.

Zachęcam i zapraszam wszystkich 
do współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Pomocna dłoń”. Wydawałoby się, że to 
niemądre robić coś za darmo, a jednak 
nawet najmniejsze przedsięwzięcia dają 
nam więcej satysfakcji i radości niż gdy-
byśmy otrzymywali za to pieniądze. To 
naprawdę wspaniałe uczucie, gdy słyszy 
się szczere podziękowanie ludzi i widzi 
bezcenny uśmiech dziecka.

Barbara Gad  
– Prezes Stowarzyszenia

W tym roku nasza LGD promowała się na głównym stoisku w hali F prezentując 
reprinty zdjęć najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycz-
nych naszego terenu. Na stoisku zamontowana została również specjalna bajkowa 
scenografia, wśród której dzieci, a także dorośli, mogli sfotografować się jako bóbr 
lub sowa. Odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość ściągnąć na swoje telefony 

Promocja wiejskiej  
turystyki i agroturystyki

Targi Agrotravel 2012

W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. odbyła się kolejna IV edycja Międzyna-
rodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „ AGROTRAVEL”. 
Jest to jedyna taka impreza branżowa wyspecjalizowana pod kątem turystyki 
wiejskiej oraz jedna z największych imprez branży turystycznej w kraju. Na 
tegorocznych targach AGROTRAVEL swoją ofertę zaprezentowało ponad 130 
wystawców z kraju oraz zagranicy. Krajem partnerskim tegorocznych targów 
była Słowacja.

komórkowe plik audiobook promujący 
teren LGD. Na stoisku odbył się tak-
że kiermasz rękodzieła artystycznego 
i biżuterii witrażowej wykonanej przez 
artystkę z naszego terenu p. Elżbietę 
Chrobot. Odwiedzający mogli zapoznać 
się z ofertą turystyczną naszego regionu.

W ramach „Sceny Kultury” wystą-
piły ze swoim programem artystycznym 
zespoły, m.in. „Bobrzanki.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze 
Bobrzy” pragnie podziękować za pomoc 
w organizacji imprezy targowej następu-
jącym osobom i instytucjom:

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie, Czesław Napo-
rowski, Dominik Słoń, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rykoszyna, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Borków; Zespoły Ludowe: 
„Bobrzanki”, „Wierna Rzeka”, „Pieko-
szowianie”.

Postacią charakterystyczną każdych 
targów Agrotravel jest Zbój Madej.

Na stoiskach targowych dominowało wiejskie jadło.
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W świetlicy Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
6 maja br. odbyła się kolejna akcja 
krwiodawcza, podczas której miesz-
kańcy gminy, a także osoby z zewnątrz, 
w liczbie 73 osób, oddały 32.850 litra 
tego cennego leku. 

Najwięcej dawców - 19 - pochodziło 
ze Starwczyna. Dobrze spisali się tak-
że mieszkańcy z innych sołectw naszej 
gminy. Wszystkim dawcom organizato-
rzy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa oraz Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
serdecznie dziękują.

 Zapraszamy na kolejną akcję „Krew 
darem życia”, która zostanie zorganizo-
wana podczas tegorocznej „Strawczyna-
dy”.

Na zdjęciach: Dawcy podczas od-
dawania krwi.

Pobrano 33 litry cennego leku

Akcja „Krew 
darem życia”

Wizyta w gimnazjum była podsumo-
waniem trwającej od dwóch lat współ-
pracy pomiędzy krajami partnerskimi. 
W trakcie wizyty, uczniowie z zagranicz-
nych szkół mieszkali u rodzin gimnazja-

Comenius w Promniku

Integracja po europejsku

listów z Promnika i Korczyna, a nauczy-
ciele nocowali w hotelu „Szafranowy 
Dwór” w Strawczynku. 

Podczas pobytu, uczestnicy projektu 
odwiedzili gminę Strawczyn. W szkole, 
w Promniku, dyrektor Elżbieta Gieroń 
oficjalne powitała gości, którzy zwiedzi-
li szkołę, obserwowali zajęcia lekcyjne 
oraz przedstawili prezentacje o swoich 
narodowych potrawach. Następnie odby-
ła się wizyta w Urzędzie Gminy Straw-
czyn, gdzie wójt Tadeusz Tkaczyk za-
poznał gości z historią i działalnością 
gospodarczą gminy. 

Kolejnymi punktami wizyty były 
warsztaty dla uczniów w Zakładzie Go-

W dniach 16-20 kwietnia Gimnazjum nr 3 w Promniku gościło 14 uczniów 
i 11 nauczycieli z Danii, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii i Wielkiej Brytanii. Przy-
jechali oni do Polski w ramach programu Comenius, którego głównym celem 
jest rozpowszechnianie wiedzy o krajach europejskich oraz propagowanie na-
uki języków obcych.

spodarki Komunalnej w Strawczynie 
oraz zajęcia sportowe na basenie Olipic. 
W czasie pobytu w Krakowie, uczestni-
cy programu Comenius poznali historię 
Polski, zwiedzili Wawel, Rynek, Mu-

zeum Historyczne pod Sukiennicami 
oraz Kopalnię Soli w Wieliczce. W Kiel-
cach uczniowie wzięli udział w warsz-
tatach origami zorganizowanych przez 
Muzeum Zabawek. 

Wspólne wyjazdy gimnazjalistów 
z Promnika oraz zagranicznych gości 
były dla wszystkich ważnym doświad-
czeniem językowym i integracyjnym. 
Ostatniego dnia wizyty, w szkole odbyła 
się uroczysta kolacja oraz dyskoteka po-
żegnalna dla gości, nauczycieli, uczniów 
i rodziców. Przedstawiciele wszystkich 
szkół partnerskich wyjechali z Polski za-
dowoleni i bogatsi o wiele nowych przy-
jaźni i wrażeń.

Goście z zagranicy na jednej z wycieczek krajowych.

Delegacja zagranicznej młodzieży, wraz z gospodarzami, przed ZPO w Promniku.

Krew oddaje Jacek Więckowski z Niedź-
wiedzia.

Honorowy dawca krwi Zbigniew Kur-
czyński ze Strawczyna.
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Konsumentami jesteśmy cały rok. 
Wykupujemy ubezpieczenia, korzy-
stamy z usług bankowych, sieci tele-
fonii komórkowej, tankujemy paliwo, 
prowadzimy prace budowlane i doko-
nujemy setek innych zakupów. Co zro-
bić, gdy przedsiębiorca nie wywiązuje 
się z umowy, ewentualnie jakość jego 
usług, czy towarów pozostawia wiele 
do życzenia? Kiedy należy nam się od-
szkodowanie, gwarancja, rękojmia? 
Na te i inne pytania pomoże odpowie-
dzieć Rafał Szyba - Powiatowy Rzecz-
nik Konsumentów. 

Do jego obowiązków należy między 
innymi: bezpłatne poradnictwo konsu-

Dyżury Powiatowego 
Rzecznika 

Konsumentów 

menckie i informacja prawna w zakresie 
ochrony interesów konsumentów, wystę-
powanie do przedsiębiorców w sprawach 
ochrony praw i interesów konsumentów, 

w sprawach o ochronę interesów konsu-
mentów.

Z pomocy prawnej Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów może skorzy-
stać każdy mieszkaniec powiatu kielec-
kiego: w każdy poniedziałek Rafał Szy-
ba dyżuruje od południa do wieczora. 
Dzięki temu można skorzystać z jego 
pomocy, np. wracając z pracy. Od wtor-
ku do piątku przyjmuje w godz.: 7.15-
15.15. Sprawę można przekazać również 
tradycyjną pocztą.

Dyżury: poniedziałek w godz. 11.00 
-19.00, wtorek – piątek, w godz.: 7.15-
15.15. Al. IX Wieków Kielc 3, tel.: (41) 
342-18-30

współdziałanie z właściwymi miejscowo 
delegaturami Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, organami Inspek-
cji Handlowej oraz organizacjami kon-
sumenckimi, udział w postępowaniach 

Konkurs w ZPO w Strawczynie 

„Cudze chwalicie,  
swego nie znacie”

Dyrektor placówki, Elżbieta Błasz-
czyk, serdecznie powitała uczestników, 
zaproszonych gości: wójta gminy Tade-
usza Tkaczyka, grupę Niemców, którzy 
przyjechali do Strawczyna z zaprzyjaź-
nionej gminy  Falkenstein w ramach pro-
gramu Town Twinning, nauczycieli oraz 
uczniów. Następnie oddała głos uczen-
nicom Gimnazjum nr 1 w Strawczynie: 
Karolinie Kubickiej i Wiktorii Jabłoń-
skiej, które z wdziękiem prowadziły 
konkurs przygotowany przez A. Szyszkę 
i E. Żelazną. 

W pierwszej kolejności jego uczestni-
cy udzielali ustnych odpowiedzi na wylo-
sowane przez siebie zestawy pytań zwią-
zanych z gminą. Następnie rozpoznawali 
na ilustracjach obiekty znajdujące się na 
jej terenie i właściwie je nazywali. Ko-
lejny etap sprawdzał znajomość mapy 

gminy Strawczyn i wymagał jej uzupeł-
nienia. Reprezentanci wszystkich szkół, 
biorących udział w konkursie, przywieźli 
ze sobą prace plastyczne, które zaprezen-

Od wielu lat w ZPO w Strawczynie organizowany jest konkurs „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. W tym roku miał on miejsce 4 kwietnia i wzięło 
w nim udział sześć szkół podstawowych z terenu gminy. 

miała miejsce część artystyczna. Na tle 
wnętrza wiejskiego domu, uczennice 
i uczniowie klasy IIc  gimnazjum, ubrani 
w regionalne stroje ludowe, omówili i za-
prezentowali poszczególne ich elementy. 
Chór szkolny, przy akompaniamencie  
A. Bazalińskiej, śpiewał ludowe piosen-
ki, które wpadały w ucho słuchaczom. 
Centralnym punktem inscenizacji była 
tradycja darcia pierza, zwana potocznie 
wypiórką, w czasie której dziewczęta, 
śpiewając wiejskie przyśpiewki, odda-
wały się z zapałem tej znanej jakże do-
brze ich babciom czynności. W między-
czasie wykonały także z werwą ludowy 
taniec – połączenie kujawiaka i oberka, 
nagrodzony gromkimi brawami przez 
zachwyconą gracją  i urodą dziewcząt 
publiczność. Wcale niełatwych kroków 
tych tańców nauczyła dziewczęta peda-
gog J. Bożęcka. 

Ukoronowaniem konkursu było 
wręczenie zwycięzcom,  przez dyrektor 
szkoły, Elżbietę Błaszczyk, pamiątko-
wych dyplomów i nagród książkowych. 
Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji 
konkursu „Cudze chwalicie - swego 
nie znacie” zajęła reprezentacja Rudy 
Strawczyńskiej, II miejsce wywalczyły 
równolegle szkoły ze Strawczyna i Kor-
czyna, a III miejsce – drużyna z Promni-
ka. Gratulujemy zwycięzcom i zaprasza-
my ponownie za rok.

towali jury i pu-
bliczności, za które 
otrzymali określo-
ną liczbę punktów. 

Poziom tego-
rocznego konkursu 
był wysoki, a wszy-
scy jego uczestnicy 
wykazali się dużą 
wiedzą i świetnym 
przygotowaniem. 
Podczas gdy odby-
wało się zliczanie 
punktów i wypisy-
wanie dyplomów 
dla zwycięzców, 
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Uczniowie klasy V przybliżyli swo-
im koleżankom i kolegom najważniejsze 
tradycje wielkopostne i wielkanocne, zaś 
przedstawiciele klasy VIb wraz z babcią 
-  Agatą Michalską (uczennicą kl. IIc 
gimnazjum) w zabawny i ciekawy spo-
sób opowiedzieli o tym, jak kiedyś po-
szczono, „jak śledzia wcinano”. 

Uczniowie zobaczyli także, co nie-
gdyś zawierała święconka, dowiedzieli 
się, czym jest „kogucik dyngusowy i maik 
zielony, pięknie przystrojony”. Bardzo 
podobała im się opowieść o tym, „jak to 
w dyngusa się lało i panny wystraszało”. 
Spektakl, przygotowany pod kierunkiem 

Kultywują tradycje

Konkurs 

„Jak to niegdyś bywało?”
– pod tym hasłem odbyło się przedstawienie, które miało miejsce 2 kwietnia 

w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Strawczynie.
p. D. Mróz, pozwolił poznać młodzieży 
szkolnej wiele obrzędów i tradycji, o któ-
rych nie wszyscy dziś już pamiętają, po-
mógł zrozumieć istotę Wielkiego Postu 
i Świąt Wielkanocnych oraz wprowadził 
we właściwy nastrój umożliwiający prze-
żywanie tajemnicy Triduum Paschalnego 
i radości Wielkiejnocy. 

Występ nagrodzony został głośnymi 
brawami oraz podziękowaniem pani dy-
rektor, Elżbiety Błaszczyk. 

Na zdjęciach: Fragmenty spekta-
klu „Jak to kiedyś bywało” w wyko-
naniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Strawczynie.

Jak już informowaliśmy, z inicja-
tywy wójta naszej gminy powołany 
został zespół zadaniowy w celu przy-
gotowania gminy do pozyskiwania ko-
lejnych środków unijnych, w latach: 
2014 – 2020.

W skład zespołu weszli kierownicy 
referatów UG, skarbnik gminy oraz dy-
rektor Samorządowego Centrum Kul-
tury i Sportu. Przewodniczącą zespołu 
została Ewa Wawrzeńczyk - kierownik 
Referatu Rozwoju Lokalnego.

Zespół spotkał się już dwukrotnie. 
Zgłoszono propozycje przedsięwzięć 
planowanych w latach: 2014 – 2020. 
Zostaną one teraz przeanalizowane i po 
stwierdzeniu zasadności ich realizowa-
nia, wprowadzone do Planu Lokalnego 
Rozwoju Gminy.

Lista zadań jest otwarta, zespół czeka 
na propozycje mieszkańców, zgłaszane 
np. za pośrednictwem radnych oraz soł-
tysów. (J.)

Biblioteka szkolna w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Strawczynie działa 
bardzo prężnie. W ostatnim czasie  opie-
kun biblioteki, M. Kurczyńska, propa-
gując czytelnictwo, zorganizowała  kon-
kurs pod hasłem „Znam baśnie”, który 
miesiąc wcześniej został poprzedzony 
ogłoszeniem informującym o zakresie 
tematycznym i regulaminie rywalizacji.

Konkurs cieszył się dużym zainte-
resowaniem - przystąpiło do niego 21 
uczniów z klas trzeciej i czwartej, którzy 
wykazali się świetną znajomością ba-
śni. Uczestnikom czytelniczych zmagań 
szczególnie przypadła do gustu bardzo 
atrakcyjna forma pytań mających postać 
różnorodnych  rebusów, zagadek, krzy-
żówek obrazkowych, opowiadań o bo-
haterach baśniowych, które nie tylko 
egzekwowały wiedzę, ale zmuszały do 
logicznego myślenia, pozwalały wyka-
zać się zdolnościami  miłośnikom różne-
go rodzaju łamigłówek.

Najlepsze wyniki w konkursie uzy-
skali: I miejsce – Julia Gądek z kl. IV, 
II miejsce - Kornel Ciepluch i Karolina 
Nawara z kl. III, III miejsce - Martyna 
Michalska i Magdalena Majos również 
z kl. III.

Różnica w punktacji uczestników 
była bardzo niewielka, co świadczy o ich 
naprawdę dużym zaangażowaniu czytel-
niczym. Wszystkie osoby biorące udział 
w konkursie zostały nagrodzone dyploma-
mi oraz pochwałami w zeszytach uwag.

Powołano  
zespół zadaniowy

„Znam baśnie”

W relacji z pobytu delegacji niemiec-
kiej w naszej gminie („ZS” nr 4), pisząc 
o pokazach strażackich, nie wymienili-

Uzupełnienie
śmy OSP w Strawczynie, za co druhów  
z tej jednostki przepraszamy.
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Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

Wystawa w Muzeum Diecezjalnym

Wiosna, więc rolnicy podpalają 
trawy a jest to zabronione i bardzo 
szkodliwe dla środowiska. Oprócz 
mandatów nakładanych m.in. przez 
policję, rolnikowi grożą także kary ze 
strony Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

Zakaz wypalania traw jest jednym z wy-
mogów tzw. dobrej kultury rolnej, których 
przestrzeganie jest wymagane m.in. w ra-
mach systemu dopłat bezpośrednich. Rol-
nikowi, który nie przestrzega tych zasad, 
grozi zmniejszenie dopłat bezpośrednich 
zazwyczaj o 3 proc. To oznacza, że o tyle 
mogą być pomniejszone wszystkie dopłaty, 
m.in.: płatność cukrowa, do pomidorów, 
owoców miękkich, do krów i owiec, do 
uprawy roślin strączkowych i motylkowa-
tych czy płatności rolnośrodowiskowe.

Jak poinformował Departament Ko-
munikacji Społecznej Agencji, ARiMR, 
każdy przypadek wypalania traw rozpa-
truje indywidualnie i może karę zwięk-
szyć albo zmniejszyć. Sankcja, w za-
leżności od stopnia winy, może zostać 
pomniejszona do 1 proc. lub podwyż-
szona do 5 proc. należnych rolnikowi 
dopłat bezpośrednich za dany rok. Naj-
wyższe kary nakładane są wtedy, gdy 
rolnikowi zostanie udowodnione celowe 
wypalanie traw, wtedy Agencja może 
obniżyć płatności aż o 20 proc., a w zu-
pełnie skrajnych przypadkach stwierdze-
nia uporczywego wypalania traw, można 
pozbawić rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok. (J.)

Nie warto 
wypalać traw !

W eliminacjach gminnych turnieju 
wystartowali uczniowie z Gimnazjum nr 
1 ze Strawczyna, Gimnazjum nr 2 z Ob-
lęgorka, szkół podstawowych z Oblęgor-
ka i Rudy Strawczyńskiej.

Uczestnicy konkursu w pierwszej 
części musieli rozwiązać testy, w części 
praktycznej musieli wykazać się znako-
mitą jazdą rowerem na torze przeszkód. 

Była jazda po „ósemce’, równoważni, 
slalom, jazda po rynnie i tarce. Najwięcej 
problemów uczniowie mieli z pokona-
niem slalomu, ponieważ pachołki były 
ustawione bardzo blisko siebie. W testach 
pojawiły się pytania dotyczące ogólnych 
przepisów ruchu drogowego, zachowania 

się na drodze rowerzystów, a także pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Zwycięzcami turnieju w kategorii 
zarówno gimnazjum jak i szkól podsta-
wowych zostali uczniowie z Oblęgorka 
przygotowywani do turnieju przez  Mar-
cina Zielińskiego.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwała przedstawicielka Komendy Po-
licji w Strawczynie st. sierż. Justyna Ja-
nus, gminny koordynator BRD  Alicja 
Gos, oraz nauczyciele opiekunowie po-
szczególnych drużyn: Marcin Stolarski 
oraz Jolanta Gołuch.

20 kwietnia w Sukowie odbyły się 
XXXV Eliminacje Powiatu Kieleckie-

go Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. Naszą 
gminę reprezentowali zwycięzcy etapu 
gminnego – Gimnazjum nr 2 w Oblę-
gorku w składzie: Dawid Zapała, Ra-
fał Gaweł, Karol Gaweł. 

Uczniowie z gimnazjum w Oblęgorku 
okazali się bezkonkurencyjni. Zwyciężyli 
we wszystkich etapach turnieju. Byli naj-
lepsi zarówno w części teoretycznej, prak-
tycznej, jak i w części z zakresu udzielania 
pomocy przedmedycznej. Podium zawo-
dów powiatowych w Sukowie prezentowa-
ło się następująco: I miejsce Gimnazjum 
nr 2 w Oblęgorku, II miejsce Gimnazjum 
w Piekoszowie, III miejsce Gimnazjum 
w Krajnie. W klasyfikacji indywidual-
nej I miejsce uzyskał Rafał Gaweł, II 
miejsce Dawid Zapała. Pamiątkowe pu-
chary, medale, dyplomy i nagrody wręczył 
uczniom poseł Lucjan Pietrzczyk.

Zwycięzcy turnieju powiatowego 
uzyskali prawo do udziału w elimina-
cjach wojewódzkich. Trzymamy kciuki 
i życzymy dalszych sukcesów. 

(A.G. i M.Z)

Duży sukces uczniów  
z Oblęgorka

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku, w Zespole Placówek Oświato-
wych w Oblęgorku, zorganizowane zostały gminne eliminacje Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (XXXV edycja) dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Słowo wstępne do wystawy 
wygłosił ks. Paweł Tkaczyk, zaś 
o jej szczegółach opowiedziała 
prawnuczka słynnego pisarza – 
Anna Dziewanowska.

Na wystawie pokazane są 
przedmioty nie wystawiane do tej 
pory bo znajdujące sie w rękach 
rodziny. Najciekawszymi ekspo-
natami są: pośmiertna maska H. 
Sienkiewicza (własność Muzeum 
Literackiego Henryka Sienkiewi-
cza w Poznaniu - nie eksponowa-
na do tej pory poza Poznaniem) 
oraz replika medalu nagrody 
Nobla (oryginał zaginął w czasie 
ostatniej wojny). Replika medalu 
jest własnością rodziny pisarza. 
Eksponowane są także dokumen-
ty z archiwum diecezji kieleckiej 
oraz szereg przedmiotów i foto-
grafii ze zbiorów rodzinnych.

Wystawa będzie udostępniona 
dla zwiedzających do września 
2012 r.

Prawnuczka H. Sienkiewicza - Anna Dziewa-
nowska i autorka wystawy Małgorzata Gorze-
lak podczas inauguracji ekspozycji.

„Rodzina 
Sienkiewiczów  

w służbie Ojczyzny”
W Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, w obecności najstarszej wnuczki pi-

sarza Jadwigi Sienkiewicz, jej dzieci oraz jej wnuczki, 28 kwietnia br. otwar-
to wystawę poświęconą rodzinie autora „Trylogii”, pt.”Rodzina Sienkiewiczów 
w służbie Ojczyzny”. Autorką wystawy jest Małgorzata Gorzelak.
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Zorganizowane zostaną następujące 
turnieje: 

Otwarty Turniej Piłki Nożnej  
Orlik Polska 

Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie organizuje w dniach 19, 
20 maja otwarty Turniej Piłki Nożnej „Or-
lik Polska” w kategorii +16 i +35 lat. 
XII Turniej Piłki nożnej ,, Z podwórka 

na stadion o puchar Tymbarku”
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
to oficjalne mistrzostwa w kategorii U-10 dla 
chłopców i dziewcząt. Sponsorem rozgrywek 
już od sześciu lat jest firma Tymbark, a orga-
nizatorem Polski Związek Piłki Nożnej.

Turniej Piłki Siatkowej 
Samorządowe Centrum Kultury 

i Sportu w Strawczynie organizuje Turniej 

Piłki Siatkowej. Odbędzie się on w za-
leżności od liczby zgłoszonych drużyn: 
w dniach 19.05.2012 (sobota) – eliminacje 
i 20.05.2012 (niedziela) finał o godzinie 
10:00 na boisku o nawierzchni poliureta-
nowej w Centrum Sportowo – Rekreacyj-
nym „OLIMPIC ” w Strawczynku ul. Tu-
rystyczna 6.

Turniej Tenisa Ziemnego
Samorządowe Centrum Kultury 

i Sportu w Strawczynie organizuje Turniej 
Piłki Siatkowej. Odbędzie się on w za-
leżności od liczby zgłoszonych drużyn: 
w dniach 19.05.2012 (sobota) – elimina-
cje i 20.05.2012 (niedziela) półfinał i finał 
o godzinie 10:00 na boisku o nawierzchni 
poliuretanowej w Centrum Sportowo – Re-
kreacyjnym „OLIMPIC ” w Strawczynku 
ul. Turystyczna 6.

Drużynowy wielobój pływacki dzieci 
Więcej informacji znajduje się na www.

olimpicstrawczn.pl w kalendarzu imprez.
Europejski tydzień sportu

W dniach 26. V. – 1.VI. 2012r. Sa-
morządowe Centrum Kultury i Sportu na 
terenie gminy Strawczyn organizuje Euro-
pejski Tydzień Sportu. W programie prze-
widziano mnóstwo atrakcji sportowych 
połączonych z zabawą. Celem tygodnia 
jest promowanie zdrowego stylu życia 
oraz aktywności ruchowej jako najlepszej 
formy spędzania wolnego czasu. 

 I Wojewódzki Wielobój Sportowy... 
...dla szkół podstawowych i gimna-

zjalnych o puchar „Małego Twardziela’’ 
ziemi strawczyńskiej organizuje Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynku. Główną 
nagrodą, ufundowaną przez wójta gminy 
Strawczyn, są dwie wycieczki: jedna dla 
szkoły podstawowej druga dla gimnazjum, 
a obie są do Centrum Nauki „Kopernik” 
w Warszawie. Szczegóły w SCKiS.

Warto dodać, że 1 czerwca br., na obiek-
tach SCKiS odbędzie się Dzień Dziecka. 
Wszystkich chętnych zapraszamy.

Centrum Kultury i Sportu zaprasza

 Sport i rekreacja w gminie

Sportowy weekend majowy
Zapraszamy wszystkich chętnych na sportowy weekend majowy z Centrum 

Kultury i Sportu w Strawczynie, który odbędzie się w dniach 19,20,21 Maja.

Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców sołectwa Strawczynek na II 
Festyn Rodzinny, który odbędzie się  
3 czerwca br., w godzinach od 16.00 do 
22.00,w świetlicy środowiskowej.  

Przewidziano występ zespołu Sta-
nisława Korneckiego, przedstawienia, 
konkursy, „Wesołe Miasteczko” i degu-
stację regionalnych potraw.

Organizatorzy Rada Sołecka, radna 
Monika Kubała i Stowarzyszenie Ini-
cjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy 
Strawczyn zachęcają jednocześnie do 
pomocy w organizacji festynu. 

II Festyn Rodzinny 
w Strawczynku

Zawodnicy startowali w 15 kategoriach, 
począwszy od kat. młodzik a skończywszy 
na grupie najstarszych cyklistów M-80. Na 
zakończenie odbyło się uroczyste wręcze-
nie pucharów i dyplomów dla najlepszych 
zawodników w poszczególnych katego-
riach. Nagrody wręczał dyrektor SCKiS 
Maciej Lewandowski oraz Józef Sobura 
z Kieleckiego Towarzystwa Cyklistów . Dla 
każdego uczestnika organizatorzy zapewni-
li ciepły posiłek.

 „Twardziel Świętokrzyski”
Już po raz ósmy, w dniach 30.IV - 1.V 

b.r., szlakiem Edmunda Massalskiego  
Gołoszyce-Kuźniaki, maszerowali tury-
ści biorący udział w VIII Ogólnopolskim 
Unijnym Maratonie po Górach Święto-
krzyskich. Głównymi organizatorami 
imprezy byli: Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Prawa w Kielcach oraz Urząd Gminy 
Strawczyn, wspólnie z Samorządowym 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczyn-
ku. 

1 maja br. nastąpiło uroczyste zakończe-
nie na obiekcie Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynku gdzie wrę-
czono uczestnikom certyfikaty oraz statuetki.

Ogólnopolski wyścig kolarski Masters
6 maja br., na terenie Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Straw-

czynku, odbył się wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Strawczyn. Wzięło w nim 
udział 200 zawodników z całej Polski. 

W rajdzie wystartowały 142 osoby z ca-
łej Polski. Rajd ukończyło i zdobyło tytuł 
„Twardziela Świętokrzyskiego” 89 osób, 
zwyciężył Zenon Stępień Kielce z rekordo-
wym wynikiem 11 godz. i 35min., a najszyb-
szą kobietą była Katarzyna Odomirska

 Mityng lekkoatletyczny 
I Mityng Lekkoatletyczny dla szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych. odbył się 23 
kwietnia br. W zawodach, które miały miej-
sce na ternie Centrum Sportowo – Rekreacyj-
nego „OLIMPIC” w Strawczynku, wzięli 
udział uczniowie szkół z siedmiu miejsco-
wości, tj.: Zaborowic, Micigozdu, Brynicy, 

Korczyna, Rudy Strawczyńskiej, Niedźwie-
dzia i Strawczyna. Łącznie przybyło ponad 
170 zawodników wraz z opiekunami. 

Zawody zdominowali zawodnicy ze 
Strawczyna, którzy zdobyli większość czo-
łowych miejsc.

Po zakończeniu zawodów odbyło się 
uroczyste wręczenie medali i dyplomów. 
Najlepszych zawodników wyróżnił dy-
rektor Samorządowego Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie Maciej Lewan-
dowski. Wśród uczestników mityngu rozlo-
sowano także 3 wejściowe karnety na basen 
o wartości 100 zł każdy, ufundowane przez 
organizatorów imprezy.

„Świętokrzyscy twardziele”, którym 
dyrektor SCKiS Maciej Lewandowski 
(w środku) wręczył puchary i dyplomy.


