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Gmina Strawczyn
wśród laureatów !

Rozdano Świętokrzyskie Perły 2014

Kapituła, złożona z przed-
stawicieli patronów honorowych 
i organizatora gali, w oparciu 
o dokonania gospodarcze, udział 
w życiu społecznym, rozwój 
kultury, wspieranie ciekawych 
inicjatyw na rzecz rozwoju 
regionu, wyróżniła 25 firm, 
instytucji i samorządów. Miło 
nam donieść, iż wśród trzech 

wyróżnionych gmin wiejskich 
znalazla się także gmina 
Strawczyn.

Perłę otrzymała również fir-
ma z Promnika – Producent Na-
czep Aluminiowych DOMET.

Na uroczystość wręczenia 
Świętokrzyskiej Perły 2014 
przybyła liczna delegacja naszej 
gminy, którą tworzyli: wójt 

(piękną statuetkę z perłą) 
odebrali: w imieniu naszej gminy 
wojt Tadeusz Tkaczyk, zaś 
w imieniu Domet-u właściciel 
firmy - Sławomir Detka.

Wręczenia wyróżnień 
dokonali: wojewoda święto-
krzyski Bożentyna Pałka – 
Koruba oraz organizator, szef 
Biura Organizacji art. HIT – 
Jerzy Baranowski.

W części artystycznej 
imprezy wystąpił zespół „Żuki”, 
który od wielu lat specjalizuje się 
w repertuarze Beatlesów oraz 
Niemena.

Po uroczystości laureaci 
nagrody, patroni oraz zaproszeni 
goście spotkali się w patio, gdzie 
towarzysko rozprawiano o biz-
nesie, imprezie i nie tylko.

Właściciel DOMET - u Sła-
womir Detka powiedział m.in.: - 
To bardzo sympatyczna impreza 
i satysfakcjonujące wyróżnienie. 
Można tutaj zapromować swoją 
firmę, poznać ciekawych ludzi, 
zintegrować się z przed-
stawicielami przedsiębiorstw 
i instytucji, które coś znaczą 
w gospodarczym krajobrazie 
naszego  regionu.  Jestem 
bardzo zadowolony z tego 
wyróżnienia.

Dodajmy, że patronad 
honorowy nad Świętokrzyską 
Perłą 2014 przyjęli: marszałek 
województwa świętokrzy-
skiego,  Adam Jarubas,  
wojewoda świętokrzyski,  
Bożentyna Pałka – Koruba, 
starosta kielecki, Zdzisław 
Wrzałka, eurodeputowany 
Czesław Siekierski oraz 
poseł na Sejm RP Mirosław 
Pawlak.

?  (Kos.)

To była II edycja Gali Gospodarczej Świętokrzyskie Perły. 
Jej finał odbył się, jak już informowaliśmy, 10 kwietnia br., w sali 
kongresowej Kieleckiego Centrum Biznesu (dawny Exbud). 

Delegacja ze Strawczyna 
w patio Kieleckiego Centrum Biznesu

OKŁADKA:  
"3 lata pływalni OLIMPIC"
Fotografia:   Archiwum SCKiS

Tadeusz Tkaczyk, Justyna 
Stępień, Grzegorz Gad, Ewa 
Wawrzeńczyk, Halina Picheta, 
Grzegorz Stępień i Janusz 
Malicki.

Przed otwarciem imprezy, 
na dużym banerze, zawieszonym 
nad sceną,  prezentowano 
poszczególnych laureatów 
nagrody, w tym gminę Strawczyn 
i firmę Domet, akcentując ich 
dorobek gospodarczy, kulturalny 
i społeczny.

Świętokrzyską  Perłę  

Wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba wręcza Świętokrzyską Perłę 
Sławomirowi Detce – właścicielowi DOMET-u

 
Wśród wyróżnionych wójt Tadeusz Tkaczyk (trzeci z lewej)
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Sprawująca  g łówny  
patronat nad uroczystością,  
wojewoda  świetokrzyski  
Bożentyna Pałka – Koruba, 
wygłosiła okolicznościowe prze-
mówienie, w którym podkreśliła 
znaczenie Konstytucji 3 Maja dla 
rozwoju polskiej demokracji.

Przypomnijmy:  Ustawa 
Rządowa, uchwalona przez Sejm 
Czteroletni 3 maja 1791 roku, 
była pierwszą konstytucją 
w Europie i drugą na świecie, po 
konstytucji USA w 1787 r. Ten 
ważny akt prawny, ustalający 
podstawy ustroju nowożytnego, 
był wynikiem dążeń do naprawy 
stosunków wewnętrznych 
w kraju i próbą uzdrowienia 
Rzeczypospolitej.

Konstytycja 3 Maja była 
wielkim osiągnięciem, likwi-
dowała wiele wad dawnego 
systemu politycznego, zabez-
pieczała możliwość rozwoju 
kraju poprzez m.in. centralizację 
państwa, wprowadzenie jedno-
litego rządu, skarbu i wojska, 
a także trójpodział władzy. 
Ustawa równała pod względem 
pol i tycznym  mieszczan  
i szlachtę oraz stawiała chłopów 
pod ochroną państwa. I, co 
istotne, ustalając, że „wszystko 
i wszędzie większością głosów 
udecydowane być powinno”, 

konstytucja znosiła jakże zgubne 
dla Rzeczypospolitej, niesławne 
„liberum veto” (nie pozwalam”).

W uroczystości udział 
wzięli liczni mieszkańcy Kielc, 
rangę uroczystości podnosił 
udział kompanii honorowych: 
Wojska Polskiego, Policji, Straży 
Pożarnej i harcerzy. Kompania 
Honorowa WP, dla uczczenia 223 
rocznicy Konstytucji 3 Maja, 
oddała  trzykrotną  salwę  
honorową.

Miłym akcentem obcho-
dów było wręczenie, przez woje-
wodę, odznaczeń państwowych. 
Jako pierwszy zaszczytu tego 
dostąpił wójt naszej gminy 
Tadeusz Tkaczyk, który został 
odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, w uznaniu zasług dla 
rozwoju demokracji i samorządu 
w naszej gminie, a także całego 
dorobku w ciągu jego pięciu 
kadencji na stanowisku wójta 
gminy. Wójtowi pogratulowali 
odznaczenia liczni uczestnicy 
tego święta.

Przypomnijmy, że w ciągu 
ponad 20 lat sprawowania 
władzy w Strawczynie, przez 
wójta Tadeusza Tkaczyka, gmina 
całkowicie zmieniła swój 
wizerunek.

Oto najważniejsze inwes-

tycje, które powstały w gminie 
w ciągu pięciu kadencji wójta:

Budowa i uruchomienie 
Centrum Sportowo - Rekre-
acyjnego w Strawczynku (kryta 
pływalnia OLIMPIC, pełno-
wymiarowy stadion lekko-
atletyczny z trybunami, zespół 
boisk sportowych); 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej od 
1994 r. do chwili obecnej: (100% 
zwodociągowania gminy, ok. 
90% skanalizowania gminy, 
budowa i modernizacja dróg, 
chodników,  oświet lenia  
ulicznego, telefonizacja gminy, 
oczyszczalnia ścieków);

Rozbudowa i moder-
nizacja obiektów użyteczności 
publicznej na terenie gminy - 
od 1994 r. do dziś: (świetlice, 
szkoły,  ośrodki  zdrowia,  
strażnice, budynek Urzędu 
Gminy); 

Rozwój turystyki, sportu 

   w

   w

   w

   w

i rekreacji od 1994 r. do dnia 
dzisiejszego: (zbiornik retencyjny 
w Strawczynie  o pow. lustra 
wody 9,70 ha, 36 km szlak 
rowerowy, modernizacja ścieżki 
na Perzową Górę, budowa 
placów zabaw, boisk sportowych 
na terenie gminy, schronisko 
młodzieżowe w Strawczynie);

Skuteczne pozyskiwanie 
środków unijnych na różno-
rodne inwestycje (wydatki 
finansowane ze  środków 
unijnych w latach 2009 - 2012 na 
osobę w gminie Strawczyn – 
2831,22 zł,  I miejsce wśród gmin 
powiatu kieleckiego wg danych 
dwutygodnika samorządowego 
„Wspólnota”).

Przy ocenie całokształtu 
dorobku wójta, wzięto także pod 
uwagę inne osiągnięcia, np. 
nawiązanie współpracy ze 
społecznościami lokalnymi 
innych państw, jak Niemcy 
i  Ukraina.

   w

3 maja br., w 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
w Kielcach odbyły się uroczyste obchody tego święta. 
Zainaugurowała je msza św., w bazylice katedralnej, po której 
uczestnicy przeszli do parku miejskiego, przed pomnik 
Stanisława Staszica, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów.

Krzyż Kawalerski dla wójta naszej gminy
W 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba 
dekoruje wójta gminy Strawczyn - Tadeusza Tkaczyka 
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 OBWIESZCZENIE 
 Wójta Gminy Strawczyn 
z dnia 23 kwietnia 2014r. 

 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 

wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości 
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. 
U. Nr 21 poz. 112 ze zm.), uchwały Nr XX/163/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 
października 2012r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i Zarządzenia Nr 27/2014 
Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia siedziby 
okw dla celów głosowania korespondencyjnego p o d a j e się do wiadomości wyborców 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 
25 maja 2014r. 

 Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014r. (niedziela) 

w godzinach od 7:00 do 21:00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji 
wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie 
tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy" dowód osobisty. 

 Wójt Gminy 
/-/ Tadeusz Tkaczyk 

 Numer 
obwodu 

 Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 
(nr telefonu)

1  Sołectwa: 

        Oblęgorek 

        Oblęgór 

 Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku, 

ul. Gimnazjalna 15, Oblęgorek, 26-067 Strawczyn 

Tel. 41.30-30-429  

2  Sołectwa: 

        Hucisko 

        Niedźwiedź 

 Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn 

Tel. 41.30-38-635 

3  Sołectwa: 

        Małogoskie (Akwizgran) 

        Kuźniaki 

        Ruda Strawczyńska 

 Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 

Ruda Strawczyńska 4, 26-067 Strawczyn 

Tel. 41.30-38-022 

4  Sołectwo: 

        Korczyn 

 Szkoła Podstawowa w Korczynie 

Korczyn 101, 26-067 Strawczyn 

Tel. 41.30-38-171 

5  Sołectwo: 

        Chełmce (Bugaj) 

 Szkoła Podstawowa w Chełmcach 

ul. Kościelna 51, 26-067 Strawczyn 

Tel. 41.30-30-470 

6  Sołectwo: 

        Promnik 

 Zespół Placówek Oświatowych w Promniku 

ul. Szkolna 10, Promnik, 26-067 Strawczyn 

Tel. 41.30-38-058 

7  Sołectwo: 

        Strawczynek 

 Świetlica środowiskowa w Strawczynku 

ul. Wojewódzka 39, Strawczynek, 26-067 Strawczyn

 – obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

– obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
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To jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających 
dobrej kondycji maraton pieszy organizowany już od 10 lat 
przez: Oddział Świętokrzyski PTTK, Wyższą Szkołę Ekonomii 
Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz gminę Strawczyn.

W tym roku, dla uczczenia 
10 rocznicy wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej, rajd miał 
szczególny charakter, promujący 
udział naszego kraju w struk-
turach UE. Impreza skupiła 155 
uczestników z całego kraju, 
z których większość brała udział 
w poprzednich maratonach. Np. 
najstarszy uczestnik rajdu – 80-
letni Maciej Ignatowski z Grójca 
był uczestnikiem I rajdu, przed 10 
laty. Mimo szacownego wieku, 
weteran – piechur nie skarżył się 
na mecie z powodu bólu czy 
otarcia stóp.

- Swoją kondycję i dobre 
przygotowanie zawdzięczam 
udziałowi w licznych rajdach 
narciarskich na 50 km. Mam 
dobre, mocno rozdeptane buty, 
lubię chodzić, wiec każdy taki 
„spacer”, to dla mnie duża frajda. 
- powiedział p. Maciej po 
otrzymaniu statuetki i certyfikatu 
„Twardziela Świętokrzyskiego”.

Za naszym pośrednictwem 
rajdowiec podziękował towa-
rzyszce z trasy maratonu – Kasi, 
która na Górze Sieniawskiej 
ostrzegła go przed... żmiją 
wylegującą się na leśnym dukcie. 
- Gdybym na nią stanął, to 
pewnie nie wziąłbym udziału 
w podsumowaniu rajdu – powie-
dział z uśmiechem...

Inny weteran, 71 - letni 
Henryk Cygan z Olsztyna, 
w tym roku wziął udział w rajdzie 
już po raz siódmy. Przez ostatnie 

9 lat pokonał pieszo prawie 60 
tysięcy kilometrów. Codziennie 
robi sobie 25 - kilometrowy 
spacer, stąd kondycja i wytrzy-
małość.

Wśród kobiet najlepszą  
okazała się Katarzyna Odo-
mirska z Krakowa, która 
wystąpiła w maratonie po raz 
drugi. Dwa lata temu też była 
najlepszą z pań.  Pani Kasia także 
lubi chodzić, codziennie poko-
nuje ok. 30 kilometrów po Lasku 
Wolskim w Krakowie. Stąd 
kondycja !

Ale byli na mecie mara-
tończycy mocno strudzeni 
rajdem. Otarte stopy, nadciągnięte 
mięśnie, skurcze w nogach, to 
efekt 100 – kilometrowego rajdu, 
który należało pokonać w ciągu 
22 godzin. Ponadto trzeba było 
odnotować swoją obecność na 
punktach kontrolnych – takie 
były warunki otrzymania statuetki 
i certyfikatu „Twardziela Święto-
krzyskiego”. 

Obecna na mecie służba 
medyczna opatrzyła kilkanaście 
osób.

Sebastian Biały, z War-
szawy, wziął udział w maratonie 
po raz pierwszy, informację 
o imprezie otrzymał od Anny 
Wróbel, warszawianki, która 
uczestniczy w tego typu 
imprezach od  trzech  lat  
z kampanią „Policzmy się 
z rakiem”. Pan Sebastian długo 
popamięta maraton, bo doznał 

naderwania mięśni i na podium, 
po odbiór statuetki, musiał być... 
doniesiony.

W sumie, jak poinformował 
nas jeden z organizatorów 
maratonu – Ryszard Łopian 
z PTTK, na 155 uczestników, rajd 
ukończyło ok. 90. i wszyscy 
otrzymali certyfikat „Twardziela 
Świętokrzyskiego”. To miła 
pamiątka z pobytu w Górach 
Świętokrzyskich. Certyfikaty 
oraz puchary „Twardziela 
Święto-krzyskiego” wręczyli 
m.in.: wójt naszej gminy Tadeusz 
Tkaczyk, wójt gminy Zagnańsk 
(przez teren tej gminy także 
biegła trasa rajdu) – Szczepan 
Skorupski oraz prezes LGD – 
Jarosław Wałek. 

Drugą, imprezą towa-
rzyszącą „setce”, był rajd na trasie 
Oblęgorek – Strawczynek (15 
km), w którym wzięło udział ok. 
70 uczestników,  głównie  
z naszego regionu. Poprowadzili 
ich przewodnicy świętokrzyscy: 
Czesław Siuda i Andrzej 
Toporek. Na trasie odbywały się 

konkursy o tematyce unijnej, 
zarówno dla dorosłych jak 
i dzieci pod ich opieką. Były też 
grupy szkolne. 

Na mecie można było sobie 
postrzelać do tarcz z pistoletów 
pneumatycznych, posilić się 
daniami gorącymi, napojami 
i ciastem przygotowanymi przez 
panie ze Stowarzyszenia 
Sołectwa Oblęgór „Skałka”. 
Gulasz, zupę gulaszową, żurek, 
a także chleb ze smalcem, ogórki 
i ciasta rozdawały bezpłatnie: 
Krystyna Zapała, Barbara 
Raczyńska, Janina i Stanisława 
Zając oraz Barbara Malicka.  
Dodajmy,  że  środki  na  
przygotowanie tych dań i potraw 
wyasygnowała Lokalna Grupa 
Dzialania „Dorzecze Bobrzy”, 
która była jednym ze sponsorów 
krótszego rajdu. LGD przygo-
towało ponadto swoje stoisko, na 
którym rozdawano materiały 
promocyjne tego stowarzyszenia. 
Stoisko obsługiwały pracownice 
LGD: Urszula Żelazny, Ewelina 
Prus – Syska oraz Elżbieta 
Szymkiewicz.

Uczestnicy obydwu rajdów 
chwalili dobrą ich organizację 
oraz  gościnność  gminy  
Strawczyn. Piechurzy obiecali 
wrócić tutaj za rok. 

(Kos.)
 
?  

Tylko dla 
„Twardzieli Świętokrzyskich„ !

Gołoszyce – Strawczynek: 100 km w ciągu 22 godzin

ZiEMia  StraWCzYńskA

 
Dopisali również uczestnicy rajdu Oblęgorek – Strawczynek.

 
Znużeni maratończycy odpoczywają na mecie rajdu.

Na stoisku Stowarzyszenia „Skałka” z Oblęgóra 
można się było posilić po zakończeniu 100 - kilometrowej wędrówki.

Maj   2014
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Na kulturze i sporcie 
trzeba zacząć zarabiać !

Projektem zainteresowali 
marszałka  województwa   
świętokrzyskiego  Adama 
Jarubasa, który bardzo życzliwie 
odniósł się do pomysłu i zachęcił 
działaczy do jego realizacji. Tu 
warto podkreślić, iż w ramach 
dotacji unijnej dla Polski na lata: 
2014 – 2020,  mocno preferuje 
się rozwój właśnie kultury 
i sportu. Dość powiedzieć, że 
Regionalny Program Operacyjny 
Woj. Świętokrzyskiego zakłada, 
iż w latach: 2014 - 2020 na 
kulturę, sport i promocję 
gospodarczą regionu zarezerwuje 
znaczące kwoty. 180 mln euro 
przewidziano również  na 
finansowanie innych zadań. 
Pewne środki z programu zostaną 
przeznaczone  także  na  
kontynuację projektu „Skarbiec 
Świętokrzyski”.

Realizacją tego projektu 
zajmie się, rejestrowana właśnie, 
Fundacja  „ENKOLPION” 
Instytut Kultury Regionalnej 
i Dziedzictwa Narodowego, która 
opracuje Strategię Rozwoju 
Kultury i Sportu Regionalnego. 
Tadeusz Pęczek i Paweł 
Tkaczyk prowadzą obecnie  
konsultacje w gminach, by 
zapoznać się z ich ofertą 
kulturalną i sportową oraz 
wyszukują instytucje, osoby

i wydarzenia, które można będzie 
wykorzystać do promocji gmin 
i  całego regionu święto-
krzyskiego. Oferta gmin zostanie 
ujęta w specjalnych pakietach, np. 
turystycznych, które otrzymają 
biura podróży i instytucje 
kulturalno – sportowe, by 
wdrażać je w życie.

Takie spotkanie konsul-
tacyjne i dyskusja odbyły się 
ostatnio w gminie Strawczyn. 
Obok pomysłodawców pow-
stania Instytutu na spotkanie 
przybyli przedstawiciele różnych 
środowisk: Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu 
z dyrektorem Maciejem Lewan-
dowskim, prezes KS „Lechia” - 
Jerzy Kowalczyk,  prezes 
Stowarzyszenia  Inicjatyw 
i Rozwoju Społecznego Gminy 
Strawczyn – Damian Gad, sołtys 
Promnika i radny - Grzegorz 
Stępień, przedstawiciele OSP 
w Strawczynie i Promniku,  panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Chełmcach, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Działań z Pasją, 
działacze klubu Top-Spin 
(siatkówka i tenis stołowy) oraz 
pracownice Urzędu Gminy 
zajmujący się tymi problemami. 
Obecny był także wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk, który zapo-
znał gości ze stanem posiadania 

gminy oraz mówił o ciekawych 
planach rozwoju tej bazy. 

Prezes EPRD Tadeusz 
Pęczek szeroko poinformował 
zebranych o idei powstania 
Fundacji  „ENKOLPION” 
Instytutu Kultury Regionalnej 
i Dziedzictwa Narodowego, po 
czym rozpoczęła się dyskusja.

Okazuje się, że nasza gmina 
ma się  czym pochwalić,  
zwłaszcza w zakresie  sportu 
i rekreacji i może stanowić spore 
u z u p e ł n i e n i e  p a k i e t ó w  
tworzonych przez Fundację – 
Instytut. Gminna baza sportowo - 
rekreacyjna w postaci: nowo-
czesnego stadionu sportowego, 
krytej pływalni, w obiektach 
której funkcjonuje nowoczesna 
kręgielnia, pięknego zalewu, 
kortów tenisowych, boiska 
„Orlik”, stwarza spore moż-
liwości  aktywnego spędzenia 
czasu przez turystów, którzy 
odwiedziliby gminę.
Ale obecna baza, mimo iż jest, 
w porównaniu do innych gmin, 
rewelacyjna, wymaga rozbu-
dowy. O planach tych mówił wójt 
gminy: jest zamysł budowy hali 
sportowej, która pozwoliłaby 
prowadzić zajęcia sportowo - 
rekreacyjne przez cały rok, jest 
plan budowy trasy biegowej, 
narciarskiej,  obok  CS-R 
powstanie kompleks obiektów 
dla dzieci i młodzieży: plac 
zabaw, skatepark, minigolf. 
Stadion  sportowy  warto  
wyposażyć w dodatkowe 
urządzenia, np. w rzutnię do 
pchania kulą, w CS-R przydałaby 
się siłownia, bo obecnie młodzi 
ludzi muszą jeździć na treningi do 
Kielc.

- Naszą ofertę ogranicza 
zbyt mała baza hotelowa – mówił 
dyrektor M. Lewandowski. 
Istniejący, obok centrum, Hotel 
„Szafranowy Dwór” oferuje 
niewiele ponad 20 łóżek 
(właściciel ma zamiar rozbu-
dować hotel do 50 miejsc 
noclegowych), myśli się więc 
o nadbudowie centrum dla 
stworzenia hoteliku dla 30 osób, 
w ZPO Strawczyn finalizuje się 
schronisko młodzieżowe na 40 
miejsc, świetnie wyposażone.

O swoich planach kuli-
narnych mówiły też panie 
z KGW Chełmce. Świetnie 
gotują i pieką smaczne ciasta, 
które oferują na imprezach 
publicznych, ale brakuje im 
locum dla tej działalności, ba, nie 
mają nawet odpowiednich 
pojemników, w których mogłyby 
przewozić swoje smakołyki. 

Potrzebne są środki na doin-
westowanie tej działalności, ale 
skąd je wziąć ?

Odrębną dziedzinę stanowi 
oferta kulturalna gminy.  Mamy 
Muzeum Henryka Sienkiewicza, 
które rok rocznie odwiedza 
kilkadziesiąt tysięcy turystów, jest 
zaznaczone miejsce urodzin 
Stefana Żeromskiego. Co roku 
odbywa  się  dwudniowa  
Strawczynada z  bogatym 
programem imprez rozrywkowo 
– sportowo – rekreacyjnych, 
praktycznie każde sołectwo 
organizuje swój własny festyn  
rodzinny, Stowarzyszenie Inicja-
tyw i Rozwoju Społecznego, 
działające od dwóch lat,  
proponuje kino „pod gwiazdami” 
a także warsztat zawodów giną-
cych, coraz więcej występów 
organizuje Gminna Orkiestra 
Dęta, ciekawe propozycje, zwła-
szcza dla młodych ludzi, mają 
świetlice wiejskie. Jedna z nich 
uruchomi niedługo zajęcia garn-
carskie, będzie można lepić na-
czynia i inne przedmioty z gliny.

Wójt poinformował o za-
myśle stworzenia, na terenie 
gminy, ścieżki dydaktycznej 
wzdłuż alei prowadzącej do 
Muzeum H. Sienkiewicza. Swoją 
działalność rozwijają twórcy 
ludowi, np. Stanisław Moćko – 
rzemieślnik kowalstwa arty-
stycznego

Prezes Tadeusz Pęczek 
skrzętnie notował te oferty 
gminne i poprosił o spisanie 
programu rozwoju tych usług. 
Być może uda się załatwić jakieś 
środki na te cele  z jego fundacji. 
Podkreślił jednak, iż musi się 
rozwijać przedsiębiorczość 
w gminie. Na bazie obiektów 
publicznych można i trzeba 
zacząć zarabiać. Np. na zalewem 
mógłby  stanąć  pawilon,
w którym oferowanoby wyroby 
miejscowych twórców i przed-
siębiorców. - Ideą naszej 
działalności jest właśnie akty-
wizacja tego ruchu, na sporcie, 
rekreacji i kulturze należy zacząć 
zarabiać. I tylko kreatywne 
projekty przedsiębiorców mogą 
liczyć na finansowe wsparcie.

- Fundacja zrobi wszystko, 
by aktywizować gminną kulturę 
i sport i tak je wykorzystywać, by 
- docelowo - kultura i sport 
gminny mogły stać się w jak 
największym zakresie samo-
dzielnymi i zaczęły na siebie 
zarabiać - mówił prezes Pęczek.

Kolejne spotkanie,  zostanie 
zorganizowane na terenie gminy 
za kilka miesięcy.  ?  (Kos.)

Prezes Tadeusz Pęczek wprowadza do dyskusji, 
jak zarabiać na kulturze i sporcie w gminie.

Pomysł powstał w głowach dwóch działaczy społecznych: 
Tadeusza Pęczka – prezesa Zarządu Biura Polityki Gospodarczej 
i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz ks. kan. dr. Pawła 
Tkaczyka – dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Kielcach. 
Postanowili oni, na kanwie doświadczeń zdobytych przy realizacji  
projektu „Skarbiec Świętokrzyski”, tak zaktywizować kulturę 
i sport regionalny, by za kilka lat te dziedziny życia społecznego 
mogły w znacznej mierze zarabiać na siebie i funkcjonować bez 
lub przy znacznie ograniczonych dotacjach.

Fundacja ENKOLPION deklaruje swoją pomoc
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Rękopisy, ilustracje, ekskluzywne wydania, a nawet komiksy, 
znaczki i monety związane z "Trylogią" Sienkiewicza można oglą-
dać w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 
k. Kielc. Wystawa "Trylogia – dziwne materii pomieszanie” będzie 
czynna do listopada.

i Mieczem”. Z tej okazji 
w dawnej posiadłości pol-
skiego noblisty w Oblę-
gorku można zobaczyć 
wystawę prezentującą 
dzieło w różnych odsło-
nach.- Na wystawie zo-
baczymy książkę od 
chwili jej powstania – zo-
baczymy rękopisy, 
pierwsze wydania, prze-
kłady, w tym te najsłyn-
niejsze, które przyniosły 
Sienkiewiczowi sławę 
w Stanach Zjednoczo-
nych - powiedziała kie-
rownik pałacyku w Oblę-
gorku (filia Muzeum Na-
rodowego w Kielcach) 
Agnieszka Kowalska – 
Lasek.Wśród cennych 
pamiątek znajduje się 

między innymi list prezydenta The-
odore Roosvelta do Sienkiewicza, 
w którym wyznaje, że zarówno 

"Trwały bestseller", jak 
określana jest Trylogia Henryka 
Sienkiewicza ma już 130 lat. 
W 1884 roku w Warszawie wyda-
no jej pierwszą część „Ogniem 

on, jak i jego żona, wraz z dzieć-
mi, czytają i ciągle wracają do po-
wieści Polaka.

Wśród eksponatów znajdują 
się także obrazy inspirowane sce-
nami z „Trylogii” oraz afisze 
z adaptacji teatralnych. - Nie 
wszyscy o tym wiedzą, ale już w 
1884 roku powstała pierwsza ad-
aptacja – żywe obrazy reżyserowa-
ne przez samego Jacka Mal-
czewskiego. Posiadamy fotografie 
z tego wydarzenia – mówił Ko-
walska – Lasek.

Jak dodała, wystawa nie ma 
na celu przekonania do Sienkiewi-
cza nieprzekonanych. - Podcho-
dzimy bardzo liberalnie, pokazuje-
my opinie krytyków noblisty m.i n. 
Miłosza i Gombrowicza i wielu in-
nych osób, którym „Trylogia” się 
nie podobała. Chcemy, by widz 
sam, ustosunkował się do tej twór-
czości - powiedziała.

Sam tytuł wystawy „Dziw-
ne materii pomieszanie” nawiązuje 
do tych skrajności – przeciwstaw-
nych opinii recenzentów, zesta-
wionych podczas ekspozycji.

Ciekawym jest fakt ogrom-
nej popularności dzieła Sienkiewi-
cza, które natychmiast trafiło „pod 
strzechy”. Jak zauważa Kowalska 
- Lasek, - "Pana Tadeusza" w pier-
wszym wydaniu można kupić 
z nierozciętymi kartkami, nato-

miast Sienkiewicza, a wiem to 
jako muzealnik, kupić się 
w pierwszym wydaniu nie da, bo 
wszystkie te książki były zaczyta-
ne, one były tak popularne, że czy-
tali je wszyscy – dziadkowie, wnu-
kowie itd. Przepraszam za kolo-
kwializm, ale z tych pierwszych 
książek nie ma co zbierać – opo-
wiadała.

Wystawa będzie czynna do 
16 listopada br.

Majątek w Oblęgorku 
k. Kielc wraz z pałacem został 
przekazany Henrykowi Sienkiewi-
czowi w 1900 r. z okazji 25-lecia 
pracy literackiej. Dobra oblęgor-
skie były darem polskiego społe-
czeństwa w podziękowaniu za 
jego pracę. Zakup nieruchomości 
sfinansowano ze zbiórek pieniędzy 
we wszystkich trzech zaborach. 
Sienkiewicz wprowadził się do 
Oblęgorka dwa lata później. Pałac 
opuścił we wrześniu 1914 roku, 
niedługo po wybuchu I wojny 
światowej. Wyjechał do Szwajca-
rii, gdzie zmarł w Vevey 15 listo-
pada 1916 r.

Muzeum Henryka Sienkie-
wicza w Oblęgorku powstało w 
1956 roku z inicjatywy dzieci pisa-
rza. Oblęgorek znajduje się w gmi-
nie Strawczyn w północno-
zachodniej części powiatu 
kieleckiego.   

?  (NZ)

W Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku

„Małe projekty” w Lokalnej 
Grupie Działania  „Dorzecze Bobrzy”  

Wystawa poświęcona „Trylogii”  

W n i o s k i  n a  „ M a ł e  
projekty” mogą składać: osoba 
fizyczna,  osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, 
którym ustawy przyznają 
zdolność prawną. Małe projekty - 
są to projekty przyczyniające się 

do poprawy jakości życia lub 
zróżnicowania działalności 
gospodarczej na obszarze 
działania LGD. Pomoc na małe 
projekty przyznaje się w formie 
refundacji maksymalnie 80% 
kosztów kwalifikowalnych 
małych projektów poniesionych 

Pragniemy poinformować, iż w ramach realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju, w czerwcu 2014 roku, Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Bobrzy” planuje ogłaszanie naboru 
wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu „Małe 
projekty”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

przez beneficjenta, a wysokość 
pomocy nie może być wyższa niż 
50 tys. zł. Pomoc na małe 
projekty przyznaje się i wypłaca 
do wysokości limitu, który 
w okresie realizacji PROW na 
lata 2007-2013, wynosi 200 000 
złotych na jednego beneficjenta. 

Osoby, instytucje  zaintere-
sowane  aplikowaniem o środki, 
za  pośrednictwem  LGD  
„Dorzecze Bobrzy”, zapraszamy 
do kontaktu z Biurem LGD oraz 
do odwiedzania naszej  strony 
internetowej:

www.dorzeczebobrzy.eu,
na której zamieszczane są 
wszelkie informacje odnośnie 
ogłaszanych naborów wniosków. 

Zapraszamy również na 
spotkania informacyjne doty-

czące „Małych projektów”, które 
organizowane będą w każdej 
z gmin należącej do LGD oraz do 
skorzystania z bezpłatnych 
godzin  doradczych  przy  
przygotowywaniu wniosków. 
Terminy spotkań informacyjnych 
o r a z  t e r m i n y  d y ż u r ó w  
doradczych podane będą na 
stronie internetowej LGD.

Informacje  na  temat  
ogłaszanych  konkursów,  
wdrażanie LSR oraz aplikowania 
o środki w ramach LGD, można 
uzyskać pod nr tel. 41 303 22 44 
bądź bezpośrednio w Biurze 
LGD Dorzecze Bobrzy – 
Kostomłoty II, ul. Kościelna 2a 
26-085 Miedziana Góra, od 
poniedziałku do piątku, w godz.: 
8:00-16:00.

Nagroda Bobra
Informujemy, że decyzją Zarządu 
LGD "Dorzecze Bobrzy" 
zostanie już po raz szósty 
przyznana Nagroda Bobra 
Lokalnej Grupy Działania 
"Dorzecze Bobrzy", której celem 
jest promowanie najlepszych 
usługodawców, produktów 
turystycznych  oraz  osób  

i instytucji wyróżniających się 
w działalności na rzecz LGD. 
        Zachęcamy do zgłaszania 
kandydatur do Nagrody Bobra. 
Termin zgłaszania upływa 30 
maja 2014r.

Regulamin oraz więcej 
informacji:
 http://www.dorzeczebobrzy.eu/23
4-nagroda-bobra-informacja-
2014.html

Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych zachęca  wszystkich 
mieszkańców  gminy  do  
korzystania z bezpłatnych  porad 
punktu konsultacyjnego.  

Punkt pełni dyżury w każdą 
środę tygodnia w godz:. 15 - 18 
w budynku Samorządowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Strawczynie. Porad w zakresie 
pomocy prawnej, informacyjnej 
oraz edukacyjnej, dotyczących 
problemów  związanych  
z uzależnieniami,  udziela 
specjalista terapii uzależnień. 
Informacja telefoniczna: 

41 30 38 002 wew. 45.
 Kazimiera Jarząbek 

Koordynator ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych

KOMUNIKATOGŁOSZENIE
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Gimnazjum nr 1 w Straw-
czynie reprezentowali: dyrektor 
Jadwiga Elżbieta Błaszczyk 
oraz: Agnieszka Szyszka, 
Małgorzata Kozioł, Emilia 
Stępień i  Marcin Stolarski. 
W skład grupy uczniów wcho-
dziły: Julia Cieślik, Martyna 
Gos, Marlena Jabłońska, Daria 
Jankowska, Aleksandra Ro-

Naszą gminę odwiedziła 
ki lkuosobowa  delegacja  
z Niemiec. Gości serdecznie 
powitali: wójt gminy, Tadeusz 
Tkaczyk,  dyrektor  ZPO 
w Strawczynie, a zarazem 
koordynator projektu, Elżbieta 
Błaszczyk, kierownik ZGK 
w Strawczynie,  Grzegorz Gad 
oraz nauczycielka j. niemie-
ckiego, Eliza Żelazna. 

Pierwszego maja nauczy-

oddano gościom z Niemiec. Jako 
pierwsi wystąpili  właściciele 
zakładu  mieszalni  pasz  
znajdującego się w miejscowości 
Pfaffendorf w Niemczech, którzy 
opowiedzieli o działalności 
swojego przedsiębiorstwa oraz 
o wykorzystywaniu przez 
okoliczne szkoły „warsztatu 
naukowego” przy zakładzie, 
powstałego w ramach projektu 
Comenius  Regio.  Także  
przedstawicielki niemieckich 
szkół w Edderitz i Grὄbzig 
opowiadały o współpracy polsko 
- niemieckiej, o przepro-
wadzanych wraz z uczniami 
doświadczeniach i ekspery-
mentach w dobrze wyposażonym 
„warsztacie naukowym”. 

Zaproszeni na konferencję 
goście mogli się zapoznać 
z opracowanymi, podczas 
realizacji projektu, publikacjami 
na temat doradztwa zawo-
dowego, najczęściej wykorzy-
stywanych w pracy nauczyciela 
metod aktywizujących, oferty 
zajęć pozalekcyjnych oraz 
folderem przybliżającym pracę 
ZGK w Strawczynie i zachę-
cającym do jego odwiedzenia. 
Zagraniczni goście byli pod 
dużym wrażeniem orga-
nizacyjnej, a także merytorycznej 
strony konferencji. 

Wizyta, podobnie jak 
wszystkie  wcześniejsze,  
przebiegała w przyjaznej  
i twórczej atmosferze. Partnerzy 
wymienili się swoimi doświad-
czeniami w pracy z uczniami, 
podzielili nowymi pomysłami 
i rozwiązaniami oraz omówili 
zrealizowane w ramach projektu 
zadania i ich efekty.

?  M. Ciszek

W kolejnym dniu wizyty w ZPO 
w Strawczynie miała miejsce 
konferencja „Oferta zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
wspierających przeciwdziałanie 
niepowodzeniom szkolnym”, 
w której wzięli udział przed-
stawiciele wszystkich szkół 
z terenu gminy, Urzędu Gminy, 
Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu, Poradni 
Psychologiczo-Pedagogicznej  
w Piekoszowie, kierownik ZGK 
oraz goście z Niemiec. Pierwszą 
część konferencji poprowadziła  
Magdalena Jerzak, pracownik 
PP-P w Piekoszowie, prezentując 
zebranym ofertę zajęć poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych 
realizowanych przez ZPO 
w Strawczynie i poradnię. 
Prelegentka zauważyła, że na 
terenie  gminy Strawczyn 
podejmuje się bardzo dużo 
różnorakich działań nasta-
wionych  na  poszerzanie  
zainteresowań dzieci, odkrywanie 
ich zdolności i predyspozycji, 
stwarzanie  warunków do 
optymalnego rozwoju każdego 
ucznia. Położyła nacisk na aspekt 
współpracy różnych instytucji 
w celu ułatwienia uczniom 
odkrycia własnego potencjału 
i  motywowania  do  jego  
rozwijania. W swoim wystą-
pieniu pani Jerzak odwołała się 
do Teorii Inteligencji Wielorakich 
Howarda Gardnera, wg którego 
każdy może osiągnąć sukces. 

Po krótkiej przerwie głos 

ciele, pracujący w projekcie, 
zabrali swoich niemieckich 
partnerów na rajd pieszy 
zorganizowany w ramach obcho-
dów 10 rocznicy wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Aby 
zbyt nie męczyć gości, przeszli 
z nimi wspólnie odcinek od 
Oblęgorka do tarasu widokowego 
na Górze Sieniawskiej, skąd 
można  podziwiać malowniczą 
panoramę  naszej  gminy.  

Jak pomóc zagrożonym uczniom ?

W ramach projektu Comenius Regio 
Niemcy odwiedzili naszą gminę.

W ramach projektu Comenius Regio: „Badania 
porównawcze dotyczące sposobów i środków zmniejszania liczby 
osób przerywających naukę szkolną (bez zawodu) i możliwości 
wspierania uczniów ze środowisk zagrożonych społecznie 
w szkole i poza nią na terenach wiejskich Stadt Südliches Anhalt 
oraz gminy Strawczyn”,  realizowanego od 2012 roku przez Zespół 
Placówek Oświatowych w Strawczynie, we współpracy 
z Urzędem Gminy, Zakładem Gospodarki Komunalnej i Gminną 
Biblioteką Publiczną oraz z partnerami z Niemiec, w dniach od 30 
kwietnia do 3 maja odbyła się kolejna wizyta robocza. 

Wspólne zajęcia w Strawczynie prowdzi Magdalena Jerzak, 
pracownik PP-P w Piekoszowie

wińska, Dominika Skowron, 
Weronika Stefańczyk oraz Ewa 
Woźniak.

Uczestnicy spotkali się 
z niezwykle życzliwym przy-
jęciem ze strony dyrekcji szkoły, 
kadry nauczycielskiej, dzieci i ich 
rodziców. Oficjalne powitanie 
uświetnił występ szkolnego 
chóru. Centralnym punktem było 

Podsumowanie projektu comenius

Wizyta w Hiszpanii

W dniach 5 – 11.04.2014 r., w Almacelles, odbyła się wizyta 
przedstawicieli szkół partnerskich z Polski, Danii, Włoch oraz 
Hiszpanii. Miała ona na celu dokonanie ewaluacji prac 
prowadzonych w ramach projektu Comenius. 

spotkanie  z  burmistrzem 
Almacelles, który wyraził radość 
z przybycia zagranicznych gości. 
Podczas wizyty uczniowie mieli 
możliwość zwiedzenia muzeum 
architektury  oraz  parku  
rekreacyjnego „Europa”, gdzie 
odbyły się zajęcia edukacyjne. 
Gimnazjaliści przedstawiali 
charakterystyczne symbole 
Europy. Następnie uczestniczyli 
w wycieczce do Barcelony. 
Mogli tam podziwiać wspaniałą 
świątynię La Sagrada Familia. 
Niezapomnianych wrażeń 

dostarczył zwiedzającym pobyt
w Cosmo Caixa – muzeum 
nauki. Atrakcję stanowiła też 
wycieczka do Lleidy. Tam 
ważnym punktem programu było 
zwiedzanie zamku La Seu Vella 
oraz zajęcia w Camps Elisis.                                     
 Na zakończenie gospodarze 
przygotowali   niezwykle  
efektowny pokaz sztucznych ogni 
oraz prezentację regionalnych 
tańców katalońskich.  Miłym 
akcentem był pożegnalny 
podwieczorek przygotowany 
przez hiszpańskich uczniów oraz 
ich rodziców. 

G o ś c i e  w y j e ż d ż a l i  
z Almacelles urzeczeni gościn-
nością Katalończyków, ich 
ciepłem i życzliwością.
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Wyjątkowo absorbującą 
lekcję historii, pod bacznym 
okiem pań: Elżbiety Kozieł 
i Niny Gorzelak, przygotowali 
uczniowie klasy VI. Przybliżyli 
oni swoim kolegom i kole-
żankom, genezę pierwszej 
w Europie, a drugiej na świecie 
konstytucji. Całość uroczystości 
rozpoczęła się wprowadzeniem 
pocztu  f lagowego  oraz  
odśpiewaniem hymnu. 

Pierwsza cześć akademii 
była recytacją mającą na celu 
przybliżenie  okoliczności  
powstawania Ustawy Rządowej 
z 1791 r. Przez te kilka minut, 
widzowie zostali przeniesieni do 
czasów króla Stanisława Augusta, 
gdzie można było usłyszeć 
radosne: „Wiwat Sejm i naród 
cały! Dziś nam Nieba żywot dały. 
Wiwat krzyczcie wszystkie stany, 
Niechaj żyje król kochany!”. 

W części drugiej natomiast, 
została wykorzystana tablica 
multimedialna, dzięki której 

można było obejrzeć dwa krótkie 
filmy, przedstawiające genezę 
obrad Sejmu Wielkiego oraz jego 
postanowienia.
 Połączenie standardowej 
akademii z wykorzystaniem 
nowoczesnej technologii to 
doskonały sposób na zwiększenie 
zainteresowania prezentowanych 
treści. 

Na koniec wystąpiła  
dyrektor szkoły Agnieszka 
Prędota  –  Gad ,  k tóra  
podziękowała uczniom i nauczy-
cielom za upamiętnienie tego 
w y d a r z e n i a .  W  s w o i m  
wystąpieniu  przytoczyła słowa 
nieżyjącego prezydenta RP – 
Jarosława Kaczyńskiego, który 
twierdził,  iż  Konstytucja  
„pozostaje wielkim dziełem… 
uwieńczeniem naszej narodowej 
myśli – myśli polskiego oświe-
c e n i a .  B y ł a  d o w o d e m  
wewnętrznej siły naszego narodu. 
I dowodem na to, że w trudnej 
sytuacji znaleźli się tacy, którzy 

Podniosłych chwil nie brakowało w środowe popołudnie 30 
kwietnia 2014 roku w SP w Rudzie Strawczyńskiej, gdzie odbyła 
się akademia z okazji obchodów 223 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Odpowiedni klimat i nastrój w tym dniu 
pomogła stworzyć pięknie przystrojona symbolami narodowymi 
scena, na której występowali młodzi narratorzy i recytatorzy.

Niechaj żyje trzeci !maj

Wystąpili w nim uczniowie 
z klas III gimnazjum oraz IV 
szkoły  podstawowej.  Na  
początku, na scenie, pojawiło się 
dwóch narratorów, którzy 
w interesujący sposób przed-
stawili biografię niezrównanego 
pisarza. Następnie zaprezen-
towane zostały sceny z jego 

życia. W rolę młodziutkiego 
Stefana wcielił się uczeń 
k l a s y  I V  -  K o n r a d  
Kurczyński, a jego starszy 
brat – Adam - zagrał 
dorosłego już  pisarza.   
Z  rolą  córki  Stefana  
Żeromskiego, wyznającej 
uczucia, którymi darzyła 
swego utalentowanego ojca, 
świetnie poradziła sobie 
u c z e n n i c a  k l a s y  I I I  
gimnazjum, Daria Woźniak. 
N i e  z a b r a k ł o  t a k ż e  
n a u c z y c i e l k i  ( A n n a  
G o ł u c h o w s k a )  o p o -
w i a d a j ą c e j  u c z n i o m  
o  najbardziej  znanych 
u t w o r a c h  S t e f a n a  

Żeromskiego i ich proble-matyce. 
Na koniec uroczystego 

apelu głos zabrała dyrektor 
szkoły, Elżbieta Błaszczyk - na 
zdjęciu - która podziękowała 
uczniom i nauczycielom za 
przygotowanie tak interesującego  
programu na temat patrona 
szkoły podstawowej. 

W związku ze 150 rocznicą urodzin Stefana Żeromskiego, 
która przypada na październik br., w Zespole Placówek 
Oświatowych w Strawczynie odbył się apel inaugurujący rok tego 
wielkiego pisarza, poświęcony jego życiu i twórczości. Został on 
przygotowany przez nauczycieli: Emilię Stępień, Joannę 
Rejowską oraz Krzysztofa Siwka.

Apel inaugurujący rok 
Stefana Żeromskiego

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

Minister spraw wewnętrznych Bartomiej Sienkiewicz 
odwiedził 11 kwietnia Oblęgorek – miejsce swojego dzieciństwa. 
Wizytę rozpoczął od Muzeum imienia swojego dziadka – 
Henryka Sienkiewicza. Pokazał ten obiekt – dar polskiego 
społeczeństwa słynnemu pisarzowi – współpracownikom, których 
kilkoro towarzyszyło ministrowi w tej wizycie.

Potomek autora trylogii 
znalazł  trochę czasu dla 
dziennikarzy, którzy skorzystali 
z okazji, by zadać członkowi 
rządu RP kilka pytań. Minister 
chętnie na nie odpowiadał. 
Wszystkie dotyczyły spraw 
rodzinnych i osobistych, nie było 
w ogóle rozmowy o polityce 
i bezpieczeństwie kraju.

Bartłomiej Sienkiewicz 
spędził w Oblęgorku najpię-
kniejszy – jak mówił –  okres 
swojego życia. W posiadłości, 
którą obecnie zajmują jego 
kuzyni Jerzy Sienkiewicz 
i Anna Dziewanowska, miesz-
kał do siódmego roku życia. 
Wspomina ten czas z wyraźnym 
sentymentem, bo był to okres 
beztroski i bez... nauki szkolnej. 
Mały Sienkiewicz miał tutaj 
swoje miejsca zabaw a nawet 
własne...  kryjówki,  które 
pozostały do dziś, ale których 
miejsc nie chciał zdradzić. Mały 
Bartek potem, wraz z rodzicami, 
wyjechał do Krakowa.

Obecny minister, choć 
bardzo zajęty sprawami służ-

bowymi, chętnie wraca do Oblę-
gorka. Bywa tutaj trzy - cztery 
razy w roku. Raz do roku bierze 
udział w zlocie rodzinnym Sien-
kiewiczów, organizowanym 
przez obecnych właścicieli Resz-
tówki Sienkiewiczowskiej. Jest to 
okazja do integracji rodzinnej, do 
wspomnień o słynnym dziadku, 
do rozmów o sprawach rodzin-
nych i osobistych.

Na pytanie dziennikarza, 
czy zna wszystkie dzieła swojego, 
słynnego dziadka, odpowiedział, 
że tak, choć nie czuje się 
ekspertem dorobku twórczego 
Henryka Sienkiewicza.

- Czy słynne nazwisko 
pomogło w karierze obecnego 
ministra ? - Na pewno nie 
zaszkodziło - odparł z uśmiechem 
p. Bartłomiej.

Po spotkaniu z dziennika-
rzami szef resortu MSW opro-
wadził, wraz z zastępcą kiero-
wnika muzeum p. Klamką, 
swoich współpracowników po 
muzeum. Po południu minister 
został podjęty obiadem przez 
swoich kuzynów.      ?   (Kos.)

Minister B. Sienkiewicz udziela wywiadu
prasie w Muzeum Henryka Sienkiewicza.

 Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej 
Sienkiewicz z wizytą w Oblęgorku
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Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie 
od czerwca 2014 roku rozpo-
czyna realizację projektu 
„Pozytywnie zlepieni – utwo-
rzenie pracowni ceramicznej”. 

Zajęcia odbywać się będą 
dwa razy w tygodniu. Będą to 
zajęcia zarówno dla zorga-
nizowanych grup szkolnych, jak 
i zajęcia popołudniowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych chcących 
pożytecznie spędzić czas wolny. 
Zajęcia poprowadzi absolwentka 
artystycznej szkoły wyższej, po-
siadająca doświadczenie w rea-
lizacji podobnych projektów. 

Zapewniamy bezpłatne 
materiały do zajęć.

Zajęcia  w  pracowni  
ceramicznej pozwalają rozwijać 
sprawność manualną, uwierzyć w 
siebie, poczuć  sięwartościowym 
i potrzebnym oraz odkryć talenty 
i zdolności artystyczne.

Zachęcamy do wspólnego 
udziału w warsztatach rodziców 
z dziećmi. Będzie to wspaniała 
okazja do wspólnej zabawy.

Zajęcia prowadzone będą  
w świetlicy w Strawczynku, ul. 
Wojewódzka 39.

Zapisy oraz więcej info-
rmacji pod nr tel.: 41 303 86 35.

Za reklamuj  swoją 
firmę  na  

łamach  miesięcznika 
„Ziemia  Strawczyńska”

 (41)  303  86  35 

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie  
organizuje półkolonie w Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjnym 
OLIMPIC w Strawczynku.

W półkoloniach udział 
mogą wziąć dzieci  w wieku 
6-13 lat. 

Termin półkolonii: 14 – 25 
lipiea 2014 roku 

Odpłatność za półkolonie 
wynosi 350 zł za osobę.
 Dla dzieci rolników istnieje 
możliwość współfinansowania 
półkolonii z funduszu Związku 
Młodzieży Wiejskiej.  W tym 
przypadku odpłatność wynosi 50 
zł /osoba.  

Warunkiem udziału jest 
ubezpieczenie co najmniej  
jednego z rodziców/prawnych 
opiekunów w pełnym zakresie 
lub pobieranie renty bądź 
emerytury z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 

Termin  półkolonii:   
28 lipca – 8 sierpnia 2014 r.
W ramach organizowanych 
półkolonii letnich zapewniamy:

zajęcia 5 dni w tygodniu 
6 godzin dziennie;

opiekę wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej;

3 posiłki (w tym obiad);
organizację programu 

kul tu ra lno-oświa towego  

   w  

   w  

   w  

   w  

   w  

   w  

   w  
   w

(całodniowa wycieczka, zajęcia 
sportowe, plastyczne, wejścia na 
basen, warsztaty ceramiczne, itp.)

ubezpieczenie 
W przypadku  chęci  

zapisania dzieci na półkolonię,  
prosimy o dostarczenie pisemnej 
deklaracji uczestnictwa, nie 
później niż do 20 czerwca 2014 r. 
Deklarację należy złożyć w kasie 
krytej pływalni OLIMPIC 
w Strawczynku. 

Deklaracje do pobrania ze 
strony  
lub w kasie pływalni

W razie pytań prosimy 
o kontakt tel.: 41 303 86 35, 
Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie, wydział 
k u l t u r y  ( d a w n y  G O K )  
Strawczyn, ul. Żeromskiego 16,  
godz. 7:30 – 15:30

   w  

www.olimpocstrawczyn.pl

Półkolonie letnie 2014Bądź pozytywnie
zlepiony

 Na miejsce dotarliśmy 
około 10:00, od razu poszliśmy 
do budynku prasy. Najpierw 
byliśmy w pokoju redakcyjnym, 
w  którym  zobaczyliśmy  
stanowiska pracy i sprzęt, przy 
którym pracują redaktorzy. 
Następnie udaliśmy się do sali 
konferencyjnej, gdzie red. 
Krzysztof Wieczorek  zapoznał 
nas z prezentacją  dotyczącą 
pracy dziennikarza. Dowie-
dzieliśmy się, jak pisać spójne 
i  ciekawe  teksty,  gdzie  
powinniśmy szukać informacji, 
w  jaki  sposób  zachęcić  
czytelnika, aby sięgnął po nasz 
artykuł.  Na  zakończenie  

spotkania Wieczorek  rozdał nam 
psychotesty, dzięki którym 
mogliśmy dowiedzieć się, czy  
nadajemy się na dziennikarzy. 
Okazało się, że wielu spośród nas 
posiada odpowiednie predy-
spozycje, trzeba tylko nad nimi 
popracować.

Potem wszyscy poje-
chaliśmy na pyszny obiad do 
„Szafranowego Dworu”, a na-
stępnie syci wrażeń udaliśmy się 
do domów. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni z wycieczki.
   ?    
?  Mariola Wychowaniec
   ?  Sandra Sobura
(Kl. Ib Gimnazjum nr1w Strawczynie)

Wiktoria Feliszek

Wycieczka do 
„Echa Dnia”

Uczestnicy kół dziennikarskiego i fotograficzno-filmowego 
oraz osoby najbardziej zaangażowane w realizację projektu 
''Szansa na równy start'' odwiedziły ostatnio siedzibę gazety 
„Echo Dnia” w Kielcach.

Na stadionie  lekko-
atletycznym Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie, 12 maja, odbył  
się III Strawczyński Mityng 
Lekkoatletyczny, Zawodnicy nie 
zawiedli i z pełną gotowością 
stawili  się  na miejscach 
startowych. Z trybun do walki 
zagrzewała ich publiczność 
wśród której najgłośniejsi okazali 
się opiekunowie i rodzice.

Młodzi sportowcy zmierzyli 

III Mityng 
Lekkoatletyczny

się w:  rzucie piłeczką palantową, 
skoku w dal i wzwyż, biegach na 
dystansie od 60 do 800 m  oraz 
sztafecie 4 x 100 m.

Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy na kolejne zawody 
lekkoatletyczne.

Do zawodów przystąpiło 
8 szkół, były to: Strawczyn, 
Korczyn, Oblęgorek, Kostomłoty, 
Brynica, Kołów,  Promnik, Ruda 
Strawczyńska.
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Punkt  przedszkolny  
„DOMISIE” kształtuje u małego 
człowieka estetykę wnętrza, 
pobudzając  jednocześnie  
wyobraźnię. Przestronne sale, 
eleganckie  łazienki  oraz  
przemyślane wyposażenie  
stanowią przyjazne środowisko 
dla  przedszkolaków.  Jest  
miejscem stworzonym z myślą 
o najmłodszych i  o  ich 
przyszłości. Już od progu, 
kształtuje u małego człowieka 
estetykę wnętrza, pobudzając 
jednocześnie  wyobraźnię.  
Przestronne sale, eleganckie 
łazienki oraz przemyślane 
wyposażenie stanowią przyjazne 
środowisko dla przedszkolaków.

W  r a m a c h  p r a c y  
opiekuńczo-dydaktycznej reali-
zujemy program wychowania 
przedszkolnego . Zgodnie z tym 
programem nasza wykwali-
fikowana kadra przygotowuje 
dzieci do rozpoczęcia nauki 
w szkole. Zajęcia dodatkowe 
w punkcie przedszkolnym 
„DOMISIE” prowadzone są 
codziennie w formie zabaw 
dostosowanych do wieku dzieci. 
W ramach projektu dzieci mają 
zapewnione zajęcia rytmiczne, 
sportowo – rekreacyjne, zajęcia 
z logopedą i psychologiem, 
zajęcia z języka angielskiego oraz 
zajęcia plastyczno – techniczne. 
Od kwietnia poszerzyliśmy 

zakres zajęć dodatkowych. 
W ramach projektu dzieci 
uczęszczają na zajęcia taneczne z 
wykwalifikowanym instru-
ktorem. Ponadto przedszkolacy 
wyjeżdżając na basen OLIMPIC 
w  S t r a w c z y n k u ,  m a j ą  
zapewnionego instruktora nauki 
pływania. Dotychczasowe zajęcia 
na basenie realizowane jako 
wkład własny pomogły w oswo-
jeniu dzieci ze środowiskiem 
wodnym. Dzieci  potrafią  
zachowywać się w wodzie i na 
basenie, ale ma to tylko charakter 
zabawowy, gdyż dzieci nie 
potrafią pływać i boją się 
większej wody. Wprowadzenie 
zając z instruktorem pozwoli im 
opanować swoje lęki w związku 
z przebywaniem w głębszej  
wodzie, a także nauczy ich 
prawidłowego ułożenia ciała 
w wodzie i następnie pływania. 
Zajęcia z nauki pływania 
prowadzone są w formie 
zabawowej  przy  użyciu  

przyborów i zabawek do 
pływania,  nauczą  dzieci  
podstawowych elementów .

Dzieci, w ramach projektu, 
rozwijają swoje zainteresowania 
poprzez udział w wielu dniach 
tematycznych. Wśród nich nie 
można zapomnieć o pierwszym 
pasowaniu, jasełkach, Dniu Babci 
i Dziadka czy balu karna-
wałowym. Przedszkolacy byli 
także w kinie i teatrze. Dla 
niejednego z nich był to pierwszy 
t a k i  p o b y t  w  d u ż y c h ,   
przestronnych salach, gdzie 
wszystko  było  dla  nich  
wyzwaniem. 

„DOMISIE” jest miejscem 
pełnym ciepła i akceptacji, 
w którym dziecko będzie mogło 
odkrywać nieznany dotąd świat 
oraz rozwijać swoje talenty. 
Zapewniamy mu bezpie-
czeństwo, będące podstawą 
radosnego dzieciństwa.

?  Patrycja Jas.

Domisiowy Raj

w Korczynie

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
w okresie IX 2013 –  VI 2015r., realizuje projekt pn. „DOMISIE” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społe-
cznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Poprzez realizację 
projektu „DOMISIE” dzieci w wieku 3 – 4 lata z terenu gminy 
Strawczyn mają zapewniony rozwój: społeczny, emocjonalny, 
moralny, intelektualny i fizyczny, zaś sam punkt przedszkolny jest 
przyjazną każdemu dziecku placówką edukacyjną, jest miejscem 
stworzonym z myślą o najmłodszych i o ich przyszłości. T e g o  d n i a  Z P O  

w Oblęgorku reprezentowała 
drużyna szkoły podstawowej 
w składzie: Agata Błaszczyk, 
Kinga Siedlarz, Kamil Gaweł, 
Sebastian Piątek oraz drużyna 
gimnazjum w składzie: Rafał 
Gaweł, Karol Gaweł i Kamil 
Zapała. Turniej składał się 
z trzech etapów:

I etap – test wiedzy 
obejmujący  zagadnienia  
dotyczące zasad i przepisów 
o ruchu pieszych i rowerzystów, 
znaków drogowych, sytuacji 
w ruchu drogowym i prawi-
dłowej kolejności przejazdu przez 
skrzyżowanie.

II etap – jazda rowerem po 
sprawnościowym torze prze-
szkód. 

9 maja 2014 r, w Sukowie uczniowie ZPO w Oblęgorku 
brali udział w XXXVII Eliminacjach Powiatu Kieleckiego 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

III etap – zadania z zakresu 
udzielania pomocy przed-
medycznej  polegające na 
odpowiedzi  teoretycznej  
i  wykonaniu  opatrunku  
pozorowanej rany.

Uczniowie szkoły podsta-
wowej ostatecznie zajęli wyso-
kie II miejsce, taką samą pozy-
cję uzyskali zawodnicy z gim-
nazjum. Udział w zawodach 
powiatowych wzięło 6 szkół 
podstawowych i 4 gimnazjalne.

Po podsumowaniu wyni-
ków drużynowych organizatorzy 
ogłosili wyniki indywidualne. Na 
podium znalazło się trzech 
naszych zawodników: Szkoła 
Podstawowa: 2 miejsce Kamil 
Gaweł, 3 miejsce Sebastian 
Piątek. Gimnazjum: 3 miejsce 
Karol Gaweł.

Najlepsze trzy zespoły 
i trzej najlepsi zawodnicy 
w każdej kategorii nagrodzeni 
zostali pamiątkowymi pucharami, 
medalami, dyplomami i nagro-
dami.

Drużyny przygotowali: p. 
Marcin Zieliński i p. Justyna 
Kowalczyk - Knap.

?  Marcin Zieliński

Stanęli na pudle !
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 Tegoroczne obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka, na terenie naszej 
gminy, będą miały szczególny 
charakter ze względu na liczbę 
a t r a k c y j n y c h  z d a r z e ń  
przygotowywanych przez 
Centrum Rekreacyjno -  
Sportowe w Strawczynku.

1 czerwca br., już od godz. 
14:00, rozpocznie się cykl imprez 
dla milusińskich na stadionie 
sportowym. Oto szczegółowy ich 
wykaz:

 14:05 – 16:00 – Dzieci 
dzieciom - występ uczniów 

z placówek oświatowych 
na terenie gminy,

 16:00 – 16:40 – 
przedstawienie „Pan 
Twardowski”,

 16:40 – 17:30 – 
animator  czasu  
wolnego – wspólne 
gry i zabawy,

 17:30 – 18:00 - 
„Czerwony Kap-
turek” - przed-
stawienie grupy 
teatralnej z Rudy 
Strawczyńskiej,

 18:30 – 19:00 – 
występ Gminnej 
Orkiestry Dętej, 

 19:00 – 20:00 – 
występ amato-

rskich zespołów

w

w

w

w

w

w

 muzycznych z naszej gminy,
 20:00 – 22:00 - dyskoteka z DJ.

Obok tych występów 
organizatorzy zadbali o liczne 
atrakcje towarzyszące: konkurs 
na najlepszy kostium bajkowy, 
gry planszowe, wykonywanie 
glinianych ozdób – warsztaty 
ceramiczne, upominki dla 
urodzonych 1 czerwca, gry 
i zabawy dla przedszkolaków,  
konkursy sportowe, egzamin na 
kartę rowerową, turniej piłki 
nożnej, siatkowej, koszykowej, 
badminton,  konkursy na basenie.
Niemałą atrakcją będzie pokaz 
strażacki  akcji  gaszenia  
płonącego auta oraz wesołe 
miasteczko. Zapraszamy na 
kolejkę, zjeżdżalnię, trampolinę, 
suchy basen oraz  zamek. 

Równolegle do imprez na 
stadionie i wokół niego, kryta 
pływalnia OLIMPIC oferuje cykl 
imprez na basenie:

 godz. 14:00  – najsilniejsze 
nogi,

 godz. 14:30  – wędkowanie,
 godz. 15:00  – crazy guiz,
 godz. 16:00  – rajd wodny,
 godz. 15:00 – mistrzostwa 
w zjeździe rurą na czas,

 godz. 18.00 – już pływam.
Jak widać, 1 czerwca dzieci 

i młodzież mogą spędzić całe 
p o p o ł u d n i e  n i e z w y k l e  
atrakcyjnie .  Zachęcamy  
najmłodszych i ich rodziców do 
wzięcia w nich udziału. Będzie 
pyszna zabawa !

  ?  

w

w

w
w
w
w

w

(J.)

Atrakcje dla milusińskich !
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