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OKŁADKA:  
"Strawczynada 2014"
Fotografia:   SCKiS w Strawczynie

Pod znakiem dobrej zabawy !

Strawczynada 2014

Strawczynada 2014 – kolejne Święto Gminy upłynęło – 
w ciągu dwóch dni: 16 – 17 sierpnia br, - pod znakiem dobrej 
zabawy,  w której wzięły udział setki mieszkańców gminy i nie 
tylko, albowiem na imprezę przyjechało mnóstwo ludzi z całego 
regionu. 

Tradycją się stało, że 
pierwszy dzień Strawczynady 
należy do sportu. Główny 
organizator ciekawych zajęć 
w tym dniu - Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu - 
zadbało o program imprez 
rekreacyjno – sportowych, który 
zadowolił wszystkich miłoś-
ników fizycznej rozrywki, przede 
wszystkim młodzież.

Już o godz. 10.00 rozpo-

częto finał turnieju tenisa ziem-
nego o najszybszą rakietę gminy 
Strawczyn. O tej samej godzinie 
rozpoczęły się finały: piłki plażo-
wej oraz turnieju piłki nożnej 
chłopców do lat 16. o puchar wój-
ta gminy. Przez cały dzień odby-
wały się konkurencje, które 
skupiły mnóstwo młodych ludzi. 
Były to m.in.: test Coopera, 
zabawy z piłką, konkurs rzutów 
karnych, żonglerka, prowadzenie 
piłki plus strzał na bramkę. 
Miłośnicy pływania wzięli udział 

w licznych zabawach na krytym 
basenie. Pokazową lekcję pływa-
nia zademonstrowali członkowie 
szkółki pływackiej „Płotka”.

Finałem dnia sportowego 
było wręczenie nagród rzeczo-
wych i dyplomów przez wójta 
gminy Tadeusza Tkaczyka 
najlepszym zespołom, biorącym  
udział w turniejach piłkarskich.

W Turnieju Piłki Nożnej 
o  puchar  Wójta  Gminy  
młodzieży do lat 16 wzięło udział 
dziewięć drużyn. Zawodnicy, 

Sobota – dzień sportu

Wójt Tadeusz Tkaczyk przyjmuje plony naszych ziem od starosty i starościny dożynek 2014, 
podczas oficjalnego otwarcia święta gminy „STRAWCZYNADA 2014".

przez dwa miesiące rozgrywek, 
strzelili 289 bramek. 

I miejsce zdobyła drużyna 
o egzotycznej nazwie „Mistrz-
owie Marakany”, która zdobyła 
33 pkt. i strzeliła przeciwnikom 
33 bramki, II miejsce – Ruda City 
– 30 pkt. (60 bramek), III „Perła 
Team” – 29 pkt. i 37 goli. 
W dalszej kolejności znalazly się: 
„Pover Rangers”, Promnik, 
Kostomłoty, Oblęgorek, Ruda 
Juniors oraz Brynica.

Najlepszym bramkarzem 
okazał się Bartek Siadul a 
najlepszym strzelcem Krystian 
Kmiecik (32 bramki).

W turnieju seniorów 
wystąpiło pięć drużyn. Podczas 
rozgrywek strzelono 54 bramki, 
najlepszym strzelcem został 
Krzysztof Kasprzyk – 7 
bramek, ze Starawczynka, zaś 
najlepszym bramkarzem – Paweł 
Urbańczyk z Promnika.

I miejsce w turnieju senio-
rów zdobyła drużyna ze 
Strawczynka, II – Strawczyn, III 
– Chełmce, IV – Niedźwiedź i V 
– Promnik.

W sobotę odbył się także 
pokaz akcji ratowniczej w wy-
konaniu drużyny wodnej OSP 
Strawczyn, występ zepołu 
„Merkury” oraz dyskoteka.

dokończenie  na  str.3

PODZIĘKOWANIE 
WÓJTA GMINY

Serdecznie dziękuję rolnikom 
za trud, za ciężką pracę na roli, 
w pełni doceniam ich wysiłek. 
Serdecznie dziękuję sponso-
rom, którzy w dużej części 
pokryli koszty tego święta. Bez 
tego zaangażowania to święto 
byłoby dużo mniej atrakcyjne.

Szczerze dziękuję krwio-
dawcom, którzy od lat nie 
zawodzą i bardzo chętnie 
i licznie dzielą się cząstką siebie.
 Dziękuję wszystkim zaan-
gażowanym w organizację 
Strawczynady.

Bardzo gorąco dziękuję 
księżom celebrującym za odpra-
wienie mszy świętej na stadio-
nie i skierowanie do nas słowa 
w kazaniuu, także policji 
i ochronie, którzy dyskretnie  
czuwali nad naszym bezpiecze-
ństwem, dzięki czemu nie zano-
towano żadnych incydentów. 
Dziękuję także służbie zdrowia, 

zabezpieczającej przez dwa dni 
Strawczynadę. Strażakom, na 
których zawsze można liczyć, 
orkiestrze, która uprzyjemnia 
wszystkie nasze festyny. Staro-
ścinie i Staroście, asyście 
ośpiewującej wieniec dożyn-
kowy, Sołectwom za przygo-
towanie jadła i napitków oraz 
Paniom podającym te smako-
witości. Dziękuję za wspaniałe 
występy naszej, szkolnej 
młodzieży.

Dziękuję  pracownikom: 
Urzędu Gminy, Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej, 
Samorządowego Centrum Kul-
tury i Sportu, na których spo-
czywał główny ciężar organi-
zacji Strawczynady. Ich pracę 
doceniam bardzo wysoko.

Nade wszystko dziękuję 
wszystkim uczestnikom Straw-
czynady za piękną i wspaniałą 
zabawę.

Wójt Gminy Strawczyn
 Tadeusz Tkaczyk
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Niedziela – dzień rozrywki

Po poświęceniu chleba, 
wypieczonego z tegorocznych 
zbiorów, przez ks. proboszcza, 
rozpoczęły się Gminne Dożynki. 
Przepiękne wieńce dożynkowe, 
wykonane przez panie z Akwiz-
granu oraz Chełmiec, ośpiewane 
prze zespół pań z Chełmiec,  były 
główną dekoracją dożynkowej 
sceny. Weszli na nią starostowie 
dożynek: Hanna Kozubowska 
ze Strawczyna, czołowa rolniczka 
w gminie, specjalizująca się m.in. 
w hodowli trzody chlewnej oraz 
Stanisław Komisarczyk – rolnik 
z Kuźniaków, także hodujący 
trzodę chlewną oraz uprawiający 
zboża,. Starostowie wręczyli 
bochen chleba, wypieczony 
z tegorocznych zbiorów oraz 
winogrona,  wójtowi gminy 
Tadeuszowi Tkaczykowi, ży-
cząc mu, by te  symboliczne dary 
dzielił sprawiedliwie wśród 
mieszkańców gminy.

Dziękując za te dary, wójt 
powiedział m.in.: - Przyjmując 
ten bochen chleba, przyrzekam, 
że będę robił wszystko, aby tego, 
naszego chleba powszedniego, 
nigdy nikomu nie zabrakło. 
Dziękujemy wszyscy Opatrz-
ności za dary natury, dziękujemy 
rolnikom za ich szczególnie 
trudną pracę, za przywiązanie do 
ziemi, za kultywowanie rolniczej 
tradycji. Wójt podziękował także  
księżom i sponsorom za wsparcie 
dla imprezy.

Wójt powitał następnie 
honorowych gości, przybyłych na 
Strawczynadę: posła na Sejm 
Krzysztofa Lipca, wiceprzewo-
dniczącego Sejmiku woje-

wództwa świętokrzyskiego 
Mieczysława Gębskiego,  
komendanta PSP w Kielcach  – 
Krzysztofa Janickiego oraz 
wójtów sąsiednich gmin. Gratu-
lacje dla gminy oraz życzenia pod 
adresem mieszkańców gminy 
złożyli: poseł Krzysztof Lipiec 
oraz wójt gminy Morawica - 
Marian Buras.

Miłym akcentem imprezy 
było wręczenie przez prezesa 
Zarządu LGD „Dorzecze 
Bobrzy” - Jarosława Wałka, 
wójtowi gminy Nagrody Bobra 
dla gminy Strawczyn „za ścieżkę 
do kaplicy św. Rozalii,  na Górze 
Perzowej, w kat. „Najlepszy 
Produkt Turystyczny”.

Po wystąpieniu wójta sceną 
zawładnęła Gminna Orkiestra 
Dęta, pod batutą Michała 
Leśnika, z solistami, która 
pochwalila się swoim bogatym 
repertuarem muzycznym. Oczy-
wiście, za swój występ została 
nagrodzona rzęsistymi brawami 
publiczności.

Festynową publiczność 
zabawiał zespół pieśni i tańca z 
Gnieździsk. Duże brawa otrzy-
mał ludowy zespół z Rudy 
Strawczyńskiej za „Inspiracje 
weselne”.  W dalszej kolejności 
uczestników „Strawczynady” 
zabawiali: kabaret „Jurki”, zespół 
„Kogel” z Oblęgorka, zespół 
„Camasutra” oraz gwiazda 
wieczoru – zespół ”Bayer Full”. 
Imprezę zakończył pokaz 
sztucznych ogni.

„Strawczynada 2014” była 
imprezą ze wszech miar udaną! 

(Kos.)
 

?  

dokończenie  ze  str.2

Niedziela – główny dzień Strawczynady – rozpoczął się od 
polowej mszy świętej, odprawionej, na stadionie w Strawczynku, 
przez ks. proboszcza Tadeusza Szota przy oprawie muzycznej 
Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Michała 
Leśnika.

- Pomyślałam sobie: do 
trzech razy sztuka – śmieje się 
Justyna Stępień. Po raz trzeci 
w te wakacje wzięłam udział 
w wyborach Miss Lata 2014 

i w końcu zdobyłam ten 
najważniejszy, upragniony tytuł – 
Miss Strawczyna. Pokonałam 
pięć konkurentek.

Jak co roku, na Święcie Gminy wybieramy Miss 
Strawczynady. W tym roku do konkursu zgłosiło się sześć 
pięknych dziewcząt. Jury, pod przewodnictwem wójta gminy – 
Tadeusza Tkaczyka orzekło: Miss Strawczyna została Justyna 
Stępień. Do niej trafiła także szarfa Miss AP Edukacja. Kolejne 
tytuły zostały rozdzielone następująco: I Wicemiss Strawczyna 
otrzymała Justyna Kurczyńska, II Wicemiss – Patrycja Snoch, 
Miss Publiczności – Roksana Ludynia, Miss Autoskar – Karolina 
Młodawska, a Miss Buskowianki – Paulina Słopiecka.

Najpiękniejsza w Strawczynie

Miss Lata 2014: Justyna  Stępień

Każdego roku, przy „Strawczynadzie”, organizowana jest 
Akcja „Krew darem życia”. W tym roku, do stanowisk Stacji 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zorganizowanych przy 
stadionie w Strawczynku, zgłosiło się 141 krwiodawców. Oddali 
oni 63, 200 l najcenniejszego leku.

W trakcie akcji odwie-
dziliśmy miejsce oddawania 
krwi. Zastaliśmy tam m.in. 
Bartłomieja Jarząbka, członka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strawczynie, który właśnie 
oddawał krew. To jego ósmy 
udzial w akcji, podczas kolejnych 
„strawczynad”.

- Poszedłem w ślady moje-
go taty, który od wielu lat jest 
honorowym krwiodawcą. - po-
wiedział. Zacząłem od osiemna-
stego roku życia, kiedy wcielano 
mnie do wojska i tak już zostało...

Krew przyjęła pracownica 
Stacji Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa Anna Głowacka.: 

- Chętnie przyjeżdżamy do 
Strawczyna, bo wiemy, że co 
roku zgłasza się tutaj wielu 
dawców. To już wieloletnia 
tradycja w Strawczynie – 
powiedziała.

Mieszkańcy gminy Straw-
czyn wiedzą, że oddając swoją 
krew, ratują komuś życie...

Lista krwiodawców według 
miejscowości: Niedźwiedź – 16, 
Strawczyn – 14, Strawczynek – 
10, Promnik – 8, Oblęgór - 7, 
Ruda Strawczyńska – 7, Korczyn 
– 6, Chełmce – 2, Hucisko – 2, 
Kuźniaki – 2, Bugaj – 1, 
Akwizgran – 1, Małogoskie – 1 
oraz z poza terenu gminy – 59.

141 ofiarnych !

Akcja „Krew darem życia”

 
Mieszkańcy naszej gminy jak zwykle dopisali.

 
Miss Strawczyna – Justyna Stępień
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Fotorelacja - Strawczynada 2014
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OKŁADKA:  
"Otwarcie sezonu letniego nad zalewem w Strawczynie"
Fotografia:   Wojtec Błaszczyk

„Na  te ren ie  gminy  
Strawczyn działa sześć jednostek 
OSP: w Strawczynie, Promniku, 
Oblęgorku, Chełmcach, Hucisku 
i Strawczynku. W ich szeregach 
zrzeszonych jest 217 członkow, 
dwie drużyny kobiecie w liczbie 
18 pań, Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza chłopców – 3 sekcje – 
58 osób, MDP dziewcząt – 2 
sekcje – 21 osób.

W skład  Krajowego  
Sys t emu  Poża rn i czo  –  
Gaśniczego  włączone  są  
j e d n o s t k i  z  P r o m n i k a  
i Strawczyna. Dwa razy w roku 
Komenda Miejska PSP 

przeprowadza w nich kontrole 
gotowości bojowej. W ub. roku 
jednostki te otrzymały ocenę 
bardzo dobrą.

Jednostki,  działające  
w KSRP, należą do najlepiej 
wyposażonych w pow. kieleckim. 
Strażacy z tych jednostek 
systematycznie biorą udział 
w szkoleniu podstawowym I i II 
stopnia oraz ratownictwa 
technicznego (m.in. udział 
w udzielaniu pomocy ofiarom 
wypadków drogowych).

Dzięki pomocy gminy, 
w  2013  roku  jednostki  
doposażono w nowy sprzęt, 

pożarniczej.
Jednostki OSP w gminie 

włączyły się w akcję „Krew 
darem życia”, brały także czynny 
udział w organizacji Święta 
Gminy „Strawczynada 2013”.

Nasze jednostki uczestni-
czyły w akcjach ratowniczo – 
gaśniczych: gaszeniu pożarów 
i  likwidacji  miejscowych 
zagrożeń (wypadki drogowe, 
wypompowanie wody z terenów 
i posesji zalanych). OSP Promnik 
zanotował w ub. roku 50 
wyjazdów do różnych akcji, OSP 
Strawczyn – 44 wyjazdy, OSP 
Oblęgorek – 4, OSP Chełmce - 3, 
OSP Hucisko – 4 wyjazdy.

W ub. roku, na bieżące 
utrzymanie gotowości jednostek 
OSP, wydatkowano 249.218 
złotych. Kwota ta została 
wykorzystana m.in. na: zakup 
pa l iwa ,  wynagrodzen ie  
konserwatorów, ekwiwalent dla 
strażaków za udział w  akcjach 
ratowniczo – gaśniczych oraz na 
zakup energii elektrycznej.”

Podczas sesji Rady Gminy, komendant gminny Ochotniczej 
Straży Pożarnej Bogdan Woźniak złożył sprawozdanie 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy 
Strawczyn. Oto jego tekst:

zakupiono: zestaw do ratow-
nictwa technicznego firmy 
H o l m a t r o  –  d l a  O S P  
w Strawczynie, węże tłoczne, 
r ad io t e l e fony  nasobne ,  
samochodowe,  narzędzia  
ratownicze Hooligan, rozdzielacz 
kulowy, umundurowania – 
ubrania specjalne NOMEX, 
koszarowe, hełmy bojowe, 
kominiarki, buty gumowe 
specjalne, buty strażackie, 
mundury wyjściowe, koszule 
i rękawice.

W roku 2013 konty-
nuowano rozbudowę budynku 
OSP w Promniku, jak również 
budowę garażu dla  OSP 
Strawczynek.

Przeprowadzony został, 
wśród uczniów naszych szkół, 
gminny turniej wiedzy 

Mikrodotacje skierowane są 
dla młodych, niewielkich 
organizacji pozarządowych, grup 
n ieformalnych  i  samo-
pomocowych z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego.

- Kto może być uczest-
nikiem projektu?

- Zgodnie z ideą całego 
programu, w naszym projekcie 
będzie mogło wziąć udział każde 
stowarzyszenie, fundacja lub inna 
organizacja pozarządowa, która 
została zarejestrowana na terenie 
województwa świętokrzyskiego 
w ciągu ostatnich 18 miesięcy 
oraz spełni kilka niezbędnych 
warunków projektowych.  Jed-
nak, co ważniejsze, w programie 
mogą wziąć udział, a wręcz są 
bardzo mile widziane, grupy 
nieformalne, nieposiadające  
statutu ani innej formy prawnej. 
Inicjatywy takie powinny za to 
mieć ciekawy pomysł, który, 
wdrożony w życie, będzie z 
pożytkiem wyko-rzystywany 

przez innych mieszkańców 
województwa. Jak podkreśla 
prezes Stowarzyszenia Integracja 
i Rozwój - Sebastian Gralec: - 
Liczy się pomysł, zaangażowanie 
i chęć działania. Będziemy 
wspierać każdą inicjatywę, która 
otrzyma pozytywną ocenę 
w konkursie i będzie się wpisy-
wała w działania Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Może 
to być grupa pasjonatów, którzy 
interesują się historią, sportem lub 
rękodziełem ludowym, jeżeli 
złożą projekt i przekonają nas, że 
warto wspierać ich działania 
otrzymają dotację.

-    Mikrodotacje czyli…
- Bezzwrotne wsparcie 

pieniężne przekazane przez 
Stowarzyszenie Integracja 
i Rozwój grupie osób lub 
organizacji  pozarządowej  
w konkretnym celu, przed-
stawionym  w  projekcie  
konkursowym. Maksymalna 
kwota dotacji, zarówno dla NGO-

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczęło, z dniem 
1 czerwca br. , realizację projektu „Świętokrzyski Fundusz 
Młodych Inicjatyw”, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO). W ramach projektu można ubiegać się 
o mikrodotacje w wysokości do 5 tys. złotych. 

Mikrogranty dla organizacji 
pozarządowych oraz grup 

nieformalnych i samopomocowych!

sów, jak i grup nieformalnych 
wynosi 5000 zł. Można również 
starać się o mniejsze dotacje. 
Następnie po otrzymaniu 
wsparcia, będzie trzeba je 
rozliczyć  przedstawiając  
dokumenty potwierdzające 
wydatkowanie kwoty zgodnie z 
przedstawionymi w projekcie 
założeniami.

-  J a k  o t r z y m a ć  
mikrodotacje?

- W celu wspierania 
inicjatyw w województwie 
świętokrzyskim i ułatwieniu im 
pozyskiwania środków wszystkie 
operacje aplikowania o wsparcie 
finansowe będzie można przepro-
wadzić drogą elektroniczną. 
W niedługim czasie na stronie 
i n t e r n e t o w e j  p r o j e k t u  

 pojawi się 
instrukcja wypełniania wniosku 
aplikacyjnego i regulamin 
projektu.  Dotacje  będą  
p r z y z n a w a n e  w  t r y b i e  
konkursowym. Na ten rok 
zaplanowano aż 7 edycji 
konkursów, które odbędą się w 
okresie od sierpnia do listopada 
2014 roku. Kolejne edycje 
zaplanowano na lata 2015 i 2016. 
Łącznie w tym roku przyznamy 

www.fio.sir.com.pl

wsparcie na kwotę aż 300000 zł! 
W celu podnoszenia jakości 
składanych wniosków będą 
prowadzone w całym woje-
wództwie spotkania szkoleniowo 
- animacyjne, które ułatwią 
opracowanie koncepcji na 
projekty. Inicjatywy, które 
otrzymały w danym roku dotację, 
o kolejną będą mogły ubiegać się 
dopiero w kolejnym roku 
kalendarzowym. Dzięki temu 
więcej organizacji i grup 
nieformalnych otrzyma wsparcie. 
Jednocześnie, jeżeli wniosek 
został oceniony zbyt nisko i nie 
otrzymał dotacji będzie mógł być 
poprawiony i złożony w kolej-
nym konkursie nawet w tym 
samym roku. Jak podkreśla 
prezes stowarzyszenia, „zależy 
nam na tym, aby grupy 
nieformalne, zachęcone otrzy-
maną dotacją,  pomyślały  
o sformalizowaniu swojej 
inicjatywy czy to w postaci 
stowarzyszenia czy fundacji. 
Oczywiście, nasze stowarzy-
szenie pomoże w zorganizowaniu 
niezbędnych formalności w tym 
zakresie”.

Stowarzyszenie Integracja 
i Rozwój zachęca wszystkich 
zainteresowanych do monitoro-
wania strony  , 
gdzie będą ukazywały się 
wszystkie aktualności w tym 
informacje o planowanych 
terminach naborów wniosków. 

www.fio.sir.com.pl

Ludziom na pożytek...

Ochrona p.- poż. na terenie gminy
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Zaczęło się od turnieju pilki 
plażowej, w którym wzięły udzial 
cztery pary. Zwyciężyli: Artur 
Kuliński z Bugaja oraz Marcin 
Zapała z Chełmiec. Otrzymali 
puchar i nagrody rzeczowe 
ufundowane  przez  CS-R 
w Strawczynku.

Z dużym zainteresowaniem 
wypoczywający nad wodą 
ogladali pokazy ratownictwa 
wodnego w wykonaniu Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 
z Kielc, pod dowództwem mł. 
kpt. Wojciecha Grzyba. Stra-
żacy – wodniacy m.in. podej-
mowali z wody tonącego, 
wykonali tzw. manewr „człowiek 
za burtą”, czy ewakułowali 
zagrożonych z pomostu łodzią 
ratowniczą. Później pokazy 
ratownictwa kontynuowała 
sekcja wodna OSP w Straw-
czynie. 

Tymczasem sezon letni nad 
zalewem w Strawczynie trwa i 
cieszy się dużym zaintere-

sowaniem letników nie tylko 
z naszej gminy. Wiele osób, czy 
nawet rodzin przyjeżdża tutaj 
z Kielc.Ostatnio np. spotkaliśmy 
nad zalewem rodzinkę ze stolicy 
województwa: Annę Belowską 
z  córką  Paulą  oraz  jej  
narzeczonym – Pawłem. W tym 
roku są tutaj już po raz drugi.

- Bardzo nam się podoba 
nad tym zalewem, przystrzyżona 
trawa,  czyściutko,  dobre  
wyposażenie zachęcają do 
odpoczynku. Będziemy tutaj 
przyjeżdżać przez całe wakacje – 
powiedziała p. Anna. Wcześniej 
wszyscy skorzystaliśmy z basenu 
krytego, który też jest rewelacją i 
swoim wyposażeniem zachęca 
do pływania, jazdy rurą i w ogóle 
rekreacji ...

Warto podkreślić, że kąpiel 
nad zalewem w jest bezpieczna, 
albowiem o pływaków troszczyć 
się będą dwaj ratownicy. Warto 
zatem przyjeżdżać nad wodę do 
Strawczyna !

Oficjalne otwarcie sezonu letniego nad zalewem w 
Strawczynie mialo miejsce w sobotę, 28 czerwca br. Niestety, 
niezbyt dobra pogoda pokrzyżowała organizatorom (Centrum 
Sportowo – Rekreacyjne) szyki, bo amatorów kąpieli nie było 
zbyt wielu. Mimo wszystko, odbyło się kilka imprez...

Władze Kielc i wojewó-
dztwa, wójt gminy Strawczyn – 
Tadeusz Tkaczyk oraz zapro-
szeni goście podpisali „List do 
Przyszłości", który został umie-
szczony w Szklanej Kapsule 
Czasu razem ze współczesnymi 
pamiątkami: poniedziałkowymi 
wydaniami kieleckich gazet, 
monetami oraz zdjęciami 
przedstawiającymi inwestycję 
i informacjami o Projekcie. 
Włożono też przedmioty symbo-
lizujące trzy żywioły: ampułkę 
z woda, pióra jako symbol 
powietrza i kłosy zbóż jako 
symbol ziemi. Tuba została 
zamurowana w ścianie budynku 
administracyjnego Zakładu 
Utylizacji Odpadów.
 - Po wybudowanie nowoczesnej 
oczyszczalni ścieków, teraz 
wzięliśmy za zakład utylizacji 
odpadów. Tymi inwestycjami 
zaspokajamy potrzeby przyszłych 
pokoleń i spełniamy nasze 
potrzeby posiadania czystego 

środowiska wokół  nas  -  
powiedział prezydent Kielc 
Wojciech Lubawski.

Prezes Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami, Henryk 
Ławniczek, które prowadzi 
budowę zapewnił, że inwestycja  
nie spowoduje podwyżki cen za 
odbiór śmieci w Kielcach.

Zapytaliśmy wójta gminy 
Strawczyn, jakie korzyści 
przyniesie  budowa ZUO 
w Promniku naszej gminie?
 - Przede wszystkim sprawi, że 
nie będą rosły hałdy odpadów, co 
będzie miało duże znaczenie dla 
o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  –  
odpowiedział Tadeusz Tkaczyk. 
Nowy zakład, to także nowe 
miejsca pracy, wierzę, że dla 
mieszkańców naszej gminy. I 
wreszcie  nowy  podmiot  
gospodarczy na terenie gminy, to 
dodatkowe podatki,  które 
wzbogacą budżet gminy. Budowa 
zakładu jest zatem bardzo 
korzystna dla gminy.

Kieleckie gazety, sześć monet i „List do przyszłości”, 
włożono do metalowej tuby, która została zamurowana w ścianie 
budowanego Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów w Promniku. 
Budynki już wystają z ziemi, ale 16 czerwca 2014 r. uroczyście 
rozpoczęto inwestycję.

Oficjalna inauguracja 
inwestycji

Powstaje Zakład Utylizacji Odpadów 
w Promniku

Sezon letni w pełni

 
Nad zalewem w Strawczynie

Rodzina p. Anny Belowskiej z Kielc 
odpoczywa nad zalewem w Strawczynie.

Nasza gmina skorzystała 
z tej szansy i w rezultacie znalazła 
się  wśród siedmiu gmin 
w regionie, którym te promesy 
przyznano. Wraz z gminami 
Raków i Łagów, Strawczyn 
otrzymał 150 tys. zł na usunięcie 
skutków powodzi. Promesę 
odebrał, z rąk wojewody święto-
krzyskiego Bożentyny Pałki – 
Koruby, wójt Tadeusz Tkaczyk.

Środki z promesy wykorzy-

stane zostaną na remont drogi 
gminnej: Hucisko – Jaźwiny – 
Wiązowa o łącznej długości ok. 
pół kilometra oraz odcinek drogi 
gminnej w Strawczynie – 300 m.

Ważne jest, by likwidacja 
szkód odbyła się sprawnie i 
w czasie dosyć krótkim. Dotacja 
zostanie bowiem przyznana, jeśli 
do 26 września br. gmina przed-
stawi wszystkie potrzebne doku-
menty na planowane roboty.   (J.)

Promesy na usuwanie skutków klęsk powodziowych, to 
jedna z ważnych form pomocy państwa gminom dotkniętym 
przez ten żywioł. Ważne jest by gmina wystąpiła, w odpowiednim 
czasie, o tę pomoc.

Promesa dla gminy Strawczyn

 150 tys. zł na usuwanie
 skutków klęsk powodziowych

Prace budowlane ta terenie przyszłego 
zakładu segregacji odpadów w Promniku
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Miło nam poinformować, 
że szkoła zdobyła tytuł „Bezpie-
cznej Szkoły” w IV Ogólno-
polskim Konkursie „Bezpieczna 
Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. 
Równocześnie  uzyskała  
członkostwo w „Ogólnopolskim 
Klubie „Bezpiecznej Szkoły”. 
Organizatorem konkursu była 
Fundacja Państwo Obywatelskie 
oraz redakcja miesięcznika 
„Perspektywy Europejskie” przy 
wsparciu gremium Komitetu 
Honorowego, w którym znaleźli 
się m.in.: przedstawiciele Sejmu 
(z Ewą Kopacz – Marszałek 
Sejmu RP), Senatu, członkowie 
Rządu RP, rektorzy wyższych 
uczelni, kuratorzy oświaty, 
wojewodowie, prezydenci miast 
i marszałkowie sejmików.
        Konkurs przeprowadzono 
pod hasłem: „Prawo, Przyjaźń, 
Tolerancja”, a jego celem było 
spopularyzowanie  wśród  
uczniów w całej Polsce podsta-
wowych zasad funkcjonowania 
państwa prawnego i społe-
czeństwa obywatelskiego, w tym 

norm współżycia, poszanowania 
praw jednostki w tym ucznia - 
obywatela, przeciwdziałania 
patologiom, tolerancji wobec 
ludzi o odmiennej kulturze, rasie, 
obyczajach, solidaryzmu społe-
cznego.

W konkursie uczestniczyło 
ponad 2700 szkół z całej 
Polski, zorganizowano tysiące 
debat uczniowskich (w tym także 
debaty w naszej szkole),  
konkursów, badań społecznych 
itd.

Koordynatorem konkursu  
i osobą, która przyczyniła się do 
tego, że jego program został 
w całości zrealizowany była 
Elżbieta Kozieł – nauczyciel 
historii. Jak podkreśla dyrektor 
szkoły –  Agnieszka Prędota – 
Gad, było to trudne do przece-
nienia przedsięwzięcie, a sam 
projekt był realizowany od 15 
września 2013r.  do 15 kwietnia 
2014r. Szkoła przystępując do 
konkursu, przyjęła na siebie 
zadania, których wykonanie było 
oceniane przez jury punktowo, 
w skali od „1" do „10". 
Warunkiem do otrzymania tytułu 
i dyplomu „Bezpieczna Szkoła” 
było uzyskanie co najmniej 80 
punktów za 10 zadań.  Dyrektor 
szkoły dodaje, iż program ten 
służy  przede  wszystkim   
podniesieniu poziomu bez-
pieczeństwa uczniów oraz 
przeciwdziałaniu zagrożeniom w 
środowisku  otaczającym  
młodych ludzi.

Miłym akcentem zakończył się rok szkolny w Szkole 
Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gdyż otrzymała ona 
w ostatnim tygodniu czerwca br. dyplom „Bezpiecznej Szkoły”.

Szkoła Podstawowa w Rudzie 
Strawczyńskiej triumfuje !

Zdobyli tytuł „Bezpiecznej Szkoły” 
w ogólnopolskim konkursie

„Nie lękajcie się być świętymi”

Niedawno odbyła się kolejna edycja Konkursu Religijnego 
pod hasłem: „Nie lękajcie się być świętymi”. Tegoroczna edycja 
została zorganizowana przez 2 szkoły: Szkołę Podstawową w 
Rudzie Strawczyńskiej i Szkołę Podstawową w Korczynie. Dzięki 
uprzejmości dyrektor Anny Kowalczyk – Jas konkurs odbył się w 
Korczynie.

Dyrektor  Agnieszka  
Prędota – Gad oraz dyrektor 
Anna Kowalczyk – Jas  
uroczyście przywitały uczest-
ników konkursu oraz opiekunów. 
Padło wiele ciepłych słów o Janie 
Pawle II.  Panie dyrektor 
podkreślały jak ważna jest 
współpraca, zgodne działanie 
w dzisiejszych trudnych czasach, 
żywiły nadzieję na kontynuację 
tak pięknego dzieła jakim jest 
wspólna organizacja Konkursu 
Religijnego. Galę konkursową 
uświetnił koncert pieśni o Janie 
Pawle II przygotowany przez 
p. Emilię Marszałek. 

Czas kanonizacji Jana 
Pawła II był dobrą chwilą, aby 
jeszcze raz przypomnieć sobie 
życiorys, pielgrzymki do Polski, 
słowa wypowiedziane podczas 
homilii w Masłowie, a także List 

do dzieci. Do konkursu przystą-
piło pięć szkół: SP Ruda 
Strawczyńska, SP Korczyn, SP 
Promnik, ZPO Strawczyn, ZPO 
Oblęgorek. Zadania konkursowe 
przygotowały i opracowały: 
Irena Wilczyńska i Aldona 
Chudak. 

Jury wyłoniło zwycięzcę: 
SP Korczyn. Drugie miejsce 
zajęła SP w Rudzie Straw-
czyńskiej, III miejsce - ZPO 
Strawczyn. Wyróżnienia otrzy-
mali: SP Promnik i ZPO 
Oblęgorek. 

Uczniowie  otrzymali  
pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody książkowe ufundowane 
przez księdza proboszcza 
Stanisława Króla z parafii 
Łosień oraz Wydawnictwo 
Jedność. Dla opiekunów Kino 
„Fenomen” ufundowało bilety. 

XIV Festiwal Teatralny

 
Uczestnicy Gminnego Konkursu Religijnego w Korczynie.
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wiczami sprawowali: Izabela 
Majewska, Małgorzata Kobiec, 
Joanna Wójcik, Zbigniew 
Wójcik, Henryk Osmenda 
i Justyna Pater. 

Podczas pobytu uczniowie 
zwiedzali turystyczne atrakcje w 
Gdańsku i Sopocie. Najmłodsi 
obozowicze mieli krótką lekcję 
przyrody w Akwarium Gdyń-
skim. Podziwiali piękne okazy 
hodowane w sztucznych warun-
kach. Było to ciekawe doświad-
czenie związane ze zbiorem 
i ekspozycją wodnej fauny i flory. 
Młodzież gimnazjalna natomiast 
odbyła krótki spacer śladami 
historii. Odwiedzili Westerplatte, 
miejsce, gdzie 1 września 1939 r. 
rozpoczęła się bohaterska obrona 
Wybrzeża. Przewodnik pokrótce 
przybliżył im te wydarzenia. 
Podkreślał, że pamięć o Wester-
platte i ich obrońcach na zawsze 
powinna pozostać w zbiorowej 
świadomości Polaków. Gimna-
zjaliści, płynąc statkiem na 
Westerplatte, mogli również 
z bliska podziwiać Stocznię 
Gdańską i usłyszeć o najwa-
żniejszych wydarzeniach z nią 
związanych.

Największe wrażenie za-
równo na najmłodszych, jak i naj-
starszych uczestnikach wyjazdu 
zrobił malowniczo położony 
gotycki zamek krzyżacki w Mal-

borku. Wszyscy z zainteresowa-
niem słuchali opowieści przewo-
dnika, który mówił o budowie, 
historii zamku i jego miesz-
kańcach.

Pobyt na obozie z pewno-
ścią umilały chwile spędzone na 
plaży. 

Oprócz zwiedzania atrak-
cyjnych miejsc czy plażowania, 
uczniowie  fantastycznie  
integrowali się, spędzając 
aktywnie czas na terenie ośrodka, 
m.in. grając w różne gry 
zespołowe. Integrowali się 
również z innymi grupami 
kolonijnymi przebywającymi na 
terenie ośrodka – najbardziej 
dumni byli z faktu, że udało 
im się nawiązać kontakt 
z kolonistami z Rosji, mimo 
braku znajomości języka. 
Uczniom zorganizowano ognisko 
z pieczo-nymi kiełbaskami. 
Podczas ogniska czas umilały 
zabawy integracyjne, wspólne 
rozmowy – ale największą 
atrakcją okazało się karaoke, 
bowiem uczniowie chętnie 
włączali się do wspólnego grania 
i śpiewania, prezentując swoje 
talenty muzyczne. 

Do domów wszyscy wrócili 
pełni wrażeń, miłych wspomnień 
i oczywiście z pamiątkami. 
Wyjazd był bardzo dobrą 
okazją do integracji szkół 
w Chełmcach i Oblęgorku, 
uczniowie lepiej się poznali, 
a nawet zaprzyjaźnili.

Justyna Pater ?  

Obóz zorganizowany był
w ramach realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej „Wspólnie 
osiągniemy sukces”. Obóz odbył 

się w dniach 29.06–03.07.2014r., 
uczestniczyło w nim 30 uczniów 
SP w Chełmcach i 60 uczniów 
ZPO w Oblęgorku. W czasie 
wyjazdu opiekę nad obozo-

 
Uczeń roku w ZPO Strawczyn - Wojciech Śliwa 
otrzymuje nagrodę od dyrektor ZPO - Elżbiety Błaszczyk

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chełmcach i Zespołu 
Placówek Oświatowych w Oblęgorku tegoroczne wakacje 
rozpoczęli wspólnym pobytem na letnim obozie naukowym nad 
Morzem Bałtyckim, a konkretnie w północno-zachodnim krańcu 
Pobrzeża Kaszubskiego - Jastrzębiej Górze.

Uczniowie z Chełmiec i Oblęgorka 
na obozie naukowym

IV Gminny Konkurs Wiedzy 
o Wielkiej Brytanii za nami

W ZPO w Oblęgorku, w czerwcu,  odbył się IV Gminny 
Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii. W konkursie wzięło udział 
11 uczestników reprezentujących szkoły z następujących 
miejscowości: Oblęgorek, Chełmce, Korczyn oraz Niedźwiedź. 

Tegoroczny konkurs po-
dzielony był na dwie części: 
w pierwszej uczestnicy odpowia-
dali na otwarte i zamknięte 
pytania sformułowane w języku 
polskim. Uczniowie musieli 
zmierzyć się z pytaniami doty-
czącymi geografii, historii, 
literatury, muzyki oraz życia 
codziennego mieszkańców Wiel-
kiej Brytanii. Druga część 
konkursu odbyła się już w języku 
angielskim przy wykorzystaniu 
pomocy multimedialnych.  
Uczniowie dwukrotnie obejrzeli 
fragment filmu dotyczącego życia 
na wyspach, a następnie odpo-
wiadali na specjalnie przygoto-
wane do tego materiału pytania. 
Gdy uczniowie zakończyli 
rozwiązywanie testu i udali się na 
obiad, do pracy przystąpiła 
komisja konkursowa w składzie: 
Alicja Gos, Jolanta Ochal, 

Martyna Salwa, Agata Wycho-
waniec oraz Błażej Bujała. 

Po przeliczeniu punktów 
okazało się, że uczniowie byli 
świetnie przygotowani i dosko-
nale poradzili sobie z testem, 
a różnice pomiędzy poszczegól-
nymi miejscami były minimalne. 
Zwycięzcą IV Gminnego Kon-
kursu Wiedzy o Wielkiej Bryta-
nii została uczennica Szkoły 
Podstawowej w Oblęgorku - 
Magdalena Palacz, która uzys-
kała idealny wyniki. II miejsce 
zajęła uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Korczynie, Gabriela 
Zbroszczyk, zaś miejsce III 
przypadło uczennicy z tej samej 
placówki Wiktorii Smolarczyk. 
Komisja konkursowa przyznała 
również dwa wyróżnienia dla 
uczennic SP w Chełmcach - 
Aleksandry Śliwy oraz Agaty 
Dziury.         Błażej Bujała ?  

Uznanie dla uczniow 
SP w Rudzie Strawczyńskiej 

Klasa druga ze Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Strawczyńskiej, pod opieką wychowawczyni Elżbiety Kozieł, 
wzięła udział w II Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym  
„Książka – przyjaciel prawdziwy”, organizowanym przez 
Kopalnię Soli „Wieliczka” oraz Wydawnictwo  PMDC.

W ramach tego konkursu 
uczniowie zapoznali się na 
lekcjach z książką Beaty 
Kołodziej „Wyprawa do 
K r y s z t a ł o w e j  G ro t y ” .  
Następnie, na podstawie utworu i 
własnej inwencji,  grupa teatralna 
reprezentująca klasę, składająca 
się z trzech osób, zgodnie z 
regulaminem  nagrała film, który 
został wysłany na konkurs. 
Aktorzy wcielający się w rolę 
Królowej Ba – Zal, Solka i Alusi 
to: Łucja Wilczyńska, Kacper 
Gos   oraz  Natalia Krasoń. 

W konkursie uczestniczyło 
ponad 300 szkół z całej Polski, a 
więc konkurencja była bardzo 
duża. Tym bardziej jest nam miło, 
że nasza produkcja  znalazła się 
w finale konkursu, a w nim 
otrzymała  wyróżnienie .  
Dziękujemy  wszystkim za 
okazaną  pomoc  podczas  
nagrywania filmu, a szczególnie 
p. dyrektor szkoły Agnieszce 
Prędocie – Gad za zgłoszenie 
szkoły w tym przedsięwzięciu.

Elżbieta Kozieł?  
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W bibliotece odbyły się 
także dwa spotkania integracyjne 
z uczniami z ościennych szkół: 
SP w Promniku i SP im. J. 
Kochanowskiego w Piekoszowie. 
Swoją obecnością zaszczycili nas 
wówczas dyr. Elżbieta Gieroń, 
nauczyciele i rodzice. Natomiast 
w ramach integracji uczniów 
zdrowych z osobami niepełno-
sprawnymi w Bibliotece Centrum 
Kultury w Piekoszowie miało 
miejsce spotkanie z podopie-
cznymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Piekoszowie 
i Domu dla Niepełnosprawnych 
w Piekoszowie.

Ważnym zadaniem było 
także kontynuowanie współpracy 
z bibliotekami uczelnianymi, 
wojewódzkimi i lokalnymi, tj. 
Biblioteką Uniwersytecką, Bib-
lioteką Główną Politechniki 
Świętokrzyskiej, Pedagogiczną 
Biblioteką Wojewódzką, Woje-
wódzką Biblioteką Publiczną im. 
W. Gombrowicza w Kielcach, 
Gminną Biblioteką Publiczną 
w Strawczynie i Gminną Biblio-
teką Publiczną w Piekoszowie. 
Wykorzystanie różnych form 
działalności tych instytucji 
pomoże uczniom na dalszych 
etapach edukacji.

Współpraca ze Związkiem 
Literatów Polskich O/Kielce, 
który w tym roku obchodzi 

jubileusz 30-lecia działalności, 
ma także swoją wielką wartość; 
w ramach obchodów Tygodnia 
Kultury Języka gościliśmy po raz 
kolejny jego członka. Tym razem 
była to pisarka, malarka, rzeź-
biarka, Władysława Szproch, 
sekretarz tego związku. Spotkanie 
odbyło się pod hasłem „Od czasu 
do czasu otwieram drzwi prze-
szłości”. Te słowa to cytat 
z utworu wspaniałego gościa, dla 
którego mowa przodków ma 
ogromne znaczenie, co podkreśla 
w swoich utworach. Przykładem 
są „Kundzine szprośniki”. 
Uczniowie zaprezentowali sce-
nkę do tekstów tego utworu.  
Jako wiceprezes Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków Święto-
krzyskich nie ukrywała swojej 
fascynacji Oblęgorkiem. Pasja 
malarska wzbogaca szatę grafi-
czną jej utworów. Animatorka 
życia kulturalnego w Kielcach 
w bardzo ciekawy sposób 
opowiadała o swojej twórczości, 
wskazując także na motywy 
ukraińskie w literaturze i jedno-
cześnie nawiązując do obecnej 
sytuacji na Krymie. Poetka 
wyrażała swoje pragnienie, aby
i współcześnie panowała moda 
na czytanie. Serdeczne podzięko-
wania skierowała pod adresem 
Władysławy Szproch wicedyre-
ktor Joanna Ciołak. Pisarka nie 

W roku szkolnym 2013/14 biblioteka szkolna świętowała 
wiele jubileuszy 10-lecia podejmowanych przez siebie przedsię-
wzięć. Należy tu podkreślić akcję społeczną „Cała Polska czyta 
dzieciom”, pasowanie na czytelnika, czy Konkurs Poezji Miłosnej.

Różnorodność i innowacyjność 

W szkolnej bibliotece w Oblęgorku
ukrywała swojego wzruszenia. 
Wnioski wyciągnięte z dyskusji 
na pewno będą miały wpływ na 
kształtowanie się osobowości 
młodych uczestników spotkania. 

W ramach tegoż Tygodnia 
Kultury Języka przeprowadzono 
Konkurs Przysłów, Konkurs 
Krasomówczy i Konkurs Frazeo-
logiczny. Gminny Konkurs 
Ortograficzny był trzecim etapem 
ortograficznych zmagań dla 
uczniów  naszej  szkoły.  
Przygotowali oni także dwa 
przedstawienia dla najmłodszych: 
„O szewczyku Dratewce i smoku 
zwanym Wawelskim” oraz 
„Toruńskie pierniki”. 

Różnorodność działań na 
rzecz dzieci z oddziału przed-
szkolnego łączyła się z wielora-
kością metod i form pracy. 
Przykładem był obchodzony 
Światowy Dzień Pluszowego 
Misia, czy Światowy Dzień Kota. 
Zaangażowanie w funkcjono-
wanie biblioteki wykazali człon-
kowie aktywu bibliotecznego, nie 
tylko grając role w różnych 
przedstawieniach, ale także 
pomagając przy wykonaniu 
gazetek, opraw plastycznych 
uroczystości w bibliotece, czy 

wystaw, jak np. „Rodzina 
Połanieckich” na XX Konkurs 
o Życiu i Twórczości H. Sienkie-
wicza. Ta grupa zaangażowanych 
uczniów brała również udział 
w realizacji autorskiego programu 
zajęć biblioterapeutycznych opra-
cowanego przez bibliotekarza. 

Biblioteka, realizując pro-
gram wychowawczy i profilakty-
czny szkoły, daje wiele możli-
wości odbiorcom swojej oferty 
i jest otwarta na sugestie społecz-
ności lokalnej. Tak rodzice, jak i 
uczniowie mają wpływ na 
zakupy książek, zgłaszając swoje 
propozycje, które są uwzglę-
dnione  przy  aktualizacji  
księgozbioru, uczestniczą w uro-
czystościach, biorą udział 
w akcjach czytelniczych i kierma-
szu książek używanych.

Troska o rozwój czytel-
nictwa zawsze będzie podstawo-
wym wyzwaniem w funkcjono-
waniu biblioteki, gdyż czytanie 
jest najlepszą metodą wspierania 
rozwoju dzieci i młodzieży. Prze-
konana jest o tym dyrektor ZPO - 
Henryka Cisowska, która patro-
nując wszystkim przedsięwzię-
ciom, ma zawsze na uwadze 
dobro dziecka.  Renata Parandyk

Twórczyni Władysława Szproch 
na spotkaniu z uczniami ZPO w Oblęgorku.

Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury.                                                                                                         
św. Jan Paweł II

Narodowe Czytanie
 - Sienkiewicz 2014 

W związku z zainicjowaną przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akcją 
Narodowego Czytania, w której, po wielkich romantykach 
Adamie Mickiewiczu i Aleksandrze Fredrze, przyszedł czas na 
twórczość Henryka Sienkiewicza, chcielibyśmy serdecznie 
zaprosić Państwa do wspólnego czytania w Oblęgorku, w naszym 
przekonaniu, najwłaściwszym miejscu, zarówno w województwie 
świętokrzyskim, jak i w całym kraju, do rozpoczęcia tej 
ogólnopolskiej akcji.

Słowa pierwszego polskie-
go laureata Literackiej Nagrody 
Nobla, który całe swe życie 
piórem pracował dla dobra ojczy-
zny, czytane w Jego domu będą 
miały wymiar szczególny. Głębo-
ko wierzymy, że tego wyjątko-
wego dnia twórczość Henryka 
Sienkiewicza ponownie połączy 
Polaków, jeszcze raz pokażemy, 
że chcemy jej słuchać i wspólnie 

przeżywać, bo wzbudza w nas 
emocje, przynosi refleksje. 

Z tej okazji 6 września 
w Pałacyku Henryka Sienkie-
wicza w Oblęgorku odbędzie 
się IV Literacki Piknik 
Rodzinny, który o godzinie 13 
rozpocznie  inscenizacja  
jednoaktówki Zagłoba swatem. 

Głośne czytanie Trylogii 
uatrakcyjnią pokazy grup odtwór-
stwa historycznego. Uczestnicy 
pikniku będą mogli po raz pier-
wszy zobaczyć odnalezioną po 
stu latach w Stanach Zjednoczo-
nych kolekcję 22 obrazów olej-
nych autorstwa Piotra Stachie-
wicza ilustrujących Quo vadis, 
zakupioną do zbiorów muzeum 
dzięki środkom Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
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„Lechia”

rozpoczęła nowy sezon

„Lechia” Strawczyn, grająca w klasie A, grupa I, zakończyla 
rozgrywki piłkarskie w sezonie 2013/2014 na siódmym miejscu, 
zdobywając 38 pkt. w 26 meczach. Zawodnicy klubu zdobyli 
58 bramek, tracąc 52 gole. W grupie rywalizowało 14 zespołów.

Nowy sezon pilkarski 
2014/2015 „Lechia” zainau-
gurowała 17 sierpnia br.  
wyjazdowym meczem z „Zie-
lenią” Żelisławice. 

 

W nowym sezonie w klubie 
grać będą: 

BRAMKARZE: 
Bartłomiej Lech (1994), 
Wiktor Tkaczyk (1994),
Michał Wąsowicz (1990).

OBROŃCY: 
Dominik Kasprzyk (1986),
Damian Mazur (1997),
Sebastian Pańczyk (1983),
Emil Pietrzak (1997),
Adrian Serweta (1986),
Mateusz Tkaczyk (1987),

Wynki meczu:
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Albert Więckowski (1991).
POMOCNICY i 
NAPASTNICY: 

Mirosław Gałęziowski (1979),
Krzysztof Kasprzyk (1985),
Karol Pańczyk (1998),
Tomasz Raczyński (1996),
Piotr Śliwa (1998),
Adam Wawrzeńczyk (1997),
Patryk Zając (1995),
Mateusz Zajęcki (1994)
Macin Zapała (1993).
Prezesm klubu jest Jerzy 

Kowalczyk, zaś kierownikiem 
drużyny i jednocześnie trenerem - 
Bogdan Woźniak.

Przybyli: Wąsowicz (wznowił 
t reningi) ,  ubyli :  Paweł  
Urbańczyk, Bartosz Przepióra 
i Karol Majchrzyk.

Terminarz rozgrywek w rundzie jesiennej

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

JESIEŃ 2014  GOSPODARZE GOŚCIE

17.08 godz.15:00 „Zieleń” Żelisławice „Lechia” Strawczyn

24.08 godz.17:00 „Lechia” Strawczyn „Piaskowianka” Piaski

31.08 godz.16:00 „Victoria” Mniów „Lechia” Strawczyn

07.09 godz.16:00 MSS Masłów „Lechia” Strawczyn

14.09 godz.15:00 „Lechia” Strawczyn „Gród” Ćmińsk

21.09 godz.15:00 „Hetman” Włoszczowa „Lechia” Strawczyn

28.09 godz.15:00 „Lechia” Strawczyn „Victoria” G. Szczukowskie

05.10 godz.15:00 „Piast” Chęciny „Lechia” Strawczyn

12.10 godz.14:00 „Lechia” Strawczyn KS „Nida” Sobków

19.10 godz.14:00 „Partyzant” Wodzisław „Lechia” Strawczyn

26.10 godz.13:00 „Lechia” Strawczyn „Samson” Samsonów

02.11 godz.13:00 „Sokół – Nordkalk” „Górnik” Rykoszyn

09.11 godz.13:00 „Lechia” Strawczyn „Zryw” Skroniów

Terminarz rozgrywek jesienią 2014 r.

„Dwa lata sukcesów

SSR OLIMP – strzał w dziesiątkę !

Minęły dwa lata od powołania Stowarzyszenia Sportowo - 
Rekreacyjnego OLIMP w gminie Strawczyn. W ciągu tego czasy 
stowarzyszenie odniosło wiele sukcesów, co oznacza, że inicjatywa 
jego powołania to przysłowiowy strzał w dziesiątkę! O dorobku 
SSR mówi trener i jeden z najbardziej aktywnych działaczy – 
Aleksander Niwiński.

- Stowarzyszenie Sportowo 
- Rekreacyjne OLIMP Strawczyn 
powstało z inicjatywy wójta 
gminy - Tadeusza Tkaczyka 
w 2012 r. Zrzesza 45 członków 
(zawodników) ,  g łównie  
młodzików z terenu naszej gminy 
i gmin sąsiednich (Łopuszno, 
Piekoszów, Miedziana Góra), 
oraz 15 członków - założycieli 
stowarzyszenia. Prezesem jest 
Tomasz Michalski. 

Zarejestrowane są sekcje: 
lekkoatletyczna i pływanie,ale na 
razie działa tylko ta pierwsza. 
Głównym sponsorem klubu jest 
gmina Strawczyn, ale wspomaga 
nas też BUDOTRANS  z Rudy 
Strawczyńskiej (właściciel - Jan 
Łakomiec) oraz ZW LZS 
w Kielcach. 

Nasi zawodnicy trenują 
głównie na obiektach SCKiS 
w Strawczynku (Stadion), 
a w okresie zimowym także 
w sali gimnastycznej ZPO 
w Strawczynie. W drugim roku 
działalności klub i szkoła 
w Strawczynie (większość 
zawodników wywodzi się z tej 
szkoły), może się już pochwalić 
wieloma sukcesami, m.in. II 
miejsce w Finale Ogólnopolskim 
w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych w 2013r. II miejsce 

w Finałach Ogólnopolskich 
w 2014r w sztafecie 4x100m, 
Krystian Surma - Dwa lata 
sukcesów III  miejsce na 
Mistrzostwach Polski LZS na 
dyst.2000m z przeszkodami i IV 
miejsce na 800m, Kamil 
Bielawski – VI - na 1500m na 
tych samych zawodach oraz V na 
Mistrzostwach Polski Młodzików 
w 2013r. Kilkadziesiąt medali 
Mistrzostw Województwa 
i Makroregionu. 

Klub  w  roku  2013  
uplasował się na drugim miejscu 
w Województwie w punktacji 
lekkoatletycznej. Ustanowione 3 
rekordy województwa: Kamil 
Bielawski na 2000m w kat.dzieci 
i na 1500m w kat. młodzików, 
oraz sztafeta 4x100m w kat. 
m łodzików.  Gimnazjum  
w Strawczynie jest drugi rok 
z rzędu najlepszą szkołą w 
województwie, w punktacji 
sportowej.

W najbliższym czasie 
zawodnicy: Krystian Surma 
i  Kamil Bielawski  będą  
startować na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, a 
pozostali  wezmą udział w 
obozach sportowych ,,kadry 
wojewódzkiej" w Spale i obozie 
klubowym w Sopocie.   

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.
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Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie 
informuje, że od 01.09.2014 do 
14.09.2014  basen będzie  
zamknięty z powodu corocznej 
przerwy technologicznej. 

Jednak już od 15 września 
ruszamy z promocją dla  
wszystkich mieszkańców naszej 

gminy. Bilety wstępu na basen 
(normalny i ulgowy) będą tańsze 
o 30%  za okazaniem ważnego 
dowodu tożsamości potwier-
dzającego zameldowanie na 
terenie gminy Strawczyn.

Promocja potrwa do końca 
tego roku. Serdecznie zapra-
szamy.

Przewa Technologiczna, 

ale z niespodzinką!

Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu wraz ze 
Związkiem  Zawodowym  
Centrum Narodowym Młodych 
Rolników w dniach 28.07-
08.08.2014 r. zorganizowały letni 
wypoczynek dla 65 dzieci 
i młodzieży w wieku od 6 do 15 
lat. Program półkolonii był 
realizowany od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00 – 15:00. 
W tym czasie uczestnicy mieli 
zagwarantowane dwa posiłki, 
które dzięki uprzejmości Pani 
Dyrektor Elżbiety Błaszczyk 
były przygotowywane w sto-
łówce szkoły w Strawczynie.

Aby półkolonie przebiegły 
bezpiecznie uczestnicy zostali 
zapoznani z regulaminami 
i zasadami obowiązującymi 
podczas  trwania  zabaw  
i wycieczek. 

W pierwszym tygodniu 
wykorzystując słoneczną pogodę 
grupa wybrała się na wspólne 
plażowanie nad zalewem 
w Strawczynie. Tam oprócz 
kąpieli wodnej i zajęć sportowych 
plażowych  dzieci  mogły  
skorzystać ze sprzętu wodnego. 
Ogromną uwagę przyciągnął 
pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przeprowadzony przez 

ratownika Huberta Skrzetlę. 
Zmysł artystyczny przydał 

się podczas zajęć z ceramiki 
prowadzonych przez Katarzynę 
Nawrocką, gdzie każdy mógł 
wykonać własnoręcznie dyplom 
półkolonisty. 
Stałym punktem wypoczynku 
było korzystanie z atrakcji 
Pływalni OLIMPIC.

Dużym wydarzeniem była 
wycieczka do Bałtowa, gdzie 
dzieci  miały  możliwość  
obejrzenia prehistorycznych 
gadów morskich w wymiarze 
3D. Odwagą dzieci mogły 
popisać się w Sabathówce 
pokonując tunel strachu i labirynt 
sieci pajęczej. Wiele gatunków 
zwierząt na wolnym wybiegu 
dzieci oglądały podczas safari z 
okien amerykańskiego, żółtego 
autubusu. Na zakończenie 
wycieczki był spacer po Jura 
Parku, gdzie każdy mógł zrobić 
pamiątkowe zdjęcie  przy 
wybranym gatunku dinozaura. 

Drugi tydzień letnich 
półkolonii obfitował w różno-
rodne zajęcia sportowe i plasty-
czne. Odbyła się olimpiada 
półkolonijna, w której młodzi 
sportowcy mogli wystartować 
w następujących konkurencjach:

Adresy:  

Samorządowe  Centrum  Kultury  i  S portu  w  S trawczynie,

tel.:   41  303  86  35  ;  www.olimpicstrawczyn.pl

Redagują:   Jerzy  Kosowski  –  redaktor  naczelny  oraz  zespół

tel.:   608  306  881   ;  e -mail:  kospress@onet.pl

Druk:  Drukarnia  PressGraf

Redakcja  zastrzega  sobie  prawo  skracania  i  adiustacji  tekstów  oraz  

możliwość  zmiany  tytułu. 

 w 
 w 
 w 
 w 
 w 

bieg na 60m.,
bieg na szczudłach,
rzuty karne,
rzuty woreczkami do celu,
robienie brzuszków na czas,

zjazd rurą na basenie na czas
Zwycięzcy zostali uhonorowani 
medalami wykonanymi przez 
swoich kolegów. Dużą atrakcją 
było wspólne majsterkowanie 
przy wykonywaniu latawców 
oraz pokaz ich szybowania. 
Półkoloniści mogli wykazać się 
kreatywnością oraz pomy-
słowością w projektowaniu mody 
gazetowej. W tym tygodniu 
odbyły się również warsztaty 
ceramiczne, gdzie dzieci z gliny 
wykonywały serduszka ze swym 
imieniem. W ostatnim dniu każdy 
uczestnik przeszedł chrzest 
półkolonijny  i  otrzymał  
pamią tkowy  upominek .  
Kończącym akcentem było 
wspólne biesiadowanie przy 
ognisku, oraz wybór najsym-
patyczniejszego uczestnika 
półkolonii. Tytuł ten przypadł 
Pawłowi  Siadulowi.  

Wszyscy mamy nadzieję, 
że spotkamy się za rok. Do 
zobaczenia...

 w 
Po raz kolejny PółKolonie Letnie

pełne uśmiechów.
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