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OKŁADKA:  
I Konkurs Palm Wielkanocnych w Strawczynie
Fotografia:   Jerzy Kosowski

Konkurs na najwyższą i najładniejszą palmę wielkanocną 
odbył się, po raz pierwszy, w historii gminy Strawczyn – 29 marca 
br. na parkingu, obok kościoła. Jego organizatrami byli: Parafia 
Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Strawczynie, Urząd 
Gminy w tej miejscowości, Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu, Szkolne Koło Caritas i Grupa Teatralna z Rudy 
Strawczyńakiej.

Celem konkursu było: 
kultywowanie tradycji wykony-
wania palm wielkanocnych, 
zachęcenie mieszkańców gminy 
do podtrzymywania tradycji 
ludowej, rozbudzenie wśród 
młodzieży potrzeby pielęgno-
wania kultury i tradycji ludowej, 
rozwijanie  pomysłowości  
w ozdabianiu palm wielkanoc-
nych.

Konkurs adresowany był do 

wszystkich mieszkańców gminy 
a każdy z jego uczestników miał 
przgotować palmę o minimalnej 
wysokości 1 metra. 

Konkurs zorganizowano na 
parkingu kościelnym w Straw-
czynie. Już od rana gromadzili się 
tutaj autorzy palm wielkanoc-
nych, głównie grupy szkolne, ale 
byli też najmłodsi uczestnicy, 
których „pilotowali” rodzice. 
Jury, pod przewodnictwem 

sekretarz gminy Elżbiety 
Chodnickiej, miało sporo pracy
z oceną dzieł świątecznych – 
wszystkie były bajecznie kolo-
rowe i wykonane z elementów 
naturalnych oraz kolorowej 
bibuły.

Przed południem jury 
ogłosiło werdykt – wygrała 
zdecydowanie palma przygoto-
wana przez grupę mieszkańców 
skupionych wokół świetlicy 
wiejskiej w Strawczynku.  Palma 
miała imponującą wysokość – 
ponad 6 metrów.

Najładniejszą palmę, zda-
niem jury, wykonała młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Strawczyńskiej pod kierownic-
twem dyrektor SP – Agnieszki 
Prędoty – Gad.  Podobały się 
także pozostałe prace, szczególnie 
Justyny Sagan i Doroty Surmy 
– na co dzień pracownic SCKiS 

a także uczniow ZPO w Straw-
czynie. Czubek ich dzieła zdobiła 
żywa, zielona palma.

Palmy zostały poświęcone 
przez ks. proboszcza Tadeusza 
Szota, który nawiązał do tradycji 
świątecznych, po czym barwny 
korowód przeszedł do miejsco-
wego kościoła, gdzie odbyła się 
uroczysta, przedświąteczna msza 
św ię t a .  W  ko rowodz ie  
widzieliśmy m.in. wójta gminy – 
Tadeusza Tkaczyka, który 
przyjął patronat nad konkursem. 

Warto  dodać,  że  do  
sponsorów dołączyła firma 
„Budotrans” Jana Łakomca 
z Rudy Strawczyńskiej, która 
wypożyczyła  BUS-a  na  
przywiezienie... żywego osiołka. 
Zwierzę stanowiło kolejną 
atrakcję korowodu. 

(Kos.)?  

Największa palma 
miała ponad 6 metrów

I Konkurs Palm Wielkanocnych 
w Strawczynie

Korowód z palmami 
w drodze do kościoła w Strawczynie.

Serdecznie zapraszamy do nowej formy kontaktu z Wójtem 
Gminy, za pomoca formularza na stronie www.strawczyn.pl.

Odpowiedzi na nadesłane pytania również znajdą się na tej witrynie.

Choć jeszcze nie otwarto go oficjalnie, to Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Strawczynie już przyjmuje gości. Pozwalają na to 
kompleksowo i nowocześnie wyposażone pokoje oraz łazienki 
i wc. Pokoi jest 13: dwu - trzy i czteroosobowych, razem 40 miejsc.

Na urządzenie schroniska 
pozwolila decyzja władz gminy 
na dokonanie gruntownej 
modernizacji poddasza szkoły, w 
którym urządzono młodzieżowy 
hotel. Roboty przy modernizacji 
przestarzałego schroniska z lat 70 
wykonano sposobem gospo-
darczym. Część pokoi posiada 
łazienki, reszta gości korzystać 
będzie z tych pomieszczeń na 
korytarzu. Każdy pokój wyposa-
żono w tapczaniki jednoosobowe, 
szafy, stoliki, szafki nocne i fotele. 
Przygotowano także kuchnię
i świetlicę - stołówkę, które trzeba 
jeszcze wyposażyć. Założono 
bowiem, że goście będą mogli 
sami przygotować sobie śnia-
dania i kolacje, korzystając
z kuchni i jej wyposażenia. 
Obiady można będzie sobie 
zamówić w stołówce szkolnej. 
Warto dodać, że do schroniska na 

poddaszu zawiezie  gości  
nowoczesna winda, która – 
oczywiście – jest już czynna.

Niedawno zwiedzałem 
schronisko w towarzystwie 
dyrektor ZPO w Strawczynie 
Elżbiety Błaszczyk. Trzeba 
przyznać, że stary obiekt zamienił 
się w nowoczesny hotel, któremu 
można nadać trzy gwiazdki, choć 
tych nie przewidziano ze względu 
na status schroniska.

Z obiektu już korzystają 
goście szkoły i gminy. Ostatnio 
nocowali tutaj uczniowie i ich 
wychowawcy z kilku krajów 
Europy, biorący udział w pro-
jekcie „Comenius in Love”, 
realizowanym przez ZPO 
w Strawczynie. Młodzi Euro-
pejczycy byli mocno zdziwienie 
standardem schroniska i chwalili 
sobie prawie tygodniowy pobyt 
w naszej gminie.          (Kos.)?  

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
już przyjmuje gości

40 nowych miejsc 
hotelowych przybyło w Strawczynie

Pomieszczenia zmodernizowanego schroniska młodzieżowego 
w ZPO Strawczyn, prezentuje dyrektor Elżbieta Błaszczyk.  

„Ziemia Strawczyńska” za darmo ?
Wydawca „Ziemi Strawczyńskiej” - Samorządowe 

Centrum Kultury i Sportu oraz wójt gminy rozważąją, by np. od 
II półrocza br. gazeta samorządowa naszej gminy kolportowana 
była bezpłatnie.

Przypomnijmy, że od początku istnienia gazeta kosztuje 
symboliczną, co prawda, kwotę 50 gr, ale jednak. Zwolnienie z 
tej opłaty, podobnie jak to funkcjonuje w innych gminach 
naszego regionu, ułatwiłoby kolportowanie naszej gazety. 
Redakcja jest zdecydowanie za !



Kwiecień   2015ZiEMia  StraWCzYńskA

-3-

Radni Rady Gminy obradowali na kolejnej sesji 27 marca 
br. Wśród przyjętych uchwał znalazły się: zmiany w budżecie na 
2015 rok, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Strawczyn na lata: 2015 – 2024, uchwalono „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Strawczyn”, oraz podjeli uchwały 
związane z funkcjonowaniem przedszkoli publicznych i innych 
form prowadzonych przez  osoby prawne i fizyczne na terenie 
gminy. Przyjęto też Gminny Program Wspierania Rodziny na 
lata: 2015 – 2017.

Obrady otworzył przewod-
niczący RG – Arkadiusz 
Wilczkowski, witając uczest-
ników sesji, radnych powiatu 
kieleckiego: Stefana Pacaka 
i Krzysztofa Sobonia oraz mł. 
asp. Jusynę Janus z Komisariatu 
Policji.

Po przyjęciu porządku 
obrad uczestnicy sesji przeszli do 
„zapytań i interpelacji”. Sołtys 
Huciska Anna Kruszewska 
zgosiła wniosek, by nie sprzeda-
wać samochodu pożarniczego 
OSP Strawczyn, lecz przekazać 
go OSP w Hucisku. Z kolei 
mieszkaniec mjsc. Graby – 
Grzegorz Marszałek zaapelo-
wał, by dokończyć nowo 
budowaną drogę w jego 
miejscowości. Ustosunkowując 

się do tego wniosku, wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk wyjaśnił, iż 
powstał odcinek drogi - 561 
metrów - Korczyn – Graby. Na 
jego dokończenie obecnie brakuje 
środków.

W dalszej części sesji Anna 

Kruszewska zadała pytania dot. 
opłat planistycznych oraz 
dlaczego wybrano Promnik na 
realizację programu Nivea 
(budowa placu zabaw).

- Pobieranie opłat planisty-
cznych – stwierdził wójt – jest 
obowiązkiem gminy,  zaś  
Promnik wybrano na realizacje 
programu Nivea ze względu na 
zaawansowanie w tej miejco-
wości budowy infrastruktury 
lokalnej. Wójt złożył następnie 
informacje o realizacji uchwał 
RG oraz ze swoich prac między 
sesjami RG (omówienie publiku-
jemy oddzielnie).

Tadeusz Tkaczyk zwrócił 
się do Rady Gminy o realizację 
dwóch wniosków inwesty-
cyjnych: zagospodarowania 
terenu przy Centrum Sportowo - 
Rekreacyjnym w Strawczynku 
oraz terenu w Kuźniakach. 
Pierwszy  wniosek  wójta  
odrzucono, drugi przyjęto. Na 
pytanie skąd czerpać środki na 
realizację drugiego wniosku, rada 
udzieliła odpowiedzi, że gmina 
może zaciągnąć kredyt. Wójt 
skomentował to w ten sposób, że 
w kampanii wyborczej tzw. 
opozycja krytykowała go za 
nadmierne zadłużenie gminy 
a  obecnie  każe  mu  się  
powiększać to zadłużenie...

Radni przyjęli następnie 
uchwały w sprawach:

- uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2015,

- zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy 
Strawczyn na lata: 2015 – 2024,

- przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi  oraz  zapobiegania  
bezdomnosci zwierząt na terenie 
gminy”,

- udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych przed-
szkoli prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne, dla niepubli-
cznych przedszkoli oraz innych 
form wychowania przedszkol-
nego, prowadzonych na terenie 
gminy,

- określenia kryteriów obo-
wiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego  przedszkola,  
oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez gminę oraz 
określenia dokumentów niezbę-
dnych do potwierdzenia spełnie-
nia tych kryteriów,

- uchwalenia Gminnego 
Prgramu Wspierania Rodziny na 
lata: 2015 – 2017.

Rada przyjęła następnie 
raporty jednostek organizacyj-
nych gminy Strawczyn za 2014 
rok.

Po wyczerpaniu porządku 
obrad, sesję zakończono.

(J.K.)?  

Radni uchwalili programy: 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz wspierania rodziny

Z sesji Rady Gminy

Od sesji Rady Gminy - 23 lutego br. - wójt nadzorował bądź 
wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu realizacji 
uchwał RG, przygotowaniem nowych projektów uchwał, 
realizacją budżetu gminy, analizą wniosków komisji rady, 
przygotowywaniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
za 2014 rok oraz informacji z wykonania założeń polityki 
społeczno – gospodarczej gminy  za rok ubiegły.
Ponadto:

- gmina wystąpiła z wnios-
kiem do Urzędu Marszałkow-
skiego o utworzenie aglomeracji 
Korczyn, która jest potrzebna 
przy ubieganiu się o środki 
z RPO WŚ na budowę oczysz-
czalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: 
Korczyn, Akwizgran i Mało-
goskie,

- rozpoczęto prace przy 
bieżącym utrzymaniu drog 
gminnych,

- uzyskano promesę w wy-
sokości 50 tys. zł na remont drogi 
gminnej w Kuźniakach (od wiel-
kiego pieca w kierunku przysió-
łka Dudków – na dł. 130 m).

Na ukończeniu są zadania: 

wyposażenie świetlic wiejskich, 
promocja atrakcji turystycznych 
regionu Dorzecza Bobrzy, 
uzupełnienie zagospodarowania 
CS-R w Promniku (fitness), 
uzupełnienie bazy sportowej na 
terenie gminy (budowa boiska 
sportowego w Korczynie),

-  ogłoszono przetarg 
nieograniczony na zadanie pn. 
„Budowa instalacji solarnych na 
budynkach  użyteczności  
publicznej w gm. Strawczyn”, 
prowadzone są sprawy adminis-
tracyjne w sprawie naliczenia 
opłat (rent) planistycznych, prace 
związane z uczestnictwem gminy 
Strawczyn w Kieleckiem Obsza-
rze Funkcjonalnym, ogłoszony 
został termin składania fiszek 

projektowych, w ramach RPO 
WŚ, na lata: 2014 – 2020 
w ramach działań w zakresie 
tworzenia nowych terenów 
inwestycyjnych gospodarki 
wodno-ściekowej i rewitalizacji 
obszarów wiejskich. Złożono 
wniosek, w ramach konkursu 
NIVEA „Moje Podwórko” - 
lokalizacja: CS-R w Promniku.

W zakresie oświaty: jak co 
roku, pracownicy UG zgłoszeni 
zostali do Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Łodzi w celu 
uzyskania upoważnień do 
obserwacji przebiegu spraw-
dzianu w szkołach podstawo-
wych – 1 kwietnia br.

25 lutego br. wystosowano 
pismo do Rady Powiatu 
w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Powia-
tem Kieleckim na utworzenie 
ZSZ w Strawczynie. 24 marca 
otrzymano pismo odmowne, na 
które złożone zostanie stosowne 
odwołanie.

Do UG wpłynęły dwa 
wnioski o zwrot kosztów dowozu 
uczniów niepełnosprawnych 
spełniających obowiązek szkolny.

6 marca br. rozpoczęła się 

realizacja harmonogramu 
wyborów sołtysów i  rad 
sołeckich, (od red.: szerzej na ten 
temat piszemy oddzielnie).

 Wójt (z przewodniczącym 
RG) brał udział w XXIX 
Zgromadzeniu  Ogólnym  
Związku Gmin Wiejskich RP 
w Poznaniu, a także: w spotkaniu 
jubileuszowym „X Jarmark 
Świętokrzyski”, org. przez 
Starostwo Powiatowe na  
Świętym Krzyżu, zebraniach 
wiejskich (wybory sołtysów i rad 
sołeckich), spotkaniu podsu-
mowującym dotychczasową 
działalność Stowarzyszenia 
Sportowego „OLIMP”.

W związku z przystą-
pieniem do prac związanych 
z opracowaniem Strategii  
Rozwoju Gminy Strawczyn na 
lata: 2015 – 2025, w dniach: 17, 
18 marca br. odbyły się warsztaty 
dotyczące założeń do strategii. 
Wzięli w nich udział przed-
stawiciele różnych środowisk 
społecznych gminy oraz praco-
wnicy administracyjni.

W omawianym okresie wójt 
wydał 14 zarządzeń dotyczących 
ważnych problemów gminy.

Z prac wójta 
między sesjami Rady Gminy 

Wójt Tadeusz Tkaczyk składa 
informację z realizacji 
uchwał Rady Gminy
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Uczestniczyliśmy – 28 
marca br. - w zebraniu wybor-
czym w Promniku, które odbyło 
się w miejscowej szkole. 
Spotkanie rozpoczął wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk, który powitał 

uczestników zebrania oraz 
odczytał swoje zarządzenie 
dotyczące zasad wyborów. 
Przyjęto też porządek obrad.

Wśród kandydatów na 
sołtysa zgłoszono trzy kandy-

Od 6 marca do 11 kwietnia br. trwała na terenie gminy 
Strawczyn kampania wyborcza sołtysów oraz rad sołeckich. 
Miejscem spotkań mieszkańców były szkoły (ZPO i SP), remizy 
OSP oraz świetlice wiejskie. Z frekwencją było różnie, choć 
w Promniku (ZPO) pobito chyba rekordową  frekwencję 
mieszkańców – na 1120 uprawnionych w głosowaniu na sołtysa 
i RS wzięło udział 227 osób.

W Promniku
 rekordowa frekwencja !

Zakończyła się kampania wyborcza 
sołtysów i rad sołeckich datury: dotychczasowego gospo-

darza wsi Grzegorza Stępnia 
oraz Marlenę Kołodziejską 
i Annę Rogula. Powołano 5-
osobową Komisję Skrutacyjną, 
której przewodnictwo objął 
Stanisław Gieroń.

Głosowanie było tajne 
i dość dramatyczne, albowiem 
trzeba było zarządzić dogrywkę 
wyborów. Ostateczne zwy-
cięstwo w wyborach odniósł 
Grzegorz Stępień, który wygrał 
niewielką liczbą głosów.

Nowy (stary) sołtys ma 48 
lat, posiada wykształcenie średnie 
(rolnicze), jest żonaty, posiada 
dwie córki (studentki), funkcję 
gospodarza wsi pełni od 2003 

roku. Przez dwie kadencje był też 
radnym Rady Gminy w Straw-
czynie.

 A oto nazwiska sołtysów 
wybranych w pozostałych 
sołectwach: Hucisko – Anna 
Kruszewska, Strawczyn – 
Monika Jabłońska, Kuźniaki – 
Mirosław Wnuk, Oblęgór – 
Henryk Zapała, Korczyn – 
Teresa Słowińska, Strawczynek 
-  Kazimiera  Jarząbek ,  
Małogoskie - Sławomir Gos, 
Oblęgorek – Dorota Król, 
Promnik – Grzegorz Stępień, 
Ruda Strawczyńska - Tadeusz 
Picheta, Chełmce - Marian Piec 
,  Niedźwiedź  -  Teresa  
Raczyńska.

Ustawa  z  24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
nakłada na organy administracji 
publicznej obowiązek uchwalenia 
programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku 
publicznego. Program współ-
pracy jest poprzedzony konsul-
tacjami z tymi organizacjami.

Od 2004 roku Rada Gminy 
w Strawczynie uchwalała 
corocznie program współpracy, 
który określał obszary i zasady 
oraz formy współpracy gminy 
z organizacjami pozarządowymi, 
jak również zawierał wykaz 
zadań priorytetowych, stano-
wiących podstawę do dyspo-
nowania środkami publicznymi 

na finansowanie lub dofinan-
sowanie zadań publicznych. 
W 2013 r. uchwalono Wieloletni 
P r o g r a m  W s p ó ł p r a c y  
z organizacjami pozarządowymi 
na lata: 2014 – 2019.

J e s t  o n  w y n i k i e m  
wieloletnich doświadczeń 
w tworzeniu i realizacji takich 
programów.

Na koniec 2014 roku, na 
terenie gminy Strawczyn, działały 
24 organizacje pozarządowe. 
Warto  je poznać, są to:

- Stowarzyszenie „Pomo-
cna Dłoń”,

- Stowarzyszenie Kobiet 
„Jagienka”,

- Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Strawczyn,

- Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły Podstawowej 

 W każdej gminie funkcjonują organizacje społeczne, które 
zajmują się nieetatową  działalnością na rzecz różnych środowisk. 
Spełniają one niezwykle pożyteczną rolę w rozwoju 
przedsiębiorczości, lokalnej kultury, sportu,  czy nawet 
indywidualnych zainteresowań mieszkańców.

24 organizacje w gminie !

Wsparcie dla społecznej działalności w Rudzie Strawczyńskiej,
- Stowarzyszenie Inicja-

tyw Gospodarczych Gminy 
Strawczyn,

- Stowarzyszenie „Skał-
ka”,

- Stowarzyszenie „MX 
PRO RACING”,

- Stowarzyszenie Wędkar-
skie „SAZAN”,

- Gminny Klub Sportowy 
„LECHIA”,

- Kolo Gospodyń Wiej-
skich w Chełmcach,

- Ochotnicza Straż Pożar-
na w: Strawczynie, Straw-
czynku, Chełmcach, Promniku, 
Oblęgorku i Hucisku,

- Stowarzyszenie Sporto-
wo - Rekreacyjne OLIMP,

- Stowarzyszenie Inicja-
tyw i Rozwoju Społecznego 
Gminy Strawczyn,

- Świętokrzyski Szwadron 
Kawalerii Ochotniczej im. 
Henryka Dobrzańskiego 
HUBALA w barwach 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich GRH,

- Stowarzyszenie „Szkoła 
po Sąsiedzku”,

- Stowarzyszenie Spor-
towo - Rekreacyjne „TOP-
SPIN” w Promniku,

- Stowarzyszenie Rodziny 

Sienkiewiczów w Oblęgorku,
-  Uczniowski  Klub  

Sportowy KMICIC,
-  Uczniowski  Klub  

Sportowy MARATON.
Tryb zlecania  zadań  

publicznych tym organizacjom 
określa wymieniona na wstępie 
ustawa. Gmina może zlecić 
realizację zadań publicznych 
w dwóch formach: z udzieleniem 
dotacji na finansowanie ich 
realizacji oraz wspieranie działań, 
wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji.

 W ub.roku gmina nie 
powierzała żadnych zadań 
zleconych ww. organizacjom, nie 
przeprowadzono też żadnych 
konkursów ofert.

Dla sprawniejszej współ-
pracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi powołany został, 
zarządzeniem wojta gminy, 
pełnomocnik ds. organizacji 
pozarządowych, którego zada-
niem jest informowanie o możli-
wościach pozyskiwania funduszy, 
pomoc przy tworzeniu programu 
współpracy oraz pomoc przy 
realizacji planowanych przez te 
organizacje zadań. Pełnomoc-
nikiem tym jest Anna Gad.

(J.)?  

Gminny Konkurs Czytel-
niczy w Szkole Podstawowej w 
Niedźwiedziu jest cykliczną 
imprezą odbywającą się co roku. 

Tegoroczna edycja, która odbyła 
się 19 marca 2015r., była już XVI 
z rzędu. Konkurs przygoto-
wywany jest przez nauczyciela 
bibliotekarza - p. Ewę Tomczyk. 
Skierowany jest do uczniów klas 
drugich szkół podstawowych 
z terenu gminy Strawczyn. 
Konkurs ma formę testu 
p i semnego  oraz  us tne j  
odpowiedzi na pytania dotyczące 

  Konkurs czytelniczy 
rozumienia przeczytanej lektury. 
Edycja XVI poświęcona była 
lekturze „Rogaś z Doliny 
Roztoki” .

Konkurs cieszy się ogrom-
ną popularnością. Zachęca 
uczniów do pogłębiania wiedzy, 
czytania lektur i nie tylko lektur, 
co w dużej mierze wpływa na  
rozumienie tekstu pisanego.

Kontakt z książką wszech-
stronnie rozwija człowieka, 
ułatwia osiąganie sukcesów 
w nauce i życiu oraz rozwija 
wrażliwość na otaczający ich 

świat. W tegorocznej edycji 
wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich  szkół  gminy  
Strawczyn. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody wręczone przez 
dyrektora szkoły w Niedźwiedziu 
p. Grażynę Zpała.

Laureaci tegorocznego 
konkursu to:

I  miejsce  –  Jakub  
Sypniewski - SP Niedźwiedź,

II miejsce – Weronika 
Dudzic - SP Korczyn,

III miejsce – Marcin Śliwa 
- SP Chełmce.
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Jest czwartek przedświą-
teczny – 19 marca 2015 roku – 
godziny wieczorne. Niespo-
dziewanie odwiedzam świetlicę 
OSP w Chełmcach, wiedząc, że 
tego dnia jest spotkanie KGW 
w tej miejscowości. Na parterze 
młodzi ludzie rozgrywają mecz 
na sprzęcie elektronicznym, na 
piętrze zaś panie z KGW 
przygotowują palmy wielka-
nocne z różnych materiałów 
dekoracyjnych. Są ździwione 
wizytą redaktora, ale – bynaj-
mniej - nie zdeprymowane, 
szybko nawiązuję kontakt 
z szefową koła – Genowefą Piec, 
nie ukrywam, że przy pomocy 
Justyny Sagan - instruktorki 
kulturalnej świetlicy, prowa-
dzonej przez Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu.

Dziś panie z KGW spotkały 
się, by przygotować palmy 
i stroiki wielkanocne. Pani prezes 
przedstawia mi uczestniczki 
spotkania: swoją zastępczynię - 
Celinę Żelazną oraz członkinie 
koła: Reginę Zapała, która 
przyszła z dwuletnią wnuczką 
Martynką,  Teresę Śliwa,  
Wiesławę Szczerek, Helenę 
Foremniak, Annę Kozioł i Zofię 
Lachowicz.  Podczas gdy 
wszystkie panie są mocno 
zaangażowane w przygotowanie 
palm i stroików wielkanocnych, 
proszę panią prezes o rozmowę 
na  temat działalności koła.

 Wszystko zaczęło się 

kilkadziesiąt lat temu, kiedy we 
wsi dość prężnie działała 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych. 
Wtedy właśnie kilkanaście pań 
postanowiło, wzorem innych, 
zarejestrować, jako partner SKR, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chełmcach. Na początek 
organizacja liczyła 25 mieszka-
nek wsi, później parę pań odeszło 
z różnych, czasem życiowycyh 
względów. Dziś koło liczy 15 
naprawdę zaangażowanych 
działaczek, które przychodzą 
regularnie na spotkania w 
świetlicy OSP. Współpraca z ze 
strażakami układa się paniom 
bardzo dobrze, stąd m.in. i ich 
duże sukcesy w swojej działal-
ności.

- Spotykamy się dwa razy 
w miesiącu – mówi prezeska 

koła. Jeśli jest potrzeba, spotkań 
jest więcej. A ponieważ wszystkie 
lubimy coś pitrasić, przyjęłyśmy 
sobie za  najważniejszy punkt 
naszej działalności, właśnie 
specjalizację w przygotowaniu 
dań kulinarnych. I mamy na tym 
polu spore sukcesy...

Pani Genowefa pokazuje 
mi liczne puchary, grawertony, 
dyplomy za zdobycie laurów 
w konkursach kulinarnych na 
szczeblu powiatu kieleckiego, ale 
także regionu, zwycięstwa na 
Strawczynadach w konkursach 

Mecze w ramach turnieju tenisa stołowego, 
w ZPO Promnik

koło uzyskuje pieniądze m.in. na 
wycieczki krajoznawcze – mówi 
prezeska Genowefa Piec. Jak 
braknie pieniędzy, dokładamy ze 
swoich. Ale chętnie z tych wojaży 
korzystamy. Tu pragnę podkreślić 
pomoc gminy, która użycza nam 
autokaru z kierowcą, my płacimy 
tylko za benzynę...

Prezes KGW Genowefa 
Piec bardzo sobie chwali 
współpracę z gminą, zwłaszcza 
z wójtem Tadeuszem Tkaczy-
kiem. 

- Nie zdarzyło nam się – 
podkreśla p. Genowefa – byśmy 
nie otrzymały wsparcia z gminy, 
jeśli było to tylko możliwe. 
Gmina pomagała m.in. w pozy-
skaniu środków na wicie wień-
ców, które później sławiły 
Strawczyn i Chełmce na impre-
zach regionalnych, między 
innymi na dożykach powiato-
wych w Bielinach i Daleszycach.

Dzięki dobrej współpracy 
z Samorządowym Centrum 
Kultury i Sportu, które prowadzi 
świetlicę w Chemcach, dzięki 
zaangażowaniu się Justyny 
Sagan, odpowiedzialnej za 
działalność świetlicy w tej 
miejscowości, efekty widać na co 
dzień.

Dobiega końca moja wizyta 
w świetlicy w Chełmcach, panie 
z KGW finalizują palmę wielka-
nocną, na parterze chłopcy 
kończą zabawę z e-komputerem
i grami, za chwilę kilku mężów 
podjedzie po swoje żony z KGW. 
Bo jak zapewnia prezes G. Piec, 
rodziny, zwłaszcza mężowie, nie 
mają nic przeciwko temu, że dwa 
razy w miesiącu ich żony 
opuszczają dom na kilka godzin. 
Chłopy mają trochę spokoju 
w domu - śmieje się p. prezes – 
a my trochę rozrywki w świe-
tlicy...  I tak trzymać !

Jerzy Kosowski

Ps. Od ponad roku działa także 
drugie  Kolo  Gospodyń  
Wiejskich  w  gminie  –  
w Strawczynku.

?  

Nie mają czasu na nudę...

Z wizytą u pań z KGW w Chełmcach

Do niedawna jedyne w gminie Strawczyn, działające już od 
wielu lat, Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmcach, znane było ze 
swojej aktywności, ciekawych pomysłów organizacyjnych 
a przede wszystkim z pysznych dań kulinarnych, bo jest to jego 
znak rozpoznawalny. Koło zdobyło wiele zwycięstw, pucharów 
i wyróżnień na różnych imprezach folklorystycznych w regionie, 
specjalizując się w potrawach regionalnych. Teraz to także laureat 
konkursów na najciekawsze stoisko sołeckie, m.in. zdobywca 
„Złotej Łyżki”  na Strawczynadzie 2014.

 Marta Resiak została 
laureatką XII Wojewódzkiego 
Konkursu Matematyczno-
Przyrodniczego. Uzyskała czwar-
ty wynik w województwie.
      30 marca 2015 roku, na 
uroczystej gali, nasza szósto-
klasistka odebrała z rąk wiceku-

ratora oświaty medal i dyplom. 
Było to  zwieńczenie  jej  
całorocznej pracy, albowiem 
rywalizację w konkursie rozpo-
częła już w listopadzie w Szkole 
Podstawowej w Niedźwiedziu. 
Kolejne etapy konkursu pokony-
wała w Strawczynie i Kielcach. 

     Wielki talent, pracowitość, 
wsparcie rodziny i nauczycieli to 
cegiełki, które złożyły się na ten 
fantastyczny wynik. Marta 
przygotowywała się do konkursu 
pod okiem pani Grażyny Zapały 
– nauczycielki matematyki 
i dyrektor SP w Niedźwiedziu 
oraz  Joanny  Ziernik  –  
nauczycielki przyrody.  Nagrodą 
za miesiące przygotowań jest nie 
tylko satysfakcja, ale także 

zwolnienie z I części sprawdzianu 
szósto-klasisty równoznaczne 
z uzyska-niem maksymalnej 
liczby punktów oraz oceny 
celujące z matematyki i przyrody 
na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej. 

Marcie serdecznie gratulu-
jemy ogromnej wiedzy i życzy-
my dalszych równie wielkich 
sukcesów!            Aneta Jas?  

  Wielki sukces szóstoklasistki 
ze SP w Niedźwiedziu!

wieńców dożynkowych,  co 
procentowało udziałem w kon-
kursach powiatowych w Bieli-
nach i Daleszycach,.

Największe splendory koło 
z Chełmiec uzyskało za sukcesy 
kulinarne: za żołądki faszerowane 
kurkami w sosie kurkowym, 
w konkursie sponsorowanym 
przez członka Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego – 
Piotra... Żołądka, za ciasta, 
a zwłaszcza za sernik, z własnego 
sera, faszerowany brzoskwiniami, 
za jabłeczniki, makowce i ciasta 
tortowe. Te smakołyki, rozdro-
bnione na porcje, cieszą się 
dużym uznaniem uczestnikow 
różnych festynów ludowych i są 
sprzedawane, jak to się mówi, na 
pniu !

- To dzięki tej działalności 
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W dniach 3 – 8 marca 2015r. nauczyciele ZPO w Oblęgorku 
odbyli drugą wizytę szkoleniową w ramach Akcji 2 Partnerstwa 
Strategiczne – współpraca szkół programu Erasmus+. Miejscem 
docelowym spotkania była miejscowość Bretigny-sur-Orge, 
w której znajduje się szkoła naszego francuskiego partnera Ecole 
elementaire Joliot-Curie. 

Do Francji udali się nauczy-
ciele w składzie: wicedyrektor 
Joanna Ciołak, Alicja Gos, 
Renata Jas, Katarzyna Rogula, 
Agata  Kipiel,  Jarosław 
Skoczylas oraz Błażej Bujała. 
Wszystkie te osoby były ściśle 
związane z przeprowadzonymi 

w naszej szkole działaniami 
projektowymi, jak również były 
odpowiedzialne za odrobienie, 
zadanej nam w Anglii, pracy 
domowej. 

Pobyt we Francji był bardzo 
intensywny, gdyż organizatorzy 
zapewnili uczestnikom projektu 

Wizyta szkoleniowa we Francji

W ramach programu Erasmus + bardzo napięty grafik aktywności. 
Zaczęliśmy od wizyty w szkole, 
gdzie mieliśmy okazję obejrzeć 
lekcje, poznać grono pedago-
giczne, jak również uczniów, 
którzy byli bardzo ciekawi licznie 
przybyłych nauczycieli z siedmiu 
państw. Następnie wzięliśmy 
udział w warsztatach IT. 
Kolejnym punktem programu był 
wyjazd do miejscowości St. 

d’Orsay  oraz Musee du Louvres. 
Uczestnicy projektu zapoznali się 
z francuską i światową sztuką i na 
podstawie poczynionych obser-
wacji wybrali techniki malarskie, 
które będą inspiracją do kolej-
nych aktywności w projekcie, np. 
uczniowie wykonają ilustracje do 
baśni Charlesa Perraulta  „Kot w 
butach” w technice impresjo-
nistycznej. Bardzo miłym 
akcentem wizyty było spotkanie 
w ratuszu miejskim miejscowości 
Bretigny-sur-Orge. Przywitał nas 
burmistrz Nicolas Méary, który, 
w obecności przedstawicieli 
lokalnej prasy oraz pracowników 
wydziału oświaty, wyraził swój 
podziw dla naszego wspólnego 
projektu. 

Druga wizyta w ramach 
programu Erasmus+ to kolejna 
porcja doświadczeń przywie-
zionych do kraju. Możliwość 
obejrzenia na żywo, jak pracują 
inni nauczyciele w nieco inaczej 
funkcjonującym systemie eduka-
cyjnym, jest niezwykle cenna dla 
każdego uczestnika projektu. 
Z tej eskapady wracamy również 
z kolejną pracą domową. 
Będziemy przeprowadzać liczne 
działania, aby być bardzo dobrze 
przygotowanym do kolejnego 
spotkania – a to odbędzie się 
w maju w Madrycie.

Błażej Bujała?  

W pierwszym dniu pobytu 
goście zostali oficjalnie powitani 
przez wójta gminy, Tadeusza 
Tkaczyka i dyrektor ZPO 
w Strawczynie,  Elżbietę  
Błaszczyk, którzy życzyli im 
miłego pobytu i owocnej pracy. 
Rzeczywiście, cała wizyta gości 
koncentrowała się na wytężonej, 
codziennej, wielogodzinnej pracy 
związanej z planowanym na maj 
bieżącego roku wystawieniem 
musicalu pt. „Go Europe!” Jest to 
finalny produkt dwuletniej 
współpracy, a zarazem podsumo-
wanie projektów Sokrates 
Comenius w związku z 20-
leciem ich istnienia. Musical 
zostanie  zaprezentowany  

w pierwszych dniach maja 
w niemieckim teatrze w miej-
scowości Kӧthen. Jego fabuła 
opowiada historię miłosną 
dwojga młodych ludzi: chłopca 
ze Słowacji i uroczej Niemki, 
którzy poznali się w czasach 
szkolnych podczas realizacji 
projektu Sokrates Comenius. 
Widowisko przedstawia dzieje tej 
młodzieńczej sympatii, uwień-
czonej po latach romantycznym 
ślubem w Rydze, ukazując je na 
tle spotkań i działań między-
narodowego projektu. 

Młodzież bardzo zaanga-
żowała się w przygotowanie tego 
musicalu, opracowując zarówno 
solowe, jak i chóralne kwestie 

wokalne, układy taneczne 
obejmujące elementy tańców 
narodowych, towarzyskich, jak i 
dyskotekowych. Głównymi po-
mysłodawczyniami całego 
przedsięwzięcia są Niemki: Elke 
Barleben oraz Astrid Lux. 
Opracowaniem choreografii 
zajęła się ich koleżanka Uta 
Schrӧder. Koordynatorkami 
pracy polskiej grupy są: Eliza 
Żelazna i Agnieszka Szyszka, 
wspierane przez Martę Smolar-
czyk,  odpowiedzialną  za  
elementy taneczne wykonywane 
przez naszą młodzież, oraz 
Krzysztofa Siwka, który zajął się 
opracowaniem scenografii  
i efektów multimedialnych. Samo 
widowisko „Go Europe!” będzie 
imponującym dwuipółgodzin-
nym musicalem w języku 
angielskim, prezentującym nie 
tylko wspomnianą wyżej historię 
miłosną, ale swoistą syntezę 
elementów kultury charaktery-
stycznych dla poszczególnych 
krajów partnerskich. 

Wizyta w Strawczynie była 
ostatnim spotkaniem przed 
wielkim finałem majowym, 

dlatego uczestnicy projektu starali 
się dopiąć wszystko już teraz na 
przysłowiowy „ostatni guzik”. 
Dopracowano najdrobniejsze 
szczegóły dotyczące muzyki, 
tańca, scenografii, kostiumów 
i rekwizytów. Mimo że próby 
trwały od rana do wieczora 
i często były wyczerpujące, 
młodzież nie zrażała się tym 
i bardzo chętnie współpracowała 
ze sobą. Sprzyjało to integracji 
międzynarodowej, zawiązywaniu 
przyjaźni, doskonaleniu kompe-
tencji językowych, rozwijaniu 
zdolności aktorskich, wokalnych 
i tanecznych oraz poznawaniu 
kultury innych narodów. 

W czasie wizyty dało się 
odczuć niezwykle przyjazną 
atmosferę i panujące wśród 
młodzieży porozumienie oraz 
wzajemną sympatię. Goście 
cieszyli się z życzliwego 
przyjęcia ze strony gospodarza 
gminy, T. Tkaczyka, który 
umożliwił im m.in. korzystanie 
wieczorami z pływalni OLIMPIC 
oraz gościnności i wsparcia 
dyrektor ZPO w Strawczynie, E. 
Błaszczyk.

Partnerzy z sześciu państw 
z wizytą w Strawczynie

W ramach projektu „Comenius in Love”

W Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie, miało 
ostatnio miejsce spotkanie robocze uczestników realizowanego od 
dwóch lat projektu „Comenius in Love”. Wzięło w nim udział 
około 70 osób, zarówno nauczycieli, jak i uczniów w wieku 10 - 18 
lat, z krajów partnerskich: Łotwy, Słowacji, Niemiec, Portugalii, 
Włoch, Turcji i, oczywiście, z Polski, ze Strawczyna. 

Uczestnicy programu Erasmus + 
podczas pobytu we Francji. 

ważnym etapem pobytu była 
prezentacja rezultatów wyko-
nanych działań. 

 Istotnym elementem 
wyjazdu było również zwie-
dzanie ekspozycji paryskich 
muzeów: Musee de l’Orangerie, 
Musee Marmottan, Musee 

G e r m a i n - l e s -
Arpajon,  gdzie  
odwiedziliśmy targi 
książki. Podczas tej 
aktywności każdy 
z uczestników miał 
pod opieką swoją 
grupę  uczniów.  
W trakcie wyjazdu 
odbyło się również 
spotkanie z ucz-
niami,  podczas  
którego nauczyciele 
każdego z krajów 
udzielali odpowiedzi 
na pytania uczniów 
odnośnie swoich 
państw.  Bardzo  
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Prace przy urządzaniu Lipek w Oblęgorku.

W Lipkach jak w parku

Aleja Lipowa została posadzona jesienią 1900 r. Sadzonki lip 
ofiarował Henrykowi Sienkiewiczowi ziemianin Chludziński z 
Orszy, w guberni Czernichowskiej. Tak o tym pisał do syna w 
październiku 1900 roku: "...Oblęgorek dostał w darze 600 lip 
kilkuletnich. Drogę do szosy mają nimi wysadzać w 4 rzędy. ...".

Stowarzyszenie Kobiet 
„Jagienka”, przy współpracy OSP 
i Rady Sołeckiej poprzedniej 
kadencji, zrealizowało projekt pn. 
„Gościu, siądź pod mym liściem, 
a odpocznij sobie…”, polegający 
na umieszczeniu wzdłuż Alei 
Lipowej 10 ławek i koszy na 
śmiecie. Projekt został zreali-
zowany w ramach Małych 
Projektów, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, w ramach 
Osi 4 Leader PROW na lata 2007 
– 2013. Wartość projektu to 28 
528,23 zł. Wkład Stowarzyszenia  
wyniósł 31% i była to praca 
członkiń w przygotowaniu miejsc 
pod ławki i środki własne. 
Refundacja wyniosła 22822,58 zł

Stowarzyszeniu udało się 
w ten sposób zrealizować liczne 
postulaty naszych mieszkańców
i sprawić, że Lipki stały się miej-
scem przyjaznym i pięknym. 

„Morsy” i „foczki” 
w strawczyńskim zalewie

Niecodzienna impreza „Ekstremalnych”

Jak już wstepnie informowaliśmy, nieformalne 
stowarzyszenie „Ekstremalni” ze Strawczyna było autorem 
niecodziennego wydarzenia w zalewie strawczyńskim – 
wieczorem, 7 marca br. Członkowie tej organizacji zaprosili na 
zlot tzw. „morsów”, a więc ludzi kąpiących się zimą w lodowatej 
wodzie, z całego regionu.

Impreza  zgromadziła  
wyjątkowo dużo amatorów 
zimowych kąpieli pod gołym 
niebem, do Strawczyna przyje-
chało bowiem ponad 100 
„morsów” oraz „foczek” (pań). 
Zanim jednak wszyscy weszli do 
lodowatej wody, organizatorzy 
przygotowali jeszcze jedną 
atrakcję, jaką było chodzenie po 
rozżarzonych węglach. Fachową 
pomocą w przeprowadzeniu tej 
ekstremalnej konkurencji służyło 
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie 
Morsów „Bodymors”. Zuchwałe 
przebieżki po rozżarzonych 
węglach zaliczyło kilkanaście 
osób, w tym sporo pań. O dziwo, 

nikt nie poparzyl sobie stóp, 
służba medyczna nie musiała 
więc interweniować.

Tuż przed godz. 20.00 
zarządzono rozgrzewkę „mor-
sów” przed wejściem do wody. 
Przeszło setka rozebranych do 
slipów i kostiumów kąpielowych 
amatorów mocnych wrażeń, 
w rytmie zumby, przygotowało 
się do kąpieli. Potem dano sygnał 
wejścia do zalewu. Zgromadzona 
na brzegu liczna publiczność nie 
bez podziwu oglądała wyczyny 
„morsów” i „foczek”, którzy 
weszli do lodowatej wody i mieli 
jeszcze ochotę na wspólną 
zabawę, śpiewając wesołe 

piosenki.
Najstarszą uczestniczką 

niezwykłej kąpieli była 58-letnia 
mieszkanka Skarżyska Kamien-
nej Helena Furmańczuk. 

- W tym roku to moje 50. 
zanurzenie – powiedziała repo-
rterowi „Ziemi Strawczyńskiej”. 
Zabawę w „morsowanie” 
uprawiam już od kilku lat, 
najczęściej w rejowskim zalewie. 
Od tego czasu nigdy nie 
chorowałam, zimowa kąpiel 
bardzo  hartuje  organizm
i uodparnia na przeziębienia 
i grypy. Ponadto dużo chodzę, 
jeżdżę na rowerze i w ogóle lubię 
ruch i sport...

Podobnego zdania był 
Leonard Tonia  z  Klubu 
„Ekstremalni”. - Zimowe kapiele 
- powiedział – odbywają się 
w szczególnej atmosferze, 
poznaje się ludzi, którzy mają 
takie same zainteresowania, robi 
się coś niezwykłego na co nie 

każdego stać. Jest fajnie!
Wśród kąpiącycyh się 

dostrzegliśmy też pracownika 
Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie 
Michała Dziurę. Także i on 
stwierdził, że „morsowanie” 
dobrze robi dla zdrowia...

Uczestnicy zimowej kąpieli 
po kilkunastu minutach opuścili 
zalew i skorzystali z gorącego 
posłku, przygotowanego przez 
organizatorów. Pyszny, gorący 
żurek przywiózł nad zalew 
kielecki lokal gastronomiczny 
„Qchnia”, sponsorem imprezy 
był także wojt gminy Tadeusz 
Tkaczyk, który, z podziwem, 
oglądał wyczyny „morsów” 
i „foczek”.

W organizacji imprtezy 
pomogło SCKiS, które zapewniło 
m.in. nagłośnienie zimowego 
happeningu nad strawczyńskim 
zalewem.  

 (J.)?  

W funduszu sołeckim na 
rok 2015 zostały przeznaczone 
środki na projekt oświetlenia 
Alei Lipowej. Jest więc nadzieja, 
że w niedalekiej przy-szłości 
pojawią się także lampy. Lipki 
staną się miejscem spacerów, 

relaksu i odpoczynku dla 
mieszkańców i reprezentacyjną 
drogą do muzeum H. Sienkie-
wicza.

Należy mieć nadzieję, że 
wszyscy użytkownicy będą dbali 
o ławki jak o swoje.

?????
?????????????????

Bieg po rozżarzonych węglach
był jedną z atrakcji imprezy w Strawczynie.
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Wielki sukces 
szkoły w oblęgorku

  Projekt „Umiem pływać” 
po raz drugi !

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu po raz drugi 
uczestniczy w projekcie „Umiem pływać”, w ramach którego, 
włącza się do pierwszej edycji kampanii „Radość z Pływania” 
Kinder+Sport. 

Dzięki zaangażowaniu 
instruktorów pływania - Łukasza 
Kubickiego oraz Michała 
Dziury, dzieci z 15 szkół, 
biorących udział w projekcie 
"Umiem pływać", mają możli-
wość udziału w  konkursie pod 
nazwą "Emblemat grupowy" 
w ramach kampanii „Radość 
z Pływania”. 

Do dziś prace zgłosili podo-
pieczni: z Ćmińska, Grzymał-
kowa, Radoszyc, Rykoszyna, 
Strawczyna, Tumlina i Wilcz-
kowic. Warto zauważyć, że 
konkurs ma zasięg ogólnopolski, 
jednak z naszego regionu zgłosiły 
się tylko zespoły z Olimpicu. 
Prace wykonują uczniowie z klas 
I - III szkół podstawowych, a na 
ich nadesłanie mają czas do 14 
maja 2015r. 

Wybór zwycięzców kon-
kursu dokonany zostanie  

w głosowaniu internautów, 
w związku z tym o przyznaniu 
nagród decydować będzie liczba 
głosów oddanych na poszcze-
gólne prace plastyczne zgłoszone 
przez uczestnika. Laureaci 
zostaną wyróżnieni sprzętem 
sportowym: workami na strój, 
maskami do wody, medalami 
oraz torbami sportowymi, zaś 
najzdolniejszy pływak otrzyma 
stypendium. 

Nadesłane prace zostały 
wywieszone na tablicach, przy 
basenie „Olimpic”. Instruktorzy 
pływania postawili sobie za cel 
zaszczepienie w podopiecznych 
chęci aktywnego spędzania czasu 
oraz rozwijania swoich umieję-
tności. Udział w różnego rodzaju 
zajęciach dodatkowych daje 
szansę dzieciom w odnalezieniu 
swoich talentów i wybraniu 
swojej drogi życiowej.

Mecz był bardzo ciekawy, 
widać było doświadczenie 
w drużynie gości, lecz nasze 
dziewczyny nie dawały tak łatwo 
rozgrywać piłkę przeciwniczkom. 
Trzeba pogratulować żeńskiej 
drużynie „Topspinu”: z takim 
przeciwnikiem i w pierwszym 
meczu w karierze, piłkarki 
z Promnika zagrały bardzo 
ambitnie i nie odstawały 

umiejętnościami  drużynie  
z Morawicy. Mecz zakończył się 
ostatecznie wynikiem 0 : 5 co nie 
zdeprymowało jednak dziewcząt, 
które na pewno będą trenować 
z jeszcze większym zapałem, by 
kiedyś dorównać morawi-
czankom.

Mecz obejrzał wójt naszej 
gminy - Tadeusz Tkaczyk, który 
wręczył zespołowi naszych pań 

Jak poinformowal nas prezes Klubu „Topspin” w Promniku 
-  Arkadiusz Brudziński, 28 marca br., na miejscowym stadionie 
sportowym, odbył się mecz pilkarski pomiędzy drużynami 
żeńskimi SSR „Topspin” Promnik - Moravia Morawica. Ta 
druga drużyna obecnie gra w II lidze żeńskiej.

Pierwszy mecz piłkarek 
z „Topspinu” Promnik

?????
?????????????????

upominki  w postaci koszulek od 
rodziny Rathke z Niemiec - na 
zdjęciu.  Przekazał również 

nagrodę rzeczową kapitanowi 
zwycięskiego  zespołu  z  
Morawicy .

Żeński zespół „TOPSPINU” Promnik
z wójtem gminy Tadeuszem Tkaczykiem.  

Już od 1 marca obowiązują nowe dowody osobiste, bez 
adresu zameldowania. Ułatwieniem jest możliwość ubiegania się
o nie w dowolnej gminie na terenie całego kraju. Dotychczasowe 
dowody osobiste nie tracą ważności.

W związku z wprowa-
dzeniem nowych wzorów 
dowodów osobistych, od 1 marca 
na terenie całego kraju został 
uruchomiony nowy informa-
tyczny system rejestrów państwo-
wych.  W zintegrowanym 
systemie znajdą się m.in. rejestry 
PESEL, dowodów osobistych 
i aktów stanu cywilnego. Nowe 
rozwiązania mają być znacznie 
bardziej korzystne dla klientów, 
którzy wnioski o wydanie 
dowodu będą mogli składać na 
terenie całego kraju. Należy 
jednak pamiętać, że aplikacja 
informatyczna, wspierająca 
System Rejestrów Państwowych, 
jest wciąż modyfikowana. 
W związku z tym, w pierwszym 
okresie wdrażania nowego 
systemu, czas rejestracji nowych 
dowodów na terenie całego kraju 
może się wydłużyć. 

Dostęp do elektronicznego 
systemu rejestracji dowodów 
osobistych będą miały wszystkie 
urzędy gmin. Dzięki temu, 
wnioski o wydanie dowodu 
osobistego będzie można składać 
w dowolnej gminie na terenie 
całego kraju, niezależnie od 
miejsca zamieszkania. Będzie też 
możliwość przesłania wniosku 
o dowód drogą elektroniczną.
Do wniosku trzeba będzie 
załączyć aktualną fotografię, czyli 
wykonaną nie wcześniej niż sześć 

miesięcy przed datą złożenia 
wniosku.  Gotowy dowód 
osobisty będą mogli odbierać 
t a k ż e  p e ł n o m o c n i c y .  
Dotychczasowe dowody osobiste 
zachowują ważność i nie trzeba 
ich wymieniać.

Co się zmieni w nowym 
dowodzie osobistym?
Format i wymiary nowego 

dowodu osobistego pozostaną 
bez zmian. Fotografia  natomiast 
będzie taka sama jak w 
paszportach. Dowód osobisty 
będzie ważny przez 10 lat od daty 
jego wydania. W przypadku 
dzieci do 5 roku życia dowód 
będzie ważny przez 5 lat. Nowy 
wzór dowodu nie będzie zawierał 
informacji o adresie zamel-
dowania, kolorze oczu i wzroście. 
Nie będzie też zawierał zeskano-
wanego podpisu właściciela 
dowodu. Wyrobienie nowego 
dowodu osobistego będzie 
bezpłatne.

Kłopoty
  Zmiany miały wejść 
płynnie, ale już są problemy. 
Wzory dokumentów są niedo-
stępne w serwisie PRADO, 
z którego korzystają wypoży-
czalnie samochodów i hotele 
w całej Europie. MSW przeko-
nuje, że stosowne wzory doku-
mentów wysłało, 17 lutego br., do 
Brukseli i to po stronie instytucji 
unijnych jest opóźnienie. 

Stare dokumenty 
– nadal ważne !
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Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie zaprasza

Darmowe warsztaty muzyczno – wokalne 

Chętni uczestnicy poznają  
pięciolinie, game c-dur, nuty, 
budowę instrumentu oraz podsta-
wowe chwyty. Dotychczas zaję-
cia Aleksandra Żmudy cieszą się 
zainteresowaniem i są szeroko 
otwarte na nowe twarze. 
Warsztaty odbywają się w miłej 
atmosferze i  są  ciekawą 
perspektywą na sobotni dzień, 
należy pamiętać również o tym, 
że muzyka ma pozytywny wpływ 
na duszę człowieka. Warto wziąć 
w nich udział dla zdobycia 
nowych umiejętności i być może 
odkrycia swojego talentu. 
Harmonogram  zajęć  na:  

www.olimpicstrawczyn.pl
"Muzyka powinna zapalać 

płomień w sercu mężczyzny 
i napełniać łzami oczy kobiet." 
jak  mówił  Ludwig  van  
Beethoven. W związku ze 
słowami wybitnego kompozytora 
Samorządowe Centrum Kultury i 
Sportu zaprasza do zdobywania i 
rozwijania  umiejętności  
muzyczno-wokalnych wszyst-
kich śmiałków, którzy być może 
przy blasku ogniska, letnim 
wieczorem zaimponują znajo-
mym grając na gitarze i śpiewając 
harcerskie piosenki.

W okresie ferii odbyły się pierwsze, zajęcia zapoznawcze. Od 
marca ruszyły już pełną parą w świetlicach wiejskich 
w Strawczynku i w Chełmcach, zaś niebawem rozpoczynamy 
zajęcia  Promniku. W każdą sobotę uczestnicy mają możliwość 
zaznajomić się z podstawami gry na gitarze oraz śpiewu. W celu 
zapewnienia wysokiego poziomu, zadanie to powierzono 
doświadczonemu nauczycielowi muzyki – Aleksandrowi 
Żmudzie. Osoba, którą wybrało SCKiS w Strawczynie 
studiowała w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, aktualnie pracuje w ZPO
w Oblęgorku.

Tanecznym krokiem

 Od rozpoczęcia zajęć 
minęło zaledwie kilka miesięcy, 
jednak ten czas wystarczył, aby 
ruszyć krok do przodu. 

Instruktorka podejmuje 
incjatywę stworzenia grupy 
zawodniczej, (przewidzianej na 
około 20 młodych tancerzy), 
którą oficjalnie chce założyć w 
kwietniu  br.  wybierając  
najlepszych z dotychczasowych 
grup w wieku do 14 lat. Wybrane 
dzieci dostaną zaświadczenia dla 
rodziców zobowiązujących się na 
czynny udział w karierze 
tanecznej ich pociech. Należą-
cych do grupy czeka dodatkowa 
praca, ponieważ poza zajęciami 
w swojej placówce muszą dać 
z siebie wszystko na treningach 
grupy zawodniczej, które będą się 
odbywać w Centrum Sportowo – 
Rekreacyjnym „Olimpic”  
w Strawczynku w specjalnie do 
tego celu przygotowanej sali 
tanecznej. Instruktora kładzie 
nacisk na ciągłe kształcenie 
dzieci, z których chce "wycisnąć" 
jak najwięcej tak, jak jej trenerka, 

gdy sama rozpoczynała swoją 
przygodę z tańcem i dzięki której 
ma za sobą wiele sukcesów. 
Pierwszy pokaz czeka ich 31 
maja 2014 roku podczas Dnia 
Dziecka na CS-R „Olimpic” 
w Strawczynku. Dla grupy 
zawodniczej  zostały  już  
zakupione stroje taneczne 
w ramach projektu „Wyposażenie 
świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Strawczyn” realizowa-
nego przez Gminę Strawczyn 
w ramach programu „Odnowa 
i Rozwój Wsi”.  

Zajęcia nowej drużyny 
mają  odbywać  s ię  raz  
w tygodniu, co nie daje zbyt 
wiele czasu, jednak, jak mówi 
instruktorka: „Chcieć – znaczy 
móc!”. Rozmawiając z Magda-
leną Wawrzeńczyk, szybko 
można dojść do wniosku, że jest 
bardzo sympatyczną osobą, która 
wie czego chce i dąży do celu 
pomimo wielu przeszkód, jakie 
życie stawia każdemu z nas na 
naszej drodze.

„Tak naprawdę to moje 

 Od listopada 2014r. odbywają się warsztaty taneczne 
z podziałem na dorosłych i dzieci w świetlicach SCKiS 
prowadzone przez Magdalenę Wawrzeńczyk. Wykwalifikowana 
instruktorka widząc w dzieciach potencjał dąży do stworzenia 
grupy zawodniczej.

XI Maraton Unijny 
– wspólny spacer 1 maja 2015 roku

Trasa spaceru z Oblęgorka 
do Strawczynka liczy 18 km 
i pokrywa się z końcowym eta-
pem supermaratonu na dystansie 
100 km „Twardziel Święto-
krzyski”. W spacerze mogą 
uczestniczyć osoby dorosłe oraz 
niepełnoletnie będące pod ich 
opieką, a także grupy zorga-
nizowane, które zgłoszą się na 
spotkanie z przewodnikiem 
najpóźniej do godziny 10.45 
w dniu 1 maja 2015r. na parkingu 

muzealnym w Oblęgorku.
Osobom zmotoryzowanym 

proponujemy przyjazd do Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjnego 
„Olimpic” w Strawczynku, 
pozostawienie tam na bezpłatnym 
parkingu samochodu i autokarem 
organizatorów dojechanie do 
Oblęgorka. Odjazd autokaru 
o godzinie 10:30. Na trasie 
spaceru przewidziany jest dla 
chętnych konkurs wiedzy unijnej 
z nagrodami. 

Zapraszamy na krótki rajd pieszy osoby, które chcą wziąć 
udział w uroczystym zakończeniu Ogólnopolskiego Maratonu 
Pieszego po Górach Świętokrzyskich pn. „Jedenasty Unijny”. 

„Ocalmy od zapomnienia 
Niezłomne Kobiety Wiejskie Polski Podziemnej 

Województwa Świętokrzyskiego” 

Oddział Regionalny Towa-
rzystwa Uniwersytetów Ludo-
wych i Zarząd Wojewódzki 
Związku Młodzieży Wiejskiej 
w Kielcach zapraszają do udziału 
w programie wojewódzkim 
zorganizowanym pod hasłem: 
„Ocalmy od zapomnienia 
Niezłomne Wiejskie Kobiety 
Polski Podziemnej Woje-
wództwa Świętokrzyskiego”, 
pod honorowym patronatem 

Adama Jarubasa – Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego 
i Małgorzaty Muzoł – Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty. 
Celem programu jest odszukanie 
tych nieprzeciętnych kobiet 
i ocalenie ich od zapomnienia.   
Noty biograficzne należy 
przesyłać pod adresem ZW 
ZMW w Kielcach do końca 
września 2015 roku. 

marzenie już się spełniło. Myślę, 
że każdy tancerz marzy o tym, 
żeby mieć swoją grupę i móc 
przekazać jej to, co kiedyś ktoś 
przekazał nam i zrobić to jak 
najlepiej. To naprawdę jest szczyt 
marzeń, żeby mieć swoje grupy. 

Teraz mam nawet zawodniczą 
i mogę ją wysyłać na mistrzo-
stwa. Mamy do tego predyspo-
zycje. Tak naprawdę tworzymy 
swoją szkołę tańca.” - odpowiada  
Magda Wawrzeńczyk na pytanie 
o jej największe marzenie.

Już teraz zapraszamy na wspólny piknik rodzinny, który 
odbędzie się w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC
 31 maja 2015 roku, z okazji Dnia Dziecka. W programie:
 - spektakl teatralny pod nazwą: „W 7 dni dookoła bajek”. 
 - zabawy prowadzone przez profesjonalnych animatorów 
zabaw (taniec, pląsy, śpiewy, zabawy, chusta klamzy). 
 - występ Gminnej Orkiestry Dętej,
 - występ grup tanecznych prowadzonych na świetlicach,
 - wystawa prac ceramicznych.
Wesołe miasteczko (kolejka, dmuchańce, karuzela, trampolina) 

Zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie.






	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

