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ZieMia StraWczYńskA

Od ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się
w dniu 28 czerwca 2016 r. Wójt Gminy wykonywał bądź nad-
zorował zadania związane z: określeniem sposobu realizacji
uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektów uchwał
Rady Gminy, gospodarowaniem mieniem gminnym, realiza-
cją budżetu gminy oraz przygotowaniem informacji o prze-
biegu wykonania budżetu gminy Strawczyn za I półrocze
2016 r., realizacją inwestycji.
W zakresie infrastruktury:
1 . Rozpoczęte zostały roboty
budowlane przy budowie
przedszkola w msc. Strawczyn
oraz nadbudowie łącznika i za-
plecza sali gimnastycznej przy
ZPO w Strawczynie.
2. Realizowane są zadania
w ramach funduszu sołeckiego.
3 . Złożono wniosek o dofinan-
sowanie budowy żłobka
w Strawczynie w ramach budo-
wy budynku przedszkolno-
żłobkowego.
4. Złożono wniosek w ramach
rządowego programu „Razem
bezpieczniej”.
5. Trwają przygotowania zwią-
zane z opracowaniem Progra-
mu Rewitalizacji gm. Straw-
czyn na lata 2016-2023.
6. Zakończono roboty przy

przebudowie drogi gminnej
w miejscowości Niedźwiedź-
Hochlówka w ramach Progra-
mu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019.
7. W dniu 15.07.2016 r. podpi-
sano umowę na opracowanie
dokumentacji projektowej
na budowę chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej nr 748 od
ul. Turystycznej do ul. Ko-
ścielnej w miejscowości
Chełmce.
8. Prowadzone jest bieżące
utrzymanie dróg gminnych.
9. W dniu 12.08.2016 r. otrzy-
maliśmy informację z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie o zweryfikowa-
niu i pozytywnej ocenie „Pla-

Radni jednogłośnie
przegłosowali uchwały:
1 . Zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Strawczyn na 2016 r.
Plan dochodów i wydatków
budżetu Gminy został zmienio-
ny o 289 982,76 zł. Dodatkowe
pieniądze w budżecie to m.in.
dotacja celowa z Urzędu Woje-
wódzkiego – zwrot części
wydatków poniesionych przez
Gminę w 2015 r. w ramach
funduszu sołeckiego, dotacja
celowa z Urzędu Marszałkow-
skiego na remont drogi
dojazdowej w Oblęgorku, do-
finansowanie z Programu Ope-
racyjnego Pomoc Techniczna
na opracowanie Programu Re-
witalizacji Gminy Strawczyn,
czy udział w podatku dochodo-
wym od osób prawnych.
2. W sprawie zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2016
– 2024. Zmiana WPF jest kon-
sekwencją zmian w budżecie
Gminy Strawczyn na 2016 r.
3 . W sprawie zmiany uchwały
nr XX/109/2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 30 mar-
ca 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Powia-
tu Kieleckiego – kwota pomo-
cy w postaci wykonania
i przekazania dokumentacji
projektowej na budowę chod-
nika przy drodze powiatowej
nr 0487T w miejscowości
Oblęgorek ul. Gimnazjalna
oraz przy drodze powiatowej
nr 0286T w miejscowości
Bugaj ul. Słoneczna została
pomniejszona z 30 000,00 zł
na 20 910,00 zł.
4. W sprawie zmiany uchwały
nr XXI/117/2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 18 maja
2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powia-
tu Kieleckiego – kwota pomo-
cy na przebudowę drogi
powiatowej nr 0492T w miej-
scowości Strawczyn została
zwiększona ze 100 000,00 zł
na 133 000,00 zł.
5. W sprawie udzielenia pomo-
cy rzeczowej dla Powiatu Kie-
leckiego – w postaci wykona-
nia i przekazania dokumentacji

projektowej na budowę chod-
nika przy drodze powiatowej
nr 0488T w miejscowości
Oblęgór ul. Widoma w kwocie
15 000, 00 zł.
6. W sprawie zmiany uchwały
nr XI/45/2015 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 25 maja
2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Świętokrzyskiego
w formie opracowania doku-
mentacji projektowej na budo-
wę chodników przy:
a) drodze wojewódzkiej nr 748
od km 0+000 do km 0+570
w miejscowości Ruda Straw-
czyńska i Strawczyn,
b) drodze wojewódzkiej nr 748
od km 4+800 do km 5+300
w miejscowości Strawczynek,
c) drodze wojewódzkiej nr 748
od drogi powiatowej 0487T
(ul. Turystyczna) do drogi
gminnej ul. Kościelna w miej-
scowości Chełmce,
d) drodze wojewódzkiej nr 748
od km 8+597 do mostu na rze-
ce Bobrza w miejscowości
Bugaj
- kwota pomocy została
zwiększona z 29 000,00 zł
na 127 538,70 zł.
7. W sprawie zmiany uchwały
nr XI/45/2015 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 25 maja
2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Świętokrzyskiego
– kwota pomocy w formie
opracowania dokumentacji
projektowej na budowę chod-
nika przy drodze wojewódzkiej
nr 786 od km 98+635
do km 99+170 w miejscowości
Ruda Strawczyńska została
zwiększona z 7 500,00 zł
na 7 899,06 zł.
8. W sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania kon-
sultacj i społecznych z miesz-
kańcami Gminy Strawczyn.

W odpowiedzi na py-
tania radnej Wioletty Drogosz
Wójt Tadeusz Tkaczyk poin-
formował:
1 . Jest gotowa dokumentacja
projektowa oświetlenia przy
ul. Dużej , Małej , Wspólnej
i Spółdzielczej w Oblęgorku,
jednak na razie nie ma środ-

ków na jego realizację.
2. Urząd Gminy wielokrotnie
występował do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji
w Kielcach w sprawie urucho-
mienia linii autobusowej
na trasie Kielce – Oblęgorek
– Hucisko – Kielce, jednak
w MPK brakuje woli na reali-
zację takiego połączenia. Urząd
Gminy na pewno będzie jesz-
cze występował do MPK
w tej sprawie.
3 . Urząd Gminy wystąpi do fir-
my Arizona z prośbą o uru-
chomienie kursów umożliwia-
jących dojazd do Strawczyna
mieszkańcom Oblęgorka,
Oblęgora, Niedźwiedzia i Hu-
ciska.
4. W sprawie wykupu przez
Gminę działek przy ul. Leśne
Łąki w Oblęgorku były prowa-
dzone negocjacje z właścicie-
lami gruntów, jednak zapropo-
nowana przez jednego z nich
stawka 50 zł/m2 jest dla Gminy
nie do przyjęcia.
5. Jeszcze w tym roku będzie
zrobiony dojazd do działek bu-
dowlanych w Oblęgorku.
Zadanie to będzie realizowane
przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego.

W odpowiedzi na py-
tanie radnej Sylwii Kasprzyk

odnośnie chodnika w miejsco-
wości Polichta Wójt poinfor-
mował, że Urząd Gminy
wielokrotnie zwracał się do
Powiatowego Zarządu Dróg
w sprawie remontu drogi
w miejscowości Polichta oraz
Oblęgór. W ostatnim piśmie
Powiatowy Zarząd Dróg poin-
formował, że realizacja
zadania będzie możliwa dopie-
ro po zabezpieczeniu środków
finansowych przez Urząd
Gminy Strawczyn oraz Radę
Powiatu Kieleckiego. Jeśli
Rada w budżecie gminy
na 2017 rok zabezpieczy
odpowiednią kwotę to Urząd
Gminy wystąpi do Powiatu
o przeznaczenie środków
na realizację tego zadania.

Po sesj i Rady Gminy
odbyły się spotkanie z Jaro-
sławem Sułkiem – zastępcą
Powiatowego lekarza Wetery-
narii w Kielcach w sprawie
Afrykańskiego Pomoru Świń
na terenie Polski. Osoby, które
nie mogły osobiście zjawić
na spotkaniu a chciałyby
uzyskać więcej informacji
na ten temat odsyłamy na stro-
nę internetową Głównego
Inspektoratu Weterynarii:
www.wetgiw.gov. pl.

KarolWójcik

Zprac Wójta

W środę 31 sierpnia 2016 r., po raz piąty w tym
roku, obradowała Rada Gminy Strawczyn. Radni podjęli
osiem uchwał, w większości dotyczących udzielenia pomocy
rzeczowej i finansowej dla Powiatu Kieleckiego oraz Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na przebudowę dróg i budowę
chodników.

SesjaRadyGminy
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nu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Strawczyn”.
1 0. Zakończono audyt dot.
oświetlenia ulicznego na tere-
nie Gminy Strawczyn.
Zostały ogłoszone postępowa-
nia o udzielenie zamówienia
na zadania:
1 . Przebudowa drogi gminnej
ul. Madejówka w msc. Prom-
nik.
2. Przebudowa dróg powiato-
wych nr 0450T w msc. Kuźnia-
ki i nr 0492T w msc. Straw-
czyn polegająca na budowie
chodników.
W zakresie oświaty:
1 . W dniu 2 sierpnia br. odbyło
się posiedzenie Komisj i Egza-
minacyjnej na stopień nauczy-
ciela mianowanego, do które-
go przystąpił nauczyciel
z Zespołu Placówek Oświato-
wych w Promniku.
2. W dniach 22.06.2016 r.
– 01 .08.2016 r. został przepro-
wadzony przez zewnętrzną fir-
mę Audyt Bezpieczeństwa In-
formatycznego. Celem audytu
było przedstawienie zaobser-
wowanego przez audytorów
stanu bezpieczeństwa informa-
cji w jednostce oraz wskazanie
ewentualnych podatności ma-
jących wpływ na przetwarzanie
danych.
3 . W dniu 30 sierpnia br. Kie-
rownik Referatu Oświaty,
Spraw Obywatelskich i Orga-
nizacyjnych dokonała kontroli
placówek oświatowych pod ką-
tem przygotowania do rozpo-
częcia nowego roku szkolnego.
Wszystkie placówki gotowe są
na przyjęcie uczniów.

Gmina Strawczyn
zajęła I miejsce w Rankingu
Innowacyjny Samorząd 2016
oraz VII miejsce w Złotej Set-
ce Samorządów 2016 Dzienni-
ka Rzeczpospolita. Gala wrę-
czenia dyplomów odbyła się
w Warszawie w dniu 18 lipca
2016 r.

W dniach 20 – 21
sierpnia br. odbyło się Święto
Gminy pn . „Strawczynada”.
W tym roku gościliśmy delega-
cję z Ukrainy – miasta Chodo-
rów z Burmistrzem Panem
Olechem Kocowskim.

Wójt Gminy w dniu
29 sierpnia br. powołał zarzą-
dzeniem Radę Seniorów
w następującym składzie: Bog-
dan Jas, JózefMajchrak, Euge-
niusz Oleś, Genowefa Piec,
Kazimiera Jarząbek, Aleksan-
dra Kowalczyk, Bogdan Piche-
ta, Zygmunt Zbroszczyk, Wa-

lenty Gołuch, Jerzy Jankowski,
Bogusław Gos, Henryka Stę-
pień.
Wójt brał udział w:
- zjeździe sprawozdawczo –
wyborczym Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Straw-
czynie,
- spotkaniu Stowarzyszenia
„OLIMP”,
- festynach rodzinnych sołectw:
Ruda Strawczyńska, Strawczy-
nek i Chełmce,
- Święcie Policj i w Kielcach,
- rankingu samorządów RP
w Warszawie,
- spotkaniu w sprawie Strategii
Rozwoju Powiatu Kieleckiego,
- dożynkach w Morawicy.
W omawianym okresie Wójt
wydał 21 zarządzeń w spra-
wach:
- zmian w budżecie gminy
na 2016 r. – 4 zarządzenia,
- zmiany planu finansowego
UG w Strawczynie na 2016 r. –
5 zarządzeń,
- odstąpienia od wykonania
prawa pierwokupu nierucho-
mości – 1 zarządzenie,
- powołania Zespołu ds. Rewi-
talizacji – 1 zarządzenie,
- przeprowadzenia konsultacj i
społecznych Programu Rewi-
talizacji gminy Strawczyn na
lata 2016-2023 – 1 zarządzenie,
- powołania Pełnomocników
ds. przygotowania projektu
pn. „Ochrona terenów cennych
przyrodniczo na terenie gminy
Strawczyn” – 2 zarządzenia,
- powołania Pełnomocników
ds. przygotowania projektu
pn. „Wdrożenie systemu efek-
tywności energetycznej oświe-
tlenia ulicznego na terenie
gminy Strawczyn” – 1 zarzą-
dzenie,
- powołania komisj i do prze-
prowadzenia postępowania eg-
zaminacyjnego – 1 zarządze-
nie,
- powierzenia stanowiska Dy-
rektora ZPO w Promniku
– 1 zarządzenie,
- powierzenia i przeprowadze-
nia gry obronnej – 1 zarządze-
nie,
- wprowadzenia planu spraw-
dzeń zgodności przetwarzania
danych osobowych – 1 zarzą-
dzenie,
- powołania składu osobowego
Gminnej Rady Seniorów
w Strawczynie – 1 zarządzenie,
- przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budże-
tu gminy Strawczyn za I półro-
cze 2016 r. – 1 zarządzenie. Tak bedzie wyglądać nowe przedszkole w Strawczynie.

Trwają prace przy wylewaniu płyty fundamentowej
pod budynek nowego przedszkola w Strawczynie.

Ruszyły prace budowlane przedszkola w Strawczy-
nie. Na dawnym boisku za Urzędem Gminy powstaje budy-
nek, w którym znajdzie się 5 oddziałów przedszkolnych – dla
w sumie 120 dzieci oraz żłobek dla 16 maluchów.

Inwestycje wgminie

Będzie to nowoczesna
konstrukcja w energooszczęd-
nej technologii. Dzięki zasto-
sowaniu kolektorów słonecz-
nych, paneli fotowoltaicznych,
pomp ciepła i rekuperatorów
zużycie energii nie będzie
przekraczało 15 kWh/m2rok.
Projekt prac przewiduje rów-
nież zagospodarowanie terenu
wokół. Powstanie plac zabaw,
ciągi pieszo-jezdne oraz par-
kingi. Budynek o powierzchni
zabudowy 740 m2, dwóch kon-
dygnacjach i poddaszu realizu-
je konsorcjum firm Termowent
Technology z Zabrza i Deme-
trix z Piekar Śląskich. Wartość
budowy, która zakończy się
w czerwcu 2017 r. to blisko

6,3 mln zł. Nowe przedszkole
rozpocznie swoją działalność
1 września 2017 r.

Trwają również prace
przy nadbudowie łącznika
i zaplecza sali gimnastycznej
przy Zespole Placówek Oświa-
towych w Strawczynie. Szkoła
zyska 3 sale lekcyjne z pełnym
węzłem sanitarnym, powstanie
nowa klatka schodowa i wyre-
montowane zostaną istniejące
pomieszczenia na parterze sali
gimnastycznej . Prace o warto-
ści blisko 1 ,4 mln zł potrwają
do końca czerwca 2017 r.
Realizuje je firma P.U.B.
TOM-BUD z Kielc.

KarolWójcik
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Wweekend 20 i 21 sierpnia 2016 roku odbyła się
dwudziesta pierwsza STRAWCZYNADA, czyli Święto Gmi-
ny Strawczyn. Organizatorzy, czyli Gmina Strawczyn oraz
Samorządowe Centrum Kultury w Strawczynie, jak zwykle
przygotowali moc atrakcji, które przyciągnęły na stadion
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczyn-
ku tłumy ludzi – od dzieciaków, przez młodzież i osoby
dorosłe po seniorów. Na najmłodszych (i nie tylko) czekało
wesołe miasteczko oraz kramy z zabawkami i słodyczami,
a smakosze mogli spróbować tradycyjnych potraw na sto-
iskach przygotowanych przez sołectwa Oblęgór, Strawczyn
i Strawczynek.

Strawczynada 2016

Dwudniowa impreza
jak zwykle rozpoczęła się
od sportowej soboty. Najpierw
blisko 50 cyklistów wyruszyło
na Rodzinny Rajd Rowerowy.
Uczestnicy mieli do pokonania
35-kilometrową trasę z parkin-
gu pływalni OLIMPIC przez
Niedźwiedź, Oblęgorek, Porze-
cze, Pępice, Skoki i Wólkę
Kłucką, gdzie przy Kołłątajów-
ce na rowerzystów czekał słod-
ki poczęstunek, coś do picia
i krótki quiz z nagrodami.

Następnie przez Kuźniaki
i Hucisko uczestnicy Rajdu
dojechali do zalewu w Straw-
czynie, a tam „najtwardsi” do-
bijali swoje liczniki do 40 km
objeżdżając dookoła jeszcze
zbiornik wodny. Każdy kto
wziął udział w Rajdzie otrzy-
mał pamiątkowy znaczek.
Na trasie o bezpieczeństwo ro-
werzystów zadbali funkcjona-
riusze policj i z komisariatu
w Strawczynie, którym ser-
decznie dziękujemy za pomoc.

Podczas gdy rowerzy-
ści przemierzali swoją trasę
na korcie CS-R OLIMPIC od-
bywał się Turniej Tenisa Ziem-
nego. W rozgrywkach syste-
mem pucharowym zwyciężył
Łukasz Handzel, drugi był
Daniel Staniek, a trzecie miej-
sce zająłAlbert Salwa.

Jednocześnie nad za-
lewem w Strawczynie odbywał
się Turniej Plażowej Piłki
Siatkowej . W tym roku do za-
wodów zgłosiło się 8 par,
z których cztery najlepsze
awansowały do półfinałów.
Po zaciętej rywalizacji osta-
tecznie pierwsze miejsce zaję-
ła para Dominik Woźniak
i Sebastian Surma, która po-
konała duet Szymon Łącki
i Marcel Opaliński. W meczu
o trzecie miejsce zwyciężyli
Aleksander Snoch i Daniel
Skoczek, którzy wygrali
z Tomaszem Simochowiczem
i Bartoszem Siadulem. Czoło-
wa czwórka otrzymała cenne
nagrody rzeczowe oraz pamiąt-
kowe medale.

W finale turnieju ko-
szykówki ulicznej spotkały się
drużyny Strawczyna oraz Po-
rzecza. Lepsza okazała się eki-
pa gospodarzy, która po zacię-
tym meczu wygrała 50:46.
Obie drużyny zostały nagro-
dzone pucharami, pamiątkowy-

mi medalami oraz wejściówka-
mi na pływalnię OLIMPIC
w Strawczynku.

Dla młodszych spor-
towców, na otwartym niespeł-
na rok temu w Strawczynku
polu do minigolfa, zorganizo-
wany został turniej tej ciekawej
gry. Zwyciężył w nim Łukasz
Zych, druga była Agnieszka
Zapała, a trzecie miejsce zajął
Michał Nowak.

W ramach Strawczy-
nady 2016 można było również
wziąć udział w grach i zaba-
wach na pływalni OLIMPIC.
Na wszystkich czekały cieka-
we konkurencje, m.in. wodna
koszykówka, w której najlep-
szy był Mikołaj Kowalski
(5 trafień na 5 rzutów), mi-
strzostwa w zjeździe rurą
na czas – najszybszy był
Remigiusz Kowalski (9 sek.
i 28 setnych sek.), wyścig
z kołem ratunkowym na dy-
stansie 25 m – zwyciężył Piotr
Gabryś (30 sek. i 83 setne
sek.), czy „poławiacze skar-
bów”, czyli wyławianie kulek
na czas – najlepsza byłaMag-
dalena Cacek, która wyłowiła
w 10 sekund 25 kulek – taki
sam wynik osiągnął Bartło-
miej Wierzchowski, ale Mag-
da w dogrywce pokonała
go dwiema kulkami (wyłowiła
w 10 sekund 32 kulki).

Tuż po godzinie 1 5:00
rozpoczęły się wybory Miss
Lata z Echem Dnia. W szranki
stanęło sześć zawodniczek,
które oprócz zaprezentowania
się w stroju kąpielowym i wie-
czorowym musiały podbić ser-
ca jury i publiczności odpowia-

dając na czasami podchwytliwe
pytania i wykonując różne
zadania. Jury, w którego skła-
dzie zasiedli Wójt Gminy
Strawczyn Tadeusz Tkaczyk,
Przewodniczący Rady Gminy
w Strawczynie Arkadiusz
Wilczkowski, kierownik Cen-

Strawczynada 2016 odbyła się na terenie Centrum Sportowo-
-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku.

Sportowa sobota

Uczestnicy Rajdu Rowerowego przejechali ponad 35 km.

Święto GminyStrawczyn - Strawczynada2016

Wybory Miss Lata

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej odbył się na plaży
nad zalewem w Strawczynie.
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Święto GminyStrawczyn - Strawczynada2016

trum Sportowo-Rekreacyjnego
OLIMPIC w StrawczynkuAn-
drzej Barwiński, sponsor
nagród w konkursie, właściciel
firmy MijomarMariusz Kun-
dera, reżyser, scenarzysta
i producent imprez Jerzy Mo-
zolewski oraz Krzysztof Szo-
stak za najpiękniejszą uznało
Wiktorię Jabłońską. Z tą de-
cyzją w 100% zgodziła się
publiczność, która przyznała
Wiktorii swój tytuł w głosowa-
niu sms'owym. Tytuł I Wice-
miss Lata otrzymała Natalia
Foremniak, a II Wicemiss

Lata została Katarzyna Sła-
wińska. Szarfa Miss Busko-
wianki powędrowała do Sylwii
Chrzanowskiej . Oprócz tytu-
łów dziewczęta otrzymała na-
grody rzeczowe ufundowane
przez Mariusza Kunderę,
Radną Powiatu Kieleckiego
Monikę Jabłońską, Salon
Urody Efekt z Kielc, Bogdana
Sękowskiego z firmy transpor-
towej WOBIS oraz przez Urząd
Gminy Strawczyn i Centrum
Sportowo-Rekreacyjne OLIM-
PIC w Strawczynku.

Po wyborach miss
na scenę wkroczyli piłkarze.
Uczestnicy Gminnego Turnie-
ju Piłki Nożnej o Puchar Wój-
ta Gminy Strawczyn swoje me-
cze rozgrywali od 19 czerwca
2016 r. W finale, który rozegra-
ny został 1 5 sierpnia 2016 r.
drużyna Strawczynka pokona-
ła zespół z Chełmiec 2:1 .
W meczu o trzecie miejsce Ła-
ziska wygrały z Niedźwie-
dziem 2:1 . Zawodnicy odebra-
li na scenie puchary i nagrody
z rąk wójta Tadeusza Tkaczy-
ka. Oprócz drużyn wyróżnieni
zostali także najlepszy zawod-
nik turnieju –KrzysztofKa-
sprzyk oraz najlepszy bram-
karz –Artur Dobrowolski.

Po godz. 1 8:00 rozpo-
częła się muzyczna część sobo-
ty. Jako pierwszy wystąpił
zespół Target ze Strawczyna,
który zaprezentował publiczno-

ści covery największych prze-
bojów polskiej i światowej
sceny muzycznej . Ostrzejsze
brzmienie zaprezentowały
następnie zespoły Deat Kiss
z Łopuszna oraz Archont
ze Strawczyna, a jako ostatni
wystąpił zespół Anielski Or-
szak z Krakowa. Warto wspo-
mnieć, że zespoły Archont
i Anielski Orszak wystąpiły
na Strawczynadzie nie pierw-
szy raz.

Finałem soboty była
dyskoteka pod gwiazdami.
Do zabawy kilkusetosobowy
tłum porwał DJ Tito, czyli
Kornel Wąsowicz z Promnika,
któremu towarzyszyli zapro-
szeni koledzy po fachu: Peter-
Kern oraz Frodo. Choć zabawa
była znakomita, to kilka minut
po 23:00 trzeba było się roz-
stać, aby nabrać sił na drugi
dzień atrakcji. . .

Miss Lata i Miss Publiczności została Wiktoria Jabłońska
ze Strawczyna.

Koncerty i dyskoteka pod gwiazdami

Zespół Archont ze Strawczyna wystąpił na Strawczynadzie
już po raz drugi.

Pierwszy dzień zakończył się dyskoteką pod gwiazdami
- zagrał DJ Tito.
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Niedziela rozpoczęła
się od akcji „Krew Darem
Życia”. Pracownicy Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Kielcach czekali na chęt-
nych do podzielenia się tym
cennym płynem w pomieszcze-
niach pod trybunami stadionu
w Strawczynku do godz. 1 8:00.
Jak zwykle chętnych nie brako-
wało i chociaż nie padł straw-
czynadowy rekord to 74 hono-
rowych dawców krwi można
uznać za bardzo dobry wynik.
Wszystkim, którzy oddali krew
serdecznie dziękujemy!

O 12:30 rozpoczęła się
msza dożynkowa na stadionie.
Koncelebrowali ją księża:
Tadeusz Szot, Stanisław Pi-
cheta i Krzysztof Sochacki,
a uroczystą oprawę muzyczną
zapewniła Orkiestra Dęta
ze Strawczyna. Po mszy na sce-
nie pojawili się starostowie te-
gorocznych dożynek - Dorota
Cisowska i Jarosław Knap,
którzy poprosili księży o po-
święcenie tegorocznych plonów
oraz podarowali gospodarzowi

gminy chleb i winogrona. Po-
święcone chleby rozdane zosta-
ły przez strażaków uczestnikom
uroczystości. Ustawiony na
scenie wieniec dożynkowy
przygotowany przez sołectwo
Niedźwiedź został „obśpiewa-
ny” przez zespół Swojaki
ze Strawczyna, prowadzony
przez SCKiS.

Po części dożynkowej
na scenie pojawili się Jarosław
Wałek oraz Urszula Żelazny
z Lokalnej Grupy Działania
Dorzecze Bobrzy, którzy wrę-
czyli wójtowi Tadeuszowi
Tkaczykowi nagrodę „Bobra”.
Z kolej wójt wręczył „Złotą
Jodłę” właścicielowi firmy
Budotrans – Janowi Łakom-
cowi – jako najlepszemu przed-
siębiorcy w gminie. Następnie
prowadzący imprezę Emil
Karpiński zapraszał na scenę
najlepszych uczniów w gminie,
którzy odbierali wyróżnienia
z rąk wójta Tadeusza Tkaczy-
ka oraz przewodniczącego
Arkadiusza Wilczkowskiego.
Wręczono również wyróżnie-

Święto GminyStrawczyn - Strawczynada2016

Dożynki Gminne

Starostowie dożynek przekazali na ręce wójta Tadeusza
Tkaczyka chleb i winogrona.

Zespół "Romaszka" przyjechał z Chodorowa na Ukrainie.

Po krótkich przemó-
wieniach zaproszonych gości
na płytę boiska wmaszerowała
Orkiestra Dęta ze Strawczyna,
której towarzyszyły mażoretki
z OLIMPIC Dance Studio.
Orkiestra pod batutą kapelmi-
strzów Michała Leśnika
i Jacka Cielibały zagrała kon-

cert, a w kilku utworach wo-
kalnie towarzyszył jej Mateusz
Wójcik.

Następnie sceną za-
władnęły zespoły ludowe.
Swojaki ze Strawczyna – ze-
spół działający przy SCKiS
w Strawczynie – istnieje zale-
dwie kilka miesięcy, a już pre-

Na poważnie, na ludowo i na wesoło

nie za najlepsze wyniki egza-
minów gimnazjalnych, które

trafiło do Zespołu Placówek
Oświatowych w Promniku.
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Wieniec został "obśpiewany" przez zespół "Swojaki"
ze Strawczyna.

Orkiestra Dęta ze Strawczyna zapewniła oprawę muzyczną
Mszy świętej , a następnie zagrała koncert.

Święto GminyStrawczyn - Strawczynada2016

zentuje się znakomicie,
po członkach zespołu nie widać
było tremy, choć ich występu
słuchało kilkaset osób. Zespół
Pieśni i Tańca z Gnieździsk za-
prezentował kilka piosenek
i żywiołowych tańców, a na za-
kończenie folklorystycznej
części Strawczynady wystąpi-
ły dwa zespoły, który przyje-
chały z partnerskiej gminy
Chodorów na Ukrainie. Dziew-
częta z zespołu „Romaszka”
zaśpiewały tradycyjne pieśni
ukraińskie, ale nie zabrakło
utworów szerzej znanych
w Polsce, jak na przykład „Hej
Sokoły”. Do śpiewu przygry-
wał im zespół „Wizerunki”,
którego członkowie zaprezen-
towali swoją umiejętność gry
na instrumentach nie tylko tra-
dycyjnych.

Obok sceny zorgani-
zowano czas dla najmłodszych
uczestników Strawczynady.

Dzieci mogły pobawić się
w zabawy z dawnych lat.
Przedszkolanki z punktów
przedszkolnych prowadzonych
przez SCKiS zapraszały dzieci
do zabaw takich jak, m.in. kół-
ko graniaste, skakanie na gu-
mach, „stary niedźwiedź moc-
no śpi”, berek, czy „uciekaj
myszko”. Nie zabrakło też ma-
lowania buzi i skręcania balo-
nów, czy łapania baniek my-
dlanych. Każdy chętny mógł
również spróbować swoich
sił w lepieniu z gliny. Na zain-
teresowanych tą formą arty-
stycznej zabawy czekała
Katarzyna Nawrocka z Pra-
cowni Ceramiczno-Plastycznej
w Strawczynku prowadzonej
przez SCKiS.

Po południu pogoda
zaczęła się niestety psuć.
Słoneczne do tej pory niebo
zasnuły chmury, z których
zaczął padać deszcz. Niesprzy-

jająca aura nie zniechęciła jed-
nak uczestników Strawczynady
do zabawy. Na scenie zapre-
zentowały się podopieczne
Magdaleny Wawrzeńczyk,
czyli adeptki tańca z OLIMPIC
Dance Studio – szkoły tańca
prowadzonej przez SCKiS.
Do łez rozbawił publiczność
Teatr na walizkach z Wrocła-
wia, który interaktywnym
spektaklem „Beczka śmiechu”
wywabił widzów spod zada-
szonych trybun. Rozbawione
dzieci mogły następnie obej-
rzeć przedstawienie „Królew-
na Śnieżka i siedmiu krasno-
ludków” przygotowane przez
przedszkolanki z punktów
przedszkolnych prowadzonych
przez SCKiS. Choć była
to bajka dla najmłodszych
to zaciekawiła również starszą
część widowni.

Kilka minut po godzi-
nie 18:00 uczestników Straw-
czynady powitał Kabaret K2
z Zielonej Góry. Satyrycy zna-
ni z licznych programów tele-
wizyjnych przedstawili swoje
najpopularniejsze skecze, ale
nie zabrakło również gagów
nieprezentowanych w TV.

Niedzielny wieczór
podczas Strawczynady to tra-
dycyjnie koncerty zespołów
disco. W tym roku organizato-
rzy zaprosili formację Gesek,
która swoimi największymi
hitami rozgoniła chmury.
Publika szalała przy „Dziew-
czynie w bikini”, „Zakochać
się”, czy „Nago, Nago”. Arty-
ści nie zawiedli fanów i chętnie
rozdawali autografy oraz pozo-
wali do zdjęć. Gwiazdą wie-
czoru był zespół B-QLL, czyli
autor takich hitów jak „Czy
czujesz to”, „Za każdy dotyk”,

czy „Mój S.O.S.”. Panowie za-
czarowali publikę, a szczegól-
nie jej damską część. Po kon-
cercie każdy chętny mógł
zrobić sobie zdjęcie z członka-
mi zespołu oraz otrzymać au-
tograf.

Strawczynadę trady-
cyjnie zakończył pokaz sztucz-
nych ogni ufundowany przez
firmę Defro – producenta eko-
logicznych kotłów centralnego
ogrzewania. Do grona sponso-
rów Strawczynady, oprócz fir-
my Defro, należą także liczne
przedsiębiorstwa i osoby pry-
watne: Albud z Oblęgorka,
Ewa Barwińska ze Strawczyna,
Bałkankar Polska Spółka z o.o.
z Warszawy, Bank Spółdziel-
czy w Łopusznie, Carrefour
Express Strawczyn, Drukarnia
Pressgraf Mateusz Majka
z Piekoszowa, Kawiarnia Sy-
renka ze Strawczynka, Market
Budowlany Budotrans Jan Ła-
komiec z Rudy Strawczyńskiej ,
Międzynarodowy Przewóz
Osób WOBIS Bogdan Sękow-
ski, Mijomar Mariusz Kunde-
ra, Monika Jabłońska – Radna
Powiatu Kieleckiego, Firma
Handlowo-Produkcyjna Ange-
lina Agnieszka i Krzysztof
Zapała, Firma Transportowa
PHU Daw-Trans Sławomir
Podstawka z Kostomłotów
Drugich, Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Odpadami Spółka
z o.o. z Kielc, Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowo-Budow-
lane Foks Paweł z Huciska,
Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjno-Handlowe Jaro-
sław Zapała z Oblęgorka,
Salon Urody Efekt z Kielc,
Sklep „U Bogusi” ze Straw-
czyna, Stacja Paliw Promnik
PH Emeks Stanisław Krzysz-Teatr na walizkach rozbawił publikę do łez.
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tofik, Stacja Paliw Strawczyn
Paweł Kosiński i Tomasz Ku-
mański, Świętokrzyskie Cen-
trum Rehabilitacj i i Terapii
„Złota Rybka” z Oblęgora,
Termowent Technology Piotr
Jamrozik z Zabrza, Transbud
Budownictwo Tomasz Michal-
ski, Rafał Majchrzyk Spóka
Jawna ze Strawczyna, Zakład
Budowlano-Usługowy Grze-
gorz Poświat ze Strawczyn-
ka, Zakład Optyczny OPTI
z Kielc, Zakład Piekarniczo-
Cukierniczy Piekarnia Kosiń-
skich z Piekoszowa, Zakład
Piekarniczy Tomasz Majka z
Piekoszowa, Zakład Handlo-
wo-Usługowy Wiesław Gaweł
z Oblęgora, Zakład Produkcyj-
no Handlowo Usługowy DE-
FRO Franciszek Dziubeła
z Rudy Strawczyńskiej oraz
Zakład Produkcyjno-Usługowy
Marian Gil z Huciska.

Organizatorzy ser-
decznie dziękują wszystkim
sponsorom za wsparcie i po-
moc w organizacji Święta
Gminy Strawczyn – STRAW-
CZYNADA 2016.

KarolWójcik
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Dożynki Powiatu Kieleckiego

28 sierpnia 2016 r. w Masłowie odbyły się Dożynki
Powiatu Kieleckiego, podczas których wszystkim rolnikom
i mieszkańcom powiatu podziękowano za plony oraz trud
włożony w ich pracę.

Ważną częścią uro-
czystości był wybór najpięk-
niejszego wieńca. Do konkur-
su przystąpił również wieniec
z Gminy Strawczyn, przygoto-
wany przez sołectwo Niedź-
wiedź, który otrzymał wyróż-

nienie. Gratulujemy sołtys
Teresie Raczyńskiej oraz de-
legacji niosącej wieniec: Do-
rocie i Cezaremu Cisowskim
oraz Katarzynie i Krzyszto-
fowi Jas.

Dorota Surma

W Masłowie gminę Strawczyn reprezentowało sołectwo
Niedźwiedź.

Starostowie dożynek uWójta

We wtorek 30 sierpnia 2016 r. Starostowie dożynek
gminnych – Dorota Cisowska i Jarosław Knap – spotkali się
z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem, aby porozmawiać o sytu-
acji rolników w naszej gminie.

Dorota Cisowska po-
siada gospodarstwo rolne
w Niedźwiedziu – na 7 hekta-
rach uprawia głównie zboże;
hoduje także trzodę chlewną
oraz byki. Jarosław Knap
z Huciska prowadzi 50-hekta-
rowe gospodarstwo ekologicz-
ne, w którym hoduje bydło
opasowe.

Jednym z głównych

tematów rozmów były dziki
niszczące uprawy oraz zmiany
w polskim rolnictwie jakie
zaszły w ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat. Podczas spotka-
nia Wójt podziękował Staro-
stom za udział w dożynkach
i reprezentowanie gminnej
społeczności rolników podczas
ich dorocznego święta.

KarolWójcik

Wójt podziękował Starostom za udział w dożynkach gminnych.

PodziękowaniaWójtaGminy

Już od ponad 20 lat gmina Strawczyn organizuje
swoje święto pn. „Strawczynada”, które cieszy się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców. Podobnie było i w tym ro-
ku. Święto Gminy nie byłoby tak atrakcyjne, gdyby nie za-
angażowanie w jego organizację wielu osób oraz wsparcie
sponsorów.

Dziękuję wszystkim
zaangażowanym w organizację
STRAWCZYNADY:

Sponsorom, którzy
w dużej części pokryli koszty
organizacji tej pięknej imprezy.
Bez tego wsparcie program
Strawczynady byłby o wiele
skromniejszy.

Krwiodawcom, którzy
od kilku lat nie zawodzą i bar-
dzo chętnie dzielą się z innymi
cząstką siebie.

Księżom celebrantom
za odprawienie mszy świętej
na stadionie i skierowaną
do nas homilię.

Starostom, sołtys oraz
mieszkańcom Niedźwiedzia
za wieniec i przygotowanie do-
żynek gminnych.

Orkiestrze Dętej , któ-
ra uprzyjemnia wszystkie na-
sze festyny oraz zespołowi
„Swojaki” za piękne „obśpie-
wanie” wieńca.

Sołtysom i mieszkań-
com Oblęgora, Strawczyna
i Strawczynka za przygotowa-

nie stoisk sołeckich z wyśmie-
nitym jedzeniem.

Służbom munduro-
wym, policj i, strażakom,
ochronie oraz służbom me-
dycznym, które czuwały nad
naszym bezpieczeństwem.

Gorąco dziękuję pra-
cownikom Samorządowego
Centrum Kultury i Sportu,
Urzędu Gminy oraz Zakładu
Gospodarki Komunalnej , na
których spoczywał główny
ciężar organizacji STRAW-
CZYNADY – znakomicie wy-
wiązali się z tego zadania.

Nade wszystko dzię-
kuję wszystkim uczestnikom
STRAWCZYNADY, którzy
pomimo niesprzyjającej aury
licznie przybyli do Strawczyn-
ka i pięknie bawili się przez
cały weekend. Słowa szcze-
gólnego uznania kieruję do
młodzieży, która w sobotni
wieczór wyśmienicie bawiła się
podczas koncertów i dyskoteki.

Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk

Bezpłatne leki dla seniorów

Od 1 września 2016 r. osoby po 75 roku życia mogą
za darmo realizować recepty na ponad tysiąc leków.
Co seniorzy powinni wiedzieć na ten temat?

Są trzy warunki do
otrzymania bezpłatnego leku:
- ukończony 75 rok życia,
- litera S wpisana w polu „kod
uprawnień dodatkowych” na
recepcie,
- potrzebny lek musi znajdo-
wać się w wykazie bezpłatnych
leków.

Przepisywany lek bę-
dzie musiał znajdować się
w wykazie bezpłatnych leków,
gdzie znajdą się głównie leki,
które mają zastosowanie
w chorobach osób starszych:
nadciśnienie tętnicze, choroba
niedokrwienna serca, niewy-
dolność serca, udar mózgu,
choroba zakrzepowo-zatorowa,
astma, POCHP, cukrzyca, de-
presja, osteoporoza, choroba
Parkinsona.

Łącznie lista zawiera
1129 preparatów obejmujących
68 substancji czynnych. Lista

bezpłatnych leków będzie
zmieniana co dwa miesiące
wraz z obwieszczeniem refun-
dacyjnym.

Recepty na darmowe
leki z tzw. listy „S” mogą wy-
pisywać lekarze i pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowot-
nej (pracujący w ramach kon-
traktu z NFZ), do których pa-
cjenci są zapisani. Darmowej
recepty nie wypisze lekarz
POZ z nocnej i świątecznej
pomocy medycznej , innej
przychodni POZ, niż ta, w któ-
rej pacjent leczy się stale (za-
równo w miejscu zamieszka-
nia, jak i w innym regionie,
gdzie senior przebywa np. na
wakacjach), specjalista zatrud-
niony w POZ, lekarz ambula-
toryjnej opieki specjalistycznej
czy lekarz w szpitalu. Więcej
informacji na stronie interneto-
wej www.75plus.mz.gov. pl.
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Tegoroczny Dzień Dziecka zorganizowany na tere-
nie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku przy-
niósł niektórym przedszkolakom, oprócz świetnej zabawy,
dodatkowy bonus, a mianowicie nagrody w postaci wyjaz-
dów zafundowanych przez Samorządowe Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie do ulubionych przez dzieci miejsc.

Nagrody te zostały
przyznane za zajęcie trzech
pierwszych miejsc w konkursie
plastycznym pt. „Ecie pecie,
co z tym śmieciem?” ogłoszo-
nym dla przedszkoli z terenu
Gminy Strawczyn, którego roz-
strzygnięcie nastąpiło właśnie
podczas festynu z okazji Dnia
Dziecka w dniu 29 maja br.
Wyłonieni zwycięzcy konkur-
su – przedszkola z Korczyna,
Strawczyna i Strawczynka
w nagrodę otrzymały wyciecz-
ki. Dzieci ze Strawczyna wy-

brały wyjazd do kina, zaś
przedszkolaki ze Strawczynka
i Korczyna pojechały do ba-
wialni. Wszystkie te wyjazdy
odbyły się w czasie wakacji,
również dzięki pomocy Urzę-
du Gminy, który udostępnił
autobus szkolny na ten cel.
Przedszkolaki dopisały swą
obecnością na wycieczkach.
Dzieci bawiły się wyśmienicie,
czego można się było spodzie-
wać. Bo czy są takie dzieci,
które nie lubią bawialni i kina?

Anna Kowalczyk

Przedszkolaki wkinie i bawialni

Za udział w konkursie ekologicznym przedszkolaki
z Korczyna, Strawczyna i Strawczynka wyjechały
do kina i bawialni.

Witaj szkoło!

1 września uczniowie w placówkach oświatowych
na terenie gminy Strawczyn rozpoczęli nowy rok szkolny
– 2016/2017.

Szkoła Podstawowa w Korczynie

W Korczynie Ucznio-
wie, Rodzice, Dyrekcja i Gro-
no Pedagogiczne Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II
rozpoczęli nowy rok szkolny
Mszą świętą odprawioną przez
ks. Piotra Orlikowskiego. Dy-
rektorAnna Kowalczyk-Jas
podziękowała za dar Euchary-
stii i serdecznie przywitała
wszystkich zgromadzonych.

W swoim przemówieniu
nie zapomniała wspomnieć
o kolejnej rocznicy wybuchu
II wojny światowej - minutą
ciszy uczciliśmy pamięć o bo-
haterach tamtych wydarzeń.
Następnie uczniowie udali się
na swoich sal na spotkanie
z wychowawcami.

Bogumiła Titkin

Nowy rok szkolny
w Szkole Podstawowej w Nie-
dźwiedziu rozpoczął się bardzo
uroczyście od odśpiewania
"Mazurka Dąbrowskiego".
Następnie Mszę świętą odpra-
wił ks. Krzysztof Sochacki.
Podczas kazania katecheta

wcielił się w rolę siewcy
z przypowieści i udzielił wielu
cennych rad. Potem przyszła
kolej na przemówienie dyrek-
tor Grażyny Zapały, która za-
chęcała wszystkich do solidnej
pracy oraz wytrwałości w dą-
żeniu do celu. Bogatsi o prak-

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

W Szkole Podstawo-
wej w Rudzie Strawczyńskiej
spotkanie ze szkołą poprzedzi-
ła Msza święta odprawiona
w intencji uczniów, pracowni-
ków szkoły oraz nauczycieli
przez ks. Dawida Zajęckiego.
Grą oraz śpiewem wzbogacił
ją organista Piotr Stępień oraz
uczennice Martyna Spurek
i Kinga Frączek. Następnie
głos zabrała dyrektorAgniesz-
ka Prędota-Gad witając
serdecznie wszystkich zgroma-
dzonych. Oczywiście najcie-
plejsze słowa skierowane były
do dzieci oddziału przedszkol-
nego i klasy I. To głównie dla
nich początek roku szkolnego
jest dniem pełnym emocji, na-
dziei i oczekiwań. Podejmą no-
we obowiązki, które dla każde-

go dziecka i rodzica są próbą
dojrzałości i odpowiedzialno-
ści.

Dyrektor omówiła or-
ganizację pracy w bieżącym
roku i przedstawiła wycho-
wawców poszczególnych klas
oraz nauczycieli uczących
w naszej szkole: D. Kowal-
czyk, K. Grzesik, E. Kozieł,
K. Głowacką, J. Gołuch,
E. Zielińską, I. Toporek, A.
Szymańską. Aldonę Grzyb
zastąpi w bieżącym roku
szkolnym A. Kołomańska.
W swoim wystąpieniu dyrektor
szkoły wspomniała również
o wydarzeniach sprzed 77 lat,
kiedy Niemcy hitlerowskie
napadły na Polskę – minutą ci-
szy uczczono wszystkich,
którzy wówczas przelali krew

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

tyczne wskazówki uczniowie
rozeszli się do klas na pierwszą
lekcję z wychowawcą. W tym
roku szkolnym do grona peda-
gogicznego dołączyły dwie pa-

nie: nauczycielka matematyki
i informatyki – Katarzyna
Kuczwara oraz nauczycielka
przyrody – Paulina Pietrzak.

Aneta Jas
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Uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Placówek Oświato-
wych w Strawczynie odbył się
na placu szkolnym. Poprzedzi-
ła go Msza święta w kościele
parafialnym w Strawczynie.
Uczniowie i nauczyciele zgro-
madzili się na zewnątrz budyn-

ku ze względu na prowadzone
na terenie placówki prace
budowlano-remontowe. Dy-
rektor Elżbieta Błaszczyk ser-
decznie powitała wychowan-
ków, rodziców i pracowników
szkoły. Szczególnie ciepło
zwróciła się do najmłodszych
– wychowanków oddziału

Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie

za nasza ojczyznę. Następnie
uczniowie i rodzice zostali
zaproszeni do pięknie odno-
wionych sal lekcyjnych by po-

dzielić się wakacyjnymi wra-
żeniami.

Katarzyna Grzesik

przedszkolnego, a także ucz-
niów klas pierwszych szkoły
podstawowej i gimnazjum, za-
poznając ich z nowymi wycho-
wawcami oraz przedstawiając
skład klas. Zachęciła dzieci
i młodzież do systematycznej
i solidnej pracy w rozpoczyna-
jącym się roku szkolnym.
Następnie do wszystkich
uczniów, a także ich rodziców
skierowała szczególną prośbę
o cierpliwość i wyrozumiałość
w związku z utrudnionymi
warunkami nauki i pracy zwią-
zanymi z rozbudową szkoły.
Dyrektor obiecała, że w na-
stępnym roku szkolnym budy-

nek będzie już rozbudowany,
piękny, co zapewni wszystkim
wychowankom ZPO w Straw-
czynie komfortowe warunki
do zdobywania wiedzy. Zanim
dzieci i młodzież wraz z wy-
chowawcami rozeszli się do sal
lekcyjnych, dyrektor przypo-
mniała, że 1 września to nie
tylko czas rozpoczęcia nowego
roku szkolnego, ale i rocznica
wybuchu II wojny światowej .
Poprosiła także wszystkich
zgromadzonych o uczczenie
minutą ciszy poległych w cza-
sie wojny, co uczniowie uczy-
nili z całą powagą.

Magdalena Ciszek



wrzesień 2016 ZieMia StraWczYńskA

–12–

Świetlice SCKiS zapraszają

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu na terenie
naszej gminy prowadzi pięć świetlic: w Korczynie, Chełm-
cach, Promniku, Hucisku oraz Strawczynku.

Wyposażenie każdej
świetlicy umożliwia dzieciom
spędzenie wolnego poprzez
udział w zajęciach plastycz-
nych, manualnych, czy tech-
nicznych, podczas których
uczestnicy mogą się wykazać
swoją kreatywnością. Instruk-
torzy proponują również
uczestnictwo w zajęciach roz-
rywkowych, sportowych – czu-
wając nad zachowaniem zasad
fair play, udział w zajęciach
komputerowych, e-grach jak

również pomoc w odrabianiu
lekcji.

Po wakacyjnej prze-
rwie placówki te wznowiły
swoją działalność. Harmono-
gram pracy poszczególnych
świetlic jest dostępny na profi-
lu fb. com/swietlice. sckis. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich
do odwiedzin naszej strony
oraz do udziału w proponowa-
nych zajęciach.

Ewelina Picheta

Olimpic po przerwie
technologicznej

Od 5 do 18 września 2016 r, w Centrum Sportowo-
Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku trwała przerwa
technologiczna.

Był to bardzo inten-
sywny czas prac remontowo
-konserwacyjnych. Wyczysz-
czone zostały niecki basenowe,
zakonserwowano posadzki, po-
malowano ściany i wymienio-
no wodę w basenie. Odświeżo-

ne centrum otwarte jest
codziennie od 6:00 do 22:00
i serdecznie zaprasza wszyst-
kich do korzystania z dostęp-
nych atrakcji.

KarolWójcik
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Początek roku szkolnego wpisał się już w historię
kraju jako wydarzenie niezwykle ważne i uroczyste. Nową
tradycją stało się uczestnictwo w akcji „Narodowe czytanie”
pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Pol-
skiej .

Narodowe Czytanie

W ZPO w Promniku. . .
Zespół Placówek

Oświatowych w Promniku
od trzech lat uczestniczy w tym
święcie, na które zapraszamy
nie tylko uczniów, ale także ro-
dziców, absolwentów i przed-
stawicieli samorządu. W tym
roku 2 września wspólnie czy-
taliśmy Quo vadis Henryka
Sienkiewicza. Pokazaliśmy,
że można czytać wszędzie:
w szkole, w parku, na boisku
i placu zabaw. Ponadto każdy
mógł w bibliotece szkolnej
„podbić” egzemplarz powieści

pamiątkową pieczątką, którą
szkoła otrzymała z Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej . Jeśli ktoś zapomniał
książki, taka możliwość jesz-
cze istnieje – do 30 września
2016 r. będzie można podbijać
wszystkie egzemplarze Quo
vadis w godzinach pracy bi-
blioteki szkolnej .

Serdecznie dziękuje-
my wszystkim za udział w ak-
cj i i zapraszamy za rok!

Aneta Polit

Gminna Biblioteka
Publiczna w Strawczynie ak-
tywnie włączyła się w „Naro-
dowe Czytanie”. Fragmenty
wybitnej powieści Henryka
Sienkiewicza Quo vadis, która
została wybrana do akcji
w ogólnopolskim głosowaniu,

czytały Anna Dziewanowska
i Krystyna Dostal oraz ucznio-
wie z Zespołu Placówek
Oświatowych w Strawczynie
i Szkoły Podstawowej w Ru-
dzie Strawczyńskiej .

Halina Snoch

. . . i Bibliotece w Strawczynie

W szkolnej bibliotece w ZPO w promniku można podbić swój
egzemplarz Quo vadis specjalną pieczęcią.

"Narodowe Czytanie" w Bibliotece Publicznej w Strawczynie.

Rekordowy sum

27 sierpnia 2016 r. w kole wędkarskim SUM
w Promniku odbyła się akcja ,,Sum'', która miała na celu
wyłowienie jak największej ilości ryb tego gatunku.
Większość wędkarzy wie jaką rybą jest sum – bez ograni-
czeń pustoszy małe i duże zbiorniki z innych gatunków.
Dzięki tej akcji udało złapać się sporą rybę, a wędkarz, któ-
ry tego dokonał to Tomasz Musiał mieszkający w Chełmcach,
wychowany na tym zbiorniku.

Branie miał między
21 :00 a 22:00 w sobotni wie-
czór. Przynęta na haku to wą-
tróbka wieprzowa na zestawie
gruntowym (kotwica przypon
z plecionki, ciężarek oraz sty-
ropian sygnalizujący branie).
Moment brania był agresywny,
z ostrym odjazdem, a hol ryby

trwał ok. 30 minut – non stop
ciągnął do środka zbiornika.
Długość złowionego suma
to 125 cm, waga 13,5 kg i jak
na ten moment to rekord na-
szego zbiornika. W planach jest
kolejna taka akcja i może ktoś
pobije ten rekord.. .

Arkadiusz Brudziński

Tomasz Musiał złowił rekordowego suma.

Razem Bezpieczniej

Kursy samoobrony, karate i pierwszej pomocy
przedmedycznej, rozbudowa monitoringu, szkolenia dla dzie-
ci i młodzieży… To tylko niektóre działania, jakie zostaną
zrealizowane w Gminie Strawczyn dzięki dofinansowaniu
z Rządowego Programu Razem Bezpieczniej im. Władysła-
wa Stasiaka.

Gmina Strawczyn ja-
ko jedyna z woj . Świętokrzy-
skiego otrzymała dofinansowa-
nie w ramach Celu 2 Programu.
Na działania związane z Prze-
ciwdziałaniem zjawiskom pa-

tologii oraz ochroną dzieci
i młodzieży a także bezpie-
czeństwem w miejscach pu-
blicznych trafi do gminy
75 tys. zł

Anna Gad
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ny jest nowy wózek ak-
tywny oraz długotrwała,
profesjonalna i kosztow-
na rehabilitacja.

Z a p r a s z a m y
wszystkich na koncert
i zachęcamy do wsparcia
zakupu nowego wózka.
Każdy kto chciałby po-
móc może również wpła-
cać datki bezpośrednio
na konto Darii w Funda-
cj i Słoneczko – nr kon-
ta: 89 8944 0003 0000
2088 2000 0010. W tytu-
le prosimy wpisać: nr
subkonta 785/S – Szlu-
fik Daria.

Ponad 205 kmw24 godziny

Wojciech Bryja z Olimpu Strawczyn został wicemi-
strzem Polski mężczyzn w biegu 24-godzinnym. Podczas
rozegranych 3 i 4 września w Krakowie zawodów 43-letni
biegacz pokonał w ciągu doby 205 km 717 m. To rezultat
o 5 km 434 m lepszy od należącego do niego rekordu woje-
wództwa świętokrzyskiego z ubiegłego roku.

Najdłuższy dystans
w Krakowie – 225 km 727 m
– przebiegła Patrycja Bere-
znowska z AZS AWF Katowi-
ce. Drugi w kategorii open
i pierwszy wśród mężczyzn był
Sławomir Rzechuła ze Sprin-
tu Bielsko-Biała z rezultatem
221 km 636 m. Bryja miał
ogólnie szósty wynik, a wśród
mężczyzn czwarty. Prócz Rze-
chuły więcej od niego przebie-

gli Erwestas Uedeikis z Litwy
i Grzegorz Włodarczyk
z Ciechanowa, nie posiadający
licencji PZLA. Obydwaj nie
byli brani pod uwagę w klasy-
fikacji mistrzostw Polski,
dlatego srebrny medal przypadł
reprezentantowi Olimpu.

Tekst pochodzi z portalu
CKLekkoatletyka

(http://la.kielce.com.pl)

Wojciech Bryja (drugi z lewej) z ekipą wspierającą
go podczas biegu: Beatą Działabij , Przemysławem Basa
i Wiolettą Jończyk.

Masz problem
z piciem?

Zgłoś się na spotkanie
Grupy AA „Przystań”.
Przyjdź do nas
na miting!

Strawczyn,
ul. Żeromskiego 18,
obok Urzędu Gminy.
Niedziela, godz. 15.00,
czwartek godz. 20.00.

Serdecznie zapraszamy!

Charytatywnykoncert dlaDarii

25 września 2016 r. (niedziela) o godz.17:00
w Kościele Parafialnym w Strawczynie odbędzie się
zbiórka pieniędzy na zakup wózka inwalidzkiego
dla Darii Szlufik. Po każdej Mszy św. będzie można
wrzucić datek do puszki. O godz. 17:00 w kościele
charytatywny koncert dla Darii zagra Orkiestra
Dęta ze Strawczyna.

Daria ma 13 lat.
W grudniu 2015 r. przeszła
skomplikowaną operację
kręgosłupa, po której z dnia
na dzień stała się osobą
niepełnosprawną, porusza-
jącą się na wózku inwalidz-
kim. Obecny wózek został
w całości zrefundowany
ze środków NFZ. Jest to
standardowy sprzęt, który

ma niedostosowane siedzi-
sko oraz krzywe oparcie,
które spowodowało, że dol-
ny odcinek kręgosłupa Da-
rii skrzywił się w pięćdzie-
sięciu stopniach. Kolejny
wózek Fundusz przyzna
dopiero za 3 lata. Obecnie
Daria nie może samodziel-
nie funkcjonować. Do po-
prawy jej zdrowia potrzeb-

25 września dla Darii zagra
Orkiestra Dęta ze Strawczyna.








