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Nagroda specjalna  
dla Tadeusza Tkaczyka !

To już VII edycja Plebiscytu „Euro-Gmina 2009/2010” 
Województwa Świętokrzyskiego, organizowana przez Agen-
cję Pop-Art. w Kielcach, przy współudziale Urzędu Marszał-
kowskiego oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Nagrody rozdano ostatnio w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach a statuetki wręczali: marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicewojewoda świętokrzy-
ski Beata Oczkowicz oraz dyrektor Agencji Pop-Art i współ-
organizator plebiscytu Jerzy Chrobot.

Zakończył się rok szkolny

Jednogłośne absolutorium 
dla wójta

22 czerwca był dniem, na który z niecierpliwością oczeki-
wali wszyscy uczniowie. Zakończył się rok szkolny! W ZPO 
w Strawczynie uroczystości kończące kolejny rok nauki roz-
poczęły się o godz. 9.00. Dyrektor Jadwiga Elżbieta Błasz-
czyk serdecznie podziękowała wszystkim uczniom, nauczy-
cielom i pracownikom szkoły za naukę i pracę oraz życzyła 
radosnych i bezpiecznych wakacji.

Sesja absolutoryjna Rady Gminy odbyła się 21 czerwca br. 
w Strawczynie. Głównym tematem debaty było zatwierdzenie 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 oraz udziele-
nie absolutorium wójtowi gminy.

Obrady otworzył przewodniczący rady Stanisław Zdyb, wi-
tając uczestników sesji z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. Radni 
zatwierdzili porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji. 
Wójt złożył informację z realizacji uchwał RG oraz ze swojej 
pracy między sesjami Rady Gminy (omówienie publikujemy od-
dzielnie).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz 
informację z wykonania „Założeń polityki społeczno-gospodar-
czej gminy Strawczyn” radni otrzymali na piśmie z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Dokumenty te zostały gruntownie przeanali-
zowane w komisjach rady, które wydały o nich pozytywną opi-
nię. Taką samą opinię przysłała Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Kielcach, po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań. W tej 
sytuacji radni przyjęli wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium wójtowi gminy za rok 2010. W głosowaniu imien-
nym wszyscy radni, uczestniczący w sesji, udzielili wójtowi 
absolutorium.

Jak wynika ze sprawozdania, dochody gminy w ub. roku zo-
stały zrealizowane w kwocie 42.048.114 zł, na plan 42.214.754 zł, 
co stanowi 99,61 %. Większość dochodów stanowiły: subwencja 
oświatowa (8, 2 mln zł), subwencja wyrównawcza (4,1 mln zł) 
i subwencja równoważąca (46.171 zł), dotacje celowe z budżetu 
państwa na zadania zlecone (4,2 mln zł) oraz na zadania własne 

(729,2 tys. zł). Największy udział w strukturze dochodów gminy 
miały dochody z innych źródeł, które stanowią aż 32,07 %.

Dochody własne, na plan 10.895.546 zł, zostały wykonane 
w 98,66 %. W realizacji tych dochodów występują zaległości po-
datkowe, które wyniosły na koniec ub. roku blisko 727 tys. zł. 
Największymi dłużnikami są firmy: „EXAN Sp. z o.o. z Promni-
ka, VIE VITA Sp. z o.o. w Kielcach oraz BP POLCAR Sp. z o.o. 
zakład w Promniku.

Marszałek województwa świętokrzyskiego - Adam Jarubas wręcza 
wójtowi, Tadeuszowi Tkaczykowi statuetkę specjalnego wyróżnienia.
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I tak: kontynuowana jest budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Chełmcach, z przerzutem ście-
ków do Strawczynka. Dokonano poprawy na-
wierzchni dróg gminnych poprzez wyrównanie 
ubytków kruszywem w miejscowościach: Kor-
czyn – Graby i Zalesie; Oblęgorek: Leśne Łąki, 
do leśniczówki, ulice: Widok i Gorska, Oblęgór 
– ul. Boczna; Promnik – Pastwiska.

Trwają prace przy zadaniach: modernizacja 
ścieżki – dojścia do kapliczki św. Rozalii, na 
terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego 
Perzowa Góra w m. Hucisko, zagospodarowa-
nie terenu przy źródle w m. Oblęgór.

Ponadto: trwają prace planistyczne zmie-
rzające do wprowadzenia zmian w planach 
zagospodarowania przestrzennego sołectw: Hu-
cisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedź-
wiedź, Oblęgór, Strawczyn.

Złożony został wniosek, wraz z wyjaśnie-
niami, do UM w Kielcach na zadanie „Budo-
wa szlaku rowerowego w gm. Strawczyn”. 
Złożono także wniosek o zaliczkę na zadanie: 
„Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
w Strawczynku”.

W zakresie oświaty: do 30 maja br. za-
twierdzono arkusze organizacyjne szkół na 
rok szkolny 2011/2012, wydano decyzję, przy-
znając stypendium dla 456 uczniów, na łączną 
kwotę 138.095 zł.

W zakresie kultury i sportu: 29 maja br. 
gmina prezentowała swoje osiągnięcia oraz 
walory turystyczne podczas Dni Samorządu 
Terytorialnego na Placu Artystów w Kielcach. 
Gminna Orkiestra Dęta występowała na festy-
nach w: Strawczynie, Oblęgorku, Miedzianej 
Górze i Promniku.

Od 26 maja do 1 czerwca br., na terenie 
CSiR w Strawczynku, zorganizowano Dzień 
Dziecka – najmłodszych bawił cyrk, odbyły się 
liczne konkursy, gry, zabawy sportowe i pły-
wackie. 5 czerwca odbyły się zawody wędkar-
skie nad zbiornikiem w Strawczynie.

Na stadionie gminnym zorganizowano 
zawody lekkoatletyczne dla SP i gimnazjów 
z pow. kieleckiego, natomiast 20 czerwca br. od-
były się zawody l.a. dla szkół podstawowych.

W Plebiscycie „Euro-Gmina”, pod patrona-
tem Marszałka Woj. Świętokrzyskiego i woje-
wody, wójt gminy otrzymał nagrodę specjalną 
„za wspieranie sportu i rekreacji poprzez wybu-
dowanie nowoczesnego kompleksu obiektów”.

Zgodnie z zaleceniami audytu wewnętrz-
nego, powtórzone zostało badanie ankietowe 
– badanie satysfakcji mieszkańców. Badanie 
trwało 30 dni i tak, naprawdę, nie można w spo-
sób obiektywny wyciągnąć wniosków i ocenić 
satysfakcję mieszkańców (za mała frekwencja 
w badaniach).

Wójt uczestniczył w licznych spotkaniach, 
konferencjach, szkoleniach oraz zebraniu spra-
wozdawczo-wyborczym ZG OSP, gdzie wybra-
no władze na kolejną, 5-letnią kadencję. Preze-
sem ZG został Karol Picheta zaś komendantem 
gminnym OSP – Bogdan Woźniak. 

Odbyła się comiesięczna narada kadry kie-
rowniczej UG i kierowników jednostek organi-
zacyjnych.

Gospodarz gminy wydał kilkanaście zarzą-
dzeń w sprawach ważnych dla gminy.

- Plebiscyt Euro – Gmina, to okazja 
do prezentacji świętokrzyskich gmin i ich 
gospodarzy. Uroczystość wręczenia statu-
etek odbywa się pierwszy raz po wyborach 
samorządowych a więc w tej sali są zwy-
cięzcy, ci pozytywnie zweryfikowani przez 
mieszkańców – mówił marszałek Jarubas, 
gratulując wszystkim zwycięstwa w ple-
biscycie. Marszałek przypomniał, że 3/4 
środków na inwestycje wykorzystywane są 
właśnie przez samorządy. 

- Życzę, żebyście mieli wspaniałe pla-
ny i byście je realizowali – mówiła wice-
wojewoda Beata Oczkowicz a dyrektor 
Agencji Pop.Art. Jerzy Chrobot podkreślił, 
że w plebiscycie nagrodzeni zostali najlepsi 
z najlepszych.

Miło nam poinformować, że Tadeusz 
Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn, otrzymał 
nagrodę specjalną za wspieranie sportu i re-
kreacji poprzez wybudowanie nowoczesne-
go kompleksu obiektów. Oficjalne oddanie 
tych urządzeń rekreacyjno-sportowych 
w Strawczynie oraz Strawczynku odbiło się 
szerokim echem w regionie, nic więc dziw-
nego, że doceniono naszego wójta za ten 
niewątpliwy sukces. Gratulujemy !

Plebiscyt Euro-Gmina 2009/2010

Nagroda specjalna  
dla Tadeusza  
Tkaczyka !

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy

Zgodnie z tradycją wyróżnieni zostali 
najlepsi uczniowie, którzy otrzymali nagro-
dy książkowe i świadectwa z czerwonym 
paskiem. Rodzice absolwentów z dumą 
odebrali z rąk dyrekcji listy gratulacyjne. 
Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się 
występy artystyczne przygotowane przez 
panie M. Kołodziejczyk, A. Ksel i I. Waw-
rzeńczyk, podczas których uczniowie klas 
drugich żegnali swych starszych kolegów, 
a trzecioklasiści wspominali najprzyjem-
niejsze chwile spędzone w placówce i ze 
łzami wzruszenia w oczach dziękowali wy-
chowawcom i nauczycielom za kilkuletnią 
współpracę, cierpliwość i wyrozumiałość. 
Całą uroczystość wzbogaciły piosenki chó-
ru szkolnego wykonane przy akompania-
mencie pani A. Bazalińskiej. Na koniec 
wszyscy uczniowie wraz ze swymi wycho-
wawcami udali się ostatni raz w tym roku 
szkolnym do sal lekcyjnych, by tam odebrać 
swe świadectwa, pożegnać się i życzyć so-
bie wzajemnie słonecznych, wspaniałych 
wakacji. Na taki dzień cały rok szkolny 
z całą pewnością oczekują z utęsknieniem 
wszyscy uczniowie.

Podobne uroczystości odbyły się w po-
zostałych szkołach naszej gminy.

Zakończył się  
rok szkolny

Od ostatniej sesji RG – 27 maja br. wójt wykonywał, bądź nadzorował zadania w zakre-
sie: określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, przygotowania projektów uchwał, 
analizowania wniosków komisji RG oraz wykonywania budżetu gminy i inwestycji.

Wydatki budżetowe w 2010 r., na plan 
58.209.948 zł, zrealizowano w wysokości 
57.575.466 zł, co stanowi 98,91 %.

Na inwestycje przeznaczono 34.214.807 
zł, co stanowi 99,88 %, w strukturze wydat-
ków ogółem stanowią 59,43 %.

Zadłużenie gminy na koniec 2010 r., 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
długoterminowych, wynosi 15.986.701 zł, 
co stanowi 38,02 % w stosunku do osiągnię-
tych dochodów, przy maksymalnym pozio-
mie wynoszącym 60 % zrealizowanych 
dochodów. Różnica między dochodami 
a wydatkami w ub. roku wynosi 15.527.352 
zł i stanowi deficyt budżetu.

Radni przyjęli także uchwałę w spra-
wie zmian w budżecie gminy na rok bie-
żący: zwiększono dochody o kwotę ponad 
53,1 tys. zł z tytułu m.in. odszkodowania 
z ZUS oraz opłat czynszowych, za doży-
wianie dzieci w szkołach, zwiększono także 
wydatki o powyższą kwotę m.in. na zakup 
tablic z nazwami ulic, dofinansowania OSP 
w Promniku – remont budynku oraz na za-
kup materiałów i remonty w szkołach.

Rada powołała zespół ds. wyboru ław-
ników na kadencję 2012-2015 w składzie: 
Tadeusz Czarnecki, Monika Kubała, 
Teresa Raczyńska, Elżbieta Chłodnic-
ka i Małgorzata Woźniak. Przyjęto także 
uchwałę w sprawie trybu i sposobu powo-
ływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego (mającego przeciw-
działać przemocy w rodzinie). Przyjęto 
również uchwałę w sprawie uchwalenia sta-
tutu GBP, która przeszła na własną obsługę 
finansową.

Radni zapoznali się następnie ze spra-
wozdaniami w sprawie bezpieczeństwa, 
porządku publicznego i ochrony p.- poż. na 
terenie gminy. Złożyli je: komendant Ko-
misariatu Policji w Strawczynie – nadkom. 
Aneta Litwin oraz komendant gminny OSP 
Bogdan Woźniak.

W końcowej części sesji, wójt gminy 
podziękował radnym za udzielenie absolu-
torium, deklarując swoje oddanie dla spraw 
gminy w następnych latach jego kadencji. 

(Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Jednogłośne absolutorium dla wójta
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W ramach Projektu Comenius Regio

W centrum prac badawczych zna-
lazły się struktury szkolnictwa oraz za-
rządzania oświatą w tych regionach. 
Głównym celem ankiet było odkrycie 
mocnych i słabych stron, a w szczegól-
ności zależności, jakie występują pomię-
dzy systemem kształceniem a rynkiem 
pracy. Badanie miało także na celu po-
średnie przyczynienie się do poprawy 
więzi młodzieży z „małą ojczyzną”, jak 

również przeciwdziałanie dalszej emi-
gracji młodych ludzi z terenu gminy. 

Podczas wizyty zwiedzono także 
nowoczesny zakład produkcji rolnej 
i przeprowadzono dyskusję na temat 
prawodawstwa unijnego dotyczącego 
produkcji mleka. Kolejnym punktem 
tego polsko-niemieckiego spotkania 
było zaplanowanie i omówienie przebie-
gu konferencji narodowych, związanych 

Z wizytą w Niemczech
W dniach 29.06-03.07 w ramach realizacji założeń projektu Comenius-Regio 

miała miejsce kolejna już wizyta polskiej delegacji w Niemczech. Tym razem 
skoncentrowano się nad szczegółową analizą ankiet przeprowadzonych wśród 
młodzieży polskiej i niemieckiej, które miały na celu przybliżenie oraz porów-
nanie warunków życia w niemieckim obszarze wiejskim Anhalt - Bitterfeld oraz 
w polskiej gminie Strawczyn.

z uściśleniem współpracy między gminą, 
szkołą a lokalnymi przedsiębiorstwami, 
które odbędą się jesienią. W programie 
wizyty znalazło się także zwiedzanie 
Berlina, rejs statkiem po zbiorniku wod-
nym w Bitterfeld, odwiedzenie wioski 
Reppichau, którą urządzono i ozdobiono 
ku czci jej słynnego obywatela Eike von 
Reppichau, który jako pierwszy spisał 
prawo zwyczajowe najpierw po łaci-
nie, a następnie w języku niemieckim. 
Sachsenspiegel - bo tak nazywał się ten 
kodeks - obowiązywał w Europie, także 
w Polsce, aż do XIX wieku. Dużą atrak-
cją w czasie wizyty okazał się również 
udział w festynie wiejskim w miejsco-
wości Edderitz, której sołtys mocno za-
angażowana jest w realizację projektu 
Comenius-Regio.

M. Ciszek

Zajęcia warsztatowe zorganizowa-
ne zostały tym razem w nowo powsta-
łym „warsztacie naukowym” w budyn-
ku Gminnego Zakładu Komunalnego 
w Strawczynie. Goście, oprowadzeni przez 
kierownika, Grzegorza Gada, z dużym 
zainteresowaniem obejrzeli zakład oraz 
przygotowane specjalnie na tę okazję 
przez uczniów klas Ic i IIIa Gimnazjum 
nr 1 w Strawczynie, pod kierunkiem A. 
Krzemińskiej i M. Pryciak, doświadcze-
nia z zakresu fizyki i chemii. Przy poka-
zach tych wykorzystano urządzenia i od-
czynniki zakupione w ramach projektu. 

Uczniowie, pod kierunkiem nauczy-
cielki, m.in. wyjaśnili i pokazali zja-

wisko oczyszczania ścieków poprzez 
wytrącanie osadu, jednak najbardziej 
efektowna okazała się reakcja egzoter-
miczna określana mianem „pasty do 
zębów dla słonia”, podczas której z de-
tergentu wytworzona została duża ilość 
piany, co pociągnęło za sobą wydziele-
nie się znacznej ilości tlenu. 

Niewątpliwą przyjemność dla przy-
byłych gości stanowiła również prze-
jażdżka bryczką umożliwiająca po-
dziwianie piękna naszej gminy oraz 
bezpośredni kontakt z majową naturą. 
Atrakcję tę zapewnił gościom p. Kra-
wiec z Promnika, za co składamy ser-
deczne podziękowania. Nasi niemieccy 

partnerzy byli zachwyceni zorganizo-
waną dla nich niespodzianką, urzeczeni 
pięknem strawczyńskiej ziemi, zbiorni-
kiem wodnym oraz Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnym „Olimpic”.

Podczas spotkania pożegnalnego go-
ście uczestniczyli w nastrojowym wie-
czorku poetyckim „Spotkanie z panem 
od biedronek – poezja ks. Jana Twardow-
skiego”, zorganizowanym w Gimnazjum 
nr 1 w Strawczynie przez M. Kołodziej-
czyk i J. Niwińską - Fidor wraz z wy-
chowankami z klas drugich. W uroczysto-
ści tej wzięli także udział: wójt Tadeusz 
Tkaczyk i dyrekcja ZPO w Strawczynie 
– Jadwiga Elżbieta Błaszczyk i Anna 
Balant oraz pozostałe osoby zaangażo-
wane w realizację projektu.

Po krótkim, choć niezwykle przy-
jemnym, jak zapewniali sami goście, 
pobycie w naszej gminie, wrócili oni do 
swego kraju, by z zapałem kontynuować 
działania w ramach projektu.

M. Ciszek

Niemieccy goście w Strawczynie
W dniach 18 - 20 maja znów mieliśmy przyjemność gościć w naszej gminie 

delegację z Niemiec, w ramach współpracy nad realizacją projektu Comenius 
Regio. Głównym celem spotkania było dopracowanie kwestii wydania w języku 
polskim i niemieckim informatora przybliżającego istotę tego projektu.

Niemieccy goście podczas wizyty w Strawczynie.
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II Oblęgórska Noc Kupały

Podczas otwarcia festynu - 19 czerw-
ca br. - przy świetlicy „Skałka” w Ob-
lęgorze – sołtys Henryk Zapała stwier-
dził m.in.: „Po raz drugi organizujemy 
festyn rodzinny - święto mieszkańców 
naszego sołectwa. W przygotowaniach, 
a w szczególnie przy budowie sceny, 
pomocy poważnej i bezinteresownej 
udzieliło wielu mieszkańców naszej 
miejscowości. Także wiele firm i osób 
spoza sołectwa, dając tym samym wyraz 
sympatii mieszkańcom Oblęgóra. Ser-
decznie dziękuję za pomoc, szczególnie 
sponsorom, bez których ta impreza by 
się nie odbyła.”

Miłym akcentem festynu było wrę-
czenie sołtysowi Henrykowi Zapale, 
przez rzeczniczkę prasową wojewody 

świętokrzyskiego Agatę Wojdę, tytułu 
„Budowniczego Sceny” i okolicznościo-
wego kasku oraz albumu ufundowanego 
przez znanego antykwariusza kieleckie-
go Igora Metzgera.

Inicjatywy społeczne w sołectwie 
wysoko ocenił wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk, który życzył, zebra-
nym na festynie mieszkańcom, sympa-
tycznej zabawy i relaksu w poczuciu 
dobrze spełnionego obowiązku wobec 
swojej „Małej Ojczyzny”. Do gratulacji 
i życzeń przyłączył się przewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go Marek Gos, mieszkaniec gm. Straw-
czyn.

I trzeba przyznać, że festynowa zaba-
wa była przednia i atrakcyjna: przy oka-

zji popularyzowano kampanię wojewody 
świętokrzyskiego „Z sercem dla serca” . 

Uczestnicy festynu mogli spróbo-
wać miejscowe potrawy, przygotowane 
przez osiem pań, które wzięły one udział 
w konkursie pn. „Dziedzictwo Kulinarne 
Oblęgóra.”

Na nowo zbudowanej scenie zapre-
zentowali się artyści miejscowi i zapro-
szeni. Duże brawa otrzymali uczniowie 
ZPO w Oblęgorku, którzy przestawili 
piosenki i tańce a także ciekawe widowi-
sko regionalne pt. „Urok świętokrzyskiej 
krainy”. Konferansjerzy, w rolę których 
wcielili się: dyrektor ZPO Henryka Ci-
sowska i działacz społeczny Ryszard 
Mikurda, przeprowadzili wiele konkur-
sów z nagrodami dla dzieci i dorosłych.

Jak zwykle, bardzo dobrze przyjęto 
występ Gminnej Orkiestry Dętej (i jej 
solistów) prowadzonej przez kapelmi-
strzów: Jacka Cielibałę i Michała Le-
śnika.

Mimo kaprysów pogody (kilka razy 
spadł rzęsisty deszcz), zabawa trwała do 
późnego wieczora. Uczestnicy festynu 
umówili się na spotkanie za rok. 

(Kos.)

Święto mieszkańców sołectwa
To już drugie święto mieszkańców Oblęgóra, w gminie Strawczyn, przygoto-

wane przez Stowarzyszenie „Skałka”- prezes Tadeusz Czarnecki - oraz sołtysa 
Henryka Zapałę, przy wsparciu licznych sponsorów, w tym Sekretariatu Regio-
nalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Festyn odbył się po raz czwarty. Na 
jego program festynu złożyło się wiele 
atrakcji. Przybyli na imprezę rodzice 
i dzieci mogli liczyć na rozrywki, któ-
re zapewnili artyści cyrkowi, a także 
występ szkolnego kabaretu FSK oraz 
uczniów, którzy przygotowywali różne 
scenki i skecze. Spektakularny pokaz 
zaserwowała straż pożarna, natomiast 
ratownicy medyczni uczyli chętnych 
udzielania pierwszej pomocy. Publicz-
ność mogła podziwiać prace plastycz-
ne uczniów naszej szkoły oraz zdjęcia 
i pamiątki przywiezione z podróży po 
krajach europejskich, które odbyli nasi 

Festyn rodzinny w Promniku
Dzień 12 czerwca br. upłynął mieszkańcom Promnika pod znakiem dobrej 

zabawy i miłej atmosfery, którą udało się stworzyć nauczycielom i uczniom 
w ZPO w Promniku w formie festynu rodzinnego.

uczniowie wraz z nauczycielami, w ra-
mach projekty Comenius. 

Podczas festynu, oprócz wielu in-
nych atrakcji, których nie sposób wy-
mienić, można było także posilić się 
kiełbaską z grilla, a na deser mamy na-
szych uczniów zaserwowały przepyszne 
ciasta. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs wiedzy sołectwie Pomnik – 
nagrody ufundowała Rada Sołecka oraz 
konkurs o nowych obiektach sportowych 
w Strawczynie, w którym na uczestni-
ków czekały atrakcyjne nagrody – karne-
ty na basen ufundowane przez dyrektora 
SCKiS, Macieja Lewandowskiego.

Imprezę uświetniło swoją obecnością 
wielu znamienitych gości, m.in. święto-
krzyski wicekurator oświaty – Lucjan 
Pietrzczyk. 

Za zorganizowanie wspaniałego fe-
stynu, pomoc, zapał i przychylne nasta-
wienie podczas trwania i przygotowy-
wania imprezy dyrekcja ZPO dziękuje: 
Radzie Rodziców oraz sponsorom, 
dzięki którym impreza miała tak wy-
soki poziom: Tomaszowi Michalskie-
mu, Bogdanowi Pichecie, Czesławo-
wi Szcześniakowi, Janowi Kotwicy 
z Korczyna (transport osób), Święto-
krzyskiemu Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarne-
go, Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń”, 
Komendzie Miejskiej Policji w Kiel-
cach, Komisariatowi Policji w Straw-
czynie oraz Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Promniku. 

Tak bawili się mieszkańcy Oblęgóra i okolic na swoim święcie.
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Projekt partnerski na finiszu

Powyżej średniej krajowej

Głównym celem projektu było 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez wyrównanie dyspro-
porcji edukacyjnych w trakcie procesu 
kształcenia oraz rozwijanie kompetencji 
kluczowych. W ramach realizacji pro-
jektu odbyły się wyjazdy edukacyjne 
do Parku Jurajskiego w Bałtowie, „bia-
ła szkoła” w Zakopanem, wakacyjny 
wyjazd nad Morze Bałtyckie do Wła-
dysławowa. Uczniowie uczestniczyli 
w cotygodniowych wyjazdach na krytą 
pływalnię, podczas których opanowali 
umiejętność pływania różnymi stylami. 
Dzięki udziałowi w zajęciach tanecz-
nych zyskali umiejętności taneczne, 
które zaprezentowali podczas festynów 
szkolnych, Festynu Gminnego „Krew 
darem życia”, „Strawczynady”, „Świę-
ta Małych Ojczyzn” w Kielcach oraz 
na otwarciu Krytej Pływalni „Olimpic” 
w Strawczynku. Uczestnicy projektu od-
nosili także sukcesy : Natalia Piotrow-
ska zajęła I miejsce, a Karolina Sideł 

miejsce III w kategorii grafika kompu-
terowa na poziomie gimnazjum w kon-
kursie plastycznym pod hasłem „Podróż 
Stasia i Nel przez pustynię i puszczę”, 
który zorganizowany był w ramach XVII 
Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka 
Sienkiewicza. Prezentacja multimedial-
na „Innowacje w Oblęgorku” wykonana 
przez Karolinę Tomczyk, Anetę Jasiń-
ską i Karolinę Śliwę na zajęciach koła 
informatycznego „Młodzi Webmasterzy” 
została wyróżniona w konkursie „Moja 
innowacyjna szkoła” zorganizowanym 
przez Biuro Komunikacji Społecznej 
i Biuro Innowacji Urzędu Marszałkow-
skiego. Uczestniczyło w nim ponad 200 
uczniów gimnazjów z województwa 
świętokrzyskiego. Celem konkursu było 
podzielenie się swoimi obserwacjami na 
temat innowacyjnych zmian zachodzą-
cych w szkołach oraz nowatorskich me-
tod zdobywania wiedzy. Uczestnicy kół 
matematycznych wzięli udział w szkol-
nym konkursie matematycznym „Czar 

Wyrównywanie szans  
edukacyjnych uczniów

Dobiega końca projekt partnerski realizowany od 01.10.2009 roku do 
31.08.2011 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku i Szkole Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyńskiej. Kierownikiem projektu była Henryka Ci-
sowska – dyrektor ZPO w Oblęgorku, a koordynatorem Beata Kabała – dyrek-
tor SP w Rudzie Strawczyńskiej.

par” oraz uczestniczyli w projekcie „Ma-
gia Matematyki” organizowanym przez 
ŚCDN w Kielcach. Zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej odbywały się na sali gimna-
stycznej z wykorzystaniem przyrządów 
i przyborów do ćwiczeń korygujących 
wady postawy. Zajęcia odbywały się 
także w terenie - uczniowie uczestniczy-
li w rajdzie pieszym na Baranią Górę, 
który zakończył się ogniskiem z piecze-
niem kiełbasek. Uczestnicy zajęć filmo-
wych zostali szkolnymi „paparazzi” – 
fotografowali i filmowali wiele ważnych 
szkolnych wydarzeń. Dużo pracowali 
w plenerach – efektem pracy uczniów są 
zbiory zdjęć oraz albumy tematyczne. 

Produktem końcowym zajęć języ-
kowych są zredagowane przez uczniów 
opowiadania twórcze w trzech językach: 
polskim, angielskim i niemieckim. Z za-
jęć koła biologicznego gabloty z prepa-
rowanymi okazami owadów. W ramach 
realizacji zadań projektowych zaplano-
wany jest w okresie od 10 do 17 lipca 
wyjazd do Stegny Gdańskiej nad Morze 
Bałtyckie. Pobyt pod hasłem: „Szlakiem 
polskich pisarzy” zapowiada się bardzo 
atrakcyjnie pod względem poznawczo – 
edukacyjnym. Uczniowie z ZPO w Ob-
lęgorku i SP w Rudzie Strawczyńskiej 
z dużym zaangażowaniem uczestniczyli 
w zajęciach projektowych, które były dla 
nich źródłem zdobywania nowych wia-
domości, umiejętności i współdziałania 
zespołowego. 

Wartość projektu „Akademia Speł-
niania Marzeń” wyniosła 524 579 zł.

Przed festynem rodzinnym w Promniku miało 
miejsce inne, ważne wydarzenie w życiu szkoły, a mia-
nowicie zakończył się III etap projektu „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który 
był współfinansowany przez UE w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu, dzieci 
bardzo chętnie w nich uczestniczyły. W przygotowanych 
ośrodkach zainteresowań mogły rozwijać swoje zdolności 
i zainteresowania, a także poprzez zabawę wyrównywać 
istniejące braki w nauce. Tematem wiodącym tych zajęć 
była „Rodzina”, dlatego na zakończenie tych zajęć od-
był się pokaz efektów wspólnej pracy dzieci i nauczycieli 
biorących dział w projekcie. Pokaz przeznaczony był dla 
rodziców, dyrekcji, nauczycieli, kolegów. Uczniowie za-
prezentowali w inscenizacji pt. „Dzień Rodzica”. Pięknie 
deklamowali wiersze, śpiewali i tańczyli.

Kolejnym, ważnym projektem, o którym należy 
wspomnieć jest Comenius, który realizowany był w tym 
roku w SP i w gimnazjum, będzie on także kontynuowa-
ny w przyszłym roku szkolnym.

W maju, w ramach projektu Comenius „A healthy 
mind in a healthy body” (W zdrowym ciele zdrowy duch), 
uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 3 w Pomniku 
odwiedzili szkołę partnerską w Danii. 

W połowie kwietnia gimnazjaliści w całym kraju pisali test hu-
manistyczny i matematyczno-przyrodniczy. Z obydwu można było 
maksymalnie osiągnąć notę 100 pkt.

15 czerwca br. opublikowano wyniku tego egzaminu: średnia kra-
jowa to 48,49 pkt., wojewódzka: 48,71. Świetnie spisali się gimna-
zjaliści z Oblęgorka, którzy w rankingu wojewódzkim zajęli 13 miej-
sce ! Feralna „13” okazała się, tym razem, znakomitą lokatą ! Nasi 
uczniowie uplasowali się tuż za świetnymi szkołami Kielc (I miejsce: 
Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach - 83,33 pkt.), 
Starachowic, Skarżyska - Kam. oraz Buska Zdroju. Z gmin wiejskich 
nasi gimnazjaliści znaleźli się na I miejscu !

W pow. kieleckim średnia ocena testu wyniosła 47,06 pkt. (w Kiel-
cach: 53,66 pkt.). Dodajmy, że na liście 50 najlepszych gimnazjów 
w województwie, gimnazjum w Strawczynie uplasowało się na 34 
miejscu – 54,14 pkt., co też należy uznać za bardzo dobry wynik.

Warto podkreślić, że był to ostatni egzamin gimnazjalny w dotych-
czasowej formie. Od przyszłego roku części humanistyczna i matema-
tyczno-przyrodnicza zostaną podzielone. Test humanistyczny na dwie 
części: polonistyczną i historyczną, zaś matematyczno-przyrodniczy 
na matematyczną i przyrodniczą. Część językowa egzaminu podzie-
lona zostanie na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Od przy-
szłego roku wynik językowej części egzaminu gimnazjalnego będzie 
brany pod uwagę przy rekrutacji do liceów i techników. (J.)

Projekty, które  
wzbogacają wiedzę13 miejsce w województwie 

gimnazjalistów z Oblęgorka !
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Festyn rodzinny w ZPO w Oblęgorku

W konkursie wiedzy o Józefie Wybickim

10 czerwca br. Szkoła Podstawowa 
w Rudzie Strawczyniej zorganizowała 
Gminny Konkurs Matematyczny „Z Ma-
tematyką za Pan Brat” Świetnym pozio-
mem wiedzy wykazali się uczniowie SP 
Chełmce Krzysztof Kubicki - zajmując 
I miejsce oraz Rafał Kurczyński - II 
miejsce. Uczniów przygotowała Małgo-
rzata Kobiec. III miejsce zajął Rafał Ga-
weł z SP w Oblęgorku.

W konkursie wzięło udział 12 
uczniów ze szkól podstawowych.

Nagrody dla uczestników ufundowa-
ła Szkoła Podstawowa w Rudzie Straw-
czyńskiej oraz Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie.

Gminny Konkurs 
Matematyczny

10 marca br., w ZSP nr 1 w Kielcach, 
Wiktoria Krakowiak i Kinga Orze-
chowska reprezentowały Gimnazjum 
nr 2 w Oblęgorku podczas XVIII Re-
gionalnego Konkursu Wiedzy o Józefie 
Wybickim. 

Jakież było zdziwienie wszystkich 
uczestników konkursu oraz zaproszo-
nych gości, gdy po Kindze Orzechow-
skiej odbierającej nagrodę za zajęcie II 
miejsca, poproszona została laureatka 
I miejsca - Wiktoria Krakowiak. „Dwa 
pierwsze miejsca dla Oblęgorka!” – dało 
się słyszeć na sali szmer zaskoczenia 
połączony z nutą zazdrości. Przygoto-
wująca je do konkursu nauczycielka ję-
zyka polskiego, p. Marzena Walczak, 
z dumą odbierała gratulacje.

Uczestnicy konkursu wzięli rów-
nież udział w sesji popularnonaukowej 
poświęconej w tym roku przyjaźni pol-
sko-węgierskiej. Prowadzący imprezę p. 
Andrzej Kozieja (pracownik naukowy 

UJK) w niezwykle zajmujący sposób 
wprowadził słuchaczy w tematykę. Pod-
czas konkursu przeprowadzanego przez 
niego wśród widowni, zgromadzeni do-
wiedzieli, że największą sympatią nasz 
naród obdarzają mieszkańcy Białorusi, 
Rumunii oraz Słowacji. Następnie p. 
Marek Maldis zaprezentował swój film 
dokumentalny, w którym poszukiwał 
odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście 
Polacy i Węgrzy to dwa bratnie narody. 
Dyskusję wokół tego tematu rozwinął 
kolejny gość, który specjalnie zawitał 
do ZSP nr 1 w Kielcach ze stolicy, dy-
rektor Instytutu Węgierskiego w War-
szawie, dr J. Tischler. Całość dopełniła 
wystawa poświęcona Ferencowi Liszto-
wi, połączona z wystąpieniem na temat 
życia kompozytora oraz przewspaniały 
koncert na dwa fortepiany w wykonaniu 
ucznia i nauczyciela kieleckiej szkoły 
muzycznej. (M. W.)

Laury zwycięstwa  
dla gimnazjalistek

Uczennice ZPO w Oblęgorku zajęły I i II miejsce w konkursie na temat pol-
skiego hymnu narodowego i życia Józefa Wybickiego.

Dalsza część festynu odbywała się na 
placu szkolnym, gdzie uczniowie poszcze-
gólnych klas zaprezentowali program ar-
tystyczny oraz wzięli udział w licznych 
konkursach oraz zawodach sportowych 
m.in. w Turnieju Piłki Siatkowej o Pu-
char Ryszarda Mikurdy. W turnieju udział 
wzięły 3 drużyny: uczniowie, rodzice, 
nauczyciele. Bezkonkurencyjny okazał 
się zespół uczniów, który zajął I miejsce. 
Niezwykłe emocje dostarczył drugi mecz, 
w którym nauczyciele po niezwykle za-
ciętej i wyczerpującej walce minimalnie 
pokonali rodziców i zajęli II miejsce. 

W tym samym czasie pod sceną zgro-
madziły się dzieci z rodzicami, gdyż kon-
kursy dla najmłodszych prowadził poli-
cjant asp. Tomasz Królak. 

Ostatnim punktem festynu był występ 
cyrku (tresura psów, węże, akrobatyka, 
iluzja), który dostarczył wielu wrażeń 
najmłodszym widzom. Występ odbył się 
dzięki Fundacji Pomocna Dłoń, która sfi-
nansowała popisy cyrkowców.

W czasie trwania fe-
stynu miało miejsce rów-
nież wiele atrakcji towa-
rzyszących: turniej rzutów 
lotkami, w którym wygrał 
Karol Snochowski, loteria 
fantowa przygotowana 
przez p. Jolantę Smolar-
czyk (wśród nagród na 
loterii było 12 piłek dmu-
chanych ufundowanych 
przez Stowarzyszenie 
Kobiet „Jagienki” z Ob-
lęgorka), wystawa prac 
i fotografii wykonanych 

Przez cały czas trwania festynu dzieci, 
młodzież i goście mogli bezpłatnie skosz-
tować wspaniałych poczęstunków: przede 
wszystkim ciast upieczonych przez rodzi-
ców, a nawet naszych uczniów, potraw 
i smakołyków przygotowanych przez 
Stowarzyszenie „Skałka” z Oblęgorka 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Cheł-
miec, zaś Rada Rodziców zakupiła i przy-

Po pracy relaks i rozrywka !
W ZPO w Oblęgorku, 11 czerwca br., odbył się festyn rodzinny. Dyrektor 

Henryka Cisowska przywitała zaproszonych gości, rodziców i dzieci. Popisy ta-
neczne, n otwarcie imprezy, zaprezentowały tancerki z Kieleckiej Szkoły Tańca 
„Impuls 1” oraz uczennice naszej szkoły uczestniczące w projekcie „Akademia 
Spełniania Marzeń” przygotowywane przez p. Bartosza Penkalę.

przez uczniów, wystawa owadów, kącik 
niemieckojęzyczny, malowanie twarzy, 
ścianka do wspinaczki, trampolina, strze-
lanie z łuku przygotowane przez p. Edytę 
Mastalerz.

Do dyspozycji dzieci był również sto-
jący na parkingu radiowóz policyjny oraz 
Hepcio – pies na kołach, którego opie-
kunką jest p. Karina Schwerzler.

gotowała owoce i napoje, a dla dorosłych 
kawę i herbatę. Dużym powodzeniem 
cieszyły się potrawy z grilla za symbo-
liczną złotówkę.

Nad organizacją imprezy i spraw-
nym przebiegiem czuwał Marcin Zieliń-
ski, opiekun Samorządu Uczniowskiego 
Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku.

Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim 
rodzicom, którzy bardzo aktywnie zaan-
gażowali się w przygotowanie festynu 
oraz sponsorom, którymi byli: Grzegorz 
Raczyński, Teatr Lalki i Aktora „Ku-
buś” w Kielcach, Pływalnia „Olimpic”, 
Ryszard Mikurda, Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Ko-
biet „Jagienka”, Stowarzyszenie Skał-
ka - Oblęgór, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Chełmiec, częściowy sponsoring 
- państwo Mastalerz.

Marcin Zieliński

Zabawa z krzesłami podczas festynu w ZPO Oblęgorek.
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Setna rocznica wydania powieści 
oraz fakt, że jej obszerne fragmenty po-
wstały właśnie w Pałacyku w Oblęgor-
ku, zostały uczczone zorganizowaniem 
wystawy Na Czarnym Lądzie. Prezen-
towane są na niej pamiątki, które Sien-
kiewicz przywiózł ze swej egzotycznej 
podróży a więc: róg nosorożca, kły hipo-
potama, broń, zdjęcia a także wykonane 
przez niego rysunki zwierząt afrykań-
skich. Uwagę przykuwa też zielony ku-
fer podróżny oraz aparat fotograficzny, 
zakupiony przez Sienkiewicza tuż przed 
wyprawą do Afryki, w Neapolu. Na wy-
stawie można zapoznać się także z liczną 

W Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Wystawa „Na czarnym lądzie”
Mija właśnie sto lat od momentu pojawienia się przepięknej powieści dla 

dzieci i młodzieży W pustyni i w puszczy, która z miejsca okazała się bestsellerem. 
Henrykowi Sienkiewiczowi pracę nad książką ułatwiał fakt, że sam był w Afry-
ce i widział kraje, które później opisał. Jego podróż rozpoczęła się w Boże Na-
rodzenie 1890 roku, kiedy to statkiem Rawenna wypłynął z Neapolu do Kairu, 
i trwała ponad trzy miesiące. 

korespondencją pisarza z okresu podró-
ży oraz tworzenia powieści. 

Bez wątpienia jednym z najważniej-
szych eksponatów jest rękopis W pustyni 
i w puszczy oraz pierwsze wydanie odcin-
kowe powieści pochodzące ze zbiorów 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu. Liczną grupę stanowią 
też najciekawsze wydania książki oraz 
przekłady na języki obce m. in. hebrajski, 
rumuński, węgierski. Nie mogło tu też 
zabraknąć unikatowych fotografii Wandy 
Ulanowskiej, która była prototypem po-
wieściowej bohaterki i odegrała niemałą 
rolę w procesie tworzenia książki. 

Uzupełnieniem wystawy jest nie-
zwykła kolekcja plemiennej sztuki afry-
kańskiej ze zbiorów Doroty i Dariusza 
Niestrzębskich, na którą składają się 
między innymi: rytualne maski, biżute-
ria, przedmioty gospodarstwa domowego 
czy też insygnia władzy. W zbiorze do-
minują obiekty pochodzące ze wschod-
niej i środkowej części Demokratycznej 
Republiki Kongo. Najstarsza w kolekcji 
figurka, Lega w stylu kolonialnym, po-
chodzi z 1888 roku, kolejna z czasów 
wyprawy dr. Antoniego Jakubskiego na 
tereny ówczesnej Niemieckiej Afryki 
Wschodniej tj. z lat 1909-1910. 

Wernisaż wystawy uświetnił swoją 
grą zespół ze Szkoły Nauki Gry na Bęb-
nach Etnicznych „Strefa Rytmu” z War-
szawy. W ciągu dwóch tygodni, wystawę 
zwiedziło już około 3 tysięcy osób.

Ekspozycję można zwiedzać do koń-
ca lipca 2011 roku. Od wtorku do nie-
dzieli, w godz. 9 - 16. Koszt wstępu 1 zł. 
Wystawie towarzyszy wydawnictwo Na 
Czarnym Lądzie…

W dniach 13 – 17 czerwca w ZPO 
w Strawczynie miały miejsce obchody 
Tygodnia Języków Obcych, zaplano-
wane i zrealizowane przez nauczycie-
li języka angielskiego i niemieckiego, 
przy aprobacie dyrektor szkoły J. E. 
Błaszczyk, w ramach których odbył się 
szereg uroczystości i konkursów popu-
laryzujących naukę języków i kulturę 
krajów anglo - i niemieckojęzycznych. 

Uczniowie klas IV-VI szkoły pod-
stawowej uczestniczyli w konkursie 
„Master of communication” oraz w kon-
kursie piosenki angielskiej i niemiec-
kiej. Obchody dni języków wzbogacone 
zostały o prezentacje na temat krajów 
anglo - i niemieckojęzycznych oraz in-
scenizację przygotowaną przez klasę 
III szkoły podstawowej pod kierunkiem 
A. Szyszki pt. „Fairytale birthday, czyli 
urodziny bajki”. Uczniowie kl. IIIa gim-
nazjum zaprezentowali przedstawienie 
„New adventures off Litle Red Riding 
Hood”(„Nowe przygody Czerwone-
go Kapturka”), które przygotowali pod 
opieką A. Stefańczyk. Nie zabrakło rów-
nież wystąpienia z elementami języka 
niemieckiego – „Sztuczki i kruczki, czy-
li jak uczyć się języków obcych”- które 
pod kierunkiem E. Żelaznej przedstawi-
li uczniowie kl. II gimnazjum. Wszystkie 
inscenizacje – barwne i wesołe - bardzo 
spodobały się młodzieży szkolnej i za-
chęciły ją do nauki języków. 

Tydzień  
Języków Obcych ZAPRASZANY MIESZKANCÓW STRAWCZYNA

w wieku od 45 do 64 lat 
do wzięcia udziału w projekcie naukowo –badawczym:

W projekcie można skorzystać  
z bezpłatnych badań zdrowotnych: 
• elektrokardiografia (EKG), 
• pomiar ciśnienia, poziomu tlenku 

węgla w wydychanym powietrzu
• spirometria,
• badanie krwi (cukier, lipidogram)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIO-MEDIC
Strawczyn, ul. Ogrodowa 2, tel.: 601 585 480

Dzięki badaniom dowiesz się, na co zwrócić uwagę by nie zachorować.  
Możesz również skorzystać z bezpłatnej profilaktyki antynikotynowej.

Nasz personel zaproponuje dogodny dla Ciebie termin. 
Nie czekaj.

PATRONAT HONOROWY OBJĘLI:
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, PREZYDENT KIELC

Projekt PNRF- 228-AI-1/07współfinansowany przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
 e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

Centrum Kultury i Sportu zaprasza

122 metry ryb ! - tyle wyniosła po zsumowaniu, długość 
ryb złowionych podczas pierwszych na zbiorniku w Straw-
czynie, zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Zawody zorganizowało 
miejscowe Centrum Kultury i Sportu.

W wędkarskie szranki stanęło 32zawodników w wieku od 10 
do 16 lat, w tym sporo dziewcząt. Wędkarze najpierw rozlosowali 
stanowiska, po czym przystąpili do zawodów. Współzawodnictwo 
zakończyło się sensacyjnym wynikiem: w tym sporcie, uważanym 
za bardzo męski, zwyciężyła Natalia Kurkiewicz, która złowi-
ła ryby łącznej długości 1148 cm. Drugie miejsce zajął Łukasz 
Adamczyk, któremu zabrakło tylko 26 cm, trzeci Michał Adam-
czyk stracił już ponad 2 metry. Warto dodać, że łączna długość 
złowionych podczas zawodów ryb wyniosła 122 metry ! Złowione 
ryby wróciły, po zmierzeniu, do zalewu. Zwycięzcy otrzymali pu-
chary i nagrody.

Już teraz zapraszamy na kolejne zawody, które odbędą się 
26 czerwca od godz. 8.00. Tym razem zawodnicy będą walczyć 
o Puchar Starosty Kieleckiego. (J.)

Jeżeli chcesz poznać tajniki szybkiego czytania, sztuki koncen-
tracji i relaksacji, techniki efektywnego uczenia się to koniecznie 
przyjdź na spotkanie na które wspólnie zapraszają: Szkoła Szybkie-
go Czytania i Technik Uczenia Się „ TUBAJ” Oddział w Kielcach 
oraz Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynku.

Spotkanie odbędzie się w sali na pierwszym piętrze budynku basenu 
w Strawczynku w środę 20 lipca o godzinie 18-ej. Osoby uczestniczące 
w spotkaniu będą mogły skorzystać z wakacyjnego kursu szybkiego 
czytania i technik pamięciowych w preferencyjnej cenie 600,00 zł ! 
Jeśli potrzebujesz więcej informacji zadzwoń pod nr tel.: 501 277 045.

Ogłoszenie

Kanalizacja dla Chełmiec

Pierwsze zawody wędkarskie  
na zbiorniku w Strawczynie

Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach 
wiekowych:

- dzieci w wieku 6-8 lat (do kursu mogą zo-
stać dopuszczone dzieci 5- letnie, gdy warunki 
fizyczne dziecka na to pozwolą);

- dzieci w wieku 9-14 lat;
- młodzież i dorośli (powyżej 15-stego roku 

życia)
Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką 

wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Kadrę 
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w 
Strawczynku stanowią starannie dobrani pro-
fesjonaliści. Instruktorzy prowadzący zajęcia 
posiadają uprawnienia ratownika WOPR.

Wakacyjny kurs pływania w Pływalni 
,,OLIMPIC” obejmują :

- oswajanie z wodą, ćwiczenia wyporno-
ściowe,

- naukę leżenia na piersiach i grzbiecie, do-
skonalenie oddychania pod wodą, 

Wakacyjny Kurs Nauki Pływania
- naukę pracy nóg do stylu grzbietowego i 

dowolnego,
- naukę poślizgu na piersiach i grzbiecie, 

doskonalenie pracy nóg do stylu grzbietowego 
i dowolnego,

- doskonalenie pływania z przyborami na 
grzbiecie i piersiach (woda głęboka), nauka pra-
cy ramion do stylu grzbietowego,

- doskonalenie pracy ramion do grzbietu, 
kontynuacja pływania na grzbiecie i piersiach 
z przyborami (woda głęboka), nauka pracy ra-
mion do stylu dowolnego,

- doskonalenie pływania na grzbiecie i pier-
siach bez przyborów, koordynacja pracy ramion 
i nóg do stylu grzbietowego i dowolnego - połą-
czenie koordynacji pracy ramion i nóg w stylu 
dowolnym z oddychaniem,

- pływanie pełnym stylem grzbietowym, 
utrzymywanie się na powierzchni wody w po-
zycji pionowej,

- pływanie pełnym stylem dowolnym, skoki 
do wody,

- utrwalanie poznanych umiejętności pły-
wackich, gry i zabawy w wodzie.

Niepowtarzalna okazja, aby nauczyć się 
pływać i pamiętaj o tym, że nigdy nie jest za 
późno na naukę pływania! 

Na kurs szczególnie zapraszamy dzieci. 
Spraw przyjemność swojemu dziecku i zapisz 
go na zajęcia. Spędzi niezapomniany czas z ró-
wieśnikami, wypełni czas letniego wypoczynku 
i nabędzie umiejętności pływackich! Nie czekaj 
i już dziś zapisz siebie lub swoje dzieci na kurs. 
Zajęcia dla dzieci odbywać się będą w terminie 
i godzinach uzależnionych od ilości chętnych.

Cena kursu to jedyne 75zł za 15 godzin 
lekcyjnych (45min.) cena kursu nie obejmuje 
biletu wstępu na basen.

Przyjdź na Krytą Pływalnię ,,OLIMPIC” 
lub zadzwoń!

Centrum Sportowo Rekreacyjne  
w Strawczynku 

ul: Turystyczna 6; 26-067 Strawczyn 
41 333-57-97 do 99; nfo@olimpicstrawczyn.pl

www.olimpicstrawczyn.pl

Gmina Strawczyn zrealizowała zadanie pn.: „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Chełmce wraz 
z przerzutem ścieków do Strawczynka” za łączną kwotę  
6 899 979,23 zł. 

Na realizację w/w zadania gmina Strawczyn otrzy-
mała dofinansowanie ze środków:

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 1 000 000 zł, 

• Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ra-
mach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 
2 706 914 zł, 

• własne środki finansowe wnioskodawcy w kwocie  
3 193 065,23 zł.

W tym roku Święto Gminy odbędzie sie w dniach 20 
- 21 sierpnia. Po raz pierwszy zostanie zorganizowane na 
terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego OLIMPIC 
w Strawczynku. 

W programie wiele atrakcji: występy artystów, wesołe 
miasteczko, pokaz sztucznych ogni.

Jak co roku, w trakcie „Strawczynady” zorganizowana 
zostanie akcja „Krew darem życia”, w której mieszkańcy 
naszej gminy od lat dają dowody wielkiej wrażliwości spo-
łecznej i zaangażowania w ideę krwiolecznictwa.

Zapraszamy  
na „Strawczynadę” 2011


