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Wójt Tadeusz Tkaczyk odbiera statuetkę dla gminy Strawczyn 
z rąk członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Pio-
tra Żołądka.

Nowe usługi w OLIMPIC-u

- czytaj na str. 2

XVIII Międzyszkolny Konkurs o Życiu  
i Twórczości Henryka Sienkiewicza

- czytaj na str. 4-5

Masaż i solarium

Sukcesy uczniów  
„na polu chwały”

Masażyści Ilona Tkaczyk i Grzegorz Chlasta zapewniają pro-
fesjonalne usługi.

Laureaci konkursu w kat. gimnazja: w środku zwycięzcy 
z gimnazjum w Oblęgorku: Wiktoria Krakowiak i Dominik 
Bielawski.

dokończenie na str. 3

Plebiscyt Euro-Gmina 2011/2012

Nagroda specjalna  
dla Strawczyna

Najlepsze samorządy i najlepsi samorządowcy wojewódz-
twa świętokrzyskiego zostali uhonorowani - 24 maja br. - pod-
czas uroczystej gali ósmej już edycji plebiscytu „Euro - Gmina 
2011/2012”. Rozstrzygnięcie plebiscytu odbyło się w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach. Galę uświetnili występami tan-
cerze ze Szkoły Tańca Rewanż oraz piosenkarz Jerzy Filar.

Statuetki szczęśliwym laureatom wręczał, w imieniu Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek - członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego, a w imieniu wojewody Edyta 
Suchoń – dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów 
Pomocowych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz dyrektor 
agencji Pop-Art i współorganizator plebiscytu Jerzy Chrobot.



2 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

Sprawdzian szóstoklasistów

Okręgowa Komisja Egzamina-
cyjna w Łodzi opublikowała wyniki 
tegorocznego sprawdzianu szóstokla-
sistów. Średni wynik woj. świętokrzy-
skiego wyniósł 22,23 pkt. na 40 możli-
wych i był niższy od średniej krajowej, 
która wyniosła 22,75 pkt.

Najlepszy wynik w regionie uzyska-
li szóstoklasiści z Kielc, którzy uzyskali 
bardzo dobrą średnią – 24,95. To naj-
wyższy wynik powiatu ( Kielce, to pow. 
grodzki) na terenie działania całej Łódz-
kiej Komisji Egzaminacyjnej.

Z gmin bardzo dobrze wypadła są-
siednia gm. Miedziana Góra, uzyskując 
wynik: 25,34 pkt. (sprawdzianowi pod-
legało 119 uczniów). Marnie wypadła 
druga, sąsiednia gmina – Łopuszno – 
20,25 pkt. (85 uczniów).

Szkoły podstawowe w naszej gminie 
uzyskały wyniki średnie, choć wyższe 
od średniej wojewódzkiej. Nasz wynik 
w gminie, to 23,06 pkt. (127 uczniów), 
przy czym poszczególne SP uzyskały na-
stępujące noty: SP Strawczyn – 22,87 pkt. 
(31 uczniów), SP Oblęgorek – 23,35 (20 
uczniów), SP Promnik – 23,71 (14), SP 
Chełmce – 22,58 pkt. (19), SP Korczyn 
– 22,24 pkt. (17), SP Ruda Strawczyńska 
– 23,64 (14), SP Niedźwiedź – 23,58 pkt. 
(12 uczniów). Jest więc powód do anali-
zy poziomu nauczania, bowiem zawsze 
może być lepiej.

(J.)

Średni wynik 
uczniów  

z naszych szkół 

Nowe usługi w OLIMPIC-u

Masaż ciała to najlepszy prezent, jaki 
możesz podarować swojemu ciału bądź 
bliskiej osobie. Masaż to sposób na zre-
laksowanie się i rozluźnienie, przynosi 
ulgę przy bólach ciała i uczuciu spięcia. 

podest. Komfort opalania podnosi panel 
sterowania w wersji Lux z mp3, bryza 
i wyrzutem powietrza.

Lampa sollux zapewnia zabiegi z wy-
korzystaniem podczerwieni. Rozgrzewa-

Masaż i solarium
Centrum Sportowo - Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku poszerzyło 

swoje usługi: od 18 maja br. czynny jest tutaj gabinet masażu i solarium BIO 
SEGMENT. Uroczyste otwarcie gabinetu odbyło się z udziałem wójta naszej 
gminy Tadeusza Tkaczyka oraz dyrektora centrum Macieja Lewandowskiego, 
którzy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi w wejściu do gabinetu.

Ilona Tkaczyk prezentuje 
nowoczesne solarium.

Goście powitani zo-
stali przez młodzież z or-
kiestry dętej pięknym 
wykonaniem piosenki 
„Bądź pozdrowiony Go-
ściu nasz”. Następnie 
przedstawiciele samo-
rządów wszystkich po-
ziomów nauczania, od 
kształcenia zintegrowa-
nego po gimnazjum, pod 
kierunkiem katechetki 
D. Mróz, serdecznie 
przywitali gości kwiata-

Ks. biskup Kazimierz Gurda  
z wizytą w ZPO w Strawczynie

15 maja 2012 roku Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie odwiedzi-
ła niecodzienne delegacja, w skład której weszli: ks. biskup Kazimierz Gurda, 
ks. wizytator Sylwester Okła oraz proboszcz parafii Strawczyn – ks. Tadeusz 
Szot. W uroczystości wziął udział również gospodarz naszej gminy, wójt Tade-
usz Tkaczyk. 

mi i wręczyli im pamiątkowe upomin-
ki -  prace plastyczne wykonane przez 
uczniów ZPO w Strawczynie. Również 
dyrektor ZPO Elżbieta Błaszczyk, go-
rąco powitała gości i w swoim krótkim 
przemówieniu zaakcentowała korzyści 
płynące ze współpracy między domem 
rodzinnym, szkołą i Kościołem w ra-
mach wychowywania dzieci i młodzie-
ży w duchu wartości chrześcijańskich. 
Specjalnie na tę okazję młodzież klasy 
IIb gimnazjum, pod kierunkiem księdza 
G. Kuty, zaprezentowała przedstawienie 
pod hasłem: „Każdy ma swoje Wester-
platte…”, 

Również ksiądz biskup, dziękując 
młodzieży za piękny i pełen życiowej 
mądrości występ, odwołał się do słów 
papieża – Polaka. Przekonywał uczniów 
ZPO w Strawczynie, że warto żyć 
w zgodzie z samym sobą, w poszanowa-
niu wartości chrześcijańskich tak, aby 
wykorzystać swoje talenty, możliwości, 
by mieć w życiu cel i nie ulegać łatwym 
pokusom współczesnego świata. 

Od dawna ludzie wiedzieli, 
że pobudzając przez dotyk 
punkty na naszym ciele moż-
na poprawić jego kondycję, 
wzmocnić je oraz poprawić 
ogólne samopoczucie.

Usługi świadczyć będzie 
para zawodowych masa-
żystów: Ilona Tkaczyk ze 
Strawczynka oraz Grzegorz 
Chlasta z Kielc (oboje dys-
ponują odpowiednimi cer-
tyfikatami). Gabinet wypo-
sażony jest w nowoczesne 
solarium (opalanie na sto-
jąco), profesjonalny stół do 
masażu oraz lampę sollux. 

Zakres usług jest dość 
szeroki, gabinet oferuje 
masaże: leczniczy, relaksa-
cyjny, antycelulitowy (bańką chińską), 
klasyczny, drenaż limfatyczny, gorący-
mi kamieniami, ujędrniający, na 4 ręce 
i inne (ceny: od 15 do 80 zł).

Solarium: efektywne opalanie na sto-
jąco w kabinie Opal Fitness – piękną opa-
leniznę zapewnia 49 ustawionych w er-
goekonomiczny kształt lamp i lustrzany 

ją i dotleniają one skórę, 
eliminują toksyny z orga-
nizmu, stymulują metabo-
lizm, wspomagają działa-
nie kosmetyków, działają 
przeciwbólowo w choro-
bach kręgosłupa, doskonale 
przygotowują tkanki skóry, 
mięśni i stawów do masażu 
( światłoterapia i solarium - 
opalanie: 1 zł za minutę).

Gabinet proponuje kar-
nety na masaże: piąty jest 
ze zniżką 50 %, dziesiąty 
– za darmo - oraz kartę po-
darunkową – można komuś 
zrobić prezent w postaci 
masaży. Kupując masaż 
w prezencie bliskiej oso-
bie, otrzymasz dla siebie 10 

min. naświetlenia lampą sollux. Jest tak-
że karta stałego klienta, która upoważnia 
do 10 % zniżki na każdy z masaży.

Gabinet jest czynny od poniedział-
ku do soboty, w godz.: 13.00 – 21.00, 
tel.: 608-855-332; 608-855-392. Gabinet 
ma swoją stronę internetową: www.bio-
segment.pl (J.)
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-Wasze osiągnięcia są miarą naszego 
postępu cywilizacyjnego, który dokonu-
je się w województwie świętokrzyskim 
- mówił podczas gali Piotr Żołądek.

Przy wręczaniu nagród brano pod 
uwagę osiągnięcia i dokonania świę-
tokrzyskich samorządów w minionym 
roku.

Statuetka Gminy Roku przypadała 
w tym roku gminom Łączna i Łoniów. 
Super Gminami Roku zostały gminy 
Miedziana Góra i Solec-Zdrój. Tytuł 
Wójta Roku trafił do Tadeusza Dąbrowy 
- wójta gminy Piekoszów. Super Wójtem 
Roku został Tadeusz Sułek - wójt gmi-
ny Złota. Nagrody specjalne otrzyma-
ły: gmina Bieliny, która otrzymała tytuł 
Lidera w Pozyskiwaniu Środków Unij-
nych, gmina Iwaniska za projekt pod 

Plebiscyt Euro-Gmina 2011/2012

Z sesji Rady Gminy

Nagroda specjalna dla Strawczyna

Sprawozdanie finansowe SZOZ zatwierdzone
Będą tytuły „Zasłużony dla Gminy Strawczyn”

dokończenie ze str. 1 nazwą „Zamek Krzyżtopór markowym 
produktem turystycznym Województwa 
Świętokrzyskiego” oraz gmina Straw-
czyn za rozwój infrastruktury gmin-
nej. Nagrodę odebrał wójt naszej gminy 
Tadeusz Tkaczyk.

W „Echu Dnia”, 29 maja br., ukazał 
się specjalny dodatek, poświęcony VIII 
Plebiscytowi Euro – Gmina 2012/2012, 
w którym zaprezentowano osiągnięcia 
wyróżnionych gmin. Sporo miejsca za-
jęła informacja o naszej gminie. Czy-
tamy w niej m.in.: „ Gmina Strawczyn 
kładzie duży nacisk na rozwój infrastruk-
tury, turystyki, sportu i rekreacji. Celem 
nadrzędnym strategii rozwoju gminy 
jest wzrost poziomu życia mieszkańców 
poprzez zrównoważony rozwój gospo-
darczy gminy. Gmina intensywnie roz-
wija się pod względem gospodarczym. 

W ciągu ostatnich lat zmieniła się nie do 
poznania. Dziś rozkwita i z każdym ro-
kiem staje się coraz bardziej przyjazna 
i otwarta na potrzeby zarówno miesz-
kańców, jak i inwestorów. Gmina kładzie 
duży nacisk na rozwój turystyki i sportu” 
– tu wymienione są inwestycje z tego ob-
szaru, o których często pisaliśmy w na-
szej gazecie. 

W podsumowaniu prezentacji czyta-
my: „Kontynuacja podobnych inicjatyw 
pozwoli na osiągnięcie wysokiego pozio-
mu rozwoju przedsiębiorczości, atrakcyj-
ności inwestycyjnej i turystycznej gminy. 
Przyczyni się do poprawy warunków ży-
cia mieszkańców i aktywności społeczeń-
stwa obywatelskiego. Uczyni Strawczyn 
miejscem wypoczynku weekendowego 
i letniskowego, i nienaruszonego stanu 
środowiska naturalnego”. (J.K.)

Obrady otworzył przewodniczą-
cy RG Stanisław Zdyb, który powitał 
uczestników sesji z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem. Radni przyjęli porządek 
obrad i przeszli do jego realizacji. 

Radny Tadeusz Czarnecki zgłosił, 
w interpelacjach, wniosek o zamonto-
wanie progów zwalniających na ulicach: 
Huta Górna oraz Wiosennej w Oblęgórze. 
Pojazdy, kierowane przez ich właścicieli, 
poruszające się po tych ulicach, nie prze-
strzegają dozwolonych tam prędkości. 
Wójt przyjął ten wniosek do realizacji.

Informacje o realizacji uchwał RG 
oraz z prac między sesjami złożył na-
stępnie wójt gminy (omówienie publiku-
jemy oddzielnie). 

Radni przyjęli uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy – zwięk-

szono dochody o 186.608 zł, z tytułu 
m.in.: subwencji oświatowej, podatków 
– leśnego, rolnego i od środków trans-
portu oraz z odsetek na rachunkach ban-
kowych. O taką samą kwotę zwiększono 
wydatki, m.in. na odławianie psów, na 
drogi gminne, oświatę, na projekty wy-

konania solarów i drugiej sauny na krytej 
pływalni OLIMPIC oraz klimatyzację na 
II piętrze Urzędu Gminy,

- zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego oraz statutu Samorządo-
wego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

- Regulaminu Nadania Tytułu „Za-
służony dla Gminy Strawczyn”,

- zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziała-
nia Narkomanii na rok 2012.

Zmiany w budżecie gminy na rok bieżący, przyjęcie sprawozdania finan-
sowego i statutu SZOZ, przyjęcie regulaminu Tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Strawczyn” oraz sprawozdania komisji przeciwalkoholowej, to główne punkty 
obrad Rady Gminy na sesji 21 maja br.

Radni zapoznali się także ze spra-
wozdaniem GKRPA za rok 2011 oraz 
ze sprawozdaniem na temat zasobów 
pomocy społecznej w gminie i z prac ko-
misji RG, Rady Gminy, Rady Społecznej 
SZOZ za rok 2011.

Radni przyjęli stanowisko, w którym 
opowiedzieli się za przyznaniem Tele-
wizji TRWAM miejsca na multipleksie 
cyfrowym. Stanowisko zostanie prze-
słane do Krajowej Komisji Radiofonii 
Telewizji.

Po wyczerpaniu porządku obrad, 
sprawne i krótkie obrady Rady Gminy, 
zostały zakończone.

(Kos.)

Dzieci przygotowały krótką scenkę 
teatralną, recytowały wiersze oraz śpie-
wały piosenki, popisując się swoimi 
talentami. Zaskoczeniem dla wszyst-
kich był taniec „krakowiak”, którym 
przedszkolaki wywołały łzy na twarzach 

wszystkich mam. Dodatkową atrakcją 
było wręczenie mamom laurek samo-
dzielnie wykonanych przez dzieci.

Uwieńczeniem całej uroczystości był 
poczęstunek przygotowany przez szkołę.

„Oblęgorskie Skrzaty”  
swoim mamom

28 maja br., w Ośrodku Przedszkolnym „Oblęgorskie Skrzaty”, odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Matki.
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Zmagania konkursowe

Konkurs składał się z 4 etapów. Pierw-
szy – pisemny sprawdzał znajomość bio-
grafii i twórczości Henryka Sienkiewicza. 
W tym roku należało wykazać się bardzo 
szczegółową znajomością powieści „Na 
polu chwały”. 

Największą wiedzę z tego zakresu 
miały Emila Szczerek ze Szkoły Pod-
stawowej w Porzeczu oraz Julia Do-
magała z gimnazjum w Tumlinie. 

W drugim etapie uczniowie prezen-
towali stroje bohaterów wiodącej po-
wieści. Piękne przebrania oceniało jury 
w składzie: Lech Sulimierski – aktor, in-
struktor teatralny, Mirosława Trzópek- 
kierownik Kieleckiego Towarzystwa 
Naukowego, Agnieszka Gołębiowska 
– artysta plastyk, Artur Anyż – pra-
cownik Fundacji „Studio TM”, Halina 
Snoch – kierownik Biblioteki Publicznej 
w Strawczynie. 

Jury, spośród 22 reprezentantów szkół 
podstawowych, musiało wybrać osobę 
przebraną w najciekawszy strój, najlepiej 
oddający epokę, w której toczy się akcja 
„Na polu chwały”. Po burzliwych obra-
dach zdecydowano, że w kategorii klas 
IV-VI najwyższą nagrodę otrzyma We-
ronika Kozieł z Chełmiec. Postanowio-
no o przyznaniu wyróżnień, które trafiły 
do: Mileny Walas z Korczyna, Miłosza 
Ludwinka z Kostomłotów, Klaudii 
Gutyter z Łopuszna, Julii Borkowskiej 
i Magdaleny Palacz z Oblęgorka. Rów-

nież spośród 22 osób z klas gimnazjal-
nych wybrano jedną osobę, która tego 
dnia miała najefektowniejszy ubiór. Był 
to Andrzej Głuszak z Pińczowa. Jury 
wyróżniło w tej kategorii: Justynę Kot 
z Bielin, Dawida Żołowicza z Ćmińska, 
Agnieszkę Mróz z Łosienia, Aleksan-
drę Świercz z Pińczowa. 

W trzecim etapie jury w składzie: 
Piotr Zawadzki – dziennikarz, instruk-
tor teatralny, Halina Drogosz – emery-
towany nauczyciel ZPO w Oblęgorku, 
Anna Dziewanowska – prawnuczka 
Henryka Sienkiewicza, Dorota Anyż – 
aktor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” oce-
niało czytanie fragmentów powieści „Na 
polu chwały’. W tej konkurencji główne 
nagrody otrzymali: uczennica Szkoły 
Podstawowej w Tumlinie - Eliza We-

sołowska oraz Wiktoria Krakowiak 
z Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku. 

Czwarty etap, który odbywał się przed 
publicznością, badał znajomość treści po-
wieści „Na polu chwały”. Uczestnicy kon-
kursu, po obejrzeniu dwóch scenek, mu-
sieli udzielić odpowiedzi na dwa pytania. 

Suma wszystkich punktów z po-
szczególnych etapów dała ogólny obraz 
przygotowania uczniów do konkursu. Po 
przeliczeniu punktów na najwyższym 
podium stanęli uczniowie ze: Szkoły 
Podstawowej w Korczynie ( Paulina 
Chruściak i Milena Walas), drugie 
miejsce zajęła drużyna z Oblęgorka 
(Julia Borkowska i Magdalena Palacz), 
a trzecie uczniowie z Tuczęp. 

W kategorii szkół gimnazjalnych 
miejsce I zdobyła drużyna z Oblęgorka 
(Wiktoria Krakowiak i Dominik Bie-
lawski), II trafiło do uczniów z Tumilna, 
a trzecie do Gimnazjum w Łosieniu. 

W tym roku, oprócz nagród rzeczo-
wych, każda zwycięska drużyna otrzy-
mała statuetkę.

 Uroczystość XVIII Konkursu Sien-
kiewiczowskiego rozpoczęła p. dyr. Hen-
ryka Cisowska, która powitała licznie 
przybyłych gości, byli to m.in.: Maria 
Szydłowska – dyrektor generalny Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Lidia Grzanka – naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie 
Powiatowym, Małgorzata Jas – kierow-
nik Pracowni Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Alicja Stra-
domska – wicedyrektor ds. pedagogicz-
nych w ŚCDN, Krzysztof Szczypiór 
- zastępca dyrektora ŚBRR, poseł VII 
kadencji Sejmu – Marek Gos. W zastęp-
stwie wójta Urzędu Gminy w Strawczynie 
przybyła Elżbieta Chłodnicka – sekre-
tarz. Ponadto obecni byli: przewodniczą-
cy Rady Gminy Strawczyn Stanisław 
Zdyb oraz wiceprzewodniczący Tadeusz 
Czarnecki, Maciej Lewandowski – dy-
rektor SCKiS w Strawczynie, kierownik 
Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy 
Strawczyn - Monika Sideł, skarbnik 
gminy Strawczyn - Justyna Stępień, pra-

Uczestnicy konkursu sienkiewiczowskiego po wręczeniu nagród.

XVIII Międzyszkolny Konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

Sukcesy uczniów  
„na polu chwały”

Po raz XVIII w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku odbył się Mię-
dzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Na te-
goroczny konkurs stawiło się 11 drużyn ze szkół podstawowych. Byli to uczniowie 
z: Chełmiec, Czermna, Korczyna, Kostomłotów, Łopuszna, Porzecza, Promnika, 
Rudy Strawczyńskiej, Tuczęp, Tumlina oraz Oblęgorka. Drużyny, reprezentują-
ce gimnazja, przybyły z: Bielin, Ćmińska, Jarosławic, Kostomłotów, Mąchocic 
Kapitulnych, Pińczowa, Tumlina, Promnika, Łosienia, a także z Oblęgorka.

Konkursowi goście i sponsorzy, jak zwykle, nie zawiedli.
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wnuczka pisarza p. Anna Dziewanowska, 
dyrektorzy szkół z terenu gminy, radni, 
emerytowani nauczyciele a także inni za-
proszeni goście. 

W królewskich komnatach

Jak co roku, wiedza na konkursie od-
grywała istotną rolę, ale żeby nie była je-
dyną formą spotkania młodzieży z sylwet-
ką i twórczością Henryka Sienkiewicza, 
została okraszona licznymi atrakcjami.

Uczestników konkursu do sali wpro-
wadził król Jan III Sobieski - uczeń kl. 
IIIa Dominik Kozieł oraz jego ukocha-
na Marysieńka – Katarzyna Bożęcka 
z klasy IIa w towarzystwie szlachty. Przy 
dźwiękach trąbki za stołami kolejno za-
siadali uczestnicy konkursu. 

Wspaniały wystrój sali gimnastycz-
nej sprawił, że wszyscy czuli się niczym 
w królewskiej komnacie. Scenka z udzia-
łem uczniów klas III i II gimnazjum 
jeszcze mocniej utwardzała w takim 
przekonaniu. Król w pięknym płaszczu, 
smutna Marysieńka, która musiała poże-
gnać męża, wzbudzili wśród publiczno-
ści ogromny podziw. Szlachta, schodząca 
ze sceny ze słowami: „Idziemy gromić 
wroga na polu chwały”, przypomniała 
o waleczności naszych przodków. 

Chwilami uroczystość była pełna pa-
tosu, a działo się to za sprawą Dominika 
Kurczyńskiego - ucznia kl. III gimna-
zjum, który wcielił się w rolę Henryka 
Sienkiewicza. Mówił wtedy to, co nie-
gdyś sam Sienkiewicz pisał o Oblęgorku: 
„Oblęgorek, oczarował mnie zupełnie. 
Mało jest w Królestwie wiosek tak pięk-
nie położonych”. A dalej przypomniał: 
„Aż oto wzywa mnie tu mój kraj i ofia-
ruje mi szmat tej naszej ziemi. Ofiaruje ją 
dla mnie i moich dzieci”. 

Radosne powitanie pisarzowi zgoto-
wała orkiestra, która grając kilkakrotnie 
marsze, przypominała o zdarzeniach 
sprzed 110 lat. Wtedy właśnie oficjalnie 
Henryk Sienkiewicz przybył do naszej 
wsi. Wówczas witała go ludność w stro-

jach ludowych, dlatego i na 
uroczystości obecne były 
uczennice w strojach swo-
ich dziadów. To one rozda-
wały wszystkim przybyłym 
gościom upominki oraz 
służyły pomocą uczestni-
kom konkursu. Każdy za-
proszony gość otrzymał na 
pamiątkę XVIII Konkursu 
popiersie H. Sienkiewi-
cza. Na nim widniał napis  
„1902 r. – przyjazd H. Sien-
kiewicza do Oblęgorka”. 

Dyrektor H. Cisowska 
podziękowała wszystkim 
nauczycielom za przygo-
towanie uroczystości oraz 

przeprowadzenie czterech etapów kon-
kursu. Szczególne podziękowanie skie-
rowała do p. Moniki Jas - koordynato-
ra przedsięwzięcia, autora scenariusza. 
Dziękowała p. Marzenie Walczak za 
sprawowanie pieczy nad pracą komisji 
konkursowej.

Słowa podziękowania usłyszały:  
J. Ciołak – wicedyrektor szkoły za przygo-
towanie wspaniałego wystroju sali, Alicja 
Gos za przygotowanie tańca, Jadwiga Za-
pała i Jadwiga Mróz – za przygotowanie 
scenek z udziałem uczniów kl. III i V SP, 
Agata Kipiel za przygotowanie pamiątek 
dla gości oraz Zbigniew Wójcik, A. Wie-
czorek, K. Malaga- Węgrzyn, M. Ma-
słowska, J. Smolarczyk, J. Skoczylas, 
M. Zieliński, B. Bujała, A. Gozdek. 

O Sienkiewiczu i Oblęgorku  
– słowem i obrazem

W ramach XVIII Konkursu odby-
ły się dwa inne konkursy. Na pierwszy 
z nich – literacki - już od stycznia tego 
roku uczniowie przysyłali prace na je-
den z trzech podanych tematów. Wyniki 
przedstawione zostały podczas uroczy-
stości XVIII Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Życiu i twórczości Henryka 
Sienkiewicza: II miejsce otrzymał wy-
wiad Natalii Piotrowskiej z gimnazjum 
z Oblęgorka. 

Jury w tej kategorii przyznało wyróż-
nienia, które otrzymali: Agnieszka Je-
dlińska z Gimnazjum nr 3 w Promniku, 
Joanna Fijoł z gimnazjum w Oblęgorku,

W konkursie plastycznym, w kate-
gorii szkół podstawowych, I miejsce 
powędrowało do Justyny Stępień z ZS 
im. Jana Pawła II w Łopusznie. II miej-
scem została uhonorowana Sara Dziwoń 
z Ćmińska, a III Jakub Podstawka z SP 
w Korczynie.

Wśród gimnazjalistów najwyższym - 
I miejscem – jury nagrodziło Joannę Fi-
joł z Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku.

Relację napisały:  
Monika Jas i Marzena Walczak

Laureatki konkursu w kat. SP, od lewej przedstawi-
cielki SP w Korczynie – II miejsce: Paulina Chruściak 
i Milena Walas oraz SP w Oblęgorku – I miejsce: Ju-
lia Borkowska i Magdalena Palacz.

Europejski Tydzień Sportu 
W dniach od 26 maja do 1 czerwca br., 

po raz XVIII na terenie kraju a VII w na-
szej gminie, został zorganizowany Europej-
ski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XVIII 
Sportowy Turniej Miast i Gmin. 

Celem imprezy była aktywizacja rucho-
wa jak największej liczby naszych mieszkań-
ców, szczególnie tych, którzy nie uprawiają 
sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą 
aktywnego, fizycznego trybu życia. W spor-
towym Turnieju Miast i Gmin mogli star-
tować wszyscy mieszkańcy naszej gminy 
(przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, 
pracownicy, działających na naszym terenie 
firm, wczasowicze itp.) Warunkiem zalicze-
nia uczestnictwa w turnieju był udział w zor-
ganizowanych, w tym okresie, imprezach 
turniejowych: grach sportowych, zawodach 
(np. tanecznych, motocrossowych, zawodach 
wędkarskich, rozgrywkach piłkarskich, tur-
niejach sprawnościowych, a także spędzali 
czas na obchodach Dnia Dziecka itp.) lub in-
nej formie aktywności ruchowej. 

Podczas tegorocznej edycji Europejskie-
go Tygodnia Sportu dla Wszystkich uczestni-
czyło aktywnie ponad 9000 osób. 

Turniej Piłki Nożnej „Orlik Polska”
19 maja br., przy Samorządowym 

Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
przeprowadzony został turniej piłki noż-
nej o „Puchar Orlika.”

W kategorii +16 wzięło udział sześć 
zespołów: Oblęgorek, Bugaj, Ruda Straw-
czyńska, Strawczyn, Micigózd i Chełmce. 
W kategorii +35 zgłosiła się jedna drużyna – 
OLIMPIC Strawczyn. Rozgrywki odbyły się 
w systemie każda drużyna z każdą.

Najlepsi okazali się piłkarze Bugaja. 
Drugie miejsce mogło przypaść trzem dru-
żynom - Strawczyna, Micigozdu i Chełmiec. 
Walka o tę pozycję była bardzo emocjonująca 
do samego końca turnieju. Piłkarzom Straw-
czyna zabrakło 2 bramek w ostatnim meczu, 
aby osiągnąć tę lokatę. Ostatecznie drugie 
miejsce zajęła drużyna Chełmiec. Tuż za nią 
uplasowali się piłkarze ze Strawczyna.

I Wojewódzki Wielobój Sportowy
21 maja br., na obiekcie Samorządo-

wego Centrum Kultury i Sportu, odbył się 
I Wojewódzki Wielobój Sportowy dla szkół 
podstawowych i gimnazjalnych o puchar 
„Małego Twardziela” Ziemi Strawczyń-
skiej, którego organizatorem było SCKiS 
w Strawczynie.

Ze szkół podstawowych najlepsza oka-
zała drużyna z Kostomłotów, a wśród szkół 
gimnazjalnych I miejsce zdobył Strawczyn. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy wraz z nagro-
dami, których fundatorami było Samorządo-
we Centrum Kultury i Sportu. Dziękujemy 
wszystkim przybyłym za doping i wspaniałą 
atmosferę którą stworzyli na trybunach. Już 
teraz zapraszamy na II edycję Wieloboju. 

Dwie wycieczki, do Centrum Kopernika 
w Warszawie, ufundował wójt gminy.

Wiele się dzieje  
na arenach 

sportowych SCKiS
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W zakresie inwestycji - kontynu-
owana jest: budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w Strawczynie, 
Promniku i Oblęgorku, budowa chod-
nika i remont nawierzchni drogi gmin-
nej w Strawczynku, ul. Turystyczna, 
podpisana została umowa na zadanie: 
usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest z nieruchomości 
położonych na terenie gminy, zakoń-
czono nasadzenia uzupełniające w za-
bytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku, 
prowadzone jest bieżące utrzymanie 
dróg poprzez uzupełnianie kruszywem 
kamiennym ubytków drogowych.

Na dzień dzisiejszy dokonano remon-
tu nawierzchni dróg gminnych w miej-
scowościach: Ruda Strawczyńska – Zago-
ściniec, k. boiska i do p. Siwka; Korczyn: 
Graby, Rożniska i do p. Rausa; Chełmce: 
Prewenda; Promnik: do Ernestowicza.

Kontynuowana jest rozbudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 786, na odcinku od 

granicy województwa do Kielc – etap 
I: droga nr 786, na odcinku: Łopuszno 
– Kielce, w ramach RPO Woj. Święto-
krzyskiego. Termin zakończenia inwe-
stycji: 30 września 2013 r.

Na 8 maja br. wyznaczono termin 
przetargu na dzierżawę parkingu w Ob-
lęgorku. Niestety, do przetargu nie zgło-
sił się żaden oferent, a przyczyną tego 
jest bardzo wysoki podatek roczny od 
nieruchomości – ponad 5,8 tys. zł. Trze-
ba wypracować inną formę rozwiązania 
tego problemu.

Rozpoczęte zostały roboty budowla-
ne przy realizacji zadań: zmiana sposo-
bu użytkowania części pomieszczeń SP 
w Korczynie na świetlicę wraz z zago-
spodarowaniem terenu, zagospodarowa-
nie centrum Chełmiec, w tym budowa 
chodnika i boiska wielofunkcyjnego przy 
SP, ogłoszono przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę 
przedszkola, ogłoszono kolejny prze-

targ na budowę szlaku rowerowego 
w gm. Strawczyn.

Z zakresie oświaty: 30 kwietnia 
br. gm. Strawczyn, w imieniu 7 SP, 
złożyła wniosek na dofinansowa-
nie unowocześnienia bazy techno-
logicznej tych placówek, w ramach 
„Rządowego programu rozwijania 
kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych”.

Do 30 kwietnia br. wszystkie pla-
cówki oświatowe złożyły projekty ar-
kuszy organizacyjnych na rok szkolny 
2012/2013.

W kwietniu br. pracownicy UG od-
delegowani byli do obserwacji przebiegu 
sprawdzianu w szóstej klasie SP oraz eg-
zaminów gimnazjalnych w roku szkol-
nym 2011/2012.

Decyzją wojewody została przyzna-
na gminie kwota 82.318 zł z przezna-
czeniem na dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów.

W zakresie kultury i sportu: gmina 
po raz ósmy gościła uczestników Ogól-
nopolskiego Unijnego Maratonu po Gó-
rach Świętokrzyskich. W rajdzie wzięło 
udział 142 uczestników z całej Polski.

Na stadionie SCKiS, z okazji Święta 
Strażaka, odbyła się uroczystość wręcze-
nia m.in. medali dla zasłużonych druhów.

W dniach 19 – 21 maja br., na stadio-
nie SCKiS, odbyły się: otwarty turniej 
piłki nożnej „Orlik Polska”, XII Turniej 
Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion 
o puchar Tymbarku”, turnieje – piłkarski 
i tenisa ziemnego, drużynowy wielobój 
pływacki dla dzieci.

Gmina wzięła udział w IV edycji Tar-
gów „Agrotravel”.

Odbyła się kolejna akcja „Krew da-
rem życia” - 6 maja br. krew oddały 73 
osoby (32.850 l.), najwięcej dawców – 
19 – pochodziło ze Strawczyna. W tym 
dniu odbył się także ogólnopolski wyścig 
kolarski „MASTERS”, w którym wzięło 
udział 200 zawodników z całej Polski.

Wójt uczestniczył w licznych spotka-
niach, naradach, zebraniach, m.in. wiejskim 
w Małogoskim, III Zjeździe OW Związku 
OSP oraz otwarciu gabinetu „BIOSEG-
MENT”- w budynku „OLIMPIC” SCKiS.

Wójt wydał 14 zarządzeń dotyczą-
cych istotnych spraw dla gminy.

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od sesji, która odbyła się 30 marca br., wójt wykonywał, bądź nadzorował zada-
nia w zakresie: realizacji budżetu gminy, gospodarowania mieniem gminnym, analizy 
wniosków komisji Rady Gminy oraz mieszkańców, zgłaszanych na zebraniach wiejskich 
w Strawczynku, Małogoskim i Chełmcach, określenia sposobu realizacji uchwał RG, 
przygotowania projektów uchwał RG.

W wyniku działań Punktu Konsultacyj-
nego - Diagnostycznego beneficjenci będą 
mogli otrzymać :

1. Wsparcie - które polega na wy-
słuchaniu problemu i udzieleniu odpo-
wiednich informacji oraz zaproponowaniu 
konkretnej procedury postępowania, w at-

mosferze troski i zaniepokojenia o dziec-
ko, rodzica czy nauczyciela, 

2. Diagnozę - która ma na celu zapla-
nowanie adekwatnych działań oraz ocenę 
skali problemów,

3. Porady. 
4. Skierowanie do odpowiedniej pla-

cówki.

Godziny otwarcia punktu: 13.30 
-19.30, miejsce: ZPO w Oblęgorku,  
ul. Gimnazjalna 15; 26-067 Strawczyn.

Realizatorem zadania „Wspieranie ini-
cjatyw podejmowanych w ramach punktów 
konsultacyjno – diagnostycznych” jest Sto-
warzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, 25-711 
Kielce, ul. Karczówkowska 36, tel.: (041) 
36-69-404; www: http://www.nadziejaro-
dzinie.org.pl e-mail: sekretariat@nadzie-
jarodzinie.org.pl.

Projekt został dofinansowany ze środ-
ków samorządu województwa święto-
krzyskiego w 2012 r. 

Pracownik punktu: mgr Małgorzata 
Piłat – certyfikowany psychoterapeuta/pe-
dagog/trener.

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny  
w ZPO Oblęgorek zaprasza

 W ramach działalności Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego zostanie 
udzielona specjalistyczna pomoc, porady oraz wsparcie w formie: rozpoznania pro-
blemu; udzielenia porad i pomocy w sytuacjach kryzysowych; przekazania infor-
macji dotyczącej placówek pomocowych na terenie powiatu; budowania właściwych 
postaw w środowisku domowym i szkolnym; wzmacniania czynników chroniących; 
wyczulenia rodziców na sygnały ostrzegawcze; pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów okresu dojrzewania; budowania właściwych postaw i przygotowania do lep-
szego startu w życiu.
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W Strawczynie  
– wszystko dla dzieci !

Z inicjatywy Rady Sołeckiej, przy 
wsparciu sponsorów, 2 czerwca br., na 
terenie parku rekreacyjnego przy ul. 
Szkolnej, zorganizowano festyn rodzin-
ny z okazji tegorocznego Dnia Dziecka.

Imprezę rozpoczęła Gminna Orkie-
stra Dęta, pod batutą Michała Leśni-
ka, prezentując kilka znanych utworów. 
Uczestników festynu powitała sołtys 
i główna organizatorka zabawy Mo-

nika Jabłońska. Imprezę zaszczycili 
obecnością m.in.: wójt gminy Tadeusz 
Tkaczyk, skarbnik gminy Justyna Stę-
pień oraz dyrektorka ZPO w Strawczy-
nie – Elżbieta Błaszczyk. Przy organi-
zacji festynu dużym zaangażowaniem 
wykazała się także radna Halina Gad. 
Pomocą służyli oraz pokaz ratownictwa 
przedmedycznego zorganizowali straża-
cy z OSP Strawczyn.

Loteria z nagrodami, w postaci czte-
rech rowerków i rowerów, ufundowa-

nych przez sponsorów i organizatorów, 
liczne konkursy z nagrodami rzeczowy-
mi dla dzieci, wiejskie jadło: kiełbaski, 
kaszanka i karczek z grilla, ciasto i sma-
kowite sałatki, przygotowane przez pa-
nie z Rady Sołeckiej, kupony na pizzę 
i torty z Cukierni „Angelina”, to główne 
atrakcje festynu.

Uczestnicy loterii z niecierpliwością 
czekali na ogłoszenie wyników losowa-
nia nagród. I wreszcie to nastąpiło, „sie-
rotka” wyciągnęła ze słoika karteczki 
z nazwiskami zwycięzców: duże rowery 
przypadły w udziale: Kamili Ślusarczyk 
z Promnika oraz Grzegorzowi Jasowi 
ze Strawczyna. Rowerki wylosowali: 
Amelia Pańczyk oraz Adaś Stachura 
– oboje ze Strawczyna. Radości było 
co nie miara ! Będzie świetna pamiątka 
z festynu.

Lista sponsorów: wójt gminy, Tade-
usz Tkaczyk, Justyna i Robert Dziu-
bełowie, Halina i Aleksander Wolder, 
Ewa i Andrzej Barwińscy, Bogusia 
i Marcin Nawrot, Renata i Tomasz Mi-
chalscy, Marzena i Mariusz Michalscy, 
Małgorzata i Wiesław Michalscy, Mag-
dalena i Grzegorz Ciszek, Agnieszka 
i Marek Ciszek, Maria i Józef Jawor-
scy, Wiesława i Bogdan Sękowscy, Ali-
na i Bogdan Jas, Ewa i Mariusz Gos, 
Ewelina Zajęcka, Agata Gołuch oraz 
Cukiernia „Angelina”

Serdecznie dziękuję także: Gminnej 
Orkiestrze Dętej, OSP w Strawczynie, 
dyrektorowi Maciejowi Lewandow-
skiemu ze SCKiS, Stanisławowi Śliwie 
i Marioli Snoch, Marii i Zdzisławowi 
Bąk, oraz dyrektor ZPO w Strawczy-
nie - Elżbiecie Błaszczyk.

Monika Jabłońska  
– sołtys Strawczyna

Festyn zorganizowano z inicjatywy 
Rady Sołeckiej, radnej Moniki Kubała 
z udziałem Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Gminy Strawczyn. Jak nas poinfor-
mowała sołtys tej miejscowości Kazimie-
ra Jarząbek, środki na przygotowanie 
festyny pochodziły częściowo z funduszu 
sołeckiego, datków sponsorów (Krzysz-
tof Zajęcki, Grzegorz Poświat, Lucyna 
Kukulska, Stefan Kukulski, Mariusz 
Kubała, Jolanta Kundera, Anna Hada 
i Eugeniusz Jarząbek) oraz środków 
wypracowanych przez Radę Sołecką. 

Ponadto w programie odbyło się show 
muzyczne „Szansa na sukces”. Podczas 
festynu przeprowadzono wiele konkur-
sów dla dzieci i dorosłych, m.in.  zawody 
tenisa stołowego. Nowożeńców wita, chlebem i solą, gospodyni imprezy – Kazimiera Jarząbek.

W Strawczynku – wiejskie wesele
Głównym punktem programu festynu rodzinnego w Strawczynku, 3 czerw-

ca br., było „Wesele Jagusi” w wykonaniu mieszkańców sołectwa. W spektaklu 
wykorzystano tradycyjne, weselne obrzędy świętokrzyskie.

Rozrywka, rekreacja, integracja

Festyny rodzinne
Festyny rodzinne powoli stają się corocznymi imprezami rekreacyjno - spor-

towymi większości sołectw naszej gminy. Jeszcze kilka lat temu jedynym świę-
tem ludowym w gminie była Strawczynada, dziś swoje święta organizują rady 
sołeckie lub stowarzyszenia społeczne (np. „Jagienka” w Oblęgorku), wykorzy-
stując m.in. fundusz sołecki oraz wsparcie sponsorów.

Konkursy dla najmłodszych cieszyły się dużą frekwencją, w czym zasługa rowero-
wych nagród.

Oprawę muzyczną w czasie festynu 
stanowił zespół muzyczny BRATERS. 
Dla gości przygotowano poczęstunek 

w postaci pierogów, kapusty z grochem, 
chleba ze smalcem oraz ciasto. Dodatko-
wą atrakcją było „wesołe miasteczko”

Sołtys Kazimiera Jarząbek dzięku-
je wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania i przeprowadzenia festy-
nu, szczególnie wykonawcom „wesela”. 
Pani Kazimiera jest wdzięczna miesz-
kańcom za tak liczny udział w zabawie.



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

Trasa (5 km) nie była wymagająca, 
dopasowano ją dla każdego uczestnika. 

W biegu wzięły udział 22 osoby, każda 
z nich dostała karnet na basen OLIMPIC, 
dyplom oraz drobny upominek. Nagrody 
ufundowało Samorządowe Centrum Kul-
tury i Sportu w Strawczynie. 

Sukces sportowców ze Strawczyna!
5 czerwca br. w Kielcach miał miejsce 

Wojewódzki Finał Czwartków Lekko-
atletycznych. Uczniowie SP w Strawczy-
nie sprawili wielką niespodziankę, licznie 
kwalifikując się do udziału w Ogólno-
polskich Finałach Czwartków Lekko-
atletycznych w Łodzi.

Na wyróżnienie zasługują nastę-
pujący uczniowie: Patryk Raczyński 
(bieg 300 m), Kewin Gad (bieg 300 m), 

Już po raz trzeci Rada Sołecka  
i Stowarzyszenie Sołectwa Oblęgór za-
praszają 24 czerwca br., od godz.: 16.00,  
na festyn „Oblęgorski Wieczór Kupa-
ły” z licznymi atrakcjami estradowymi 
i konkursami dla uczestników.

24 czerwca w Oblęgórze

Zaproszenie na „Wieczór Kupały”
Ponadto w programie sporo róż-

nych niespodzianek. Warto więc zare-
zerwować sobie czas w to  niedzielne 
popołudnie i przyjść w rejon świetli-
cy środowiskowej w Oblęgórze.

Polska Biega 2012 byli czołowe miejsca podczas zawodów 
ogólnopolskich!

Wojewódzki finał turnieju  
o puchar Tymbarku

Na stadionie Centrum Sportu i Re-
kreacji w Strawczynku, 19 maja br., 
odbył się świętokrzyski finał Turnie-
ju „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku”. Zwycięstwo odniosła dru-
żyna dziewcząt PSP Klimontów oraz ze-
spół chłopców SKS Kondycja Kielce.

Wielobój pływacki
Oficjalne mistrzostwa Polski 

w wieloboju pływackim odbyły się na 
pływalni OLIMPIC w Strawczynku. 
Zawody te odbywają się w 16 mia-
stach, a wyniki poszczególnych zawo-
dów podsumuje się i powstanie klasyfi-
kacja indywidualna i drużynowa.

Na OLIMPIC-u startowało 106 za-
wodników z 10 klubów. Rywalizowali 
w konkurencjach indywidualnych oraz 
w sztafetach. Wygrali zawodnicy Koro-
ny - Swim Kielce, zdobywając 16 medali 
(10 złotych i 6 srebrnych).

Kacper Nyga (bieg 1000 m), Jakub Ci-
szek (bieg 1000 m), Adrian Czupryń-
ski (rzut piłeczką palantową), Damian 
Dula (bieg 60 m), Michał Zajęcki (bieg 
300 m), Kinga Gaweł (bieg 60 m) oraz 
Ewa Pańczyk (bieg 60 m).

Gratulujemy sukcesów tym młodym 
sportowcom i trzymamy kciuki, by zdo-

W kościele strawczyńskim, pod 
wezwaniem WNMP, w niedzielę - 20 
maja br. - odbyło się bierzmowanie, do 
którego przystąpiło 80 młodych ludzi 
z parafii strawczyńskiej. 

Sakramentu bierzmowania udzielił 
ks. bp. Kazimierz Gurda.

Bierzmowanie  
w strawczyńskim kościele

Pamiątkowa fotka uczestników bierz-
mowania z ks. bp. Kazimierzem Gurdą.

Uczestnicy zawodów pt. „Polska biega 2012”.

Ks. Marcin Snoch

Po nałożeniu rąk przez biskupa, ks. Marcin został kolejnym 
księdzem z naszej parafii. 25 lat temu święcenia kapłańskie otrzy-
mał ks. kanonik Stanisław Picheta ze Strawczyna, obecny na 
mszy prymicyjnej.

Niedzielną mszę prymicyjną odprawił ks. Marcin. Wspaniała 
uroczystość, odbyła się z udziałem: rodziny, mieszkańców Prom-
nika, druhen i druhów strażaków z wieńcem prymicyjnym, przy 
dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej ze Strawczyna. Msza święta, 
prymicyjna zgromadziła licznych księży nauczycieli i przyjaciół 
ks. Marcina. Były siostry zakonne, brat Tomasz ze Strawczyna oraz 
licznie zgromadzeni wierni, przyjaciele koledzy i znajomi księdza.

Na koniec Prymicjant błogosławił wszystkich przez nałożenie rąk.

Święcenia kapłańskie  
ks. Marcina Snocha z Promnika

26 maja br., w katedrze kieleckiej, z rąk ks. bp. ordynariusza Diecezji Kielec-
kiej Kazimierza Ryczana, święcenia kapłańskie otrzymał Marcin Snoch z Prom-
nika, w parafii Strawczyn.

19 maja br., na terenie gminy Strawczyn, odbył się bieg, w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Polska Biega”. Akcja ta ma na celu propagowanie aktywnej 
formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.


