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Gminne Zawody  
Sportowo – Pożarnicze

Wójt Tadeusz Tkaczyk wręcza nagrody najlepszym drużynom OSP.

Promnik  
najlepszy !

Dużą frajdę mieli mieszkańcy na-
szej gminy, obserwując Gminne Za-
wody Sportowo – Pożarnicze, które 
odbyły się 8 września br. na stadionie 
sportowym w Strawczynku. Uczestni-
czyły w nich seniorskie jednostki OSP: 
dwie ze Strawczyna a ponadto: Prom-
nik, Hucisko, Oblęgorek, Strawczynek 
i Chełmce. W rywalizacji wystąpiły 
także: Kobieca Drużyna Pożarnicza 
ze Strawczyna, młodzieżowe, chłopię-
ce drużyny pożarnicze z Promnika 
i Strawczyna oraz dziewczęce MDP 
z tych samych miejscowości.

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 4

Akcja „Krew darem życia”

Oddali to,  
co najlepsze !
Jak zwykle, podczas każdej Straw-

czynady organizowana jest akcja 
„Krew darem życia”, w której gmina 
Strawczyn lideruje od wielu lat w regio-
nie. W tym roku, na apel organizatorów 
Święta Gminy, także nie zabrakło ludzi 
wielkiego serca, gotowych, dla ratowa-
nia ludzkiego życia, oddać cząstkę siebie 
– najcenniejszy lek jakim jest krew.

W niedzielę, 18 sierpnia br., już od go-
dzin porannych, przed miejscem pobiera-
nia krwi, w pomieszczeniach pod trybuną, 
na stadionie sportowym w Strawczynku, 
ustawiła  się  kolejka  ofiarnych.  Mimo 
dość długiej procedury przygotowawczej, 
dawcy  cierpliwie  czekali  aż  zwolni  się 
miejsce na leżance w punkcie pobierania 
cennego leku.

Fot.: Dawid Łukasik

Skrzydła 2013

- czytaj na str. 2
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Jeszcze o inauguracji nowego 
roku szkolnego

Przedsiębiorstwo DEFRO to nie-
kwestionowany lider w branży bu-
dowlanej i grzewczej. Dzięki dyna-
micznie wprowadzanym innowacjom, 
na przestrzeni ostatnich lat firma 
stała się niemal bezkonkurencyjna na 
rynku polskim i śmiało podbija także 
rynki zachodnie. DEFRO to uznana 
i ceniona marka, jego asortyment wy-
różnia solidność i trwałość osiągnięte 
dzięki wyjątkowej technologii, związa-
nej z robotyzacją procesów spawalni-
czych, czy też profesjonalną obróbką 
laserową.

Kotły i piece c.o. z DEFRO są szcze-
gólnym  połączeniem  niebanalnego, 
eleganckiego  wzornictwa  z  funkcjonal-
nością  oraz  nowatorskimi  rozwiązania-
mi  projektowymi.  Konstrukcje  kotłów 
DEFRO  są  solidne  i  stabilne.  Ponadto 
na ofertę składają się zróżnicowane mo-
dele  i  serie  kotłów  oraz  pieców.  Dwie 
linie  kotłów marki  DEFRO  –  linia  lux 
i  standard  –  to  przykład  wieloletnich 
doświadczeń  i  osiągnięć  w  dziedzinie 

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie, w ramach 
„Małego projektu”, dokonało zakupu: 
instrumentów muzycznych dla Gmin-
nej Orkiestry Dętej (puzon i saksofon), 
sprzętu nagłaśniającego (m.in.: kolum-
ny głośnikowe, wzmacniacze, mikrofo-
ny, mikser, statywy) oraz oświetlenia 
wykorzystywanych podczas imprez 
masowych, m.in. Strawczynady.

Dla rozwoju gminnej kultury
Koszt  realizacji  projektu,  to  ponad 

41 tys. zł, przy czym centrum otrzyma-
ło  dofinansowanie  z  projektu  unijnego 
w wysokości 80 %. Zestaw nagłaśniają-
cy został wykorzystany ostatnio podczas 
Święta  Strażaka,  na  boisku  Centrum 
Sportowo  –  Rekreacyjnego,  na  impre-
zach w szkołach  i  sprawdził  się dosko-
nale.

Agnieszka Prędota - Gad – nowy 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Ru-
dzie Strawczyńskiej uroczyście rozpo-
częła nowy rok szkolny. Zanim oddano 
głos zaproszonym gościom, rodzicom 
i – oczywiście – uczniom, ksiądz pro-
boszcz Tadeusz Szot odprawił mszę 
świętą, polową przed szkołą. W pięk-
nym kazaniu, nawiązującym do Przy-
powieści o talentach, zachęcał uczniów 
do wytrwałej pracy nad swoimi zdolno-
ściami i umiejętnościami, do zdobywa-
nia oraz poszerzania wiedzy. O oprawę 
mszy zatroszczyli się rodzice: W. Frą-
czek, A. i A. Gos i W. Goraj. 

 Pani dyrektor przywitała: rodziców, 
zaproszonych gości, nauczycieli a przede 
wszystkim  uczniów,  tych  najstarszych 
i  tych,  którzy  w  szkole  byli  pierwszy 
raz.  Padło  wiele  podziękowań  oraz  za-
pewnień  o  ciężkiej  pracy,  aby wszyscy 
w szkole czuli się jak w domu.

Zaproszeni  goście:  radny  wsi  Ruda 
Strawczyńska Paweł Wolder oraz sołtys, 
Tadeusz Picheta (na zdjęciu poniżej) 
zapewniali, że będą wspierać uczniów, ro-
dziców i nauczycieli w kształceniu dzieci.

 Uczniowie pamiętali o historycznym 
wydarzeniu 1 września 1939 roku i przy-
gotowali referat, który wygłosiła uczen-
nica klasy VI Natalia Głowacka.

 Po części oficjalnej uczniowie udali 
się do sal  szkolnych ze swoimi wycho-
wawcami.  „Pierwszaki”  trochę  niepew-
nie wchodziły do szkoły, ale serdeczność 
i otwartość pani dyrektor sprawiły, że at-
mosfera była naprawdę rodzinna, tak jak 
to zawsze w tej szkole było.

Już po raz osiemnasty rozdano 
w Kielcach Skrzydła 2013 – najstarsze 
nagrody gospodarcze województwa 
świętokrzyskiego. To konkurs, któ-
ry buduje naszą markę. W tym roku 
nagroda ma wyjątkową rangę. Hono-
rowy patronat nad nią objął wicepre-
mier i minister gospodarki Janusz Pie-
chociński. 

Uroczystości 
w Rudzie 

Strawczyńskiej

Skrzydła 2013

DEFRO i Centrum 
Sportowo - Rekreacyjne 

OLIMPIC  
wśród laureatów

Kapituła  konkursu  przyznała  nagro-
dy  za  najlepsze produkty,  usługi  i mar-
ki  pochodzące  z  województwa  święto-
krzyskiego.  Miło  nam  poinformować, 
że  wśród  laureatów  nagrody  znaleźli 
się przedstawiciele z naszej gminy: PW 
DEFRO z Rudy Strawczyńskiej oraz 
Centrum Sportowo - Rekreacyjnego 
Olimpic ze Strawczynka.

techniki  grzewczej. Wprowadzane  uno-
wocześnienia,  np.  w  postaci  systemu 
wodnego gaszenia z zaworem termosta-
tycznym „STRAŻAK”, czy rozwiązania 
znacznie  redukujące  emisję  spalin  do 
atmosfery  definiują  niewątpliwą  jakość 
tych  kotłów.  Inne  zalety  pieców,  to  in-
nowacyjny mechanizm mobilnego rusz-
tu,  czujniki  otwarcia  klapy  zasobnika, 
sterownik  z  panelem  dotykowym,  czy 
wielopunktowy  system  doprowadzania 
powietrza.

Parametry techniczne kotłów są opra-
cowane  w  najmniejszych  detalach  tak, 
aby  zapewnić  doskonałą  efektywność 
i optymalną produkcję ciepła. Działanie 
kotłów oparte jest na różnych technikach 
palenia,  kompleksowym wykorzystaniu 
komory  spalania  oraz właściwej  cyrku-
lacji  i  nadmuchu  powietrza.  Technika 
grzewcza,  zastosowana  w  kotłach  DE-
FRO,  to wysoka ekonomiczność  i gwa-
rantowana  wysoka  sprawność  cieplna. 
Kotły DEFRO cechuje ponadto wyjątko-
wo łatwy montaż i obsługa. 

DEFRO  
– najlepsze źródło ciepła
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Zawody, zarówno drużyn seniorskich 
jak i młodzieżowych, składały się ze szta-
fety  oraz,  bardziej  widowiskowej,  „bo-
jówki”. Zawodniczki i zawodnicy musieli 
wykazać: znakomite wyszkolenie, wielką 
sprawność fizyczną oraz  spryt  i dokład-
ność. Dotyczyło to zwłaszcza rozwijania 
linii  ssawnych  i  tłocznych,  dokładnego 
spinania węży oraz celnego „strzelania” 
strumieniami wody do celu. Nerwy były 
złym doradcą, czego dowodem była „bo-
jówka” drużyny z Huciska, której rozpiął 
się wąż i woda zamiast do tarcz i palików 
skierowała  się  na  płytę  boiska.  Komi-
sja  sędziowska, pod dowództwem bryg. 
Szymona Górskiego, z Jednostki R - G 
nr 2 PSP w Kielcach, pozwoliła Hucisku 
powtórzyć konkurencję.

Z dużą sympatią publiczność przyję-
ła wyczyny drużyny kobiecej i zespołów 
dziewczęcych. Panie, o dziwo, niewiele 
ustępowały kolegom po fachu, zyskując 
duże  brawa  publiczności.  Zawody  ce-
chowała duża determinacja zawodniczek 
i  zawodników oraz głośny doping kibi-
ców  z  poszczególnych  miejscowości. 
Chwilami  atmosfera  przypominała  me-
cze Lechii Strawczyn, emocje dały swój 
wyraz  także  po  ogłoszeniu  wyników, 
kiedy  kilku  dowódców  drużyn  zakwe-
stionowało wyniki i usiłowało dochodzić 
swoich racji. Jury było jednak nieugięte.

Po  zakończeniu  zwodów,  przewod-
niczący komisji  - bryg. Szymon Gorski 
ogłosił wyniki:

Seniorzy: I miejsce OSP Promnik 
(dowódca drużyny – Krzysztof Gad), 
II – OSP Strawczyn I (Paweł Picheta), 
III – OSP Strawczyn II (Karol Siko-
ra), IV – OSP Hucisko (Marian Gil), 
V – OSP Oblęgorek (Kazimierz Wie-

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

Promnik najlepszy !
dokończenie ze str. 1

czorek), VI – OSP Strawczynek (Sta-
nisław Kukulski), VII – OSP Chełmce 
(Józef Kozieł).

Drużyna  kobieca:  OSP Strawczyn 
(dowódca – Justyna Bąk),

Dziewczęce  MDP: I miejsce OSP 
Promnik (Agata Bujak), II – OSP 
Strawczyn (Natalia Kukulska),

Chłopięce MDP: I m. OSP Straw-
czyn (Karol Pańczyk), II – Promnik 
(Kornel Wąsowicz).

Poza konkurencją wystąpiła także MDP 
chłopców z Bobrzy, w gminie Miedziana 
Góra, którą przyjęto równie życzliwie.

Do  wręczenia  nagród  i  dyplomów 
wszystkich zawodników wprowadził na 
stadion, w  szyku musztrowym,  komen-
dant gminny OSP Bogdan Woźniak.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagro-
dy rzeczowe, które wręczył wójt Tadeusz 
Tkaczyk oraz prezes Zarządu Gminnego 
OSP Karol Picheta. Wszystkim  druży-

nom  wręczono  pamiątkowe  dyplomy. 
Wójt podziękował zawodnikom za udział 
w  zawodach,  podkreślił wysoki  poziom 
wyszkolenia i zaangażowania we współ-
zawodnictwie,  a  zwycięzcom  życzył 
sukcesów  na  Powiatowych  Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych – 22 września, 
także na stadionie w Strawczynku.

VII Powiatowe Zawody  
Sportowo - Pożarnicze
W Centrum Sportowo - Rekre-

acyjnym „Olimpic” w Strawczynku, 
22 września 2013r., odbyły się VII Po-
wiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. 
Wszystkie zespoły zakwalifikowały się 
do tego turnieju sprawnościowego pod-
czas gminnych zawodów pożarniczych, 
są to najlepsi w swoich gminach. 

W  zawodach  wzięło  udział  15  ekip 
seniorskich  mężczyzn,  10  kobiecych, 
11  chłopięcych Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych oraz 7 dziewczęcych Mło-
dzieżowych  Drużyn  Pożarniczych.  Na 
każdą ekipę czekał sprawdzian w konku-
rencji sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie 
bojowe.  Naszą  gminę  reprezentowały 
drużyny OSP Promnik i OSP Strawczyn.

Najlepsza drużyna zawodów – OSP Promnik.

„Bojówka” strażacka, to najciekawsze zdarzenie każdych zawodów OSP.
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Krew oddaje Maria Więckowska z Niedźwiedzia.

Zbigniew Kurczyński ze Strawczyna oddaje swój najcenniejszy lek po raz kolejny w życiu.

Gmina Strawczyn od wielu już lat sta-
ra się nawiązywać i utrzymywać współ-
pracę w sferze gospodarczej, społecznej, 
administracyjnej, technicznej, oświato-
wej czy kulturalnej z innymi samorzą-
dami w kraju, jak i za granicą. Można 
tu wymienić chociażby niemiecką gminę 
Falkenstein Vogtland czy region Stadt 
Südliches Anhalt. Ponadto nawiązano 
kontakty z władzami chińskiego miasta 
Taizhou z prowincji Zhejiang. 

W  2011  r.  zapoczątkowana  została 
współpraca z gminą Chodorów na Ukra-
inie,  mająca  na  celu  wymianę  doświad-
czeń, wzajemną pomoc, podtrzymywanie 
i  rozwój  stosunków  między  władzami 
i  społecznościami  zaprzyjaźnionych  re-
gionów.  W  naszej  gminie  przebywała 
dziewięcioosobowa  delegacja  z Ukrainy, 
z burmistrzem Chodorowa, Olehem Kot-
sovskym.  Podczas  tej  wizyty  podpisany 
został list intencyjny o współpracy między 
miastem Chodorów a gminą Strawczyn. 

W  ramach  współpracy  z  Ukrainą, 
wójt,  Tadeusza Tkaczyk,  zaprosił  do 
naszej  gminy  grupę  dzieci  i  młodzieży 
z Chodorowa  na  kolonie  letnie. Goście 
-  młodzież  w  wieku  10  -  16  lat  wraz 
z  opiekunami  -  zakwaterowani  zostali 
w schronisku szkolnym w Zespole Pla-
cówek  Oświatowych  w  Strawczynie. 
W czasie 10 - dniowego pobytu w Pol-
sce mieli oni możliwość zwiedzić m.in. 
naszą miejscowość, spędzić czas wolny 
nad zbiornikiem wodnym czy na basenie, 
odwiedzić Muzeum Henryka Sienkiewi-
cza i Muzeum Kowalstwa Artystycznego 
w Oblęgorku, odbyć wycieczkę na Perzo-
wą i Sieniawską Górę. Uczestniczyli tak-
że w pokazach strażackich i wzięli udział 
w  spotkaniu  z  orkiestrą  dętą. W  czasie 
pobytu  goście  odwiedzili  przedsiębior-
stwa Defro i PGO w Promniku. 

W  ramach  rozwijania  współpracy 
i  utrzymywania  przyjaznych  stosunków, 
dyrektor  ZPO  w  Strawczynie,  Elżbieta 
Błaszczyk, zorganizowała, we współpra-
cy z nauczycielami, spotkanie młodzieży 
z Chodorowa z młodzieżą ze Strawczyna, 
podczas  którego  K. Siwek, nauczyciel 
historii,  w  bardzo  ciekawy  i  przystępny 
sposób opowiedział gościom o przeszło-
ści gminy i samego Strawczyna, przywo-
łał także legendy związane z powstaniem 
naszej miejscowości czy Góry Perzowej. 

Wszystko wskazuje na  to, że zorga-
nizowanie  w  Strawczynie  kolonii  let-
nich dla gości z zagranicy było strzałem 
w dziesiątkę !  (M. C.)

Spojrzenie  
na Wschód

Kontakty międzynarodowe

Akcją, przez cały dzień (na zmianę), 
kierowały  lekarki  Centrum  Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kielcach: Be-
ata Machczyńska – Dziwisz i Agnieszka 
Sztandera. Kiedy  odwiedziliśmy  punkt 
poboru,  na  leżance  zastaliśmy  Marię 
Więckowską, która przyszło oddać krew 
razem z  synami: 18-letnim Andrzejem, 
który  oddawał  krew  po  raz  pierwszy 
w życiu, oraz 24 -letnim Jackiem. Pani 
Maria ma za sobą udział w wielu akcjach 
podczas  kolejnych  Strawczynad,  w  su-
mie oddała ponad 8 litrów najcenniejsze-
go leku. To ona „zaraziła” swoją, obywa-
telską postawą dwóch synów...

Podczas  akcji,  w  punkcie  poboru, 
spotkaliśmy także Zbigniewa Kurczyń-
skiego ze  Strawczyna  -  można  powie-
dzieć,  weterana  krwiodawstwa,  albo-
wiem przekazał on  już ponad 10  litrów 
krwi. Dlaczego to robi ?

- Jako kierowca zawodowy często je-
stem świadkiem wypadków drogowych. 
Wtedy  bardzo  potrzebna  jest  krew  dla 

ofiar  tych  zdarzeń.  Dlatego  też  nigdy 
nie waham się, by  tym  rannym pomóc. 
Poza  tym  działam  w  Radzie  Sołeckiej 
w  Strawczynie  i  sam  -  jako  działacz 
społeczny  -  namawiam  znajomych  do 
udziału w tej akcji. Nikogo motywować 
specjalnie nie trzeba...

W niedzielę, podczas Strawczynady, 
krew oddało 165 ofiarnych ludzi - 74,25 
litra. Ten niezwykle potrzebny lek, któ-
rego  ciągle  brakuje,  trafił  od  razu  do 
Banku Krwi,  a  stąd  na  sale  operacyjne 
szpitali.  Znowu  ktoś  zawdzięcza  życie 
dawcom z naszej, i nie tylko, gminy.

Jak  oddawali  krew  mieszkańcy  na-
szej  gminy  ?  Oto  wykaz  honorowych 
dawców:  Strawczyn – 19, Promnik 
– 13, Niedźwiedź – 13, Strawczynek 
– 11, Oblęgór – 10, Chełmce – 8, Kor-
czyn – 6, Ruda Strawczyńska – 6, Hu-
cisko – 5, Kuźniaki – 3, Oblęgorek – 3, 
Akwizgran – 2, Małogoskie – 1, Bugaj 
– 1, inni – 64.

Dziękujemy im za to serdecznie !

Akcja „Krew darem życia”

Oddali to, co najlepsze !
dokończenie ze str. 1
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Frekwencja na podsumowaniu projektu dopisała, publiczność oklaskiwała występy młodzieży szkol-
nej z ZPO w Oblęgorku.

W Klubie „Skałka” w Oblęgórze podsumowano Konkurs „Równać szanse 2012”

Niezwykle miła uroczystość miała 
miejsce ostatnio w Klubie „Skałka” 
w Oblęgórze. Podsumowano tutaj pro-
jekt „To moja miłość, to moja Ojczy-
zna”, realizowany w ramach ogólno-
polskiego programu „Równać Szanse 
2012”, w którym udział 
wzięła młodzież z róż-
nych miejscowości 
naszej gminy. Koordy-
natorem projektu była 
Barbara Gad z Urzędu 
Gminy. Oto co powie-
działa na jego temat:

„Projekt  realizowała 
młodzież  w  wieku  13  - 
17 lat z różnych miejsco-
wości gminy Strawczyn: 
Sylwia Buk, Wioletta 
Chudyba, Aleksandra 
Cisowska, Karolina 
Czyżewska, Paweł Czy-
żewski, Natalia Dudek, 
Jakub Gad, Karolina 
Gad, Kamil Komisar-
czyk, Angelika Kra-
suska, Agata Malicka, 
Ewa Miśkiewicz, Ur-
szula Nowak, Aleksan-
dra Plech, Aleksandra 
Piątek, Natalia Piątek, Dominik Po-
świat, Ilona Poświat, Milena Poświat, 
Adrian Rogula, Kinga Rogula, Mag-
dalena Rówińska, Przemysław Śliwa, 
Justyna Wawrzeńczyk, Agnieszka 
Wittych.

Za  cel  projektu  postawiliśmy  wy-
równywanie  szans  młodzieży  wiejskiej 
poprzez  rozwinięcie  umiejętności  ko-
munikacji  z  rówieśnikami  i  dorosłymi, 
nabranie  pewności  siebie  i  wzrost  po-
czucia własnej wartości. Osią tematycz-
ną, uspójniającą poszczególne działania, 
było  poznawanie  własnej  okolicy  i  re-
gionu. Młodzież uczestniczyła w warsz-
tatach dziennikarskich (trener Katarzy-
ny Gaweł), filmowych,  fotograficznych 

(trener Agnieszka Wąsowicz),  kulinar-
nych,  artystycznych  (trener  Barbara 
Gad), zbierała  informacje o wszystkich 
ciekawych miejscach w gminie, dociera-
ła do osób, które pamiętają, bądź tworzy-
ły historię naszego regionu.

Pragnę,  przy  okazji,  podziękować 
wszystkim  sponsorom  –  osobom,  orga-
nizacjom  i  instytucjom  oraz  władzom 
gminy, które wsparły nasze wysiłki.”

Podczas  podsumowania  w  Klubie 
„Skałka”, w którym udział wzięli m.in.: 

„To moja miłość, to moja Ojczyzna”

Wysiłek  młodzieży  zaowocował  wy-
daniem  300  egzemplarzy  informatora 
turystycznego,  wytyczeniem  ścieżki  ro-
werowej  –  na  której  znajdują  się  punkty 
edukacyjne  i  podkreślające  walory  tury-
styczne gminy, jak również nagraniem fil-
mu. Na ten cel wykorzystaliśmy 40 tysięcy 
złotych otrzymane za udział w konkursie.

Projekt  trwał  15 m  -  cy,  od  czerw-
ca 2012r. do sierpnia 2013r. Uczestnicy 
podczas  jego  realizacji  brali  również 
udział w rajdach pieszych i rowerowych, 
byli  na  wycieczce  w  redakcji  „Echa 
Dnia”, drukarni, w Centrum Nauki Ko-
pernik, korzystali z atrakcji jakie zaofe-
rowało Centrum Sportowo - Rekreacyj-
ne Olimpic.

przewodniczący  Rady  Gminy - Stani-
sław Zdyb, jego  zastępca - Tadeusz 
Czarnecki, dyrektor ZPO w Oblęgorku 
- Henryka Cisowska, sołtys Oblęgóra - 
Henryk Zapała, list gratulacyjny wójta 
gminy  (był w  tym  czasie  na wyjeździe 
zagranicznym) do uczestników projektu 
odczytał  kierownik  ZGK  – Grzegorz 
Gad.

W  części  artystycznej  wystąpili 
uczestnicy  projektu,  zespół  muzycz-
ny ze szkoły w Oblęgorku oraz kabaret 
uczniowski  „The Birds Brains”. Na za-
kończenie imprezy piosenkę Marka Gre-
chuty „Nie dokazuj” zaśpiewał Kacper 
Idzik z gm. Pierzchnica.
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„Szlak  Przygody”  swym  zasięgiem 
obejmuje aż 850 km tras, na których znaj-
dzie się ponad 100 oznakowanych atrakcji. 
Wszystkie  są  ściśle  związane  z  historią 
i kulturą  regionu. Aby sprostać  różnorod-
nym  gustom  i  upodobaniom  dotyczącym 
sposobu wypoczywania, utworzono 6 krain 
tematycznych (Kraina Sacrum i Profanum, 
Kraina  Talentów,  Kraina  Natury,  Kraina 
Legend, Kraina Czterech Żywiołów, Kra-
ina Kultur).

Turysta,  który  będzie  podróżował 
„Szlakiem  Przygody”  otrzyma  nie  tylko 
rozbudowaną  ofertę  spędzania  wolnego 
czasu, ale także możliwość udziału w sys-
temie  lojalnościowym.  Za  odwiedzenie 
miejsc  na  szlaku  zdobędzie  punkty,  które 
potem można wymienić na nagrody. Syste-
mem lojalnościowym objęte będą nie tylko 
atrakcje turystyczne, ale także usługi part-
nerów projektu. Każdy,  kto  np.  skorzysta 
z noclegu w hotelu, gospodarstwie agrotu-
rystycznym,  czy  zamówi  obiad w  restau-
racji, uczestniczącej w projekcie, otrzyma 
dodatkowe punkty na swoją kartę lojalno-
ściową.

Podobnie jak w przypadku programów 
lojalnościowych  na  stacjach  paliw  czy 
w hipermarketach, po zgromadzeniu odpo-
wiedniej  liczny punktów będzie można je 
wymienić na wybrane przez siebie nagro-
dy. W tym przypadku, zebrane punkty po-
zwolą np. obniżyć koszty pobytu turystycz-
no-rekreacyjnego, zyskać darmowy nocleg 
lub skorzystać z dodatkowych atrakcji.

Dzięki  wdrożeniu  „Szlaku  Przygo-
dy”  skorzystają nie  tylko  turyści,  ale  tak-
że  lokalni  przedsiębiorcy  i  cały  region. 
Stworzenie  atrakcyjnej  oferty  spędzania 
wolnego  czasu  dla  turystów  i  budowanie 
ich  lojalności  sprawi,  że będą oni wracać 
do krain szlaku nie tylko w weekendy. To 
przyczyni  się do  rozwoju  całego  regionu. 
Projekt został pomyślany w ten sposób, by 
stanowić platformę współpracy pomiędzy 
firmami  z  branży  leisure  time  oraz  insty-
tucjami.

„Szlak  Przygody”  finansowany  jest 
ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich 
na  lata  2007  -  2013. W  ramach  projektu 
zostanie  sfinansowane  oznaczenie  szla-
ku  -  tablice  informacyjne  przy  atrakcjach 
turystycznych, znaki drogowe dojazdowe, 
przystanki  turystyczne  w  Samsonowie 
i  Bobrzy  (wiatki,  stół,  ławki,  kosze  na 
śmieci);  a  także  wdrożenie  programu  lo-
jalnościowego oraz kampania promocyjna 
szlaku za kwotę około 1 mln zł.

Lokalna  Grupa  Działania  “Dorzecze 
Bobrzy” promowała będzie swój teren pod 
nazwą „Kraina Talentów”.

O krainach szlaku przygody:
Kraina Sacrum i Profanum pozwala 

odczuć przenikanie się historii od starożyt-
ności,  związanej  z  hutnictwem  i  okresem 
wpływów  rzymskich,  do  średniowiecza 
-  czasu  ścierania  się  pogańskiego  kultu 
z chrześcijaństwem. To także duchowa po-
dróż  do miejsc,  których  odwiedzenie  jest 
doświadczeniem  nieomal  mistycznym. 
Warto  zobaczyć  tutaj  najstarsze  polskie 
sanktuarium  Relikwii  Drzewa  Krzyża 
Świętego  na  Łysej  Górze,  Sanktuarium 
w Kałkowie-Godowie  z  cudownym obra-
zem Matki Boskiej a także Centrum Kultu-
rowo -Archeologiczne w Nowej Słupi. 

legend, odpoczywał niegdyś sam Tadeusz 
Kościuszko. 

Kraina Legend  to  fascynująca  po-
dróż do świata wierzeń i podań ludowych, 
nieodłącznie  związanych  z  dziedzictwem 
przyrodniczym  i  kulturowym  odwiedza-
nych  terenów.  Bramy  Osady  Średnio-
wiecznej w Hucie Szklanej przenoszą nas 
do  wczesnego  średniowiecza.  Miłośnicy 
wiedzy  tajemnej  mogą  tam  m.in.  odwie-
dzić  czarownicę  Lilianę  i  zasięgnąć  rady 
guślarza  Wszemysła.  Natomiast  w  Cen-
trum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Cie-
kotach będziemy mogli rozszyfrować isto-
tę mitu o szklanych domach, stworzonego 
przez Stefana Żeromskiego. 

Kraina Czterech Żywiołów  dedyko-
wana jest tym, którzy nie lubią się nudzić 
i chcą zasmakować różnorodnych walorów 
tego  obszaru. Tu  będziemy mogli  poznać 
elementy dziedzictwa kulturowego, histo-
ryczno-przyrodniczego  i  przemysłowego. 
Odwiedzając  Kompleks  Turystyczny  Ju-

W gminach LGD „Dorzecze Bobrzy”

Wystartował „Szlak Przygody”
Ruszył „Szlak Przygody” – największy, sieciowy produkt turystyczny w Polsce 

tworzony na terenie województw świętokrzyskiego i mazowieckiego, oparty na sys-
temie lojalnościowym.

W Krainie Talentów  czekają  na  nas 
obiekty  stanowiące  nawiązanie  do  walo-
rów poznawczych i edukacyjnych. Pełniły 
one (lub nadal pełnią) funkcję rozumianych 
w  szerokim  znaczeniu  warsztatów  pracy. 
W Oblęgorku do swojej posiadłości zapro-
si  nas Henryk Sienkiewicz. W Zagnańsku 
natomiast znajdą dla siebie inspirację wszy-
scy, którzy szukają recepty na długowiecz-
ność. Amatorzy szybkiej jazdy będą mogli 
poćwiczyć swoje umiejętności na Torze Sa-
mochodowym w Miedzianej Górze. 

Kraina Natury to raj dla osób szukają-
cych odpoczynku w otoczeniu dziewiczego 
piękna dzikiej przyrody. Wśród  torfowisk 
i  jezior Pojezierza Świętokrzyskiego przy 
odrobinie szczęścia można usłyszeć klekot 
bociana czarnego, krzyk żurawi, czy zostać 
świadkiem  walki  cietrzewi.  Szczególnie 
warte uwagi jest jezioro Żabiniec ze skupi-
skami nenufarów, grążeli żółtych oraz pły-
wającą darnią. Z kulturą i tradycją ludową 
sprzed lat można zapoznać się w Muzeum 
Etnograficznym w Fałkowie a drewniano-
murowany  dwór  w  Ludyni  z  II  połowy 
XVIII  wieku,  to  miejsce  gdzie,  według 

rapark  w  Bałtowie  staniemy  oko  w  oko 
z  dinozaurem,  skorzystamy  z  atrakcji 
Parku Rozrywki  czy  przejedziemy  roller-
coasterem. W żywym Muzeum Porcelany 
w  Ćmielowie  będziemy  świadkami  po-
wstawania  porcelanowych  dzieł  sztuki. 
A  w  Rezerwacie  Przyrody  Krzemionki 
zwiedzimy neolityczne kopalnie krzemie-
nia pasiastego sprzed 5000 lat. 

Kraina Kultur zaprasza nas na spotka-
nie  z  kulturą  żydowską,  ariańską,  tatarską 
a nawet indiańską. Tu czeka na nas Synagoga 
Szydłowska jedna z najstarszych zachowa-
nych w Polsce (zbudowana pomiędzy 1534, 
a 1564 r), w której wnętrzu będziemy mogli 
poznać tajniki kultury żydowskiej. Muzeum 
Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku, dzięki 
zastosowaniu  nowoczesnych  technologii 
multimedialnych, przeniesie nas na gwarny 
chmielnicki  rynek,  do  żydowskiej  szkoły 
czy  do  domu  rodziny  przygotowującej  się 
do uroczystego szabatu. W Zespole Pałaco-
wym  w  Kurozwękach  zobaczymy  jedyną 
w Polsce hodowlę bizonów amerykańskich, 
czy weźmiemy udział w festynie „Dziki Za-
chód w Kurozwękach”.

„Szlak Przygody” prezentuje prezes Zarządu LGD „Dorzecze Bobrzy” - Jarosław Wałek.
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Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej także dla województwa świętokrzyskiego

Sołectwo Strawczynek reprezento-
wało gminę Strawczyn na dożynkach 
powiatowych w Morawicy. Nasza de-
legacja zawiozła okazały wieniec, wy-
konany przez mieszkanki sołectwa. 

Na zdjęciu:  delegacja  gminy Straw-
czyn na dożynkach powiatowych w Mo-
rawicy, od  lewej: sołtys Kazimiera Ja-
rząbek z mężem Eugeniuszem, Janusz 
Kukulski, Leszek Cisowski, Ewa Ci-
sowska i Lucyna Kukulska.

Realizacja  projektu  pozwoli  w  peł-
ni  osiągnąć  cel  działania  2.1  PO RPW, 
jakim  jest  zwiększenie dostępu do In-
ternetu instytucji publicznych, przedsię-
biorstw i mieszkańców obszarów pery-
feryjnych zagrożonych „wykluczeniem 
cyfrowym”.

W wyniku  realizacji  projektu  zosta-
nie  wybudowana  ponadregionalna  sieć 
szerokopasmowa, składająca się z pięciu 
regionalnych sieci na obszarach najbar-
dziej zagrożonych „wykluczeniem cyfro-
wym”. Budowa jednolitej infrastruktury 
teleinformatycznej  pozwoli  na  zwięk-
szenie  dostępności  do  mediów  elektro-
nicznych, a także podniesie atrakcyjność 
obszarów  dla  operatorów  telekomuni-
kacyjnych  świadczących  usługę  tzw. 
ostatniej  mili.  Otwarcie  niedostępnego 
dotąd rynku spowoduje wzrost liczby in-
westycji związanych z doprowadzeniem 
infrastruktury  do  odbiorcy  końcowego, 
co  wpłynie  na  zwiększenie  dostępu  do 
Internetu dla  instytucji,  przedsiębiorstw 
i mieszkańców obszarów peryferyjnych 
zagrożonych  „wykluczeniem  cyfro-
wym”.

 W ramach projektu Sieć Szerokopa-
smowa Polski Wschodniej - województwo 
świętokrzyskie do  października  2015  r. 
powstanie  wydajna szkieletowa sieć 
światłowodowa o długości ok. 1400 km, 
spełniająca  wymogi  stawiane  tzw.  sie-
ciom następnej generacji (NGN). Zostaną 
też przygotowane obiekty  (135 węzłów 
dystrybucyjnych),  stanowiące  punkty 
styku z operatorami  sieci dostępowych. 

Sieć będzie otwarta na równych zasa-
dach  dla  wszystkich  przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych  chcących  ofero-
wać usługi szerokopasmowe wszystkim 
mieszkańcom  regionu, w  tym  dla  tych, 
którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą 
rozbudowywać własne systemy dostępu 
szerokopasmowego (wielu obecnych na 
rynku  operatorów  wstępnie  zadeklaro-
wało  już  chęć  tego  rodzaju współpracy 
przy  rozwoju  usług  szerokopasmowych 
w  regionie).  Takie  podejście  pozwoli 
zachować  pełną  neutralność  rynkową, 
ale  również  technologiczną,  gdyż,  bio-

 Realizacja projektu Sieć Szerokopa-
smowa Polski Wschodniej  doprowadzi 
zarówno do poprawy konkurencyjności 
rynku szerokopasmowego Internetu (po-
przez zwiększenie konkurencji na rynku 
hurtowej transmisji danych oraz otwarte-
go dostępu do infrastruktury pasywnej), 
jak  i  do zwiększenia poziomu wiedzy, 
kompetencji oraz świadomości  z  za-
kresu wykorzystania Internetu i korzyści 
z  niego  płynących wśród mieszkańców 
Polski Wschodniej zagrożonych wyklu-
czeniem  cyfrowym.  Projekt dotyczy 
także obszaru gminy Strawczyn !

Szczegółowe  informacje  dotyczące 
projektu oraz aktualności znajdują się na 
stronie  internetowej www.e-swietokrzy-
skie.pl/sspw.

Strawczynek  
na dożynkach 
powiatowych

Strawczyn skorzysta !
Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW) jest za-

pewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% 
instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach: warmińsko-ma-
zurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim.

rąc  pod  uwa-
gę  tendencje 
rynkowe,  mi-
grację  obecnie 
budowanych 
s y s t e m ó w 
w  stronę  wie-
lousługowych 
sieci  następ-
nej  generacji 
(NGN)  i  wy-
nikające z tego 
zmiany  przy-
szłego  zapo-
trzebowania, 
wybudowana 
w  ten  sposób 
s i e ć   b ędz i e 
mogła być wy-
korzystywana 
przez  wszyst-
kich  uczestni-
ków rynku.



Fragment koncertu w Tokarni, orkiestrą dyryguje Michał Leśnik.

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

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu oraz Wójt Gminy Strawczyn 
zapraszają na bieg upamiętniający 
95 rocznicę Odzyskania Niepodległości. 

Celem  biegu  jest  promowanie  pa-
triotyzmu  oraz  popularyzacja  biegania 
jako  najprostszej  formy  aktywności  ru-
chowej. Biegi odbywać  się będą wokół 
zalewu w Strawczynie.

Uroczyste  otwarcie  odbędzie  się  na 
Stadionie  Lekkoatletycznym  przy  Cen-
trum  Sportowo  Rekreacyjnym  ,,OLIM-
PIC” w Strawczynku, ul. Turystyczna 6. 
Szczegóły oraz regulamin biegu na stro-
nie www.olimpicstrawczyn.pl

Bieg  Niepodległości  odbędzie  się 
8 listopada od godz. 10.00

30 października 2013 roku zapraszamy 
na Halloween – basen Olimpic w Straw-
czynku .W tym dniu przez cały dzień pro-
mocja płacisz za godzinę druga za darmo. 
Od godz. 17.00 do 20.00 na basenie będzie 
panował mroczny klimat, straszyć będzie 
biała dama i upiorna syrenka, towarzyszyć 
będzie nam niepokojąca muzyka.

Na  odwiedzających  basen  czekają 
ciekawe  konkursy  i  straszne  animacje. 
Szczegóły na www.olimpicstrawczyn.pl.

Zapraszamy  
na Bieg 

Niepodległościowy

oraz  
na Halloween

Gminna Orkiestra Dęta ze Strawczyna jest bardzo aktywna. Ostatnio 
– 6 października br. – uświetniła swoim występem obchody święta myśliwych – 
Hubertus Świętokrzyski w Tokarni.

Gmina Strawczyn  realizując założenia „Programu usuwania  i unieszkodli-
wiania  odpadów  zawierających  azbest  z  terenu  gminy  „ wykonuje w  2013  r. 
zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” 
za łączną kwotę 49 521,78 zł. 

Na realizację w/w zadania Gmina Strawczyn otrzyma dofinansowanie 
ze środków:

•  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Kielcach w kwocie 17 332,62 zł, 

•  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w kwocie 24 760,89 zł 

•  własne środki finansowe w kwocie 7 428,27 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•  demontaż  pokryć  dachowych,  transport  zdemontowanych  pokryć  dacho-

wych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 2 640,00 m²,
•  usuniecie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - trans-

port, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów - 8 855,00 m2

Realizacja zadania pn.: 
„Usuwanie  

i unieszkodliwianie 
odpadów 

zawierających azbest” 
na terenie Gminy 

Strawczyn w 2013 r.

Zapraszamy wszystkich, którym mu-
zyka  jest  bliska  sercu.  Próby  i  przesłu-
chania  odbywają  się we wtorki  i  piątki 
od godz. 17.00 w Samorządowym Cen-

Gminna Orkiestra Dęta prowadzi nabór adeptów
trum  Kultury  i  Sportu  w  Strawczynie 
- dawny GOK.  Bliższe  informacje  pod 
nr tel.: 41 3038635.


