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OKŁADKA:  
"Wizyta dzieci z gminy Strawczyn w kinie Helios"
Fotografia:   fot. Wojtec Błaszczyk

Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 grudnia 
2014r., wójt nadzorował bądź wykonywał zadania dotyczące: 
określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, 
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy, przygotowania 
planu pracy wójta na 2015 rok, analizy wniosków, wykonywania 
budżetu gminy, ustalenia harmonogramu zebrań w sprawie 
wyboru sołtysów  i rad sołeckich.

Ponadto: 27 stycznia 2015 r. 
złożono wniosek do PROW-u
o płatność końcową na zadania: 
,,Budowa sieci kanalizacyjnej w 
Promniku i Niedźwiedziu”, 
prowadzono na bieżąco prace 
związane z zimowym utrzyma-
niem dróg, zakończono i ode-
brano prace termomoderni-
zacyjne obiektów tj.:  SP 
w Chełmcach, SP w  Niedź-
wiedziu,  ZPO w Promniku, ZPO 
w Strawczynie, nadal trwają 
prace termomodernizacyjne 
w budynku SP w Rudzie Straw-
czyńskiej oraz OSP w Promniku 
i OSP w Strawczynie, podpisano 
umowy z Samorządem Woje-
wództwa Świętokrzyskiego dla 
zadań:
• wyposażenie świetlic dzia-
łających na terenie gminy 
Strawczyn,
• promocja atrakcji tury-
stycznych regionu Dorzecza 
Bobrzy ,
• uzupełnienie zagospoda-
rowania Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w Promniku 
(fitness),
• rozwój społeczno - gospo-
darczy gminy Strawczyn poprzez 
zainstalowanie nowoczesnych 
OZE (kolektorów słonecznych) 
na budynkach użyteczności 

publicznej, 
• przeprowadzono procedur  
wyłonienia wykonawcy na 
opracowanie ,,Strategii rozwoju 
Gminy Strawczyn na lata 2015-
2025” oraz wykonawców na 
realizacje zadania pn. „Promocja 
atrakcji turystycznych Dorzecza 
Bobrzy,”
• sporządzono sprawozdania 
ze zrealizowanych zadań dofinan-
sowanych ze środków UE oraz 
sprawozdanie przedłożono 
Radzie Gminy, zgłoszono inwe-
stycję  pn.  ,,Przebudowa  
i remont sali gimnazjalnej przy 
ZPO w Strawczynie” do 
„Wieloletniego Programu Roz-
woju Bazy Sportowej na rok 
2015 i lata następne”, współpraca 
z FAKTAMI Gospodarczymi, 
ŚCITT w ramach redagowania 
albumu i folderu, złożono kolejne 
wnioski o płatność dla zadania 
,,Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
gminy Strawczyn”

W zakresie oświaty: do 
Kuratorium Oświaty przesłano 
informację w zakresie: rozliczenia 
Rządowego Programu Pomocy 
Uczniom  w  2014  roku  
,,Wyprawka szkolna”, liczby 
uczniów objętych pomocą 
materialną w zakresie wypłaty 

ę

stypendiów i zasiłków szkolnych 
na okres styczeń – grudzień 
2014r., rozliczenia środków 
Funduszu Pracy przeznaczonych 
dla gmin na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów kształ-
cenia młodocianych pracow-
ników w 2014 roku, rozliczenia 
dotacji udzielonej gminom 
w 2014 roku na realizację zadań 
własnych w zakresie wycho-
wania przedszkolnego, rozli-
czenia i zwrotu niewykorzystanej 
dotacji celowej udzielonej 
w 2014 roku na wyposażenie 
szkół w podręczniki oraz 
materiały edukacyjne i ćwicze-
niowe,  wykorzystanych i rozli-
czonych dotacji udzielonych 
z budżetu Wojewody Święto-
krzyskiego w roku 2014, 
weryfikacji naliczonych kwot ze 
wskazaniem realnego zapotrze-
bowania oraz zaplanowanego 
wkładu własnego  zgodnie 
z art.128 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych 27 sierpnia 
2009  r. ,  organizowania  
dożywiania uczniów ze środków 
pomocy społecznej w organach 
prowadzących szkołę. Informacja 
zawierała dane z okresu roku 
szkolnego 2013/2014 wg stanu 
na dzień 30 czerwca 2014 r., 
realizacji pomocy materialnej dla 
uczniów przeznaczonej na 
wypłatę zasiłków i stypendiów 
szkolnych w zakresie wykorzy-
stania w roku 2014 środków 
przekazanych z budżetu Woje-
wody Świętokrzyskiego oraz 
zaangażowanych środków 
własnych,  do 10 lutego 2015 
roku przygotowano sprawo-
zdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę 
Strawczyn za 2014 rok., na 
wszystkich szczeblach awansu 
zawodowego  nauczycieli  
osiągnęli średnie wynagrodzenia 

W zakresie  kultury 
i sportu: 1 lutego w kościele 
parafialnym w Strawczynie 
zorganizowano koncert kolęd i 
pastorałek w wykonaniu Gminnej 
Orkiestry Dętej, 5 lutego br. 
Samorządowe Centrum Kultury i 
Sportu wspólnie z Gminną 
Biblioteką Publiczną, z okazji 230 
rocznicy urodzin Jacoba Grimma, 
zorganizowali konkurs plastyczny 
pn. „Baśniowy bohater”, w sali 
gimnastycznej ZPO w Straw-
czynie, rozegrane  zostały: Tur-
niej Piłki Nożnej Halowej Szkół 
Podstawowych dla dziewcząt 
oraz Międzygminny  Turniej Piłki 
Halowej o Puchar Wójta, 12 
lutego br. na Pływalni OLIMPIC 
odbyły się „Walentynkowe 
zawody pływackie” dla szkół 
podstawowych oraz gimnazjum. 
Do zawodów przystąpiło 100 
zawodników z 7 szkół. 

Odbyła się comiesięczna 
narada kadry kierowniczej 
Urzędu Gminy i kierowników 
jednostek organizacyjnych:

Wójt brał udział w licznych 
spotkaniach, naradach, imprezach 
itp. reprezentując gminę Straw-
czyn.

W dniach: 15 - 17 lutego 
2015r., na zaproszenie zaprzy-
jaźnionej gminy niemieckiej, 
delegacja  gminy  gościła  
w Falkenstein. Celem wizyty 
było umówienie dalszej współ-
pracy w tym wymiana młodzieży.

W ww. okresie wójt wydał 
16 zarządzeń w sprawach 
ważnych dla funkcjonowania 
gminy.

Z prac wójta 
między sesjami Rady Gminy 

LP. SOŁECTWO DATA

GODZINA

MIEJSCE ZEBRANIA

LICZBA 
UPRAWNIONYCH DO ILOŚĆ 

CZŁONKÓW 
RADY 

SOŁECKIEJ

TERMIN 
ZGŁASZANIA

KANDYDATÓW
PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY

I TERMIN II TERMIN OGÓŁEM 1/5

1. HUCISKO 06.03.15 17:00 17:15 Remiza OSP w Hucisku 360 72 3 27.02 P. KOWALCZYK
M. JAWORSKI

2. STRAWCZYN 07.03.15 17:00 17:15 ZPO w Strawczynie 985 197 5 27.02 M. WOŹNIAK
M. BĄK

3. KUŹNIAKI 10.03.15 17:00 17:15 SP w Wólce Kłuckiej 365 73 3 02.03 P. LESIAK
P. KOWALCZYK

4. OBLĘGÓR 14.03.15 17:00 17:15 Świetlica w Oblęgorze 702 140 4 06.03 K. GRELA OLEŚ
A. SOBURA

5. KORCZYN 19.03.15 17:00 17:15 SP w Korczynie 713 143 4 11.03 A. OLEŚ
A. MICHALSKA

6. STRAWCZYNEK 21.03.15 17:00 17:15 Świetlica w Strawczynku 849 170 4 13.03 P. LESIAK
A. MICHALSKA

7. MAŁOGOSKIE 25.03.15 17:00 17:15 SP w Rudzie Straw. 217 43 3 17.03 P. LESIAK 
DYR. SZKOŁY – A. PRĘDOTA GAD

8. OBLĘGOREK 26.03.15 17:00 17:15 Remiza OSP w Oblęgorku 820 164 4 18.03 H. WRZECIONOWSKI
R. ZAPAŁA

9. PROMNIK 28.03.15 17:00 17:15 ZPO w Promniku 1104 221 5 20.03 K. PICHETA
J. SAGAN

10. RUDA STRAWCZYŃSKA 09.04.15 17:00 17:15 SP w Rudzie Straw. 608 122 4 01.04 H. SNOCH
DYR. SZKOŁY – A. PRĘDOTA GAD

11. CHEŁMCE 10.04.15 17:00 17:15 SP w Chełmcach 1149 230 5 02.04 A. KRUCZYŃSKA
M. SIDEŁ

12. NIEDŹWIEWDŹ 11.04.15 17:00 17:15 SP w Niedźwiedziu 345 69 3 03.04 B. GAD
E. WAWRZEŃCZYK

Wybory sołtysa i rad sołeckich - 2015 rok
OGŁOSZENIE
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Radni  Rady Gminy, na kolejnej sesji - 23 lutego br. -  
przyjęli kilka uchwał istotnych dla mieszkańców gminy. Dotyczą 
one min.: zmian w budżecie gminy na rok 2015 oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, pomocy finansowej 
dla powiatu kieleckiego, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków, dotacji dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, porozumienia międzygminnego 
i statutu SZOZ.

Obrady otworzył przewod-
niczący  rady  Arkadiusz  
Wilczkowski, który powitał 
uczestników sesji z wójtem 
Tadeuszem Tkaczykiem oraz 
radną powiatową Moniką 
Jabłońską. Radni przyjęli 
porządek obrad, po czym  
przeszli do jego realizacji.

Wójt złożył informacje 
o realizacji uchwał Rady Gminy 
oraz ze swoich prac między 
sesjami RG (omówienie publi-
kujemy oddzielnie). 

W ramach zapytań i inter-
pelacji, radny Bogdan Woźniak 
zapytał na jakim etapie jest gmina 
w doprowadzeniu gazu dla jej 
mieszkańców a dwaj mieszkańcy 
Korczyna zgłosili wniosek 
o odwodnienie posesji przy 
drodze gminnej „do Rausa”.

Radni przystąpili następnie 
do przyjmowania uchwał 
w sprawach:

-  zmian  w uchwale  
budżetowej na rok 2015 r. - 
zwiększono plan dochodów 
budżetu gminy o 840.348 zł oraz 
wydatków o taką samą kwotę. 
Konsekwencją tych decyzji były 
zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Inwestycyjnej Gminy na lata: 
2014 – 2024. Dokonano także 
zmian w zadaniach inwesty-
cyjnych, rocznych w 2015 r. Wg. 
zmienionej uchwały, główne 
inwestycje gminne w bieżącym 
roku, to:

- wykonanie projektu na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w Oblęgorku – ul. Widok, 
w Promniku – ul. Św. Tekli oraz 
w Strawczynku – ul. Turystyczna,

- wykonanie projektu na 
rozbudowę ujęcia wody i stacji 
uzdatniania wody w Strawczynie,

- wykonanie dokumentacji 
projektowej dla drogi w Mało-
goskim,

- wykup gruntów,
- regulacja  stanu prawnego 

nieruchomości dot. dróg gmin-
nych, zakup i wykonanie ogro-
dzenia,

- zakup kostki brukowej dla 

terenu przy SP w Chełmcach,
- budowa instalacji solar-

nych na budynkach użyteczności 
publicznej w Strawczynie,

- wykonanie projektu 
oświetlenia w przysiółkach: 
Górki, Kopaniny i Graby oraz 
dobudowa oświetlenia Aleji 
Lipowej w Oblęgorku,

- wykonanie dokumentacji 
na oświetlenie uliczne ul. 
Granicznej w Strawczynie.

Radni przyjęli uchwały 
dotyczące:

- udzielenia pomocy powia-
towi kieleckiemu – w kwocie 
143.873 zł na przebudowę drogi 
powiatowej: Stąporków - Serbi-
nów - Mniów - Grzymałków - 
Kuźniaki - Ruda Strawczyńska, 
polegająca na budowie chodnika 
w Kuźniakach,

- zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy – 
szczegółowe informacje w Zakła-
dzie Gospodarki Komunalnej 
w Strawczynie,

- ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla ZGK w 
Strawczynie,

- upoważnienia wiceprze-
wodniczących Rady Gminy – do 
wystawiania polecenia służbo-
wego dla przewodniczącego 
Rady Gminy,

- nadania statutu Samorzą-
dowego Zakładu Opieki Zdrowo-
tnej w Strawczynie,

- wyrażenia woli na 
zawarcie porozumienia gmin 
tworzących Kielecki Obszar 
Funkcjonalny, w skład którego 
wchodzą: Miasto Kielce oraz 
gminy: Chęciny, Chmielnik, 
Daleszyce, Górno, Masłów, 
Miedziana Góra, Morawica, 
Piekoszów, Sitkówka – Nowiny, 
Strawczyn oraz Zagnańsk.

- zatwierdzenie sprawo-
zdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę 

samorządu  terytorialnego  
w 2014r.,

- wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Powia-
tem Kieleckim na utworzenie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Strawczynie - piszemy o tym 
oddzielnie.

Radni zatwierdzili także 
sprawozdanie z realizacji  
programu współpracy za rok 
2014 z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego oraz plany 
pracy komisji Rady Gminy, Rady 
Gminy, wójta oraz Rady 
Społecznej Samorządowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej na 
2015 rok.

Odpowiadając na zapytania 
i interpelacji, wójt ustosunkował 
się do gazyfikacji gminy: “od 
2010 roku prowadzone są 
rozmowy z przedstawicielami 
gazowni kieleckiej w tej sprawie. 
Na żądanie gazowni, gmina 
Strawczyn  przygotowała  
i przekazała do niezbędnych 
wyliczeń dane dotyczące liczby 
podmiotów, które korzystałyby 
z gazu oraz wykaz chętnych 
mieszkańców do podłączenia do 
sieci gazowej.

19 sierpnia 2013 r. odbyło 
się spotkanie przedstawicieli 
Zakładu Gazowniczego w Kiel-
cach z przedstawicielami gminy 
Strawczyn, które dotyczyło anali-
zy opłacalności doprowadzenia 
gazu na teren naszej gminy. 
Przedstawiciele ZG Kielce 
poinformowali, że po dokonaniu 
wyliczeń, potrzeby gazu nie 
zapewniają opłacalności budowy 
tej inwestycji. Pomimo to, 12 
grudnia 2013 r. skierowano pismo 
do dyrektora Karpackiego 
Oddziału Handlowego w Tarn-
owie o ponowne przeana-
lizowanie doprowadzenia gazu 
do gminy Strawczyn.

W odpowiedzi, Karpacki 
Oddział Handlowy w Tarnowie 
poinformował gminę, że dokona 
nowej analizy rynku na terenie 
naszej gminy, zgodnie z naszą 
sugestią (która polegałaby na 
zmianie trasy przebiegu nitki 

przez teren Miedzianej Góry, tj. 
teren zabudowany do Porzecza a 
następnie do Oblęgorka a nie jak 
wcześniej planowano, przez 
tereny leśne).

W związku z reorganizacją 
PGNiG, Urząd Gminy skierował 
13 października 2014 r. kolejne 
pismo, tym razem do PGNiG 
Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 
w Warszawie, w sprawie dopro-
wadzenia gazu do gminy. 
Czekamy na odpowiedź”

Mieszkańcom Korczyna 
wójt odpowiedział:  “ Realizacja 
odwodnienia przy drodze 
gminnej do Rausa” w Korczynie 
wymaga: wykonania dokumen-
tacji projektowej odwodnienia, tj. 
rowu odwadniającego, przepustu 
pod drogą, miejsca odbioru wód 
opadowych (istniejący rów) 
oddalonego o 600 m od działki p. 
A. Barańskiego oraz zjazdów do 
przyległych działek na trasie 
projektowanego odwodnienia. 
Należy uzyskać stosowne 
pozwolenia  na  budowę  
infrastruktury: pozwolenie 
wodnoprawne i pozwolenie na 
budowę, ew. zgłoszenie robót 
budowlanych. Szacunkowy koszt 
dokumentacji – ok. 10 tys. zł” 
Wójt dodał, iż traktuje to jako 
wniosek, który może być 
zrealizowany, jeśli gmina zdobę-
dzie środki na ten cel.

Po wyczerpaniu porządku 
obrad, sesję zakończono.

 (Kos.)

Nowe stawki za wodę 
i odprowadzenie ścieków

Z sesji Rady Gminy REKLAMA

Bielawski z olimiP-u 
pobił „życiówkę” !

Kamil Bielawski, z Klubu OLIMP Strawczyn, startował 
niedawno w mitingu kontrolnym Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki w Spale.

Kamil, na swym koronnym dystansie – 1000 m, pobił własny 
rekord życiowy, uzyskując czas: 2.38.24. Oznacza to, że Kamil cały 
czas rozwija się sportowo, rzetelnie trenując. Gratulujemy 
i życzmy kolejnych sukcesów.    (J.)
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W czasie ferii odwiedzi-
liśmy kilka placówek SCKiS, by 
na miejscu zobaczyć jak  młodzi 
ludzie spędzają wolny, zimowy 
czas.

W Strawczynku pod znakiem 
zajęć ceramicznych i zabawy.

W świetlicy wiejskiej 18 lu-
tego, spotkaliśmy kilkunasto-
osobową grupę dzieci i młodzie-
ży, która, pod okiem animatora 
sztuki Katarzyny Nawrockiej, 
brała udział w zajęciach cera-
micznych, czyli lepiła z gliny 
bałwanki i ludziki na sankach 
oraz pejzaże zimowe. Zajęcia 
ceramiczne, jako nowość w ofer-
cie świetlic wiejskich, odbywają 
się w Strawczynku już od 
kilkumiesięcy. Zainteresowanie 
jest duże, w ferie wyznaczono 
środy i soboty na zabawę z gliną, 
18, 21, 25 i 28 lutego można się 
było uczyć np. rzeźbiarstwa...

Dziś w świetlicy bawiły się 
dzieci z Korczyna i Chełmiec, 
które dowieziono szkolnym 
BUS-em. Młodzi rzeźbiarze 
mogli skorzystać też z napojów 
oraz słodkiego poczęstunku.

Wiktoria Titkin z Kor-
czyna z tego typu zajęć korzystała 
po raz pierwszy. Od razu 
przypadły jej go gustu: - 

Ulepiłam „zimową kartkę” 
z bałwankiem i zimowym 
pejzażem  -  powiedziała  
reporterowi „ZS”. Pobyt tutaj 
wiąże się także z nowymi 
znajomościami, z dziećmi 
z innych miejscowości w gminie. 
Jestem zadowolona, że tu 
przyjechałam...

Podobnego zdania był 
Kacper Smolarczyk z tej samej 
miejscowości: 

- Ulepiłem aniołki, góry
i bałwanka - powiedział. To fajna 
zabawa, cieszę się, że mogę 
uczyć się nowej sztuki – 
rzeźbiarstwa...

Szymon Zapała - uczeń 
Szkoły Podstawowej w Chełm-
cach - także chętnie skorzystał 
z tej okazji: - Kilka godzin 
spędziłem na lepieniu z gliny 
pejzażu górskiego oraz sanek 
z bałwankiem. To ciekawe 
zajęcie, chyba je polubię...

Zajęcia z ceramiki, to, 
oczywiście, nie jedyne podczas 
ferii w świetlicy w Strawczynku. 
Odbywały się tutaj ponadto: 
projekcja filmów, turnieje gier 
planszowych, blok e - gier 
komputerowych, warsztaty tańca, 
gry i zabawy na powietrzu, nauka 
techniki papieroplastyki metodą 
Quillingu.  Dzieci,  wraz  

Dwa tygodnie zimowej laby - ferie 2015 - już poza nami. 
I choć zima, tym razem, poskąpiła śniegu, to jednak dzieci 
i młodzież nie narzekały na  nudę. Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie, wraz ze swoimi placówkami: 
świetlicami i pływalnią OLIMPIC zapewniły uczniom tak bogatą 
ofertę zajęć, że każdy mógł wybrać sobie coś, co najbardziej go 
interesowało. Tym bardziej, że również szkoły stały otworem dla 
swych podopiecznych.

Tadeusz Tkaczyk wójtem
gminy Strawczyn !

Fajnie było, 
choć bez śniegu...

Skończyla się zimowa laba - ferie 2015 z  kolegami  z  Chełmiec,  
Niedźwiedzia i Korczyna, wzięły 
udział w wyjazdach do kina 
w Kielcach - razem 100 osób.

W Chełmcach dokarmiali 
ptaki i nie tylko...

Świetlicę wiejską w Chełm-
cach odwiedziliśmy 19 lutego,
a więc w kolejny, wolny dzień 
ferii. Pod okiem instruktorki ds. 
kultury Justyny Sagan z SCKiS, 
odbywały się tutaj zajęcia dla 
kilku grup dzieci i młodzieży. 
Przy stole bawiło się kilkoro 
dzieci - najpierw wysłuchały 
fragmentów „Legend Krakow-
skich”, potem wykonywały 
smoka z materiałów z odzysku. 
Pomysłowość dzieci była zadzi-
wiająca, wykorzystały m.in. 
plastikowe butelki po napojach.

Starsi chłopcy skupili się 
przy dużym ekranie TV, by wziąć 
udział w turnieju e-gier, głównie 
w piłkę nożną. Dzięki dobremu 
wyposażeniu świetlicy w gry 
elektroniczne, zabawa była 
świetna a emocje wielkie.

W kącie świetlicy, przy 
piłkarzykach, słychać było 
okrzyki chłopców rozgrywa-
jących właśnie mecz piłkarski na 
osiem... rąk.

Wiktor Zapała, uczeń 
klasy IV miejscowej SP, jest 
częstym gościem świetlicy. - Dziś 
przywiozła mnie tutaj mama - 
mówi. Gram w piłkarzyki z kole-
gami, w e-gry, czasami w bilard. 
W domu takich możliwości nie 
mam, więc chętnie tu zaglądam...

Wiktoria Banaś, uczennica 
V klasy miejscowej szkoły, także 
korzysta ze świetlicy dość często. 
-  Lubię  tu  przychodzić  
z koleżankami, bo zawsze znaj-
dziemy coś ciekawego dla siebie, 
nie nudzimy się. Jesteśmy tu 
częstowane napojami i słodkimi 
wafelkami. Jest fajnie !

Świetlica SCKiS przygo-

towała na ferie bogatą ofertę. Np. 
ostatnio dokarmiano ptaki i choć 
zima nie dała im się zbytnio we 
znaki,  chętnie korzystały 
z „poczęstunku”. Bywalcy pla-
cówki wykonali kilka karmników 
z... patyczków po lodach.

Dzieci miały ponadto 
możność oglądania filmów, 
w ramach „Kina dla najmłod-
szych”, bawiły się w teatr, brały 
udział w licznych konkursach, 
m.in. plastycznym, w zabawach 
ruchowych, zajęciach komputero-
wych, układały puzzle,. Na 
koniec ferii, 27 lutego br., 
pojechały do kina w Kielcach.

W Niedźwiedziu zabawy nie 
tylko w szkole

W  pon iedz ia łkowe ,  
wczesne popołudnie, 23 lutego,  
odwiedziliśmy szkołę w Niedź-
wiedziu. Tego dnia, już od godz. 
10.00, placówka tętniła życiem. 
Pod opieką Angeliny Liwochy, 
d z i e c i  o b e j r z a l y  f i l m  
w ramach „Kina dla Najmłod-
szych”, wzięły udział w konkur-
sie plastycznym pn. „Mój ulubio-
ny bohater” oraz zajęciach 
teatralnych, przyswajając sobie 
takie pojęcia jak: ograniczony 
język teatralny, karta uczuć, 
kalambury, czy deklamacja 
wierszy.

Po południu, korzystając 
z dobrej pogody i plusowej 
temperatury, chłopcy rozegrali 
mecz piłkarski na boisku szkol-
nym a młodsi bawili się na placu 
zabaw.

 W inne dni ferii dzieciom  
zaproponowano m.in.: poranny 
aerobik - ćwiczenia przy muzyce, 
konkurs plastyczny „Zimowy 
pejzaż”, rozwiązywanie krzy-
żówek i rebusów w grupach, 
wykonywanie sałatki z owoców 
przyniesionych z domu przez 
dzieci, modeling, zajęcia kompu-
terowe, wyjazd do pracowni

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu
cieszyły się  w ferie dużym powodzeniem.

Świetlica w Chełmcach
- Justyna Sagan prowadzi z dziećmi zajęcia plastyczne.
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ceramicznej w Strawczynku, 
warsztaty  fotograf iczne  
a w piątek 26 lutego – - wspólny 
wyjazd do kina w Kielcach. 
W stolicy regionu uczestnikom 
wyjazdu zafundowano pizzę.

Podobną ofertę na ferie 
miały dzieci w świetlicy 
w Korczynie, Strawczynku 
i Niedźwiedziu.

W ferie w świetlicach 
SCKiS w Strawczynku i Chełm-
cach odbyły się także warsztaty 
muzyczno - wokalne (gra na 
gitarze), ktore prowadził Alek-
sander Żmuda. Także i te zajęcia 
cieszyły się dużym  zaintereso-
waniem.

Na pływalni OLIMPIC
Bogaty program na okres 

ferii przygotowała także pływal-
nia OLIMPIC w Strawczynku: 
od poniedziałku do piątku, na 
pływalni, odbywały się darmowe 
zajęcia z instruktorami pływania 
dla dzieci ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjów z terenu gminy. 

Pływalnia, promocyjnie, od 
poniedziałku do piątku, w godz.: 
8.00 – 16.00, przygotowała bilety 
wstępu: 2 godziny w cenie 1 
godziny. Z tej okazji skorzystali 
chętni nie tylko z naszej gminy. 
Dzieci, w wieku: 5 – 15 lat, 
z naszej gminy, zostały otoczone 
specjalną opieką instruktorów 
oraz animatorów. W programie 
ujęto m. in.: blok gier i zabaw, 
turnieje piłki wodnej i koszy-
kowej.

W Dniu Zakochanych - 14 
lutego (Walentynki) - była 
specjalna promocja dla par, które 
zapłaciły taniej za bilety wstępu. 
Basen został na tę okazję 
specjalnie przybrany.

 Instruktor nauki pływania – 
Michał Dziura zorganizował 
kurs nauki pływania. Za 10 zajęć 
uczestnicy kursu zapłacili tylko 
60 zł. W trybie przyspieszonym 
chętni poznali tajniki pływania

i, jak zapewniali, od tej pory będą 
częściej gościć na pływalni.

Ferie na sportowo
Halowy  Turniej  Piłki 

Nożnej  o  Puchar  Wójta.                                          
W dniach 14/15 lutego br., 

w sali  gimnastycznej  ZPO 
w  Strawczynie, rozegrany został   
Międzygminny Halowy Turniej 
Piłki  Nożnej o  Puchar Wójta.

W  turnieju  uczestniczyły 
drużyny z: Lechii Team, Bugaja, 
Promnika, Chełmiec, Rudy 
Strawczyńskiej Niedźwiedzia 
(FC Strzelcy), Strawczynka
i Piekoszowa. Drużyny rozlo-
sowane były na trzy grupy.

W grupie pierwszej grały 
drużyny: Bugaja, Strawczyna, 
Strawczynka. 

Grupę drugą reprezen-
towały zespoły: Chełmiec, Rudy 
Strawczyńskiej i Lechii Team 
a trzecią zawodnicy Niedzwie-
dzia (FC Strzelcy), Promnika 
i Piekoszowa. Z każdej grupy do 
dalszej walki o mistrzostwo 
awansowały po dwie drużyny, 
które organizator rozlosował na 
dwie grupy. Drużyny grały 
również systemem każda z każdą 
w swoich grupach. 

Mecze finałowe rozgry-
wane były dnia następnego 
Zwycięskie drużyny grupy 
pierwszej i drugiej grały o pierw-
sze miejsce a drużyny, które 
zajęły miejsca drugie walczyły 
o trzecie miejsce. 

W turnieju zwyciężyła 
drużyna Lechia Team, drugie 
miejsce  zajęła  drużyna  
z Bugaja a w meczu o trzecie 
miejsce Strawczynek pokonał 
drużynę Promnika. 

Najlepszym zawodnikiem 
wybrany został Artur Kuliński - 
zawodnik drużyny Bugaja. 
Statuetkę najlepszego bramkarza 
wręczono Wiktorowi  Tkaczy-

kowi z drużyny Strawczynka. 
Pierwsze trzy drużyny oraz 
wyróżnieni zawodnicy otrzymały 
dyplomy, puchary oraz nagrody 
rzeczowe.
 A oto wyniki finałow 
turnieju: 

- mecz o trzecie miejsce - 
Strawczynek - Promnik - 4 : 3

- mecz o pierwsze miejsce – 
Bugaj - Lechia Team -  2 : 3
  Sędzią głównym wszyst-
kich meczy był Józef Snoch.   
Sędzią wszystkich spotkań był 
Bogdan Woźniak, sędziami 
pomocniczymi opiekunowie 
poszczególnych szkół. 

Organizator turnieju - 
Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu kieruje szczególne 
podziękowanie dla Państwa  
RATHKE za ufundowane  
puchary i nagrody.

Turniej przy zielonym stole 
w Promniku

 Z inicjatywy prezesa 
Klubu TOPSPIN w Promniku 
Arkadiusza Brudzińskiego, 
w ZPO w Promniku, 20 lutego 
br.,  zorganizowano Gminny 
Turniej Tenisa Stołowego, w 
którym wystartowało 25 
zawodników.

Byliśmy również i na tym 
turnieju, obserwując zmagania 
tenisistów z całej gminy a nawet 
spoza naszego terenu. Zastoso-
wano tutaj system rozgrywek do 
dwóch przegranych.

Warto podkreślić, iż uczest-
nicy turnieju zostali poczę-
stowani napojami i batonikiem, 
dla zwycięzców przygotowano 
także  nagrody  rzeczowe  
(SCKiS), medale i dyplomy.

Zawody rozegrano w trzech 
kategoriach,  przy  czym  
w kategorii gimnazjaliści wystą-

Po obejrzeniu filmu w kinie „HELIOS”, 
dzieci skorzystały z pizzy w MaxiPizzy w Kielcach.

Mecze w ramach turnieju tenisa stołowego, 
w ZPO Promnik

piło również kilku zawodników 
ze szkół podstawowych (za 
zgodą tych pierwszych). A oto 
zwycięzcy poszczególnych 
kategorii:

Szkoły podstawowej: I 
miejsce – Nokodem Samiec, II 
– Filip Picheta, III – Piotr 
Stępień;

Gimnazja: I m. - Nikodem 
Samiec, II – Filip Picheta, III – 
Jakub Kukulski;

Kat. open: I m. - Dawid 
Stępień, II – Wiktor Gołu-
chowski, III – Igor Bujak.

Grały trójki piłkarskie
W sali gimnastycznej ZPO 

w Promniku, prezes Klubu 
TOPSPIN Promnik Arkadiusz 
Brudziński zorganizował, 24 
lutego br., turniej piłkarskich 
trójek. Wzięło w nim udział 
dziewięć zespołów, w tym jedna 
żeńska z Klubu TOPSPIN.

A oto zwycięzcy turnieju: I 
miejsce – Bugaj 2, II – Promnik 
Team, III – Lechia Strawczyn, 
IV – Kielecki MKS.

Uczestników turnieju  
poczęstowano soczkiem i bato-
nikiem, zwycięzcom wręczono  
dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane  przez  Klub  
Sportowy Topspin Promnik (za 1 
miejsce koszulki sportowe, za 2 - 
spodenki sportowe, za 3 miejsce - 
getry sportowe).
 Jak wynika z tych relacji, 
ferie zimowe, na terenie naszej 
gminy, mimo braku śniegu, 
były dla uczniów bardzo 
atrakcyjne. Wystarczyło tylko 
skorzystać z propozycji świetlic 
wiejskich, pływalni OLIMPIC 
czy szkół, by znaleźć sobie 
zajęcie i rzucić wyzwanie 
nudzie.

Jerzy Kosowski
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W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga 
w Kielcach, 17 lutego br,. odbyła się Gala Świętokrzyska Victoria 
2015, organizowana przez gospodarzy regionu świętokrzyskiego: 
marszałka Adama Jarubasa oraz przewodniczącego Sejmiku – 
Arkadiusza Bąka - na zdjęciu z nominowanymi.

???

Świętokrzyska Victoria to 
nagroda samorządu wojewódz-
twa, której celem jest promo-
wanie najbardziej aktywnych 
świętokrzyskich samorządów, 
przedsiębiorstw i osób – 
społeczników działających na 
rzecz swojego środowiska. 
Wyróżnienie ma celu danie 
satysfakcji ludziom, firmom 
i samorządom za ich działalność, 
pracę i dorobek na rzecz swoich 
środowisk. Została ustanowiona 
uchwalą Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego jesienią 2008 
roku. Nagroda ma przyczyniać 
się do integracji tych środowisk
i pozytywnie wpływać na ich 
wzajemne relacje, a także 
budować markę regionu poza 
jego granicami.

 W tym roku oceniono 59 
podmiotów ubiegających się o te 
nagrody. Kapituła Victorii, pod 
przewodnictwem marszałka 

województwa Adama Jarubasa, 
nominowała po pięć podmiotów 
w poszczególnych kategoriach. 
W kategorii samorządy kapituła 
nominowała pięć z nich: Busko - 
Zdrój, powiat kielecki oraz 
gminy: Strawczyn, Morawica 
i Bieliny. Nominowani otrzymali 
za to wyróżnienie, na scenie 
filharmonii, statuetki, dyplomy 
oraz laury. W imieniu naszej 
gminy wyróżnienia te przyjęli, 
z rąk marszałka Adama Jarubasa 
oraz przewodniczącego Sejmiku 
Arkadiusza Bąka, wójt Tadeusz 
Tkaczyk oraz przewodniczący 
Rady  Gminy  Arkadiusz  
Wilczkowski. Gospodarzom 
gminy towarzyszyli na gali: 
skarbnik gminy Justyna Stępień, 
dyrektor  Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu Maciej 
Lewandowski,  kierownik 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
– Grzegorz Gad oraz Elżbieta 

Gmina Strawczyn 
wśród nominowanych !

Świętokrzyska Victoria 2015

Kukulska i Karol Picheta.
Główne laury otrzymali:
- w kat. „Osobowość” - 

RAFAŁ OLBIŃSKI - uznany 
malarz, grafik i twórca plakatów, 
Kawaler Krzyża Oficerskiego 
Orderu Odrodzenia Polski  „za 
dokonania pracy twórczej 
i artystycznej, nieocenione zasługi 
dla polskiej i światowej kultury 
oraz za przywiązanie i pamięć 
o regionie świętokrzyskim”

- w kat. „Samorządność” -  
POWIAT KIELECKI -  „za 
aktywność w pozyskiwaniu 
środków z Unii Europejskiej, 
działania na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości oraz pomoc 
osobom bezrobotnym i niepełno-

sprawnym, a także realizację 
przedsięwzięć na rzecz poprawy 
jakości środowiska naturalnego”

- w kat. "Przedsię-
biorczość” - MESKO S.A. Ze 
Skarżyska Kam.- „za budowanie 
mocnej marki województwa 
świętokrzyskiego, poprzez 
realizację wielu prestiżowych 
kontraktów na całym świecie, 
tworzenie miejsc pracy dla 
mieszkańców Województwa 
Świętokrzyskiego, wysoką jakość 
produktów i świadczonych usług 
oraz rzetelność w biznesie” 

 W części artystycznej 
wystąpili: Magdalena Paradziej 
oraz zespół Pectus.

J. Kosowski

Jeszcze kilka miesięcy temu opinia o Samorządowym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Strawczynie nie była najlepsza. 
Główny zarzut, to brak odpowiedniej opieki lekarskiej.

Od listopada ubiegłego roku 
kierownikiem SZOZ jest Marek 
Żelazny. „Nowa miotła” zaczęła 
przede wszystkim od zapewnie-
nia łatwego dostępu do podsta-
wowej opieki zdrowotnej miesz-
kańcom gminy. Jak to wygląda 
na dziś?

- Musimy zapewnić opiekę 
medyczną ponad 9 tysiącom 
zadeklarowanych mieszkańców 
gminy w Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Strawczynie oraz 
filii w Oblęgorku – mówi Marek 
Żelazny. Po opiekę medyczną 
zgłaszają się także osoby spoza 
naszej gminy. Tę opiekę gwaran-
tuje czterech lekarzy zatrudnio-
nych na etatach, w tym jeden 
pediatra. Zatrudniony od nowego 
roku lekarz internista Piotr 
Maślany jest ponadto alergolo-
giem i może służyć swoją wiedzą 

chorym na uczulenia. 
     Mając kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na „specja-
listykę”, zatrudniamy ponadto, na 
umowy-zlecenia, neurologa 
i ginekologa, a także w ramach 
POZ na tzw. godziny - pediatrów, 
czasem lekarzy rodzinnych czy 
internistów. 

Dzięki temu, trzy–cztery 
razy w tygodniu po godz. 15 
w Ośrodku w Strawczynie oraz 
w środy w godz. 8-11 w filii 
w Oblęgorku chore dzieci 
przyjmują pediatrzy.

W ZOZ funkcjonuje także 
laboratorium diagnostyczne, 
dzięki któremu większość badań 
wykonywanych jest na miejscu. 
Jeżeli lekarz zleci badanie 
bardziej specjalistyczne, krew 
pobierana jest pacjentowi 
w Ośrodku Zdrowia i dostarczana 

 Frontem do pacjentów 

Coś drgnęłow ZOZ w Strawczynie do laboratorium w Kielcach. 
Wyniki  niektórych badań 
otrzymujemy na drugi dzień. 

W ZOZ funkcjonuje także 
rehabilitacja lecznicza, na miejscu 
pacjenci korzystają m. in.: z ma-
saży klasycznych, z naświetleń 
lampami, z leczenia prądami np. 
diadynamicznymi, z wirówek czy 
z magnetroniku. 

Jeden raz w tygodniu 
(wtorki) do Ośrodka przyjeżdża 
radiolog, który, na naszym 
sprzęcie, wykonuje badania usg.

Zakład realizuje także 
wizyty domowe lekarzy u ciężko 
chorych. Odbywa się też 
rehabilitacja domowa, którą 
wykonują fizjoterapeutki na 
zlecenie np. szpitala, w którym 
leczył się pacjent z naszej gminy.

Od 1 stycznia tego roku 
ZOZ realizuje także tzw. „pakiet 
onkologiczny”. Nasi lekarze 
wydali pacjentom cztery „zielone 
karty”, które otwierają drzwi do 
szybkiej diagnozy i leczenia 
w Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii. Każdy chory, u które-
go jest podejrzenie nowotworu, 
otrzymuje podczas wizyty 
w Centrum koordynatora, który 
odpowiednio kieruje pacjenta

i pomaga w leczeniu.
Dodajmy jeszcze,  że 

mieszkańcy gminy mogą ponadto 
korzystać z leczenia stomatolo-
gicznego: pięć razy w tygodniu, 
w tym dwa razy po południu.

Aby ułatwić rejestrację do 
lekarza, można wykorzystać dwa 
numery telefonów: 41/ 30-38-006 
oraz 41/ 30-38-679.

Kierownik SZOZ Marek 
Żelazny informuje, że podejmie 
starania o otrzymanie kontraktu 
z NFZ na jeszcze jedną poradnię 
specjalistyczną, by ograniczyć 
konieczność wyjazdów miesz-
kańców  do  specjalistów
w Kielcach. 

Udoskonalenia wymaga 
połączenie internetowe Ośrodka 
z NFZ w celu szybszego spraw-
dzenia, czy pacjent jest ubez-
pieczony. Od 1 sierpnia 2017 
roku wejdzie w życie tzw. 
elektroniczna dokumentacja 
medyczna, co wymagać będzie 
znacznego wzrostu stopnia 
komputeryzacji Ośrodka. Jest to 
konieczność wynikająca z przepi-
sów prawnych. SZOZ liczy tutaj 
na pomoc gminy, by zmieścić się 
w tym terminie.

(Kos.)
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DEFRO - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Rudzie 
Strawczyńskiej - największy producent kotłów w Polsce i jeden 
z największych w Europie. Produkcja ok. 35.000 -  40.000 kotłów 
rocznie, zatrudnienie - ponad 500 wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. Co piąty kocioł na paliwa stałe, montowany 
w Polsce, pochodzi z fabryki DEFRO. 

Właściciele tego potentata 
kotłowego wyszli ostatnio 
z ciekawą inicjatywą, która może 
być bardzo atrakcyjną ofertą dla 
młodych ludzi z gminy Straw-
czyn, absolwentów gimnazjów. 
Firma, we współpracy z gminą, 
pragnie, od 1 września br., 
uruchomić w Strawczynie 
Zasadniczą Szkołę Zawodową, 
która zapewni DEFRO przynaj-
mniej 30 absolwentów rocznie 
w zawodach: ślusarz i operator 
obrabiarek skrawających.

Inicjatywę popiera wójt 
gminy Tadeusz Tkaczyk, który 

pragnie rozszerzyć zakres nauki 
w ZSZ o zawody, np. fryzjer 
i piekarz.

O szczegółach tej inicja-
tywy rozmawialiśmy ostatnio 
z Franciszkiem Dziubełą, ojcem 
właściciela Roberta Dziubeły, 
desygnowanym do wprowa-
dzenia pomysłu w życie.

- Zawodu trzeba się uczyć 
od podstaw – twierdzi senior 
Dziubeła. Bardzo ważna jest 
praktyka,  która  decyduje  
o przydatności absolwenta szkoły 
w fabryce. Tę praktykę zape-
wniamy uczniom w naszym 
przedsiębiorstwie. Dla zachęty 
najlepsi z nich będą otrzymywać 
stypendium, po ukończeniu ZSZ 
gwarantujemy im zatrudnienie 
w DEFRO oraz godziwą płacę. 
Nasze potrzeby, to 30 wykwali-
fikowanych ślusarzy oraz opera-
torów obrabiarek skrawających. 

Szkoła zawodowa 
powstanie w Strawczynie !

Cenna inicjatywa edukacyjna DEFRO Pragnę podkreślić, że najzdol-
niejsi  absolwenci  szkoły  
zawodowej będą mogli podnieść 
swoje kwalifikacje w zaocznym 
lub wieczorowym technikum, 
które – nie wykluczone – że 
powstałoby również w Straw-
czynie. Już teraz namawiam 
młodych ludzi z gminy, by 
poważnie potraktowali naszą 
ofertę. Na pewno nie będą 
żałować !

O inicjatywie DEFRO 
rozmawialiśmy z kierownikiem 
Referatu Oświaty UG Moniką 
Sideł. 

- Na początek – informuje 
nasza rozmówczyni – byłaby to 
klasa wielozawodowa urucho-
miona na bazie  Zespołu 
Placówek  Oświatowych  
w Strawczynie. Przedmiotów 
ogólnokształcących uczyliby 
nauczyciele z ZPO, natomiast 
przedmioty zawodowe byłyby 
wykładane w jednej ze szkół 
zawodowych w Kielcach, np. 
w „Uniwerku”. Najpierw jednak 
decyzję o uruchomieniu szkoły 
zawodowej musi podjąć Rada 
Gminy, zgodę wyraża także 
starosta powiatowy. Są to 
formalności, z załatwieniem 
których nie powinno być 
problemów. Rada Gminy, np. już 
wyraziła zgodę na posiedzeniu 23 
lutego.

Po  załatwieniu  tych  
formalności ogłoszona zostanie 
rekrutacja do klasy pierwszej 
ZSZ w Strawczynie.

Inicjatywę DEFRO bardzo 
pozytywnie ocenia dyrektor ZPO 
w Strawczynie  Elżbieta  
Błaszczyk:  -  Propozycja  
utworzenia szkoły zawodowej 
jest trafna i potrzebna, albowiem 
uwzględnia potrzeby środowiska 
i jest zgodna z polityką 
edukacyjną. Rynek pracy zmusza 
młodych ludzi do szukania 
i podejmowania zatrudnienia. 
Oferta  DEFRO i  gminy  
wychodzi im naprzeciw.

Tylko ZPO w Strawczynie 
opuszcza rocznie około 60 – 70 
absolwentów gimnazjum, do tego 
trzeba dodać absolwentów ZPO 
w Oblęgorku oraz Promniku. 
Moja szkoła dysponuje bardzo 
dobrymi warunkami do nauki 
przedmiotów ogólnokształ-
cących, także wysoko kwalifiko-
waną kadrą nauczycieli. Warto 
podkreślić, iż szkoła zawodowa 
nie zamyka możliwości dalszego 
kształcenia w technikach 
i liceach.

O dalszych losach nowo 
powoływanej  ZSZ  oraz  
o naborze do tej placówki 
b ę d z i e m y  i n f o r m o w a ć   
w kolejnych wydaniach „Ziemi 
Strawczyńskiej”.   (Kos.)

LP. GRUPA TARYFOWA JEDNOSTKA

CENA  KALKULOWANA 

PRZEZ ZAKŁAD 

(NETTO)

DOTACJA 

(NETTO)

CENA DLA 

ODBIORCÓW 

(NETTO)

PODATEK VAT (8%)

CENA DO ZAPŁATY  

DLA  ODBIORCÓW 

(BRUTTO)

1.
Grupa 1 - Gospodarstwa domowe oraz odbiorcy zużywający 

wodę na cele socjalno-bytowe,  obiekty użyteczności publicznej. 
3zł/m 2,95 0,10 2,85 0,23 3,08

2.
Grupa 2 - Gospodarstwa domowe bezpośredniej strefy 

uciążliwości ze strony wysypiska śmieci w Promniku
3zł/m 2,95 1,52 1,43 0,11 1,54

3.
Grupa 3 - Odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, 

w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt

z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi 

3zł/m 3,11 brak 3,11 0,25 3,36

4. Grupa 4 - Woda na cele przeciwpożarowe
3zł/m 2,95 brak 2,95 0,24 3,19

5. Grupa 5 - Pozostali odbiorcy 
3zł/m 3,14 brak 3,14 0,25 3,39

LP. GRUPA TARYFOWA JEDNOSTKA

CENA  KALKULOWANA 

PRZEZ ZAKŁAD 

(NETTO)

DOTACJA 

(NETTO)

CENA DLA 

ODBIORCÓW 

(NETTO)

PODATEK VAT (8%)

CENA DO ZAPŁATY  

DLA  ODBIORCÓW 

(BRUTTO)

1.
Grupa 1 - Ścieki z budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.
3zł/m 5,85 2,35 3,50 0,28 3,78

2.
Grupa 2 - Ścieki z budynków mieszkalnych 

odprowadzane kanalizacją tłoczną
3zł/m 5,85 2,53 3,32 0,27 3,59

3. Grupa 3 - Pozostali odbiorcy
3zł/m 5,85 brak 5,85 0,47 6,32

LP. RODZAJ STAWKI STAWKA OPŁATY W ZŁ (BRUTTO)

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 123,00

2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych  104,55

OGŁOSZENIE

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych na okres od 10.04.2015r. do 09.04.2016r.

Ceny odprowadzonych ścieków:

Ceny dostarczonej wody:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STRAWCZYNIE INFORMUJE, ŻE OD 10 KWIETNIA 2015 ROKU ULEGŁY 
ZMIANIE CENY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD  W RAMACH  ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  NA TERENIE GMINY STRAWCZYN 
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Urząd Gminy Strawczyn przystąpił do opracowania 
„Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015-2025”, 
w której określone zostaną zasoby i potencjały gminy oraz 
kierunki dalszego rozwoju. 

Przystąpienie do opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn 

na lata 2015-2025

Opracowanie Strategii 
Rozwoju  jest  konieczne,  
ponieważ będzie stanowiło 
formalną podstawę ubiegania się 
o dofinansowanie projektów ze 
środków Unii Europejskiej 
w perspektywie finansowej na 
lata 2014-2020. Zaplanowane 
zadania w ramach dokumentu 
strategicznego przyczynią się do 
p r z y w r ó c e n i a  ł a d u  
przestrzennego,  rozwoju  
gospodarczego, odbudowy więzi 

społecznych, ochrony środowiska 
naturalnego,  zachowania  
dziedzictwa kulturowego, a tym 
samym poprawy jakości życia 
mieszkańców. Nadrzędnym 
celem prac nad dokumentem jest 
sformułowanie  zadań  do  
realizacji, możliwie bliskich 
oczekiwaniom i potrzebom 
społeczności naszej Gminy. 
Dlatego też, zwracamy się do 
Państwa z prośbą o aktywne 
wzięcie udziału w pracach nad 

 
Występ zespołu muzycznego podczas szkolnych Walentynek. 

„Miłość rośnie wokół nas”

Walentynki 2015

– W przeddzień Walentynek, 13 lutego 2015 roku, w ZPO 
w Oblęgorku uczniowie i absolwenci szkoły, jak co roku, licznie 
zebranym gościom przygotowali wspaniały koncert.

Romantyczny klimat tego 
wydarzenia zbudowany na poezji 
Stanisława Barańczaka, Haliny 
Poświatowskiej czy Agnieszki 
Osieckiej, ożywiły piosenki 
wykonywane przez solistki 
i solistów przy akompaniamencie 
zespołu muzycznego składają-
cego się z uczniów i absolwentów 
szkoły. Dobrą zabawę dopełniały 
skecze kabaretowe zaprezento-
wane przez młodzież. W wyją-
tkowej scenerii, przygotowanej 
przez: Agatę Kipiel, Katarzynę 
Malaga i Małgorzatę Masłow-
ską, goście koncertu owacjami na 
stojąco podziękowali młodzieży 
i  organizatorom koncertu 
Marzenie Walczak i Zbignie-
wowi Wójcikowi za chwile 

wzruszeń i radości, jakie mogli 
przeżyć podczas ponad dwugo-
dzinnego koncertu. Oprawę 
fotograficzną  wydarzenia  
p r z y g o t o w a ł  J a ro s ł a w  
Skoczylas. 

Na koniec koncertu głos 
zabrała dyrektor szkoły Henryka 
Cisowska, która podziękowała 
organizatorom za przygotowanie 
koncertu, a licznie przybyłym 
gościom za udział i wspaniałą 
zabawę. Osobne podziękowania 
skierowała do głównych spon-
sorów Agnieszki i Krzysztofa 
Zapałów – właścicieli „Ange-
liny”, dzięki którym wszystkim 
obecnym zapewniono słodki 
poczęstunek.  

Zbigniew Wójcik

Najpierw wysłuchali bajki, 
potem malowali jej bohaterów

Konkurs plastyczny „Baśniowy Bohater”

Jacob Ludwig Karl Grimm (ur. 4 stycznia 1785 w Hanau, 
zm. 20 września 1863 w Berlinie) – niemiecki filolog, członek 
Akademii Nauk w Berlinie, brat Wilhelma Karla Grimma.

Był zbieraczem baśni i po-
dań ludowych. Niektóre swoje 
dzieła tworzył i publikował wraz 
z bratem Wilhelmem; występo-
wali wtedy jako bracia Grimm. 
Największy rozgłos przyniosło 
im zebranie i opracowanie baśni 
ludowych, które jako „Baśnie 
braci Grimm” zyskały duży 
rozgłos zarówno w Niemczech, 
jak i innych krajach, w których 
były tłumaczone.

W związku z 230 rocznicą 
urodzin słynnego bajkopisarza, 
Samorządowe Centrum Kultury i 
Sportu wraz z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Strawczynie, 5 
lutego br., zorganizowali konkurs 
plastyczny „Baśniowy Bohater” 
dla dzieci klas II ze szkół 
gminnych. Konkurs polegał na 
tym, że jego uczestnicy najpierw 
wysłuchali fragmentów bajki 
słynnego autora a potem miały 
narysować,  kolorowymi  
kredkami, ilustrację do tego 
utworu.

W konkursie wzięło udział 
40 dzieci, które na wykonanie 
zadania konkursowego miały 20 
minut.

Jury w składzie: Halina 
Snoch – kierowniczka GBP, 
Justyna Sagan i Dorota Surma 

z Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu oraz Justyna 
Wolder – stażystka biblioteki 
oceniło prace i wytypowało 
laureatów konkursu: I miejsce 
zajął Kuba Filipiak – Ruda 
Strawczyńska oraz Kasia Met – 
Niedźwiedź, II - Marcelina 
Bakalarska  –  Oblęgorek 
i Amelia Nawrot – Strawczyn, 
III - Daria Wójcik – Chełmce 
i Joanna Berniker – Strawczyn.

Wyróżniono ponadto prace: 
Dominiki Lewandowskiej  
z Promnika, Mileny Kowalskiej 
z Korczyna, Oli Woźniak ze 
Strawczyna, Mikołaja Jarząbka 
z Promnika i Pauliny Gad ze 
Strawczyna.

Laureac i  o t r zyma l i  
w nagrodę książki ufundowane 
przez GBP oraz wejściówki na 
pływalnię OLIMPIC – nagroda 
SCKiS. Wszyscy uczestnicy 
konkursu skorzystali ze słodkiego 
poczęstunku.    (J.)

dokumentem i wypełnienie 
poniżej załączonego kwestio-
nariusza ankiety oraz fiszki 
projektowej.
Ankieta – strategia rozwoju  

- fiszka projektowa
(formularze należy pobrać na 
dysk komputera, a następnie 
wypełnić)

Wypełnione formularze 
p r o s z ę  p r z e s ł a ć  d r o g ą  
elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat@strawczyn.pl lub 
złożyć  osobiście  w  UG 
w Strawczynie, pok. nr 3
do 31.03.2015 r.

Jesteśmy przekonani, że 
jako aktywni mieszkańcy, 
przedsiębiorcy i przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz 
instytucji publicznych, wniesiecie 
Państwo wiele merytorycznych 
uwag i propozycji,  które 

pozytywnie wpłyną na ostateczny 
kształt projektu dokumentu. 

Jednocześnie pragniemy 
zaprosić Państwa na spotkania 
war sz t a towe  do tyczące  
budowania założeń projektu 
dokumentu, które odbędą się 17 i 
18 marca 2015 roku w Urzędzie 
Gminy w Strawczynie (dawny 
GOK) wg następującego  
harmonogramu czasowego:

- 17 marca, godz. 13.00 – 
przedsiębiorcy (prowadzący 
działalność na terenie gminy), 
godz. 15.00 – organizacje 
pozarządowe (mające siedzibę 
bądź działające na obszarze 
gminy),

- 18 marca, godz. 12.00 – 
sektor administracji samorzą-
dowej, godz. 14.00 – Zespół ds. 
Strategii Rozwoju, godz. 16.00 – 
mieszkańcy (spotkanie otwarte).
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 Już po raz trzeci, na pływalni OLIMPIC w Strawczynku, 
12 lutego br., odbyły się Walentynkowe Zawody Pływackie  dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zgromadziły one 
kilkudziesięciu miłośników pływania ze szkół w naszej gminie: 
z Promnika, Rudy Strawczyńskiej, Oblęgorka, Strawczyna 
i Korczyna a także z Zagnańska i Radzionkowa, na Śląsku.

Kozieł – ZPO Oblęgorek, III – 
Monika Kurczyńska – ZPO 
Strawczyn;

-  1 0 0  m  c h ł o p c y,  
gimnazjum: I m. _ Mateusz 
Błaszczyk – ZPO Oblęgorek, II – 
Dawid Lewandowski – ZPO 
Oblęgorek, III – Grzegorz 
Szcześniak – ZPO Promnik;

- sztafeta mieszana, klasy  - 
III: I m – ZPO Oblęgorek, II – 
SP Ruda Strawczyńska;

- sztafeta mieszana, kl. IV – 
VI: I m. – ZPO Oblęgorek, II SP 
Ruda Strawczyńska, III – SP 
Korczyn;

-  sztafeta  mieszana,  
gimnazjum – pływanie przez 30 
minut: I m – ZPO Oblęgorek – 
2100 metrów, II – ZPO 
Strawczyn – 1925 m, III – ZPO 
Oblęgorek II - 1825 m.

Pierwszych trzech zawod-
ników, w poszczególnych 
kategoriach, zostało udekoro-
wanych medalami, drużyny 
otrzymały ponadto gustowne 
plakietki ceramiczne (wykonane 
w pracowni  ceramicznej  
w Strawczynku podczas zajęć) 
oraz dyplomy.

W przerwie zawodów 

rozmawialiśmy z jedynym 
przedstawicielem zawodów 
spoza woj. świętokrzyskiego – 
Dominikiem Trzensiokiem ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Radzionkowie, na Śląsku.

O zawodach jego tata 
dowiedział się z Internetu. 
A ponieważ, wraz z rodzicami, 
przebywał na feriach u rodziny 
w Królewcu, w gm. Smyków, 
postanowił  wziąć  udział  
w zawodach, które wygrał na 
dystansie 25 metrów. Dopin-
gował go nie tylko tata, ale także 
mama i... babcia. Pływanie to 
jego pasja a trenuje go tata – 
Wojciech, który jest nauczy-
cielem wf w Radzionkowie. Pan 
Wojciech jest zachwycony 
pływalnią OLIMPIC i zamierza
z niej korzystać, kiedy tylko 
będzie w pobliżu. Z pewnością, 
wraz z synem, będzie często tutaj 
gościł podczas wakacji...

Dodajmy jeszcze,  że 
wszyscy uczestnicy zawodów, 
którzy zajęli miejsca od I do III, 
otrzymali  także  nagrody  
rzeczowe, ufundowane przez 
SCKiS w Strawczynku. 

(Kos.)Zawody otworzył dyrektor 
Samorządowego Centrum 
Kultury i  Sportu Maciej 
L e w a n d o w s k i ,  w i t a j ą c   
uczestników i życząc im 
s u k c e s ó w  s p o r t o w y c h .  
Organizacyjn ie  zawody  
poprowadził instruktor Centrum – 
Michał Dziura, przy pomocy 
ratowników pływalni oraz 
pracowników SCKiS.

Warto podkreślić doskonałą 
organizację zawodów: gdy jedni 
zawodnicy  uczestniczyli  
w poszczególnych konkuren-
cjach, pozostali korzystali 
z wyposażenia pływalni: rury 
zjazdowej, biczy wodnych, 
jacuzzi, sauny, łaźni parowej itp. 
A ponieważ zawody odbywały 
się w „tłusty czwartek”, wszyscy 
ich uczestnicy zostali poczę-
stowani pączkami.

Uczniowie ze szkół podsta-
wowych konkurowali  na  
dystansach: 25 i 50 m, podzieleni 
n a  k a t e g o r i e :  c h ł o p c y  
i dziewczęta, gimnazjaliści 
natomiast mieli do pokonania 
dystansy: 50 i 100 m, także w kat. 
chłopców i dziewcząt. Ponadto 
ścigały się sztafety: kl. 0 – III: 4 x 
25m oraz kl. IV – VI: 4 x 50 m. 
Pływacy z gimnazjum wzięli 
natomiast udział w sztafecie 
mieszanej – w ciągu pół godziny 
mieli przepłynąć jak najdłuższy 
dystans.

 A oto  wyniki  I I I  
Walentynkowych Zawodów 

Pływackich  na  pływalni  
OLIMPIC:

- dystans 25 m dla 
dziewcząt z klas: 0 – III: I miejsce 
Dominika Lewandowska – 
ZPO Promnik, II – Amelia 
Nawrot – ZPO Strawczyn, III – 
Wiktoria Zajęcka – ZPO 
Strawczyn;

- 25 m chłopcy z klas: 0 - 
III: I m.- Dominik Trzensiok – 
SP Radzionków, II  - Maciej 
Chłądzyński – ZPO Oblęgorek, 
III – Filip Majka – ZPO 
Oblęgorek;

- 50 m dziewczęta z klas: IV 
– VI: I m. Aleksandra Nawrot – 
ZPO Strawczyn, II – Natalia 
Kosiba – ZPO Oblęgorek, III – 
Maria Mazur – SP Zagnańsk;

- 50 m chłopcy, kl. IV – VI: 
I m.- Kacper Pinda – SP 
Korczyn, II – Wiktor Wrona – 
SP Ruda Strawczyńska, III – 
Mikołaj Kotwica – SP Korczyn;

- 50 m - dziewczęta, 
gimnazjum: I m – Zofia 
Szczypiór – ZPO Oblęgorek, II – 
Weronika Kozieł – ZPO 
Oblęgorek,  III  –  Maja  
Olejarczyk – ZPO Oblęgorek;

-  50  m  –  chłopcy,  
gimnazjum: I m. - Mateusz 
Błaszczyk – ZPO Oblęgorek, II – 
Grzegorz Szcześniak – ZPO 
Promnik, III – Paweł Szczerek – 
ZPO Oblęgorek;

- 100 m – dziewczęta, 
gimnazjum: Zofia Szczypiór – 
ZPO Oblęgorek, II – Weronika 

Wielki sukces 
szkoły w oblęgorku

Jak ryby w wodzie...

III Walentynkowe Zawody Pływackie

O szczegółach zawodów informuje
instruktor pływania Michał Dziura.

Emocji nie brakowało

Gminny Turniej Piłki Halowej Dziewcząt

W sali  gimnastycznej ZPO w Strawczynie, 6 lutego br., 
rozegrany został Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół 
Podstawowych Dziewcząt. Do zawodów przystąpiły drużyny ze 
szkół: Korczyna. Strawczyna, Promnika, Rudy Strawczyńskiej 
oraz Chełmiec. 

Szkoda, że nie było drużyn 
z e  s z k ó ł  z  O b l ę g o r k a  
i Niedźwiedzia, mimo że 
w szkołach tych utalentowanych 
dziewczynek nie brakuje...

Szkoły rozgrywały mecze 
każda  z  każdą, rozgrywki były 
bardzo emocjonujące i roz-
grywane na wysokim poziomie. 
Szczególnie  dużo emocji  
dostarczył mecz pomiędzy 
drużynami Promnika i Korczyna, 
zawodniczki  z  Promnika  
wywalczyły remis w tym 
spotkaniu dopiero na dwie 
minuty  przed  os ta tn im  
gwizdkiem sędziego. S ł o w a  
uznania dla  dziewczynek 
z Korczyna, które nie ulękły się 
trzeciej drużyny z turnieju mini - 
piłki nożnej województwa 
świętokrzyskiego. Podobny 
przebieg miało spotkaniu 
zawodniczek z  Chełmiec 
i Korczyna, po zaciętej grze mecz 

zakończył się też remisem 1 – 1 .
W turnieju  pierwsze 

miejsce zdobyła SP Promnik, 
drugie SP Korczyn, trzecie SP 
Ruda Strawczyńska, czwarte 
SP Chełmce, piąte trapiona 
kontuzjami i grypą drużyna SP 
Strawczyn.

Najlepszą zawodniczką 
turnieju wybrana została Natalia 
Gruba ze SP Promnik. Zuzanna 
Gawęcka  z e  SP  Ruda  
Strawczyńska została najlepszą 
bramkarką turnieju.
 Szkoły,  które  zajęły  
pierwsze trzy miejsca, otrzymały 
dyplomy, puchary, piłki oraz 
skromny poczęstunek.    

Organizator - Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie - dziękuje 
wszystkim opiekunom drużyn za 
d o b r e  p r z y g o t o w a n i e  
dziewczynek do turnieju.
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Święto Gminnej 
Orkiestry Dętej

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii 
w Oblęgorze, w gminie Strawczyn, oferuje nowe usługi, złożone 
z różnych zabiegów i terapii, wyróżniające się wysoką jakością 
jak również innowacyjnością. Program zajęć został opracowany 
przez konsultacje ze specjalistami oraz rodzinami, które na co 
dzień  poszukują  kompleksowych,  profesjonalnie  
zorganizowanych zajęć rehabilitacyjnych dla swoich dzieci. 

„Złota Rybka” 
przynosi zdrowie !

Centrum Rehabilitacji i Terapii w Oblęgorze i relaksakacji, pozwalających na 
powrót do zdrowia.

Trzeba się cieszyć, że na 
naszym terenie powstał unika-
towy obiekt, który przede 

wszystkim przywraca zdrowie 
młodym (i nie tylko) ludziom, ale 
także znakomicie promuje naszą 
gminę.   

(Kos.)

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP 
w Strawczynie, Urząd Gminy w Strawczynie, SCKiS 
w Strawczynie, Szkolne Koło Caritas i Grupa Teatralna 
z Rudy Strawczyńskiej.

W zawiązku z ogłoszonym konkuresm na Palmę 
Wielkanocną, Samorządowe Centrum Kultury i Sportu zaprasza 
do świetlic wiejskich na warsztaty wielkanocne.
 Zapraszamy: 18 marca - do świetlicy w Hucisku,   19 marca - do 
świetlicy w Chełmcach, 20 marca - do świetlicy Strawczynku  
i  25marca - do świetlicy w Korczynie.

Konkurs na palmę wielkanocną

Cele konkursu: kultywo-
wanie tradycji wykonywania 
palm wielkanocnych, zachęcenie 
mieszkańców gminy do podtrzy-
mania tradycji ludowej, rozbu-
dzenie wśród dzieci i młodzieży 
potrzeby pielęgnowania kultury 
i tradycji ludowej, rozwijanie 
pomysłowości w ozdabianiu 
palm wielkanocnych.

Warunki konkursu: kon-
kurs adresowany jest do wszyst-
kich mieszkańców z gminy 
Strawczyn, każdy uczestnik 
prezentuje jedną palmę wielka-
nocną, minimalna wysokość 
palmy zgłoszonej do konkursu, to 
1 metr (100 cm), każda praca 
powinna zawierać czytelne dane: 
imię i nazwisko autora, adres, nr 
telefonu.

Wszystkich chętnych zain-
teresowanych wzięciem udziału 

w konkursie prosimy o zapo-
znanie się z regulaminem 
zamieszczonym na stronie 
Urzędu Gminy Strawczyn oraz 
w gablocie przykościelnej.

Program przedsięwzięcia:
- plac parkingowy przy 

kościele w Strawczynie - godz.: 
9.45 - inauguracja imprezy; 
mierzenie, stawianie konkurso-
wych palem. Występ Orkiestry 
Dętej ze Strawczyna, godz.: 
10.00 - uroczyste otwarcie 
konkursu, godz.: 10.30 - 
ogłoszenie wyników konkursu 
oraz wręczenie nagród, godz.: 
10.40 - poświęcenie palm na 
placu parkingowym pod krzyżem 
oraz procesja do kościoła, godz.: 
11.00 - uroczysta msza św.
w  kościele  parafialnym  
w Strawczynie.

Jedną z sal terapeutycznych zwiedził także 
wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk.

OGŁASZAJĄ I KONKURS NA NAJWYŻSZĄ 
I NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

29 marca 2015r. o godz. 9.45 w Strawczynie

W centrum dostępny jest 
tekstroniczny system do elektro-
stymulacji prądowej mięśni. Jest 
to nowość na rynku krajowym. 
Ponad to ośrodek oferuje szereg 
zabiegów, szczególnie dla dzieci 
i młodzieży z porażeniem 
mózgowym - terapia polisenso-
ryczna z salą „doświadczania 
świata”, rehabilitacja w wodzie, 
kinezyterapia, fizykoterapia, 
terapia ręki, hipoterapia oraz 
dogoterapia.  Obcowanie ze 
zwierzętami pod czujnym okiem 
fachowców ma niezwykłą moc 
leczniczą. 

„Złota Rybka”, bo taką 
nazwę przyjął ośrodek, dysponuje 
12 pokojami przystosowanymi 
dla rodzin z osobami niepełno-
sprawnymi. W obiekcie znajdują 
się w pełni wyposażone, nowo-
czesne sale do przeprowadzania 
kompleksowej rehabilitacji. 
Zabiegi realizowane są zarówno 
w systemie dziennym jak
i turnusów. 

Dużą zaletą ośrodka jest 
malownicze położenie. Wyjąt-
kowa lokalizacja, na górze 
z widokiem na Kielce, czyste 
powietrze, lasy, trasy spacerowe 
pozwalają  wyciszyć  się  
i zrelaksować. 

Wizytówką „Złotej Rybki” 
jest wykwalifikowany personel 
z ogromną empatią. Uśmiech na 
twarzach i profesjonalizm gwa-
rantują skuteczne leczenie.

2 marca br. uczestni-
czyliśmy w oficjalnym otwarciu 
ośrodka. Jego właściciel Tomasz 
Klimkiewicz i dyrekor Anna 

Żmudzińska, zaprosili m.in.: 
wiceminister obrony narodowej 
Beatę Oczkowicz, dyrektora 
departamentu Urzędu Marszał-
kowskiego, prezesa Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Jacka 
Kowalczyka, wójta naszej gminy 
Tadeusza Tkaczyka.

W wystąpieniu na otwarcie 
ośrodka, jego właściciel powie-
dział m.in.: „Nasze centrum 
zaprasza na rehabilitację i terapię 
dzienną, w formie dwutygodnio-
wych turnusów. Dzięki urządze-
niom, takim jak: platforma 
dynamograficzna, możemy zna-
cząco wpłynąć na powrót do 
zdrowia pacjentów w dysfunk-
cjami o różnym podłożu, zaś sala 
do terapii integracji sensorycznej 
jest jedną z najlepiej wyposażo-
nych w całym regionie. Nasza  
oferta jest skierowana zarówno 
do dzieci jak i pacjentów doro-
s ł y c h  z  z a b u r z e n i a m i  
neurologicznymi i ortopedycz-
nymi. Ponadto zajęcia z udziałem 
koni i psów pozwalają nie tylko 
się zrelaksować, ale także 
w przyjemny sposób rozwijać 
sprawność ruchową na łonie 
natury”.

Słowa te znalazły potwier-
dzenie podczas zwiedzania 
ośrodka. Wyposażenie poszcze-
gólnych sal, profesjonalne zajęcia 
instruktorów z chorymi dziećmi 
potwierdziły znakomite przygo-
towanie ośrodka do swoich 
leczniczych zadań. Dodajmy, że 
urokliwe położenie „Złotej 
Rybki” czyni je miejscem na 
praktykowanie technik medytacji 

Ponad 100 morsów kąpało się 
w strawczyńskim zalewie !

Na dworze zaledwie 2 stopnie, woda w strawczyńskim 
zalewie lodowata, a mimo to na nocne kąpanie się umówiło się 
tutaj, 7 marca br., ponad 100 morsów i foczek z całego regionu, by 
wziąć udział w happeningu zorganizowanym przez nieformalne 
stowarzyszenie „Ekstremalni” w Strawczynie.

Były i inne niecodzienne wydarzenia, o których szerzej 
napiszemy w następnym numerze „Ziemi Strawczyńskiej”.  (Kos.)
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