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W roku bieżącym re-
alizowane są kolejne zadania,
które w znacznym stopniu pod-
niosą atrakcyjność naszego
centrum. Oto te obiekty:

We własnym zakresie
Samorządowe Centrum Kultu-
ry i Sportu zaadaptowało po-
mieszczenia magazynowe pod
trybuną, na stadionie sporto-
wym, na siłownię, która oprócz
sali ćwiczeń zyskała także: sa-
lę natryskową, pomieszczenie

socjalne oraz wc. i szatnię.
Obiekt został oficjalnie prze-
kazany do użytku 3 sierpnia br.
i czynny będzie przez sześć dni
w tygodniu, w godz.: 1 6.00 –
20.00, przy czym są możliwo-
ści zmiany godzin otwarcia si-
łowni, wg życzenia większości
jej użytkowników.

Niezwykle atrakcyjne
będzie dla miłośników zagra-
nicznej gry, pole do minigolfa.
Jest to 18-dołkowy, na pięciu

Z dużym rozmachem rozwija się nasze Centrum
Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku. Przypomnijmy,
że tylko w ub. roku zrealizowano tu zadanie pn. „Zagospo-
darowan ie te renów przy C en trum Sportowo -
Rekreacyjnym w Strawczynku, polegające na budowie: pla-
cu zabaw, skate parku, ścianki do graffiti, stołu do szachów,
sauny parowej oraz ścianki wspinaczkowej”. Do tego trzeba
dodać, chodniki i infrastrukturę oraz ogrodzenie. Koszt te-
go przedsięwzięcia to 722 tys. zł, przy czym dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wynio-
sło 469,7 tys. złotych.

Ze środków gminy i pozyskanych z zewnątrz

Centrum inwestuje !

trawiastych poziomach, obiekt
sportowy. Wykonawcą była fir-
ma „UNI – DOM” z Zabrza,
specjalizująca się w budowie
tego typu ob i ektów, któ ra
wygrała przetarg. Koszt tej
inwestycji, to 395 tys. zł, z
czego dofinansowanie, z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów
Wiejskich - 242,3 tys. zł.

Wizytowaliśmy ten
obiekt z dyrektorem SCKiS
Maciejem Lewandowskim,
który, nie bez dumy, pokazy-
wał poszczególne obiekty
s p o r towo - re kre ac y j ne ,
powstające przy centrum.
To naprawdę imponująca inwe-
stycja, która - w znacznym
stopniu - podniesie atrakcyj-
ność oferty naszego centrum.
Warto, by skorzystali z niej
także ci radni, którzy głosując
przy ustalaniu budżetu gminy
na rok bieżący, długo byli
przeciwko jej budowie. Praw-
da, że szkoda byłoby jej nie
mieć..?

Przy centrum powsta-
ła także rzutnia treningowa do
pchnięcia kulą. W ten sposób
wykorzystano ostatni skrawek
ziemi w tym miejscu do celów
sportowych. Może właśnie ten
fakt sprawi, że gmina dochowa
się mistrzów w pchnięciu kulą
na miarę Komara czy Majew-
skiego? Warto dodać, że koszt
tej inwestycji, to 397,5 tys. zł,
a dofinansowanie z PROW –
242,3 tys. zł. Warto chyba by-
ło dorzucić resztę z budżetu
gminy, by taki obiekt powstał?
Takie zaplecze sportowo-tre-
ningowe odróżnia naszą
gminę od wielu innych w re-
gionie…

Informując o nowych
inwestyc j ach centrum, nie
sposób nie przypomnieć, że
ostatnio rozbudowano tutaj
system solarny, polegający na
tym, że wykorzystując energię
słoneczną podgrzewa wodę na
pływalni. A czynią to wolno-
stojące, płaskie kolektory –
pięć baterii po 7 kolektorów.
Koszt tego przedsięwzięcia -
392 tys. zł, z czego dofinanso-
wanie z PROW – 239 tys. zł.

To nie koniec nowi-
nek technologicznych, które
gmina pragnie zastosować w
centrum. Jak nas poinformo-
wała Anna Gad z Urzędu
Gminy, w ramach wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł ener-
gii (priorytet Unii Europej-
skiej), gmina Strawczyn
zgłosiła wniosek i uzyskała je-

go akceptację, na budowę in-
stalacj i fotowoltaicznej , wyko-
rzystującej słońce do produkcji
energii elektrycznej . Na stronie
internetowej Starostwa Powia-
towego czytamy: „Budynki
użyteczności publicznej w
gminie Strawczyn są sukce-
sywnie wyposażane w ekolo-
giczne instalacje wykorzystu-
jące odnawialne źródła energii.
W ostatnim czasie kolejne
6 budynków zostało wyposa-
żone w ogrzewanie ciepłej
wody ze słońca. Obecnie bu-
dynek Urzędu Gminy w
Strawczynie, budynek oczy-
szczalni ścieków, obiekt Sa-
morządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej , budynek świetlic
wiejskich w Oblęgorze i
Strawczynku, a także budy-
nek s zatn i owy p rzy Cen-
trum Sportowo-Rekreacyj-
n ym w S t r aw c z y n ku
wykorzystują odnawialne źró-
dło energii jakim jest słońce.
Udało się to dzięki środkom
uni j nym pozyskanym z
PROW-u na lata 2007-2013.

- To nie pierwsza
i nie ostatnia taka inwestycja.
W maju zakończyliśmy projekt
polegający na termomoderni-
zac j i ws zys tki c h p l a-
cówek oświatowych i dwóch
strażnic. Łącznie objęliśmy
działaniami inwestycyjnymi 10
obiektów i również postawili-
śmy na OZE. Systemy solarne,
ekologiczne kotły czy pompy
ciepła stały się nieodłącznym
elementem projektu – mówi
Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy
Strawczyn. Dzięki tej inwesty-
cj i, gmina zaoszczędzi na
kosztach ogrzewania wody do
70 - 80% dotychczasowych
wydatków na olej opałowy i
energię elektryczną. – Straw-
czyn stawia na rozwój i dlate-
go gmina będzie w dalszym
ciągu zabiegać o środki unijne
na inwestycje, m. in. w kolek-
tory słoneczne i panele foto-
woltaiczne – dodaje Tkaczyk”.

Dodajmy, że projekt
ten przewiduje także zastoso-
wanie tej oszczędnościowej
technologii w 22 gospodar-
stwach na terenie gminy. Już je
wybrano, uwzględniając kryte-
rium: dachy budynków o skło-
nach na południe oraz ich po-
wierzchnia. Urząd Gminy
ogłosił przetarg na realizację
tego ciekawego przedsięwzię-
cia: rozstrzygnięcie – w paź-
dzierniku br.

(Kos. )
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W uroczystości, przed
strażnicą OSP, udział wzięli
min.: Mirosław Pawlak – po-
seł na sejm RP, prezes Zarządu
Woj ewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Kielcach, poseł na
Sejm RPMarek Gos, prezes
Zarządu Gminnego OSP w
Strawczynie – Karol Picheta,
komendant gminny OSP –
Bogdan Woźniak, wójt Tade-
usz Tkaczyk oraz mieszkańcy
sołectwa i gminy. Gospodynią
i prowadzącą uroczystość była
Agnieszka Prędota – Gad,
mieszkanka Strawczynka, na
co dzień - dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej .

Uroczystość odbyła
się zgodnie z ceremoniałem
strażackim – na początku ko-
mendant OSP w Strawczynku
Stanisław Kukulski złożył ra-
port prezesowi ZW ZOSP, po-
słowi Mirosławowi Pawlako-
wi, na maszt wciągnięto flagę
narodową a Gminna Orkiestra
Dęta, pod batutąMichała Le-
śnika, odegrała hymn pań-
stwowy.

W intencji druhów –
ochotników oraz mieszkańców
Strawczynka, ks. proboszcz
parafii Strawczyn - Tadeusz
Szot odprawił mszę św. W jej
trakcie ks. proboszcz poświęcił
krzyż oraz sztandar OSP. Pa-
sterz, w asyście gości honoro-

wych i gospodarza gminy, po-
święcił także nową strażnicę.
Dokonano przecięcia symbo-
licznej wstęgi do nowego
obiektu. Wójt wręczył następ-
nie klucze do nowo otwartej
strażnicy.

Jak poinformowała
nas sołtys Strawczynka Kazi-
miera Jarząbek, inwestycję
strażacką w tej miejscowości
realizowano systematycznie od
kilku lat. Środki na ten cel
przekazywał co roku wójt
gminy, wykorzystano także
Fundusz Sołecki. Wiele spo-
łecznego trudu wnieśli w bu-
dowę druhowie - ochotnicy,
którzy malowali pomieszcze-
nie, porządkowali je oraz
przygotowali do oficjalnego
otwarcia.

Jednostka OSP ze
Strawczynka nie dysponuje,
niestety, samochodem ratowni-
czym, nie uczestniczy więc na
co dzień np. w gaszeniu poża-
rów, czy eliminacji innych za-
grożeń. Czynią to sołeckie jed-
nostki zrzeszone w Krajowym
Systemie Ratowniczo – Gaśni-
czym. 26 członków OSP w
Strawczynku nie próżnuje jed-
nak, uczestnicząc min. w
gminnych zawodach sportowo
– ratowniczych, w uroczysto-
ściach kościelnych, pracując
społecznie na rzecz sołectwa i
gminy. Druhom marzy się
udział w akcjach ratowniczych,

W Strawczynku – 25 lipca br. - odbył się Festyn Ro-
dzinny połączony z oddaniem do użytku strażnicy OSP, z ga-
rażem na samochód, oraz wręczeniem jednostce sztandaru,
ufundowanego przez wójta naszej gminy. Wyróżniających
się druhów uhonorowano odznaczeniami i odznakami stra-
żackimi.

Festyn rodzinny - okazja do podziękowania
strażakom - ochotnikom

wierzą, że kiedyś doczekają się
sprzętu z prawdziwego zdarze-
nia. Pierwszy krok zrobiono –
jest garaż na samochód ratow-
niczy, teraz trzeba pomyśleć o
tym pojeździe. . .

Punktem kulminacyj-
nym sobotniej uroczystości by-
ło przekazanie poświęconego
sztandaru jednostce OSP w
Strawczynku. Akt nadania
sztandaru, przez Zarząd Woje-
wódzki ZOSP w Kielcach, od-
czytał prezes ZG ZOSP w
Strawczynie Karol Picheta.
Wójt gminy wręczył sztandar
prezesowi ZW ZOSP w Kiel-
cach, Mirosławowi Pawlakowi,
ten przekazał go prezesowi
OSP – Zbigniewowi Malasy, a
prezes wręczył go komendan-
towi jednostki OSP – Stanisła-
wowi Kukulskiemu.

Miłym akcentem fe-
stynu było wręczenie wyróż-
niającym się druhom – ochot-
nikom odznaczeń i odznak
strażackich. Aktu tego dokona-
li: prezes ZW ZOSP - Miro-
sław Pawlak oraz gospodarz
gminy - Tadeusz Tkaczyk.

Medale srebrne „Za
zasługi dla pożarnictwa” otrzy-

mali: Władysław Kukulski
oraz Leszek Cisowski, medale
brązowe: Henryk Małkowski,
Andrzej Rogula, Łukasz Ma-
rzec i Eugeniusz Jarząbek.

Odznakę „Strażak
Wzorowy” odebrali: Karol
Cisowski, Jarosław Małkow-
ski, Rafał Kukulski, Michał
Ziętek, Ernest Kukulski i
Adrian Wieczorek.

P r e z e s O S P w
Strawczynku wręczył także
dyplomy – podziękowania za
pomoc w funkcjonowaniu tej
jednostki. Otrzymali je min.:
wójt Tadeusz Tkaczyk oraz
sołtys tej miejscowości Kazi-
miera Jarząbek.

W związku z gwał-
townym popsuciem się pogo-
dy, uroczystość przeniesiono
do poszczeń strażnicy. Tutaj
przedszkolaki, z placówki w
Strawczynku, pod okiem opie-
kunki Katarzyny Ziętek,
przygotowały okolicznościowe
przedstawienie.

Po części oficjalnej
odbyło się spotkanie koleżeń-
skie ochotników z OSP oraz
zaproszonych gości.

(Kos. )
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W naszej gminie skut-
ki nawałnicy niedzielnej nie są
są może aż tak poważne, ale
należą do uciążliwych, zwłasz-
cza dla właścicieli dwóch po-
sesj i w Chełmcach Zamokra-
dlu.

Wiatr i deszcz zerwał
część dachów, na szczęście
szybko pojawili się tam straża-
cy z OSP w Promniku, którzy
„załatali” dziury w dachu folią
i nie dopuścili do zalania
mieszkań. Dzięki tej akcji,
szkody nie okazały się zbyt

duże, co potwierdziła specjal-
na komisja z Urzędu Gminy w
Strawczynie, która wizytowała
mi e j s c e zni s zc zeń aury.
Mieszkańcy muszą sami usu-
nąć skutki nawałnicy…

Niedzielna nawałnica
w środku lata na pewno do
ostatnich nie należy. Duża róż-
nica temperatur doprowadza do
anomalii pogodowych, skutku-
jących takimi zniszczeniami.
Bądźmy więc czujni, bo już w
tym roku w takich wydarze-
niach zginęli ludzie…

W nocy z niedzieli na poniedziałek (20 lipca br.) nad
woj. świętokrzyskim przeszła nawałnica, która w wielu re-
gionach poczyniła znaczne straty. Strażacy interweniowali
240 razy. Ale to był tylko przedsmak późniejszych wydarzeń:
zaczęło się w niedzielę ok. 15.00 i trwało przez wiele godzin.
Finał tej wichury miał miejsce o 21.30, kiedy to w wielu po-
wiatach województwa rozpoczęło się deszczowo - huragano-
we piekło. Z 240 interwencji strażaków aż 42 dotyczyło
uszkodzonych budynków mieszkalnych. Wiatr i deszcz z gra-
dem zrywał arkusze dachówki z blachy i eternitu, niszczył
całe dachy…

Skutki huraganu w gminie Strawczyn

Uszkodzone dachy
w Chełmcach Zamokradła

- Pobór wody w okresie letnim
– mówi kierownik ZGK -
wzrasta o 6 tys. metrów sze-
ściennych w ciągu miesiąca.
Jesteśmy w stanie pokryć ten
wzrost zapotrzebowania, dzię-
ki posiadaniu dwóch studzien
głębinowych – w Rudzie
Strawczyńskiej i w Strawczy-
nie oraz możliwości korzysta-
nia ze źródła „Ursus”w Oblę-
gorku.

Grzegorz Gad zwraca
uwagę na fakt nielegalnego ko-
rzystania, przez niektórych
mieszkańców, z hydrantów,
które zorganizowano dla po-
trzeb pracowników ZGK oraz
straży pożarnej . Wodę z tych
hydrantów wykorzystuje się do
podlewania ogródków a nawet
pól uprawnych. Przypomina
się więc osobom kradnących
wodę, że mogą oni ponieść
konsekwencje w postaci
grzywny do 5 tysięcy złotych.
Najgorsze jest to, że przy nie-
legalnym korzystaniu z hy-
drantów, mieszkańcy powodu-
ją uszkodzenia tych urządzeń.
Koszt jednego wynosi 600 zło-
tych, plus koszty wymiany
(koparka i obsługa).

W ub. roku pracowni-
cy ZGK dokonali przeglądu
hydrantów w gminie i okazało
się, że 50 z nich trzeba wymie-
nić, bo zostały uszkodzone.
Także w tym roku stwierdza
się nielegalne korzystanie z
hydrantów. Konsekwencją te-
go procederu jest konieczność
wymiany tych urządzeń co po-

ciąga za sobą wzrost kosztów
eksploatacyjnych co, z kolei,
ma wpływ na wysokość opłat
za korzystanie z wody. Warto
więc, z obywatelskiego obo-
wiązku, zwrócić uwagę sąsia-
dowi, który nielegalnie korzy-
sta z hydrantu, albo – po prostu
– powiadomić o tym fakcie
policję.

Korzystając z okazji,
kierownik ZGK zwraca się do
mieszkańców, by, w gorącym
okresie lata, oszczędzać wodę,
by ciśnienie w sieci nie spada-
ło.

ZGK odpowiada tak-
że za funkcjonowanie w gmi-
nie kanalizacji. Okazuje się, że
nie wszyscy użytkownicy ko-
rzystają z tego dobrodziejstwa
zgodnie z przepisami. Do stu-
dzienek kanalizacyjnych
wrzucane są przeróżne przed-
mioty, jak: popiół, szmaty, za-
słony, firanki, ścierki a nawet
stare garnki. Ostatnio gar
wrzucony do studzienki, spo-
wodował uszkodzenie wirnika,
który trzeba było wymienić.
Koszt takiej operacji, wraz z
robocizną, to 4 tysiące złotych.
Większa liczba takich awarii,
to już poważny wzrost kosztów
eksploatacji wodociągów, co w
konsekwencji ma wpływ na
odpłatność za korzystanie z tej
usługi. Także i w tej kwestii
narzuca się apel do mieszkań-
ców, by korzystali z urządzeń
kanalizacyjnych zgodnie z ich
przeznaczeniem.

(Kos. )

Czy ostatnie upały, dochodzące nawet do 35 st. C,
mają wpływ na zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w
wodę? - o odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy kierowni-
ka Zakładu Gospodarki Komunalnej – Grzegorza Gada.

Upały a zaopatrzenie w wodę

Nie ma zagrożenia

W naszych gospodarstwach domowych na pewno
znajdują się przedmioty, których już nie używamy, a któ-
rych żal wyrzucać na śmietnik. Należą do nich m.in.: arty-
kuły dziecięce, zabawki, sprzęt agd i rtv a nawet książki, np.
podręczniki.

Nasza akcja

Oddam, sprzedam, zamienię

Nasza akcja prasowa polega na
tym, aby poinformować Czy-
telników o zamiarze: sprzeda-
nia, oddania za darmo lub za-
miany takich przedmiotów.
Kierujcie do nas e-maile na ad-
res kospress@onet.pl. Wszyst-

kie te ogłoszenia i informacje
opublikujemy za darmo!
Dziś ogłoszenie:
• sprzedam nawigację samo-
chodową Mio – seria Spirit.
tel. : 608-306-881 .

Zniszczony dach w Chełmcach Zamokradlu.
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Porządki przed nowym
rokiem szkolnym

Ale wakacje nie oznaczają, że
w szkołach króluje błoga cisza.
Nic podobnego, w ośmiu pla-
cówkach oświatowych na tere-
nie gminy trwają prace porząd-
kowe, by obiekty przygotować
do przyjęcia uczniów i nauczy-
cieli.

Jak poinformowała
nas kierownik Referatu Oświa-
ty Urzędu Gminy Monika Si-
deł, w szkołach malowane są
ściany w niektórych klasach,
myje się okna, dokonuje drob-
nych napraw. Wszystko to od-
bywa się bez udziału środków

z budżetu gminy (nie ma tako-
wych), lecz własnym sumptem
placówek. Pomagają rodzice w
tych przygotowaniach, albo-
wiem im też bardzo zależy, by
ich pociechy wróciły do klas
dobrze przygotowanych do
nowego roku szkolnego.

W nowym roku bę-
dzie kilka nowości, min. bez-
płatne podręczniki dla uczniów
niektórych klas, ale o tym po-
informujemy we wrześniowym
wydaniu naszej gazety.

(J. )

Wakacje w pełni, choć szybkim krokiem zmierzają
do swojego końca. Już 1 września br. rozpocznie się nowy
rok szkolny i uczniowie powrócą do ław, by przez 10 miesię-
cy pobierać nową wiedzę.

Wakcje w szkołach

Goście z Ukrainy
zamieszkali w schronisku
młodzieżowym, które po mo-
dernizacji, spełnia warunki ho-
telu z trzema gwiazdkami. Na
miejscu delegacja korzystała ze
szkolnej stołówki.

Młodzi goście spo-
tkali się min. z wójtem gminy
Tadeuszem Tkaczykiem, któ-
rzy serdecznie ich powitał i
życzył przyjemnych doznań
podczas pobytu w gminie i
Polsce. Ukraińcy otrzymali od

W dniach: 11 – 19 lipca br. w naszej gminie przeby-
wała kolejna delegacja dzieci i młodzieży ukraińskiej z Cho-
dorowa, w liczbie 19 osób (w tym dwie opiekunki). Jest to
efekt porozumienia podpisanego przed laty przez gospoda-
rzy obu tych gmin. Porozumienie przewiduje min. wymianę
delegacji uczniowskich z zaprzyjaźnionych gmin.

Kolejna wizyta przyjaźni

Młodzież
z ukraińskiego Chodorowa

w naszej gminie

wójta, na pamiątkę pobytu w
naszej gminie, reklamowe ga-
dżety promujące Strawczyn i
okolice oraz skorzystali ze
słodkiego poczęstunku.

Gospodarze zapropo-
nowali gościom z Chodorowa
niezwykle atrakcyjny program
pobytu: przybysze zwiedzili
Muzeum Henryka Sienkiewi-
cza w Oblęgorku, zwiedzali
zamek w Chęcinach, byli tak-
że w Kurozwękach, gdzie
„błądzili” w słynnym labiryn-
cie z kukurydzy, oglądali cie-
kawe podziemia pałacu oraz
skorzystali z safari z egzotycz-
nymi bizonami.

Młodzi goście co-
dziennie korzystali (dwie go-

dziny) z krytej pływalni i jej
atrakcji oraz spędzali czas nad
zalewem.

Po przeszło tygodnio-
wym czasie pobytu trudno by-
ło się gościom żegnać z życz-
liwą ziemią strawczyńską, tym
bardziej , że zawiązały się tak-
że serdeczne przyjaźnie z mło-
dymi mieszkańcami naszej
gminy. Chodorowianie byli
zachwyceni pobytem w naszej
gminie, bardzo chwalili sobie
czas spędzony tutaj bardzo
atrakcyjnie. Gospodarze byli
tak mili, że zorganizowali go-
ściom wycieczkę na targowi-
sko w Piekoszowie, by mogli
nabyć tam pamiątki z Polski.

(J. )

Sponsorzy "Złotego jubileuszu"
szkoły w Oblęgorku

Marek Gos - poseł VII ka-
dencji Sejmu, Urząd Mar-
szałkowski w Kielcach, Tade-
usz Tkaczyk – wójt gminy
Strawczyn, Monika Jabłoń-
ska – radna Powiatu Kielec-
kiego, Rada Sołectwa Oblę-
gorek, Rada Sołectwa
Oblęgór, Marian Piec – sołtys
z Chełmiec, Centrum Eduka-
cji i Innowacji BETA, Marta
i Jan Łakomiec – Firma BU-
DOTRANS, Ireneusz Bor-
kowski – Usługi Ziemne i
Wodn o kan a l i z a c y j n e,
Krzysztof Religa – prezes
OSP w Oblęgorku, Teresa i
Jerzy Zapałowie, Agnieszka i
Krzysztof Zapałowie – Firma
ANGELINA, Paweł Foks –
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe, Grzegorz Raczyński –

Firma Usługowa, Katarzyna
Krakowiak, Bank Spółdziel-
czy w Strawczynie, Firma
DROGOSZ, Stowarzyszenie
SKAŁKA, Carrefour
Strawczyn, RSP w Oblęgor-
ku, Urszula Ogonowska –
Dom Weselny ULEŃKA,
Marzena i Wiesław Gaweł –
właściciele sklepu wielobran-
żowego w Oblęgorze, Eweli-
na Zajęcka – właścicielka
sklepu spożywczego w
Strawczynie, Danuta Milew-
ska – właścicielka sklepu
spożywczego w Oblęgorku
oraz Mariusz Rówiński.

Dyrekcja składa
wszystkim, którzy wsparli
„Złoty Jubileusz” szkoły, ser-
deczne podziękowania.

Dotacje Fundacji BGK
na projekty edukacyjne

dla dzieci wiejskich

Konkurs „Na dobry
początek!” po raz 8. organizu-
je Fundacja BGK, nabór wnio-
sków trwa do 10 września
2015 r.

Celem programu jest
wyrównywanie szans eduka-
cyjnych dzieci wiejskich i z
małych miejscowości. Do 10
września br. o dotacje mogą

ubiegać się fundacje, stowa-
rzyszenia, ośrodki kultury i bi-
blioteki publiczne z siedzibą na
terenach wiejskich lub w miej-
scowościach do 20 tys. miesz-
kańców.

Dofinansowanie, w
wysokości od 3 do 10 tys. zł,
można przeznaczyć na przygo-
towanie i prowadzenie zajęć

Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projek-
ty edukacyjne dla dzieci w wieku 2 - 8 lat. Konkurs skiero-
wany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bi-
bliotek w małych miejscowościach.

dla dzieci w wieku 2-8 lat, po-
rady specjalistyczne dla dzieci
i warsztaty dla rodziców. Au-
torzy nagrodzonych projektów
zostaną przeszkoleni w zakre-
sie nowatorskich metod pracy

z dziećmi.
Szczegółowe infor-

macje dostępne są na stronie
internetowej Fundacji BGK
www.fundacjabgk.pl, w tym
regulamin konkursu.

Adresy:
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

tel. : 41 303 86 35 www.olimpicstrawczyn. pl

Redagują: Jerzy Kosowski - redaktor naczelny oraz zespół

tel. : 608 306 881 e-mail: kospress@onet. pl

Druk: Drukarnia PressGraf

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów

oraz możliwość zmiany tytułu.
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Program półkolonii
przewidywał mnóstwo różno-
rodnych atrakcji. W pierwszym
tygodniu dzieci rozwijały zdol-
ności manualno- artystyczne w
trakcie zajęć z ceramiki, pod-
czas których wykonywali pa-
miątkowe tabliczki. Odbyło się
również malowanie twarzy za-
mieniające dzieci w kotki, mo-
tylki, tygryski, a nawet w su-
perbohaterów. Jeden dzień
przeznaczony został na wyjazd
do kina na seans pt. W głowie
się nie mieści. Film przyniósł
wiele uśmiechów radości za-

równo młodszej jak i starszej
części publiczności.

Uczestnicy półkolonii
byli wprost zachwyceni poby-
tem na pływalni "Olimpic", nie
żałowali energii na zabawy w
wodzie oraz pozostałych
atrakcjach Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego, takich jak plac
zabaw, skatepark czy boisko do
piłki nożnej . Odbył się również
rajd po zakątkach gminy
Strawczyn – pomimo rozbież-
ności wiekowej , wszyscy
dzielnie przebyli wytyczoną
trasę.

Półkolonie z pływalnią "olimpic"

27 lipca - dla wielu dzień rozpoczęcia niezapomnia-
nej , wakacyjnej przygody. Właśnie tego dnia rozpoczęły się
dwutygodniowe półkolonie letnie 2015. Pierwsza zbiórka
przepełniona była emocjami, na twarzach uczestników ma-
lowała się radość i podekscytowanie. Po części organizacyj-
nej odbył się podział na grupy, przydział opiekunów, zapo-
znanie z programem, a następnie przyszedł czas na zabawy
integracyjne. Program półkolonii był realizowany od ponie-
działku do piątku od 9.00 do 15.00. W tych godzinach za-
gwarantowano półkolonistom dwa posiłki, które serwowa-
no na stołówce w szkole w Strawczynie.

W drugim tygodniu
było równie interesująco. Pół-
koloniści wybrali się na wy-
cieczkę do Centrum Nauki Le-
onardo Da Vinci, gdzie mieli
bezpośredni kontakt z twórczo-
ścią wyjątkowego artysty.
Wzięli udział w warsztatach
popularno-naukowych, a póź-
niej wybrali się na zamek w
Chęcinach.

Tradycyjnie zorgani-
zowano "Olimpiadę Półkolo-
nijną", podczas której rywali-

zowano m.in. skacząc,
biegając, czy rzucając. Wszyst-
ko przebiegało w formie zaba-
wy i miało na celu zaszczepić
w milusińskich chęć aktywne-
go spędzania czasu w dobie
komputerów, telewizorów i ko-
mórek. Uczestnicy olimpiady
zostali uhonorowani medalami,
wykonanymi przez swoich ko-
legów, zaś wszyscy półkoloni-
ści otrzymali dyplomy.

Dzięki sprzyjającej
pogodzie wiele zajęć przepro-
wadzono na powietrzu oraz
plażowano nad zalewem. Chęt-

ni wzięli udział w konkursie na
budowlę z piasku, czy w zaba-
wie animacyjnej z hustą klanzy.

Niestety czas płynie
nieubłaganie i nadszedł dzień
zakończenia półkolonii.
7 sierpnia w ramach niespo-
dzianki uczestnicy wybrali się
na przejażdżkę Jędrzejowską
Koleją Dojazdową. Szlak pro-
wadził przez urzekającą okoli-
cę dzięki czemu pasażerowie
zobaczyli wiele szczególnych
miejsc pod względem histo-

rycznym jak i przyrodniczo-
krajoznawczym. Te dwa tygo-
dnie zapoczątkowały nowe
znajomości i przyjaźnie.

Organizatorzy ser-
decznie dziękują kadrze pół-
kolonii, która bardzo profesjo-
nalnie zajęła się dziećmi i
młodzieżą oraz wójtowi gminy
Strawczyn – Tadeuszowi Tka-
czykowi – który udostępnił
autokar na wyjazdy do kina,
Centrum Nauki Leonardo Da
Vinci oraz Jędrzejowskiej Ko-
lejki Dojazdowej .

(P.S. )

Przerwa technologiczna
na krytej pływalni

Jak poinformował nas dyrektor Samorządowego
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie - Maciej Lewan-
dowski, w dniach: 31 sierpnia – 13 września br., na krytej
pływalni w Strawczynku zarządzono przerwę technologicz-
ną, w związku z czym basen nie będzie czynny.

W tym okresie przewidziano min.: przegląd technicz-
ny urządzeń pływalni, wymianę wody w basenach, malowanie
ścian, ogólne porządki oraz poprawę warunków sanitarnych w
obiekcie.
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Strawczynada w rytmach disco!
Akcja "Krew darem życia"

W sobotę, 1 5 sierpnia
br., już od godz. 1 0.00 roz-
pocznie się cykl imprez spor-
towych, włącznie z finałem
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Wójta, oraz atrakcyjną ofertą
pływalni „OLIMPIC”. Po po-
łudniu, nad zalewem, wybie-
rzemy, z „Echem Dnia”, tego-
roczną Miss Lata Strawczyna,
przewidziano też występy ze-
społów muzycznych preferują-
cych popularny styl disco:
„Pakt” z Polichna, „Rock” ze
Strawczyna, „Anielski Orszak”
oraz „No Seans” z Piekoszo-
wa.

W niedzielę, 1 6 sierp-
nia br., po polowej mszy św.,
odbędą się tradycyjne dożynki,
podczas których wójt podzię-
kuje rolnikom za ich tegorocz-
ny trud. Odbierze od starostów
dożynek tradycyjny bochen
chleba oraz owoce.

Od wczesnego popo-
łudnia festynową sceną za-
władną zespoły artystyczne:
„Wierna Rzeka”, „Wincento-
wianie”, Gminna Orkiestra Dę-
ta, nowa grupa taneczna
SCKiS, lokalni artyści, kabaret
„4 Fala”, zespół „After Party”
oraz gwiazda wieczoru zespół
„Fanatic”.

Już od godz. 9.00 ra-

no rozpocznie się Akcja
„Krew darem życia” (krew
pobierana będzie w pomiesz-
czeniach pod trybuną dla wi-
dzów). Wójt gminy oraz Re-
gionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa liczą, że - podobnie jak
w latach poprzednich - daw-
ców nie zabraknie. Tym bar-
dziej , że sytuacja w Banku
Krwi regionu (i nie tylko) jest
dramatyczna. Brakuje niemal
każdej grupy krwi, z tej przy-
czyny opóźniane są operacje,
każda porcja tego cennego le-
ku może komuś uratować ży-
cie. Wiedzą o tym honorowi
dawcy z naszej gminy, o czym
świadczy ich udział w po-
przednich akcjach. Warto
przypomnieć, że głównym
konkurentem na w pozyskiwa-
niu krwi, była dla nas gmina
Sobków. W tym roku, na
święcie tej gminy, 203 dawców
oddało 91 litrów najcenniej-
szego leku. Wierzymy, że w
Strawczynie nie będzie go-
rzej…

A zatem zaprasza-
my, w najbliższy weekend,
nad zalew w Strawczynie
oraz na stadion sportowy w
Strawczynku. Na pewno nikt
nie będzie się nudził!

W weekend: 15 – 16 sierpnia br., na stadionie spor-
towym w Strawczynku, odbędzie się Strawczynada 2015 –
kolejne Święto Gminy. I tym razem organizatorzy zadbali o
bardzo atrakcyjny program, który powinien zadowolić na-
wet najbardziej wymagające gusty mieszkańców i gości.

1 5 - 1 6 sierpnia br.

Obok sali do ćwiczeń,
siłownia posiada pomieszcze-
nia: szatni, socjalne, wc. oraz
natrysk. W sali ćwiczeń zloka-
lizowano sprzęt, który na pew-
no sprosta zapotrzebowaniu
przyszłych kulturystów. W si-
łowni zamontowano: trzy
„atlasy”, ławki do: brzuszków
oraz pod sztangę, suwnice do
wypychania i przysiadów, sto-
jak na gryf i stojaki na obcią-
żenia firmy Marbo, platinium
fitness, zestawy hantli ogumo-
wanych ze stojakiem „Jordan”,
obciążenie i gryf tej samej fir-
my.

Siłownia, w sierpniu,
jest czynna od poniedziałku do
piątku, w godz.: od 16.00 do
18.00. W wrześniu godziny

otwarcia siłowni zmienią się na
16.00 – 20.00 od poniedziałku
do soboty Będzie więc można
skorzystać z obiektu po pracy
a także w dzień wolny od pra-
cy. Jak zapewnia dyrektor
SCKiS Maciej Lewandowski,
na życzenie użytkowników
będzie można zmienić godziny
otwarcia siłowni, Centrum
czeka na propozycje.

Oddanie do użytku
siłowni powoduje, że wielu
przyszłych kulturystów z gmi-
ny Strawczyn, nie musi jeździć
do podobnych obiektów w
Kielcach. To kolejne udogod-
nienie dla młodzieży z naszej
gminy.

(Kos. )

Konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy

Wójt gminy Straw-
czyn oraz Samorządowe Cen-
trum Kultury i Sportu w
Strawczynie organizują kon-
kurs na ”Najpiękniejszy Wie-
niec Dożynkowy”. Celem kon-
kursu jest kultywowanie
lokalnych tradycji i populary-
zacja roli wieńca jako główne-

go rekwizytu obchodów doży-
nek.

W konkursie mogą
wziąć udział sołectwa z gminy
Strawczyn. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 16 sierpnia
2015 roku podczas dożynek
gminnych.

Siłownia
dla przyszłych mocarzy

W pomieszczeniach magazynowych, pod trybuną
dla widzów, na stadionie sportowym w Strawczynku, SCKiS
zorganizowało siłownię dla młodych ludzi pragnących za-
dbać o swoją sylwetkę oraz krzepę. Obiekt, znakomicie wy-
posażony w sprzęt do ćwiczeń, przekazano do użytku
3 sierpnia br.

3 "atlasy" w wyposażeniu

Wyposażenie nowo oddanej siłowni na pewno sprosta
oczekiwaniom przyszłych mocarzy.

SPROSTOWANIE
W ostatnim nr "Ziemii Strawczyńskiej" omyłkowo podaliśmy
nieprawidłowe nazwisko, które powinno brzmieć: Grzegorz
Wawrzeńczyk. Przepraszamy!
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Świętokrzyskie Centrum
Rehabilitacji i Terapii "ZłotaRybka"

Pracowity czas
Gminnej Orkiestry Detej

Muzycy uczestniczyli
w Powiatowym Przeglądzie
Orkiestr Dętych w Daleszy-
cach. Utwory w przeglądzie
zagrały orkiestry ze: Strawczy-
na, Bodzentyna, Daleszyc, Pie-
koszowa, Chmielnika, Nowin,
Łopuszna, Masłowa. Muzycy
zaprezentowali pokaz musztry
paradnej , a gościem przeglądu
była Wojskowa Orkiestra Dęta
z Radomia. Hitem był jedno-
czesny występ 260 muzyków,
którzy zagrali razem trzy bar-
dzo popularne utwory: „Marsz
strażaków” Franciszka Zwoliń-
skiego, „Orkiestry dęte” Hali-
ny Kunickiej i „Marsz Białe
Róże” Willego Lange. Tą wiel-
ką orkiestrą powiatową dyry-

gowała Katarzyna Piasecka z
orkiestry dętej w Bodzentynie.

Gminna Orkiestra
Dęta zaprezentowała również
swoje duże możliwości mu-
zyczne podczas obchodów 25-
lecia gminy Strawczyn. W sali
gimnastycznej Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Straw-
czynie, 2 lipca br., orkiestra,
pod batutąMichała Leśnika,
wykonała kilka znanych utwo-
rów, dając tym znakomitą
oprawę uroczystości.

Ostatnio orkiestra
uczestniczyła w Festynie Ro-
dzinnym w Strawczynku, gdzie
„służyła” muzycznie do mszy
świętej oraz koncertowała dla
miejscowej publiczności.

Gminna Orkiestra Dęta ze Strawczyna nie próżnu-
je, ostatnio brała udział finale II edycji Ligi Akademii Pił-
karskiej Korona Kielce. Po uroczystym i bardzo efektow-
nym wprowadzeniu piłkarzy na główną płytę boiska
orkiestra ruszyła do Promnika. Zadbała tam o uroczystą
oprawę mszy św. i uroczystości związanej z obchodami 85-
lecia Ochotniczej Straży Pożarnej .

Centrum Rehabilitacj i
w Oblęgorze posiada wpis do
rejestru organizatorów i ośrod-
ków turnusów rehabilitacyj-
nych. W Ośrodku mogą odby-
wać się zarówno turnusy
terapeutyczne dla indywidual-
nych osób jak i zorganizowa-
nych grup osób niepełnospraw-
nych.

W rehabilitacj i mogą

brać udział osoby z dysfunkcją
narządu ruchu, z wyłączeniem
osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, poru-
szających się na wózkach in-
walidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, z padaczką, ze
schorzeniami neurologicznymi,
z zaburzeniami rozwoju psy-
choruchowego, z autyzmem.

W ośrodku istnieje możliwość realizacji dofinanso-
wań otrzymanych z różnych źródeł, np.: PEFRON, Funda-
cji, czy od prywatnych darczyńców.

Turnusy rehabilitacyjne

II edycja Biegu Wokół Dęba Bartka
z udziałem dzieci i młodzieży ze "Złotej Rybki"

W biciu rekordu w
Zagnańsku pomogli pacjenci i
ich rodzice przebywający na
turnusie rehabilitacyjnym w
Oblęgorze. Rekord został po-
bity o 40 okrążeń. Oficjalne
wyniki: ilość okrążeń: 540,
czas biegu: 7 h 56 m 35 s, ilość
uczestników: 233.

Każdy mógł spróbo-
wać swoich sił i przebiec w

dogodny dla siebie sposób
chociaż jedno okrążenie do-
okoła najstarszego drzewa w
Polsce. Inicjatywa ta spodoba-
ła się gościom Świętokrzy-
skiego Centrum Rehabilitacj i i
Terapii „Złota Rybka”. Za
wspaniała postawę i udział w
biciu rekordu zostali nagro-
dzeni medalami.

Wycieczka do Oblęgorka

Pacjenci i ich rodzice
poza terapią mają także możli-
wość odkrywania ziemi świę-
tokrzyskiej . Podczas ostatnie-
go turnusu odwiedzili m.in.
Pałacyk Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku. Goście byli za-
chwyceni wystawą i ekspozy-

cją muzeum, a także samym
dworkiem i piękną zielenią.
Pracownicy Muzeum okazali
pacjentom Świętokrzyskiego
Centrum Rehabilitacj i i Terapii
„Złota Rybka” dużo serdecz-
ności.

Pierwsze Świętokrzyskie
Zawody Triathlonowe

zorganizowane w Strawczynie

Pływanie, jazda na ro-
werze, bieganie –Marek Kal-
wat przez kilkanaście lat z po-
wodzeniem startował w
triathlonie podczas mistrzostw
Polski, Europy i świata. Tech-
nika i umiejętne rozłożenie sił
to podstawa – podkreśla.

Amatorzy i zawodow-
cy rywalizowali na dystansach
sprinterskim i olimpijskim.
Były też sztafety. Po przepły-
nięciu strawczyńskiego zalewu
uczestnicy przesiadali się na
rowery. Do przejechania nawet
40 kilometrów, na koniec bieg.
Na dystansie olimpijskim do
pokonania 10 kilometrów. Dla
profesjonalistów wynik był
ważny, dla amatorów już samo
ukończenie zawodów to ol-
brzymi sukces. W Strawczynie
rywalizowało ponad 450 osób,
w tym ponad 30 zawodników
klubu Ekstremalni Strawczyn.
Do tej pory jego członkowie
dużo pływali, przede wszyst-
kim zimą. Od marca stawiają
na triathlon.

To była bardzo duża
impreza i nie udała by się bez
zaangażowania wielu osób –
mówi dyrektor Samorządowe-
go Centrum Kultury i Sportu w
Strawczynie Maciej Lewan-
dowski – chciałbym podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego wydarzenia:
firmie LABOSPORT, która zor-
ganizowała zawody, strażakom
i wolontariuszom, którzy po-
magali i pilnowali porządku na

trasie oraz pracownikom i ra-
townikom z naszego Centrum,
którzy czuwali nad bezpie-
czeństwem zawodników w wo-
dzie i bardzo aktywnie anga-
żowali się w organizację
Elemental Triathlon Strawczyn
2015.

WYNIKI

Na dystansie sprinterskim
najlepszy czas – 0:58:39 –
uzyskał Kurochkin Sergiy z
KS AZS-AWF Katowice.
Najlepszy czas – 1 :31 :57 – z
klubu Ekstremalni Strawczyn
Romet miał Staciwa Daniel,
który zajął 93 miejsce.

Na dystansie olimpijskim, z
czasem 2:11 :1 7, zwyciężył
Najmowicz Sebastian z Tri
NEGU. 32 miejsce zajął
Kosmala Michał z
LABOSPORT Team/
Ekstremalni Strawczyn
Sunward Polska – czas:
2:37:31 .

W sztafecie na dystansie
olimpisjkim wygrał zespół
BEKO PRO w składzie: Karaś
Sebastian Podsiadłowski
Michał, Witkowski Damian,
który uzyskał czas 1 :53:52.
Sztafeta klubu Ekstremalni
Strawczyn, w składzie:
Woźniak Łukasz Błaszczyk
Mateusz, Kondracki Artur
zajęła wysokie - 4 miejsce, z
czasem 2:08:55.

(M. D. )

To podobno sport dla wszystkich, choć wymaga nie
lada kondycji, bo trzeba nie tylko dobrze pływać, ale też
szybko jeździć na rowerze i biegać – triathlon. Miłośnicy te-
go sportu zjechali 2 sierpnia 2015 r. do Strawczyna, gdzie
odbyły się ogólnopolskie zawody z cyklu Elemental Triath-
lon. Wzięli w nich udział zarówno amatorzy, jak i zawodow-
cy.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej
w gminie Strawczyn

Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej ma przyczynić
się do osiągnięcia celów okre-
ślonych w pakiecie klimatycz-
no-energetycznym do roku
2020 (m.in. redukcji emisj i ga-
zów cieplarnianych oraz
zwiększenia udziału energii
pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych). Oprócz korzyści w
skali makro docelowo Plan ma
służyć wszystkim mieszkań-
com Gminy poprzez poprawę

jakości powietrza oraz zmniej-
szenie kosztów energii.

Po pozytywnym roz-
patrzeniu wniosku, złożonego
w ramach działania 9.3 . „Ter-
momodernizacja obiektów
użyteczności publicznej - pla-
ny gospodarki niskoemisyjnej”,
Gmina Strawczyn ma przy-
znane dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko

Gmina Strawczyn realizuje działania w ramach pro-
jektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Strawczyn”. Celem opracowania Planu gospo-
darki niskoemisyjnej (PGN) jest wdrożenie zadań, które
przyczynią się do ograniczenia energochłonności Gminy, re-
dukcji zużycia energii finalnej , zwiększenia zastosowania
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz podnie-
sienia efektywności energetycznej obiektów gminnych. Jego
zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury pu-
blicznej, przedsiębiorstw działających na terenie Gminy, a
także jej mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozy-
skiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finanso-
wych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020.

w wysokości 85% kosztów
kwalifikowalnych opracowania
Planu. Wykonawcą dokumen-
tu jest firma – Centrum Do-
radztwa Energetycznego Sp. z
o.o., ul. Krakowska 11 , 43-190
Mikołów, wybrana w drodze
postępowania przeprowadzo-
nego w trybie przetargu nie-
ograniczonego.

W celu wykonania
dokumentu pracownicy Cen-
trum Doradztwa Energetyczne-
go zebrali dane dotyczące zu-
życia energii cieplnej i
elektrycznej w Gminie Straw-
czyn.

W Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej zostaną także
przedstawione możliwe źródła

wsparcia zewnętrznego przy
pomocy, których będzie moż-
na sfinansować inwestycje
związane z efektywnością
energetyczną, takie jak termo-
modernizacja budynków czy
produkcja energii ze źródeł
odnawialnych.

Projekt Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Strawczyn został poddany
konsultacjom społecznym w
dniach od 24 lipca 2015 roku
do 30 lipca 2015 roku celem
wniesienia uwag/opinii/propo-
zycji przez zainteresowanych.
W terminie przeprowadzonych
konsultacji nie wpłynęły żadne
uwagi/opinie/propozycje.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko

24 lipca przypada doroczne Święto Policji, z tej oka-
zji wójt gminy Tadeusz Tkaczyk wystosował na ręce komen-
danta Komisariatu Policji w Strawczynie – kom. Jarosława
Płowca list z podziękowaniem za oddaną służbę oraz życze-
nia dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

W liście czytamy
min.: „Dziękuję wszystkim
Funkcjonariuszom oraz Pra-
cownikom Policji za pełną po-
święcenia służbę, za wytrwa-
łość, wysiłek oraz działania
jakie podejmujecie w codzien-
nej pracy.

Życzę Państwu sa-
mych sukcesów w służbie, do-
brego zdrowia, optymizmu
oraz szczęścia i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym

jak i zawodowym. Oby trudna
i odpowiedzialna służba była
dla Was źródłem satysfakcji, a
Waszym działaniom towarzy-
szyła ludzka przychylność.

Pragnę również
przekazać serdeczne podzię-
kowania i słowa uznania dla
Waszych najbliższych, których
wyrozumiałość i życzliwość
jest niezbędna dla dobrego
wykonywania obowiązków”.

24 lipca - Święto Policji

Życzenia od wójta gminy

Starosta powiatowy Michał Godowski wręcza nagrodę
rzeczową mł. asp. Justynie Janus – policjantce
z Komisariatu Policj i w Strawczynie.

Uroczystości w Kielcach

Z okazji Święta Poli-
cj i, uroczystości miejskie i po-
wiatowe odbyły się 25 lipca
br., w Starostwie Powiatowym
w Kielcach. Prezydent Kielc
Wojciech Lubawski, starosta
powiatowy Michał Godowski,
I zastępca komendanta woje-
wódzkiego policj i mł. insp.
Roman Sobczak oraz komen-
dant miejski policj i mł. insp.
Artur Bielecki podziękowali

funkcjonariuszom za oddaną
służbę, wyróżniającym się po-
licjantom wręczono odznacze-
nia państwowe i resortowe
oraz awanse na wyższe stop-
nie. Wśród wyróżnionych zna-
lazła się pracownica Komisa-
riatu Policj i w Strawczynie mł.
asp. Justyna Janus, której
starosta kielecki wręczył na-
grodę rzeczową. Policjantce ze
Strawczyna pogratulował na-

grody wójt naszej gminy Tade-
usz Tkaczyk.

Justyna Janus pełni
służbę na stanowisku asysten-
ta Referatu Prewencji Komisa-
riatu Policj i w Strawczynie.
Ukończyła szkolenie podsta-
wowe w Szkole Policj i w Pile.
Realizując czynności wyjaśnia-
jące, prowadzi, w trybie ko-
deksu postępowania, w spra-
wach o wykroczenia, udziela
pomocy prawnej innym orga-
nom. Zaangażowanie i aktyw-
ność funkcjonariuszki przynio-
sły wymierne efekty, na co
dzień skutkuje to poprawą sta-

nu bezpieczeństwa na terenie
działania Komisariatu Policj i w
Strawczynie.

Uroczystość w Kiel-
cach była okazją do podzięko-
wania komendantowi miej-
skiemu policj i w Kielcach mł.
insp. Arturowi Bieleckiemu i
podległym mu funkcjonariu-
szom za dobrą współpracę
gminy z policją. Wójt wręczył
komendantowi okolicznościo-
wy list – podziękowanie, min.
za czuwanie nad bezpieczeń-
stwem podczas kolejnych
Strawczynad.

(Kos. )
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Na ich zaproszenie
wybraliśmy się do Grasellen-
bach w Niemczech, gdzie zo-
staliśmy bardzo mile i życzli-
wie przyjęci. Naszą wizytę
rozpoczęła uroczysta kolacja w
hotelu Kühler Grund, w któ-
rym gospodarze zapewnili nam
nocleg. Podczas kolacji wrę-
czone zostały prezenty, których
wdzięczni mieszkańcy Gminy
Strawczyn nigdy nie szczędzą

swoim przyjaciołom. Wójt
Gminy Tadeusz Tkaczyk oso-
biście wręczył Państwu Rath-
ke medal z okazji 25-lecia Sa-
morządu Terytorialnego w
Polsce, z podziękowaniem za
wieloletnią współpracę i zaan-
gażowanie w pracach na rzecz
rozwoju Gminy Strawczyn. Do
Grasellenbach zawieźliśmy
także grawerton od Wojewody
Świętokrzyskiego Bożentyny

W dniach 10-11 lipca 2015 roku delegacja Urzędu
Gminy oraz Stowarzyszenia Pomocna Dłoń spotkała się ze
swoimi zagranicznymi przyjaciółmi, Państwem Waltraut i
Harry Rathke, w ich rodzinnej miejscowości. Państwo Ra-
thke są wieloletnimi sponsorami Stowarzyszenia Pomocna
Dłoń, są także jego honorowymi członkami, ale przede
wszystkim są ludźmi, którym nie jest obojętny los dzieci i
młodzieży z naszego regionu.

Zwizytą
u Honorowych Darczyńców

Pałki-Koruby, która również
nie szczędziła miłych słów go-
spodarzom. Wyraziła podziw
dla wielkich serc Waltraut i
Harrego i podziękowała za ich
bezinteresowną i charytatywną
działalność na rzecz pod-
opiecznych stowarzyszenia,
którzy są również mieszkańca-
mi województwa świętokrzy-
skiego. Natomiast przedstawi-
cielka żeńskiej drużyny
piłkarskiej „Top Spin” Prom-
nik, dziękowała Państwu Rath-
ke za stroje i buty do gry, któ-
re ufundowali wszystkim
zawodniczkom. Wręczyła
sponsorom piłkę z podpisami
całej drużyny, czym sprawiła
wielką radość gospodarzom,
którzy bardzo cenią zdrowy
styl życia i zainteresowanie
sportem wśród młodzieży.
Szczególnie wdzięczni rodzice
podopiecznych naszego stowa-
rzyszenia także przesłali wła-
snoręcznie robione upominki.
Dowodów wdzięczności nie
było końca, aż sam Harry żar-
tował, że będzie musiał otwo-
rzyć muzeum, żeby je wszyst-
kie pomieścić.

Po kolacji, zmęczeni
długą podróżą położyliśmy się
spać, by zregenerować siły
przed kolejnym dniem. W so-
botę, już przed południem, w
towarzystwie Waltraut i Harre-
go Rathke, a także Pana Pawła
Roguli, również honorowego
członka Stowarzyszenia Po-

mocna Dłoń, rozpoczęliśmy
zwiedzanie. Na początku uda-
liśmy się do miasteczka Erbach
położonego w dolinie rzeki
Mümling, gdzie zwiedziliśmy
Pałac rodziny Erbach, Muzeum
Kości Słoniowej , Kościół
Ewangelicki. Następnie poje-
chaliśmy do miasteczka Lin-
denfels, gdzie weszliśmy na
średniowieczny zamek, z któ-
rego można było podziwiać
przepiękne widoki. Na koniec
odwiedziliśmy starówkę mia-
sta Michelstadt z zabytkowym
ratuszem z 1484 roku, gdzie
wszyscy wspólnie zjedliśmy
uroczysty obiad pożegnalny,
podczas którego podziękowa-
liśmy gospodarzom za tak
wspaniałe przyjęcie i zaprosi-
liśmy ich na coroczne święto
gminy – Strawczynadę.

Spędziliśmy w Gra-
sellenbach bardzo miłe i przy-
jemne chwile. Cały wyjazd
wywołał w nas masę pozytyw-
nych emocji, potwierdził, że
państwo Rathke to nasi ser-
deczni przyjaciele a także dał
nadzieję na dalszą udaną
współpracę. Dzięki temu spo-
tkaniu jeszcze bardziej uświa-
domiliśmy sobie, że dzięki
obecności takich osób jak Har-
ry i Waltraut łatwiej nam zma-
gać się z codziennością i opty-
mistycznie patrzeć na świat.

Barbara Gad
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