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ZieMia StraWczYńskA

Jak co roku, dziennik „Rzeczpospolita” opublikował ranking
najlepszych samorządów w kraju, które wyróżniane zostały
w trzech kategoriach – miasta na prawach powiatu, gminy
miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W tegorocz-
nej ogólnopolskiej edycji rankingu „Rzeczpospolitej” Gmi-
na Strawczyn znalazła się na siódmym miejscu w kraju
w Złotej Setce Samorządów 2016 w kategorii gmin wiejskich
i na pierwszym miejscu w rankingu Innowacyjny Samorząd
2016.

Strawczyn najbardziej
innowacyjnągminąwkraju

Dziennik „Rzeczpo-
spolita” publikuje ranking naj-
lepszych samorządów od 12
lat. Na najwyższych pozycjach
w zestawieniu znajdują się
te gminy, które uzyskują naj-
lepsze wyniki finansowe i naj-
lepiej zarządzają swoim roz-
wojem. Samorządy były
oceniane w dwóch etapach.
W pierwszym wzięte zostały
pod uwagę gminy, które najle-
piej zarządzały swoimi finan-
sami w latach 2012-2015
i jednocześnie najwięcej inwe-
stowały. Dodatkowo wszystkie
gminy, które przeszły przez
pierwszy etap oceny otrzyma-
ły ankiety składające się
z 22 pytań. W drugim etapie
między innymi brano pod uwa-
gę dynamikę wzrostu wydat-
ków majątkowych, wartość
środków unijnych w przelicze-
niu na jednego mieszkańca,
wskaźnik zadłużenia, czy dy-
namikę wzrostu dochodów
własnych. Jednym słowem,
niezależna kapituła ekspertów,
w której skład weszli m.in.
prof. Jerzy Buzek i wicemini-
ster finansów Hanna Majsz-
czyk, już po raz kolejny wyło-
niła i nagrodziła te samorządy,
które najlepiej dbają o rozwój
i podniesienie jakości życia
swoich mieszkańców z zacho-

waniem odpowiedzialności
i bezpieczeństwa finansów,
czyli są najlepiej zarządzane.

Uroczysta gala wrę-
czenia ogólnopolskich wyróż-
nień dla najlepszych samorzą-
dów odbyła się 18 lipca
w Warszawie. Na specjalne za-
proszenie gościł podczas niej
włodarz gminy Strawczyn,
wójt Tadeusz Tkaczyk, który
odebrał aż dwa honorowe wy-
różnienia z rąk przewodniczą-
cego kapituły, byłego premiera
Jerzego Buzka. - Znalezienie
się na pierwszym miejscu
w kraju jako najbardziej inno-
wacyjna gmina to wielki sukces
– przyznaje wójt gminy Straw-
czyn, Tadeusz Tkaczyk.
- Ogromnie cieszy nas również
fakt, że znaleźliśmy się na bar-
dzo wysokim siódmym miejscu
w kategorii wszystkich gmin
wiejskich. Od samego począt-
ku stawiamy na zrównoważony
rozwój we wszystkich dziedzi-
nach zarówno edukacji, sportu
i rekreacji, ochrony środowi-
ska, budownictwa mieszkanio-
wego, jak i inwestycji
infrastrukturalnych, których
zadaniem jest podnoszenie
jakości życia mieszkańców.
Przykładamy również wagę
do tego, aby nasza gmina była
nowoczesna pod każdym

względem. Docenienie naszych
działań przez niezależną,
obiektywną i rzetelną kapitułę
jest zwieńczeniem polityki
i założeń gminy Strawczyn
– podkreśla włodarz Strawczy-
na, wójt Tadeusz Tkaczyk,
który odbierając nagrodę
w Warszawie, dziękował
przede wszystkim mieszkań-
com i podkreślał jak ważną
rolę pełni budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego
w dążeniu do zrównoważone-
go rozwoju gminy.

W Złotej Setce Samo-

rządów z terenu województwa
świętokrzyskiego znalazły się
jeszcze takie gminy jak: Bieli-
ny (44 msc.), Nowa Słupia
(52 msc.), Morawica (55 msc.),
Kluczewsko (77 msc.), Bogo-
ria (90 msc.), Sobków
(94 msc.) i Wiślica (97 msc.).
W kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich w Złotej
Setce Samorządów znalazły się
gminy: Stopnica (65 msc.),
Połaniec (79 msc.) oraz Chęci-
ny (88 msc.).

Agnieszka Olech

Wójt Tadeusz Tkaczyk odebrał dyplomy i gratulacje z rąk
Przewodniczącego Kapituły - Jerzego Buzka.

Zaproszenie do składania
Fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych
dla obszarów objętych rewitalizacją

w ramach opracowywanego
Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn

na lata 2016-2023

Szanowni Państwo,

Gmina Strawczyn opracowuje dokument pn. „ Program Rewita-
lizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023”.
Program Rewitalizacji jest konieczny, ponieważ będzie stano-
wił formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projek-
tów ze środków Unii Europejskiej w obecnej perspektywie
finansowej . Zaplanowane zadania w ramach dokumentu przy-
czynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospo-
darczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska
naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym sa-
mym poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z celów prac
nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji
w ramach wyznaczonych obszarów rewitalizacji, możliwie
bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy
na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Dlatego też, zwra-
camy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pra-
cach nad dokumentem i wypełnienie fiszki przedsięwzięć rewi-
talizacyjnych.
Wypełnione fiszki (dostępna na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Strawczynie: www. strawczyn. pl, w zakładkce:
Rewitalizacja gmin w ramach nowego RPO 2014-2020)
prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@strawczyn. pl, drogą pocztową na adres: Urząd Gmi-
ny Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn lub zło-
żyć osobiście w UG w Strawczynie, pok. Nr 3 (sekretariat)
do dnia 31.08.2016 r.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębior-
cy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji
publicznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych propo-
zycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt projektu
dokumentu.

Z poważaniem
Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk

--------------------------
Projekt „Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016–2023” jest współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych
w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowa-
nia programów rewitalizacji na terenie Województwa Świętokrzyskiego.



Samorządowe Centrum Kultury i Sportu

w Strawczynie poszukuje osoby

posiadającej odpowiednie kwalifikacje

do nauki języka angielskiego w przedszkolu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt

pod nr tel. 41 303 86 35 lub 785 285 882.
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Gmina Strawczyn realizując założenia „Programu usuwa-
nia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
z terenu gminy” wykonuje w 2016 r. zadanie pn. "Usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieru-
chomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2016 r."
za łączną kwotę 44 058,64 zł.

Na realizację w/w zadania
Gmina Strawczyn otrzyma do-
finansowanie ze środków:
- Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach
w kwocie 15 420,52 zł,
- Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie
w kwocie 22 029,32 zł,
- własne środki finansowe
w kwocie 6 608,80 zł.
Zakres rzeczowy zadania obej-

muje:
- demontaż pokryć dachowych,
transport zdemontowanych
pokryć dachowych, zdepono-
wanie i unieszkodliwienie
na składowisku odpadów
– 1 144,00 m²,
- usunięcie odpadów zawiera-
jących azbest zalegających
na posesjach - transport,
zdeponowanie i unieszkodli-
wienie na składowisku odpa-
dów – 12 012,00 m2.

Wykład inauguracyjny projektu odbył się 2 sierpnia
2016 r. o godz. 13:00 w Muzeum Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku - poprowadził go Jarosław Kuba, współtwór-
ca sukcesu Bałtowa.

Ziemia, która inspiruje,
żywi i rodzi geniuszy

W gronie uczestników
znalazły się już osoby i insty-
tucje kluczowe dla powodzenia
projektu: Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku
w osobie Magdaleny Klamki
(zastępca kierownika Mu-
zeum), rodzina Sienkiewiczów,
Wójt Gminy Strawczyn Tade-
usz Tkaczyk, przedstawiciele
Samorządowego Centrum Kul-
tury i Sportu w Strawczynie
oraz osoby prowadzące lub

planujące otworzyć działalność
turystyczną.

Zgodnie z życzeniem
uczestników następne spotka-
nia będą odbywać się w gru-
pach – jedna grupa w dni
powszednie do godz. 1 5:00,
a druga w czasie weekendów
lub wieczorem. Są jeszcze
wolne miejsca! Kandydaci
na uczestników powinni
mieszkać na terenie gminy
Strawczyn lub miejscowości

Programusuwania azbestu
przyległych albo mają zamiar
świadczyć usługi turystyczne
na tym terenie. Informacje
na temat daty możliwości przy-
stąpienia do projektu i daty na-
stępnego szkolenia
dostępne są na stronie interne-
towej www.zeromski.org lub
pod nr telefonu 604 131 199.

Projekt realizowany
przez Fundację im. Stefana Że-
romskiego na terenie gminy
Strawczyn „Ziemia, która
inspiruje, żywi i rodzi geniuszy
- aktywizacja społeczności
lokalnej poprzez budowę
wspólnego Produktu Tury-
stycznego gminy Strawczyn”
finansowany jest ze środków
Unii Europejskiej . Mimo pom-
patyczności nie można temu
tytułowi zarzucić, że odbiega
od prawdy. Na naszej Ziemi
Strawczyńskiej żył i tworzył
Henryk Sienkiewicz, urodził
się Stefan Żeromski, Hugo
Kołłątaj wybrał tę okolicę
na swoją rezydencję, u dziadka
w Promniku bywała Maria
Curie-Skłodowska. Mieszka
i tworzy znany i lubiany pio-
senkarz Andrzej „Piasek”
Piaseczny…

Wierna Rzeka prze-
pływająca przez gminę nosi
nazwę wziętą z powieści Stefa-
na Żeromskiego. Miły dla oka
krajobraz z urokliwymi zakąt-
kami leśnymi i górami, owia-
nymi legendami uroczyskami
i źródłami stwarza niepowta-
rzalny zestaw atrakcyjny dla
wszystkich przybyszów. Każ-
dy kto tu przyjeżdża zostałby
chętnie na dłużej , ale nikt i nic
go do tego nie zachęca.
Turysta samym widokiem się

nie zadowoli: potrzebuje je-
dzenia, mieszkania, ciekawych
propozycji spędzenia czasu dla
siebie i dzieci. W celu wyko-
rzystania tych walorów i wy-
chodząc naprzeciw potrzebom
turystów Fundacja im. Stefana
Żeromskiego pozyskała środki
z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich na rozwój usług tury-
stycznych. Fundusze przezna-
czone są dla osób które
świadczą usługi turystyczne lub
chciałyby się tym zająć
w przyszłości. Będą to m.in.
szkolenia, wyjazdy studyjne
do miejscowości, które żyją
z turystyki (jak Bałtów) i po-
dobne miejsca gdzie kilkana-
ście lat temu nie zaglądał żaden
turysta. Jak im się to udało? -
Tego można się będzie dowie-
dzieć od kuchni, od osób które
zapracowały na ten sukces. Te
osoby – lokalni liderzy, będą
tego uczyć jako wykładowcy.
Uczestnicy dowiedzą się m.in:
- jak stworzyć nową usługę
i skąd wziąć na to pieniądze,
- co to jest tyfloturystyka, syl-
waturystyka i enoturystyka
(oraz inne typy i rodzaje ),
- jak się kreuje wsie tematycz-
ne,
- jak się tworzy produkty
i marki turystyczne,
- co to są Questy i jak je two-
rzyć,
- jak się tworzy kulturowe
szlaki turystyczne.

Ten projekt daje moż-
liwość zdobycia takiej wiedzy,
jakiej w żaden inny sposób nie
da się zdobyć. To szansa która
się nie powtórzy.

KrzysztofZawada

Masz problem z piciem?
Zgłoś się na spotkanie Grupy AA „Przystań”.

Przyjdź do nas na miting!
Strawczyn, ul. Żeromskiego 18, obok Urzędu Gminy.
Niedziela, godz. 15.00, czwartek godz. 20.00.

Serdecznie zapraszamy!



–4–
sierpień 2016 ZieMia StraWczYńskA

75 dzieci wzięło udział w dwutygodniowych półko-
loniach letnich, zorganizowanych przez Samorządowe
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, które odbyły się
w dniach od 25 lipca do 5 sierpnia 2016 r. Program zajęć
realizowany był od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 15:00. Dzieci każdego dnia miały obiad przygo-
towany w hotelu „Szafranowy Dwór” oraz coś na słodko
i coś do picia.

Półkolonie z SCKiS

Słoneczna pogoda
sprzyjała wycieczkom. Już dru-
giego dnia półkolonii odwie-
dziliśmy wioskę indiańską
"Bonanza" w Iwaniskach. Każ-
demu dziecku nadano indiań-
skie imię, którym się posługi-
wało, a następnie każdy
wycieczkowicz wykonał dla
siebie pióropusz na głowę.
Pozostały czas spędziliśmy
na grach i zabawach. W tej
wiosce było naprawdę indiań-
sko, szczególnie, że dzieciaki
mogły skosztować kiełbaski
z grilla robionej według indiań-
skiego przepisu.

Ciekawym sposobem
na zapewnienie edukacji geo-
logicznej i geograficznej po-
przez rozrywkę były Jaskinie
Kadzielni oraz Centrum Geo-
edukacji w rezerwacie geolo-
gicznym Wietrznia w Kielcach.
Dzieciaki mając nałożone
na głowy kaski bezpieczeństwa
przemierzali zimne tunele
Kadzielni, a w Geoparku pod-
czas warsztatów mogły wła-
snoręcznie wykonać dla siebie
pamiątkę – oszlifowany ka-
mień. Praca ta uczy cierpliwo-
ści i wytrwałości, ponieważ
jest to mozolny wysiłek pod-
czas którego należy się skon-
centrować. Następnie w spe-
cjalnej kapsule, która jest

najmniejszym kinem 3D
w Polsce, koloniści odbyli
podróż do wnętrza ziemi. Było
również spotkanie z ogromną
pancerną rybą oraz wirtualne
zwiedzanie wszystkich jaskiń.
Przewodnik zapoznał grupę
także z całą historią geologicz-
ną ziemi od momentu powsta-
nia do czasów współczesnych.

Wybraliśmy się rów-
nież do kina Helios w Galerii
Echo w Kielcach na film ani-
mowany pt. „Epoka lodowco-
wa: mocne uderzenie”.
Po seansie, który przyniósł
wiele śmiechu i radości był
obiad w pizzerii Maxi Pizza.
A w przeddzień zakończenia
półkolonii uczestnicy zwiedzi-
li najodleglejsze zakątki świa-
ta, ale w wersj i mini, dzięki
wizycie w Parku Rozrywki
i Miniatur Sabat Krajno. Tutaj
każdy również mógł przetesto-
wać swoje umiejętności wspi-
naczkowe i sprawnościowe
w parku linowym.

Ostatniego dnia na-
szych półkolonii odwiedzili-
śmy Muzeum Henryka Sien-
kiewicza w Oblęgorku. Dzieci
mogły zobaczyć 5 sal wiernie
odtworzonych z czasów kiedy
pałacyk zamieszkiwał Henryk
Sienkiewicz wraz z rodziną.

Wakacje są czasem

lenistwa i letniej laby, ale rów-
nież czasem podczas, którego
należy bardzo na siebie uważać
pod względem bezpieczeństwa.
W tym celu w czasie półkolo-
nii odbyły się spotkania z oso-
bami, które miały uświadomić
tym młodym osobom w jaki
sposób maja o siebie zadbać.
Na takich prelekcjach gościli-
śmy policjanta, osobę specjali-
zująca się w terapii uzależnień,
która przestrzegała uczestni-
ków przed niebezpieczeństwa-
mi jakie niesie za sobą stoso-
wanie różnego rodzaju używek.
Przybyli do nas również straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej ze Strawczyna, którzy
uświadomili półkolonistów
o zagrożeniach jakie niesie
ze sobą ogień. Przeszkolili tak-
że uczestników z zakresu
pierwszej pomocy przedme-
dycznej jakiej należy udzielić
osobie poszkodowanej . Dzieci
mogły zwiedzić samochody
strażackie, poznać całe wypo-
sażenie strażackiego wozu oraz
przebrać się w strój strażacki.
Wizyta strażaków zakończyła
się chłodnym prysznicem
ze strażackiego węża.

Dzięki sprzyjającej
aurze uczestnicy półkolonii
mogli również spędzić czas
na kąpieli oraz plażowaniu nad
zalewem. Po słodkim lenistwie
przyszedł czas na trochę spor-
towej rywalizacji, której moż-
na było doświadczyć w czasie
zawodów drużynowych „Star-
cie gigantów”. Nasi milusińscy
bardzo chętnie uczestniczyli
w zajęciach plastycznych „Wa-
kacyjne bohomazy” podczas,
których został również prze-
prowadzony konkurs na najcie-
kawszą prace plastyczną
pn: „Bezpiecznie na wsi”.
Temat nawiązywał do wcze-

śniej przedstawionych im pre-
lekcji o bezpieczeństwie. Naj-
lepsze prace można zobaczyć
na tablicy ogłoszeń obok
Urzędu Gminy w Strawczynie.

Ponadto milusińscy
brali także udział w zajęciach
w pracowni ceramicznej
w Strawczynku, podczas któ-
rych każdy mógł wykazać się
sprawnością manualną wyko-
nując swój własny gliniany,
ozdobny kubeczek. Dzieci
chętnie brały udział również
w konkurencjach sportowych
zorganizowanych w ramach
olimpiady półkolonijnej , w ka-
lamburach, quizach, zagadkach
i rebusach oraz zajęciach na
pływalni OLIMPIC w Straw-
czynku pod okiem wyszkolo-
nych ratowników,

Niestety, wszystko co
dobre, szybko się kończy
i nadszedł dzień pożegnania.
Na zakończenie wszystkim
uczestnikom wręczono pa-
miątkowe półkolonijne dyplo-
my oraz wybrano najsympa-
tyczniejszego uczestnika
i uczestniczkę półkolonii, a zo-
stali nimi: Zosia Błaszczyk
i Paweł Siadul.

Dwa tygodnie półko-
lonii były dla dzieci okresem
wesołej i aktywnej zabawy.
Wspólnie spędzony czas za-
owocował w nowe znajomości
i przyjaźnie oraz pozostawił
wspaniałe wspomnienia.

Organizatorzy ser-
decznie dziękują kadrze
półkolonii, która bardzo profe-
sjonalnie zajęła się dziećmi
i młodzieżą oraz wójtowi gmi-
ny Strawczyn – Tadeuszowi
Tkaczykowi – za udostępnie-
nie autokarów na wycieczki.

Anna Pańczyk
Ewelina Picheta
Dorota Surma

Duża część zajęć odbyła się na terenie Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku.

Autokar na wycieczki udostępnił Urząd Gminy
w Strawczynie.
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W Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno dzieci obejrzały
budowle z całego świata oraz sprawdziły swoją sprawność.

Strażacy ze Strawczyna przeszkolili półkolonistów z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .

Jak co roku w ramach półkoloni odbyły się zajęcia na pływalni
OLIMPIC w Strawczynku.

W indiańskiej wiosce "Bonanza" w Iwaniskach każdy
otrzymał indiańskie imię.

W półkoloniach wzięło udział 75 dzieciaków.
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Jak co roku Gmina Strawczyn organizuje swoje
dwudniowe święto pod nazwą STRAWCZYNADA 2016.
W tym roku zabawa odbędzie się w weekend 20 i 21 sierpnia
na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC
w Strawczynku.

STRAWCZYNADA2016

Pierwszy dzień (sobo-
ta, 20 sierpnia 2016 r.) został
podzielony na część sportową
(9:00-1 8:00) i część rozrywko-
wą (15:00-23:00). Rozpocznie
się od Rodzinnego Rajdu Ro-
werowego, do udziału w któ-
rym zapraszamy wszystkich
entuzjastów wycieczek rowe-
rowych. Fani piłki nożnej mo-
gą zaprezentować swoje umie-
jętności piłkarskie podczas
konkursu rzutów karnych oraz
innych zabaw z piłką. Dopin-
gować będzie można również
zawodników zmagających się
w turniejach tenisa ziemnego,
piłki plażowej lub koszykówki

ulicznej . Fanów wodnych plą-
sów zachęcamy do udziału
w pływackim teście Coopera,
bloku gier i zabaw z pływalnią
OLIMPIC oraz w warsztatach
pływackich organizowanych
przez szkoły pływania „delfin”
i „aqua sfera”. Zakończenie
części sportowej zaakcentuje
wręczenie nagród Gminnego
Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Strawczyn.

Część rozrywkowa
rozpocznie się od wyborów
Miss Lata z Echem Dnia, któ-
re w każde wakacje unaocz-
niają publiczności, że nie tylko
panorama gminy Strawczyn

urzeka swym pięknem. Późne
popołudnie to głównie atrakcje
muzyczne. Na scenie wystąpią
zespoły: Target, Dead Kiss,
Archont, i Anielski Orszak.
Pierwszy dzień zakończy dys-
koteka pod gwiazdami, pod-
czas której do zabawy zaprosi
DJ Tito.

Dzień drugi (niedzie-
la, 21 sierpnia 2016 r.) rozpo-
czyna się o godz. 1 2:30 Mszą
świętą na stadionie w Straw-
czynku - po jej zakończeniu
odbędą się dożynki gminne
przy oprawie muzycznej ze-
społów folklorystycznych.
(Rozdawanie chleba oraz uru-
chomienie stoisk sołeckich
nastąpi po zakończeniu części
dożynkowej .) Swoje stale roz-
wijające się zdolności zapre-
zentuje Orkiestra Dęta
ze Strawczyna, po której scenę
przejmą "Swojaki" ze Straw-
czyna, Zespół Pieśni i Tańca
z Gnieździsk oraz dwa zespoły
ludowe z Ukrainy: „Wizerun-
ki” i „Romaszka”. Obok sceny
dzieciaki będą mogły wziąć
udział w bloku dawnych gier
i zabaw oraz pomalować buzie.
Akcent muzyczny przełamie
„Beczka śmiechu” w wykona-
niu Teatru na walizkach oraz
przedstawienie „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnolud-
ków”, którą zaprezentują
przedszkolanki z punktów

przedszkolnych prowadzonych
przez Samorządowe Centrum
Kultury i Sportu w Strawczy-
nie. W tym dniu będzie można
zobaczyć również prezentację
tancerzy z OLIMPIC Dance
Studio oraz wziąć udział w ak-
cj i Krew Darem Życia.

Jak mówi przysłowie
śmiech to zdrowie – o zdrowie
uczestników "Strawczynady"
zadba kabaret K2 z Zielonej
Góry, który z pewnością roz-
bawi wszystkich widzów.
O 19:30 rozpocznie się finał
Strawczynady, czyli koncert
zespołów Gesek (autor przebo-
jów „Na koncercie w dyskote-
ce”, czy „Nago, Nago.. .”)
i B-QLL (autor hitów takich
jak „Za każdy dotyk” i „Czy to
czujesz”). Imprezę o 22:00
zamknie, co roku tak wyczeki-
wany, widowiskowy pokaz
sztucznych ogni.

Całemu świętu gminy
Strawczyn towarzyszyć będzie
wiele atrakcji, w tym wesołe
miasteczko dla najmłodszych.
Nie zabraknie potraw regional-
nych, dań z grilla i czegoś
na ochłodę (lody i ogródek
piwny).

Szczegółowy harmo-
nogram Strawczynady 2016
dostępny jest na stronie inter-
netowej CS-R OLIMPIC:
www.olimpicstrawczyn. pl.

KarolWójcik

HARMONOGRAM

dzień I (sobota, 20 sierpnia 2016 r.)

Część sportowa

09:00 Rodzinny rajd rowerowy
10:00 Pływacki test Coopera
10:00 Finał turnieju piłki plażowej
10:00 Finał turnieju tenisa ziemnego
11:00 Zabawy z piłką: konkurs rzutów karnych,

żonglerka, prowadzenie piłki plus strzał na bramkę
12:00 Gry i zabawy z pływalnią OLIMPIC
12:00 Turniej koszykówki ulicznej
16:00Warsztaty pływackie (szkoły pływania „delfin”

i „aqua sfera”)
18:00Wręczenie nagród Gminnego Turniej Piłki Nożnej

o Puchar Wójta Gminy Strawczyn

Część rozrywkowa

15:00 – 18:00Wybory Miss Lata z Echem Dnia
18:00 – 18:30 zespół Target
18:30 – 19:00 zespół Dead Kiss
19:00 – 19:30 zespół Archont
19:30 – 20:00 zespół Anielski Orszak
20:00 – 23:00 dyskoteka pod gwiazdami (zagra DJ Tito)

HARMONOGRAM

dzień II (niedziela, 21 sierpnia 2016 r.)

09:00 - 18:00 Akcja Krew Darem Życia
12:30 – 13:30 Polowa Msza Święta na stadionie
13:40 – 14:15 Część dożynkowa
14:15 – 14:40 Koncert Orkiestry Dętej ze Strawczyna
14:30 – 16:30 Gry i zabawy dla dzieci (obok sceny)
14:45 – 16:15Występy zespołów ludowych

- „Swojaki” ze Strawczyna
- Zespół Pieśni i Tańca z Gnieździsk
- zespoły ludowe „Wizerunki”
i „Romaszka” z Ukrainy

16:15 – 16:25Występ grupy tanecznej
OLIMPIC Dance Studio

16:25 – 17:25 „Beczka śmiechu” (Teatr na walizkach)
17:25 – 17:35Występ grupy tanecznej

OLIMPIC Dance Studio
17:35 – 18:15 Przedstawienie teatralne „Królewna

Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
18:15 – 19:30 Kabaret K2
19:30 – 20:30 Koncert zespołu GESEK
20:30 – 21:45 Gwiazda wieczoru: zespół B-QLL
22:00 – 22:15 Pokaz sztucznych ogni
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Festyn sołecki wChełmcach

W niedzielę, 24 lipca 2016 r., na boisku szkolnym w Chełm-
cach już po raz trzeci odbył się festyn sołecki.

Impreza rozpoczęła się
koncertem Orkiestry Dętej
ze Strawczyna pod batutą
Michała Leśnika i Jacka Cieli-
bały. Wspaniałe akordy instru-
mentów wprawiły mieszkańców
w doskonały nastrój a mały soli-
staMateusz Wójcik dał popis
swoich umiejętności w utworach
wokalnych. Następnie scenę
przejął zespół Wincentowianie
prezentując utwory ludowe oraz
muzykę biesiadną. Dla najmłod-
szych zorganizowany został blok
gier i zabaw, w których nie bra-
kowało dziecięcej fantazji.

Na wszystkich przybyłych cze-
kały grillowane kiełbaski oraz
pyszne domowe ciasta.

Podsumowaniem im-
prezy była zabawa taneczna
pod chmurką z zespołem Kogel,
która przebiegała w rytmach
znanych i lubianych przebojów.
Festyn sołecki to doskonała
okazja, aby w miłej atmosferze,
przy muzyce, pobawić się i spo-
tkać ze znajomymi a także
wzmocnić więzi między miesz-
kańcami tworzącymi swoją
Małą Ojczyznę.

Justyna Sagan

W Chełmcach wystąpiła orkiestra dęta ze Strawczyna.

Młodzi piłkarze
kibicująKoronie

W niedzielę 31 lipca 2016 r. grupa 29 dzieci ze szkółki
piłkarskiej OLIMPIC wyjechała do Kielc na mecz Korony
z Piastem Gliwice. Młodym piłkarzom wyjazd bardzo się
podobał. Dzieci gorąco dopingowały kielecką drużynę, która
zremisowała 1 :1 . Arkadiusz Brudziński

Wielki piec wKUźniakach

Już w średniowieczu w okolicach Kuźniaków wytapia-
no żelazo w piecach dymarkowych.

W 1782 roku w hucie
należącej do rodziny Radońskich
uruchomiono wielki piec, który
był najmniejszym z 34 wielkich
pieców pracujących na ziemiach
polskich. Opalano go węglem
drzewnym, a rudę do wytopu do-
starczano z Glinianego Lasu
i Stąporkowa. Do obsługi wiel-
kiego pieca potrzeba było nawet
około 70 osób. W okresie Księ-
stwa Warszawskiego zbudowa-
no przy nim kuźnicę wodną,
a w 1844 roku obok działały trzy
fryszerki, które przerabiały su-
rówkę na stal.

W latach 1860 – 1870
dokonano znacznej przebudowy
i piec wytapiał ponad 1300 ton
surówki rocznie. Z wytapianego
tu żelaza produkowano kraty,
balustrady, rury oraz drobną

konfekcję żeliwną. W ostatnich
latach funkcjonowania, gdy za-
kład był własnością spółki Ka-
miński – Grosman, wielki piec
otrzymał imię „Jadwiga”, pod
którym funkcjonował aż do 1897
roku, kiedy to zakończono wy-
top ze względu na wyczerpanie
się miejscowych złóż rud.

W 1901 roku zakład
został częściowo rozebrany.
W dawnych pomieszczeniach
fabrycznych urządzono młyn
wodny. Pozostała imponująca
budowla wielkiego pieca z ka-
mienia oraz dawne ujęcie wody
na rzece Łososinie. Wielki piec
w Kuźniakach znajduje się w rę-
kach prywatnych i stoi na ogro-
dzonym terenie.

KarolWójcik

W XVIII wieku w Kuźniakach pracował najmniejszy
z ówczesnych 34 wielkich pieców na ziemiach polskich.

Adresy:

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

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