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Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Strawczynie
Fotografia: Dorota Surma

ZieMia StraWczYńskA

Podczas sesj i radna
Danuta Wawrzeńczyk inter-
pelowała o utworzenie gminne-
go punktu stomatologicznego
w Zespole Placówek Oświato-
wych w Strawczynie i stworze-
nie warunków do skutecznego
prowadzenia profilaktyki oraz
wczesnego wykrywania próch-
nicy u dzieci i młodzieży.
W odpowiedzi na ten wniosek
wójt Tadeusz Tkaczyk odpo-
wiedział, że Narodowy Fundusz
Zdrowia daje możliwość otwar-
cia gabinetów w szkołach, wa-
runki szkoły w Strawczynie na
to nie pozwalają, ale najpraw-
dopodobniej będzie taka moż-
liwość po ewentualnej moder-
nizacji tej placówki.

Na posiedzeniu Komi-
sj i łączonych: Rewizyjnej , Bu-
dżetu i Inwestycji oraz Samo-
rządowej , dnia 22 grudnia, radna
Małgorzata Rządkowska zło-
żyła wniosek o przeznaczenie
środków finansowych w wyso-
kości 140 000 zł zaplanowa-
nych w 2016 roku na przebu-
dowę drogi powiatowej nr
0492T, czyli ulicy Spacerowej
w Strawczynie na budowę dro-
gi gminnej w Korczynie - dal-
sza część drogi do Grab. Wnio-
sek został poparty jednogłośnie
przez Komisje, jednak po dłu-
giej dyskusji i głosowaniu Ra-
dy w sprawie wprowadzenia tej
zmiany do projektu budżetu
wniosek nie przeszedł. Uzyskał
7 głosów „za”, 7 „przeciw”
i 1 „wstrzymujący się”, czyli
nie uzyskał większości.

W sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2016 r. rad-
ny Bogdan Woźniak zgłosił
wniosek o głosowanie indywi-
dualne. Większością głosów
„przeciw” wniosek został

odrzucony a radni głosowali po-
przez podniesienie ręki. Prze-
głosowano przyjęcie odczyta-
nego wcześniej projektu uchwały
dotyczącego ustalenia budżetu
Gminy Strawczyn na 2016 rok
z wynikiem: 8 głosów „za”,
5 „przeciw” i 2 ”wstrzymujące
się”. Uchwała przewiduje wpły-
wy do budżetu na poziomie
31 988 801 zł a planowane wy-
datki to: 25 569 987 zł na wy-
datki bieżące oraz 4 660 814 zł
na inwestycje. Nadwyżka bu-
dżetowa zostanie przeznaczo-
na na spłatę kredytów i poży-
czek zaciągniętych przez gminę.

Rada przyjęła również
uchwały dotyczące:
- ustalenia stawek dotacji przed-
miotowej dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej ,
- przyjęcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016,
- nadania nazwy ulicy w sołec-
twie Strawczyn,
- ustalenia adresu dla nierucho-
mości leżących w obrębie msc.
Niedźwiedź przylegających do
drogi położonej w obrębie msc.
Oblęgór,
- ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem ro-
ku budżetowego 2016,
- zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Straw-
czyn na lata 2016-2024,
- zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy
Strawczyn na 2016 rok.

Po zakończeniu sesj i
wójt, radni oraz zaproszeni go-
ście kolędowali wspólnie
ze Stowarzyszeniem Przyszłość
Strawczynka.

Karol Wójcik

30 grudnia 2015 roku odbyła się sesja Rady Gminy,
na której został uchwalony budżet gminy na 2016 rok. Rada
przyjęła także kilka istotnych dla gminy uchwał.

Zprac wójta
między sesjami RadyGminy

W zakresie inwestycji:
1 . Prowadzone są prace przy
budowie chodnika w Kuźnia-
kach na dł. 260 m.
2. Zakończone zostały prace
przy budowie chodnika na uli-
cy Spacerowej w Chełmcach,
3. Zakończono i rozliczono za-
dania: e-świętokrzyskie Budo-
wa Systemu Informacji Prze-
strzennej (RPO WŚ 2007-2013),
oraz Trasy Rowerowe w Polsce
Wschodniej – województwo
świętokrzyskie (PO RPW 2007-
2013).
W zakresie oświaty:
1 . Wypłacono dofinansowanie
kosztów kształcenia pracowni-
ków młodocianych trzem pra-
codawcom na łączną kwotę
24 243 zł. Środki na ten cel po-
chodzą z Funduszu Pracy z prze-
znaczeniem dla gmin.
2. W dniach 18 -22 grudnia 2015
r. zostały wypłacone stypendia
szkolne. Wydano 190 decyzji

przyznając dla 331 uczniów po-
moc finansową na łączną kwo-
tę 93 765 zł.
3 . W grudniu 2015 r. wypłaco-
no zasiłek szkolny dla pięcior-
ga dzieci. Pomoc przyznano
z uwagi na zdarzenie losowe
mające wpływ na pogorszenie
sytuacji finansowej ich rodzin.
Wójt brał udział w:
- Świętokrzyskiej Gali Jakości,
- spotkaniu szkoleniowym
Związku Miast i Gmin Regio-
nu Świętokrzyskiego w Chęci-
nach,
- spotkaniu poświęconym omó-
wieniu Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020,
- spotkaniach Lokalnej Grupy
Działania „Dorzecze Bobrzy”,
- spotkaniu Kieleckiego Obsza-
ru Funkcjonalnego,
- spotkaniach opłatkowych.

Od Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 4
grudnia 2015 r. do sesji z 30 grudnia 2015 r. Wójt Gminy
nadzorował bądź wykonywał prace związane z: określeniem
sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, przygotowaniem pro-
jektów uchwał Rady Gminy, gospodarowaniem mieniem
gminnym, analizą wniosków Komisji Rady, realizacją bu-
dżetu gminy.

Najliczniejszym sołec-
twem gminy są Chełmce, któ-
re zamieszkuje 1 475 osób. Dru-
gim z kolei jest Promnik
o liczbie 1 389 a następnie
Strawczyn zamieszkały przez
1 240 osób. Sąsiadujący z nimi
Strawczynek liczy 1 102 miesz-
kańców a Oblęgorek 1 071 .
Pozostałe sołectwa: Korczyn,
Oblęgór, Ruda Strawczyńska,
Kuźniaki, Małogoskie, Niedź-
wiedź i Hucisko zamieszkuje
mniej niż 1 000 osób. Najmniej -
szym z nich jest Małogoskie,
które liczy 275 mieszkańców.

W zakresie ewidencji
ludności odnotowano w 2015
roku 107 urodzeń: 47 dziew-
czynek i 60 chłopców. Dla po-
równania w 2014 roku urodzi-
ło się o 29 dzieci więcej .
W ubiegłym roku liczba zgo-
nów wzrosła – zmarły 83 oso-

by (jest to 11 zgonów więcej
niż w roku poprzednim). Za-
meldowanych na terenie Gmi-
ny Strawczyn zostało 115 osób
a ślub zawarło 48 par, czyli
o jedną więcej niż w roku 2014.

W świetle statystyk
ważną informacją są dane z 2015
roku o działających przedsię-
biorcach z terenu gminy.
W zakresie działalności gospo-
darczej dokonano 385 wpisów,
w tym 81 wpisów dotyczących
założenia nowej działalności.
Notuje się 49 wykreśleń z dzia-
łalności, czyli na terenie gminy
przybyły nam 32 nowe firmy.
Najliczniejszą grupę przedsię-
biorców stanowią osoby mło-
de, między 26. a 42. rokiem ży-
cia. Duża część z nich korzystała
z dofinansowania Powiatowe-
go Urzędu Pracy.

Ewelina Picheta

Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba mieszkańców
Gminy Strawczyn wynosiła 10 598 osób – jest to wzrost
w odniesieniu do lat poprzednich.

Gmina Strawczyn wliczbach

Budżet na 2016 rokuchwalony!
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Bóbr europejski (Ca-
stor fiber) to ziemnowodne
zwierzę będące największym
europejskim gryzoniem. Dłu-
gość głowy i tułowia dochodzi
do 90 cm, z czego do 38 cm sta-
nowi pokryty łuskami ogon,
zwany kielnią. Ciężar ciała wy-
nosi od 15 do 29 kg. Bobry
są barwy od jasnoszarobrunat-
nej do ciemnobrunatnej , cza-
sem nawet czarnej z górnymi
siekaczami pokrytymi brunat-
no-czerwonym szkliwem.
Są to zwierzęta nocne i swoją
aktywność rozpoczynają
o zmierzchu. Nie zapadają
w sen zimowy, więc tworzą ma-
gazyny żerowe. Pokarm bobrów
stanowią przede wszystkim ły-
ko, kora, cienkie pędy i liście
drzew o miękkim drewnie, ta-
kich jak wierzby i topole, szcze-
gólnie osiki. Latem żywią się
roślinami zielnymi, zwłaszcza
nawodnymi. Przy braku poży-
wienia szukają go na polach
uprawnych i w sadach. Gryzo-
nie te żyją w gromadach rodzin-
nych, składających się zwykle
z 4-7 osobników na terytoriach
ciągnących się podłużnymi od-
cinkami dolin rzek o długości
3-4 kilometrów.

W miejscach o wyso-
kich brzegach bobry kopią pod-
ziemne nory z systemem kory-
tarzy, które ciągną się nawet na
długości kilkudziesięciu me-
trów. Swoje domy budują całą
rodziną z jedną zasadą: wejścia
do kryjówki muszą znajdować
się pod wodą, co stanowi barie-
rę ochronną przed lądowymi
drapieżnikami. Jeśli teren nie
nadaje się do drążenia nory, bo-
bry wznoszą żeremia ułożone
z oblepionych mułem gałęzi,
potężne stosy, tworzone nad za-
głębieniami w ziemi. Jest to bar-
dzo solidny dom, którego czę-
sto nawet niedźwiedź nie jest w
stanie zburzyć. Ze względu na
bezpieczeństwo bobry budują
bardzo szczelne tamy z gałęzi,
błota i kamieni. Ma to na celu
podniesienie poziomu wody,
a co za tym idzie zapewnienie
bezpieczeństwa całej rodzinie.

Bóbr jest jednym
z niewielu gatunków zwierząt
na świecie, który wywiera bar-
dzo silny wpływ na środowi-
sko. Wpływ ten może mieć rów-
nież negatywne odniesienia
do gospodarki człowieka. Cza-
sem jednak trudno jest stwier-
dzić czy dana działalność bo-
brów jest szkodliwa czy też
korzystna dla człowieka.

Do pozytywnych
aspektów działalności bobrów
zalicza się to, że zwiększają bio-
różnorodność środowiska po-
przez tworzenie małej retencji
wody i zwiększanie powierzch-
ni obszarów podmokłych, któ-
re są wykorzystywane przez
szereg roślin, zwierząt i grzy-
bów. Zmniejszają też zagroże-
nia powodziami w terenach gór-
skich i podgórskich. Bobry
przyczyniają się do podnosze-
nia poziomu wód gruntowych
na większych obszarach,
co zapobiega stepowieniu
i wpływa korzystnie na produk-
cję rolniczą i leśną. Wywierają
również korzystny wpływ
na strukturę i żyzność gleb po-
przez tworzenie okresowych
rozlewisk oraz na renaturaliza-
cję strefy brzegowej poprzez
odtwarzanie płycizn a także wy-
dłużanie strefy ekotonowej
(kontaktu wody z lądem). Obec-
ność bobrów w środowisku
przyrodniczym podnosi walo-
ry estetyczne, wpływa korzyst-
nie na jakość krajobrazu oraz
uatrakcyjnia zwiedzanie i po-
znawanie tych miejsc przez mi-
łośników przyrody.

Z aspektów negatyw-
nych dla człowieka należy wy-
mienić zalewanie terenów
użytkowanych rolniczo i drze-
wostanów oraz ścinanie i ogry-
zanie drzew w lasach, zadrze-
wieniach i sadach owocowych.
Zalicza się też tutaj niszczenie
płodów rolnych w sąsiedztwie
terenów zasiedlonych przez bo-
bry i niszczenie obwałowań sta-
wów rybnych, nasypów drogo-
wych i kolejowych jak również
spowalnianie spływu wód w ro-
wach melioracyjnych, strumy-

Bobry występują na terenie całego kraju zasiedlając
cieki i zbiorniki wodne na obszarach leśnych. W Polsce naj-
liczniejszy jest na Suwalszczyźnie, ale bardzo chętnie zasie-
dla również tereny Gminy Strawczyn. Zwierzęta te są pod
ochroną, a mimo to wielu rolników podejmuje nieskuteczną
walkę z gryzoniami na własną rękę. Pierwsze młode przyj-
dą na świat już w maju, więc nie pozbawiajmy ich kryjówek
ani w tym czasie, ani przez pozostałe dni w roku.

Bóbr - przyjaciel czywróg?

kach i ciekach oraz ich zamu-
lanie.

W prawie międzynaro-
dowym bóbr europejski objęty
jest ochroną na podstawie kon-
wencji berneńskiej oraz Dyrek-
tywy Rady Wspólnoty Europej -
skiej nr 92/43/EWG z 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony sie-
dlisk naturalnych oraz dzikiej
flory i fauny zwanej Dyrekty-
wą Siedliskową. Ochrona bo-
bra europejskiego w Czerwo-
nej Księdze Gatunków
Zagrożonych IUCN notowana
jest: od 2002 do 2007 r. jako ga-
tunek podwyższonego ryzyka
i od 2008 r. jako gatunek na ra-
zie nie zagrożony wyginięciem.
W prawie krajowym bóbr jest
gatunkiem objętym ochroną czę-
ściową.

W związku z negatyw-
nymi skutkami działalności tych
gryzoni Skarb Państwa odpo-
wiada za szkody przez nie wy-
rządzone - w gospodarstwie rol-
nym, leśnym lub rybackim,
a przesłanką do wypłaty odszko-
dowania na podstawie tego prze-
pisu jest wystąpienie szkody
w gospodarstwie. W tym wzglę-
dzie szerzej należy zająć się
szkodami w gospodarstwie rol-
nym, gdyż tutaj najczęściej po-
jawiają się problemy interpre-
tacyjne. Szkoda w gospodarstwie
rolnym to szkoda dotycząca nie
tylko upraw rolnych, ale i in-
nych składników majątkowych
wchodzących w skład gospo-
darstwa. I tak, gospodarstwem
rolnym będą grunty rolne wraz
z gruntami leśnymi, budynka-
mi lub ich częściami, urządze-
niami i inwentarzem, jeżeli sta-
nowią lub mogą stanowić
zorganizowaną całość gospo-
darczą, oraz prawami związa-
nymi z prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego. W związku
z tym fakt, iż szkody wystąpi-
ły przykładowo w drzewosta-
nie (jest to najczęstsza szkoda
związana z bytowaniem na da-
nym terenie bobrów), nie wy-
klucza uznania, że jest to "szko-

da w gospodarstwie rolnym"
i będzie to miało miejsce
w przypadku ustalenia,
że uszkodzone drzewa (a w za-
sadzie działka, na której rosną)
stanowi gospodarstwo rolne lub
jego część. Należy wskazać,
że jeżeli działka, na której ro-
sną uszkodzone drzewa, wraz
z innymi gruntami i składnika-
mi majątkowymi należącymi
do poszkodowanych, stanowi
lub może stanowić zorganizo-
waną całość gospodarczą słu-
żącą prowadzeniu działalności
wytwórczej w rolnictwie, czy-
li że działka ta stanowi część
gospodarstwa rolnego (choćby
była zadrzewiona i nie znajdo-
wały się na niej żadne uprawy
rolne), a także gdy jej po-
wierzchnia nie przekracza 1 ha.
W takim przypadku uszkodze-
nia drzew należy zakwalifiko-
wać jako szkodę w gospodar-
stwie rolnym.

Prawo zakazuje nisz-
czenia żeremi i rozkopywania
tam – za takie zachowania gro-
żą wysokie grzywny. W związ-
ku z wieloma zgłaszanymi szko-
dami a także wzrostem
liczebności bobrów istnieje
możliwość odstąpienia od za-
kazów obowiązujących w sto-
sunku do tych zwierząt lub wy-
płacenia odszkodowania zgodnie
z przepisami prawnymi. Jak po-
daje Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Kiel-
cach w 2015 roku wpłynął tyl-
ko jeden wniosek o odszkodo-
wanie z terenu Gminy
Strawczyn. Dotyczył on szkód
w drzewostanie i został rozpa-
trzony pozytywnie.

Co należy zrobić gdy
na terenie gospodarstwa bobry
zaczną psocić? Gdzie należy się
zgłosić? Mieszkańcy Gminy
Strawczyn z takim problemem
mogą szukać porady w Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska, która mieści się w
Kielcach przy ul. Szymanow-
skiego 6.

Paulina Pietrzak
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Zawsze ilekroć się uśmiechasz
do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz,
aby wysłuchać
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz
w pokorze jak znikome są Two-
je możliwości, a jak wielka jest
Twoja słabość,
jest Boże Narodzenie.

Słowami wiersza Mat-
ki Teresy z Kalkuty przywitała
licznie zgromadzoną publicz-
ność Agnieszka Prędota-Gad
– dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rudzie Strawczyńskiej , któ-
ra wraz księżmi Krzysztofem

Sochackim i Damianem Woj-
dyłą prowadziła koncert.

Na początek wystąpi-
ły przedszkolaki ze Szkoły Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyń-
skiej , które przygotowały – pod
czujnym okiem Danuty Ko-
walczyk – krótkie, ale wesołe
i niekonwencjonalne jasełka.
Po wprowadzeniu w klimat wy-
darzeń betlejemskiej szopki roz-
poczęło się wspólne kolędowa-
nie. Jako pierwsi zaśpiewali
członkowie Stowarzyszenia
Przyszłość Strawczynka, któ-
rym na akordeonie przygrywał
Andrzej Bonar. Następnie na
pięknej barokowej ambonie wy-
stąpił „młody góral” Kacper

W niedzielę, 10 stycznia 2016 r. w kościele Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny w Strawczynie, odbył się
Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez parafię
WNMP w Strawczynie, Szkołę Podstawową w Rudzie Straw-
czyńskiej oraz Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w
Strawczynie. Z wesołą kolędą przybieżeli: Stowarzyszenie
Przyszłość Strawczynka, chórek Promyki Maryi, uczniowie
SP w Rudzie Strawczyńskiej , Justyna Szymkiewicz oraz Or-
kiestra Dęta ze Strawczyna.

Strawczyńskie kolędowanie

Kacper Gos Justyna Szymkiewicz

Gos, który śpiewał przygrywa-
jąc sobie na skrzypcach. Do
wspólnego kolędowania przy-
łączył się parafialny chórek
„Promyki Maryi” pod kierow-
nictwem Józefa Kasprzyka
i Mileny Szczepańskiej . Zaśnij
Dziecino i Maleńka Miłość wy-
konały uczennice Szkoły Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyń-
skiej Magdalena Piotrowska
i Dominika Piotrowska. Go-
ściem specjalnym tegoroczne-
go koncertu była Justyna Szym-
kiewicz – zdobywczyni nagrody
Scyzoryki 2015, która zaśpie-
wała kolędyW żłobie leży oraz
Cicha noc. Na zakończenie kon-
certu pięknie zagrała Orkiestra

Dęta ze Strawczyna pod batutą
Michała Leśnika. W kilku
utworach muzyce orkiestry to-
warzyszył wokal: zaśpiewali
Patrycja Bujak orazMateusz
Wójcik. Na zakończenie orkie-
stra specjalnie dla ks. probosz-
cza Tadeusza Szota zagrała
Płonie ognisko i szumią knieje.

Koncert przyciągnął
liczną publikę, która wszystkich
artystów nagrodziła gromkimi
brawami. Organizatorzy już dziś
zapowiadają, że w przyszłym
roku odbędzie się kolejny kon-
cert kolęd i pastorałek, na któ-
ry już dziś serdecznie wszyst-
kich zapraszają.

Agnieszka Prędota-Gad

Przedszkolaki z SP w Rudzie Strawczyńskiej

Stowarzyszenie Przyszłość Strawczynka

Chórek "Promyki Maryi"

Gminna Orkiestra Dęta ze Strawczyna
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Cztery latadziałalności
Stowarzyszenia Inicjatyw
i Rozwoju Społecznego

Gminy Strawczyn

Już w pierwszym roku
działalności misja ta zaowoco-
wała wieloma działaniami, a
najważniejszym z nich była or-
ganizacja „Kina Pod Gwiazda-
mi”, które na stałe zagościło już
w kalendarzu imprez gminy
Strawczyn. W następnych la-
tach Stowarzyszenie wzboga-
ciło gminę Strawczyn o kolej-
ne cykliczne wydarzenia, w tym
m.in. nowatorski turniej e-spor-
towy czy też interesujące spo-

tkania o tematyce historycznej .
Organizacja włącza się także w
wiele ogólnopolskich akcji jak
np. „Szlachetna Paczka” oraz
„Kocham Recycling”.

Ten rok był szczegól-
nie ważny w działalności Sto-
warzyszenia, ponieważ we
współpracy z Urzędem Gminy
Strawczyn została wydana wy-
jątkowa publikacja Gdzie histo-
ria przeplata się z legendą… ,
która jest zbiorem opowiadań,

W tym roku mijają już cztery lata działalności Sto-
warzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy Straw-
czyn, założonego w 2012 roku przez młodych mieszkańców
naszej gminy. Podstawowym obszarem działalności Stowa-
rzyszenia jest organizowanie wydarzeń kulturalnych w gmi-
nie Strawczyn. Misją organizacji jest podejmowanie inicja-
tyw mających na celu rozwój społeczności lokalnej , a także
inspirowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym.

ciekawostek i legend dotyczą-
cych gminy Strawczyn. Mate-
riały do książki zostały zebra-
ne dzięki uprzejmości
mieszkańców, którzy podzieli-
li się swoją wiedzą o dawnych
zwyczajach panujących na wsi,
legendach, czasach okupacji
oraz historii poszczególnych so-
łectw. Zebrane świadectwo jest
interesującą lekturą dla wszyst-
kich mieszkańców gminy.

Oto jak prezes Stowa-
rzyszenia Damian Gad podsu-
mowuje osiągnięcia swojego
zespołu: Jesteśmy szczególnie
dumni, iż pomimo braku do-
świadczenia, dzięki wspólnemu
zaangażowaniu udało nam się
zawiązać Stowarzyszenie, któ-
re prężnie się rozwija. Nie by-
łoby to jednak możliwe gdyby
nie życzliwość i pomoc na jaką
możemy liczyć od naszych władz
i pracowników samorządowych,
a w szczególności od Wójta Gmi-
ny Strawczyn Pana Tadeusza
Tkaczyka, który zawsze wspie-
ra nasze inicjatywy i jest otwar-

ty na kolejne pomysły. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim
osobom wspierającym nasze
działania. Wciągu tych kilku
lat udało nam się zorganizować
wiele ciekawych wydarzeń, a
wydanie książki o historii gmi-
ny Strawczyn jest dla nas szcze-
gólnie ważnym osiągnięciem.
To wszystko nie udałoby się bez
osób tworzących nasze Stowa-
rzyszenie, bo to dzięki ich za-
angażowaniu, pomysłom i chę-
ciom do działania, udaje się
zrobić tak wiele dobrego dla na-
szej gminy. Dzięki członkostwu
w Stowarzyszeniu możemy roz-
wijać swoje zainteresowania i
pasje. Wierzę mocno, że to ży-
ciowe doświadczenie zaowocu-
je każdemu w przyszłości. Na-
sze progi są otwarte dla każdego
– liczy się tylko chęć działania
dla dobra naszej gminy. Przed
nami już czekają kolejne wy-
zwania! W tym m. in. powołanie
Młodzieżowej Rady Gminy
Strawczyn i przywrócenie Izby
Pamięci Gminy Strawczyn.

Pamięcią zapłacęWam
za pamięć...

Część artystyczna roz-
poczęła się w czwartek o godz.
1 7.00, a przybyli na nią m.in.:
prawnuczka Henryka Sienkie-
wiczaAnna Dziewanowska,
przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Wilczkowski, wi-
ceprzewodnicząca Rady Gmi-
nyWioletta Drogosz, radna Po-
wiatu Kieleckiego Monika
Jabłońska, radny Oblęgorka
Krzysztof Religa, radny Oblę-
goraMariusz Rówiński, Do-
rota Król – sołtys Oblęgorka,
Henryk Zapała – sołtys Oblę-
gora. Na uroczystości byli obec-
ni rodzice, którzy ze wzrusze-
niem przyglądali się swoim
pociechom.

Główne role w przed-
stawieniu pt. „Wehikuł czasu”
zagrały uczennice z klasy V b
Agata Gaweł i Julia Ślewa.
Dziewczyny wcieliły się w bo-
haterki, które za sprawą pier-
ścionka przeniosły się w prze-
szłość. Dzięki magii mogły
spotkać się z bohaterami z dzieł
Sienkiewicza, poznać ważne

życiowe dylematy i uczucia, ja-
kie targały ludźmi sprzed wie-
ków. Tego dnia nie zabrakło
piosenek, które wykonywali
uczniowie z gimnazjum, dlate-
go słychać było m.in. Rzekę ma-
rzeń, Dumkę na dwa serca. Nie-
bywałym przeżyciem był utwór
Pan Wołodyjowski Jacka Kacz-
marskiego wykonany przez Zbi-
gniewa Wójcika. W „Wehiku-
le czasu” swoje miejsce mieli
również uczniowie z klasy II b
SP, którzy przygotowali scen-
kę z ulubionej powieści
H. Sienkiewicza pt. Wpustyni
i puszczy.

Druga część przedsta-
wienia rozgrywała się
w Szwedzkiej Akademii Nauk,
a prowadził ją Mistrz Ceremo-
nii, który przedstawił sylwetkę
pisarza, a potem czuwał
nad przebiegiem uroczystości.
Podczas części artystycznej
nie mogło zabraknąć Henryka
Sienkiewicza, który wygłosił
przemówienie. Po nim odbyła
się konferencja prasowa,

10 grudnia 2015 r. minęło 110 lat, kiedy to Henryk
Sienkiewicz odebrał w Sztokholmie Literacką Nagrodę No-
bla. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Oblęgorku postanowili uczcić tę wyjątkową rocznicę, dla-
tego przygotowali część artystyczną przypominającą
o tak doniosłym wydarzeniu.

a w rolę dziennikarzy wcielili
się uczniowie klas czwartych.

Uzupełnieniem wystę-
pów była wystawa poświęcona
110. rocznicy otrzymania przez
Henryka Sienkiewicza Literac-
kiej Nagrody Nobla przygoto-
wana przez Renatę Parandyk
– nauczyciela bibliotekarza.
Można było podziwiać liczne
dzieła Noblisty, odczytać wy-
jątkowe fragmenty z powieści
oraz nowel. Dodatkiem do wy-
jątkowej rocznicy był również
folder informujący o obsadzie
uczniowskiej , pokazujący zdję-
cia z prób poprzedzających pre-
mierowy występ.

Na koniec głos zabra-
ła dyrektor Henryka Cisow-
ska, która podziękowała
uczniom za wyjątkowe chwile
podczas tego popołudnia, gra-

tulowała wszystkim wykonaw-
com oraz nauczycielom zaan-
gażowanym w to niezwykle
przedsięwzięcie. Koordynato-
rem i autorem scenariusza by-
ła Renata Monika Jas. Czwar-
toklasistów przygotowała
Joanna Szyszka, uczniów z kl.
II b Jadwiga Mróz, nad zespo-
łem muzycznym i solistami czu-
wał Zbigniew Wójcik, deko-
racją zajęła się Agata Kipiel,
stroje były dobierane pod czuj-
nym okiem wicedyrektor Joan-
ny Ciołak, która również wy-
konała folder, rekwizyty zrobiła
Agnieszka Majos, uczniów
podczas przedstawienia prze-
bierałaMałgorzata Masłow-
ska, za oprawę fotograficzną
odpowiedzialny był Jarosław
Skoczylas.

Renata Monika Jas
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Świąteczny Skype z uczniami
z Hiszpanii i Finlandii

Wymienili się różnymi infor-
macjami dotyczącymi świąt
z uczniami ze szkół z Finlandii
i Hiszpanii. Zaprezentowali rów-
nież ozdoby świąteczne przy-
gotowane przez siebie oraz za-
śpiewali tradycyjne dla swoich
państw kolędy. Całe wydarze-
nie było ogromnym przeżyciem
dla uczniów klas pierwszych
oblęgorskiej szkoły. Pierwszy
raz w życiu mieli okazję połą-
czyć się za pomocą Internetu
ze swoimi rówieśnikami z za-
granicznych szkół, jak również
wymienić kilka prostych zwro-

tów w języku angielskim.
Była to już kolejna wideokon-
ferencja pomiędzy partnerami
projektu T.A.L.E. Once upon
an Erasmus Tale (Traditional
Arts and Languages across Eu-
rope). Tym razem jednak po raz
pierwszy uczestniczyły w niej
więcej niż dwa kraje partner-
skie jednocześnie. Całe wyda-
rzenie zachęciło wszystkich
partnerów do większej ilości ta-
kich tego typu aktywności
w projekcie.

Błażej Bujała

W dniu 10 grudnia 2015 r. najmłodsi uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku wzięli udział
w międzynarodowej wideokonferencji za pomocą programu
Skype.

Z inicjatywy dyrektor Agnieszki Prędoty-Gad oraz
Aldony Grzyb Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej
po raz pierwszy wzięła udział w akcji Szlachetna Paczka.
Akcję wsparły Anna Gos oraz Renata Włodarczyk, które po-
mogły wybrać rodzinę, dla której młodzież przygotowała paczkę.

Szlachetna pomoc

Uczniowie ogromnie
się zaangażowali. Przygotowa-
li plakaty, na których informo-
wali jakich produktów potrze-
buje wybrana rodzina. Jedną
z największych potrzeb był dzie-
sięciolitrowy garnek, który ufun-
dowali sąsiedzi naszej szkoły:
Marta i Jan Łakomcowie.
Do akcji włączyła się także Bar-
bara Hołda, która ufundowała
produkty spożywcze i środki
czystości. Nasza brać uczniow-
ska również w miarę swoich
możliwości postanowiła pomóc.
Każdy dzielił się tym co miał:
słodyczami, przyborami szkol-
nymi, zabawkami i książkami.

Do zbiórki włączyli się również
rodzice uczniów. Produktów by-
ło tak dużo, że pakowanie za-
jęło cały dzień.

Późnym piątkowym
popołudniem do magazynu przy
parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Łopusznie trafiły
spakowane i opisane prezenty.
Po kilku dniach otrzymaliśmy
sprawozdanie z dostarczenia pa-
czek. Wynika z niego jasno,
iż dla rodziny to była ogromna
pomoc, a dla dzieci wielka ra-
dość. Nasi uczniowie pakując
„szlachetną paczkę” stwierdzi-
li, że „fajne jest pomaganie”.

WZespole Placówek Oświatowych w Promniku
od lat funkcjonuje Szkolne Koło Caritas, które aktywnie dzia-
ła na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Strawczyn. Ucznio-
wie stale pomagają potrzebującym, m.in. samotnie mieszka-
jącej osobie w Promniku, opiekują się przydrożnymi grobami
w Promniku i Korczynie oraz jeżdżą do Domu Pomocy Spo-
łecznej w Rudzie Strawczyńskiej .

Złote serca

Koło bierze także
udział w Grze Miejskiej : „Śla-
dami kieleckich pomników”,
organizowanej przez Urząd Mia-
sta Kielc oraz Kielecki Szwa-
dron Kawalerii. W ubiegłym ro-
ku uczniowie Gimnazjum nr 3
w Promniku zajęli w niej dru-
gie miejsce, a w tym roku szko-
ła zdobyła wyróżnienie. W obec-
nym roku szkolnym uczniowie
dwa razy (we wrześniu i w grud-
niu) brali udział w zbiórce żyw-
ności na rzecz Banku Żywno-
ści. Jako wolontariusze
rozdawali w sklepach ulotki in-
formujące o akcji, a następnie
czekali przy wózkach i zebra-
ne dary odwozili do punktu
zbiórki. Dzięki temu Szkolne
Koło Caritas otrzymało z Ban-
ku Żywności część darów
z przeznaczeniem dla rodzin po-
trzebujących. Jak co roku
uczniowie przeprowadzili po-

dobną zbiórkę żywności w szko-
le, dzięki czemu pomoc otrzy-
mała rodzina z Gminy Pawłów
(w ramach „Programu Skrzy-
dła”) oraz pięć najbardziej po-
trzebujących rodzin z Promnika.

Serdecznie dziękuje-
my wszystkim darczyńcom
za pomoc w realizacji tego
przedsięwzięcia, bo to dzięki
Wam te rodziny miały wspania-
łe święta. Dziękujemy również
uczniom, którzy poświęcili swój
wolny czas, aby pomagać innym,
a byli to: Gabrysia Kaczmar-
czyk, Patrycja Kaczmarczyk,
Zuzanna Kosińska, Łucja Ro-
bak, Sylwia Jedlińska, Grze-
gorz Szcześniak, Weronika
Stępień, Wiktoria Kowalska,
Natalia Korba, Mikołaj Mier-
nikiewicz oraz absolwenci
Magdalena Hrobot, Przemy-
sław Prokop i Karol Miśkie-
wicz.
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Jasełkaw SP wNiedźwiedziu

21 grudnia w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu
odbyło się spotkanie wigilijne dla rodziców naszych uczniów
oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas w
tym roku: wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk, Marian Gil
– radny wsi Hucisko i Niedźwiedź, Teresa Raczyńska - soł-
tys wsi Niedźwiedź oraz Anna Kruszewska – sołtys wsi Hucisko.

Uczniowie zaprezen-
towali tradycyjne przedstawie-
nie jasełkowe, przygotowane
pod kierunkiem ks. Krzyszto-
fa Sochackiego. Nie zabrakło
pięknych kolęd i pastorałek, do
których śpiewania dołączali się
również widzowie. Kolejny raz
mogliśmy przeżywać historię
narodzin Jezusa. W główne ro-

le wcielili się uczniowie klasy
VI – rolę Maryi zagrała Patry-
cja Jas, a Józefem byłMarcin
Hajduk. Tym miłym akcentem
aktorzy wprowadzili naszych
gości w okres najpiękniejszych
i najbardziej rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia. Po przed-
stawieniu nasze uczennice przy-
gotowane przez Ewę Tomczyk

Konkurs Kolędy i Piosenki
Świątecznej w Języku Angielskim

Konkurs przeniósł
wszystkich, zarówno uczestni-
ków jak i słuchaczy, w świą-
teczny nastrój zbliżającego się
Bożego Narodzenia. Repertuar
prezentował różne anglojęzycz-
ne piosenki o tematyce bożona-
rodzeniowej np. klasyczne
i dobrze znaneMerry Christ-
mas Everyone, Last Christmas,
All I Want for Christmas is You,
Oh Christmas Tree czy kolęda
Silent Night. Jury w składzie:
Iwona Toporek (nauczyciel ję-
zyka angielskiego) oraz Kata-
rzyna Grzesik (nauczyciel mu-
zyki) oceniało wykonawców
w 3 kategoriach: ogólne wraże-
nie, poprawność językowa, wy-
konanie. Po naradzie komisja
orzekła, że laureatami konkur-
su pozostaną wszyscy uczestnicy.

I miejsce: Julia Ko-
walczyk iWiktoria Siwek z kl.
VI, I miejsce ex aequo: Stella
Jankowska i Kinga Frączek
z kl. V, II miejsce: Dagmara
Komisarczyk i Amelia Zimna
z kl. V, III miejsce: Julia Chru-
ściak i Gabriela Picheta
z kl VI orazWeronika Boro-
wiec z kl. V, III miejsce ex
aequo: Eliza Gorzelak i Mar-
tyna Spurek z kl. V. W katego-
rii klasy I- III, pierwsze miej-
sce zajęła uczennica kl. II
Aleksandra Piec.

Dziękujemy Jolancie
Gołuch za kontrolę nad
sprzętem i nagłośnieniem.
Wszystkim uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za wspólną zabawę.

22 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rudzie
Strawczyńskiej odbył się Konkurs Piosenki Świątecznej
w Języku Angielskim. Do konkursu przystąpiło 6 zespołów
z klas IV - VI oraz jedna solistka – Aleksandra Piec z kl. II.
Sponsorem konkursu było wydawnictwo Oxford oraz osoby
prywatne.

22 grudnia 2015 r. już od rana w ZPO w Oblęgorku
panował wielki rwetes. Wszystkie dzieci uczestniczyły w przy-
gotowaniach do wigilii: na szkolnych korytarzach ustawiały
i nakrywały stoły białym obrusem, szykowały postne potra-
wy. Gdy wszystko było już gotowe, cała społeczność szkolna
zgromadziła się w sali gimnastycznej, by obejrzeć jasełka.

Przedstawienie bożo-
narodzeniowe przygotowała
Małgorzata Masłowska wraz
z klasą czwartą. Dzieci zapre-
zentowały się w rolach: Maryi,
Józefa, pasterzy, aniołów, Trzech
Króli, diabłów. Całość insceni-
zacji ubogaciły kolędy przygo-
towane przez zespół wokalno-
instrumentalny, pod kierunkiem
Zbigniewa Wójcika oraz de-
koracja wykonana przez Agatę
Kipiel i Katarzynę Malagę.
Jasełka obejrzeli również za-
proszeni goście: Wioletta Dro-
gosz – wiceprzewodnicząca Ra-
dy Gminy, Maciej Lewan-
dowski – dyrektor Samorządo-
wego Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie, Dorota Król
– sołtys Oblęgorka, Barbara
Śliwa – przewodnicząca Rady

Rodziców SP w Oblęgorku, Mo-
nika Ślefarska – przewodni-
cząca Rady Rodziców Gimna-
zjum w Oblęgorku, ks. proboszcz
Stanisław Malec oraz rodzice.
Po obejrzeniu jasełek popłynę-
ły życzenia świąteczne od ks.
proboszcza i dyrektor Henry-
ki Cisowskiej .
Po jasełkach goście, nauczycie-
le i dzieci udali się do wcześniej
przygotowanych stołów. Zanim
zasiedli, by spróbować każdej
wigilijnej potrawy odbyło się
uroczyste odczytanie fragmen-
tu Biblii o narodzeniu Jezusa,
wspólna modlitwa, łamanie się
opłatkiem i życzenia. Przy sto-
le nie zabrakło również śpiewu
kolęd.

Małgorzata Masłowska

zaśpiewały dla wszystkich ko-
lędy, pastorałki oraz świątecz-
ne piosenki: Wiktoria Pilarska
kl. I – Dzisiaj w Betlejem, Mal-
wina Perz kl. II – Jest taki dzień,
Klaudia Dudek i Oliwia No-
wak z kl. IV –Mędrcy Świata,
Olga Wychowaniec kl. V –
Świeć gwiazdeczko oraz Ga-
brysia Banaś z kl. V – Zaśnij
dziecino. Występ wywołał wie-
le pozytywnych emocji wśród
zebranych gości i rodziców, zo-
stał nagrodzony gromkimi bra-
wami.

Spotkanie wigilijne
przebiegało w atmosferze ro-
dzinnego ciepła, wzajemnej
życzliwości i pojednania. Były
płynące z głębi serca życzenia
złożone przez dyrektor szkoły
Grażynę Zapałę oraz zapro-
szonych gości, opłatek i wspól-
nie śpiewane kolędy. Na od-
świętnie przygotowanym stole
nie zabrakło wspaniałych wigi-
lijnych ciast. W podobnej ra-
dosnej i świątecznej atmosfe-
rze odbyła się następnego dnia
Wigilia szkolna.

SzkolnawigiliawOblęgorku
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Świątecznie w szkole
wRudzie Strawczyńskiej

Wśród promnickiej ciszy...

Grudzień upływa nam pod znakiem radosnego ocze-
kiwania na Święta Bożego Narodzenia. W Szkole Podstawo-
wej w Rudzie Strawczyńskiej także to był czas miłych i iście
rodzinnych przygotowań. Najmłodsi opracowali przedsta-
wienie o narodzeniu Jezusa pod bacznym okiem Danuty Ko-
walczyk a starsi uczniowie stworzyli chórek i przygotowali
wraz z katechetą Aldoną Grzyb koncert kolęd i pastorałek.

22 grudnia w szkole
zebrali się zaproszeni goście:
wójt Gminy Strawczyn Tade-
usz Tkaczyk, sołtys sołectwa
Ruda Strawczyńska Tadeusz
Picheta, proboszcz parafii
pw. WNMP w Strawczynie
ks. Tadeusz Szot oraz ks. Da-
mian Wojdyła. Wśród zgroma-
dzonych gości byli także człon-
kowie Rady Rodziców, rodzice

i dziadkowie uczniów. Dyrek-
torAgnieszka Prędota-Gad
w krótkich słowach przywitała
zgromadzonych gości i uczniów,
złożyła wszystkim najlepsze ży-
czenia i zaprosiła na krótką in-
scenizację o narodzeniu Jezu-
sa. Wszyscy z podziwem
oglądali pierwszy występ „ze-
rówki”, któremu dali wyraz
owacjami po zakończeniu wy-

Przebrzmiały już głosy pierwszej bożonarodzenio-
wej kolędy "Wśród nocnej ciszy", którą śpiewaliśmy pod-
czas pasterki. Warto jednak przypomnieć jak narodzenie
Zbawiciela uczczono w szkole w Promniku.

22 grudnia 2015 r.
o godz. 1 3.00 na sali gimna-
stycznej Zespołu Placówek
Oświatowych w Promniku „Ja-
sełka” rozpoczęli najmłodsi,
czyli uczniowie klas „0”, któ-
rych występ jak zwykle wywo-
łał uśmiechy na twarzach wi-
downi i gromkie oklaski. Swój
program zaprezentowali także
uczniowie klas starszych pod
kierownictwem nauczycieli:
Małgorzaty Kawałek, Anety
Polit oraz Józefa Kasprzyka.
Aktorzy zaprezentowali krót-
kie scenki, które przedstawiały
historię narodzin Jezusa oraz
chęć pozbawienia życia Zbawi-
ciela przez Heroda. Nie zabra-
kło również standardowych
bohaterów tej nocy, czyli anio-
łów i diabełków. Wszystko ubar-
wił szkolny chór, pięknie śpie-
wając kolędy i pastorałki.

Występ zachwycił za-
proszonych gości: wójta gminy
Strawczyn Tadeusza Tkaczy-
ka, sołtysa Promnika Grzego-
rza Stępnia, radnego Marcina

Wąsowicza, Jana Łakomca
oraz Olgę Zajęcką, a także
wszystkich zgromadzonych
rodziców i dziadków. Po części
artystycznej głos zabrała dyrek-
tor Elżbieta Gieroń, która zło-
żyła wszystkim życzenia spo-
kojnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia. Do życzeń
dołączył się także wójt Tade-
usz Tkaczyk.

Jak to bywa zwycza-
jem w Nowym Roku my rów-
nież, za pośrednictwem Ziemi
Strawczyńskiej, składamy ży-
czenia wszystkim związanym
z ZPO w Promniku, a więc
uczniom, rodzicom, dziadkom,
naszym przyjaciołom i sponso-
rom oraz wszystkim mieszkań-
com Promnika i Gminy: Niech
Nowy Rok przyniesie Wam mi-
łość, radość i pomyślności wie-
le oraz spełnienie najskrytszych
marzeń.

Wiktoria Stępień
kl. III Gimnazjum nr 3 w

Promniku

stępu. Zaproszeni goście
otrzymali skromne świąteczne
upominki, a następnie odbyła
się druga część naszego spotka-
nia – koncert kolęd i pastora-
łek, który przygotowały uczen-
nice klasy V – VI ze specjalnym
udziałem młodszych koleżanek:
Antoniny Gos z kl. I iAlek-
sandry Piec z kl. II oraz Kac-
pra Gosa, który po góralsku za-
grał i zaśpiewał pastorałkę.

Po koncercie na
uczniów biorących udział
w konkursie na najpiękniejszą
szopkę bożonarodzeniową cze-
kała niespodzianka. Wszyscy

uczestnicy (Maria Rogula
kl. I, Emilia Lasota kl. II, Kon-
rad Wolder kl. IV oraz Wik-
toria Siwek, Julia Kowalczyk,
Gabriela Picheta kl. VI) zosta-
li nagrodzeni za kultywowanie
tradycji oraz wykonanie pięk-
nych szopek. Najładniejsza, zro-
biona przez Konrada Wolde-
ra została dostarczona do
Muzeum Diecezjalnego w Kiel-
cach, gdzie bierze udział w die-
cezjalnym konkursie na najład-
niejszą szopkę. Na zakończenie
wszyscy złożyli sobie serdecz-
ne życzenia świąteczne i nowo-
roczne.

Jasełka przedszkolaków

Tradycyjnie, jak co roku, z okazji Świąt Bożego
Narodzenia większość naszych przedszkolaków zaangażo-
wała się w przygotowanie przedstawień jasełkowych,
w których to dzieci zaprezentowały własną inscenizację hi-
storii narodzin Jezusa.

Zgodnie z tradycją
dzieci wcieliły się w role posta-
ci historycznych z tego okresu,
a mianowicie sprzed ponad 2000
lat, kiedy to w Betlejem naro-
dziło się Boże Dziecię. Przed-
szkolaki w świątecznie udeko-
rowanych salach, na tle
bożonarodzeniowej szopki,
w pięknych przebraniach wy-
stąpiły w rolach: Maryi i Józe-
fa, wokół których zgromadzili
się trzej królowie i pastuszko-
wie, aby oddać pokłon małemu
Jezuskowi, oraz piękne anioły,
które tego dnia zstąpiły na zie-
mię, by swym śpiewem przy-

witać Syna Bożego. Całość
przedstawienia zawierała sce-
ny mówione przez naszych ma-
łych aktorów, jak również śpie-
wane, które były ciepło przyjęte
przez zgromadzonych gromki-
mi brawami. Aby ta atmosfera
świąt udzieliła się wszystkim,
zebrani goście zostali również
poproszeni o wspólne odśpie-
wanie kolęd, co uczynili z wiel-
ką radością. W ten sposób za-
równo dzieciaki, jak i ich
najbliżsi oddali cześć nowo na-
rodzonemu Dzieciątku.

Anna Kowalczyk
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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!

Adresy:

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

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

Redagują: Karol Wójcik wraz z zespołem

e-mail: redakcja@strawczyn. pl

Druk: Drukarnia PressGraf

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów

oraz możliwość zmiany tytułu.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
planuje utworzenie zespołu ludowego.

Chętnych, w każdym wieku, prosimy o kontakt
z wydziałem kultury SCKiS w Strawczynie osobiście
(dawny GOK), telefonicznie pod nr 41 303 86 35
lub mailowo na adres kultura@strawczyn.pl

Mikołajki w "Złotej Rybce"

7 grudnia 2015 r. do Świętokrzyskiego Centrum Re-
habilitacji i Terapii „Złota Rybka” przybył z odległej Lapo-
nii święty Mikołaj . Podopieczni Ośrodka byli zachwyceni,
że mimo braku zimowej aury Mikołaj wraz z zastępem
Elfów dotarł do Oblęgora.

Z tej okazji zorganizo-
wano zabawę mikołajkową,
w której brały udział dzieci
uczestniczące w turnusie reha-
bilitacyjnym oraz mali przyja-
ciele z okolicy, którzy regular-
nie odwiedzają Ośrodek.
Kreatywni terapeuci „Złotej
Rybki” włączyli maluchy w cie-

kawe gry integracyjne, a kul-
minacyjnym punktem spotka-
nia, na który wszyscy czekali,
było rozdanie prezentów.
Mikołaj docenił ciężką pracę
dzielnych pacjentów, którzy wy-
trwale uczestniczą w trudnej ,
codziennej rehabilitacj i i hojnie
obdarował grzeczne dzieci.

"ZłotaRybka" w trosce
o dzieci wybudzone ze śpiączki

21 listopada 2015 r. na zaproszenie Ewy Błaszczyk -
Prezes Fundacji „Akogo?”, z którą współpracuje Ośrodek
„Złota Rybka” - terapeuci wzięli udział w Międzynarodowej
Konferencji Naukowej pt. „Najnowsze osiągnięcia w diagno-
styce i leczeniu śpiączki”.

Podczas spotkania pre-
legenci z Polski, Japonii, Nie-
miec i Belgii przedstawili naj-
nowsze doniesienia dotyczące
postępowania terapeutycznego
u dzieci w śpiączce. Spotkanie
było dla terapeutów bardzo war-
tościowe, ponieważ wniosło
wiele nowych informacji i wska-
zówek na temat pracy z dziec-

kiem wybudzonym ze śpiącz-
ki. Jest to bardzo cenne
doświadczenie w obliczu fak-
tu, iż Ośrodek „Złota Rybka”
obejmuje terapią podopiecznych
Kliniki „Budzik”. Terapeuci
są pełni nadziei, że z nową wie-
dzą będą mogli jeszcze skutecz-
niej pomagać swoim pacjentom.

Bezpłatna pływalnia dla "Dużych Rodzin"

Rada Gminy w Strawczynie podjęła uchwałę, dzięki
której już od stycznia mieszkańcy gminy posiadający
Kartę Dużej Rodziny mogą bezpłatnie korzystać

z pływalni OLIMPIC w Strawczynku!

Zapraszamy do udziału
w Gminnej Strawczyńskiej Lidze Piłki Nożnej

na sztucznej nawierzchni
Informacje i zapisy pod nr tel. :

+48 793 956 1 93

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie organizuje w dn. 6-7 lutego 2016 r.

w sali gimnastycznej ZPO w Strawczynie
GMINNY HALOWYTURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Więcej informacji na stronie internetowej
www.olimpicstrawczyn.pl

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne
"Topspin" Promnik

oraz Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie zapraszają

na zajęcia z tenisa stolowego oraz piłki nożnej
19 - 28 lutego 2016 r. w hali sportowej w Promniku
Więcej informacji pod nr tel. + 48 793 956 193

lub na stronie internetowej www.olimpicstrawczyn. pl










