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Problem ten stanął pono-
wnie na kolejnej sesji RG – 28 
marca br. Tym razem 8 radnych 
wyraziło zgodę na to przed-
sięwzięcie i uchwała została 
przyjęta. Ponownie odrzucono 
jednak  projekt  uchwały  
dotyczącej powołania w Kor-
czynie gimnazjum.

Marcowe obrady otworzył 
przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Zdyb,  witając 
uczestników sesji z wójtem 
Tadeuszem Tkaczykiem. Po 
przyjęciu porządku obrad, radni 
przystąpili do jego realizacji.

W ramach interpelacji radni, 
sołtys Huciska oraz jeden 
mieszkaniec Korczyna zwrócili 
się  do wójta  z  kilkoma 
problemami dotyczącymi m.in.: 

budowy  przedszkola  
w Strawczynie oraz innych 
inwestycji, na które można otrzy-
mać dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego,

zmiany projektu budowy 
boiska sportowego w Korczynie 
na boisko wielofunkcyjne,

uzbrojenia działek przy ul. 
Zielonej w Oblęgorku (inwes-
tycja jest ciągle odkładana) i tu 
padł wniosek, by opracować 
kompleksowy harmonogram 
uzbrajania terenów w gminie,

zmiany obsługi prawnej 
w Urzędzie Gminy,

funkcjonowania ośrodka 

   w

   w

   w

   w

   w

zdrowia w Oblęgorku (często 
brakuje tam obsługi lekarskiej),

nadbudowy  łącznika  
między szkołą a salą gimna-
styczną w Strawczynie (jakie 
prace są tam jeszcze przewi-
dziane ?),

złego stanu drogi Korczyn – 
Graby, mimo jej remontu.

Do problemów tych wójt 
ustosunkował się w dalszej części 
sesji:

pierwsze jest przedszkole, 
mam zestaw zadań, które zostały 
zgłoszone, ile my otrzymamy, nie 
wiem, my możemy zgłosić 
wnioski wtedy jak będzie 
ogłoszony nabór, kiedy to nastąpi, 
nikt na razie nie wie...

jest projekt na boisko 
wielofunkcyjne w Korczynie, ale 
w tej chwili tego zadania nie 
wprowadzaliśmy do budżetu, 
wprowadzimy jak dostaniemy 
pieniądze...

odpowiedzi w sprawie 
uzbrajania działek udzielę radnej 
Annie Dziewanowskiej na 
piśmie...

obsługa prawna urzędu – 
zmieniliśmy ją od 1 stycznia tego 
roku, bowiem zbyt rzadkie były 
obecności poprzedniego radcy 
prawnego w gminie...

obsługa lekarska w ośrodku 
zdrowia w Oblęgorku - do końca 
października tego roku obowiązki 
kierownika SZOZ pełni pan 

   w
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Grzegorz Midak, myślę, że 
w kwietniu rozpoczniemy proce-
dury w celu wyłonienia nowego 
kierownika. Na dziś będę prosił, 
monitował, żeby uwagi o pracy 
ośrodka uwzględnić...

w budżecie jest 100 tysięcy 
złotych na drogi i za tyle zrobimy. 
Byliście Państwo u mnie z panią 
radną i padła propozycja – jak nie 
zrobi się całej drogi Korczyn - 
Graby, to nie robić wcale. To jest 
poniżej jakiejkolwiek działalności 
na rzecz innych...

Gospodarz gminy złożył 
następnie informacje o realizacji 
uchwał RG oraz ze swoich prac 
między sesjami (omówienie 
publikujemy oddzielnie).

W dalszej części obrad, 
radni przystąpili do podjęcia 
uchwał w sprawach:

utworzenia gimnazjum nr 4 
w Korczynie – podobnie jak na 
poprzedniej sesji, padło wiele 
kontrowersyjnych  opinii.  
W rezultacie uchwały nie 
przyjęto: „za” głosowało 6 
radnych, „przeciw” – 7,

podjęcia uchwały zmienia-
jących uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 
2014 r. - wójt raz jeszcze szeroko 
omówił potrzebę jej przyjęcia, 
podkreślając  konieczność  
wykorzystania półmilionowej 
dotacji na infrastrukturę sportowo 
- rekreacyjną przy Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnym 
OLIMPIC w Strawczynku. 
Radni, m.in. przewodniczący RG, 
uzasadnili zmianę swojego 
stanowiska informacją o zmniej-
szeniu się kosztów tego przed-
sięwzięcia,  skutkiem czego 
gmina dołoży z budżetu tylko 
270.000 złotych. Tym razem za 

   w

   w

   w

zmianą uchwały budżetowej 
głosowało 8 radnych,

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata: 
2014 – 2024 – będących 
konsekwencją zmian bieżących 
w budżecie gminy,

udzielenia pomocy rze-
czowej powiatowi kieleckiemu – 
rzecz dotyczy 19 tys. zł na 
opracowanie projektu budowy 
chodnika w Kuźniakach,

wyrażenia  zgody  na  
wyodrębnienie z budżetu gminy 
środków stanowiących fundusz 
sołecki,

uchwalenia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie gminy”,

wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiega-
jący się o uzyskanie zezwolenia 
na świadczenie usług w zakresie 
opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych na terenie gminy,

określenia wymagań, jakie 
powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami 
oraz w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych 
zwierząt a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części.

Rada zatwierdziła następnie 
plan pracy Rady Społecznej 
SZOZ na 2014 rok oraz przyjęła 
raporty jednostek organi-
zacyjnych gminy (do wglądu 
w pokoju nr 32 UG oraz 
w  Biuletynie  Informacji  
Publicznej UG w Strawczynie).

?  
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(Kos.)

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

W relacji z sesji Rady Gminy - 28 lutego br. - infor-
mowaliśmy, iż radni nie przyjęli uchwały zmieniającej budżet 
gminy, w której najważniejszym zadaniem były inwestycje na 
poprawienie struktury sportowo-rekreacyjnej przy 
CS-R „OLIMPIC” w Strawczynku. W ten sposób zrezygnowali 
z dotacji na ten cel w wysokości pół miliona złotych...

Radni zmienili zdanie: będą inwestycje przy 
CS-R   „Olimpic” w Strawczynku !

Z sesji Rady Gminy

Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiosennej radości, zdrowia, spokoju
i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, 

społecznym oraz osobistym
wszystkim Mieszkańcom Gminy życzą:

              

Wójt Gminy

Tadeusz Tkaczyk

Przewodniczący Rady Gminy         

Stanisław Zdyb

Do życzeń dołącza się 
Redakcja „Ziemi Strawczyńskiej”
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Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 lutego 
br., wójt wykonywał bądź nadzorował zadania związane 
z: określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, 
wykonywaniem budżetu gminy, przygotowaniem projektów 
uchwał RG, analizą wniosków komisji RG, gospodarowaniem 
mieniem gminnym, przygotowaniem sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za rok 2013 i informacji z wykonania „Założeń 
polityki społecznośo – gospodarczej gminy Strawczyn za 2013r”

Obydwa obiekty znalazły 
się na stronie: www.modernizacja 
- roku.pl, co jest dużym 
wyróżnieniem oraz promocją 
naszej gminy. Ponadto gmina 
otrzymała od Biura Orga-
nizacyjnego konkursu okoli-
cznosciowe dyplomy. Są one do 
obejrzenia na stronie internetowej 
gminy: www.gminastrawczyn.pl,  
w  zak ładce :  „Nagrody  
i wyróżnienia”.

Dodajmy,  że  celem  
konkursu jest m.in. wyłonienie 
i nagrodzenie przedsięwzięć 
budowlanych ukończonych 
w roku 2013, wyróżniających się 
szczególnymi walorami. Konkurs 
promuje  funkcjonalność  
modernizowanych i przebu-
dowywanych budynków i budo-
wli, nowoczesnych technologii 
i rozwiązań projektowych.

Organizatorem gali jest  
Ogólnopolskie Biuro Organizacji 
Gal Gospodarczych z Kielc. 
Patronat nad imprezą przyjęli: 
wojewoda  świętokrzyski,  
marszałek woj. świętokrzyskiego, 
starosta kielecki oraz 

eurodeputowany Czesław 
Siekierski i poseł na Sejm RP 
Mirosław Pawlak. Szerzej 
o  i m p r e z i e  n a p i s z e m y  
w następnym numerze „Ziemi 
Strawczyńskiej”. 

(J.)?  

Wójt poinformował o tym, że:
zgodnie z przeznaczonymi 

środkami przez rady soleckie na 
budowę oraz dowieszenie opraw 
oświetleniowych w sołectwach: 
Strawczynek, Niedźwiedź, 
Promnik, Strawczyn, Kuźniaki, 
Oblęgorek i Oblęgór, wystą-
piono do Zakładu Energe-
tycznego o określenie warunków 
zawieszenia tych opraw,

prowadzone było bieżące 
utrzymanie dróg gminnych, 

   w

   w

polegające na uzupełnianiu 
ubytków kruszywem drogowym 
w: Korczynie, Chełmcach, 
Oblęgórze, Promniku i Straw-
czynie,

przeprowadzono wykup 
gruntów pod drogę do oczy-
szczalni ścieków w Korczynie,

podpisano umowę na 
wyłapanie, transport do schro-
niska, przejęcie i zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom,

trwają prace projektowe 

   w

   w

   w

przy zadaniu pn. „Termoizolacja 
obiektów użyteczności pub-
licznej”,

przygotowano i złożono 
wnioski o dofinansowanie: 
zakupu mikrobusu do przewozu 
osób  niepełno-sprawnych  
w ramach środków PEFRON; 
„w służbie bezpieczeństwu 
i aktywizacji mieszkańców - 
budowa i wyposażenie budynku 
OSP w Strawczynku” - w ramach 
„Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 
na 2014 rok”.

Przystąpiono do projektu, 
realizowanego przez Muzeum 
Narodowe w Kielcach, z okazji 
150 rocznicy urodzin Stefana 
Żeromskiego.

W zakresie kultury i sportu: 
2 marca br., w świetlicy 

SCKiS w Strawczynie, odbyła się 
inauguracja Akcji Letniej „Krew 
darem życia”,

na  kry te j  p ływaln i  

   w
   

   w

   w

OLIMPIC zorganizowano dla 
pań maraton fitness, z okazji Dnia 
Kobiet, obchody pierwszego dnia 
wiosny oraz zawody pływackie.

Odbyła się comiesięczna 
narada kadry kierowniczej UG 
i kierowników jednostek organiz-
acyjnych gminy.

W ramach współpracy 
między gminami, w dniach: 21 – 
22 marca br. gościliśmy praco-
wników samorządowych gminy 
Lipowa, w pow. żywieckim.

Gospodarz gminy w tym 
czasie wziął udział w: gali 
wręczenia „Victorii Święto-
krzyskiej”  -  gmina była  
nominowana do nagrody; 
w zebraniach wiejskich w Oblę-
górze i Kuźniakach; w posie-
dzeniu Komitetu Sterującego 
Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego.

W omawianym okresie 
wójt  wydał  9  zarządzeń 
w sprawach ważnych dla gminy.

Modernizacja 
Roku 2013

Nasze dwa obiekty w finale 
ogólnopolskiego konkursu

Miło nam poinformować, iż dwa obiekty z gminy 
Strawczyn: „Modernizacja szlaku rowerowego” oraz 
„Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego 
w Strawczynku” uzyskały prawo udziału w finale Konkursu 
„Modernizacja Roku 2013”, organizowanego przez biuro tego 
konkursu w Bydgoszy.

Z Prac Wójta między
 sesjami rady gminy

Wielka Gala 
Świętokrzyskie Parły

Kolejne wyróżnienie gminy Strawczyn oraz firmy DOMET 
- producenta naczep aluminiowych z Promnika - nastąpiło 
podczas Wielkiej Gali Świętokrzyskie Perły, 10 kwietnia br. 
w Centrum Exbudu w Kielcach.

Na zdjęciu: Wójt Tadeusz Tkaczyk odbiera „Świętokrzyską Perłę”
z rąk wojewody Bożętyny Pałki - Koruby.

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei  i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół

oraz Wesołego Alleluja
życzy

Piotr Żołądek
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
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21 marca – dzień niby 
zwyczajny, okazało się jednak, że 
nie do końca. Po przestąpieniu 
progów szkoły wyraźnie dało się 
odczuć atmosferę wyjątkowości. 
Wszyscy uczniowie spotkali się 
na szkolnym korytarzu aby 
wysłuchać wierszy i piosenek 
przygotowanych przez dzieci 
z klas młodszych. Przedszkolaki 
udowodniły,  że  pomimo  
niesprzyjającej pogody można 
powitać wiosnę w radosnym 
nastroju. Było tradycyjnie, bociek 
i żabki, wiosenne kwiatki  i oczy-
wiście marzanna. Dowcipne 
teksty i wspaniała gra aktorska 
wywołała uśmiech na niejednej 
twarzy.  Bardzo  dużym  

zainteresowaniem cieszył się 
turniej „Wiosenne potyczki”, 
gdzie uczniowie musieli wykazać 
się sprytem ale też wiedzą 
odpowiadając  na  pytania  
kolegów. Wszyscy z zapartym 
tchem czekali  na rozwój 
rozgrywek, gorącymi okrzykami 
dopingowali swych kolegów
i radośnie wyrażali swój 
entuzjazm,  gdy  koledzy  
zdobywali kolejne punkty. 
Wszyscy uczestnicy zabaw 
otrzymali słodki prezencik. Po 
takich atrakcjach nikt już nie miał 
ochoty na wagary, a ci którzy nie 
przyszli w tym dniu do szkoły 
niech żałują. Kolejny Dzień 
Wiosny dopiero za rok.

Co to jest ZIP ? 
To system, dzięki któremu 

sprawdzisz informacje na temat 
s w o j e g o  l e c z e n i a .  To  
ogólnopolski  serwis udo-
stępniający zarejestrowanym 
użytkownikom historyczne dane 
o ich leczeniu i finansowaniu 
leczenia, gromadzone od 2008 
roku przez NFZ.

Jakie informacje 
znajdują się w ZIP ?

 Zainteresowani pacjenci 

znajdą tam: uprawnienia do 
świadczeń, deklaracje w POZ, 
zrealizowane recepty refun-
dowane i wysokość tej refundacji, 
udzielone świadczenia medyczne, 
wizyty i pobyty w placówkach 
lecznictwa szpitalnego i ambu-
latoryjnego, leczenie uzdrowi-
skowe, kolejki oczekujących oraz 
realizacja wniosków ortope-
dycznych.

Co zyskujesz, 
rejestrując się w ZIP ?

Szybki dostęp do informacji 
o twoim prawie do świadczeń 
zdrowotnych, wiedzę o leczeniu 
i udzielonych świadczeniach 
oraz o przepisanych lekach, 
informację o kwotach, które 
zos t a ły  p r zekazane  na  
sfinansowanie twojego leczenia.
Jak uzyskać dostęp do ZIP ?

Trzeba wejść na stronę 
internetową rejestracji:

http:zip.nfz.gov.pl 
i wypełnić zamieszczony tam 
formularz. Po wypełnieniu 
wniosku, należy się udać się z 
dowodem osobistym do Oddziału 
NFZ w celu uzyskania danych 
dostępowych (identyfikator 
użytkownika oraz hasło). Po ich 

otrzymaniu możesz korzystać 
z serwisu. Zarówno rejestracja jak 
i korzystanie z serwisu są 
bezpłatne.

Żeby zaoszczędzić miesz-
kańcom czasu oraz wyjazdu do 
Oddziału NFZ w Kielcach, wójt 
gminy zorganizował takie 
spotkanie z pracownikami tej 
instytucji. Wcześniej poin-
formowano mieszkańców o takiej 
możliwości, m.in. poprzez tablice 
informacyjne w gminie.

Jak nas poinformowała 
rzecznik prasowy Oddziału NFZ 
w Kielcach, Beata Szczepanek, 
z okazji uzyskania loginu i hasła 
ZIP w miejscu zamieszkania 
skorzystało wielu mieszkańców 
naszej gminy, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu akcją.  
Następne mogą być orga-
nizowane  w przyszłości,  
wszystko zależy od inicjatywy 
lokalnej. Warto skorzystać z tej 
okazji !

Z inicjatywy wójta gminy, w świetlicy SCKiS w Strawczynie, 
pracownicy kieleckiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia udzielali informacji nt. Zintegrowanego Informatora 
Pacjenta (ZIP) oraz przekazywali tzw. login i hasło dostępu - 
trzeba dysponować komputerem z dostępem do Internetu.

Pierwszy dzień 
Wiosny w promniku

Wójt Tadeusz Tkaczyk przekazuje red. Danucie Parol z „Echa Dnia” 
grawerton z gratulacjami z okazji 40-lecia pracy dziennikarskiej.

Wiedza potrzebna wszystkim !

ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta

Wiosna, ach to ty!

21  marca,  z  okazji  
Pierwszego Dnia Wiosny, 
w  Z e s p o l e  P l a c ó w e k  
Oświatowych w Strawczynie, jak 
co roku, odbyła się seria 
c i e k a w y c h  k o n k u r s ó w,  
zaplanowanych przez opiekunki 
Samorządu Uczniowskiego: 
D. Mróz  i  A. Bazalińską. 

Biorące w nich udział klasy 
szkoły podstawowej od IV do VI 

oraz całe gimnazjum musiały 
wykazać się w pięciu różnych 
konkurencjach, w skład których 
wchodziło:  przygotowanie 
kabaretu lub skeczu, wykonanie 
dowolną techniką kolorowego 
motyla oraz loga klasowego, 
zaśpiewanie piosenki i udeko-
rowanie drzwi do sali lekcyjnej. 
Oczywiście, w owych zma-
ganiach obowiązywała tematyka 

wiosenna. Wszystkie klasy po 
długich przygotowaniach mogły 
zaprezentować się w sali 
gimnastycznej, gdzie odbywały 
się występy, pod czujnym okiem 
jury, w którym zasiedli wybrani 
nauczyciele i dyrekcja.                                                                 

Podczas konkursu nie 
zabrakło wielu różnorodnych 
i zaskakujących prac, a także 
mnóstwa zabawnych elementów 
rozbawiających publiczność. 
Każdy występ został zatem 
nagrodzony gromkimi brawami.
Po długich naradach jury 
ogłoszono ostateczne wyniki 

rywalizacji. Najwięcej dyplomów 
zgarnęły klasy VIa i IIIa, 
ale wyróżnione zostały także 
klasy IVb oraz IIc. Mimo, że 
wielu uczniów odczuwało lekki 
niedosyt wynikający z braku 
jakiejkolwiek wygranej, wszyscy 
z pewnością wrócili do domów 
w doskonałych  nastrojach, 
ponieważ w konkursach takich 
jak ten liczy się przede wszystkim 
dobra zabawa, a poza tym - kto 
nie cieszyłby się z nadejścia 
wiosny?     

?  Kamila Stefańska
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26 marca w ZPO w Straw-
czynie odbył się, podobnie jak 
każdego roku,  gminny konkurs 
„Cudze chwalicie, swego nie 
znacie”. Tegoroczna edycja, 
przygotowana przez panie A. 
Stefańczyk i E. Żelazną, została 
p o ś w i ę c o n a  S t e f a n o w i  
Żeromskiemu, gdyż w bieżącym 
roku przypada 150 rocznica 

urodzin naszego wielkiego 
pisarza, patrona placówki 
w Strawczynie. Po gorącym 
przywitaniu  wszystkich  
uczestników i ich opiekunów 
przez dyrektor szkoły, Elżbietę 
Błaszczyk, uczniowie biorący 
udział w konkursie przystąpili do 
zmagań.  

Reprezentanci  szkół  

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie

podstawowych z terenu naszej 
gminy musieli wykazać się 
niemałą  wiedzą  o  życiu  
i twórczości Stefana Żerom-
skiego. Wykonali oni specjalnie 
na tę okazję bardzo ciekawe 
prezentacje multimedialne 
o pisarzu, odpowiadali na pytania 
dotyczące jego życia i twórczości, 
rozwiązywali krzyżówkę, odczy-
tywali zaszyfrowane alfabetem 
Morse’a informacje, a nawet 
pisali dyktando. Uczestnicy 
musieli również odgadnąć, który 
z utworów pisarza został 

przedstawiony w inscenizacji 
przygotowanej przez  uczniów ze 
Strawczyna. Zmagania uczes-
tników uświetnił występ chóru 
szkolnego pod kierunkiem pani 
A. Bazalińskiej oraz piękna gra 
ucznia  s t rawczyńskiego  
gimnazjum - Oktawiusza 
Raczyńskiego – na organach. 
Pierwsze miejsce w tegorocznym 
turnieju wiedzy o Stefanie 
Żeromskim zajęli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Niedź-
wiedziu, a drugie ex aequo – ze 
Strawczyna i Korczyna.          

Narodowe Siły Rezerwowe 
powstały 3 lata temu jako 
uzupełnienie Sił Zbrojnych RP, 
w których to żołnierze rezerwy 
odbywają służbę na podstawie 
z a w a r t y c h  k o n t r a k t ó w.  
Kandydaci chcąc służyć w NSR 
bez żadnego przeszkolenia 
wojskowego, trafiają najpierw do 
służby przygotowawczej, gdzie 
przez trzy miesiące przechodzą 
szkolenie podstawowe, a po 
zdaniu egzaminów odbywają 
miesięczne szkolenie specja-
listyczne. Według założeń  
kierownictwa resortu, w Naro-
dowych Siłach Rezerwowych ma 
pełnić  służbę  20 tysięcy 
rezerwistów.

Zmienione w Sejmie 
przepisy, określające funkcjo-
nowanie Narodowych Sił  
Rezerwowych, które teraz 
rozpatrzy Senat, sprawią, że 
służba stanie się o wiele bardziej 
efektywna niż było to dotychczas. 
A to m.in. za sprawą pakietu 
zachęt dla przyszłych rezer-
wistów oraz ich szefów w postaci 
uproszczenia systemu wypłacania 
rekompensat dla pracodawców w 
taki sposób, aby mieli oni 90, 
a nie jak dotychczas 30 dni na 
złożenie odpowiednich doku-
mentów dotyczących rekom-
pensaty  za  nieobecność  

pracownika. Pracodawca będzie 
też informowany o planowanych 
ćwiczeniach zatrudnionego 
rezerwisty.

Zasadnicze modyfikacje 
nastąpią także w przypadku 
zawierania kontraktów, na 
podstawie których, żołnierze 
odbywają swoją służbę w NSR. 
Zgodnie z założeniami, nie będzie 
konieczne podpisywanie nowego 
kontraktu  i  wymaganego 
do tychczas  ponownego  
sprawdzania kandydata w przy-
padku zmiany stanowiska lub 
stopnia.

W ustawie uchylono też 
limit 15 lat na posiadanie 
przydzia łu  kryzysowego  
w NSR. Jedynym ograniczeniem 
w tego typu służbie ma być wiek 
ochotn ika .  W  korpus ie  
szeregowych ma on wynosić 50 
lat, a w przypadku podoficerów 
i oficerów – o 10 lat dłużej. 
W nowych przepisach Sejm 
wprowadził również możliwość 
zawieszenia przydziału kryzy-
sowego dla kobiet w ciąży i po 
porodzie. Wprowadzone zmiany 
dotyczą także służby przygo-
towawczej, której czas może być 
skrócony dla żołnierzy, którzy 
doświadczenie i wymagane 
umiejętności nabyli zanim 
przystąpili do NSR, na przykład 

ucząc się wcześniej w klasach 
mundurowych lub biorąc udział 
w zajęciach organizacji pro-
obronnych.  Nowelizacja  
wprowadza również zmiany 
dotyczące przedterminowego 
z w o l n i e n i a  z e  s ł u ż b y  
przygotowawczej. Może ona 
teraz  nastąpić nie, jak było to 
wcze śn ie j  na  życzen ie  
szkolonego, lecz po decyzji 
dowódcy. Wynagrodzenie za 
ćwiczenia wyliczane będzie 
zgodnie z pełnioną funkcją a nie 
tylko na podstawie stopnia 
wojskowego.  Dodatkowo,  
żołnierze podnoszący swoje 
kwalifikacje zawodowe mogą 
liczyć na premię w postaci 
dodatków motywacyjnych. 

Narodowe Siły Rezerwowe 
to przede wszystkim możliwość 
rozwijania  swoich  pasji  
i samorealizacji, ale także szereg 
uprawnień. W trakcie pozo-
stawania na przydziale kryzy-
sowym żołnierz NSR nie może 
zostać zwolniony z pracy, należy 
mu się urlop na czas służby 
w NSR, a okres czynnej służby 
zostaje wliczony do wysługi 
pracowniczej. Wojsko zapewnia 
także dofinansowanie kosztów 
nauki, studiów, staży, kursów 
i specjalizacji, które są przydatne 

w służbie na stanowisku 
okreś lonym  kontraktem.  
W czasie czynnej służby 
żołnierzom zapewnia się opiekę 
medyczną, bezpłatne badania 
i szczepienia oraz turnusy 
profilaktyczne dla tych, którzy 
powracają do kraju z zagra-
nicznych misji. Za każdy dzień 
służby  należy  się  także  
uposażenie. Ponadto członkom 
NSR przysługuje prawo do 
nagród, a okres służby w NSR 
ma znaczenie przy ubieganiu się 
o pracę w administracji oraz 
szkolnictwie.

Niepodważalne jest jednak 
to, że rezerwy są jednym 
z najważniejszych elementów 
funkcjonowania każdej armii 
świata. We współczesnym 
świecie nie ma państwa, które nie 
dbałoby o pokaźne zaplecze ludzi 
gotowych, by w ważnym 
momencie zasilić szeregi wojska 
i wspólnie dbać o interes 
narodowy bądź sojuszniczy. Nic 
więc dziwnego, że tak ważne jest 
stałe utrzymanie dużej liczby 
żołnierzy, gotowych w każdej 
chwili ruszyć z pomocą. W tym 
właśnie celu powstały Narodowe 
Siły Rezerwowe – informuje 
wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz – na zdjęciu.

 
wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz

Zmiany w Narodowych 
Siłach Rezerwowych 

stworzą nową jakość

Większa liczba szkoleń, samodzielne oddziały, a przede 
wszystkim prostszy mechanizm wypłacania rekompensat dla 
pracodawców, to tylko niektóre zmiany, jakie czekają Narodowe 
Siły Rezerwowe. Zdaniem ekspertów, przyjęta nowelizacja to 
kolejna udana inicjatywa, z którą wyszedł resort obrony 
narodowej. Jej głównym celem jest usprawnienie funkcjo-
nowania Narodowych Sił Rezerwowych, które z jednej strony 
pozwoli  zwiększyć  atrakcyjność  pełnionej służby,
a z drugiej ściślej połączy ją z działalnością jednostek 
wojskowych. Założenia, które zostały ujęte w nowelizacji mają 
również zmotywować ludzi do wstąpienia w szeregi NSR, a także 
stanowić zachętę dla pracodawców.
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Grupa z Promnika wraz z gospodarzami
na tle ST. Paul’s Catholic School.

nauczyciele: Eliza Żelazna, 
Krzysztof Siwek i Aleksander 
Niwiński.  

Konya – licząca przeszło 
dwa miliony mieszkańców – 
zaskakuje wspaniałą infra-
strukturą drogową, nowo-
czesnym,  funkcjonalnym 
budownictwem, luksusowymi 
h o t e l a m i .  U c z n i o w i e  
i nauczyciele szkoły podsta-
wowej, która mieści 2000 dzieci, 
przyjęli gości z innych krajów  
bardzo serdecznie i ciepło. 
Przybliżyli swoją kulturę,  dając 
niezapomniany pokaz tańców 
i śpiewu. Uczestnicy spotkania 
mieli okazję zwiedzić starożytną 
wioskę Sille, która pamięta 
jeszcze pierwszych chrześcijan 
i czasy Konstantyna Wielkiego. 
Odwiedzili także sanktuarium 
tureckiego filozofa i mistyka 
Mevlany, które jest celem 
p ie lgrzymowania  wie lu  
muzułmanów. Mieli ponadto  
okazję  podziwiać  taniec  
derwiszów. Większość czasu 
upłynęła jednak przy pracy 
związanej  z  tworzeniem 
musicalu. Napisane zostało 
libretto, szczegółowo omówiona 
i zaplanowana scenografia, 
oprawa muzyczna w wykonaniu 
orkiestry włoskiej, piosenki 
i tańce. Rozpisano także role 
mówione i śpiewane. Była to 
bardzo owocna wizyta. Następne 
spotkanie robocze odbędzie się 
we wrześniu na Łotwie, a udział 
w nim wezmą również uczniowie 
- aktorzy. Przed partnerami 
projektu wiele jeszcze pracy, ale 
również moc frajdy i satysfakcji 
z ciekawego zadania, jakim 
niewątpliwie jest stworzenie 
musicalu.

Szkoła Podstawowa im. 
S. Żeromskiego w Strawczynie 
zaangażowana jest w realizację 
projektu Comenius pt. "Go 
Europe" - Musical na 20-lecie 
programu Sokrates/COMENIUS, 
która zaplanowana jest na lata 
2013-2015.  Owocem tej  
dwuletniej wspólnej pracy szkół 
z Niemiec, Słowacji, Włoch, 
Turcji, Polski, Portugalii i Łotwy 
będzie musical pt.: „Comenius in 
love”.     Uczniowie i nauczyciele 
z partnerskich placówek napiszą, 
skomponują  a  następnie  
przedstawią szerszej publiczności 
dwuaktowy spektakl, który ma za 
zadanie propagować idee 
zrozumienia, akceptacji i tole-
rancji różnych europejskich 
kultur oraz zaprezentować 
wieloletnie doświadczenia w pro-
jektach Sokrates/ Comenius. 
Językami komunikacji  są 
niemiecki i angielski. 

Ze szkoły w Strawczynie 
w realizację projektu zaan-
gażowani  zostali  przede  
wszystkim uczniowie  klasy 
piątej, spośród których wybrano 
aktorów i tancerzy. We wszelkie 
działania plastyczne, muzyczne 
i  organizacyjne związane 
z musicalem włączeni zostaną 
pozostali uczniowie szkoły 
podstawowej.Wszyscy partnerzy 
aktywnie dokumentują prace 
projektowe na wspólnym blogu:

http://comenius-
koethen.blogspot.com
W dniach od 3 do 7  marca 

bieżącego roku  miała miejsce 
wizyta robocza wszystkich 
partnerów w tureckim mieście 
Konya.  Szkołę podstawową w 
Strawczynie reprezentowali: 
dyrektor Elżbieta Błaszczyk oraz 

Projekt Comenius  „Our history our pride and strenght” 
realizowany jest w ZPO Pronik od 2012 roku. Właśnie realizacja 
takiego projektu przyczyniła się do sześciodniowego wyjazdu 
młodzieży ze szkoły w Promniku  do Wielkiej Brytanii.

Wizyta młodzieży 
z promnika w wielkiej brytanii

Country Living Museum. 
Przewodnik  opowiedział  
pokrótce jak wyglądało życie 
w wiktoriańskim miasteczku 
robotniczym. Wszyscy ze 
szczególnym zainteresowaniem 
słuchali opowieści aptekarki, 
piekarza, szewca, czy nauczyciela 
w szkole z początku XX wieku. 

W kopalni węgla wszyscy 
byli zaskoczeni w jakich 
warunkach pracowali górnicy. Co 
w tym czasie robiły dzieci? 
Uczyły się w szkole, na ulicy 
toczyły fajerki lub pracowały.  
Zwiedziliśmy także kanały 
w Foxton. W okresie rewolucji 
przemysłowej kanały odgrywały 
bardzo ważną rolę w transporcie 
towarów, dlatego tak ich dużo 
w Anglii. W Foxton odbył się też 
mecz piłki nożnej: gospodarze 
kontra goście. 

W czasie pobytu udało się  
również poznać kawałek historii 
samego miasta Leicester.  
O d w i e d z i l i ś m y  j e d n ą  
z najstarszych katedr w Anglii – 
Katedrę św. Marcina z 1089 roku, 
w której ma być pochowany król 
Ry s z a r d  I I I .  P o n a d t o  
zobaczyliśmy Ghilde Hall oraz 
New Walk Museum. 

Spo tkan i a  ko l egów  
i koleżanek z Turcji, Wielkiej 
Brytanii i Portugalii były 
podstawą  tego  wyjazdu.  
Młodzież mogła poćwiczyć 
komunikac ję  w  języku  
angielskim, ale również poznać 
kulturę i tradycje innych narodów. 
Projekt finansowany przez 
Unię Europejską w ramach 
programu Comenius – uczenie 
się przez całe życie.

G o s p o d a r z e m  b y ł a  
Katolicka Szkoła Św. Pawła 
w Leicester. Spotkanie, w którym 
wzięli udział koordynatorzy, 
nauczyciele oraz wybrani 
uczniowie ze szkół partnerskich, 
miało na celu wzajemne poznanie 
się i opracowanie kalendarza 
kolejnych spotkań. Polska grupa 
liczyła 14 osób. Każda ze szkół 
pochwaliła się także swoim 
dorobkiem. Tym razem spotkanie 
miało na celu poznanie tańców 
regionalnych szkół partnerskich. 
Młodzież z Promnika zapre-
zentowała jeden z najbardziej 
znanych polskich tańców  - 
p o l o n e z a .  U c z n i o w i e  
uczestniczyli również w lekcji 
chemii przeprowadzonej przez 
angielskiego  nauczyciela  
w profesjonalnym laboratorium. 

Wi z y t y  w  k r a j a c h  
partnerskich to nie tylko praca 
koordynatorów, ale również 
zwiedzanie.

W Birmingham udało się 
zobaczyć Birmingham Black 

Właściciel firmy Sławomir Detka przy największej 
z produkowanych naczep - dla Holandii.

Uczniowie ze Strawczyna
Byli w Turcji

Właściciel firmy Sławomir Detka przy największej 
z produkowanych naczep - dla Holandii.
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W dzisiejszej  dobie  
komputerów,  te le fonów  
komórkowych, wszechobecnej 
telewizji czytanie książek stało się 
anachronizmem. Coraz trudniej 
zachęcić młodych do czytania, 
sięgania po ciekawą lekturę. 

Mając to na względzie,  
Ewa Tomczyk ze Szkoły 
Podstawowej w Niedźwiedziu 
postanowiła nasilić działania 
związane  z  rozwijaniem 
zainteresowań czytelniczych 
organizu jąc   GMINNE  
KONKURSY CZYTELNICZE, 
wierząc, że zaszczepiona miłość 
d o  k s i ą ż e k  z a o w o c u j e  
w późniejszym wieku.

W tym roku w Szkole 

Podstawowej w Niedźwiedziu 
odbył się już XV Gminny 
Konkurs Czytelniczy. Udział 
w tym konkursie  wzięli  
uczniowie z klas II ze wszystkich 
szkół podstawowych z gminy 
Strawczyn. Zmagali się oni 
z dość szczegółowymi pytaniami 
dotyczącymi lektury „Oto jest 
Kasia” Miry Jaworczakowej. 

Po zaciętej  i  bardzo 
wyrównanej walce nagrodzeni 
zostali: I miejsce "ex aequo": 
Wiktoria  Zajęcka -  SP 
Promnik i Klaudia Dudek - SP  
Niedźwiedź, II miejsce Jagoda 
Nowak - SP Oblęgorek, III -  
Kacper Gos - SP Ruda 
Strawczyńska.

Również  pozostałym 
uczestnikom konkursu dyrektor 
Grażyna Zapała wręczyła 
dyp lomy  oraz  nagrody  
pocieszenia.

12 marca 2014 r. uczniowie 
biorący udział w zajęciach 
realizowanego w Zespole 
Placówek  Oświatowych  
w Strawczynie projektu „Szansa 
na równy start” wybrali się do 
Kieleckiego Centrum Kultury. 
Mieści się tam siedziba TVP 
Kielce. Po dotarciu na miejsce 
weszliśmy do holu, gdzie 
czekaliśmy na pracownika stacji, 
który miał nas oprowadzić po 
budynku.  Jako  pierwszy  
zwiedziliśmy pokój redakcyjny. 

Łatasiem. Wszystkim bardzo 
podobała się ta wizyta w siedzibie 
stacji TVP Kielce. Połączyliśmy 
przyjemne z pożytecznym - 
dobrze się bawiliśmy, a zarazem 
zdobywaliśmy wiedzę na 
interesujące nas tematy. Na 
zakończenie wycieczki, pełni 
wrażeń,  pojechaliśmy na obiad 
do Szafranowego Dworu. 
Zjedliśmy go ze smakiem, 
a potem w pełni usatys-
fakcjonowani wróciliśmy do 
szkoły.

?  Kamila Woźniak
?  Antoni Gołda

?  Sandra Sobura
(kl.Ib Gimnazjum nr 1 

w Strawczynie)

czym polega jego zajęcie. 
Pozwolił nam także „pobawić 
się” sprzętem, co okazało się 
wielką frajdą! Nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, jak wiele osób 
zaangażowanych jest w two-
rzenie programu informacyjnego 
i jak dużego czasu oraz wkładu 
pracy  ono  wymaga.  Na  
zakończenie wizyty w stacji 
obejrzeliśmy zabawny film pt. 
„Uniejów   Europejski”  
i mieliśmy okazję porozmawiać
z  jego  twórcą,  Piotrem 

Tworzone są tam wypowiedzi 
i materiały wyświetlane na 
przykład w wieczornym wydaniu 
Informacji.  Tam właśnie  
poznaliśmy panią Katarzynę 
Sieradzką, znaną prezenterkę 
TVP Kielce, która przygo-
towywała się do wieczornego 
wystąpienia przed kamerami. 
Następnie udaliśmy się do studia 
telewizyjnego.  Mogliśmy 
zobaczyć, jak wygląda codzienna 
praca prezentera. Operator 
kamery wytłumaczył nam, na 

Wyjazd do telewizji

 
Wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba z organizatorami akcji recyklingowej.

 
Zajęcia Aerobik w sali fitness na CS-R „OLIMPIC”

Xv gminny konkurs czytelniczy
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Zgodnie z wieloletnią już 
tradycją naszej szkoły w ramach 
obchodów Tygodnia Kultury 
Języka 11 marca odbył się  
gminny konkurs ortograficzny 
zorganizowany  przez Zespół 
Placówek  Oświatowych  

w Strawczynie we współpracy 
z Gminną Biblioteką Pub-
liczną. W kategorii szkół 
podstawowych uczniowie  
z pięciu placówek z terenu gminy  
pisali dyktando zaczynające  się 
od słów: „Chyży chudzielec 

wychynął znienacka zza rogu 
zszarzałej alei Żeromskiego...”, 
które poprzedzone zostało 
tekstem z lukami, przybliżającym 
sylwetkę Stefana Żeromskiego. 
Tę część konkursu przygotowała 
i prowadziła Magdalena Ciszek. 
Z a  e t a p  g i m n a z j a l n y  
odpowiedzialna była natomiast 
Agata Ksel. Gimnazjaliści 
również zmagali się z tekstem 
o Stefanie Żeromskim, a ponadto 
rozwiązywali wcale niełatwy test 
ortograficzny.

Szkolnym  Mistrzem Orto-
grafii  została  uczennica  
z Niedźwiedzia – Marta Resiak, 
wicemistrzem - Damian Prus 
z Oblęgorka, miano drugiej 
wicemistrzyni zdobyła Patrycja 
Jas z Niedźwiedzia, a trzecim 
wicemistrzem okazał się Kornel 
Ciepluch  ze Strawczyna.  
W kategorii szkół gimnazjalnych 
zwyciężyła Julia Szymoniak  

z gimnazjum w Strawczynie, 
wicemistrzynią została jej 
koleżanka Agata Jas,  drugą 
wicemistrzynią - Katarzyna 
Baryłko ze szkoły w Oblęgorku, 
zaś trzecim wicemistrzem – 
A d a m  K u rc z y ń s k i  z e  
Strawczyna.  Wyróżnieni  
uczniowie otrzymali dyplomy 
oraz nagrody książkowe. Przed-
stawicielom szkół podstawowych 
nagrody wręczyła dyrektor 
placówki w Strawczynie,  
Elżbieta Błaszczyk, gratulując 
im sprawności językowej i dużej 
wiedzy oraz zapraszając do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji 
konkursu w następnym roku 
szkolnym.

Na koniec uczestnicy 
konkursu   zrobili  sobie  
pamiątkowe zdjęcie. 

Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom!

Gminny konkurs ortograficzny

Sukces uczniów 
z ZPO w Oblęgorku

XIV Festiwal Teatralny

Walentynki w Oblęgorku.

Organizatorem festiwalu 
był Zespół Placówek Oświatowo 
- Integracyjnych w Micigoździe. 
Udział w konkursie wzięli 
uczniowie z gmin: Piekoszów, 
Strawczyn i Łopuszno, a w szcze-
gólności ze szkół w: Gnieź-
dziskach, Oblęgorku, Mici-
goździe,  Górkach Szczu-
kowskich, Jaworzni i Łopusznie. 
Fes t iwa l  ocen i any  by ł  
w kategoriach: przedszkole, 
szkoła podstawowa klasy I – III 
oraz IV – VI, a także gimnazjum. 
Młodzi aktorzy w kolorowych 
strojach, lekko zestresowani, ale 
uśmiechnięci prezentowali 
legendy m.in. o Krakowie, 
toruńskich piernikach, Górach 
Świętokrzyskich, Emeryku 
i Świętym Jeleniu oraz baśń 
o „Czerwonych Kapturkach”. 

Językoznawca z Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach profesor Stanisław 
Cygan,  który  był  prze-
wodniczącym jury, stwierdził, że 
to naprawdę pocieszające, iż od 
najmłodszych lat propagowana 
i pielęgnowana jest tradycja, 
kultura polska, a także sztuka 

teatralna.  Dzięki  rozpo-
wszechnianiu bogatych wartości 
legend i baśni, historia naszych 
tradycji nie zaginie. Występy 
uczestników oceniała komisja, 
która  brała  pod  uwagę  
w szczególności to, w jaki sposób 
przedstawiana jest historia i ile 
wartości ze sobą niesie.

Uczniowie klasy II, pod 
kierunkiem swojej wycho-
wawczyni, Jolanty Smolarczyk, 
przedstawili  „Legendę  o  
toruńskich piernikach”. Mali 
aktorzy z dużym zaanga-
żowaniem prezentowali swoją 
grę  aktorską,  co zostało 
nagrodzone przez komisję 
festiwalową. Zespół ze szkoły 
w Oblęgorku zdobył I miejsce 
w kategorii klas I – III szkoła 
podstawowa. W festiwalu 
uczestniczyli  następujący  
uczniowie: Alan Zapała, 
Kacper Stachura, Jagoda 
Nowak, Weronika Błaszczyk, 
Angelika Lamczyk, Paweł 
Drogosz, Paulina Gaj, Marysia 
Gołda, Oliwia Krakowiak, Filip 
Majka i Karolina Siadul.

Uczniowie z klasy II Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku reprezentowali naszą gminę podczas 
XIV Festiwalu Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży pod nazwą 
„Nasza kultura – spotkania z baśniami i legendami”, który 
odbył się 26 marca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Piekoszowie.

Walentynki w Oblęgorku.

Walentynki w Oblęgorku.
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Jakie są założenia i cele 
projektu ?

Projekt powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać” jest 
adresowany do uczniów klas III 
szkół podstawowych w całej 
Polsce. Zakłada systematyczny 
i powszechny udział dzieci 
w pozalekcyjnych i poza-
szkolnych zajęciach sportowych 
z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:
upowszechnianie akty

wności  fizycznej  dzieci  
i młodzieży,

nabycie przez dzieci  
podstawowych umiejętności 
pływania,

   w -

   w

   w

   w

   w

   w

   w

profilaktyka przeciw-
działania i korygowanie wad 
postawy,

zapobieganie zjawiskom 
patologii społecznych, w tym 
alkoholizmowi,  poprzez  
organizację zajęć sportowych dla 
uczniów,

efektywne wykorzystanie 
infrastruktury  sportowej  
(pływalnie),

wyrównywanie  szans  
w dostępie do infrastruktury 
sportowej poprzez objęcie 
projektem w szczególności 
uczniów,  zamieszka łych  
w miejscowościach, w których 
nie wybudowano krytej pływalni,

edukacja  w zakresie  
bezpiecznego korzystania  
z akwenów wodnych.
         Projekt powszechnej nauki 
pływania jest  propozycją  
uczestniczenia w dodatkowych 
zajęciach sportowych dla 
u c z n i ó w,  k t ó r z y  c h c ą  
podejmować aktywność fizyczną 
również poza obowiązkowymi 
z a j ę c i a m i  w y c h o w a n i a  
fizycznego.  Projekt  jest  
kierowany do wszystkich dzieci – 
uczniów  klas  III  szkó ł  
podstawowych w całym kraju, 
bez selekcjonowania na mniej lub 

Jak nas poinformował dyrektor Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu Maciej Lewandowski, jego instytucja 
przystąpiła do projektu powszechnej nauki pływania, pn. 
„Umiem pływać”, zainicjowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Podpisano już porozumienia z 21 szkołami z terenu 
powiatu kieleckego, których uczniowie klas III skorzystają z tej 
niecodziennej sposobności nabycia sztuki pływania, którą 
powinien posiadać każdy młody człowiek.

Za reklamuj  swoją 
firmę  na  

łamach  miesięcznika 
„Ziemia  Strawczyńska”

 (41)  303  86  35 

bardziej  sprawnych  czy  
uzdolnionych ruchowo uczniów.

Projekt powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać”, 
w formie zajęć sportowych dla 
uczniów, jest już realizowany 
i potrwa do 15 grudnia 2014 
roku. W latach następnych 
planowana jest kontynuacja oraz 
stopniowe rozszerzanie jego 
zasięgu. 

Minister sportu i turystyki 
rekomenduje organizowanie 
i prowadzenie zajęć na krytych 
pływalniach, przez osoby 
posiadające  odpowiednie  
kwalifikacje i uprawnienia,  
zgodnie z obowiązującym 
w Polsce porządkiem prawnym, 
w  wymiarze  20  godzin  
lekcyjnych  dla  każdego  
uczestnika, z częstotliwością 1-2 
razy w tygodniu, w grupach 
liczących nie więcej niż 15 osób. 
P r z y  w i ę k s z e j  l i c z b i e  
uczestników, zajęcia mogą być 
realizowane w kilku grupach 
jednocześnie.

 Końcowym elementem 
zajęć, m.in. w celu dokonania 
oceny osiągniętych efektów, 
będzie sprawdzian poziomu 
opanowania podstawowych 
umiejętności  pływackich,  
p r z e p r o w a d z o n y  p r z e z  
specjalistów z zakresu metodyki 
nauczania pływania.  Minister 
sportu i turystyki zaleca również, 
a b y  u c z e s t n i c y  z a j ę ć ,  
w trakcie realizacji „nauki 
pływania”, zostali zapoznani 

z podstawowymi zasadami 
bezpiecznego przebywania 
w wodzie i w pobliżu akwenów 
wodnych.
      Zgodnie z przepisami § 5 
rozporządzenia ministra sportu 
i turystyki z 19 września 2011 r. 
w sprawie dofinansowania zajęć 
ze środków Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów, 
udzielenie przez ministra sportu 
i turystyki dofinansowania na 
realizację zajęć w ramach 
projektu powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać”, 
następuje w drodze otwartego 
konkursu, o którym mowa w art. 
11 ust. 2 ustawy z  24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 
1 5 3 6 ,  z  p ó ź n .  z m . )  
z uwzględnieniem przepisów 
ww. rozporządzenia i może być 
przyznane do wysokości:

80% planowanych kosztów 
realizacji zajęć – w przypadku 
zajęć prowadzonych przez kluby 
sportowe działające w formie 
stowarzyszenia oraz inne 
organizacje pozarządowe,

50% planowanych kosztów 
realizacji zajęć - w przypadku 
zajęć organizowanych przez 
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
terytorialnego.

Lista szkół uczestniczących 
w  zajęciach  nauki pływania 
w ramach projektu „Umiem 
pływać”: Kostomłoty Drugie, 
Zagnańsk, Tumlin, Małogoszcz, 
Micigózd, Jaworznia, Porzecze, 
Brynica, Ćmińsk, Piekoszów, 
Górki Szczukowskie, Łosień, 
Zajączków, Rykoszyn, Straw-
czyn, Oblęgorek, Niedźwiedź, 
Korczyn,  Chełmce,  Ruda 
Strawczyńska oraz Promnik.

   w

   w

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

Uczniowie  21 szkół biorą 
udział w projekcie „Umiem pływać”

Na basenie OLIMPIC w Strawczynku

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.
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W okresie IX.2013 - 
X.2014r. gmina Strawczyn - 
Zespół Placówek Oświatowych 
w Promniku realizuje projekt pn. 
„Przedszkolandia w Promniku” 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego  Funduszu  
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
w ramach poddziałania 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności  
w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej.

W punkcie przedszkolnym 
„Przedszkolandia w Promniku” 
przebywa 15 dzieci w wieku 3-4 
lata z terenu gminy Strawczyn. 
Głównym celem projektu jest 
wspieranie rozwoju społecznego, 
emocjonalnego, moralnego, 
intelektualnego i fizycznego 
przedszkolaków, tak by dzieci 
osiągnęły pożądany stopień 
gotowości do podjęcia nauki. 
Zapewniamy rozwój naszych 
podopiecznych zgodnie z ich 

potrzebami,  pragnieniami  
i możliwościami. Wspomagamy 
rozwój dzieci w miłej i serdecznej 
atmosferze, w atmosferze 
szacunku dla dziecka i jego 
potrzeb. Dążymy do tego, aby 
nasi najmłodsi byli przygotowani 
do życia w zgodzie z innymi 
ludźmi i otaczającą przyrodą 
i aby czas spędzony w naszym 
przedszkolu pozostawił w przy-
szłości wspaniałe wspomnienia. 
Zapewniamy  bezpieczne  
środowisko do nauki i zabawy. 
W kolorowej, przestronnej 
i dobrze wyposażonej sali dzieci 
uczą się i bawią oraz rozwijają 
swoje zainteresowania. 

Zajęcia rytmiczne i spor-
towo – rekreacyjne, prowadzone 
przez wychowawcę, zapewniają 
ciągły rozwój psychoruchowy 
przedszkolaków.  Zajęcia  
dostosowane są do indyw-
idualnych potrzeb i możliwości 
dzieci. Umuzykalnienie realizuje 

co słychać 

w Przedszkolandii

podstawę programową dotyczącą 
rozwoju muzycznego, kształ-
towania zdolności twórczych 
dziecka, aparatu mowy, rozwoju 
społecznego,  zaś  zajęcia  
sportowo – rekreacyjne wpływają 
pozytywnie na przeciwdziałanie 
powstawaniu oraz pogłębianiu się 
w a d  p o s t a w y  c i a ł a  
u przedszkolaków. Aktywność 
ruchową przedszkolacy mają 
także zapewnioną na zajęciach na 
basenie, gdzie uczą się pływać 
i oswajają się z wodą i nowym 
otoczeniem. Każda aktywność 
fizyczna jest dla nich niezwykłym 
wyzwaniem, któremu dzielnie 
stawiają czoła.

W ramach projektu dzieci 
mają  zapewnioną  opiekę  
logopedyczną i psychologiczną. 
Profilaktyka logopedyczna 
i psychologiczna w przedszkolu 
jest bardzo istotnym elementem 
przygotowania dzieci do szkoły. 
Dzięki bezpłatnemu dostępowi 
do pełnej opieki specjalistycznej 
dzieci rozwijają się prawidłowo, 
dostosowują się do nowego 
otoczenia, uczą się poprawnej 
wymowy i zachowania w grupie.

W  r a m a c h  z a j ę ć  
dodatkowych dzieci bardzo 

chętnie uczestniczą w zajęciach 
z języka angielskiego. Poprzez 
udział w zajęciach dzieci poznają 
podstawy języka obcego, przez 
co dzieci mają zapewniony 
lepszy start w szkolne życie. 

W ramach  projektu  
zrealizowano  wiele  dni  
tematycznych. Wśród nich nie 
można zapomnieć o pierwszym 
pasowaniu, jasełkach, Dniu Babci 
i  D z i a d k a  c z y  b a l u  
karnawałowym. Przedszkolacy 
byli także w kinie i teatrze. Dla 
niejednego z nich był to pierwszy 
t a k i  p o b y t  w  d u ż y c h  
przestronnych salach, gdzie 
wszystko było dla nich nowym 
wyzwaniem. 

Poprzez realizację projektu 
„Przedszkolandia w Promniku” 
dzieci w wieku 3 – 4 lata z terenu 
gminy  Strawczyn  mają  
zapewniony rozwój społeczny, 
e m o c j o n a l n y,  m o r a l n y,  
intelektualny i fizyczny, zaś sam 
punkt przedszkolny jest przyjazną 
każdemu dziecku placówką 
edukacyjną, jest miejscem 
s t w o r z o n y m  z  m y ś l ą  
o najmłodszych i  o  ich 
przyszłości.

?  Patrycja Jas.

Serdecznie zapraszamy 
rodziców na zajęcia ,,Mama i Ja”  
przeznaczone dla dzieci w wieku 
od 3  do 5  lat.  Zajęcia   
prowadzone są w małych 
grupach maksymalnie do 8 
rodzin, aby Państwo czuli się 
komfortowo i swobodnie. 
Prowadzone są w każdą sobotę 
od godziny 14:00 i trwają 30 
minut. Osoby prowadzące kurs to 
wykwalif ikowana  kadra  
posiadająca  uprawnienia  
instruktorskie, pedagogiczne oraz 
ratownicze. Program kursu 
obejmuje trzy etapy, podczas 

których przyzwyczajamy dzieci 
do środowiska wodnego oraz 
uczymy swobodnego poruszania 
się w wodzie przy wykorzystaniu 
rękawków pływackich i udziału 
jednego z rodziców. Ruch 
w wodzie przynosi dziecku wiele 
korzyści. Przede wszystkim jest 
dla niego radosną przygodą, 
dostarczającą mu wielu nowych 
wrażeń,  co  bezpośrednio  
stymuluje rozwój psychiczny 
dziecka. Zabawa w wodzie 
usprawnia koordynację psy-
choruchową dzieci, aktywizuje 
układ kostno - mięśniowy, 

wspomaga procesy reha-
bilitacyjne u dzieci np. z asy-
metriami czy zwiększonym 
napięciem  mięśniowym.  
Ćwiczenia w wodzie z rodzicami 
stanowią doskonały relaks, 
wzmacniają więzi emocjonalne 
rodzica z dzieckiem, dzieci stają 
się odważniejsze, bardziej 
samodzielne i ciekawe świata. 
Poprzez zabawę w grupie nauczą 
się pewnie w niej zachowywać, 
zintegrują się, co da im 
dodatkowo łatwość przy-
stosowania się do nowych 
warunków.

   ?  Michał Dziura.
Zapisy pod numerem tel.:

41 333-57-97
www.olimpicstrawczyn.pl

Wodne zajęcia
„Mama i JA”

CS-R „OLIMPIC”
zaprasza na darmowe 

zajęcia 
NORDIC WALKING

od pon. do pt. 
w godz. 

od 15:00 do 18:00

więcej pod numerem tel.:
41 333-57-97
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Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie 
prowadzi popołudniowe zajęcia 
w świetlicach: w Chełmcach, 
Hucisku, Korczynie, Promniku 
i Strawczynku. Są one  dosto-
sowane do wieku i  potrzeb 
dzieci, młodzieży oraz do 
warunków lokalowych. 

Zapraszamy do skorzy-
stania  z  naszej  oferty.  
Prowadzimy liczne zajęcia 
manualne, sportowe, rekreacyjne 
rozwijające zainteresowania 
i predyspozycje uczestników.

W okresie przedświą-
tecznym wykonywaliśmy kartki 
wielkanocne oraz różnorodne 
wiosenno – wielkanocne ozdoby. 
W świetlicach zaroiło się od 

królików, kurczątek, baranków, 
kolorowych gniazdek i pisanek.  

Chcąc poszerzyć zakres 
zainteresowań, od czerwca 2014 
roku wprowadzimy nowe kolo 
zainteresowań.  Wszyscy  
mieszkańcy gminy będą mogli 
bezpłatnie skorzystać z war-
sztatów lepienia z gliny. Prace 
wykonane na zajęciach będą 
potem wypalane i zdobione. 
Każdy uczestnik będzie mógł 
zabrać je na pamiątkę do domu. 

Wszystkich  zaintere-
sowanych uczestnictwem zapra-
szamy od czerwca do świetlicy 
w Strawczynku.

Harmonogram pracy świetlic: 
www.olimpicstrawczyn.pl   

?  Kamila Grela-Oleś.

Wielkanocne Przygotowania

Policjant Tomasz Królak z przedszkolakami z Korczyna

Świetlice wiejskie Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu

Adresy:  Redagują: 

Samorządowe  Centrum  Kultury  i  S portu  w  S trawczynie,  Jerzy  Kosowski  –  redaktor  naczelny  oraz  zespół

tel.:   41  303  86  35   ;  e -mail:  redakcja@strawczyn.pl tel.:   608  306  881   ;  e -mail:  kospress@onet.pl

www.olimpicstrawczyn.pl Druk:  Drukarnia  PressGraf

Redakcja  zastrzega  sobie  prawo  skracania  i  adiustacji  tekstów  oraz  możliwość  zmiany  tytulu. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej informuje, że w 2014 
r. będzie kontynuował projekt 
systemowy pn.  „Program 
aktywizacji  społeczno  –  
zawodowej bezrobotnych oraz 
nieaktywnych  zawodowo 
podopiecznych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strawczynie” realizowany
w  r a m a c h  P r o g r a m u  
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt zakłada 
sfinansowanie szkoleń zawo-
dowych oraz innych działań 
z zakresu aktywizacji społecznej, 
zawodowej i edukacyjnej. 
W związku z powyższym 
ośrodek informuje o możliwości 
skorzystania  ze  wsparcia  
w ramach projektu osób 
korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. Udział 
w projekcie jest bezpłatny.

Komunikat GOPS 

w Strawczynie

Trasa przebiega od parkingu 
samochodowego w Oblęgorku 
do szczytu G. Baraniej, dalej do 
kapliczki św. Rozalii na G. 
Perzowej, skąd zejście do 
Huciska i następnie do zalewu 
w Strawczynie i C S-R Olimpic  
w Strawczynku. Łącznie do 
pokonania jest 14 km.

W rajdzie udział mogą 
wziąć zorganizowane grupy 
młodzieży szkolnej z opiekunem, 
które muszą załatwić ubez-
pieczenie i transport we własnym 
zakresie (prosimy o wcześniejsze 

zgłoszenie uczestnictwa w O/Św. 
PTTK w Kielcach – tel. 41 344-
77-43). 

Na tarasie widokowym na 
G. Siniewskiej przeprowadzony 
będzie konkurs wiedzy o Unii 
Europejskiej z atrakcyjnymi 
nagrodami. 

 W godzinach 15:00 do 
17:30 w Strawczynku odbędzie 
się mini festyn z zawodami 
strzeleckimi, pokazem udzielania 
pierwszej pomocy oraz zabawy 
i konkursy ze znajomości 
przepisów ruchu drogowego.

Rajd Gminny - dodatka Atrakcją 

„Twardziela Świętokrzyskiego”

Zapraszamy w dniu 1 maja 2014r. wszystkich tych, którzy 
chociaż symbolicznie chcieliby uczcić X rocznicę przyjęcia Polski 
do Unii Europejskiej, oraz spędzić kilka godzin na świeżym 
powietrzu, wędrując z przewodnikiem świętokrzyskim szlakiem 
turystycznym z Oblęgorka do Strawczynka. Start 01 maja godz. 
10:30 na parkingu w Oblęgorku

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka 
oraz mokrego Śmigusa Dyngusa, życzy
Dyrekcja Samorządowego Centrum Kultury i Sportu 

wraz z pracownikami.

Praca pływalni w okresie ŚwiątecznymPraca pływalni w okresie Świątecznym
19.04.2014 (Sobota)  6:00 - 14:00

   

      21.04.2014 (Poniedziałek) 14:00 - 22:00

20.04.2014 (Niedziela) Nieczynne
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