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OKŁADKA:  
"Dzień Dziecka 2015"
Fotografia:   fot. SCKiS

 Od ostatniej Sesji Rady 
Gminy, która odbyła się w dniu 
04 maja 2015r., Wójt Gminy 
nadzorował bądź wykonywał 
zadania związane z:
w  określeniem sposobu 

realizacji uchwał Rady gminy,
w  przygotowaniem projektów 

uchwał Rady Gminy,
w  wykonywaniem budżetu 

gminy,
w  realizacją inwestycji.

Ponadto:
 1. P o d p i s a n o  u m o w y  
o dofinansowanie zadań pn. 
„Zagospodarowanie terenu 
w miejscowości Kuźniaki”.
 2. W trakcie realizacji jest 
zadanie pn. „Budowa instalacji 
solarnych  na  budynkach  
użyteczności publicznej na terenie 
gminy Strawczyn”.
 3. Prowadzone są prace przy 
bieżącym utrzymaniu dróg 
gminnych.
 4. Kontynuowane są prace 

przy przebudowie drogi gminnej 
w miejscowości Korczyn-Zalesie 
(Schetynówka).
 5. Przeprowadzono działania 
(deklaracje gospodarstw domo-
wych) zmierzające do przygoto-
wania wniosku o dofinansowanie 
dla mikroinstalacji prosu-
menckich (PROW).
 6. T r w a j ą  p r a c e  n a d  
opracowaniem „Strategii rozwoju 
Gminy Strawczyn na lata 2015-
2025”.
 7. Zgłoszono Gminę Straw-
czyn do konkursu Dziennik 
Gazeta Prawna - Perły Samo-
rządu oraz do konkursu Gmina 
Przyjazna Turystom.
 Informuję również, że 
w dniu 30.04.2015 r. wpłynęło 
pismo informujące, że Zarząd 
Powiatu w Kielcach na posie-
dzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. 
podtrzymał swoje stanowisko 
o niewyrażeniu zgody na zawar-
cie porozumienia na utworzenie 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Strawczynie i przekazanie tym 
samym gminie Strawczyn 
zadania  polegającego  na  
utworzeniu i prowadzeniu ww. 
szkoły.
 Realizowany był kalendarz 
wyborczy w wyborach Prezy-
denta RP zarządzonych na dzień 
10 maja br. oraz w wyborach 
planowanych w dniu 24 maja.
 Jednocześnie wykonywane 
są czynności do przeprowadzenia 
wyborów do Rady Powiatowej 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 
które zostaną przeprowadzone 
w dniu 31 maja br.
 Rolnicy z terenu naszej 
gminy będą wybierać 2-óch 
członków Izby Rolniczej.
Wójt Gminy brał udział w:
w  obchodach jubileuszu 25-

lecia "Kolportera",
w  spotkaniu szkoleniowym 

organizowanym przez Związek 
Miast  i  Gmin  Regionu  
Świętokrzyskiego,
w  wyjeździe wraz z dele-

gacją do Chodorowa na Ukrainie
w  KOF.

 W dniu 14 maja br. odbyła 

się narada sołtysów jako organu 
doradczego Wójta Gminy, na 
której przedstawione zostały 
wnioski do realizacji w latach 
2015-2020, informacja w sprawie 
modernizacji oświetlenia ulicz-
nego oraz przedstawienie 
propozycji obchodów Święta 
Gminy - Strawczynada 2015.
 W omawianym okresie 
Wójt Gminy wydał 6 zarzą-
dzeń w sprawach:
w  zmiany planu finansowego 

Urzędu Gminy w Strawczynie na 
2015 r. - 2 zarządzenia,
w  zmian w budżecie gminy 

na 2015 r. - 1 zarządzenie,
w  powołania  komisji  

Rekrutacyjnej do przeprowadze-
nia naboru na stanowisko urzę-
dnicze - zastępca Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego - 
1 zarządzenie,
w  zmiany zarządzenia  

w sprawie powołania Gminnej 
Komisji Urbanistyczno-Architek-
tonicznej - 1 zarządzenie,
w  wyznaczenia miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli na 
zbiorniku wodnym „Strawczyn” - 
1  zarządzenie.

Z pracy wójta gminy
Między sesjami rady gminy

Zapraszamy do 
Złotej Rybki w Oblęgorze 

 Każdy z Mieszkańców 
Gminy Strawczyn, po okazaniu 
dowodu  osobistego  oraz  
najnowszego wydania Gazety 
Strawczyńskiej  otrzyma  
w czerwcu i lipcu rabat 10 
procentowy na zabiegi w ofercie 
Centrum „Złota Rybka”.
 Dostępny szereg zabiegów, 
rehabilitacja w wodzie, kine-
zyterapia, fizykoterapia, terapia 
ręki,  terapia neurologopedyczna, 
terapia mięśniowo – powiązana, 
hipoterapia,  dogoterapia,  
zooterapia,  rehabilitacja  
w kombinezonach DUNAG oraz 
na platformie Gamma.
 Posiadamy 10 pokoi   
przystosowanych dla rodzin z 
osobami niepełnosprawnymi.
 W ofercie specjalnej dla 
firm i osób aktywnych zawo-
dowo: zajęcia relaksacyjne, 
logopedia artystyczna  i mene-
dżerska , joga,  joga śmiechem,  
medytacje,  masaż tajski.
 Świętokrzyskie Centrum 
Rehabilitacji i Terapii „Złota 

Rybka” ! Oblęgór  gmina 
Strawczyn, ul. Widoma 30
 Szczegółowe informacje 
pod numerem 790 330 288 lub na 
www.zlotarybka.info.
 Prowadzimy szczegółową 
diagnozę logopedyczną dzieci 
i młodzieży w zakresie:
w wad wymowy,
w słuchu fonematycznego 

(różnicowania dźwięków mowy),
w sprawności motorycznej 

aparatu artykulacyjnego,
w rozwoju poszczególnych 

podsystemów języka,
w umiejętności komuni-

kacyjnych,
w wczesna  interwencja  

logopedyczna – diagnoza i terapia 
zaburzeń rozwojowych u małych 
dzieci do 6 roku życia,
w  badania przesiewowe 

zmierzające do wyodrębnienia 
dzieci, które z różnych przyczyn 
powinny zostać objęte opieką 
logopedyczną (terapia wad 
bieżących  oraz  wczesna  
interwencja).

 Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota 
Rybka”  w Oblęgorze oferuje rehabilitację i terapię dzienną oraz 
w formie dwutygodniowych turnusów. Nowością są pobyty 
weekendowe. Posiadamy szeroką ofertę dla szkół, przedszkoli, 
osób indywidualnych 

 Diagnozujemy i prowa-
dzimy terapię trudności w czy-
taniu i pisaniu:
w badanie czynności czytania 

i pisania (analiza techniki, tempa, 
zrozumiałości czytania; analiza 
tekstów pisanych pod kątem 
poprawności pisowni, poziomu 
graficznego pisma oraz opano-
wania poszczególnych poziomów 
organizacji języka),
w wskazanie na możliwe 

przyczyny błędów i nieprawi-
dłowości,
w planowanie terapii oraz 

postępowania dydaktycznego 
wobec dzieci z trudnościami
w czytaniu i pisaniu,
w oddziaływanie terapeuty-

czne.
w zapobieganie wystąpieniu 

trudności w czytaniu i pisaniu 

przy wykorzystaniu metod 
profilaktyczno - terapeutycznych 
i  ćwiczeń o  charakterze  
korekcyjno - kompensacyjnym.
 Prowadzimy pełną diagnozę 
i terapię neurologopedyczna 
u osób dorosłych:
w po przebytych urazach 

i guzach mózgu,
w po przebytych udarach 

niedokrwiennych i wylewach 
mózgu (afazje),
w z chorobami degene-

racyjnymi, tj. stwardnienie roz-
siane, pląsawica itd. (dyzartrie, 
dysfagie),
w z otępieniem czołowo-

ciemieniowym i demencją
w z Alzchaimerem,
w z Parkinsonem,
w z chorobami psychicznymi 

(schizofazja).

X jarmark świętokrzyski

  W tym roku Gmina Straw-
czyn po raz pierwszy zaprezento-
wała swój dorobek kulturalno – 
artystyczny na Jarmarku Święto-
krzyskim. Nasza Orkiestra Dęta 
jako jedyna w województwie 
miała zaszczyt prowadzić oprawę 
muzyczną uroczystej mszy 
świętej. Gmina prezentowała 
rękodzieło na wystawie. Zachwyt 
budziły  gliniane  wyroby 
z  pracowni  ceramicznej  

w Strawczynku oraz misternie 
wykonane kwiaty na świetlicach 
wiejskich. Panie z koła gospodyń 
z  Chełmiec  częstowały  
wyśmienitymi ciastami oraz 
regionalnymi  pierogami.  
Zarówno orkiestra jak i stoisko 
gminne spotkały się z wieloma 
głosami zachwytu i aprobaty ze 
strony turystów, którzy już 
planują odwiedzić nasza Gminę 
w najbliższej przyszłości.
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 Na podstawie listy obec-
ności, stwierdzono obecność 7 na 
15 radnych: Elżbieta Piotrow-
ska, Bogdan Woźniak, Janusz 
Wieczorek, Krzysztof Religa, 
Dariusz Rak, Marcin Wąso-

wicz oraz Arkadiusz Wilczkow-
ski. Z nieobecnych 8 radnych 
czworo usprawiedliwiło swoją 
absencję, troje – nie. W tej 
sytuacji przewodniczący RG, 
powołując się na art. 14 ustawy

o samorządności oraz art. 35 Sta-
tutu Rady Gminy, stwierdził 
niezdolność rady do podejmo-
wania prawomocnych uchwał.
  Z uwagi na obecność 
przedstawicielki Komisariatu 
Policji w Strawczynie mł. asp. 
Justyny Janus, prowadzący 
obrady poprosił ją o odpowiedź 
na pytanie zadane na poprzedniej 
sesji, dotyczące jazdy rowerem 
po chodnikach.
 Są tylko trzy takie przy-
padki – odpowiedziała przedsta-
wicielka policji: 
 1. po chodniku mogą 

jeździć dzieci do 10 roku życia – 
wówczas może im towarzyszyć, 
na rowerze, osoba dorosła,
 2. w sytuacji kiedy są trudne 
warunki atmosferyczne (deszcz, 
wichura, mgła, nieoświetlony 
chodnik i droga),
 3. kiedy występują trzy 
warunki: chodnik musi mieć 
szerokość powyżej 2 m, prędkość 
na drodze musi być większa od 
50 km/h i brak jest ścieżki 
rowerowej.
 Po tym wystąpieniu sesję, 
która trwała 10 minut, zamknięto.  

(J.K.)

Zabrakło kworum...

Z sesji Rady Gminy  – 27 kwietnia br.

 Kolejna sesja Rady Gminy odbyła się 27 kwietnia br. 
Otworzył ją zwyczajowo przewodniczący rady Arkadiusz 
Wilczkowski, witając jej uczestników z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem. 

 Sesję otworzył przewod-
niczący rady Arkadiusz Wilcz-
kowski, który powitał jej uczest-
ników, z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem, a także przedsta-
wicieli mieszkańców i organizacji 
społecznych.
  W ramach zapytań  
i interpelacji, kilkoro radnych 
oraz mieszkańcy zwrócili się do 
wójta z problemami dotyczą-
cymi: kosztorysu wszystkich 
wniosków radnych, zgłoszonych 
w grudniu ubiegłego roku, 
wniosków sołtys Huciska oraz 
planu budowy ul. Wspólnej 
w Oblęgorze. Ponadto przedsta-
wiciel nieformalnego Stowarzy-
szenia „Ekstremalni” zwrócił się 
z pytaniem do radnych, dlaczego 
uważają inwestycje sportowe 
przy Centrum Sportowo - 
Rekreacyjnym w Strawczynku za 
niekorzystne dla mieszkańców ?
 Do pytań ustosunkował się 
wójt gminy, stwierdzając m.in., iż 
kosztorys wniosków, zgłoszo-
nych po wyborach samorządo-
wych, przekazał w obligatoryj-
nym terminie – 30 kwietnia br. 
Radzie Gminy. 
 Ulica Wspólna w Oblęgo-
rze została włączona do innych 
zadań tego rodzaju, podlega-
jących wycenie. Taka wycena jest 
i teraz będzie ustalona kolejność 
realizacji tych inwestycji.  
W piśmie do Rady Gminy wójt 
zwrócił się z prośbą o ustalenie 
priorytetów realizacji tych zadań. 
Podkreślił przy tym, że przy 

ustalaniu, np. budowy dróg, 
należy wziąć pod uwagę liczbę 
mieszkańców mających domy 
przy danym odcinku drogi. Te 
dane wskazują  kolejność 
realizacji inwestycji drogowych. 
Wójt dodał, iż do wniosków 
zgłoszonych z danego sołectwa, 
ustosunkował się na zebraniach 
wiejskich.
 Burzliwa dyskusja rozpo-
częła się wraz z realizacją punktu 
porządku obrad dot. zmian 
w budżecie gminy na rok 2015. 
Jak wiadomo z poprzednich sesji, 
zaistniał spór między wójtem 
a częścią radnych (tzw. opozycją) 
dotyczący budowy, przy Centrum 
Sportowo - Rekreacyjnym 
w Strawczynku, pola minigol-
fowego oraz rzutni kulą. Na ten 
cel wójtowi udało się pozyskać 
dofinansowanie w wysokości ok. 
240 tys. zł, co stanowi 75 % 
wartości inwestycji. 
 Uzasadniając raz jeszcze 
potrzebę wykorzystania tych 
środków, wójt stwierdził m.in.: 
 - To jest miejsce (CS-R – 
przyp. red.), które przyciąga ludzi 
i powoduje mniejszą lub większą 
dotację z budżetu gminy. To 
również aspekt wychowawczy – 
możliwość korzystania z tych 
urządzeń, to rezygnacja młodych 
ludzi z alkoholu i używek. Ważny 
jest także aspekt ekonomiczny: 
nasz udział, to tylko 25 % 
wartości inwestycji + VAT, 
zaniechanie tego zadania, to strata 
238 tysięcy zł. Tych pieniędzy nie 

można wykorzystać na inne cele.
 Największe kontrowersje 
wywołuje budowa pola do 
minigolfa. To nie jest urządzenie 
dla dorosłych - kontynuował 
wójt. To zabawa dla dzieci, z któ-
rej, oczywiście, mogą korzystać 
także dorośli. Apeluję jeszcze raz 
do radnych o nie odrzucanie tego 
wniosku.
 Temat zbulwersował i po-
dzielił uczestników sesji. Przed-
stawiciele organizacji społecz-
nych: TOPSPIN-u i stowarzy-
szenia „Ekstremalni” stanęli po 
stronie wójta, zarzucając części 
radnym nieracjonalne potrakto-
wanie wniosku gospodarza 
gminy. Część radnych twardo 
broniła swoich argumentów, 
podkreślając ważność innych 
inwestycji, przede wszystkim 
dróg. Doszło do „osobistych 
wycieczek”, których powodem 
był wpis na facebooku przedsta-
wiciela „Ekstremalnych”. Zarzu-
cił on części radnych bojkoto-
wanie poczynań wójta i lekce-
ważenie jego dotychczasowego 
dorobku na rzecz gminy.
 - Chciałbym tutaj, bez 
„owijania w bawełnę”, bez 
„świętych słów” - mówił Marcin 
Kosiba ze stowarzyszenia 
„Ekstremalni” -  powiedzieć, że 
jesteśmy zaniepokojeni tym, co 
się dzieje w gminie. Czy przypad-
kiem nie dochodzi tutaj do 
osobistych rozgrywek, gdzie 
tworzycie Państwo jakiś blok, 
którym blokujecie prace twórcze 
gminy. (...) Proszę zauważyć, co 
się dzieje na stadionie, na basenie 
– to jeden z najlepiej wykorzys-
tanych basenów w naszym 
województwie. To są inwestycje 
w nas – społeczeństwo. My 
dopiero żniwo tych inwestycji 
zbierzemy za ileś lat. To również 
korzyści gospodarcze, proszę 
zauważyć jak wygląda ul. Turys-
tyczna, ile biznesu zaczyna 
przyciągać, ile osób z zewnątrz 
interesuje się gminą, jakie są 

korzyści promocyjne ? Dlaczego 
te inwestycje Państwo blokujecie, 
my  tego  naprawdę  nie  
rozumiemy...”
 Te słowa wywołały mocną 
reakcje opozycji, która zażądała 
odczytanie wypowiedzi radnych 
z poprzednich sesji, kilkakrotnie 
głos zabierał także wójt, wyjaś-
niając niektóre zarzuty,  podkreś-
lając celowość inwestycji 
i konieczność wykorzystania 
środków z zewnątrz przez gminę. 
Doszło do pewnego chaosu 
wśród zabierających głos i w tej 
sytuacji radny Marcin Wąso-
wicz postawił wniosek, by 
przerwać dyskusję. Wniosek 
przeszedł.
 Po parominutowej przerwie 
przewodniczący Rady Gminy 
zarządził głosowanie nad kontro-
wersyjną uchwałą zmieniającą 
budżet gminy na rok bieżący. Za 
jej przyjęciem głosowało 6 
radnych, przeciwko – 5 a 3 
wstrzymało się od głosu. W ten 
sposób uchwałę przegłosowano. 
W takiej samej proporcji przeszła 
uchwała zmieniająca Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy 
Strawczyn.
 Głos zabrał wójt Tadeusz 
Tkaczyk:
  - Chciałbym podziękować 
za to głosowanie – powiedział. 
Nie obawiajcie się, że wójt 
postępuje nierozważnie, nie ma 
w moim zachowaniu braku 
rozsądku. Dziękuje wszystkim, 
którzy głosowali za realizacją 
mojego wniosku.
 Bez komplikacji radni 
przegłosowali następną uchwałę 
w sprawie zaopiniowania 
projektu aglomeracji Korczyna.
 Po komunikatach i ogłosze-
niach, przewodniczący rady 
Arkadiusz  Wilczkowski  
zakończył  obrady  jednej  
z najbardziej burzliwych sesji 
w nowej kadencji  władz 
s a m o r z ą d o w y c h  g m i n y  
Strawczyn.              (Kos.)
 

Po burzliwej dyskusji 
radni zmienili zdanie !

Z sesji Rady Gminy – 4 maja br.

 Niezwykle burzliwa była kolejna sesja Rady Gminy – 
4 maja br. Tym razem uczestniczyło w niej 14 radnych, którzy 
mogli podejmować prawomocne uchwały. Przedmiotem 
kontrowersji były zmiany w budżecie gminy na rok bieżący, 
dotyczące budowy pola do minigolfa oraz rzutni kulą przy 
Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Strawczynku. Na 
poprzednich sesjach radni tzw. opozycji sprzeciwili się tej 
inwestycji.
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 Dyrektor, Elżbieta Gieroń 
powitała wszystkich zgroma-
dzonych gości i podziękowała 
sponsorom. Potem scena przeszła 
w „posiadanie” uczniów. Festyn 
otworzyła piosenka „Walczyk dla 
mamy” w wykonaniu  kl III. Jako 
pierwsze swój program zaprezen-
towały przedszkolaki z „Przed-
szkolandii”. Ich występ bardzo 
się podobał i został nagrodzony 
gromkimi brawami. Następnie na 
scenie pojawili się uczniowie 
klasy IV, którzy udowodnili jak 
wiele odpowie-dzialnych zajęć 
wykonują rodzice. Później 
uczniowie klasy I i II złożyli 
swoim  rodzicom  piękne  
życzenia, recytując wiersze 
i śpiewając piosenki. Jak co roku 
swoje „5 minut” na scenie mieli 
także ratownicy medyczni, którzy 
przypomnieli zasady udzielania 
pierwszej pomocy i resuscytacji 
krążeniowo - oddechowej. 
Śmiałkowie mieli możliwość 
wypróbować swoje zdolności 
w tej dziedzinie. Nie zabrakło 
także występu szkolnego chóru, 

 Niedziela, 31 maja w roku 2015, zapisała się kolorową kartą 
w historii Promnika, bowiem w tym właśnie dniu odbył się festyn 
rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka. Od 
godziny 15.00 do 19.00 scena tętniła życiem.  

Festyn rodzinny 
w ZPO w Promniku

o sołectwie zwyciężyła Łucja 
Robak (Kacper Kwiecień m. II i 
Krzysztof Jedliński m.III). 
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się wszystkie konkursy 
sportowe, takie jak wyścig 
z jajkiem na łyżce, bieg 
w workach, czy odbijanie piłeczki 

w którym pięknie zaprezentowały 
się: Gabrysia Kaczmarczyk, 
Łucja  Robak,  Zuzanna  
K o s i ń s k a ,  P a t r y c j a  
Kaczmarczyk,  Agnieszka 
Bielicz, Oliwia Wilk i Sylwia 
Jedlińska. W konkursie wiedzy 

ping pongowej. Bardzo podobało 
się także przeciąganie liny, do 
którego skompletowano aż 6 
drużyn. I miejsce w VII biegu 
promnickim w kategorii „open” 
zajął Bartosz Przepióra, wśród 
gimnazjalistów najlepszy był 

Karol Szczerek, a nagrodę dla 
najmłodszego  uczestnika  
otrzymał  Piotr  Prokop.  
Zmagania naszych zawodników 
obserwował również wójt Gminy 
Strawczyn Tadeusz Tkaczyk 
oraz kierownik Referatu 
Oświaty pani Monika Sideł. 
Wszyscy goście mieli także 
możliwość posilenia się pyszną 
kiełbaską z grilla oraz gorącą 
grochówką, podziwiając przy 
okazji wystawę pięknych prac 
plastycznych, wykonanych przez 
uczniów szkoły. 
 Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania i prze-
prowadzenia festynu, a są to: 
Rada Rodziców, państwo Ewa 
i Zbigniew Jankowscy, państwo 
Szymoniakowie „STALBUD”, 
pan Rafał Kwiecień, Rada 
Sołecka Sołectwa Promnik oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Promniku,  Piekarnia  
„Majka”, Komisariat Policji 
w Strawczynie, Samorządowy 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Strawczynie, Świętokrzyskie 
Centrum Ratownictwa Medy-
cznego i Transportu Sanitar-
nego, Powiatowa Stacja Epide-
miologiczna w Kielcach, a także 
pracownicy ZPO w Promniku. 

Serdecznie dziękujemy i do 
zobaczenia za rok!!                         

Dyrektor oraz Rada Pedago-
giczna ZPO w Promniku.

OGŁOSZENIE
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 Zainteresowaniem cieszyły 
się zabawy z animatorem czasu 
wolnego. Dzieci brały udział 
w licznych grach i zabawach,  na 
ich uśmiechniętych buziach 
widniały piękne, wesołe malunki 
wykonywane przez nauczycielki 
z punktów przedszkolnych. 
W towarzystwie opiekunki 
pracowni  ceramicznej  w 
Strawczynku z przyjemnością 
lepiły gliniane serduszka, 
zwierzątka i wymyślne stworki.
 Wielkie emocje małych 
widzów wywołał spektakl pn. 
"Łatek Wąchatek wyrusza na 
wieś". Było to bardzo kształcące 
przedstawienie interaktywne 
z elementami języka angielskiego 
ukazujące przyjaznego, różowego 
pudelka przedstawiającego 
swoich nowych przyjaciół, 
których spotkał na wsi. Każdemu 
z przyjaciół pomaga rozwią-
zywać jego problemy. Dzieci 
uczą się angielskiego głównie 
podczas tańców animacyjnych 
i  z a g a d e k .  K o l e j n y m  
widowiskiem był przykuwający 
wzrok i słuch występ Gminnej 
Orkiestry Dętej, która w swej 
paradzie krążyła trasą bieżni 
lekkoatletycznej.  Trzeba  
podkreślić również, że na terenie 
naszej Gminy, a mianowicie 
w Rudzie Strawczyńskiej mamy 
świetnych, młodych aktorów 
tworzących grupę teatralną, która 
w tym dniu wykazała się 

w spektaklu pt.: "Jędrek Jeżyk".
 Utalentowanych ludzi w 
Gminie nie brakuje, SCKiS 
prowadzi różne zajęcia kształ-
tujące i rozwijające talenty. Zaraz 
po występnie odbyły się pokazy 
grup tanecznych, które swe 
umiejętności pogłębiają pod 
okiem wykwalifikowanej  
instruktorki Magdaleny Waw-
rzeńczyk. 
 W tym mini-turnieju uczest-
niczyło 6 grup ocenianych przez 
jury, które za najlepszy uznało 
zespół nr.1 z Oblęgorka. 
Wyróżnieni zostali obdarowani 
upominkami ufundowanymi 
przez SCKiS. 
 Dzień Dziecka jak co roku 
przyciągnął niezliczoną liczbę 
dzieciaków w dniu ich święta. W 
czasie gdy na scenie boiska 
odbywały się kolejne przed-
stawienia i występy, na basenie 
Olimpic również nie zabrakło 
atrakcji. Blok gier i zabaw 
w wodzie dla najmłodszych 
okazał się świetną alternatywą dla 
wszystkich atrakcji, które czekały 
na terenie CS-R. Wszystkie dzieci 
bardzo chętnie uczestniczyły 
w konkurencjach takich jak zjazd 
rurą na czas, wyławianie skarbów 
czy wyścig na materacach. 
Najlepsi uczestnicy poszcze-
gólnych konkurencji zostali 
nagrodzeni  upominkami  
ufundowanymi przez firmę 
DEFRO i basen OLIMPIC. 

 31 maja br. na terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego 
"Olimpic" odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie z myślą 
o milusińskich przygotowało wiele niesamowitych atrakcji. 

Dzień Dziecka 
w C s-r „Olimpic”

 W niedzielne popołudnie na 
basenie odbywały się również 
darmowe porady instruktorów 
pływania, którzy zaprezentowali 
ćwiczenia wypornościowe, 
oswajające dzieci z wodą jak 
również dla starszych dzieci 
ćwiczenia korygujące najczęściej 
popełniane błędy. Klienci, którzy 
chcieli poszerzyć swoją wiedzę z 
zakresu poszczególnych stylów 
pływania lub uzyskać porady 
mogli skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji z instruktorem 
Łukaszem Kubickim.
 W tym dniu odbył się 
również kolejny turniej piłki 
plażowej pod patronatem 
Samorządowego Centrum 
Kultury. Zawody rozegrano nad 
zalewem w Strawczynku, 
a dzięki pięknej pogodzie 
frekwencja dopisała zarówno na 
boisku jak i wśród publiczności. 
Ostatecznie po kilkugodzinnej 
i bardzo zaciętej rywalizacji 
zwyciężyła  para  Bartosz 
Nowacki/Michał Woźniak, 
pokonując wszystkich przeciw-
ników. Drugie miejsce przypadło 
dwójce Sebastian Surma 
/Mateusz Wilczkowski, a na 
najniższym stopniu podium 
uplasowali  się  Dominik  
Woźniak  oraz Arkadiusz 
Raczyński. Wszyscy zawodnicy 
grali z wielkim zaangażowaniem, 
grając przy tym zgodnie duchem 
fair play. Na zakończenie 
najlepsza trójka otrzymała 
nagrody  rzeczowe  oraz  
wejściówki na basen "Olimpic", 
a wszyscy uczestnicy turnieju 
pamiątkowe dyplomy.
 Prowadzone przez Monikę 
Kukulską gry i zabawy takie jak 

przeciąganie liny, kręcioły hula-
hop, wyścig kulawego, wyginam 
śmiało ciało itp., cieszyły się dużą 
popularnością wśród dzieci ale 
i nie tylko. Dorośli również 
chętnie brali udział w zabawach 
rodzinnych. Podczas naszych gier 
i zabaw uczestnicy otrzymywali 
upominki ufundowane przez 
SCKiS. Rozegrany również 
został Turniej Tenisa Ziemnego 
dla  dzieci.  Zgłosiło  się  
6 chętnych. Turniej wygrał 
Kacper Tkaczyk. Wszyscy 
uczestnicy Turnieju otrzymali 
nagrody i upominki od SCKiS.
 Uroczystość została zam-
knięta dyskoteka z dwoma DJ-
ami, z których jeden to 16-letni 
Kornel Wąsowicz, mieszkaniec 
Promnika. Taka forma zakoń-
czenia przyciągnęła młodzież 
dającą popis tuż przy scenie. 
 Ten  dzień  przyniósł  
najmłodszym wiele rozrywki 
i radości co było celem imprezy, 
tak więc misję możemy uznać za 
zakończoną pomyślnie. 
 Dodatkowym punktem 
programu była akcja "Krew 
Darem Życia", ku pomocy 
potrzebującym. 
 Dyrektor SCKiS w Straw-
czynie, Maciej Lewandowski 
pragnie podziękować pracow-
nikom za zaangażowanie się 
w przygotowanie imprezy 
i czuwanie nad sprawnym jej 
przebiegiem, szczególnie Paniom 
przedszkolankom,  które  
zorganizowały wiele ciekawych 
atrakcji  nadających cało-
kształtowi odpowiedni klimat 
oraz sponsorowi głównemu 
firmie DEFRO.

Patrycja Smolarczyk

DJ-ski „duet”, Kornela Wąsowicza oraz Emila Karpińskiego, 
podczas plenerowej dyskoteki.

Pokaz taneczny dzieci ćwiczących na codzień 
na warsztatach tanecznych organizowanych przez SCKiS.
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 Czym jest ów program ? 
Określa on, jak czytamy 
w dokumencie, „strategię w za-
kresie profilaktyki, leczenia i 
minimalizowania szkód społecz-
nych i indywidualnych, wynika-
jących z nadużywania alkoholu 
oraz zażywania narkotyków”. 
Warto podkreślić, iż gmina 
Strawczyn  należy do Ogólno-
polskiej Sieci Gmin Wiodących 
(certyfikat Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych).
 Program opracowany jest 
zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Zgodnie  z  tymi  aktami  
prawnymi, gmina, poprzez 
działanie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, tworzy klimat do 
walki z tymi zagrożeniami, 
poprzez m. in.: 
 - tworzenie warunków 
sprzyjających realizacji potrzeb, 
których zaspokojenie motywuje 
powstrzymywanie się od spoży-
wania alkoholu lub innych 
środków odurzających,
 - działalność wychowaw-
czą, edukacyjną, informacyjną 
i zapobiegawczą,
 - leczenie, rehabilitację 
i reintegrację osób uzależnionych,
 - zapobieganie negatywnym 
następstwom nadużywania 
alkoholu i narkotyków,
 - ograniczanie szkód zdro-
wotnych i społecznych.
 Na realizację tych celów 
wykorzystuje się środki z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 
W roku bieżącym będzie to 
kwota 140 tys. zł.
 Na terenie gminy istnieją 
grupa samopomocowa Al - anon 
oraz grupa AA „Przedwiośnie” 
dla członków uzależnionych. 
Funkcjonuje  także  punkt  
konsultacyjny,  w którym 
udzielane są porady w zakresie 
pomocy prawnej, edukacyjnej 
oraz informacyjnej dotyczących 
problemów związanych z uzale-
żnieniami. Nie ma natomiast 
placówek odwykowych zajmują-
cych się leczeniem osób uzależ-
nionych. Mogą one korzystać 
z leczenia stacjonarnego Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalisty-
cznego dla Nerwowo i Psychi-
cznie Chorych w Morawicy lub 
terapii ambulatoryjnych w przy-
chodniach terapii uzależnienia 
i współuzależnienia w Kielcach.
 Uchwałą RG z 23 sierpnia 
2002 r. ustalono liczbę punktów 
sprzedaży napojów alkoholo-
wych  zawierających powyżej 
4,5% (z wyjątkiem piwa) przez-
naczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży - 45 
punktów, jak i w miejscu 
sprzedaży - 15 punktów.

Sytuacja w gminie
 Komisariat Policji w Straw-
czynie dysponuje dość dokład-
nymi danymi dotyczącymi 
wykroczeń popełnionych pod 
wpływem alkoholu (dane od 1 
stycznia do 30 listopada 2014 r.).  
Na terenie gminy zanotowano 
w tym czasie 342 wykroczenia, 
w tym 52 z udziałem osób nie-
trzeźwych. Oto przykłady:
 - zakłócenia porządku 
publicznego: 30 (w 2013 r. - 10),
 - zniszczenie mienia: 3 (22),
 - kradzież mienia: 3 (16),
 - drogowe: 215 (191),
 - publiczne picie alkoholu: 
15 (44),
 - wykroczenia p-ko innym 
przepisom: 76 (8).

Przestępstwa:
 - rozbój: 0 (w 2013 r. - 1),
 - pobicie: 2 (2),
 - zniszczenie mienia: 10 
(10),
 - znęcanie się nad rodziną: 
11 (15),
 - kierowanie pojazdem: 22 
(82).
 W tym okresie policja 
przeprowadziła 1180 interwencji, 
w tym 180 dotyczących osób 
nietrzeźwych, z czego 118, to 
interwencje domowe. W analo-
gicznym okresie 2013r. przepro-
wadzono 690 interwencji, w tym 
131  do tyczących  osób  
nietrzeźwych.
 W 2014 r. z różnych form 
pomocy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej skorzystały 
403 rodziny, w tym 16 rodzin, 
w których występuje problem 
alkoholowy, natomiast w roku 
2013, analogicznie: 443 rodziny, 
w tym 26 z problemami 
alkoholowymi.
 Oczywiście, powyższe dane 

 Rada Gminy, na jednej z sesji, przyjęła Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

Stop 
alkoholizmowi i narkomanii !

z pewnością nie oddają całego 
problemu związanego z naduży-
waniem alkoholu lub spożywania 
narkotyków. Dramaty z tego 
tytułu są często ukrywane przez 
rodziny z powodu wstydu przed 
sąsiadami, choć przed nimi i tak 
się nic nie ukryje. Także nie 
wszystkie wykroczenia i przestę-
pstwa, popełniane pod wpływem 
używek, trafiają do akt policyj-
nych. W wielu przypadkach 
pijanym sprawcom, po prostu, się 
udaje. Mimo to, walka z alkoho-
lizmem i narkomania jest 
konieczna i taką gminna komisja 
podejmuje.
 W 2015 roku przyjęła sobie 
w programie działania cele 
strategiczne oraz konkretne 
zadania do realizacji. Do tych 
pierwszych zaliczyć trzeba m. in.: 
 - wspieranie alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu 
przez dzieci i młodzież promu-
jących trzeźwy, zdrowy i bezpie-
czny styl życia oraz zagospo-
darowanie wolnego czasu 
(wycieczki, kolonie, obozy, 
dodatkowe zajęcia sportowe 
i kulturalne),
 - ułatwianie osobom uzależ-
nionym od alkoholu udziału 
w programach terapeutycznych,
 - organizowanie warunków 
pierwszego kontaktu osobom 
uzależnionym i współuzależ-
nionym,
 - zwiększenie skuteczności 
oddziaływań w zakresie profila-
ktyki problemów alkoholowych 
i narkomanii poprzez wdrażanie 
programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży zapobie-
gających używaniu substancji 
psychoaktywnych oraz spoży-
wania alkoholu,
 - wspieranie i udzielanie 
pomocy instytucjom, organiza-
cjom oraz osobom fizycznym 
w realizacji zadań i programów 
w zakresie profilaktyki i  
rozwiązywania problemów 
uzależnień.
 W konkretnych zadaniach 
do realizacji gminna komisja 
przewidziała m. in.:
 - zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabili-
tacyjnej dla osób uzależnionych,
 - udzielanie rodzinom, 
z problemem uzależnień, pomocy 
psychospołecznej i prawnej 
a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie,
 - prowadzenie profilakty-
cznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w powyższym 
zakresie,
 - leczenie, rehabilitację
i reintegracje osób uzależnionych,

 - ograniczenie dostępności 
do alkoholu,
 - opiniowanie wniosków 
przedsiębiorców o wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych,
 - motywowanie i kiero-
wanie na badania w zakresie 
uzależnień  oraz  leczenia  
odwykowego.

Ograniczona dostępność do 
alkohlolu ?

 Jak przewiduje się ograni-
czenie dostępności do alkoholu 
w dobie wolnego rynku ?
 Poprzez: ustalanie limitów 
punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, ustalanie zasad 
usytuowania, na terenie gminy, 
punktów sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, kontrole 
punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych.
 W programie  walki  
z alkoholizmem i narkomania na 
terenie gminy zaplanowane 
konkretne środki (ze 140 tys. zł) 
na konkretne przedsięwzięcia. 
Wśród nich warto wymienić 
choćby: 
 - na opinie psychologiczno 
– psychiatryczne lekarza biegłego 
i psychologa oraz na koszty 
kierowania wniosków do sądu 
o przymusowe leczenie - 10,2 tys. 
zł,
 - na organizowanie i finan-
sowanie wypoczynku zimowego 
i letniego dla dzieci (ferie, obozy, 
kolonie, wycieczki, „ zielone” 
szkoły itp.)  - 10 tys. zł,
 - na zakup strojów dla 
uczniów uczestniczących w zaję-
ciach na pływalni (uczniowie 
realizujący programy profilak-
tyczne w szkołach) – 5 tys. zł,
 - finansowanie kursów, 
szkoleń dla członków GKRPA, 
koordynatora, sprzedawców oraz 
innych osób zajmujących się pro-
filaktyką i rozwiązywaniem prob-
lemów uzależnień - 3,5 tys. zł,
 - na organizację i finanso-
wanie zajęć sportowo – rekrea-
cyjnych dla dzieci i młodzieży 
(bilety wstępu na pływalnię) ze 
wszystkich szkól gminnych a 
takż KS „Lechia”, Stowarzy-
szenie TOPSPIN w Promniku 
oraz dla OSP w Promniku 
i Strawczynie – prawie 70 tys. zł.
 - na dofinansowanie działań 
policji w zakresie kosztów badań 
dla osób zatrzymanych do 
wytrzeźwienia – 2 tys. zł,
 - na wyposażenie świetlic 
wiejskich i szkolnych – ponad 3 
tys. zł.
 C z y  w s z y s t k i e  t e  
przedsięwzięcia dają pożądany 
skutek ?      Jerzy Kosowski
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 26 maja br. rozpoczęła się VII edycja Europejskiego 
Tygodnia Sportu oraz XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin. 
Impeza oferuje testy i treningi sportowe różnych kategorii, 
mające na celu promowanie aktywności fizycznej jako najlepszej 
formy spędzania czasu wolnego. Tydzień pod znakiem sportu 
zakończył się 1 czerwaca br. przynosząc wiele wrażeń i emocji.

Europejski tydzień 
sportu dobiegł końca

 Przedsięwzięcie wymagało 
dobrej organizacji i współpracy 
Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie 

wraz z pasjonatami sportu, którzy 
sprawowal i  p iecze  nad  
pomyślnym  przebiegiem  
t u r n i e j ó w  o r a z  t e s t ó w  
sprawnościowych. Rytmy disco 
dance i salsy zachęcały do tańca, 
który  jak  już  wielu  się  
przekonało, wymaga nielada 
wysiłku, umiejętności i kondycji. 
Jest to jednak niesamowita forma 
rekreacji o czym można było się 
przekonać podczas  zajęć  
prowadzonych przez instruktorkę 
tańca – Magdalenę Waw-
rzeńczyk .  Dużym  zain-
teresowaniem cieszyła się piłka 
nożna co jest dość naturalne 

biorąc pod uwagę, że na terenie 
naszej Gminy mamy już dwa 
kluby doskonalące się w tej 
dziedzinie. Pod okiem Bogdana 

wykwalifikowani instruktorzy 
pływania - Michał Dziura oraz 
Łukasz Kubicki.
 Zajęcia na pływalni przy-
ciągnęły liczne grono fascynatów 
wodnych zabaw, którzy z wiel-
kim zaangażowaniem przystę-
powali do konkurencji. Wyniki 
testów sprawnościowych ukaz-
ują, że na terenie Gminy 
Strawczyn mamy wielu uzdolnio-
nych ludzi, którzy zdają sobie 
sprawe z pozytywnego wpływu 
sportu na zdrowie. Liczymy, że 
za rok, przybędzie równie 
zaskakująca liczba zawodników.  

Smolarczyk Patrycja
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Woźniaka odbyły się różne 
spotkania:  mecz  Lechii  
Strawczyn, turniej piłki nożnej, 
konkurs rzutów karnych oraz 
wspólny trening z zawodnikami 
Piast  Gliwice.  Również  
Arkadiusz Brudziński – trener 
klubu SSR Top Spin  wraz 
z zawodnikami, przeprowadzał 
treningi z zakresu piłki nożnej, 
ściągając liczne grono uczest-
ników. Poza tym zorganizował 
Turnieje Tenisa Ziemnego oraz 
zawody wędkarskie. Frekwencja 
dopisała również na turnieju 
prowadzonym przez Aleksandra 
Niwińskiego, który poza tym 

zorganizował gry i zabawy 
sportowe, gminny test Coopera 
oraz zajęcia lekkoatletyczne. 
 Warsztaty biegowe, które 
także przyciągnęły wielu 
zainteresowanych, prowadził 
Łukasz Woźniak odnoszący 
godne  podziwu  sukcesy  
w dziedzinie biegów długo-
dystansowych.
 Do ETS dołączyła SP 
z Niedźwiedzia i SP z Rudy 
Strawczyńskiej  poprzez  
zorganizowanie  rajdu po 
zakątkach Gminy Strawczyn oraz 
rajdu Perzówka – Sieniów. Po 
dotarciu na metę, na Górze 

czy turniej  szachowy na 
świetlicach wiejskich. 
 W ten wyjątkowy tydzień 
Monika Kukulska zafundowała 
mnóstwo rozrywki, poprzez 
zajęcia z form fitnesu, spin, rajd 
nordic walking, gry i zabawy 
sportowe dla dzieci oraz aqua 
aerobik. Ostatnia z wymienio-
nych opcji to inaczej mówiąc 
fitness w wodzie, jednak to nie 
wszystkie wodne sporty jakie 
odbyły się w tym czasie. Do 
wyboru było wiele wariantów, 
zorganizowane zostały zajęcia 
doskonalące pływanie na basenie 
"Olimpic", które przeprowadzali 

Siniewskiej uczestnicy rozpalili 
ognisko,  piekli  kiełbaski  
i podziwiali roztaczające się 
wokoło widoki co ułatwia taras 
widokowy oraz luneta. Ponad to 
szkoła, w Rudzie Strawczyńskiej 
zorganizowała gry i zabawy 
s p o r t o w e ,  z a ś  s z k o ł a  
w Oblęgorku rozgrywki piłki 
siatkowej, badmintona oraz 
ćwiczenia sprawnościowo – 
zwinnościowe.
 Instruktorzy do spraw 
kultury Dorota Surma i Justyna 
Sagan czuwały nad przebiegiem 
mini turniejów, gier i zabaw 
takich jak gra w "cymbergaja" 

Sport to zdrowie!
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 Kolejna impreza sportowa, na szczeblu wojewódzkim, miała 
miejsce na pięknym stadionie Centrum Sportowo - 
Rekreacyjnego  „OLIMPIC” w Strawczynku – 20 maja br. 
Odbył się tutaj Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w biegach sztafetowych dziewcząt i chłopców na 100 metrów oraz 
w tzw. sztafecie szwedzkiej. 

 W imprezie wzięło udział 
ponad 400 sportowców z całego 
regionu, w tym z trzech szkół 
z naszej gminy: ze Strawczyna, 
Oblęgorka oraz Rudy Strawczyń-
skiej. Nasi zawodnicy zwyciężyli 
w trzech  konkurencjach,  
zdobywając puchary, złote 
medale oraz dyplomy.
 Kilkadziesiąt minut przed 
oficjalnym rozpoczęciem 
zawodów padał rzęsisty deszcz, 
przyprawiając organizatorów 
oraz zawodników o gęsią skórkę, 
bo jak startować przy takiej 
pogodzie? Tuż przed 10.00 aura 
zlitowała się nad uczestnikami 
igrzysk i na niebie pojawiło się 
słońce ku uciesze organizatorów, 
zawodników i kibiców. Żarto-
wano sobie nawet, że wójt gminy 
musi mieć niezłe układy „na 
górze”, skoro zapewnił tak piękną 
pogodę na zawody.
 Igrzyska otworzył wiceku-
rator oświaty i wychowania 
Grzegorz Bień, witając  uczest-
ników imprezy i życząc im 
sukcesów sportowych. Zaraz 
potem rozpoczęły się poszcze-
gólne konkurencje – sztafety na 
100 metrów dziewcząt i chłop-
ców ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych. Po tej konku-
rencji przeprowadzono bardzo 
atrakcyjne  widowiskowo  
i sportowo sztafety szwedzkie, 
polegające na tym, że pierwszy 
zawodnik, danej ekipy, pokonuje 
100 m, drugi – 200 m, trzeci – 
300 m zaś ostatni, czwarty – 400 
metrów dystansu. Sztafetę 
przeprowadzono w kategoriach 
SP,  gimnazjów  i  szkół  
ponadgimnazjalnych.
 Wśród poszczególnych ekip 
dało się wyczuć niezwykłą 
mobilizację i chęć do osiągnięcia 
jak najlepszych wyników. 
Zawodnicy, po przebiegnięciu 
swojego dystansu, często padali 
na trawę ze zmęczenia. Szybko 
dochodzili jednak do siebie, 
wspomagani przez swoich 
opiekunów i trenerów zarazem - 
najczęściej nauczycieli wf 
w danej szkole.

Sztafety z ZPO Strawczyn 
najlepsze  na 100 metrów !

Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Strawczynku

 Świetnie zaprezentowali się 
zawodnicy ze szkół naszej 
gminy: przede wszystkim 
potrzeba pochwalić gimnazja-
listów z ZPO Strawczyn, 
przygotowanych do zawodów 
przez swoich trenerów i opie-
kunów, m.in. Małgorzatę Kozieł 
i Aleksandra Niwińskiego. 
Zarówno dziewczęta  jak  
i chłopcy zajęli I miejsca w biegu 
rozstawnym na 100 metrów. 
Dziewczęta biegły w składzie: 
Gabriela Jaros, Kinga Dula, 
Julia Szymoniak oraz Monika 
Kurczyńska, zaś team chłopców 
składał się z: Kacpra Ślęzaka, 
Kacpra Nygi, Wiktora Dzwon-
ka i Damiana Duli. Warto 
podkreślić, że to wicemistrzowie 
Polski w tej konkurencji z 2014 
roku. Trzeba podkreślić, iż II 
miejsce w tej sztafecie zajęli 
chłopcy z ZPO w Oblęgorku 
w składzie: Kamil Kaniowski, 
Szymon Bożęcki,  Adrian Śliwa 
oraz Karol Śliwa.
 To nie koniec sukcesów: 
w sztafecie szwedzkiej chłopców 
II miejsce zajął zespół Klubu 
OLIMP  ze  S t rawczyna  
w składzie: Mateusz Cerkow-
niak, Michał Gad, Kamil 
Komisarczyk i Adrian Czu-
pryński. Chłopcy trenowani są 
przez Aleksandra Niwińskiego 
oraz Łukasza Woźniaka.
 Warto jeszcze odnotować, 

że w tej sztafecie, w kat. szkół 
podstawowych,  III miejsca 
zajęły 4 – osobowe reprezentacje 
dziewcząt i chłopców z ZPO 
w Oblęgorku.

  Miłym akcentem na 
zakończenie igrzysk, była 
dekoracja najlepszych ekip. 
Puchary, medale i dyplomy 
wręczyli najlepszym dyrektor 
ZPO w Strawczynie Elżbieta 
Błaszczyk oraz członek Zarządu 
Okręgowego Związku L.A. 
w Kielcach - Barbara Chuda.
 Podczas zawodów udało mi 
się porozmawiać z mistrzynią 
Polski, z ub. roku, w biegu na 
3000 m. (zawody rozegrano we 
Wrocławiu) Agnieszką Filipow-

ską, która na igrzyskach w Straw-
czynku reprezentowała Szkołę 
Mistrzostwa  Sportowego  
w Ostrowcu Św. i, oczywiście, 
wraz z koleżankami, wygrała tę 
sztafetę.  Mistrzyni  była  
w Strawczynku już po raz drugi.
 - Jestem zachwycona 
obiektem sportowym w Straw-
czynku, który spełnia najwyższe 
wymogi sportowe – powiedziała.  
Bardzo dobrze biega mi się tutaj 
i chętnie przyjeżdżam do was na 
zawody. Za każdym razem są one 
świetnie przygotowane, obiekt 
sportowy jest bez zarzutu...
 Rozmawiałem  także  
z szefem igrzysk, wiceprezesem 
Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego Dariuszem 
Kosem, który przekazał, za 
naszym pośrednictwem, serde-
cznie podziękowania wójtowi 
gminy Tadeuszowi Tkaczykowi,  
dyrektorowi Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu 
Maciejowi Lewandowskiemu 
oraz pracownikowi SCKiS 
Michałowi Dziura za udostę-
pnienie stadionu, za pomoc 
w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu zawodów. Do podzię-
kowań tych dołączył sędzia 
główny zawodów, prezes WSZS 
– Wiesław Rożej.
 Dodajmy, że patronat nad 
imprezą przyjął marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, który ufun-
dował: puchary, medale i dyplo-
my dla najlepszych sportowców.   
 Zwycięzcy igrzysk woje-
wódzkich w Strawczynku wezmą 
udział w finale ogólnopolskim: 
13 -14 czerwca w Łodzi.       

(Kos.)

?????
?????????????????

?????
?????????????????
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 Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie to szkoła  
która stwarza swoim wychowankom warunki do rozwijania 
własnych pasji, zainteresowań i zdolności. Świadczyć o tym mogą 
liczne sukcesy, jakie każdego roku odnoszą oni zarówno 
w dziedzinie wiedzy, jak i sportu. W bieżącym roku szkolnym, jak 
donosi dumna z osiągnięć  swych podopiecznych dyrektor ZPO – 
pani Elżbieta Błaszczyk, szkoła pochwalić się może laureatką 
konkursu języka niemieckiego – Aleksandrą Kruszewską – 
uczennicą II klasy gimnazjum, finalistką konkursu 
polonistycznego – Julią Szymoniak, również uczennicą  klasy II, 
Oskarem Gadem z klasy III– finalistą konkursu biologicznego, 
a zarazem laureatem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 

 Ponadto wychowankowie 
ZPO w Strawczynie wyróżnili się 
w wielu innych dziedzinach. Jak 
się okazuje, świetnie radzą sobie
z ortografią. Oskar Gad zajął 
I  miejsce  w  Gminnym  
Konkursie Ortograficznym, 
a jego młodsza koleżanka – Julia 
Szymoniak – II miejsce. 
W szkole podstawowej również 
w konkursie ortograficznym 
Natalia Staszewska i Kornel 
Ciepluch z klasy VI zajęli kolej-
no II i III miejsce. Natalia 
Staszewska ze swoją koleżanką 
z klasy, Angeliką Świercz, 
wywalczyły ponadto I miejsce 

w Gminnym Konkursie Reli-
gijnym. Uczennice gimnazjum: 
Julia Szymoniak, Sandra 
Sobura i Natalia Wróblewska 
zajęły trzy pierwsze miejsca 
w Gminnym Konkursie Wiedzy 
o Życiu i Twórczości Stefana 
Żeromskiego.
 Nie mniej powodów do 
radości i dumy dostarczają szkole 
liczne  sukcesy  sportowe 
wychowanków. W ostatnim tylko 
czasie  w  Mistrzostwach  
Województwa w Biegach 
Sztafetowych „Vena Sport” 
chłopcy z Gimnazjum nr 1 
w Strawczynie wywalczyli 

Sukcesy ZPO w Strawczynie

 Gmina Strawczyn bierze 
udział w ogólnopolskim projekcie 
utworzenia trasy rowerowej pn. 
"Trasy Rowerowe w Polsce 
Wschodniej - Promocja". Szlak 
Green Velo przecina teren naszej 
gminy. Zapraszamy wszystkich 
przedsiębiorców do uczestnictwa 
w projekcie oraz do udziału

w nieodpłatnym spotkaniu 
promocyjno - informacyjnym, 
które odbędzie się 17 czerwca 
w Kielcach. Więcej informacji na 
stronie www.greenvelo.pl. 

Informacje:
Kamila Górecka: 665-340-005, 
Magdalena Szalla: 665-340-006 

 Projekt Multi Sport realizowany jest w 22 gminach, m.in. 
w gm. Strawczyn. Bierze w nim udział 450 dzieci z całego regionu. 
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
(100 tys. zł), Urząd Marszałkowski (60 tys. zł) oraz przez 
poszczególne gminy ( po 2 tys. zł).
 Ostatnio w Urzędzie 
Marszałkowskim w Kielcach 
odbyło się spotkanie nauczycieli 
i trenerów z tych gmin, podczas 
którego odebrali oni sprzęt 
sportowy: komplet piłek do gier 
zespołowych – koszykówki, 
siatkówki, piłki nożnej i ręcznej 
a także: stopery, taśmę mierniczą 
i zestawy do badmintona. Sprzęt 
wręczyli: dyrektor Departamentu 

Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki UM – Jacek 
Kowalczyk i prezes Święto-
krzyskiego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych – Jerzy 
Kula. Sprzęt dla naszej gminy 
odebrał trener „OLIMP-u” - 
Łukasz Woźniak.
 Otrzymany sprzęt na pewno 
przyczyni się do rozwoju sportu 
na terenie naszej gminy.    (J.)

Sprzęt sportowy 
dla Strawczyna

W ramach projektu Multi Sport

 - Zależy nam na populary-
zacji triathlonu - mówi Marcin 
Kosiba. Zachęcamy te osoby, 
które nie mają przynależności 
klubowej, a trenują triathlon o 
kontakt z naszym stowa-
rzyszeniem. Mamy już ustawione 
treningi pływackie na basenie 

w Strawczynie. Odbywają się 
w środy o godzinie 20.30, 
w piątek i niedzielę o 20. Jesteś-
my w trakcie ustalania terminów 
zajęć biegowych i jazdy rowerem 
- wyjaśnił Marcin Kosiba, który 
prowadził pierwsze zajęcia 
z Dorotą Janus.

Klub Ekstremalni Strawczyn 
rozpoczął działalność

 W miniony weekend (16 – 17 maja br.) z regularnymi 
treningami ruszyli Ekstremalni Strawczyn. 

I miejsce w sztafecie 4x100m 
(skład: Kacper Ślęzak, Kacper 
Nyga,  Wiktor Dzwonek,  
Damian Dula) oraz II miejsce 
w sztafecie szwedzkiej (100-200-
300-400m: Mateusz Cerkow-
niak, Michał Gad, Kamil 
Komisarczyk, Adrian Czup-
ryński). Również I miejsce 
zajęły w sztafecie 4x100m 
dziewczęta (skład: Kinga Dula, 
Gabrysia Jaros, Monika Kur-
czyńska, Julia Szymoniak). 
Zwycięskie drużyny będą repre-
zentować szkołę w finałach ogól-
nopolskich 14 czerwca w Łodzi.
 Gimnazjaliści ze Straw-
czyna mają ponadto na swym 
koncie wiele sukcesów w Indy-
widualnych Mistrzostwach 
Województwa w Lekkiej Atle-
tyce Gimnazjów. Wymienić tu 
warto następujące osiągnięcia:
 I miejsce w biegu  na 100m 
- Wiktor Dzwonek,
 II miejsce w biegu  na 
100m - Damian Dula,
 I miejsce w biegu  sztafe-
towym 4x100m chłopców 
(Adrian Czupryński, Kacper 
Nyga,  Wiktor Dzwonek,  
Damian Dula),
 II miejsce w biegu na 
300m - Adrian Czupryński,

 III miejsce w biegu na 
300m - Kamil Komisarczyk,
 II miejsce w biegu 300m 
przez płotki - Adrian Czu-
pryński,
 III miejsce w biegu 300m 
przez płotki  - Kacper Nyga,
 II  miejsce  w biegu  
sztafetowym  4x100m dziewcząt  
(Kinga Dula, Gabrysia Jaros, 
Monika Kurczyńska, Julia 
Szymoniak). 
 Także w Drużynowych 
Mistrzostwach Województwa 
w Lekkiej Atletyce Gimnazjów 
I miejsce  zajęli  chłopcy 
z Gimnazjum nr 1 w Strawczynie 
w składzie: Wiktor Dzwonek, 
Damian Dula, Kacper Ślęzak, 
Kacper Nyga, Kamil Komisar-
czyk, Adrian Czupryński, 
Kewin Gad, Piotr Czarnecki, 
Michał Gad, Kamil Jankowski, 
Jakub Kukulski, Konrad 
Ciołak, Dawid Wychowaniec.
 Takich sukcesów można nie 
tylko pozazdrościć zarówno 
uczniom Zespołu Placówek 
Oświatowych w Strawczynie, jak 
i ich  nauczycielom, ale przede 
wszystkim  pogratulować  
pracowitości,  wytrwałości  
i ducha walki. 

Adresy:  

Samorządowe  Centrum  Kultury  i  S portu  w  S trawczynie,

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

Redagują:   Jerzy  Kosowski  –  redaktor  naczelny  oraz  zespół

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

Druk:  Drukarnia  PressGraf

Redakcja  zastrzega  sobie  prawo  skracania  i  adiustacji  tekstów  oraz  

możliwość  zmiany  tytułu. 

OGŁOSZENIE
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Zawody Pływackie

 Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie 
zaprasza wszystkich uczniów 
Szkół Podstawowych klas I-III 
które brały udział w projekt 
powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” do wzięcia 
udziału w II edycji Zawodów 
Pływackich pt. ,,Umiem pływać 
i czuję się bezpiecznie z 
pływalnią ,,Olimpic”, aby szkoła 
mogła wziąć udział w zawodach 
musi do dnia 19 Czerwca br. 
w dowolnym nie przekraczalnym 
terminie przyjechać i przejść 
eliminacje, spośród grypy 
wyłonimy najlepszych 10 
pływaków pozostałe osoby 
zapraszamy na trybuny do 
aktywnego wzięcia udziału w 
dopingowaniu swojej drużyny.
 Drużyna która najlepiej, 

najgłośniej i najbarwniej będzie 
dopingowała swoich pływaków 
otrzyma karnet w kwocie 300 zł 
do wykorzystania w CSR- 
,,Olimpic”. Dla pozostałych 
dopingujących uczestników 
przygotowaliśmy pojedyńcze 
karnety.
 Finał zawodów ,,Umiem 
pływać i czuję się bezpiecznie 
z pływalnią ,,Olimpic” odbędzie 
się 22.06.2015r o godzinie 10:00.
 Na zwycięzców czekają 
medale, dyplomy oraz atrakcyjne 
nagrody. Oprócz klasyfikacji 
indywidualnej uczestników 
prowadzona będzie dodatkowa 
klasyfikacja szkół.
    Zachęcamy do miłego 
spędzenia czasu na krytej 
pływalni, gwarantujemy dobrą 
zabawę.

Półkolonie  letnie 2015

 Po raz kolejny Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie organizuje półkolonie letnie w celu dostarczenia 
dzieciom ciekawych zajęć i wiele rozrywki.

 Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie  
organizuje  półkolonie  na 
Centrum Sportowo  -  Rekre-
acyjnym OLIMPIC w Straw-
czynku.
 W półkoloniach udział 
mogą wziąć dzieci w wieku 6-13 
lat.
 Termin półkolonii: 27 lipiec 
– 7 sierpień 2015 roku. 
 Odpłatność za półkolonie 
wynosi 350 zł za osobę. 
 Dla dzieci rolników istnieje 
możliwość współfinansowania 

półkolonii z funduszu Związku 
Młodzieży Wiejskiej.  W tym 
przypadku odpłatność wynosi 50 
zł /osoba.  Warunkiem udziału 
jest ubezpieczenie co najmniej  
jednego z rodziców/prawnych 
opiekunów w pełnym zakresie 
lub pobieranie renty bądź 
emerytury z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 
 W ramach organizowanych 
półkolonii letnich zapewniamy:
 - zajęcia 5 dni w tygodniu 6 
godzin dziennie,
 - opiekę wykwalifikowanej 

 
Grupa dzieci podczas zajęć na Półkoloni 2014.

Przyspieszony Wakacyjny
kurs nauki pływania

Wakacje Tuż Tuż.....
 Zadbaj o bezpieczeństwo 
swojego dziecka w czasie 
letniego wypoczynku. 
 Pływalnia  OLIMPIC  
organizuje wakacyjny kurs nauki  
i doskonalenia pływania. Zajęcia 
będą przeprowadzone w dwóch 
g r u p a c h :  p o c z ą t k u j ą c y  
i doskonalący swoje umiejętności 
pływackie,  odpowiednio  
o godzinach 10 i 11 oraz 18 i 19. 

Harmonogram wakacyjnego 
kursu będzie intensywny, gdyż 
zajęcia zorganizujemy co drugi 
dzień tzn. (Pn, Śr, Pt) przez cztery 
tygodnie tj 10 lekcji. Pierwszą 
turę rozpoczniemy  od 1.07.2015r 
natomiast druga tura odbędzie się 
w sierpniu.
 Zadbaj o bezpieczeństwo 
swoich dzieci i nie zwlekaj. 
Zapisz swoje dziecko w kasie 
pływalni już dziś.....

kadry pedagogicznej,
 -  posiłki,
 - organizację programu 
kulturalno-oświatowego (cało-
dniowa wycieczka, zajęcia 
sportowe, plastyczne, wejścia na 
basen, warsztaty ceramiczne, itp.)
  - ubezpieczenie.
Ilość miejsc ograniczona!
 W przypadku  chęci  
zapisania dzieci na półkolonię  
prosimy o dostarczenie pisemnej 
deklaracji uczestnictwa, nie 
później niż do 30 czerwca 2015 r. 
Deklarację należy złożyć w kasie 
krytej pływalni OLIMPIC 
w Strawczynku. 

 Deklaracje do pobrania ze 
strony www.olimpocstrawczyn.pl 
lub w kasie pływalni. W razie 
pytań prosimy o kontakt tel. 41 
30 38 635, Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie, wydział kultury 
(dawny GOK ) Strawczyn, ul. 
Żeromskiego 16,  godz. 7.30 – 
15.30 .

UWAGA!
 Pó łko lon ie  zos t aną  
zorganizowane  tylko  w  
przypadku uzbierania min 15 
osób – odpłatność 350 zł oraz 45 
osób w grupie rolniczej 

Noc świętojańska

 24 czerwca, w noc prze-
silenia wiosenno - letniego odbę-
dzie się impreza plenerowa przy 
zalewie w Strawczynie, której 
rozpoczęcie przewiduje się na 
godz. 19.00, a zakończenie na 
21.00. Program przewiduje 

wspólne wicie wianków oraz 
poszukiwanie "kwiatu paproci". 
Będzie również rozpalone 
ognisko  z  możl iwością  
upieczenia kiełbaski. Wszystkich 
zainteresowanych zachęcamy do 
udziału w wydarzeniu.
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