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Boże Narodzenie
święto wszystkich Polaków!
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ZieMia StraWczYńskA

Ścisłe określenie cza-
su powstania liturgicznego świę-
ta narodzin Chrystusa (Boże
Narodzenie), podobnie jak i po-
wód umieszczenia go w kalen-
darzu liturgicznym - 25 grud-

nia, jest kwestią nadal
dyskutowaną przez uczonych.
Według dostępnych źródeł,
święto wprowadzono najpierw
w Rzymie w IV lub pod koniec
III w.

Święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.
Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grud-
nia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygo-
dniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwane-
go adwentem.

Geneza i historia święta

Przez pierwsze trzysta
lat istnienia chrześcijaństwa na-
rodziny Chrystusa miały zna-
czenie tylko ze względu na Je-
go genealogię potwierdzającą,
że jest Mesjaszem. Pierwszą za-
chowaną wzmianką wskazują-
cą istnienie publicznych cele-
bracji liturgicznych święta
narodzin Chrystusa jest notat-
ka w dziele Chronografz 354
r. (zredagowana już w 336 r.),
znajdującym się obecnie w zbio-
rach Biblioteki Watykańskiej .
Notatka została umieszczona
w części dzieła poświęconej
wspomnieniom liturgicznym
męczenników tzw. Depositio
Martyrum. Przed listą męczen-
ników czczonych tego dnia (tzn.
konkretnie VIII Calendas lanu-
arii, czyli 25 grudnia) umiesz-
czono wpis o narodzinach Chry-

stusa w Betlejem w Judei, co
sugeruje, że była to informacja
o obchodzie liturgicznym tego
wydarzenia.

Możliwe, że święto
Bożego Narodzenia zostało
przyjęte przez Kościół po zwy-
cięstwie cesarza Konstantyna
Wielkiego nad Maksencjuszem
w 312 roku lub Licyniuszem
w 324 r. Wtedy data powstania
święta przypadałaby nie wcze-
śniej niż na rok 313. Jeśli świę-
to to było chrześcijańską reak-
cją na podniesienie do rangi
święta państwowego święta Na-
talis Solis Invicti (narodzin bo-
ga Słońca) przez cesarza Aure-
liana, początki obchodu Bożego
Narodzenia byłyby wcześniej-
sze, sięgałyby roku 300 lub na-
wet 275.

Powstanie święta

W ewangeliach nie jest
wspomniana data narodzin Je-
zusa Chrystusa. Najstarszym
znanym obecnie autorem, któ-
ry pisał o narodzinach Jezusa
Chrystusa w grudniu jest Hipo-
lit Rzymski. W datowanym na
204 rok Komentarzu do Księgi
Daniela napisał on: Pierwsze
przyjście Pana naszego wcielo-

nego, w którym narodził się
w Betlejem miało miejsce ósme-
go dnia przed kalendami stycz-
niowymi (tzn. 25 grudnia). Dzień
25 grudnia jako datę dzienną
narodzin Chrystusa podał też
rzymski historyk chrześcijań-
ski Sekstus Juliusz Afrykański
w swojej Chronographiai z roku.

Istnieją różne wyja-

Dzień 25 grudnia

Liturgiczne święto Bo-
żego Narodzenia rozprzestrze-
niło się począwszy od IV w.
w Kościele zachodnim szybko.
Sprzyjało temu przyjęcie go na
dworze cesarskim Konstantyna
Wielkiego. Święto wspierało

przyjęcie dogmatu o bóstwie
Jezusa Chrystusa ogłoszonego
przez Sobór nicejski I (325 r.)
i tym samym było pomocą w
walce z herezją arianizmu, ne-
gującą boską naturę Chrystusa.

Rozwój święta

W niektórych kościo-
łach chrześcijańskich święta
Bożego Narodzenia zaczynają
się od dnia poprzedzającego
rocznicę narodzin Jezusa – Wi-
gilii (wieczór 24 grudnia), zwa-
nej w Polsce regionalnie
Gwiazdką. W dniu tym trady-
cją w Polsce jest post jakościo-
wy (bezmięsny, w pewnych re-
gionach kraju jest to post ścisły).
Punktem kulminacyjnym dnia
jest uroczysta kolacja, do któ-
rej tradycja nakazywała zasia-
dać po pojawieniu się na niebie
pierwszej gwiazdki, na pamiąt-
kę gwiazdy prowadzącej Trzech
Króli do stajenki.

Polska literatura kuli-

narna (np. Lemnis Vitry) poda-
je, że liczba gości w czasie wie-
czerzy wigilijnej powinna być
parzysta (plus jeden talerz dla
nieobecnych/zmarłych/niespo-
dziewanych przybyszów/Dzie-
ciątka). Natomiast nie ma zgod-
ności co do liczby potraw:
według niektórych źródeł po-
winna ona wynosić 12, zaś
w innych podkreśla się,
że winna być nieparzysta, ge-
neralnie 1 3 u magnatów,
11 u szlachty, 9 u mieszczań-
stwa. Te 13 potraw jest górną
granicą. Ale według księcia
J. O. Radziwiłła, można spró-
bować wszystkich ryb, które są
liczone jako jedno danie.

Wigilia Bożego Narodzenia

W nocy, najczęściej
o północy, w kościołach rzym-
skokatolickich rozpoczyna się
uroczysta msza zwana Paster-
ką. Następny dzień (25 grud-
nia) jest nazywany Bożym
Narodzeniem, a 26 grudnia

to w Polsce drugi dzień świąt
obchodzony na pamiątkę
św. Szczepana, pierwszego mę-
czennika za wiarę chrześcijań-
ską. Kolorem liturgicznym
w okresie Bożego Narodzenia
jest kolor biały.

Dzień 25 grudnia

śnienia obrania tego dnia dla li-
turgicznej celebracji Bożego
Narodzenia. Najbardziej popu-
larna wśród uczonych interpre-
tacja uznaje, że chrześcijanie,
nie znając faktycznej daty na-
rodzin Chrystusa, obrali tę da-
tę jako symboliczną. Był to dzień
bliski dniowi przesilenia zimo-
wego. W II-IV wieku 25 grud-
nia obchodzono dzień urodzin
Mitry. Cesarz Aurelian nakazał
w 274 r., by w tym dniu obcho-

dzono święto synkretycznego
kultu Sol Invictus – narodziny
boga Słońca. Świętowanie na-
rodzin Boga-Człowieka, Jezu-
sa Chrystusa, nazywanego
„Słońcem sprawiedliwości”,
„Światłością świata”, „Świa-
tłem na oświecenie pogan”, by-
ło chrześcijańską odpowiedzią
na ten kult pogański. Interpre-
tację tę popierają m.in. H. Use-
ner, B. Botte, H. Frank, J. A.
Jungmann.
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Radni nie przyjęli
strategii rozwoju gminy

Obrady rozpoczął prze-
wodniczący radyArkadiusz
Wilczkowski, witając uczest-
ników sesj i z wójtem gminy Ta-
deuszem Tkaczykiem oraz rad-
ną powiatu kieleckiego Moniką
Jabłońską.

Radni przyjęli porzą-
dek obrad, po czym przeszli
do jego realizacji.

W ramach interpelacj i,
dwie radne zwróciły się do wój -
ta z pytaniami dotyczącymi:
możliwości płacenia kartą ban-
komatową za bilet na basen w
krytej pływalni w Strawczynku
oraz z problemem podtapiania
posesj i p. Kowalskich przy dro-
dze powiatowej .

Odpowiadając, w dal-
szej części sesj i, na te pytania
wójt stwierdził min.: - Samo-
rządowe Centrum Kultury
i Sportu ok. rok temu intereso-
wało się możliwością zamon-
towania przy kasie basenu ter-
minala płatniczego. Okazało
się, że będzie to przedsięwzię-
cie nieopłacalne. Centrum sta-
rało się także o zamontowanie
tam bankomatu. Niestety, ża-
den bank nie okazał zaintereso-
wania tym pomysłem.

Problem podtapiania
posesj i p. Kowalskich powinien
zostać rozwiązany przez zarząd-

cę drogi – Powiatowy Zarząd
Dróg w Kielcach, albowiem po-
sesja jest zlokalizowana przy
drodze powiatowej . Wójt zade-
klarował pomoc poszkodowa-
nym w interwencji w PZD.

Wójt gminy złożył na-
stępnie informacje z realizacji
uchwał RG oraz ze swoich prac
między sesjami Rady Gminy
(omówienie publikujemy od-
dzielnie).

Radni przeszli do po-
dejmowania uchwał: m.in. do-
konali zmian w budżecie gmi-
ny na ten rok – zmniejszono
plan dochodów budżetu oraz
plan wydatków o kwotę
49.1 25 zł. Konsekwencją tej de-
cyzji były także zmiany w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej
na lata:2016 – 2024.

Radni przyjęli także
pakiet uchwał podatkowych,
m.in. na wniosek radnego Da-
riusza Raka (złożony podczas
analizy projektów podatków w
komisjach RG) obniżono śred-
nią cenę skupu żyta, dla celów
wymiaru podatku rolnego,
z kwoty 53,75 zł do kwoty
45,00 zł za 1 dt. Kolejne uchwa-
ły z tego pakietu, to: wysokość
podatku od nieruchomości,
w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i dekla-

Odbyła się - 4 grudnia br. - kolejna sesja Rady Gmi-
ny, podczas której radni mieli przyjąć m.in. „Strategię Roz-
woju Gminy Strawczyn na lata: 2015 – 2025”. Rada, więk-
szością głosów, nie przyjęła strategii, przesyłając jej projekt
do ponownej analizy w komisjach RG.

Z sesji Rady Gminy racj i na podatek leśny, rolny i
od nieruchomości, w sprawie
zwolnienia z podatku od nieru-
chomości przedsiębiorców roz-
poczynających działalność go-
spodarczą, w ramach programu
pomocy de minimis, w sprawie
określenia podatku od środków
transportowych (utrzymano je
na poziomie 2015 r.), w spra-
wie opłaty targowej i zasad jej
poboru (dzienna stawka podat-
ku na terenie gminy (od 1 stycz-
nia 2016 r.) wyniesie 22,00 zł)
oraz w sprawie wprowadzenia
samorządowego „Programu dla
rodzin wielodzietnych”.

Wiele kontrowersj i,
wyrażonych w dyskusji na se-
sj i, dostarczył projekt „Strate-
gii Rozwoju Gminy Strawczyn
na lata: 2015 – 2025”. Przed-
miotem sporu między radnymi
a wójtem gminy był zapis,
w zał. nr 2 do „Strategii”, któ-
ry mówił o rewitalizacji gminy
Strawczyn. Radni, na komisjach,
rozszerzyli ten zapis o słowa:
„rewitalizacji miejscowości gmi-
ny Strawczyn”.

Okazuje się, że przy-
jęcie takiego zapisu mogłoby
skutkować odrzuceniem wnio-
sku gminy Strawczyn o przy-
znanie środków przez Urząd
Marszałkowski. Wyjaśniła to
Anna Gad, zajmująca się

w gminie m.in. pozyskiwaniem
środków z zewnątrz na inwe-
stycje gminne, po konsultacj i
z Urzędem Marszałkowskim.
Okazuje się, że rozszerzenie za-
pisu rewitalizacji na sołectwa,
faktycznie wiązałoby się
z odrzuceniem wniosku gminy
przez UM. Program, z którego
można pozyskać środki
(ok. 3 mln zł), uwzględnia bo-
wiem tylko „centrum gminy”.

To wyjaśnienie nie za-
dowoliło części radnych, któ-
rzy przegłosowali (7 głosów
„za”, 4 - „przeciw”) cofnięcie
„Strategii” do ponownej anali-
zy w komisjach Rady Gminy
i jej rozpatrzenie na kolejnej se-
sj i.

Taka decyzja sprawi-
ła, że wójt złożył wniosek
o zwołanie kolejnej sesj i RG
w ciągu siedmiu dni (zgodnie z
Regulaminem RG). Składając
ten dokument, wójt stwierdził
min.: „Przeszkadzacie (aluzja
do radnych tzw. opozycji, sta-
nowiących większość w RG –
przyp. red.) mi w działaniach
na korzyść gminy. Liczy się bo-
wiem czas złożenia wniosku
do Urzędu Marszałkowskiego.
Jest to kryterium, które było już
stosowane przez Urząd Mar-
szałkowski. Takie działanie jest
działaniem przeciwko miesz-
kańcom gminy…”

Po złożeniu wniosku
przez wójta, przewodniczący
ogłosił krótką przerwę w obra-
dach, by Prezydium RG ustali-
ło datę kolejnej sesj i. Po prze-
rwie podano termin kolejnych
obrad RG: 10 grudnia,
godz.14.00, w sali nr 46 UG.

Rada przyjęła następ-
nie informację o realizacji za-
dań oświatowych w gminie

Strawczyn, w roku szkolnym
2015/2016. Przegłosowano tak-
że wniosek Rady Gminy o prze-
prowadzenie konsultacj i spo-
łecznych w sprawie lokalizacji
przedszkola gminnego na tere-
nie gminy. Konsultacje te mają
być przeprowadzone do 30 mar-
ca 2016 roku.

Po wyczerpaniu po-
rządku obrad, sesję zakończono.

(Kos. )

Interpelację pod adresem wójta zgłasza radna, wiceprzewod-
nicząca RG - Małgorzata Rządkowska.

Radni głosują nad obniżeniem podatku rolnego.
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Radni najpierw prze-
głosowali skrócony porządek
obrad, po czym przeszli do
głównego punktu spotkania -
głosowania nad jedyną uchwa-
łą tego dnia, w sprawie uchwa-
lenia Strategii Rozwoju Gminy
Strawczyn na lata: 2015 – 2025.
Przypomnijmy, że jest to nie-
zbędny dokument, który musi
być załączony do wniosku
o unijne środki na rewitalizację
Strawczyna.

Przewodniczący RG
stwierdził przed głosowaniem,
że uchwała nie została podjęta
na poprzedniej sesj i, ponieważ
niektórzy radni mieli wątpliwo-
ści co do jej treści. Dyskutowa-
no nad nią podczas obrad po-
szczególnych komisj i RG.
Występując w ich imieniu, prze-
wodniczący Komisj i Budżetu
i Inwestycji RG – Rafał Kwie-
cień stwierdził, że wątpliwości

te zostały rozwiane. Wwyniku
głosowania, uchwałę w spra-
wie Strategii Rozwoju Gmi-
ny Strawczyn na lata: 2015 –
2025 przyjęto jednogłośnie.

Przed zakończeniem
najkrótszej w tej kadencji sesj i
Rady Gminy, jej przewodniczą-
cy złożył uczestnikom obrad
życzenia świąteczne. Dołączył
do nich także wójt gminy, ży-
cząc m.in. dobrej współpracy
i porozumienia w interesie gmi-
ny.

Życzenia świąteczne
i noworoczne uczestnikom se-
sj i oraz ich rodzinom złożył tak-
że, uczestniczący w obradach,
radny Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego (od dwóch
tygodni) - Tomasz Zbróg.

Po wyczerpaniu po-
rządku obrad, Arkadiusz Wilcz-
kowski zamknął obrady.

(J.K. )

Konsekwencją wniosku wójta Tadeusza Tkaczyka
z ostatniej sesji Rady Gminy (4 grudnia br.), przewodniczą-
cy RG –Arkadiusz Wilczkowski zwołał obrady rady w cią-
gu siedmiu dni od złożenia wniosku przez wójta. Sesja odby-
ła się 10 grudnia br. i była najkrótszą sesją w tej kadencji.

Strategia rozwoju gminy przyjęta!

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę RG o strategii rozwoju gminy.

Najkrótsza sesjaw tej kadencji

Zprac wójta
między sesjami RadyGminy

W zakresie inwestycji: prowa-
dzone są prace przy budowie
chodnika przy ul. Spacerowej
w Chełmcach, zakończono pra-
ce przy remoncie drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych
w Rudzie Strawczyńskiej - Po-
ręby Janowskie – na długości
517 m, prowadzone są prace
przy budowie chodnika w Kuź-
niakach na dł. 260 m, które zo-
stały wstrzymane do czasu wy-
jaśnienia przyczyn wypadku.

Przez ZGK wykonane
zostały krótkie odcinki kanali-
zacji w Promniku – ul. Św. Te-
kli – dł. 209 m oraz w Oblęgor-
ku – ul. Widok – 152 m.
Ponadto:
- przedłożono opracowaną „Stra-
tegię Rozwoju Gminy Straw-
czyn na lata: 2015 – 2025” Ra-
dzie Gminy celem jej przyjęcia,
- trwa współpraca z Kieleckim
Obszarem Funkcjonalnym,
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych,
- opracowane są wnioski w ra-
mach konkursu PROW (drogi

lokalne).
Trwa procedura zmian

„Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gmi-
ny Strawczyn” wraz z aktuali-
zacją „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Straw-
czyn”. Na dzień 17 grudnia br.
zaplanowano spotkanie robo-
cze, w którym mogą uczestni-
czyć wszystkie zainteresowane
osoby.
W zakresie oświaty:

29 października br.,
wypłacono pomoc finansową
na zakup podręczników uczniom
rozpoczynającym, w roku szkol-
nym 2015/2016, naukę w kla-
sach III SP, w ramach Rządo-
wego Programu Pomocy
Uczniom „Wyprawka szkolna”.

30 listopada odbyło się
posiedzenie komisj i egzamina-
cyjnej powołanej do przepro-
wadzenia egzaminu na stopień
nauczyciela mianowanego.
Do egzaminu przystąpił jeden
nauczyciel ze SP w Niedźwie-

Od ostatniej sesji RG, 28 października br., wójt
wykonywał bądź nadzorował prace związane z: określeniem
sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, przygotowaniem
projektów nowych uchwał, gospodarowaniem mieniem gmi-
ny, realizacją budżetu i przygotowaniem budżetu gminy
na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata:
2016 – 2024.

dziu. br.
W listopadzie do UG

wpłynęły trzy wnioski w spra-
wie przyznania zasiłku szkol-
nego.

W ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytel-
nictwa do UG wpłynęły wnio-
ski dyrektorów szkół na
realizację programu dotyczące-
go wspierania, w latach: 2016
– 2020, organów prowadzących
szkoły w zakresie rozwijania

zainteresowań uczniów przez
promocję i wspieranie czytel-
nictwa dzieci i młodzieży,
w tym na zakup nowości wy-
dawniczych.

W omawianym okre-
sie wójt wziął udział w licznych
wydarzeniach na terenie gminy
i regionu, reprezentując tam
władze naszej gminy.

W tym czasie wójt wy-
dał kilkanaście zarządzeń doty-
czących funkcjonowania gminy.

Umiemy pozyskiwać
unijne pieniądze

Ranking uwzględnił
także wszystkie gminy wiejskie.
W ich zestawieniu najlepiej wy-
padła gmina Solec – Zdrój
w pow. buskim, który zajął
7 miejsce w Polsce – 8305,06
zł na osobę. Bardzo dobrze
w tej klasyfikacji wypadła gmi-
na Strawczyn, która zajęła IV

miejsce w regionie świętokrzy-
skim – 4371 ,1 8 zł na mieszkań-
ca. Gmina, jak wiemy, mocno
przymierza się do kolejnej tran-
szy unijnych środków na lata:
2015 – 2020. Będzie to już
ostatnia szansa skorzystania
z pomocy Unii Europejskiej .

(J. )

„Wspólnota” - pismo samorządu terytorialnego
w Polsce – opublikowało ostatnio ranking miejscowości (wo-
jewództwa, powiaty, miasta, gminy), które pozyskiwały fun-
dusze unijne, w latach 2007 – 2014. Województwo święto-
krzyskie okazało się całkiem sprytne w tej działalności,
zajmując w kraju IV miejsce. W przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca samorząd województwa pozyskał 935,22 zł. Z powiatów
najlepiej spisał się pow. staszowski, który pozyskał 855 zł
na mieszkańca, zajmując w kraju 26 miejsce.

Gmina Strawczyn na IV miejscu w regionie
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- Rok 2015 dobiega końca. Ja-
ki był dla gminy, co udało się
załatwić dla jej mieszkańców?

- Był i jest okres finan-
sowania i rozliczania środków
z Unii Europejskiej z lat
2007-2013 i rokiem przygoto-
wań do absorpcji z transzy
na lata 2014-2020. Zakończo-
na została termomodernizacja
wszystkich szkół i dwóch remiz
strażackich - w Strawczynie
i Promniku. Wykonaliśmy bo-
iska wielofunkcyjne w Korczy-
nie, Promniku, Kuźniakach.
Poprawa dróg i budowa nowych
odcinków, dobudowanie oświe-
tlenia, budowa i montaż sola-
rów i urządzeń fotowoltaicznych.

Był to trudny rok bo-
wiem część radnych z preme-
dytacją przeszkadzała w wyko-
rzystaniu środków pomocowych
z wielkim trudem pozyskanych.
- Które z tych osiągnięć
przyniosły Panu Wójtowi, kie-
rującemu gminą już szóstą
kadencję, największą satys-
fakcję? Jakich przedsięwzięć
nie udało się przeprowadzić
i dlaczego?

- Nie udało się dopro-
wadzić do modernizacji oświe-
tlenia. W mojej ocenie całe ko-
rzyści na pewno poszłyby

do kieszeni wykonawcy.
Nie posunęły się do przodu pra-
ce związane z doprowadzeniem
gazu na teren gminy. Jest to bar-
dzo trudny temat. Wszystkie
wyliczenia ilości pobieranego
gazu nie są zachęcające
dla ewentualnego inwestora.

Największą bolączką
samorządów (nie tylko Straw-
czyna) jest brak wystarczają-
cych środków finansowych.
Ciągłe braki pieniędzy szcze-
gólnie dają się odczuć przy in-
westycjach drogowych – musi-
my czekać na pojawienie się
środków pomocowych.

Bardzo pozytywnym
zjawiskiem jest poprawa funk-
cjonowania służby zdrowia na
terenie gminy i ośrodka pomo-
cy społecznej . Doświadczam
pozytywnych ocen działalności
tychże instytucji.

Z ogromną satysfakcją
patrzę na wszelkie rankingi
i zestawienia samorządów któ-
re ściągnęły środki pomocowe
z Unii Europejskiej . I tak:
Strawczyn z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego sięgnął,
jako 3 gmina w województwie
świętokrzyskim, a z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
jako 1 gmina w świętokrzyskim.

Kufereczek stóweczek daj Boże!

Wywiad
z wójtemgminy Strawczyn
Tadeuszem Tkaczykiem

I to zadaje kłam opluwaniu
pracowników urzędu, a nade
wszystko wójta o braku dba-
łości o dobro mieszkańców na-
szej gminy. Strawczyn ściągnął
2 razy więcej niż przeciętnie
gmina w Świętokrzyskiem. Sys-
tematycznie i szybko zmniej-
szamy zadłużenie.
- Od wyborów samorządo-
wych, współpracuje Pan
z nową Radą Gminy, jak ukła-
da się ta współpraca w reali-
zacji istotnych dla gminy za-
dań?

- Współpraca z Radą
Gminy układa się źle, ale cze-
kam cierpliwie na samodzielne
myślenie części radnych.
Na pewno nie pozwolę na nisz-
czenie dorobku gminy i szko-
dzenie jej mieszkańcom. Zachę-
cam państwa do zainteresowania
się pracami Rady Gminy
w Strawczynie. Wszystkie se-
sje i komisje są nagrywane
i można je śledzić na stronie in-
ternetowej gminy Strawczyn –
www.strawczyn.pl
- Jakie główne przedsięwzię-
cia przewiduje Pan w gminie,
w roku przyszłym? Jak gmi-
na planuje wykorzystywać
środki unijne z kolejnej tran-
szy na lata: 2014 – 2020?

- Przedszkole, drogi
i szkoła. Te inwestycje będą
wspierane ze środków Unii Eu-
ropejskiej . Do ich realizacji je-
steśmy przygotowani od paru
lat, ale możemy te zadania re-
alizować tylko gdy pozyskamy

na nie pieniądze. Nabór wnio-
sków na drogi już trwa. Na pew-
no złożymy wnioski na maksy-
malną kwotę na jaką możemy,
tj . na 5 mln złotych.

Przedszkole musimy
rozpocząć budować w 2016 ro-
ku bo wygaśnie pozwolenie (na-
bór wniosków również w 2016).
Na temat wykorzystania środ-
ków z transzy na lata 2014 -
2020: mamy doświadczenie.
Gmina Strawczyn jest jednym
z liderów w ich pozyskiwaniu
i niech tak dalej będzie. Na pew-
no nie pozwolę na utratę moż-
liwości ściągnięcia pieniędzy
do gminy Strawczyn i jej wzbo-
gacenia.
- Zbliża się Nowy 2015 Rok,
czego życzy Pan w nim miesz-
kańcom gminy, sobie i swojej
Rodzinie?

- Mieszkańcom i sobie
życzę żeby to był rok lepszy
od mijającego, aby nasza gmi-
na dalej pięknie się rozwijała,
żebyśmy się czuli u siebie wza-
jemnego zrozumienia i szacun-
ku, szczerości w postępowaniu.
Codziennej radości, miłości
i jak najczęściej tej radości wy-
jątkowej . Żeby nam się udawa-
ła realizacja najtrudniejszych
wyzwań. Zdrowia i dużej za-
możności, według słów piosen-
ki: Pieniądze szczęścia nie da-
ją, być może, lecz kufereczek
stóweczek daj Boże. Wszyst-
kiego najwspanialszego.

Rozmawiał: Jerzy Kosowski

Synoptycy przewidują, że tegoroczna zima będzie
dość ostra i uciążliwa. Jej skutki, jak co roku, najbardziej
odczują kierowcy korzystający z dróg często przysypanych
śniegiem lub skutych lodem. Gołoledź, to także wróg prowa-
dzących auta. O tym, czy bezpiecznie będzie się jeździć tej
zimy, zadecydują drogowcy. Poniżej podajemy, kto odpowie-
dzialny jest za poszczególne odcinki dróg. Warto te informa-
cje zapamiętać...

Zima coraz bliżej

Odpowiedzialni za stan dróg

Całość prac związa-
nych z zimowym utrzymaniem
dróg wojewódzkich tj . droga nr
786 (Promnik, Ruda Strawczyń-
ska) i 748 (Bugaj , Chełmce,
Strawczynek, Strawczyn,)
na terenie gminy Strawczyn pro-
wadzi Obwód Drogowy nr 1
Zgórsko. Telefon dyżurny:

41 347 04 92
Informacji o utrudnie-

niach w ruchu na drogach wo-
jewódzkich zamieszczane są
na stronie internetowej Święto-
krzyskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich:
www.szdw.kielce.com.pl

Drogi wojewódzkie

Prace, związane z zi-
mowym utrzymaniem dróg
powiatowych, na terenie gmi-
ny Strawczyn, prowadzone
są przez Obwód Drogowy
w Stachurze – dyżur całodo-
bowy.

Informacji o prze-
jezdności dróg powiatowych
udzielają dyżurni Obwodu
Drogowego. Telefon dyżurny
w Obwodzie Drogowym
Strawczynek: 41 303 87 77

Drogi powiatowe

Prace, związane z zi-
mowym utrzymaniem dróg
gminnych, na terenie gminy
Strawczyn wykonują:
1. Wmiejscowościach Oblęgór,
Oblęgorek, Chełmce, Promnik
– PUPH Jarosław Zapała, tel.
501 985 126 – dyżur całodo-
bowy.
2.Wmiejscowościach Straw-
czynek, Strawczyn, Niedźwiedź,
Hucisko, Kuźniaki, Ruda Straw-
czyńska, Korczyn, Małogoskie
– Zakład Budowlano – Usługo-
wy Grzegorz Poświat, tel. :

609 911 173 - dyżur całodobowy.
Interwencje w sprawie

zimowego utrzymania dróg
gminnych są przyjmowane
pod nr tel: Urząd Gminy Straw-
czyn – 41 30 38 002 w. 52,
41 30 38 630, 603 540 539

Drogi gminne
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Zaczęło się od budo-
wy krytej pływalni OLIMPIC
w Strawczynku, gdzie z powo-
dzeniem zastosowano systemy
fotowoltaiczny oraz solarny do
ogrzewania obiektu oraz wody
w basenie. Zastosowano tutaj
geotermalne pompy ciepła cie-
pła i ekologiczne pompy. Za ba-
senem poszły inne przedsię-
wzięcia.

Z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego WŚ 2007
– 2013 zrealizowano wielomi-

lionowy projekt termoizolacj i
1 0 budynków użyteczności pu-
blicznej , w tym ośmiu placó-
wek oświatowych i dwóch straż-
nic OSP w Strawczynie i
Promniku. Koszt tego przedsię-
wzięcia: 4,2 mln złotych, z cze-
go 3,3 mln złotych to dofinan-
sowanie środkami unijnymi.

Kolejne budynki uży-
teczności publicznej : Urząd
Gminy, ośrodek zdrowia w
Strawczynie i świetlice wiej-
skie wyposażono w systemy

Rok 2015 dobiega końca. Jaki był pod względem in-
westycji dla gminy Strawczyn ? Przeglądając wykaz nowo
powstałych obiektów, trudno oprzeć się wrażeniu, że tym ra-
zem władze gminy postawiły na mariaż inwestycji z posza-
nowaniem naturalnego środowiska człowieka.

Europejska pomoc dla Strawczyna

Mariaż inwestycji
z ochroną środowiska

służące ogrzewaniu wody. I w
tym przypadku wykorzystano
środki unijne z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007
– 2014. Koszt inwestycji: 1 05
tys. zł, z tego dofinansowanie
wyniosło 64 tys. zł.

W IV kwartale br.
przystąpiono do budowy syste-
mów fotowoltaicznych. Projek-
tem objęto 33 gospodarstwa do-
mowe oraz budynek krytej
pływalni. Przedsięwzięcie kosz-
towało 811 tys. zł, z czego do-
finansowanie z PROW, to 657
tys. zł.

W planach znalazły się
ponadto: budowa przedszkola
w technologii energooszczęd-
nej oraz wymiana oświetlenia
na ledowe.

W gminie, w tym ro-
ku, powstały także inne inwe-
stycje. Jedną z nich jest 1 8-doł-
kowe pole do minigolfa, obok
krytej pływalni. Obiekt ma pięć
poziomów i jest uzupełnieniem
i tak już szerokiej oferty Cen-
trum Sportowo – Rekreacyjne-
go w Strawczynku. Na powyż-
szy cel wydano prawie 400 tys.
zł, z tego połowę dofinansowa-
no ze środków unijnych.

Wymieńmy także uzu-
pełnienie bazy sportowej po-
przez budowę boisk sportowych
w Korczynie i Kuźniakach a
także siłowni zewnętrznych i
placów zabaw.

Za europejskie i gmin-
ne pieniądze wyposażono świe-
tlice wiejskie w nowoczesne
meble, sprzęt multimedialny i
systemy monitoringowe mają-
ce wpływ na podniesienie po-
ziomu bezpieczeństwa. Koszt:
56 tys. zł, dofinansowanie: 36,5
tys. zł.

Z budżetu gminy wy-

asygnowano w tym roku 186,3
tys. zł na poprawę infrastruktu-
ry wodociągowo – kanalizacyj -
nej . Jak informuje kierownik
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej – Grzegorz Gad, za te pie-
niądze wybudowano: 209 m wo-
dociągu w ul. Św. Tekli w
Promniku, 100 m – w Straw-
czynku, przy ul. Turystycznej ,
1 52 m w Oblęgorku, ul. Widok,
powstało też 300 m kanalizacji
tłocznej a przy niej sześć prze-
pompowni przydomowych. W
m. Oblęgór, przy ul. Sieniaw-
skiej , wybudowano ponadto 461
m nowej kanalizacji. Wybudo-
wano także kanał odprowadza-
jący ścieki z oczyszczalni.

Warto przy okazji od-
notować, że ZGK wzbogacił się
o samochód osobowo – dostaw-
czy (za 35 tys. zł) oraz o kosiar-
kę samojezdną za 12 tys. zł.

Miniony rok był dobry
także w gminnym drogownic-
twie:

Przebudowano drogę
gminną w miejscowości Kor-
czyn - Zalesie o długości 982
m za kwotę 352.649 zł, odbył
się remont drogi gminnej w
miejscowości Kuźniaki o dł.
1 30 m - kwota 78.971 zł, prze-
budowano drogę powiatową
Stąporków - Serbinów - Mniów
- Grzymałków - Kuźniaki - Ru-
da Strawczyńska poprzez bu-
dowę chodnika w miejscowo-
ści Kuźniaki o długości 261 m
za 265.099 zł.

Wybudowano chodni-
ki w miejscowościach: Straw-
czynek, ul. Miła i Chełmce, ul.
Spacerowa za 78.61 3 zł, prze-
budowano drogę do parkingu
przy kościele w miejscowości
Chełmce – koszt: 42.489 zł.

(J. )

18-dołkowe pole do minigolfa na terenie Centrum
Sportowo-Rekracyjnego OLIMPIC.

Kryta pływalnia OLIMPIC w Strawczynku wyposażona jest
w szereg usprawnień, które pozwalają obniżać koszty, dbając
jednoczesnie o środowisko naturalne.
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Czy tak jest na praw-
dę? Przede wszystkim musimy
pamiętać, że wypalanie łąk,
czy ściernisk, jest zabronione.
Oprócz otrzymania kary pie-
niężnej można ponieść o wiele
większe straty finansowe. Pra-
wo zabrania wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pa-
sów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów.

Wypalanie jest uznane
za sprzeczne z dobrą praktyką
rolną. Rolnikowi, który nie prze-
strzega wymogów dobrej kul-
tury rolnej , ze strony ARiMR
grozi zmniejszenie wysokości
dopłat bezpośrednich. Agencja
może nawet pozbawić rolnika
całej kwoty płatności bezpo-
średnich za dany rok. No i naj-
ważniejsze – można utracić kon-

trolę nad ogniem. Wystarczy
mocniejszy podmuch wiatru,
a wówczas bardzo łatwo może
się on przenieść na inne pola
(np. jeszcze nie skoszone),
na las czy zabudowania. Straty
będą ogromne.

A jak jest z korzyścia-
mi? Są iluzoryczne. Wypalanie
jest w 100% szkodliwe dla śro-

dowiska i człowieka. Pamiętaj -
my, że wypalenie niszczy gle-
bę wyjaławiając ją. Zabija znaj -
dujące się w wierzchniej
warstwie mikroorganizmy, któ-
re odpowiadają na przykład
za rozkład materii organicznej .
Potrzeba kilku lat, aby się
odtworzyły. Giną też różne bez-
kręgowce – chociażby dżdżow-
nice. Te dżdżownice, które pra-
cując całymi tysiącami
i milionami spulchniają glebę
i ją użyźniają. Spalane są wy-
jątkowo pożyteczne mrówki,
owady zapylające kwiaty.
W płomieniach giną: żaby, je-
że, zające i inne drobne gryzo-
nie. Zdarza się, że w pożodze
ogniowej życie tracą zwierzęta
chronione.

Wiosną dochodzi do
tego możliwość spalenia np.
ptaków na gniazdach. Niby mo-
gą uciec, niby mając jaja,
są mniej do gniazd przywiąza-
ne i łatwo z nich schodzą.. . Ale

znane są przypadki, a jeden na-
wet sam widziałem, znalezie-
nia spalonych ptaków przy
gniazdach. Kiedyś znalazłem
gniazdo kaczki krzyżówki z wy-
palonymi jajami i spaloną sa-
micą. Siedziała na gnieździe do
końca i osłaniała swoje niewy-
klute potomstwo. Zatem – za-
stanówmy się dobrze zanim po-
dejmiemy decyzję o wypaleniu.. .

Nasza „pospolita”
wiejska przyroda przy bliższym
spotkaniu naprawdę zadziwia.
Jej walory staramy się promo-
wać realizując projekt eduka-
cyjny „Pola tętniące życiem”
skierowany przede wszystkim
do tych, od których zależy jej
przetrwanie – do rolników, dzie-
ci i młodzieży. Jeśli chcesz do-
wiedzieć się więcej , zaprasza-
my do odwiedzenia strony:
pola.bocian.org.pl.

Marek Kowalski
Towarzystwo Przyrodnicze

„Bocian”

Jest jesień. Pola już w większości są puste – pozosta-
ją na nich jeszcze tylko ścierniska. Przed nami (albo już za
nami) orka. Po zaoranych polach chodzą ostatnie bociany,
gromadzą się żurawie i inne ptaki – nadchodzi pora ich odlotu.

Przed orką przychodzi czasami taka myśl: a może
by ściernisko wypalić? Spalona słoma szybciej się rozłoży,
będą korzyści... Albo chociaż pozostałą i nikomu niepotrzeb-
ną słomę...

Po zimie nadchodzi wiosna. Schodzą śniegi, przy-
grzewa słońce, pojawiają się wysuszone łąki. I znowu – mo-
że by wypalić? Stara trawa się szybko rozłoży, będą korzyści...

Kampania "Pola tętniące życiem"

Ogień to duże
niebezpieczeństwo!

Gmina Strawczyn została objęta projektem, a zajęcia dla najmłodszych odbywają się w szkołach.
Projekt "Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności

biologicznej w krajobrazie rolniczym" dofinansowany jest przez Islandię, Liechtenstein oraz Nor-
wegię, w ramach funduszy EOG.

WKuźniakach - w gminie Strawczyn - 30 listopada
br., w godzinach wczesnopopołudniowych doszło do tragicz-
nego wypadku na drodze nr 786.

Wypadek w Kuźniakach

Nie żyje czterech mężczyzn

Samochód osobowy
uderzył w koparkę, która wy-
konywała prace związane z re-
montem drogi.

Był to sportowy opel
calibra, który zjechał nagle na
lewą stronę jezdni wprost pod
stojącą tam ładowarko – kopar-
kę. Samochód uderzył w łyżkę
maszyny i został zmiażdżony.
W środku siedziało czterech
mężczyzn w wieku 25 – 30 lat,
wszyscy zginęli. Aby się dostać
do ofiar wypadku, strażacy
z OSP w Strawczynie musieli
odciąć dach samochodu. Kie-
rujący ładowarko – koparką wy-

szedł z wypadku bez szwanku,
ale z wielkim szokiem.

Droga w Kuźniakach
była zablokowana przez wiele
godzin. Strażacy odgrodzili opla
wysokim parawanem, by miej-
scowi mieszkańcy nie widzieli
skutków makabrycznego wy-
padku. Z relacj i miejscowych
mieszkańców wynikało, że
trzech spośród zabitych miesz-
kało w sąsiedniej wiosce.

Trwa badanie przyczyn
wypadku, na miejscu tragedii
pracowała policja oraz proku-
rator.

(J. )

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

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

Serdecznie zapraszamy!

Strażacy ogrodzili wrak samochodu wysokim parawanem.
Fot. Ł. Zarzycki
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DorotaRogula ze Strawczyna
wyróżniona!

Najważniejszym punk-
tem gali było przyznanie
Laurów Wolontariatu dla naj-
aktywniejszych wolontariuszy
z regionu świętokrzyskiego.
Cenną statuetkę (jedną z trzech)
otrzymała mieszkanka Straw-
czyna – Dorota Rogula, która
min. aktywnie włącza się
w przygotowanie Dni Papie-
skich. W wolontariacie udziela
się od trzech lat. Współpraco-

wała m. in. z Bankiem Żywno-
ści, Stowarzyszeniem Ekstre-
malni i Parafialnym Centrum
Przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży Kraków 2016,
angażowała się w szereg akcji.

Gratulujemy i życzy-
my p. Dorocie wielkiej satys-
fakcji z tej społecznej , jakże po-
trzebnej drugiemu człowiekowi,
pracy.

(J. )

Spotkanie ludzi wielkiego serca odbyło się ostatnio
w Best Western Grand Hotelu w Kielcach. Zorganizowano
tutaj X Świętokrzyską Galę Wolontariatu. Jak co roku,
uhonorowano i nagrodzono najaktywniejszych wolontariu-
szy z regionu. Podziękowano im za wielkie serce i wysiłki kie-
rowane pod adresem ludzi potrzebujących pomocy.

X Świętokrzyska Gala Wolontariatu

W Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu w dniach
30 listopada - 4 grudnia br. odbył się „Tydzień czytania dzie-
ciom” zorganizowany przez p. Ewę Tomczyk.

W szkole w Niedźwiedziu

Tydzień czytania dzieciom

Celem przedsięwzię-
cia była promocja książki,
biblioteki i rozwijanie zaintere-
sowań czytelniczych u najmłod-
szych i dzieci oraz promowa-
nie głośnego czytania dzieciom
jako formy spędzania wolnego
czasu. Głośnemu czytaniu
w szkole towarzyszyły konkur-
sy plastyczne dla najmłodszych,
konkurs pięknego czytania dla

klas V i VI, quizy sprawdzają-
ce wiedzę na temat wysłucha-
nych wierszy Tuwima oraz kon-
kurs na bajkowe stroje. Przez
cały tydzień na przerwach oraz
zaplanowanych lekcjach baśnie,
wiersze i krótkie opowiadania
czytali dzieciom nauczyciele,

rodzice oraz dziadkowie. Cała
akcja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem wśród naszych
uczniów jak i rodziców.

Program całego tygo-
dnia był następujący:

Poniedziałek - 30 li-
stopada - „Czytanie na dywa-
nie”, „Dla naszych smyków
czytamy klasyków” – uczen-
nice z klasy V- Gabriela Banaś,

Iza Nowakowska i Olga Wy-
chowaniec czytały dla naszych
najmłodszych – kl. O - bajki.
Na przerwie dla wszystkich czy-
tały: p. Agata Wychowaniec
i p. Aneta Jas.

Wtorek, 1 grudnia -
„Spotkanie z Franklinem” -

Lekcja głośnego czytania – dla
klasy I i II - przygody Frankli-
na czytały zaproszone mamy
uczniów kl I i II: p. Marta Wilcz-
kowska, p. Milena Baran i p.
Monika Wilczkowska. Ucznio-
wie wykonali ilustracje do naj-
fajniejszej przygody Franklina.
Wyróżnieni zostali: Eliza Ho-
chel i Bartosz Stankowski z kl.
II oraz Diana Kruszewska i Ma-
ja Raczyńska z kl. I. Na prze-
rwie dla wszystkich czytała: p.
Justyna Kubicka i p. Iwona Bed-
narczyk.

Środa, 2 grudnia -
„Lokomotywa i inne wiersze
Tuwima” - Lekcja głośnego
czytania – dla kl. III i IV czy-
tali zaproszeni goście: p. Zofia
Jas, p. Beata Sypniewska, p. An-
na Kruszewska oraz dyrektor
Grażyna Zapała. Uczniowie roz-
wiązali quiz - dotyczący prze-
czytanych wierszy. I miejsce
zajęli: Jakub Sypniewski i Ga-
briel Wilczkowski, II miejsce:
Oliwia Nowak i Nikola Koło-
dziejczyk.

Dla klasy V i VI od-
był się „Konkurs pięknego
czytania”– w którym zwycię-
żyły: I miejsce - Olga Wycho-
waniec kl V, II miejsce - Iza No-
wakowska kl V, III miejsce -
Gabriela Banaś kl V. Wyróżnie-
nia: KrzysztofWilczkowski
i Karol Rogula. Na przerwie dla
wszystkich czytały: p dyrektor
Grażyna Zapała oraz p. Joanna
Ziernik.

Czwartek 3 grudnia
- „ Bajka świata w życie nam
się wplata” - tego dnia w szko-
le było bajkowo, wszyscy byli
przebrani za bajkowe postacie,
nie brakowało czarownic, wró-
żek, księżniczek, supermenów
i innych postaci. Wszyscy ba-
wili się świetnie. Wiersze dla
klasy O czytały: p. Ewa Tom-
czyk i p. Iwona Bednarczyk.

Piątek 4 grudnia - „
Czytanie na drugie śniadanie”
- na przerwie dla wszystkich
czytał ks. Krzysztof Sochacki
i p. Katarzyna Drogosz.

Laureaci konkursu pięknego czytania.

Korowód bajkowych postaci.
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Cecyliada

Coroczne święto muzyków – Cecyliadę – obchodzi-
liśmy z Gminną Orkiestrą Dętą ze Strawczyna w piątek,
20 listopada 2015 r. Na widowni zasiedli zaproszeni goście:
rodziny członków orkiestry, wójt Gminy Strawczyn Tadeusz
Tkaczyk, radna Powiatu Kieleckiego Monika Jabłońska oraz
dyrektorzy szkół z terenu gminy. Gospodarz wieczoru –
dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie Maciej Lewandowski złożył muzykom i kapelmistrzom
życzenia i wspólnie z wójtem wręczył drobne upominki. Wśród
prezentów znalazły się m.in. pamiątkowe medale wykonane
przez Katarzynę Nawrocką, która prowadzi Pracownię
Ceramiki przy świetlicy SCKiS w Strawczynku. Nie zabra-
kło również życzeń i upominków od przybyłych gości.

Orkiestra odwdzięczy-
ła się wspaniałym koncertem.
Muzycy dali popis swoich umie-
jętności, choć – jak powiedział
prowadzący koncert Michał Le-
śnik – występ przed najbliższy-
mi to najtrudniejsze zadanie
dla każdego artysty. Ze sceny

popłynęły dźwięki znanych me-
lodii filmowych, polskich i za-
granicznych przebojów, czy pio-
senek harcerskich.

Po koncercie była ma-
ła niespodzianka dla kapelmi-
strzów prowadzących orkiestrę,
Michała Leśnika i Jacka Cieli-

Orkiestra zagrała pod batutą kapelmistrza Michała Leśnika.

bały, życzenia i upominki
od młodzieży ćwiczącej pod ich
okiem, a raczej uchem oraz cał-
kiem duża niespodzianka dla

wszystkich, czyli tort ufundo-
wany przez cukiernię Angelina.

Karol Wójcik

W sobotę, 12 grudnia 2015 r., w świetlicy wiejskiej
w Strawczynku odbył się II turniej e-sportowy „FIFA CUP”.
Idea sportu elektronicznego cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem graczy w różnym wieku. Wywiera pozytywny
wpływ na społeczeństwo poprzez niwelowanie barier fizycz-
nych spotykanych w sportach tradycyjnych. Jednocześnie
zachowuje ducha rywalizacji sportowej, a także buduje po-
czucie wspólnoty zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży.

W sobotę, 12 grudnia 2015 r., w Hali Widowiskowo-
Sportowej przy ul. Żytniej w Kielcach odbył się Mikołajko-
wy Turniej Tańca, w którym udział wzięło ponad 200 tance-
rzy, w tym 40 zawodników z OLIMPIC Dance Studio.

Mikołajkowyturniej tańca

Był to debiut turniejo-
wy dzieci i młodzieży uczęsz-
czających na warsztaty tanecz-
ne p rowadzo ne przez
Samorządowe Centrum Kultu-
ry i Sportu w Strawczynie. Bra-
liśmy udział w kilku katego-
riach: formacje dzieci Gummy
Bear, mini formacje dzieci, mi-
ni formacje juniorów oraz w ka-
tegorii solo i duet. Jesteśmy
ogromnie szczęśliwi i pełni po-
zytywnej energii na następne
turnieje, gdyż nasze formacje
wywalczyły pierwsze miejsca w
swoich kategoriach wiekowych
– powiedziała po turnieju tre-
ner Magdalena Warzeńczyk.

Wyniki zawodników OLIMPIC
Dance Studio:
- solo, debiut do lat 6: miejsce
II – Klaudia Chruściak,
- solo, 8-11 lat: miejsce III – Ju-
lia Rogula, miejsce IV – Pauli-
na Gad,
- solo 12-1 5 lat: miejsce VI –
Wiktoria Katanowska,
- disco dance solo do 8 lat: miej -
sce I – Natalia Zapała, miejsce
II - Patrycja Dylla, Magda Ma-
licka, Karolinak Pacak, Kari-
na Ślęzak,
- duety do lat 10: miejsce III -
Julia Wawrzeńczyk i Paulina
Wawrzeńczyk,
- duety disco dance powyżej 11

Trener Magdalena Wawrzeńczyk ze swoimi podopiecznymi.

lat: miejsce III – Ola Wawrzeń-
czyk i Sandra Zalewska, miej-
sce IV – Julia Rogula i Kami-
la Resiak.

Był to nasz pierwszy
turniej, konkurencja była bar-
dzo wysoka, ale jednak udało
nam się pokazać w finałach i
wytańczyć wspaniałe miejsca.

Na rynku tanecznym pracuje-
my dopiero rok i wszystko przed
nami. Jesteśmy gotowi do dal-
szej, ciężkiej pracy – dodaje tre-
ner Magdalena Wawrzeńczyk.

Zawodnikom oraz tre-
nerce serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Karol Wójcik

II Turniej "FIFACUP"

Mamy nadzieje, że za-
początkowana przez nasze Sto-
warzyszenie idea sportu elek-
tronicznego będzie stale się
rozwijać - już myślimy o kolej -
nych działaniach. Sędziami tur-

nieju byli: Tomasz Wiatkowski
i Damian Kozieł. Stanowiska
do gry udostępnili Ernest Ku-
kulski i Wiktor Tkaczyk.

Podczas turnieju pano-
wały ogromne emocje wśród

uczestników i widowni, ale zwy-
cięzcą mógł zostać tylko jeden
i tak też: zwycięzcą drugiego
turnieju e-sportowego został
Bartosz Przepióra, drugie miej -
sce zdobył Kacper Kukulski,
trzecie miejsceMateusz Tka-
czyk, czwarte miejsce zdobył
Antoni Gołda. Serdecznie gra-
tulujemy zwycięzcom II turnie-
ju e-sportowego!

Ogromnie dziękujemy
za wsparcie patronów naszego
turnieju: wójtowi Gminy Straw-
czyn, panu Tadeuszowi Tkaczy-
kowi, Samorządowemu Cen-
trum Kultury i Sportu w

Strawczynie i Sieci Aktywno-
ści Młodzieżowej Synergia.
Szczególne podziękowania skła-
damy pracownikom SCKiS za
pomoc w przygotowaniu tur-
nieju!

Damian Gad
Stowarzyszenie Inicjatyw

i Rozwoju Społecznego
Gminy Strawczyn
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Dodatkowe miejsca
wprzedszkolach

Punkt przedszkolny w Oblęgorze prowadzi dodatko-
wy nabór dzieci na rok szkolny 2015/2016. Grupa przedszkol-
na zostanie uruchomiona po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości
dzieci. Dysponujemy także wolnymi miejscami w punkcie przed-
szkolnym w Strawczynku. Szczegóły i karty zgłoszeń można
uzyskać w punktach przedszkolnych lub na stronie
www.olimpicstrawczyn.pl w zakładce Przedszkola.

Tegoroczne uroczystości „Pasowania na przedszko-
laka” w naszych punktach przedszkolnych dobiegły już koń-
ca. Dla większości dzieci była to pierwsza wyjątkowa uroczy-
stość w ich życiu przedszkolnym, zaś nieliczni mieli okazję
być pasowani na starszaków.

Pasowanie na przedszkolaka

Maluchy podczas
występów, które przygotowa-
ły wspólnie z Paniami przed-
szkolankami zaprezentowały
swoje wszechstronne umie-
jętności, aby dać świadectwo
gotowości wstąpienia w po-
czet wzorowych przedszkola-
ków. Były wiersze, piosenki,
tańce i zadania do wykonania.
Dzieci spisały się świetnie, za
co nagrodzone były gromkimi

brawami ze strony publicz-
ności. Po występach arty-
stycznych nastąpiło uroczyste
pasowanie olbrzymim ołów-
kiem, po czym dzieci wspól-
nie złożyły przysięgę. Na pa-
miątkę każdy z uczestników
otrzymał dyplom przedszko-
laka bądź starszaka oraz pre-
zent. Nie zabrakło również
słodkości, które dzieci uwiel-
biają. Były cukierki od Pana

Przedszkolaki z Chełmiec przygotowały program artystycz-
ny. Podobne uroczystości odbyły się we wszystkich punktach
przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy przez SCKiS.

Wójta, pyszne torty i ciasta
przygotowane przez rodzi-
ców. Z pewnością był to czas

pełen emocji i miłych wrażeń
dla wszystkich uczestników.

Anna Kowalczyk

Mikołajkowa zabawa
przedszkolaków

Zabawa, która poprze-
dziła przybycie Świętego Mi-
kołaja zgromadziła tłumy dzie-
ciaków w towarzystwie
rodziców. Maluchy w oczeki-
waniu na przybycie specjalne-
go gościa musiały wykazać się
umiejętnościami i sprostać wy-
losowanym zadaniom i wysłu-
chanym zagadkom, aby zasłu-
żyć na prezenty, jakie miały
otrzymać od Mikołaja. Jak zwy-
kle nie zawiodły i świetnie po-
radziły sobie w tych konkuren-
cjach, po czym nastąpiła zabawa,
tańce i piosenki naprowadzają-

ce renifery we właściwe miejsce.
Nawoływania dzieci

przyniosły pożądane efekty, bo-
wiem zaraz po tym zjawił się
Święty Mikołaj z wielkim czer-
wonym workiem. Nasz długo
oczekiwany gość rozdał ponad
130 prezentów, po czym ruszył
w drogę, gdyż jak każdy wie,
jest to bardzo pracowity dzień
dla tego staruszka. Dzieci zaś
z promiennymi uśmiechami
na twarzy mogły wracać do
swych domów, aby nacieszyć
się otrzymanymi prezentami.

Anna Kowalczyk

6 grudnia to dzień, na który czeka wiele dzieci,
bowiem każde grzeczne dziecko wie, że Mikołaj odwiedzi je.
W tym roku nasze przedszkolaki obchodziły wspólnie Miko-
łajki na świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynku.

Dzieci swoim śpiewem i tańcem naprowadziły renifery
we własciwe miejsce.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie

zaprasza wszystkie dzieci
na ferie w świetlicach wiejskich.

Szczegóły na stronie
www.olimpicstrawczyn.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
gminy na uroczysty koncert kolęd i pastorałek,

który odbędzie się 1 0 stycznia 2016 r. ,
po mszy św. o godz. 1 6:00, w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Strawczynie.

W koncercie weźmie udział Gminna Orkiestra
Dęta ze Strawczyna oraz lokalni artyści.
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Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie prowadzi na terenie gminy świetlice wiejskie w miej-
scowościach: Chełmce, Hucisko, Korczyn, Promnik i Straw-
czynek. W minionym miesiącu na świetlicach odbyło się kilka
wydarzeń wartych uwagi...

Świetlice wiejskie SCKiS
działają coraz prężniej

Świąteczne pierniczki w Chełmcach

W środę, 25 listopada,
w świetlicy w Strawczynku ob-
chodzono Dzień Pluszowego
Misia. Tego dnia każdy uczest-
nik zajęć przyszedł ze swoim
pluszowym przyjacielem. By-
ły misie małe, duże, kolorowe,
w ubrankach i z kokardami.. .
każdy z nich był piękny i wy-
jątkowy - "Mój misiu ma na
imię Aleks, przytulam go, gdy
jest mi smutno i zawsze z nim

śpię" - mówi 7-letni Maciek.
Było wiele radości i wesołej za-
bawy. Dzieci uczestniczyły w
zajęciach plastycznych, gdzie
kolorowały misie z wybranych
bajek. Każdy mógł popisać się
wiedzą o misiach podczas qu-
izu. A na koniec było małe
co nieco - ciasteczka z tym co
misie lubią najbardziej , czyli
miodem.

Dorota Surma

Święto pluszowego misia w Strawczynku

27 listopada w świetli-
cy SCKiS w Promniku odbyła
się zabawa andrzejkowa dla naj -
młodszych. W imprezie wzięło
udział ok. 40 dzieci, obecni by-
li również rodzice. Podczas te-
go wieczoru pełnego magii
i przepowiedni dzieciaki zapo-
znały się z tradycją i historią
tego święta. Główną atrakcją
zabawy były wróżby i przepo-
wiednie: lanie wosku, wyścig
butów, wróżba z kolorami, z nu-
merami i wiele innych. Po wróż-
bach wszyscy ruszyli na parkiet
– były tańce i zabawy muzycz-
no-ruchowe. Zabawy, radości
oraz uśmiechu było wiele
i uczestnicy wrócili do domów
pełni wiary, że spełni im się to,

co wywróżyli sobie tego ma-
gicznego wieczoru.

Ewelina Picheta

Andrzejki w Promniku

Jak co roku 6 grudnia Pływalnię OLIMPIC odwie-
dził Święty Mikołaj . Brak śniegu, nie przeszkodził Świętemu
w dotarciu do oczekujących go dzieci. Mikołaj nie zawiódł
i tym razem, przybył z mnóstwem atrakcyjnych prezentów.
Dla wszystkich przybyłych na basen czekała miła niespo-
dzianka. Oprócz upominków wręczanych przez samego Mi-
kołaja każdy, kto chciał skorzystać w tym dniu z atrakcji ba-
senu OLIMPIC mógł spędzić na basenie 2 godziny w cenie 1.

Mikołajki z pływalniąOlimpic

Na niecce basenowej
czas umilali pomocnicy Miko-
łaja, którzy organizowali różne
gry i zabawy. Święty ciepło do-
pingował wszystkich uczestni-
ków biorących udział w wyści-
gu Św. Mikołaja czyli wyścigu
na tzw. makaronach wyporno-
ściowych, wyławianiu przed-
miotów czy nurkowaniu na czas.
Zmagania zawodników Miko-
łaj podsumował nagrodami rze-
czowymi. W przerwach gier
i zabaw wszyscy klienci mogli
podziwiać występy grupy ta-
necznej OLIMPIC pod prze-
wodnictwem Magdaleny Waw-
rzeńczyk. Tancerki wzbudziły
podziw u samego Mikołaja, któ-
ry również zaprezentował pu-

bliczności kilka swoich ulubio-
nych kroków.

Od godziny 17:00 ba-
wiliśmy się również na Miko-
łajkowym maratonie fitness.
Najwytrwalsi, którzy wzięli
udział w zajęciach aerobiku,
spinu oraz aqua aerobiku otrzy-
mali prezenty ufundowane przez
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
ne OLIMPIC.

Nasz serdeczny gość
był mile zaskoczony dużą fre-
kwencją zajęć na basenie i ma-
ratonie fitness oraz ciepłym
przyjęciem i obiecał odwiedzić
nasz obiekt już za rok.

Monika Prawda
Michał Dziura

W dniu 14 grudnia w
świetlicy w Chełmcach odbyło
się pieczenie świątecznych pier-
niczków. Uczestnicy zajęć po-
dzielili się na grupy odpowie-
dzialne za poszczególne
zadania:wałkowanie ciasta, wy-
cinanie pierników z fore-

mek,wkładanie do piekarni-
ków,mierzenie czasu pieczenia.
Zabawa była naprawdę świet-
na,a zachwycone dzieci nie mo-
gły doczekać się ozdabiania
swoich dzieł. Gwiazdki, choin-
ki ,bałwanki, renifery zostały
udekorowane lukrami i różno-

rodnymi posypkami. Oczywi-
ście trudno było się oprzeć ko-
lorowym cukiereczkom oraz
słodkiemu lukrowi i nie skosz-
tować choćby odrobinki. Na-
stępnie ciasteczka spakowano
w małe paczuszki jako prezent

dla rodziców lub na choinkę.
Pieczenie pierniczków sprawi-
ło dzieciom wielką radość a jed-
nocześnie w miły sposób utrwa-
liło tradycję świąt Bożego
Narodzenia.

Justyna Sagan
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W tym roku tłum dzie-
ci i młodzieży ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów rywali-
zował na wyjątkowo pięknie
przystrojonej pływalni – oprócz
ozdób świątecznych, które co
roku zimową porą cieszą oko
klientów CS-R OLIMPIC, na
tą specjalną okazję pojawiły się
girlandy, banery, chorągiewki i
balony „Kinder”. Uczestnicy
zawodów otrzymali pamiątko-
we dyplomy i opaski, a kibice,
aby goręcej dopingować swo-
ich zawodników, dostali trąbki,
chorągiewki i łapki. Do dopin-
gu dołączył się sam Święty Mi-
kołaj .

W poniedziałek, 7
grudnia, w zawodach udział
wzięło 226 zawodników z 11
szkół podstawowych. Wyniki
Mikołajkowych Zawodów Pły-
wackich w kategorii szkół pod-
stawowych:
kl I-III, 25 m, dziewczęta
I m-ce - Amelia Nawrot 24:34
sek. , II m-ce - Dominika Le-
wandowska 26:35 sek. , III m-
ce - Natalia Wieczorek 26:85
sek.
kl. I-III, 25 m, chłopcy
I m-ce - Marcin Malec 21 :86
sek. , II m-ce - Tomasz Zabojszcz
23:34 sek. , III m-ce - Daniel Lis
27:77 sek.
sztafety kl. I-III, 4 x 25 m

I m-ce - SP Strawczyn 1 :49:97
min. , II m-ce - SP Kostomłoty
2:06:1 4 min. , III m-ce - SP
Mniów 2:46:08 min.
kl. IV-VI, 50 m, dziewczęta
I m-ce - Natalia Kosiba 41 :45
sek. , II m-ce - Wiktoria Gajew-
ska 42:60 sek. , III m-ce - Maja
Dulińska 51 :1 5 sek.
kl. IV-VI, 50 m, chłopcy
I m-ce - Kacper Śliwa 44:08 sek.
II m-ce - Dawid Orłowski 45:56
sek. , III m-ce - Wiktor Wrona
46:77 sek.
sztafety kl. IV-VI
I m-ce - SP Oblęgorek 3:29:96
min. , II m-ce - SP Kostomłoty
3:32:58 min. , III m-ce - SP Ru-
da Strawczyńska 4:10:44 min.

Zwycięzcy na poszcze-
gólnych dystansach otrzymali
medale oraz dyplomy, a sztafe-
ty puchary.

Drugi dzień, tj . wtorek,
8 grudnia, zaplanowany był dla
gimnazjalistów. W zawodach
udział wzięło 9 osób: 8 z Ko-
stomłotów i 1 osoba ze Straw-
czyna. Wyniki Mikołajkowych
Zawodów Pływackich w kate-
gorii szkół gimnazjalnych:
50 m stylem dow., dziewczęta
I m-ce - Paulina Skibowska -
Kostomłoty, II m-ce - Paulina
Korba - Kostomłoty, III m-ce -
Natalia Salwa - Kostomłoty.
100 m stylem dow., chłopcy

Pod patronatem Świętego Mikołaja 7 i 8 grudnia
2015 r. na pływalni OLIMPIC w Strawczynku odbyły się Mi-
kołajkowe Zawody Pływackie – we współpracy z organiza-
torami Kampanii Kinder + Sport ,,Radość z Pływania”.
To już kolejny raz, kiedy CS-R OLIMPIC współpracuje
z firmą „Kinder”. Na ostatnich zawodach dla klas I – III
Szkół Podstawowych firma ta ufundowała nagrody dla wszyst-
kich uczestników (min. maski, medale, plecaki) oraz stypen-
dia (2000 zł) dla najzdolniejszych pływaków. Firma „Kin-
der” przekazała też CS-R OLIMPIC sprzęt do nauki pływania,
m.in. deski, „ósemki” oraz zabawki do slalomu pod wodą.

Mikołajkowe ZawodyPływackie I m-ce - Mateusz Szymkiewicz
- Kostomłoty, II m-ce - Domi-
nik Jabłoński - Strawczyn, III
m-ce - Piotr Kazała – Kostom-
łoty.

Podobnie jak dzień
wcześniej zwycięzcy na po-
szczególnych dystansach otrzy-
mali medale oraz dyplomy, a
sztafety puchary. Pierwszego
dnia, w poniedziałek, równole-
gle do zawodów pływackich
obywały się gry i zabawy. Dla
najsprawniejszych w poszcze-
gólnych kategoriach nagrody
ufundowała firma „Kinder”.
Zwycięzcy dostawali kamery
wodoodporne a za zajęcie miej -
sca drugiego lub trzeciego wrę-
czano ręczniki szybkoschnące.
Najmłodsi uczestnicy tj . z klas
I-III rywalizowali w trzech kon-
kurencjach: zjazd rurą na czas,
wyławianie przedmiotów i nur-
kowanie. W pierwszej zabawie
niepokonany okazał się Kac-
per Naporowski z czasem 9:33
sek., natomiast kolejno drugie
i trzecie miejsce zajęli Daniel
Lis z czasem 9:48 sek. i Sonia
Ponikowska uzyskując czas
9:51 sek.

Druga konkurencja do-
starczyła tak samo dużo emo-
cji. W wyławianiu najlepsza by-
łaAmelia Nawrot, której w
czasie 1 5 sekund udało się wy-
łowić 37 przedmiotów pływa-
jących na powierzchni wody.
Drugie miejsce zajęła Roksa-
na Suchenia uzyskując wynik

36 przedmiotów, a trzecie miej -
sce na podium zajęła Paulina
Gad wyławiając 34 przedmioty.

Kolejna konkurencja
pokazała jak wiele emocji mo-
że dostarczyć rywalizacja w nur-
kowaniu. Mimo wszystko po
zaciętych pojedynkach najlep-
sza okazała się Ania Salwa wy-
ławiając trzy krążki z dna base-
nu w zaledwie 7:93 sek. Drugie
miejsce w tej konkurencji zajął
Daniel Lis z czasem 8:64 sek.,
natomiast trzecie miejsce zaję-
ła Zosia Cerkowniak uzysku-
jąc czas 9:08 sek.

Z kolei dla klas IV-VI
została przeprowadzona jedna
konkurencja, mianowicie zjazd
rurą na czas. W zabawie rywa-
lizowało 71 uczestników z 11
szkół. Jednak na podium zna-
lazły się tylko 3 osoby i tak: 3
miejsce zajął Kuba Jaros z cza-
sem 8:59 sek. ,na drugiej pozy-
cj i ulokował się Bartosz Zych
z czasem 8:39 sek., natomiast
pierwsze miejsce w zaciętej ry-
walizacji zajęła Julia Wróbel
poprawiając czas z drugiego
miejsca zaledwie o 00:01 sek.

Łącznie w blokach gier
i zabaw udział wzięło 155
uczestników.

Dziękujemy organiza-
torom kampanii Kinder + Sport
,,Radość z Pływania” za ufun-
dowanie nagród rzeczowych w
blokach gier i zabaw dla szkół
podstawowych.

Michał Dziura

Dyrektor SCKiS - Maciej Lewandowski i zwycięskie sztafe-
ty w kat. kl. I-III Szkół Podstawowych.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
planuje utworzenie zespołu ludowego.

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

Lechia została mi-
strzem jesieni - wynik napawa
optymizmem. Obserwując grę
innych drużyn, z dumą stwier-
dzamy, że gramy widowiskową
piłkę i jednocześnie najskutecz-
niejszą. Mamy w czołówce naj -
lepszych strzelców, trójka na-
szych przedstawicieli: Albert
Zajęcki jest liderem, a Tomasz
Raczyński i Tomasz Baran zaj-
mują odpowiednio - 3 i 4 miej-
sce. Naszym marzeniem jest,
aby formacja obronna była bar-
dziej skuteczna (nad tym trze-
ba popracować).

Uważamy, że jeśli tre-
ner - Mirosław Gałęziowski -

będzie w dalszym ciągu potra-
fił tak jak dotychczas mobilizo-
wać piłkarzy, to o rundę wio-
senną jesteśmy spokojni. Wyniki
zespołu poprawiły wizerunek
drużyny w oczach władz gmi-
ny i wójta Tadeusza Tkaczyka.
Mamy do wszystkich prośbę -
nie popadajmy w euforię opty-
mizmu bo piłka jest okrągła, a
i każdy może mieć chwilę sła-
bości.

Życzymy piłkarzom
i kibicom radości na nadcho-
dzące Święta Bożego Narodze-
nia i sukcesów w Nowym 2016
roku.
Zarząd Klubu GKS LECHIA

Zakończyła się runda jesienna rozgrywek piłkar-
skich klasy „A”- czas na podsumowanie i refleksje.

W niedzielę, 15 listopada, na własnym boisku, poko-
nali GLKS Fałków 6 : 0. Bramki strzelili: Tomasz Raczyń-
ski – 2, Tomasz Baran – 1, Mirosław Gałęziowski – 2 i Rafał
Piotrowski – 1. Ozdobą meczu były bramki strzelone przez
Raczyńskiego (z 20 metrów w samo „okienko”) oraz Gałę-
ziowskiego – z 35 metrów. W ostatnim meczu jesieni w ze-
spole zagrali: Gorzelak – Zapała, K. Majka, Tkaczyk, Jas
(80 – Picheta), Wawrzeńczyk (75 – Piotrowski), Baran
(85 – Pańczyk), K. Kasprzyk, Raczyński, Gałęziowski
(71 – M. Majka) oraz Zajęcki.

W zalewie, w Strawczynie, zainaugurowano sezon
zimowych kąpieli. W morsowaniu wzięło udział kilkadzie-
siąt osób. Najpierw odbyła się kilkunastominutowa rozgrzew-
ka, a po niej wspólna kąpiel w zalewie w Strawczynie.

Ekstremalni Strawczyn rozpoczęli sezon zimowy

Morsywzalewie

- Temperatura wody
wynosiła 6 stopni. Można po-
wiedzieć, że dla nas pogoda by-
ła idealna. Wszystkim humory
dopisywały. Były to głównie
osoby ze Strawczyna, przyje-
chali też goście z Morawicy,
którzy wcześniej rozpoczęli zi-
mowy sezon - powiedziałMar-
cin Kosiba, prezes stowarzy-
szenia Ekstremalni Strawczyn.
Dodał, że teraz będą się już spo-

tykać dwa razy w tygodniu.
W piątki, o godzinie 20:00, mor-
sowanie będzie połączone
z przejściem na basen i skorzy-
staniem z sauny, a w niedzielę
o godzinie 12:30. -Wszystkich
chętnych serdecznie zaprasza-
my - dodał Marcin Kosiba.

Po rozpoczęciu sezo-
nu zimowego w Strawczynie
odbyło się wspólne ognisko.

Do turnieju w katego-
rii dziewcząt zgłosiły się szko-
ły: SP Strawczyn, SP Ruda
Strawczyńska, SP Korczyn, SP
Niedźwiedź. Drużyny grały sys-
temem każda z każdą. Pierw-
sze miejsce wywalczyła dru-
żyna SP z Korczyna, drugie
SP Niedźwiedź, trzecie SP Ru-
da Strawczyńska, czwarte SP
Strawczyn.
Wyniki wszystkich meczy
dziewcząt: SP Strawczyn – SP
Ruda Strawczyńska 0:0, SP Kor-
czyn – SP Niedźwiedź 8:0, SP
Korczyn – SP Strawczyn 7:1 ,
SP Ruda Strawczyńska – SP
Niedźwiedź 0:0, SP Niedźwiedź
– SP Strawczyn 3:1 , SP Kor-
czyn – SP Ruda Strawczyńska
3:2.

Do turnieju chłopców
przystąpiły szkoły z: Oblęgor-
ka, Korczyna, Strawczyna,
Promnika, Rudy Strawczyńskiej
i Niedźwiedzia. Drużyny po-
dzielone zostały na dwie grupy:
Grupa pierwsza: SP Korczyn,
SP Strawczyn, SP Promnik.
Grupa druga: SP Oblęgorek,
SP Niedźwiedź, SP Ruda Straw-
czyńska. W grupach szkoły gra-
ły każda z każdą, po rozegraniu
meczy w grupach zwycięskie
drużyny grały o pierwsze miej -
sce, a drużyny z miejsc drugich
rozegrały mecz o miejsce trze-
cie. Najlepszą drużyną turnie-
ju została drużyna SP Oblę-
gorek, drugie miejsce SP
Promnik, trzecie SP Niedźwiedź,
czwarte SP Korczyn, piąte i szó-

W dniu 14 i 15 grudnia 2015 r w sali gimnastycznej ZPO
w Strawczynie rozegrany został Gminny Halowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Harr'ego und Waltraut Rathke
kl. IV-VI Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców z naszej
gminy.

ste ex aequo SP Strawczyn i SP
Ruda Strawczyńska. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju zo-
stał Karol Rogula z SP Niedź-
wiedź, a najlepszym bramkarzem
Wiktor Wrona z SP Ruda
Strawczyńska.

Było dużo emocji,
a umiejętności piłkarskie jakie
zaprezentowały drużyny dziew-
cząt i chłopców utwierdzają
w przekonaniu, że w przyszło-
ści dla naszych lokalnych klu-
bów piłkarskich utalentowanych
zawodniczek i zawodników nie
zabraknie.
Oto wszystkie wyniki w roz-
grywkach chłopców: Grupa
pierwsza: SP Korczyn – SP
Strawczyn 4:3, SP Strawczyn –

SP Promnik 2:4, SP Promnik –
Korczyn 0:0. Grupa druga: SP
Oblęgorek – SP Niedźwiedź 6:0,
SP Niedźwiedź – SP Ruda
Strawczyńska 1 :1 , SP Ruda
Strawczyńska – SP Oblęgorek
0:6. Mecz o III miejsce: SP Ru-
da Strawczyńska – SP Niedź-
wiedź 1 :1 , w rzutach karnych
1 :2. Mecz o I miejsce: SP Ob-
lęgorek – SP Promnik 4:0.

Organizator turnieju –
Samorządowe Centrum Kultu-
ry i Sportu – kieruje szczegól-
ne podziękowanie dla Państwa
Rathke za ufundowane pucha-
ry i nagrody.

Bogdan Woźniak

GminnyTurniej Piłki Nożnej
o Puchar

Harry'ego undWaltraut
Rathke
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