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ZieMia StraWczYńskA

Obrady otworzył prze-
wodniczący RG –Arkadiusz
Wilczkowski, który powitał
uczestników sesj i z wójtem Ta-
deuszem Tkaczykiem, radną
powiatu kieleckiego Moniką
Jabłońską, przedstawiciela Ko-
misariatu Policj i w gminie oraz
wszystkich uczestników obrad.
Radni przyjęli porządek obrad,

po czym przeszli do jego reali-
zacji. Poinformowano zebra-
nych o zmianie w Radzie Ze-
społu Opieki Zdrowotnej –
nowym przedstawicielem wo-
jewody świętokrzyskiego w tej
radzie jest Damian Gad.
Wójt gminy złożył następnie
informację o swoich pracach
między sesjami Rady Gminy.

Obradowała kolejna sesja Rady Gminy (30 wrze-
śnia br.). Tym razem radni zajęli się min.: oceną wykonania
budżetu gminy za I półrocze br., przyjęli informację o kształ-
towaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze
br. oraz podjęli kilka uchwał dotyczących funkcjonowania
gminy w najbliższym czasie.

Z sesji Rady Gminy

Sprawy ważne dla mieszkańców

W ramach zapytań i in-
terpelacj i, zgłoszono kilka py-
tań pod adresem wójta gminy,
który odpowiedział, że na naj-
ważniejsze problemy, podnie-
sione w tym punkcie obrad, od-
powie na piśmie.
Rada przyjęła następnie uchwa-
ły w sprawach:
- uchwalenia zmian w budże-
cie gminy na 2015 rok,
- zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy na lata:
2015 – 2024,
- poparcia apelu Związku Gmin
Wiejskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej o odrzucenie zapisów pro-
jektu ustawy Prawo Wodne,
- ustalenia wstępnej zmiany lo-
kalizacji przystanku komunika-
cyjnego w miejscowości Bugaj ,

- zmiany uchwały dotyczącej
powołania Samorządowej Ra-
dy Zakładu Opieki Zdrowotnej .

W kolejnej części ob-
rad wójt odpowiedział na kilka
zapytań uczestników sesj i,
m.in., odpowiadając na pytanie
sołtysa Małogoskiego, dotyczą-
ce montażu tablic informacyj-
nych z numerami posesj i,
stwierdził, że tablice takie gmi-
na zakupiła. Będą one zamon-
towane po wykonaniu, przez
pracowników gospodarczych
UG, innych, ważnych prac dla
gminy.

Po zrealizowaniu po-
rządku obrad, przewodniczący
RG zamknął sesję.

(J.K.)

Czym jest SILO? To System
Informacji Lokalnej stworzony
na potrzeby mieszkańców i po-
dróżujących odwiedzających
gminy takie jak Strawczyn.
Oprócz gminy Strawczyn Sys-
tem obejmuje swym zasięgiem
gminę Piekoszów, Zagnańsk
oraz Miedziana Góra. Znako-
mite narzędzie promocji i okre-
ślania lokalizacji miejsca war-
tego uwagi lub po prostu celu
podróży. Znajdziemy tutaj ad-
resy miejsc noclegowych, punk-
tów gastronomicznych oraz opi-
sy atrakcji turystycznych. Dzięki
załączonemu filmikowi użyt-

kownicy SILO mogą z perspek-
tywy drona obejrzeć najbardziej
atrakcyjne i urokliwe zakątki
Gminy. SILO przede wszyst-
kim zbiera najistotniejsze in-
formacje i umieszcza je w jed-
nym miejscu. W naszym
interaktywnym serwisie znaj-
dziemy panoramę z tarasu wi-
dokowego, piec hutniczy czy
też kaplicę św. Rozalii na Gó-
rze Perzowej . Oprócz działania
niezależnej strony SILO twór-
cy aktywnie działają w sieciach
społecznościowych wspierając
lokalne stowarzyszenia i kluby.
Twórcy systemu włożyli w je-

Czym jest SILO? To System Informacji Lokalnej
stworzony na potrzeby mieszkańców i podróżujących od-
wiedzających gminy takie jak Strawczyn. Oprócz gminy
Strawczyn System obejmuje swym zasięgiem gminę Pieko-
szów, Zagnańsk oraz Miedziana Góra.

Gmina Strawczyn
w Systemie Informacji Lokalnej

go stworzenie mnóstwo pracy
docierając nawet tam, gdzie
rzadko zapuszczają się miesz-
kańcy. Dzięki temu wszyscy
mogą dowiedzieć się o tym, jak
wiele pięknych miejsc jest
w ich zasięgu. Narzędziem,
dzięki któremu możemy m.in.
skorzystać z SILO, jest Info-
Kiosk. Poza tą funkcją Info-
Kiosk może pełnić też rolę hot
spotu. Rozumiemy przez to, że
urządzenie umożliwia bezpłat-
ne korzystanie z dostępu do In-
ternetu na swoich prywatnych
smartfonach, laptopach itd.
W tym momencie z InfoKio-
sku można korzystać w Ośrod-
ku Zdrowia w Miedzianej Gó-
rze. Nasz System Informacji
Lokalnej powstał dzięki dofi-
nansowaniu z funduszy SWISS
Contribution, czyli programu
współpracy Szwajcarii z nowy-
mi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej , a także pomocy
Ośrodka Promowania Przedsię-
biorczości w Sandomierzu oraz
programu Góry Świętokrzyskie
Naszą Przyszłością. Realizato-
rem i pomysłodawcą Systemu
Informacji Lokalnej jest firma
I-TEL Paweł Bąk, której sie-

dziba mieści się w Kielcach
przy ul. Batalionów Chłopskich
89. Firma szerzej znana jest pod
marką NE-TRIX.COM, która
w Strawczynie i okolicach
świadczy usługi dostępu do In-
ternetu. Zachęcamy do odwie-
dzania strony internetowej sI-
Lo – System Informacji
Lokalnej .

Wszystkie linki znajdziecie po-
niżej :
FACEBOOK.COM/SYS-
TEM.INFROMACJI.LOKAL-
NEJ
TWITTER.COM/BIURO_SILO
YOUTUBE: SILO – SYSTEM
INFORMACJI LOKALNEJ
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W finale powiatowych
zawodów mieliśmy dużą repre-
zentację strażaków z naszej gmi-
ny. W zawodach wystartowali:
Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza dziewcząt z Promnika,
MDP chłopców ze Strawczy-
na,Kobieca DP z Promnika oraz
seniorzy OSP z Promnika.

Na starcie stanęło 40
drużyn strażackich: 1 8 drużyn
stanowiły dziewczęta, które
w sprawności niczym nie ustę-
powały swoim kolegom. Nie-
które konkurencje były bowiem
takie same dla wszystkich,
a każdy z uczestników musiał
wykazać się nie tylko sprawno-
ścią fizyczną, ale też znakomi-
tym refleksem. Za każdy błąd
naliczane były punkty karne.

Uczestnicy zawodów
zmierzyli się w kilku konku-
rencjach: pożarnicza sztafeta na
400 metrów z przeszkodami,
sztafeta 7 x 50 metrów z prze-
szkodami, rozwinięcie bojowe,
akcje gaśnicze, min. zbudowa-
nie linii ssawnej , uruchomienie
motopompy i zassanie wody,
podanie dwóch prądów wody
ze stanowisk gaśniczych.

Celem zawodów było
sprawdzenie umiejętności mło-
dych strażaków oraz integracja
jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych z całego powiatu.
A oto oficjalne wyni-

ki zawodów w Strawczynku:
Klasyfikacja general-

na w kategorii MDP dziew-
cząt I miejsce MDP Kowala, II
- MDP Wola Morawicka, III -
MDP Wola Jachowa, IV – MDP
Śladków Mały, V - MDP Smy-
ków, VI - MDP Mąchocice Ka-
pitulne, VII - MDP Huta No-
wa, VIII - MDP Promnik, IX -
MDP Niestachów.

Klasyfikacja general-
na w kategorii MDP chłop-
ców: I miejsce MDP Kowala,

VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze od-
były się 20 września br. na stadionie sportowym w Straw-
czynku. Wśród gości zaproszonych obecni byli min.: mini-
ster spraw zagranicznych RP – Grzegorz Schetyna, wiceminister
obrony narodowej Beata Oczkowicz, senator RP Krzysztof
Słoń, posłowie na Sejm RP: Mirosław Pawlak - prezes Za-
rządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Kielcach - Mirosław Pawlak, Marek Gos, Lucjan
Pietrzczyk, Renata Janik, starosta pow. kieleckiego Michał
Godowski, gospodarze gminy Tadeusz Tkaczyk i przewod-
niczący Rady Gminy Arkadiusz Wilczkowski, burmistrzo-
wie i wójtowie gmin ościennych. Zawody oglądała, dopingu-
jąc nasze drużyny, spora rzesza mieszkańców gminy.

VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
w Strawczynku

Rycerze św. Floriananie zawiedli !

II - MDP Chałupki, III - MDP
Śladków Mały, IV - MDP Da-
leszyce, V - MDP Strawczyn,
VI - MDP Mąchocice Kapitul-
ne, VII - MDP Łagów, VIII -
MDP Zagnańsk Chrusty.

Klasyfikacja general-
na w kat. Kobiece Drużyny
Pożarnicze: I miejsce - KDP
Wola Morawicka, II - KDP
Promnik, III - KDP Obice, 4
miejsce KDP Ćmińsk, V - miej -
sce KDP Kowala, VI - KDP
Mąchocice Kapitulne, VII -
KDP Skrzelczyce, VIII - KDP
Piotrkowice, IX -KDP Zagnańsk
Chrusty.

Klasyfikacja general-
na w kat. Męskie Drużyny Po-
żarnicze: I miejsce OSP Bru-
dzów, II - OSP Promnik, III -
OSP Kowala, IV - OSP Cha-
łupki, V - OSP Suków, VI - OSP
Zaborowice, VII - OSP Górno,
VIII - OSP Belno, IX - OSP
Piotrkowice, X - OSP Mącho-
cice Kapitulne.

Należy podkreślić
kunszt wyszkolenia naszych
drużyn OSP z Promnika.
Zarówno seniorzy jak i drużyna
kobieca OSP zajęły w swoich
grupach drugie miejsca.
Na uwagę zasługuje również V
miejsce, w kategorii MDP
chłopców, drużyny OSP
ze Strawczyna.

A oto w jakich
składach wystąpili zdobywcy
II miejsc z Promnika:

Drużyna kobieca OSP:
Paulina Kotwica – dowódca
drużyny, Natalia Doroszko, Al-
dona Wąsowicz, Agnieszka
Wąsowicz, Aneta Dyl, Kata-
rzyna Łuszcz, Aleksandra
Mróz, Iza Brożek.

Seniorzy OSP: Mar-
cin Wąsowicz - dowódca dru-
żyny, Krzysztof Stępień, dwóch
Tomaszów Kukulskich, Grze-
gorz Ernestowicz, Krzysztof
Gad, Mateusz Stępień, Wik-
tor Jas, Kornel Wąsowicz.

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

W rywalizacji uczest-
niczyli: seniorzy z OSP w:
Promniku, Strawczynie, Oblę-
gorku, Chełmcach, Hucisku
i Strawczynku, kobiece druży-
ny pożarnicze z Promnika
i Strawczyna oraz młodzieżo-
we drużyny pożarnicze chłop-
ców z Promnika i Strawczyna
i MDP dziewcząt z Promnika.

Wszystkie drużyny
uczestniczyły w dwóch konku-
rencjach: sztafecie oraz tzw.
ćwiczeniu bojowym.

Po podliczeniu wyni-
ków sędzia główny zawodów

bryg. Marcin Charuba, z PSP
Kielce, obwieścił wyniki:
W kat. MDP I miejsca zdoby-
ły dziewczęta z Promnika
i chłopcy ze Strawczyna. W kat.
seniorów I miejsce zajęła I dru-
żyna OSP z Promnika, II – OSP
Strawczyn, III – druga druży-
na z Promnika.

Nagrody dla zwycię-
skich drużyn wręczyła, w obec-
ności komendanta gminnego
OSP Bogdana Woźniaka, se-
kretarz gminy Elżbieta Chłod-
nicka.

(J. )

Tydzień wcześniej – 13 września br., na stadionie
CS-R w Strawczynku, odbyły się Gminne Zawody Sporto-
wo – Pożarnicze, w których wzięli udział zawodniczki i za-
wodnicy z 12 drużyn.
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Wytypowani do kon-
kursu, to przodujący rolnicy:
hodowcy krów mlecznych, by-
dła opasowego, trzody chlew-
nej a nawet owiec czy bażan-
tów, plantatorzy warzyw,
owoców i kwiatów. Są też rol-
nicy prowadzący działalność
gospodarczą, wykorzystując
swój zawód.

Kapituła, powołana do
wyłonienia najlepszej dziesiąt-
ki, weźmie pod uwagę głosy
czytelników gazety (50 % wer-
dyktu) oraz własne typy (dru-
gie 50 %). Warto podkreślić, że
obok „10” wojewódzkiej ,
w każdym powiecie wybierze
się od jednego do trzech laure-
atów w zależności od liczby
zgłoszeń oraz laureatów w ka-
tegoriach działalności rolnej :
roślinnej , zwierzęcej , ekologi-
czqadowniczo - warzywnej .

Głosowanie rozpoczę-
ło się 21 września i potrwa do
21 października br. Głosować
można za pomocą: SMS-ów,
klików na portalu oraz portalu
społecznościowego Facebook.
Jeden SMS jest mnożony razy
dziesięć, głos oddany przy po-
mocy Facebooka – dwukrotnie

i głos oddany klikiem -
x 1 .Chcąc zagłosować SMS-
em, należy wysłać go na numer
71321 w treści wpisując treści
podaną przy każdym kandyda-
cie. Koszt SMS-a: 1 ,23 zł
(wszystkie prezentacje, zasady
głosowania i regulamin konkur-
su – na portalu: www.echod-
nia.eu )

Na zwycięzców kon-
kursu czekają wyjątkowo atrak-
cyjne nagrody ufundowane przez
licznych sponsorów. Np. Rol-
nik Roku 2015 wyjedzie na wy-
cieczkę do USA, gdzie zwiedzi
min. fabryki maszyn i ciągni-
ków rolniczych firmy Case IH
oraz Chicago, nagrodę warto-
ści ` 1 5.000 zł, funduje firma
Kisiel z Górna. Zwycięzca
otrzyma także talon wartości
1000 zł do wykorzystania na
zakupy w Programie Rabat Rol-
niczy.

Wśród naszych, wy-
typowanych do konkursu rol-
ników znalazła się się Alicja
Wilczkowska z Niedźwiedzia,
Na ponad pięciu hektarach
ziemni uprawia: orzechy lasko-
we, czereśnie oraz czarnej
i czerwonej porzeczki. Te ostat-

Już po raz czwarty redakcja popularnej w regionie
gazety „Echo Dnia” organizuje konkurs „Rolnik Roku 2015”.
Nominacje do udziału w konkursie otrzymali wyjątkowi go-
spodarze z województwa, w tym dwóch z gminy Strawczyn.

We wstępie, uzasad-
niającym ogłoszenie tego kon-
kursu, czytamy min.: „ Grupy
gospodyń funkcjonują już nie-
mal w każdej, świętokrzyskiej
gminie, inicjują i organizują ak-
cje społeczne, wydarzenia kul-
turalne, przypominając dawne
obrzędy i angażują się w lokal-
ne wydarzenia. Wnaszej pre-
zentacji udało nam się zgroma-
dzić niezwykle aktywne koła,
stale rozwijające swoje umie-
jętności wokalne, kulinarne, rę-
kodzielnicze, a także utrwala-
jące tradycje w swoich
społecznościach”.

Losowanie, na wyty-
powane przez kapitułę konkur-
su, koła ruszyło 22 września
i potrwa do 21 października (do
godz.: 23.59). Głosować moż-
na jak w przypadku konkursu
„Rolnik Roku 2015” (czyt. w
inf. powyżej). Jednocześnie war-
to poinformować, że koła, któ-
re chciałyby zaprezentować
swoje produkty, wystąpić w pro-
gramie artystycznym na gali –
6 listopada w hali Targów Kiel-

ce, proszone są o rezerwację
stoisk pod nr tel. : 41 /36 36 236,
e-mail: marketing@echodnia.eu
do 21 października br., do godz.:
24.00.

Laureaci konkursu
otrzymają atrakcyjne nagrody
ufundowane przez licznych
sponsorów, min. parlamenta-
rzystów RP.

Do konkursu kół go-
spodyń wiejskich zostało wy-
typowane koło z Chełmiec
(o jego działalności pisaliśmy
w jednym z poprzednich nume-
rów „ZS”). Dziś tylko kilka
zdań charakterystyki:KGW re-
aktywowało dawno zawieszo-
na działalność w 2009 roku, li-
czy 25 członków. Panie biorą
udział w konkursach kulinar-
nych, prowadzą warsztaty z te-
go zakresu, współpracują z Sa-
morządowym Centrum Kultury
i Sportu. Odnawiają starodaw-
ne przepisy i tradycje. Regular-
nie spotykają się w świetlicy
wiejskiej w Chełmcach, gdzie
ustalane są nowe zadania.

(Kos. )

Rolnik Roku 2015

Wesprzyjmy naszych
w konkursach "Echa Dnia"

Koło Gospodyń Wiejskich 2015

To konkurs dla kobiet wiejskich, pełnych energii
i pasji społecznego działania. „Echo Dnia” organizuje go już
po raz trzeci.

nie produkowane w są metoda-
mi ekologicznymi. W gospo-
darstwie wykorzystuje maszy-
ny sadownicze: ciągnik,
glebogryzarkę podkonarową.
Dysponuje obszernym maga-
zynem, suszarnią do orzechów,

taśmą sortującą orzechy i owoce.
Zachęcamy naszych

czytelników, by zagłosowali na
naszą rolniczkę.

Wyślij SMS o treści:
ROLNIKKI.8 na numer:
71321 .



ZieMia StraWczYńskA Październik 2015

–5–

Uroczystość otwarła z-
ca kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Elżbieta Kumań-
ska, która serdecznie powitała
jubilatów, gospodarzy gminy,
skarbnik Justynę Stępień i ro-
dziny „złotych” par.
- Minęło 50 lat od chwili, kie-
dy połączyliście Państwo, swój
los, od kiedy z miłością i na-
dzieją powiedzieliście sobie na-
wzajem „tak” i włożyliście ob-
rączki – mówiła p. Elżbieta
Kumańska. Przyrzeczenie
to składali Państwo z ufnością,
że będziecie dzielić dobre i złe
chwile, wspomagać się wza-
jemnie i cieszyć się wspólną ra-
dością. Mimo różnych przeciw-
ności losy, dotrzymaliście go

(…) Państwo i społeczeństwo
potrzebuje ludzi nie tylko mło-
dych i czynnych zawodowo.
Potrzebni są także starsi, doj-
rzali i doświadczeni. Szczegól-
nie Ci, którzy swoim postępo-
waniem zasłużyli na szacunek
całej społeczności. Wy jesteście
takim wzorem – autorytetem,
drogowskazem pod wieloma
względami. młodzi ludzie mo-
gą brać z Was przykład, jeśli
chodzi o trwałość małżeństwa
i rodziny. (…) Życzę wam, dro-
dzy Państwo, długich i pogod-
nych lat życia w jak najlepszym
zdrowiu i zadowoleniu oraz zre-
alizowania wszystkich zamie-
rzeń i planów.

Po tym wystąpieniu

Miła uroczystość miała miejsce 17 września w świe-
tlicy SCKiS w Strawczynie: gospodarze gminy zaprosili tu-
taj siedem par małżeńskich, które przeżyły ze sobą pół wie-
ku, obchodząc w tym roku „Złote Gody”. Jubilaci, na wniosek
władz gminy, otrzymali medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”. Z rąk wójta Tadeusza Tkaczyka oraz przewodni-
czącego Rady Gminy Arkadiusza Wilczkowskiego otrzyma-
li je: Alicja i Włodzimierz Ciołakowie z Oblęgorka, Marianna
i Stanisław Ciołakowie z Rudy Strawczyńskiej , Danuta i Jó-
zef Kozakowie z Chełmiec, Barbara i Henryk Koziełowie
z Oblęgorka, Genowefa i Stanisław Met ze Strawczyna, Ma-
ria i Władysław Ślefarscy z Oblęgorka oraz Zofia i Józef
Wychowaniec z Huciska.

gospodarze gminy przystąpili
do de korowania małżeństw me-
dalami „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”. Jubilaci otrzy-
mali także piękne kwiaty oraz
prezenty w postaci ciepłych koł-
der na zimę. Punktem kulmina-
cyjnym spotkania był toast
szampanem, który wzniósł wójt
Tadeusz Tkaczyk, życząc Jubi-
latom długich lat życia w szczę-
ściu i zdrowiu. PO części ofi-
cjalnej „złote” pary, przy
słodyczach, owocach i napo-
jach wspominali dobre czasy.

Korzystając z okazji
poprosiliśmy o rozmowę dwo-
je jubilatów z Oblęgorka: Ali-
cję i Włodzimierza Ciołaków.
Pani Alicja przez 40 lat była na-
uczycielka w szkole w Oblę-
gorku, skąd odeszła w 2004 ro-
ku na zasłużoną emeryturę. Mąż
– Włodzimierz pracował przez
cale życie, najpierw w kielec-
kich „Armaturach”, potem
w Spółdzielni Produkcyjnej w
Oblęgorku oraz w Muzeum
Henryka Sienkiewicza.

Poznali się w 1964 ro-
ku w Oblęgorku, po roku zna-
jomości i tzw. „chodzenia” po-
stanowili się się pobrać. Ślub
cywilny odbył się w 1965 ro-
ku, 27 lutego. Pamiętam – wspo-
mina p. Alicja – była duża za-
dyma śnieżna, do ślubu

w Strawczynie jechaliśmy sa-
niami, które ciągnęła dwójka
koni. W trakcie ślubu pogoda
nagle się zmieniła, zaświeciło
słońce . Składając nam życze-
nia, kierownik USC p. Knap,
nawiązał do pogody, życząc
nam słonecznych dni przez ca-
łe życie. I te życzenia się speł-
niły…

Pani Alicja ceni swe-
go męża przede wszystkim za
szczerość, stateczność i normal-
ny stosunek do życia. Nigdy się
nie chwali – mówi małżonka –
nie znosi oszczerstw..

Z kolei p. Włodek ce-
ni u żony gospodarność, opie-
kuńczość i oddanie. Dało się to
odczuć po udarze, przeżytym
przez małżonka. Dzięki jej tro-
skliwości, mógł przejść to nie-
przyjemne zdarzenie w miarę
w dobrym stanie…

Państwo Ciołakowie
mają dwoje dzieci: córkę - Iwo-
nę i syna - Konrada oraz trzy
wnuczki. Dwie z nich: Marle-
na i Lena Religa były na uro-
czystości w Urzędzie Gminy.
Dołączyły do licznego grona
gratulujących „złotym” parom
jubileuszu i składających ży-
czenia na dalszą drogę życia…

(Kos. )

Pół wieku ze sobą
- na dobre i złe...
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Wśród zaproszonych
gości swoją obecnością zaszczy-
cili nas: poseł na Sejm RP Ma-
rek Gos, radna Powiatu Kielec-
kiego Monika Jabłońska, radna
Gminy Strawczyn Elżbieta Pio-
trowska, dyrektor SCKiS Ma-
ciej Lewandowski, kierownik
Referatu Oświaty, Spraw Oby-
watelskich i Organizacyjnych
Monika Sideł. Należeli oni tak-
że do grona sponsorów, wśród
których znaleźli się również:
marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas, M.
i J. Łakomiec, G. i J. Jankow-
scy, M. i J. Jankowscy, F. Dziu-
beła, J. i R. Dziubeła, D. i A.
Wrona, S. i J. Petrus, M. i J. Pa-
sternakiewicz, J. i M. Kowal-
czyk, M. i P. Gabryś, M. i J.
Kurczyńscy, A. i J. Pańczyk, I.
i A. Picheta, H. i M. Snoch, H.
i J. Maliccy, K. i Z. Ciszek, B.
i M. Prędota, R. i B. Jankow-
scy, P. i D. Dudzic, T. Majka.
Jesteśmy im bardzo wdzięczni
za hojność, dzięki której mo-
gliśmy zapewnić naszej spo-
łeczności wiele ciekawych atrak-
cj i. Nad przygotowaniem
i przebiegiem imprezy czuwa-
ła p. Emilia Zielińska, która
wraz z p. Wiolettą Frączek pro-

wadziła festyn.
„Święto Pieczonego

Ziemniaka” rozpoczęła p. dy-
rektor Agnieszka Prędota-Gad
witając gości, rodziców, nauczy-
cieli, uczniów i całą społecz-
ność lokalną. W atmosferę im-
prezy wprowadził nas występ
aktorów rodzimej grupy teatral-
nej z Rudy Strawczyńskiej ubra-

nych w stroje ludowe: Krysty-
ny Olczyk, Wioletty i Marka
Gorajów. Panie zaśpiewały „Pio-
senkę o Ziemniaku”, a Pan Go-
raj wyrecytował wiersz pt. „Wy-
kopki”. Tradycją w naszej
gminie stało się, że każdy nie-
malże festyn rodzinny rozpo-
czyna koncert Orkiestry Dętej
ze Strawczyna, która także
i tym razem zagrała pod batu-
tą kapelmistrza Jacka Cieliba-

ły. Dużą atrakcją był angloję-
zyczny występ pt. : „The
Monsters of Planetx”, który
przygotowali uczniowie klasy
piątej i szóstej pod nadzorem
p. Iwony Toporek. Uświetnił go
taniec i piękny śpiew uczennic
Dominiki Piotrowskiej i Mag-
daleny Piotrowskiej . Wielkim
zainteresowaniem cieszył się

pokaz sztuk walki Świętokrzy-
skiego Klubu Karate KYOKU-
SHIN z Sukowa na czele z sen-
sejem Ernestem Miszczykiem.
Kolejny występ – cyrku O'BIM-
BOLANDO z Łodzi zgroma-
dził dzieci, które z zachwytem
i radością obserwowały poka-
zy akrobatyczne i magiczne
sztuczki. Najbardziej podeks-
cytowane były pokazem z ży-
wym wężem. Występ cyrku
uatrakcyjnił klown, który anga-
żował dzieci do zabawy. Odbył
się też mecz piłki nożnej o Pu-
char Przechodni Dyrektora
Szkoły: rodzice – uczniowie.
Po emocjonującej walce zakoń-
czył się remisem, a o rozstrzy-
gnięciu zadecydowały rzuty kar-
ne. Wygranymi byli rodzice,
którzy przekazali puchar dzie-
ciom. Miały miejsce również
wybory Miss Wykopek. Dzie-
sięć kandydatek rywalizowało
na scenie w „wykopkowych”
strojach. Inny przebieg miały
wybory Mistera Wykopek. Wy-
łonionych przez jury trzech kan-
dydatów miało niebanalne za-
danie: jak najdalej wykopać
piłkę.

Na zakończenie uwa-
gę wszystkich przykuły uno-
szące się w powietrzu świetlne
lampiony szczęcia, które two-
rzyły magiczną atmosferę.
Ostatnią atrakcją była dyskote-
ka. Duży wkład w przygotowa-
nie festynu włożyli rodzice, któ-
rzy zapewnili wszystkim
smaczne posiłki i czuwali nad
ogniskiem by tradycyjnie upie-
czony ZIEMNIAK – BOHA-
TER NASZEGO ŚWIĘTA –
trafił w ręce każdego.

Coroczny Festyn Rodzinny w Rudzie Strawczyńskiej
cieszył się dużym zainteresowaniem. Jego gospodarzami by-
li: Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej pod prze-
wodnictwem p. dyrektor Agnieszką Prędotą - Gad, grono
pedagogiczne, rodzice i uczniowie SP w Rudzie Strawczyń-
skiej oraz Rada Sołecka na czele z sołtysem wsi Tadeuszem
Pichetą. Honorowy patronat nad nim objął wójt gminy Straw-
czyn Tadeusz Tkaczyk.

"Święto Pieczonego Ziemniaka"
w Rudzie Strawczyńskiej
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Minigolf jest świetną
zabawą dla całych rodzin. Nie
obowiązuje tu sztywna golfo-

wa etykieta, można mieć na so-
bie jeansy i t-shirt, obowiązuje
natomiast kultura w stosunku

Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Straw-
czynku zaprasza wszystkich chętnych do bezpłatnego korzy-
stania z pola do minigolfa. 18-dołkowy plac gry znajduje się
obok stadionu lekkoatletycznego w Strawczynku.

Minigolf już otwarty do innych graczy.
W minigolfa może grać

każdy, niezależnie od wieku,
umiejętności, czy sprawności
fizycznej . Jego zasady, wbrew
pozorom, nie są trudne:
1 . Pole do minigolfa składa się
z 18 dołków.
2. Przy jednym torze może prze-
bywać od 2 do 6 zawodników.
3. Każdy z zawodników
ma 7 prób przy każdym dołku.
4. Każde następne uderzenie
wykonuje się z tego miejsca,
w którym piłeczka się zatrzy-
mała.
5. Uczestnicy wykonują ude-
rzenia kolejno, lecz następny
dopiero wtedy, gdy poprzedni
zawodnik zaliczy dołek.
6. Wykonywane uderzenia li-
czy się od momentu startu,
do wprowadzenia piłeczki do
dołka.
7. Torów do gry używamy zgod-
nie z ich kolejnością.
8. Zabronione jest dotykanie
piłki w czasie jej ruchu.
9. Zabronione jest również cho-
dzenie po polach.
1 0. Grę rozpoczynamy z linii

startu lub z miejsca, w którym
zatrzymała się piłka.
11 . W przypadku, gdy piłka wy-
padnie poza obszar toru, uczest-
nik wykonuje następne uderze-
nie z miejsca startu na tym
stanowisku, a uderzenie błęd-
ne traktowane jest jako jedna
z prób.
12. Gdy piłka zatrzyma się przy
bandzie, można ją odsunąć
na długość stopki kija.
1 3 . Uczestnik, który trafi
do dołka za pierwszym razem
otrzymuje 7 pkt., za drugim –
6 pkt., za trzecim – 5 pkt., itd.
1 4. Uczestnik, któremu nie uda-
ło się trafić do dołka w siedmiu
próbach, otrzymuje 0 pkt.
1 5. Turniej wygrywa ten, kto
uzyska największą liczbę punk-
tów na wszystkich rozgrywa-
nych stacjach.

Korzystanie z pola
do minigolfa w CS-R OLIM-
PIC jest bezpłatne. Za darmo
można również wypożyczyć
potrzebny sprzęt. Pole otwarte
jest codziennie od godz. 8:00
do zmroku.

M.P.
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Każdego roku celem
Festiwalu jest promowanie ak-
tywności twórczej wśród
uczniów oraz propagowanie ję-
zyka angielskiego poprzez for-
mę piosenki. Inicjatorką i pro-
wadzącą Festiwal była pani
Agata Wychowaniec.

Ocenie zostały podda-
ne nie tylko umiejętności wo-
kalne i językowe uczestników,
także choreografia oraz kostium.
Wyłonienie zwycięzców oka-
zało się na tyle trudne, że
uczestnicy zostali podzieleni na
dwie kategorie wiekowe: I ka-
tegoria, przedstawiciele klas I
– II oraz II kategoria, przedsta-
wiciele klas III.
Oto wyniki konkursu:

klasy I – II
I miejsce
Martyna Gołuchowska, kl. I,
SP Strawczyn
II miejsce
Magdalena Zapała, kl. II,
SP Oblęgorek
III miejsce
Malwina Perz kl. II, SP Niedź-
wiedź
Wyróżnienie
Nikola Płaczek, kl. II, SP Straw-
czyn, Aleksandra Piec, kl. I,
SP Ruda Strawczyńska

klasy III
I miejsce
Paulina Kozieł, SP Strawczyn

II miejsce
Konrad Zarychta, SP Korczyn
III miejsce
Anna Malicka, SP Oblęgorek
Wyróżnienie
Dominika Lewandowska,
SP Promnik, Julia Słoka, kl. III
SP Promnik.

Wszyscy uczestnicy
Festiwalu otrzymali słodki po-
częstunek oraz nagrody rzeczo-
we, m.in. zaproszenia na pły-
walnię OLIMPIC. Fundatorami
upominków byli: Dyrektor
SCKiS w Strawczynie, SP
Niedźwiedź, właściciel sklepu
Wszystko dla domu w Rudzie
Strawczyńskiej .
Gratulujemy zwycięzcom i ży-
czymy dalszych sukcesów!

P. 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!
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Pomimo niesprzyjają-
cej nam w tym dniu aury, na fe-
styn przybyło wielu naszych
małych „zuchów” wraz z rodzi-
cami, którym niestraszny jest
deszcz i słota. Specjalnie dla
nich Panie przedszkolanki przy-
gotowały wiele zabaw i atrak-
cj i okraszonych upominkami
i słodyczami. Dzieci były bar-
dzo zadowolone, gdyż w wie-
lu zabawach mogły brać udział
razem ze swoimi kochanymi
rodzicami. Niektóre z atrakcji
festynu miały szczególne po-
wodzenie, a mianowicie malo-
wanie twarzy, do którego to ma-
luszki cierpliwie czekały
w kolejce. Dzieci mogły obej-
rzeć również przedstawienie
pt. „Dwie Dorotki”, w którym
to w role postaci bajkowych
wcieliły się ich ukochane panie

z przedszkola. Maluchy obej-
rzały także pokaz taneczny,
a następnie same próbowały
swoich tanecznych umiejętno-
ści. Dla chętnych zorganizowa-
ne były warsztaty ceramiczne,
w przerwach zabawy nasi go-
ście mogli skosztować pysznej
fasolki oraz kiełbaski z grilla,
a lubiący słodkości – pysznych
ciast przygotowanych przez ma-
my przedszkolaków. Nasi ma-
li goście okazali się wytrwali
w zabawie i tańcach do same-
go końca festynu.

Serdecznie dziękuje-
my wszystkim gościom za przy-
bycie. Składamy również po-
dziękowania wszystkim
rodzicom i sponsorom oraz tym,
którzy pomagali w organizacji
święta Dnia Przedszkolaka.

A. K.

Dzień 20 września jest ogłoszony Ogólnopolskim
Dniem Przedszkolaka. W związku z tym, aby uczcić to świę-
to, w dn. 26 września 2015 r. w świetlicy w Strawczynku zo-
stał zorganizowany festyn dla wszystkich naszych przedszko-
laczków. Motywem wiodącym imprezy było hasło: „Święto
przedszkolaka mamy, do zabawy zapraszamy”.

Święto Przedszkolaka

„VI Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej” dla klas
I – III Szkoły Podstawowej już za nami! Wydarzenie miało
miejsce dnia 15 października 2015 r. w Samorządowym Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie. Frekwencja dopisa-
ła – na Festiwal przybyło 18 uczniów ze szkół podstawowych
z Gminy Strawczyn wraz z opiekunami oraz rodzice.

Festiwal Piosenki Angielskiej
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Zespół Placówek
Oświatowych w Promniku
od dwóch lat uczestniczy w tym
święcie, na które zapraszamy
nie tylko uczniów, ale także ro-
dziców, absolwentów i przedsta-
wicieli samorządu. W tym ro-
ku 4 września wspólnie
czytaliśmy „Lalkę” Bolesława
Prusa. Ponadto każdy mógł
w bibliotece szkolnej „podbić”
egzemplarz powieści pamiąt-
kową pieczątką, którą szkoła
otrzymała z Kancelarii Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej .
Serdecznie dziękuje-

my za udział w akcji uczniom
naszej szkoły, absolwentom
(Paulinie Stępień i Karolowi
Miśkiewiczowi) oraz radnemu
Rafałowi Kwietniowi.
Spotkanie zakończyła pani dy-
rektor Elżbieta Gieroń, która
również odczytała wybrany
fragment powieści oraz podzię-
kowała wszystkim zebranym
za przybycie.

Początek roku szkolnego wpisał się już w historię
kraju jako wydarzenie niezwykle ważne i uroczyste. Nową
tradycją stało się uczestnictwo w akcji „Narodowe czytanie”
pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

Adresy:

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

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.
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Narodowe czytanie "Lalki"
w Promniku

Dzięki współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Straw-
czyn a Kancelarią Radcy Prawnego Przemysława Ząbka
z Kielc, mieszkańcy z terenu gminy będą mieli możliwość
uzyskania bezpłatnych porad prawnych.

Mecenas będzie przyjmował osoby chcące skonsulto-
wać swój problem natury prawnej w Urzędzie Gminy Straw-
czyn, przy ul. Żeromskiego 16, w następujących terminach:

- 20 października (wtorek) w godzinach od 15:00 do 19:00,

- 22 października (czwartek) w godzinach od 15:00 do 19:00,

- 29 października (czwartek) w godzinach od 15:00 do 19:00.

Jest to jedna z niewielu możliwości uzyskania rzetel-
nej , anonimowej a zarazem darmowej pomocy prawnej .

Zapraszamy

Dni Darmowych
porad prawnych
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Drużyna chłopców za-
jęła drugie miejsce w sztafecie
10 x 1000 m. Skład sztafety:
Siadul Bartłomiej , Kowalczyk
Jakub, Kotwica Cyprian, Szu-
stak Szymon, Ślęzak Kacper,
Ciołak Konrad, Grabarczyk Bar-

tłomiej , Raczyński Patryk, Czar-
necki Piotr i Gad Kewin. Dru-
żyna dziewcząt, po zaciętej
walce, zajęła szóste miejsce.

Wszystkim zawodni-
kom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Świetnie spisali się młodzi sportowcy z Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Strawczynie podczas wojewódzkich
finałów igrzysk młodzieży szkolnej w sztafetowych biegach
przełajowych, które odbyły się 9 października 2015 r.
w Nowinach.
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Pobiegli na medal

Drużyna z Oblęgorka zwyciężyła w Gminnych Za-
wodach w Piłce Nożnej Chłopców, które rozegrane zostały
w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Straw-
czynku, w piątek, 16 października 2015 r.

Oblęgorek najlepszy!

W zawodach, rozgry-
wanych systemem każdy-z-każ-
dym, wzięły udział cztery dru-
żyn ze szkół podstawowych
z terenu naszej gminy. Na dru-
gim miejscu podium stanęli za-
wodnicy ze Strawczyna, trze-

cie miejsce zajęła drużyna
z Chełmiec, a czwarte zespół
z Promnika. Zwycięska druży-
na z Oblęgorka będzie repre-
zentować naszą gminę na za-
wodach rejonowych.

Zajęcia taneczne, pro-
wadzone przez Magdę Waw-
rzeńczyk, odbywają się przez
6 dni w tygodniu, od poniedział-
ku do soboty, w godzinach po-
południowych.

Zajęcia dla dzieci
i młodzieży obejmują taniec no-
woczesny (disco-dance), latin
(salsa, bachata, merengue) oraz
ćwiczenia rytmiczne. Są też spe-
cjalne zajęcia dla najmłodszych
dzieciaków, w wieku od 4 do 7

lat oraz grupa mażoretek, czy-
li specjalnej formacji prezentu-
jącej układy taneczno-marszo-
we do muzyki orkiestr dętych.

Dorośli mogą nauczyć
się technik tańca typu latin,
np.: salsa, bachata, merengue
lub poćwiczyć zumbę, czyli fit-
ness z elementami tańca.

Zajęcia są odpłatne:
1 5 zł za miesiąc (dzieci) i 5 zł
za godzinę (dorośli).

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach
tanecznych oraz nauce gry na gitarze.

Zatańcz i zagraj z SCKiS

Naukę gry na gitarze
prowadzi Aleksander Żmuda.
Zajęcia, dla dzieci i dorosłych,
odbywają się w czwartki
w świetlicy w Strawczynku. Ist-
nieje możliwość utworzenia
grup w Chełmcach, Korczynie
i Promniku, musi jednak zgło-
sić się odpowiednia liczba chęt-
nych. Zajęcia nauki gry na gi-

tarze są odpłatne – 5 zł
za godzinę.

Szczegółowy harmo-
nogram warsztatów tanecz-
nych i nauki gry na gitarze
oraz informacje o zapisach
dostępne są na stronie inter-
netowej:
www.olimpicstrawczyn.pl

Od 2 października 2015 r. zmianie ulegają godziny
otwarcia siłowni OLIMPIC w Strawczynku.

Nowe godziny otwarcia siłowni








