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ZieMia StraWczYńskA

Niemal wszystkie
uchwały przeszły jednogłośnie.
Przegłosowane zostały m.in.
uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Świętokrzyskiego
(opracowanie dokumentacji
budowy chodników w Straw-
czynie, Strawczynku, Chełm-
cach, Bugaju i Rudzie Straw-
czyńskiej) oraz Powiatu
Kieleckiego (budowa chodnika
w Kuźniakach i przebudowa
drogi w Strawczynie). Radni
przedłużyli na kolejny rok obo-
wiązujące taryfy dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę oraz
odprowadzania ścieków.
Uchwalono także „Plan Roz-
woju Sieci Drogowej na tere-
nie Gminy Strawczyn”, „Pro-
gram opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiega-

nia bezdomności zwierząt
na ternie Gminy Strawczyn
w 2016 r.”, czy zasady i kryte-
ria rekrutacji do klas pierw-
szych szkół podstawowych
i gimnazjów.

Po podjęciu zaplano-
wanych uchwał Radni przyjęli
sprawozdania ze średniej wy-
sokości wynagrodzeń nauczy-
cieli w 2015 r. w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę oraz
realizacji Programu Współpra-
cy za rok 2015 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publiczne-
go. Na koniec sesj i zatwier-
dzone zostały plany pracy Ko-
misj i Stałych Rady Gminy,
Rady Gminy oraz Wójta Gmi-
ny na 2016 r.

KarolWójcik

24 lutego po raz pierwszy w tym roku obradowali
Radni Gminy Strawczyn. Była to prawdopodobnie najspo-
kojniejsza sesja w tej kadencji. Nie było zapytań z sali, inter-
pelacji, czy dyskusji. Po odczytaniu przez Wójta Tadeusza
Tkaczyka informacji o pracach między sesjami Rada przy-
stąpiła do głosowań.

Wyjątkowo spokojna sesja

Od ostatniej Sesji, która odbyła się w dniu 30 grud-
nia 2015 r., Wójt wykonywał bądź nadzorował prace zwią-
zane z: określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy,
przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy, analizą
wniosków z Komisji Rady Gminy, gospodarowaniem mie-
niem gminnym, wykonywaniem budżetu gminy.

Zprac wójta
między sesjami RadyGminy

Gmina skorzystała
z prawa pierwokupu nierucho-
mości położonych w Oblęgor-
ku – dotyczy 10 działek o łącz-
nej powierzchni 2,2862 ha oraz
udziały w dwóch działkach
drogowych.

Polska Spółka Gazo-
wnicza poinformowała, że eko-
nomicznie nieuzasadniona jest
budowa sieci gazowej w gmi-
nie Strawczyn. Szczegółowym
analizom poddano takie para-
metry jak zakres rzeczowy, na-
kłady inwestycyjne, liczba
klientów oraz ilość dystrybu-
owanego gazu.

W zakresie inwestycji:
1. Zakończono budowę chod-
nika w Kuźniakach o długości
260 m.
2. Trwa nabór wniosków o od-
biór odpadów zawierających
azbest. Do 24 lutego wpłynęło

66 wniosków.
3. W dniu 2 lutego 2016 r.
w świetlicy w Strawczynie od-
było się szkolenie dla rolników:
„Pozyskiwanie środków po-
chodzących z PROW oraz pro-
pagowanie hodowli bydła ras
rodzimych i Simentali w go-
spodarstwach z dużą ilością
trwałych użytków zielonych”.
4. Przygotowano i złożono
wnioski o dofinansowanie
przebudowy dróg lokalnych
na terenie gminy Strawczyn –
PROW 2014-2020.
5. Zgłoszono mikroinstalacje
fotowoltaiczne do PGE celem
podpisania umów.
6. Zorganizowano spotkanie
informacyjne z przedsiębiorca-
mi i przedstawicielami stowa-
rzyszeń z terenu gminy Straw-
czyn, którego celem było
przedstawienie programów po-
mocowych UE.

W zakresie oświaty:
1. Do Kuratorium Oświaty
przesłano informację w zakre-
sie:
- rozliczenia Rządowego Pro-
gramu Pomocy Uczniom
w 2015 r. „Wyprawka szkol-
na”,
- liczby uczniów objętych po-
mocą materialną w zakresie
wypłaty stypendiów i zasiłków
szkolnych za okres styczeń-
grudzień 2015 r.
- rozliczenia środków Fundu-
szy Pracy przeznaczonych dla
gminy na dofinansowanie pra-
codawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników,
- rozliczenia dotacji udzielonej
gminom na realizację zadań
własnych w zakresie wycho-
wania przedszkolnego,
- rozliczenia i zwrotu niewyko-
rzystanej dotacji celowej
udzielonej w 2015 r. na wypo-
sażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe,
- wykorzystanych i rozliczo-
nych dotacji udzielonych z bu-
dżetu Wojewody Świętokrzy-
skiego,
- weryfikacji naliczonych kwot
ze wskazaniem realnego zapo-
trzebowania oraz zaplanowane-
go wkładu własnego zgodnie
z art.1 28 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r. – dotyczy
stypendium szkolnego,
- realizacji pomocy materialnej
dla uczniów przeznaczonej
na wypłatę zasiłków i stypen-
diów szkolnych w zakresie wy-
korzystania w roku 2015 środ-
ków przekazanych z budżetu
Wojewody Świętokrzyskiego
oraz zaangażowanych środków
własnych.
2. Do 10 lutego 2016 r. przygo-
towano sprawozdanie z wyso-
kości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowe-
go w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu te-
rytorialnego w 2015 r.
Odbyły się narady kadry kie-
rowniczej Urzędu Gminy i kie-
rowników jednostek organiza-
cyjnych gminy.

Wójt brał udział w:
- spotkaniach Komitetu Moni-
torującego Regionalny Pro-
gram Operacyjny Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020,
- spotkaniu w sprawie złożenia
raportu o zakończonej służbie

przez Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach,
- spotkaniu Noworocznym
z Biskupem Diecezji Kielec-
kiej ,
- spotkaniu organizowanym
przez Agencję Restrukturyza-
cj i i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie,
- odprawie rocznej Komendy
Miejskiej Policj i w Kielcach,
- uroczystej Gali Świętokrzy-
skiej Victorii organizowanej
pod patronem Przewodniczą-
cego Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego i Marszałka,
- Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Związków
Miasta i Gminy Regionu Świę-
tokrzyskiego,
- konsultacjach społecznych
mapy zagrożeń bezpieczeństwa
na terenie Komisariatu Policj i
w Strawczynie jako elementu
procesu zarządzania bezpie-
czeństwem publicznym reali-
zowanym w partnerstwie
społecznym i międzyinstytu-
cjonalnym,
- naradzie służbowej Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach nt. „Stan
ochrony p.poż. miasta Kielce
i powiatu kieleckiego za 2015
rok”,
- Walnym Zebraniu Sprawoz-
dawczo-Wyborczym Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Straw-
czynie,
- spotkaniu organizowanym
przez Powiat Kielecki w Euro-
pejskim Centrum Edukacji
Geologicznej w Chęcinach,
- Gali Finałowej plebiscytu
„Siedmiu wspaniałych – Świę-
tokrzyscy uczniowie-sportow-
cy 2015” w WDK-u w Kiel-
cach,
- spotkaniu Komitetu Sterują-
cego Zintegrowanych Inwesty-
cj i Terytorialnych Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego,
- spotkaniu w Krajowym Za-
rządzie Gospodarki Wodnej
w Warszawie w sprawie aktu-
alizacji MASTER PLANU
(dotyczy aglomeracji Korczyn)
– dot. gospodarki ściekowej ,
- spotkaniu z Sekretarzem Sta-
nu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
umożliwiającym bliższe zapo-
znanie się ze szczegółami pro-
jektu ustawy oraz wymianą
opinii w zakresie projektowa-
nych mechanizmów wsparcia
rodziny.
W omawianym okresie Wójt
wydał 19 zarządzeń.



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

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych na okres od 10.04.2016 r. do 09.04.2017 r.

Do opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 23% wprowadzony odrębnymi przepisami.
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OGŁOSZENIE
Lokalni artyści (zespoły ludowe, młodzieżowe,

taneczne, kabarety, itp.), którzy chcieliby wystąpić
na STRAWCZYNADZIE 2016 (20 i 21 sierpnia br.)

prosimy o kontakt pod nr tel.: 41 303 86 35
lub mailowo na adres kultura@strawczyn.pl

Opłaty zawodę i ścieki
bez zmian

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie ogła-
sza, że Rada Gminy w Strawczynie uchwałą nr XIX/98/2016
z dnia 24 lutego 2016 r. przedłużyła czas obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Straw-
czyn na okres jednego roku.

TARYFAOBOWIĄZUJE OD DNIA 10.04.2016 r. DO DNIA 09.04.2017 r.
Ceny dostarczonej wody:

Ceny odprowadzonych ścieków:

mgr inż. Grzegorz Gad

kierownik ZGK



O środkach unijnych
z przedsiębiorcami
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Wśród zaproszonych
gości znaleźli się przedsiębior-
cy i prezesi stowarzyszeń
z terenu gminy Strawczyn,
przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego, Głównego
Punktu Informacyjnego o Fun-
duszach Europejskich w Kiel-
cach, Powiatowego Urzędu
Pracy w Kielcach, Lokalnej
Grupy Działania Dorzecze
Bobrzy oraz pracownicy Urzę-
du Gminy w Strawczynie.

Gospodarz gminy
podkreślił ogromne znaczenie
środków unijnych dla rozwoju
przedsiębiorczości, a co za tym
idzie rozwoju gminy. Z uwagi
na fakt, że nowa perspektywa
unijna ruszyła, zaakcentował,

że tego typu spotkania są bar-
dzo potrzebne i będą miały po-
zytywny odzew w dalszym
rozwoju gminy. Planujemy ko-
lejne spotkania o takim cha-
rakterze – dodał Wójt Gminy.

Prelegenci naświetlili
możliwości wsparcia przedsię-
biorczości w ramach Regional-
nego programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Omówiono
osie Programu, z których będą
mogli korzystać przedsiębior-
cy w nowej perspektywie oraz
planowane terminy naboru
wniosków w 2016 roku.
Po zakończeniu części oficjal-
nej można było porozmawiać
w kuluarach o ruszającej per-
spektywie na lata 2014-2020.

Anna Gad

4 lutego br. w gminie Strawczyn odbyło się spotka-
nie informacyjne, którego głównym tematem było przedsta-
wienie możliwości absorpcji środków unijnych jakie daje
nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Organiza-
torem i gospodarzem spotkania był Tadeusz Tkaczyk – Wójt
Gminy Strawczyn.

Głównym tematem spotkania była unijna perspektywa
finansowa na lata 2014-2020.

Program "Rodzina 500 plus"

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. wprowadza w życie
program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice
będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko, niezależnie
od dochodu.

Rodziny, w których
dochód nie przekracza 800 zł
netto na osobę lub 1200 zł net-
to (w rodzinach wychowują-
cych niepełnosprawne dziecko)
– otrzymają świadczenie rów-
nież na pierwsze lub jedyne
dziecko. Świadczenie będzie
wypłacane do ukończenia przez
dziecko 18 roku zycia. Program
nie przewiduje górnego progu
dochodowego.

Wnioski o świadcze-
nie wychowawcze będzie moż-
na złożyć w Gminnym Ośrod-

ku Pomocy Społecznej
od 01 .04.2016 r. osobiście,
za pośrednictwem poczty lub
przez internet (E-wniosek
na platformie www.empa-
tia.mpips.gov. pl). Druki do-
stępne będą po 15 marca.

Świadczenie wycho-
wawcze będzie wypłacane od
01 .04.2016 r. do 30.09.2017 r.
Jeżeli wniosek zostanie zało-
żony do 30 czerwca br. to pie-
niądze zostaną wypłacone
z wyrównaniem od kwietnia.

Wiesława Jarząbek

Walne zebranie OSP Strawczyn

13 lutego 2016 r. w jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Strawczynie odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze. Obrady prowadził prezes OSP druh
Bogusław Gos, a wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt
Gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, V-ce Prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej
Polskiej w Kielcach druh Ireneusz Żak, przedstawiciel
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
st. kpt. Mariusz Góra oraz Przewodniczący Rady Gminy
w Strawczynie Arkadiusz Wilczkowski.

Przedstawiono spra-
wozdania finansowe, komisj i
rewizyjnej oraz z działalności
OSP za 2015 r. Jednostka OSP
w roku sprawozdawczym uczest-
niczyła w 57 akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, z czego 41
to pożary a 16 miejscowe za-
grożenia (wypadki drogowe,
neutralizacja plam oleju, usu-
wanie skutków wichur i lokal-
nych podtopień oraz ratowanie
osoby uwięzionej w studni).
Strażacy dużą wagę przywiązu-
ją do szkoleń, o czym świadczy
fakt iż w ubiegłym roku prze-
szkolono 15 os. w zakresie kie-
rowania ruchem drogowym oraz
2 os., na kursie Kierowców Kon-
serwatorów Sprzętu Ratowni-
czego i 2 członków OSP w za-
kresie Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy. Zabezpieczano także
imprezy masowe, które odby-
wały się na terenie Samorządo-
wego Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie oraz nad
zalewem. W dniu dziecka zor-
ganizowano pokaz ratowniczy.
Strażacy asystowali także w ob-
chodach świąt religijnych.

W trakcie Zebrania
podsumowano mijającą 5-let-
nią kadencję, podczas której
udało się zrealizować wiele
aspektów mających wpływ na
rozwój jednostki. Olbrzymim
sukcesem było pozyskanie
w 2014 r. nowego ciężkiego po-
jazdu ratowniczo-gaśniczego
na podwoziu MAN, który za-
stąpił wysłużonego 31 -letniego
Jelcza. Zakup ten sfinalizowa-
ny został dzięki usilnym stara-
niom strażaków, Wójta Tade-
usza Tkaczyka oraz znacznej
pomocy ZOW ZOSP RP w Kiel-
cach, Komendy Wojewódzkiej
PSP w Kielcach oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach. Dokonano również
termomodernizacji budynku re-
mizy polegającej na jego docie-
pleniu, wymianie dachu oraz
instalacj i hydraulicznej wraz
z zainstalowaniem paneli solar-

nych i pompy ciepła. Inwesty-
cję w wysokości 279 136,30 zł
udało się zrealizować dzięki
pomocy finansowej Urzędu
Gminy i dotacji uzyskanej z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007-2013.
Przy wsparciu dotacji z Komen-
dy Głównej PSP oraz Urzędu
Gminy w ramach funkcjonowa-
nia w strukturach Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go wymieniono stary i wysłu-
żony zestaw hydrauliczny do
ratownictwa technicznego na
nowoczesny oraz pozyskano
dodatkowy na wyposażenie
średniego wozu ratowniczo-
-gaśniczego. Dzięki wyżej wy-
mienionej dotacji pozyskano
także sanie do ratownictwa lo-
dowego. Oprócz tego systema-
tycznie doposażano jednostkę
w drobny sprzęt oraz dokona-
no remontów wewnątrz budyn-
ku remizy.

W dyskusji poruszono
temat aktualizacji listy człon-
ków OSP oraz potrzeby doko-
nania wylewki w boksach ga-
rażowych co wpisano do planu
działalności na 2016 rok.

W wyniku wyborów
zarząd na kolejną 5-letnią ka-
dencję ukonstytuował się nastę-
pująco: Prezes – Bogusław Gos,
Naczelnik/V-ce Prezes – Józef
Jaworski, V-ce Prezes
–Mariusz Gos, Z-ca Naczel-
nika – Krzysztof Piec,
Sekretarz –Michał Jaworski,
Skarbnik – Elżbieta Kumań-
ska, Gospodarz –Kazimierz
Woźniak, Kronikarz –Moni-
ka Jabłońska, Członek Zarzą-
du – Arkadiusz Sękowski.
W skład Komisj i Rewizyjnej
OSP wybrano następujących
druhów: Stanisław Ciołak –
Przewodniczący oraz Arka-
diusz Gos i Rafał Jarząb –
członkowie Komisj i. Delegata-
mi do Zarządu Gminnego zo-
stali: Józef Jaworski, Bogdan
Woźniak oraz Bogusław Gos.

Michał Jaworski
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Twórcy „Quo vadis”
niesłusznie przypisano autor-
stwo odezwy skierowanej prze-
ciwko państwom centralnym,
do których należała Austria.
Ostatecznie pisarz i jego naj-
bliżsi trafili do neutralnej
Szwajcarii – najpierw do Lo-
zanny, a następnie do Vevey.
Zamieszkali początkowo w
Grand Hotelu, a w listopadzie
1915 r. przenieśli się do Hotelu
du Lac. W tym samym czasie
w Szwajcarii przebywało wie-
lu wybitnych Polaków, niektó-
rych Sienkiewicz znał osobiście,
z innymi wcześniej współpra-
cował. Do tej ostatniej grupy za-
liczał się mecenas Antoni Osu-
chowski – przyjaciel pisarza,
z którym wspólnie działali w ra-
mach Polskiej Macierzy Szkol-
nej .

Na terenie Szwajcarii
Polacy dość powszechnie orga-
nizowali się w różnego rodzaju
stowarzyszenia i komitety, któ-
re miały charakter polityczny
lub charytatywny. Sienkiewicz,
znany ze swej działalności spo-
łecznej , także nie pozostał bier-
ny.

9 stycznia 1915 r.
utworzono Komitet Generalny
Pomocy Ofiarom Wojny w Pol-
sce (zwany również Komitetem
Veveyskim). Inicjatorem jego
powstania był Erazm Piltz.
Skupił on wokół siebie grono
znanych Polaków, wśród nich
Sienkiewicza, który stanął na
czele Komitetu, a także póź-
niejszego premiera Ignacego
Paderewskiego, który został wi-
ceprezesem. Noblista oraz
światowej sławy pianista, mie-
li zwrócić uwagę opinii pu-
blicznej na sprawie polskiej .
W prace Komitetu Veveyskie-
go zaangażowani byli również
Antoni Osuchowski, Szymon
Askenazy, Gabriel Narutowicz,
Jan Rosen, Urszula Ledóchow-
ska i wiele innych osobistości.
Najważniejszymi zadaniami or-
ganizacji, w myśl założeń sta-
tutowych, były: przygotowywa-
nie międzynarodowej akcji na
rzecz ofiar wojny w Polsce,
zbiórka pieniędzy na ten cel,
tworzenie komitetów lokalnych
na terenie całego świata, zajmu-
jących się bezpośrednio udzie-
laniem pomocy ofiarom wojny.

1 lutego 1915 r. wyda-
na została w języku francuskim
„Odezwa do narodów cywilizo-
wanych” autorstwa Sienkiewi-
cza, w której apelował on o po-
moc dla Polaków. Kolejną
odezwę zredagował Szymon
Askenazy, obie miały na celu
rozpropagowanie działalności
Komitetu, który w ciągu czte-
rech lat istnienia zebrał łączną
kwotę około 20 milionów fran-
ków szwajcarskich. Pieniądze
przekazywane były natychmiast
organizacjom ratunkowym
w kraju. Akcję poparł ówczesny
papież Benedykt XV, z którego
inicjatywy biskupi polscy wy-
dali odezwę skierowaną do ka-
tolików na całym świecie,
co również dało wymierne efek-
ty finansowe. Ze strony Kościo-
ła osobą szczególnie zaangażo-
waną w działalność Komitetu
był biskup krakowski Adam
Stefan Sapieha, który po wybu-
chu wojny sam założył w Kra-
kowie Książęco-Biskupi Komi-
tet Pomocy dla Dotkniętych
Klęską Wojny.

Wyjątkową działalność
Sienkiewicza w trakcie dwóch
ostatnich lat jego życia, przypo-
mni wystawa „Czas mierzony
szwajcarskim zegarem”, która
prezentowana będzie od 15
kwietnia do 31 sierpnia 2016 r.
w Pałacyku w Oblęgorku.
Okres, którego dotyczy, jest naj -
mniej znany z całego, bogatego
życiorysu autora „Krzyżaków”.
Celem prezentowanej ekspozy-
cj i jest również przypomnienie
wielu wydarzeń społeczno-po-
litycznych, niezwykle ważnych
na drodze Polski do niepodle-
głości. Wystawa wpisuje się
w szereg wydarzeń przygoto-
wanych przez Muzeum Naro-
dowe w Kielcach z okazji ogło-
szonego przez Parlament RP
Roku Sienkiewiczowskiego
w związku z przypadającymi
w kolejnych miesiącach roczni-
cami 170. urodzin Noblisty oraz
100. jego śmierci.

Wystawa podzielona
jest na kilka sekwencji. Pierw-
sza dotyczy okresu tuż po wy-
buchu pierwszej wojny świato-
wej . Ukazuje atmosferę
wówczas panującą w Królestwie
Polskim oraz przyczyny, dla
których pisarz zdecydował się
na emigrację. W tej części eks-
pozycji przypomniana została
wizyta legionistów, którzy
w drodze z Krakowa do Kielc,
licząc na wsparcie pisarza, zde-
cydowali się odwiedzić Oblę-

gorek. Wizytę tę opisał we
wspomnieniach Bolesław Wie-
niawa-Długoszowski.

Druga część ekspozy-
cj i prezentuje działalność pisa-
rza w ramach Komitetu Vevey-
skiego. „Odezwa do narodów
cywilizowanych” tłumaczona
na wiele języków, bogata kore-
spondencja, która dowodzi
ogromnego zaangażowania
Sienkiewicza w sprawę pomo-
cy dla Polski, oraz sprawozda-
nia z pracy Komitetu to najcie-
kawsze jej elementy.

Osobna część wystawy
opowiada o współpracy Nobli-
sty z współtwórcami Komitetu
Veveyskiego – Ignacym Pade-
rewskim i Antonim Osuchow-
skim, a także z biskupem Ada-
mem Stefanem Sapiehą oraz
papieżem Benedyktem XV.
Wyjątkową jej pamiątką jest
medal „Polonia devastata”,
wybity na początku 1915 r.
na cześć Sienkiewicza, Pade-
rewskiego i Sapiehy.

Pracę Komitetu na
moment przerwała niespodzie-
wana śmierć pisarza – 15 listo-
pada 1916 r., do której mogła
przyczynić się wizyta przedsta-
wicieli Narodowej Demokracji,
żądających od Sienkiewicza po-
parcia protestu lozańskiego,
wyrażenia sprzeciwu wobec
obietnicy władz niemieckich
i austro-węgierskich proklamu-
jącej powstanie Królestwa Pol-
skiego z ziem zaboru rosyjskie-
go. Wystawa dopowiada temat,
prezentuje stanowisko Sienkie-
wicza, który w Akcie 5 listopa-
da zobaczył pierwszą od wielu
lat szansę Polski na odzyskanie
wolności.

Mimo śmierci autora
Trylogii, Komitet Veveyski
działał do końca wojny. Ignacy
Paderewski przez szacunek dla
Henryka Sienkiewicza nigdy nie
zajął stanowiska prezesa.

Prezentowane na wy-
stawie obiekty pochodzą
ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Kielcach, ale także sze-
regu innych instytucji: Biblio-
teki Narodowej , Muzeum
Wojska Polskiego, Archiwum
Akt Nowych, Biblioteki Uni-
wersyteckiej i Muzeum Litera-
tury w Warszawie; Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu; Kurii Metropo-
litalnej w Krakowie; Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu; Archiwum Urszula-
nek w Pniewach.

Łukasz Wojtczak

czas mierzony
szwajcarskim zegarem

W chwili wybuchu pierwszej wojny światowej
Henryk Sienkiewicz przebywał wraz z rodziną w swojej let-
niej rezydencji w Oblęgorku. Niebezpieczne położenie tego
miejsca, w bezpośrednim zasięgu działań wojennych, spowo-
dowało, że pisarz zdecydował się, jak najszybciej je opuścić.
Rodzina na kilka tygodni udała się do Krakowa, a we wrze-
śniu 1914 r. Sienkiewiczowie wyjechali do Austrii. Stąd
również musieli wkrótce uciekać.

Henryk Sienkiewicz z córką w Lozannie, 1 916 r.
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Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku przy-
gotowuje się do niezwykłego wydarzenia, bowiem w dniach
20-22 maja 2016 r. w murach szkoły zjawią się niecodzienni
goście, a to za sprawą XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół
Sienkiewiczowskich. Decyzja o wyborze Oblęgorka na miej-
sce kolejnego spotkania wychowanków szkół sienkiewiczow-
skich zapadła w minionym roku i została ogłoszona podczas
Zlotu w Przasnyszu. Wtedy też na ręce nauczycielki języka
polskiego Moniki Jas oraz towarzyszących jej uczniów
ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblę-
gorku została przekazana chorągiew Zlotu.

XXIVOgólnopolski Zlot
Szkół Sienkiewiczowskich

Organizacja Zlotu
to duże wyróżnienie, a zarazem
ogromne przedsięwzięcie.
Tradycją jest bowiem, że ob-
chody rozłożone są na trzy dni.
Goście uczestniczą w uroczy-
stej gali, spotykają się z potom-
kami pisarza, aktorami grający-
mi w ekranizacjach dzieł
Sienkiewicza, odwiedzają gosz-
czącą ich szkołę oraz miejsca
związane z osobą Patrona.
Zwieńczeniem są wycieczki
po regionie. Do tej pory chęć
udziału w tegorocznej imprezie
potwierdziło 30 szkół z Polski
oraz po raz pierwszy jedna
z zagranicy (Czechy). Współ-
organizatorem wydarzenia jest
Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach, a Partnerem – Pałacyk
H. Sienkiewicza w Oblęgorku.

Ogólnopolskie Zloty
Szkół Sienkiewiczowskich
to spotkania przedstawicieli
szkół różnego szczebla noszą-
cych imię autora Trylogii.
Inicjatorem tego niezwykłego
przedsięwzięcia jest wieloletni
dyrektor Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Woli Okrzej-

skiej – Antoni Cybulski.
Pierwszy Zlot odbył się
w 1993 r. w Woli Okrzejskiej –
miejscu narodzin pisarza
Na zaproszenie odpowiedziały
delegacje z 32 placówek oświa-
towych z 16 województw.
Wśród gości honorowych byli:
Maria Korniłowicz – wnucz-
ka pisarza i Tomasz Mędrzak
– odtwórca Stasia z adaptacji
„W pustyni i w puszczy”.
To właśnie wtedy zapadła
decyzja o kontynuowaniu
przedsięwzięcia i organizowa-
niu corocznych spotkań w róż-
nych zakątkach naszego kraju.
W kolejnych latach Sienkiewi-
czowska Brać odwiedziła m.in.:
Łańcut, Wąsosze, Łowicz, Szy-
dłowiec, Zamość, Kraków,
Warszawę, Myszków. Celem
tych spotkań jest nawiązanie
bliższych kontaktów i współ-
pracy między szkołami noszą-
cymi imię polskiego noblisty,
poznanie miejsc związanych
z życiem i dorobkiem literac-
kim Patrona, a także populary-
zacja jego twórczości.

Marzena Walczak

Uczniowie ZPO w Oblęgorku od początku roku szkol-
nego biorą udział w licznych konkursach mających na celu
zachęcenie ich do twórczego poznawania dorobku Henryka
Sienkiewicza. Swoją przygodę z bohaterami dzieł Sienkiewi-
czowskich mogli przeżyć szkolni recytatorzy, informatycy,
plastycy, fotografowie, filmowcy, a nawet... sportowcy.

Konkursy z Sienkiewiczem
wroli głównej

10 lutego 2016 r.
odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski „Z prozą Hen-
ryka Sienkiewicza”. Wzięli
w nim udział uczniowie klas
IV-VI szkoły podstawowej
i I-III gimnazjum. Uczestnicy
konkursu prezentowali frag-
menty nowel i powieści nie-
zwykłego mieszkańca Oblęgor-
ka. Recytatorzy urzekli
słuchaczy doborem tekstów,
głębią interpretacj i oraz pełną

gamą uczuć. Jury, w którego
składzie zasiadły panie: Moni-
ka Jas, Edyta Kozieł, Renata
Parandyk i Marzena Walczak,
przyznało następujące miejsca:
W kat. SP: I m-ce zajęła Ga-
briela Błaszczyk, II m-ce przy-
znano Weronice Błaszczyk,
III m-ce zajęły dwie uczennice:
Anita Prus i Oliwia Krako-
wiak. Postanowiono przyznać
również wyróżnienie, które
otrzymałMaciej Gad. W kat.

gimnazjum I m-ce uzyskała
Agata Dziura, natomiast
II m-ce przypadło Natalii Zier-
nik.

W ramach XXIV
Ogólnopolskiego Zlotu Szkół
Sienkiewiczowskich nauczy-
cielki edukacji wczesnoszkol-
nej zaprosiły uczniów klas
0-III do udziału w trzech
konkursach plastycznych.
Wszystkie z nich miały na ce-
lu zachęcanie najmłodszych
członków społeczności szkol-
nej do poznawania oraz propa-
gowania twórczości patrona na-
szej szkoły. Komisja oceniła
prace konkursowe biorąc pod
uwagę następujące kryteria:
oryginalność ujęcia tematu,
wartość artystyczną, zgodność
pracy z tematem, technikę, po-
mysłowość i estetykę wykona-
nia. A oto grono laureatów.
Konkurs na najciekawszą grę
planszową pt. „Afrykańska
przygoda Stasia i Nel”:
m-ce I - Magdalena Zapała,
m-ce I - Krzysztof Palacz.
Konkurs na projekt zakładki
do bajki Henryka Sienkiewi-
cza:
m-ce I - Maciej Błaszczyk,
m-ce I - Zofia Błaszczyk,
m-ce II - Weronika Wieczorek,
m-ce III - Julia Gaj .
Konkurs na projekt okładki
dowolnej bajki Henryka Sien-
kiewicza: m-ce I - Katarzyna
Piestrzyniewicz.

Nauczycielka plastyki,
Agata Kipiel, zaproponowała
młodzieży udział w trzech kon-
kursach. Pierwsze zadanie po-
legające na wykonaniu plaka-
tu promującego Oblęgorek
„Quo vadis Domine” skiero-
wane było do uczniów szkoły
podstawowej kl. IV-VI i gim-
nazjum. W kategorii szkoła
podstawowa wyróżnienia zdo-
były: Maja Bożęcka, Aleksan-
dra Jas, Idalia Mastalerz.
Natomiast w gimnazjum I m-
ce przyznano Natalii Kalecie,
zaś kolejne Jakubowi Grątkie-
wiczowi i Angelice Zapale.
W drugim konkursie zaadreso-
wanym tylko do uczniów star-
szych klas szkoły podstawowej
pn. „Bohaterowie z utworów
H. Sienkiewicza” wyróżnienia
zdobyli: Julia Ślewa, Maciej
Gad, Fabian Wilczkowski
i Piotr Karolik. Gimnazjaliści
nagrodzeni w konkursie „Za-
kochani w twórczości H. Sien-
kiewicza” to: Natalia Kaleta,
Angelika Gaweł iWojciech
Błaszczyk.

W konkursie foto-
graficznym pod hasłem „Ob-
lęgorek w moich oczach”
brali udział gimnazjaliści. Cie-
kawe, starannie przygotowane
prace to efekt rozwijania zain-
teresowań uczniów na zajęciach
artystycznych z fotografii i ko-
le działającym od kilku lat
w ZPO w Oblęgorku pod kie-
runkiem Jarosława Skoczylasa.
Wśród laureatów znalazły się:
Natalia Główczyńska –
I m-ce, Paulina Zapała i Oli-
wia Majka – II m-ce, Angeli-
ka Zapała – III m-ce. Nagro-
dzone uczennice mają już
na swoim koncie sukcesy w or-
ganizowanych przez Starostwo
Powiatowe w Kielcach „Plasty-
kaliach” (2014, 2015), w kon-
kursie Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Kra-
jobrazowych „Ekologia, my
i region, w którym żyjemy”.

Miłośnicy piłki noż-
nej ze szkoły podstawowej
walczyli o książki z autogra-
fem potomków pisarza.
Do rywalizacji w Turnieju Ha-
lowej Ligi Trójek Piłkarskich
Chłopców SP klas IV-VI zorga-
nizowanym przez Justynę Ku-
sińską zgłosiło się 6 drużyn.
I m-ce wywalczył zespół WC
KACZKI w składzie: Kacper
Śliwa, Sebastian Bogulak,
Norbert Kaleta. Najlepszym
strzelcem został Kacper Ga-
briel Śliwa, a najlepszym
bramkarzem Norbert Kaleta.

Z kolei gimnazjaliści
pod opieką Marcina Zielińskie-
go stanęli do rywalizacji
w Szkolnej Halowej Lidze
Trójek Piłkarskich Chłopców
Gimnazjum o Statuetkę Hen-
ryka Sienkiewicza 2015/2016.
W tej edycji ligi udział wzięło
6 drużyn i dopiero ostatni mecz
wyłonił mistrza rozgrywek,
drużynę SUPERCALIFRAGI-
LISTICEXPIALIDOCIONS
w składzie: Hubert Przeździk,
Adrian Śliwa, Kacper Gaweł,
Mateusz Picheta. Tytuł najlep-
szego strzelca wywalczył Kac-
per Gaweł, zaś najlepszym
bramkarzem turnieju został
Hubert Przeździk.

Różnorodność zapro-
ponowanych form rywalizacji
sprawiła, że konkursy cieszyły
się bardzo dużym zaintereso-
waniem i pozwoliły uczniom
poczuć klimat zbliżającego się
XXIV Ogólnopolskiego Zlotu
Szkół Sienkiewiczowskich.

Marzena Walczak



ZieMia StraWczYńskA Marzec 2016

–7–

W dniach od 8 do 14 lutego 2016 r. nauczyciele Szko-
ły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
wzięli udział w kolejnej wizycie studyjnej w ramach progra-
mu Erasmus+. Piąte spotkanie państw partnerskich biorą-
cych udział w projekcie Once upon an Erasmus Tale (Tradi-
tional Arts and Languages across Europe) odbyło się
w Finlandii. W wyjeździe udział wzięli: dyrektor szkoły Hen-
ryka Cisowska, Zbigniew Wójcik oraz Błażej Bujała.

Nauczyciele z Oblęgorka
z wizytąwFinlandii

Miejscem docelowym
naszego spotkania była szkoła
Vaajakummun Koulu znajdują-
ca się w miejscowości Vaaja-
koski w centralnej Finlandii.
Nasi gospodarze zapewnili nam
bardzo intensywny pobyt
w swojej placówce. Podczas
wizyty realizowaliśmy cele
projektowe. Pierwszego dnia
mieliśmy okazję zapoznać się
ze szkołą, po której oprowa-
dzali nas uczniowie. Nasi go-
spodarze przedstawili nam
również prezentację dotyczącą
fińskiego systemu edukacji,
który uważany jest za jeden
z najlepszych na świecie. Waż-
nym elementem było również
zapoznanie się ze sposobem
pracy miejscowych nauczycie-
li z uczniami o specjalnych po-
trzebach. Tego dnia wzięliśmy
również udział w warsztatach
plastycznych prowadzonych
przez panią Kirsi Neuvonen,
lokalną artystkę.

Następnego dnia ob-
serwowaliśmy lekcje oraz
wzięliśmy udział w wielu prak-
tycznych warsztatach, m.in.:
praca z iPadami, grafika, mate-
matyka, umiejętności społecz-
ne. Doświadczenia nabyte pod-
czas tych warsztatów możemy
teraz wykorzystać w naszej co-
dziennej pracy. Natomiast
na podstawie warsztatów pla-
stycznych będziemy realizować
dalsze cele projektowe. Tego
dnia mieliśmy również okazję

bliskiego poznania kultury
Finlandii. Nasi gospodarze
zorganizowali nam bardzo
przyjemny spacer po lesie w
rakietach śnieżnych. Na koniec
wyczerpującego dnia mogliśmy
skorzystać z tradycyjnej fiń-
skiej sauny, a nawet zanurzyć
się w lodowatym jeziorze.

Trzeciego dnia wizyty
odbyła się prezentacja prac
projektowych. Dużą popular-
nością ponownie cieszyła się
nasza kronika. Kolejne dni wi-
zyty upływały w stolicy Fin-
landii, Helsinkach, gdzie mie-
liśmy okazję dokładnie poznać
to portowe miasto - zwiedzić
najważniejsze zabytki oraz od-
wiedzić muzea. Na bazie tych
wizyt wspólnie z partnerami
ustaliliśmy dalsze działania
projektowe.

Wizyta w Finlandii
to kolejna, ogromna porcja do-
świadczeń dla nauczycieli
Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Oblęgor-
ku. Do Polski wróciliśmy, jak
zwykle, z kolejną pracą domo-
wą i zaplanowanymi dalszymi
działaniami, których efekty bę-
dziemy prezentować podczas
majowej wizyty w szkole na-
szego partnera w Szwecji.
Warto nadmienić, że podczas
wizyty ciągle słyszeliśmy cie-
płe słowa dotyczące spotkania
w Polsce.

Błażej Bujała

Wydział Katechetyczny Diecezji Kieleckiej oraz Mu-
zeum Diecezjalne w Kielcach ogłosili konkurs na świętokrzy-
ską szopkę bożonarodzeniową. Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Rudzie Strawczyńskiej pozytywnie odpowiedzieli
na zaproszenie do tego konkursu. W domu wraz z rodzeń-
stwem i rodzicami przygotowywali swoje szopki.

Wyróżnienie dlaucznia
z Rudy Strawczyńskiej

Szopkę, która nawią-
zywała swoim wyglądem
do Perzowej Góry, wykonał
Konrad Wolder z kl. IV. Jego
praca wzięła udział etapie die-
cezjalnym konkursu. Komisja
konkursowa w składzie ks.
Waldemar Wiśniowski – na-
uczyciel konsultant Święto-
krzyskiego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli i wizytator
religii, przewodniczący komi-
sj i; ks. dr Paweł Tkaczyk –
Dyrektor Muzeum Diecezjal-
nego w Kielcach; dr Aleksan-
dra Potocka – Kuc, nauczyciel
konsultant ŚCDN, artysta, pla-
styk oraz mgr Małgorzata
Gorzelak – kustosz Muzeum
Diecezjalnego w Kielcach wy-
łoniła najładniejsze prace. Pra-
ca naszego ucznia była jedną

z 34 szopek w kategorii klas
IV-VI etapu diecezjalnego.

1 3 lutego w auli Kurii
Diecezjalnej zgromadzili się
wszyscy uczestnicy konkursu
wraz z opiekunami. Ks. dr Pa-
weł Tkaczyk był zachwycony
pomysłowością uczniów oraz
mnogością technik i materia-
łem użytym do wykonania
szopki. Artyści najpiękniej-
szych szopek otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe. Na-
grody ufundował ks. biskup
Jan Piotrowski oraz wydaw-
nictwo Jedność. Po części ofi-
cjalnej uczniowie udali się na
poczęstunek oraz obejrzeli
wszystkie szopki zgromadzone
na wystawie w Muzeum Die-
cezjalnym.

Aldona Chudak

8 marca w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyń-
skiej bukietów kwiatów było mnóstwo. Chłopcy postanowi-
li zrobić koleżankom niespodziankę i przygotowali upomin-
ki, kwiaty i piosenki.

Oj, działo się, działo!
Panowie z klasy IV z solistą
Kacprem Gosem brawurowo
wykonali utwór „Bo jo Cię ko-
chom”, później przedstawicie-
le męskiej części klasy V roz-
bujali publiczność piosenką
„Zawsze tam, gdzie Ty”, na za-
kończenie chłopcy z klasy VI
porwali całą żeńską publicz-
ność śpiewając „Kolorową su-
kienkę”. A to był dopiero po-
czątek….! Bawili się i śpiewali
wszyscy – maluchy, uczniowie,
zaproszone na uroczystość
przedstawicielki Rady Rodzi-
ców – Wioletta Frączek
i Emilia Knap, dyrektor

Agnieszka Prędota-Gad, pa-
nie nauczycielki oraz panie
z obsługi.

Na akademii nie za-
brakło też wierszy recytowa-
nych przez chłopców z klas
0-III oraz garści wiadomości
dotyczących pochodzenia Dnia
Kobiet. Dziewczynki również
śpiewały – Dominika Pio-
trowska przepięknie wykona-
ła utwór „Jestem kobietą”,
aWiktoria Siwek „Być kobie-
tą”. Na zakończenie pani dy-
rektor złożyła wszystkim pa-
niom, tym dużym i tym małym,
najlepsze życzenia.

Katarzyna Grzesik

Zaśpiewali dlakoleżanek
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Walentynki to coroczne święto, które swoimi korze-
niami sięga w Europie Południowej i Zachodniej czasów śre-
dniowiecza. Do Polski dotarło na początku lat 90' ubiegłego
wieku. Stałym elementem Walentynek jest wzajemnie wrę-
czanie sobie ozdobnych karteczek, najczęściej w kształcie
serca i w czerwonym kolorze, opatrzonych wierszykiem.
Z tym świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania
drugiej osoby upominkami w postaci kwiatów, słodyczy,
czy pluszowych maskotek.

Na trzy tygodnie
przed Dniem Św. Walentego
Samorząd Uczniowski wraz
z opiekunami ogłosił dwa kon-
kursy: na walentynkową pio-
senkę oraz konkurs plastyczny
na kartkę walentynkową –
„Walentynka 2016”. Przygoto-
wano również skrzynkę,
do której uczniowie mogli
wrzucać kartki walentynkowe

dla swoich wybranków, czy
wybranek. W czwartek, 4 lute-
go, zorganizowana została
dyskoteka, podczas której od-
był się konkurs piosenki i roz-
dane zostały kartki z poczty
walentynkowej . Nastąpiło rów-
nież rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego.

Bogumiła Titkin

Spotkanie z magikiem

W piątek, 26 lutego, w świetlicy Samorządowego
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynku miało miejsce
niezwykłe spotkanie. Maluchy z przedszkoli prowadzonych
przez SCKiS w Strawczynie mogły uczestniczyć w przedsta-
wieniu pt. „Zaczarowane przedszkole”.

Specjalnie dla naszych
milusińskich zaproszono ilu-
zjonistę, który przygotował po-
kaz magii odpowiedni dla dzie-

ci w wieku przedszkolnym.
Magia, zaklęcia i czarowanie
to ulubione tematy maluchów,
które naprawdę lubią się tak
bawić. Podczas spotkania
z magikiem dzieci miały moż-
liwość nie tylko oglądać jego
pokazy, ale również w nich
uczestniczyć. Prawdę mówiąc
to one czarowały, a iluzjonista
im tylko w tym pomagał.
Przedszkolaki były tak za-
chwycone przedstawieniem,
że nie miały ochoty kończyć
zabawy. Dzieci z podekscyto-
waniem i radością uczestni-
czyły w przedstawieniu,
a przygoda, którą przeżyły
z pewnością utwierdziła ich
w przekonaniu, że magia na-
prawdę istnieje.

Anna Kowalczyk

Walentynki
w SP wKorczynie

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii
„Złota Rybka” w Oblęgorze obchodziło w lutym swoje
pierwsze urodziny. Ksawier, Zuzia i Michał to nasi pierwsi
pacjenci, którzy przyjechali na turnus rehabilitacyjny 6 lu-
tego 2015 roku. Chociaż na początku funkcjonowania Ośrod-
ka gości nie było dużo, to jednak z miesiąca na miesiąc zain-
teresowanie naszą ofertą rosło i pokoje zaczęły się zapełniać.

Podwójne urodziny
w "Złotej Rybce"

W pierwszym roku
działania Ośrodka zorganizo-
waliśmy 26 turnusów rehabili-
tacyjnych, z których skorzysta-
ło 1 51 pacjentów – dzieci
i młodzieży. Niektórzy z nich
odwiedzili nas wciągu tego ro-
ku kilka razy. Julia z woje-
wództwa wielkopolskiego
uczestniczyła w turnusie reha-
bilitacyjnym w „Złotej Rybce”
sześć razy. Z rehabilitacj i
w systemie turnusowym i am-
bulatoryjnym korzystają dzieci
i młodzież z najbliższej okoli-
cy oraz całego województwa
świętokrzyskiego. Ale mamy
też wielu pacjentów z całej Pol-
ski. Dzieci niepełnosprawne
wraz z rodzicami przyjeżdżają
z odległych województw: lubu-
skiego, zachodniopomorskie-
go, warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, dolnośląskiego,
opolskiego, wielkopolskiego.
Przyjeżdżają także dzieci z są-
siednich województw (mazo-
wieckie, małopolskie, śląskie,
lubelskie, podkarpackie, łódz-
kie). W czerwcu ubiegłego ro-
ku gościliśmy Simona wraz
z mamą, którzy przylecieli
do nas na turnus rehabilitacyj-
ny aż ze Sztokholmu.

Do Świętokrzyskiego
Centrum Rehabilitacj i i Terapii
„Złota Rybka” przyjeżdżają na
turnusy rehabilitacyjne dzieci
i młodzież z różnymi schorze-
niami i dysfunkcjami. Wielu
z nich to pacjenci z problema-
mi neurologicznymi, głównie
mózgowym porażeniem dzie-
cięcym, z padaczką lekoopor-
ną, opóźnieniem psychorucho-
wym, z Zespołem Downa,
Zespołem Westa, Zespołem
Smith – Lemi - Opitz, Zespo-
łem Angelmana, Zespołem Gu-
illaina-Barrego, Zespołem Ar-
nolda Chiariego, rozszczepem
kręgosłupa, przepukliną opono-
wo-rdzeniową, artrogrypozą,
chorobą syropu klonowego,
deficytem AADC, hialinozą,
z zaburzeniami ze spektrum au-
tyzmu, dzieci po urazie mózgo-
wo-czaszkowym i po operacji
guza mózgu.

W trakcie tego roku
uzyskaliśmy wpis do Rejestru
Organizatorów Turnusów Re-
habilitacyjnych i Rejestru
Ośrodków Rehabilitacyjnych.
Dzięki temu dzieci mogą
korzystać z dofinansowania
do turnusu ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacj i Osób Niepełnosprawnych.
Podpisaliśmy też umowę
o współpracy z Fundacją
„A kogo?” Ewy Błaszczyk
(która gościła u nas w sierpniu),
zgodnie z którą na turnusy re-
habilitacyjne przyjmujemy pa-
cjentów wybudzonych w Kli-
nice Budzik. Do tej pory dwoje
dzieci z „Budzika” – Kamila
i Kamil – skorzystało z turnu-
sów rehabilitacyjnych w „Zło-
tej Rybce”. Na zaproszenie
Ewy Błaszczyk pracownicy
Ośrodka w listopadzie uczest-
niczyli w międzynarodowej
konferencji poświęconej naj-
nowszym osiągnięciom w dia-
gnozowaniu i leczeniu śpiączki.

4 lutego 2016 r. dzieci
i rodzice przebywający na tur-
nusie rehabilitacyjnym w „Zło-
tej Rybce” świętowali pierwsze
urodziny Domi, psa rasy labra-
dor retriever, który pracuje

z dziećmi niepełnosprawnymi
na zajęciach dogoterapii. Domi
jest ulubienicą wszystkich pa-
cjentów i pracowników Ośrod-
ka. Dostała życzenia, prezenty,
laurki. Wszyscy zaśpiewali
„Sto lat” naszej małej jubilat-
ce, która ze smakiem zjadła
specjalnie dla niej przygotowa-
ny tort. Natomiast goście ra-
czyli się pysznymi pączkami.

Aneta Klimkiewicz
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Oddając krew ratujesz komuś życie. Mieszkańcy
naszej gminy doskonale o tym wiedzą i czują wielką, osobi-
stą satysfakcję ze spełnienia dobrego uczynku oraz okazania
pomocy potrzebującym. W końcu nie każdy może i ma oka-
zję przyczynić się do ratowania ludzkiego życia.

Od wielu lat w Straw-
czynie jest organizowana akcja
Krew Darem Życia, a nasza
gmina już wiele razy pod
względem ofiarności wiodła
prym wśród innych gmin.

Po raz kolejny taka
akcja odbyła się 6 marca 2016
roku. Krew można było oddać
w godz. od 9.00 do 14.00
w świetlicy Samorządowego
Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie.

Pierwszy honorowy
krwiodawca, Sławomir Stę-
pień z Promnika, pojawił się
gdy personel stacj i krwiodaw-
stwa jeszcze w pełni nie uru-
chomił stanowisk do pobiera-
nia krwi. Pan Sławek jest

wieloletnim dawcą krwi. Jeże-
li tylko zdrowie mu na to po-
zwala zawsze bierze udział
w akcjach organizowanych na
terenie naszej gminy. Krew od-
daje również w siedzibie Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa
w Kielcach. Z takich miesz-
kańców gminy jesteśmy szcze-
gólnie dumni.

Podczas niedzielnej
akcji oddano ponad siedem li-
trów krwi. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy bezinteresownie
podzielili się swoją krwią i za-
chęcamy mieszkańców gminy
do udziału w kolejnych ak-
cjach.

Ewelina Picheta

KrewDaremŻycia Wędrówka z Chrystusem

W niedzielę 21 lutego, punktualnie o 15:00, odbyła
się inscenizowana Droga Krzyżowa na Perzową Górę
– w intencji pokoju na świecie. Przewodniczył jej oraz pro-
wadził rozważania ks. Krzysztof Sochacki. W inscenizacji
wzięli udział parafianie: Jan Rogula, Wiesława Rogula,
Patrycja Olczyk, Magda Rogula, Julia Szymoniak, Bartło-
miej Wilczkowski, Michał Rogula, Dawid Wychowaniec,
Kacper Ślęzak, Piotr Czarnecki. O oprawę muzyczną zadbał
JózefKasprzyk z chórkiem Promyki Maryi.

Uczestnicy nie tylko
w zadumie przeszli 1 4 stacj i
męki Pana Jezusa, ale czynnie
w niej uczestniczyli dźwigając
krzyż. Droga Krzyżowa zakoń-
czyła się na szczycie przy ka-
pliczce św. Rozalii odmówie-
niem Koronki do Miłosierdzia
Bożego.

Kolejna Droga Krzy-
żowa w plenerze, tym razem
ulicami Strawczyna odbędzie
się 18 marca.

Z kolei 10 kwietnia
w parafii Strawczyn planowa-
na jest modlitewne nabożeń-
stwo „Droga światła”. Będzie
to inscenizacja 14. stacj i (scen)
przedstawiających wydarzenia

jakie dokonały się od momen-
tu zmartwychwstanie Jezusa do
momentu Zesłania Ducha
Świętego w wieczerniku. Dro-
ga Światła rozpocznie się
we wczesnych godzinach ran-
nych (około 6.00), na Górze
Perzowej – tam będą między
innymi stacje zmartwychwsta-
nia, spotkania z Marią Magda-
leną. Z Perzówki nastąpi przej -
ście, z radosnym śpiewem
„Alleluja”, przez Hucisko
z uczniami i Jezusem do Emaus
(krzyżówka do Niedźwiedzia).
Stacje związane z wieczerni-
kiem i spotkanie Zmartwych-
wstałego z uczniami łowiący-
mi ryby, śniadanie na trawie
i Wniebowstąpienie zlokalizo-
wane będą nad zalewem.
Zesłania Ducha Świętego
przeżyjemy już w kościele pa-
rafialnym. Wędrówka zakoń-
czy się uroczystą Mszą świętą
w kościele w Strawczynie
o godz 9.00. Zapraszamy i pro-
simy o modlitwę, aby nam Bóg
pobłogosławił w realizacji i dał
dobrą pogodę.

Dorota Surma
ks. KrzysztofSochacki

Ekstremalne walentynki

W dzień zakochanych, 14 lutego, nad zalewem
w Strawczynie było aktywnie i kolorowo. Wszystko za spra-
wą Stowarzyszenia „Ekstremalni”, które wspólnie z grupa-
mi „Extreme Paramotor Team”, „Aktywny Ćmińsk” oraz
„Pod Bartkiem” zorganizowało Ekstremalne Walentynki
Na Sportowo – Polar – Air Show. Impreza miała charakter
happeningowy. Amatorsko i rodzinnie – w takim duchu spo-
tkali się uczestnicy, których łączy pasja aktywności na świe-
żym powietrzu.

Sport to zdrowie, ale
sport na świeżym powietrzu,
w gronie rodziny, znajomych
i przyjaciół to SAMO ZDRO-
WIE – tak głosiło hasło prze-
wodnie imprezy. W trakcie
wydarzenia odbył się rajd ro-
werowy, biegi przełajowe,
a także malowniczy spacer
Nordic i Power Walking.
Całość aktywnych zmagań
uwieńczyła wspólne morsowa-
nie.

W trakcie happeningu
można było obejrzeć pokaz ra-
townictwa wodnego w wyko-
naniu OSP Strawczyn, a także
spektakl akrobacji powietrz-
nych przygotowany przez gru-
pę „Extreme Paramotor Team”.
Liderem grupy jest pochodzą-
cy z KorczynaMarcin Bernat,
obecny Mistrz Polski Paralot-
niarzy i członek kadry narodo-
wej .

To nie koniec atrakcji,
jakie chcą zaoferować miesz-
kańcom naszej gminy „Ekstre-
malni”. Już dziś zapraszamy
serdecznie na dwudniowe wy-
darzenie Pożegnanie Zimy –
Przywitanie Wiosny, organi-
zowane w dniach 9-10 kwiet-
nia nad zalewem w Straw-
czynie. W ramach imprezy
odbędzie się II Wielkie Mor-
sowanie przy Pochodniach.
Mieszkańcy Strawczyna pa-
miętają zapewne zeszłoroczną
barwną edycję, rozświetloną
blaskiem płomieni i wieczór
próby ognia, kiedy niejeden
śmiałek przeszedł gołymi sto-
pami po rozżarzonych węglach.
W tym roku ma być jeszcze
ciekawiej . Szczegóły i kolejne
atrakcje można zobaczyć
na profilu „Ekstremalnych
Strawczyn” na Facebooku.

Marcin Kosiba
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Po raz pierwszy w regionie świętokrzyskim odbędzie
się Rajd Bike Orient. Jest to cykl rowerowych imprez
na orientację, które od kilku sezonów organizowane są
w centralnej Polsce. Gospodarzem pierwszej w tym roku edy-
cji będzie Gmina Strawczyn.

Uczestnicy imprezy
będą mieć do pokonania trasy
wyznaczone za pomocą punk-
tów kontrolnych. Zadaniem

startujących będzie odnajdy-
wanie wyznaczonych miejsc
przy pomocy map. Rywalizo-
wać można na jednej z dwóch

Rajd Bike Orient w Strawczynie

28 lutego zakończyły się rozgrywki Radoszyckiej Li-
gi Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Radoszyce.
Ponad miesiąc trwały zmagania dwunastu drużyn, które
co tydzień spotykały się w gminnej hali sportowej w Rado-
szycach.

Bezkonkurencyjna oka-
zała się drużyna Elektro-Com-
plex Strawczyn, która tylko
w ostatnim meczu nie zdobyła
kompletu punktów, remisując
4:4. Tytuł króla strzelców zdo-
był Tomasz Raczyński strze-
lając 23 bramki w 11 meczach.
Wyróżniający się nie tylko sku-
tecznością, ale również jakością
gry, szybkością i umiejętnościa-
mi technicznymi Raczyński
został uznany za najlepszego
zawodnika ligi.

Zespół Elektro-Com-
plex Strawczyn występował
również w Świętokrzyskiej
Lidze Firm zajmując na koniec
rozgrywek piątą lokatę.

Drużynę reprezentują:
Piotr Snoch, Marcin Nawrot,
Kwiecień Sławek, Raczyński
Tomasz, Majka Mateusz, Maj-
ka Karol, Tkaczyk Mateusz,
Serweta Adrian, Łapot Jacek,
Kwiecień Artur, Pańczyk Ka-
rol, Szymkiewicz Sebastian.

Marcin Nawrot

Brązowymedal Bielawskiego

Niewątpliwie udany występ zanotował klub SSR
Olimp Strawczyn na Halowych Mistrzostwach Polski Junio-
rów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce, które odbyły
się w Spale w dniach 12 – 14 lutego 2016 r.

Kamil Bielawski (na
okładce) z czasem 8:43.24 za-
jął 3 . miejsce w finale biegu na
3000 m zdobywając brązowy
medal – pierwszy w historii
klubu medal oficjalnych Mi-
strzostw Polski. Na podium za-
wodnik Olimpu stanął wspól-
nie zMateuszem Kaczorem

z RLTL ZTE Radom (8:26.94)
i Michałem Roguskim z MKS
Pogoń Siedlce (8:29.74).

Z pozytywnej strony
zaprezentował się również
Dawid Piwko, który zajął 1 5.
miejsce w biegu na 800 m.

KarolWójcik

tras: 50 i 100 km. Można rów-
nież wybrać krótszą, 30 km tra-
sę rekreacyjną, którą można
pokonać zarówno na rowerze
jak i pieszo. Start i meta im-
prezy: 23 kwietnia 2016 r.
na terenie Centrum Spor-
towo-Rekreacyjneg OLIM-
PIC w Strawczynku. Udział
w imprezie będzie doskonałą
okazją do poznania ciekawych
zakątków gminy i okolic.

Dokładne informacje dostępne
są na stronie internetowej wy-
darzenia: www.bikeorient. pl.

Mieszkańcy Gminy
Strawczyn mogą wziąć udział
w imprezie bezpłatnie, pod
warunkiem zarejestrowania się
poprzez internetowy formularz
zgłoszeniowy do 14 kwietnia
2016 r. Po tym terminie obo-
wiązywać będą opłaty startowe.

Piotr Banaszkiewicz

Elektro-Complex Strawczyn
wygrał wRadoszycach

28 lutego 2016 r. drużyna kobieca Topspinu Prom-
nik wzięła udział w I Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta
Gminy Morawica. W imprezie uczestniczyło 5 drużyn: dwie
drużyny 2-ligowej Moravii Morawica oraz 3-ligowcy: Wisła
Nowy Korczyn, Victoria Pińczów i Topspin Promnik.

Zespół z Promnika
po 2 zwycięstwach: nad Victo-
rią Pińczów (2:0) oraz Wisłą
Nowy Korczyn (2:0) zajął 3 .
miejsce. Topspin uległ tylko
dwóm drużynom gospodarzy –
oba mecze zakończyły się wy-

nikiem 0:1 . Zważywszy na
fakt, że Moravia to drużyna
grająca w wyższej lidze występ
drużyny TopSpin Promnik
w turnieju w Bilczy można
uznać za bardzo udany.

Arkadiusz Brudziński

Dobrywystęp TopSpinu
na turnieju wBilczy

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne
"Topspin" Promnik zaprasza

na I Turniej o Puchar Wójta Gminy Strawczyn
Kobiecej Piłki Nożnej na małym boisku

19 marca 2016 r. o godz. 1 0:00
CS-R OLIMPIC w Strawczynku








