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ZieMia StraWczYńskA

Od ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w
dniu 31 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy wykonywał bądź nad-
zorował zadania związane z określeniem sposobu realizacji
uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektów uchwał Ra-
dy Gminy, realizacją inwestycji.
W zakresie infrastruktury:
1 . Trwają roboty budowlane
przy budowie przedszkola
w msc. Strawczyn oraz nadbu-
dowie łącznika i zaplecza sali
gimnastycznej przy ZPO
w Strawczynie.
2. Realizowane są zadania
w ramach funduszu sołeckiego.
3 . Trwają przygotowania zwią-
zane z opracowaniem Progra-
mu Rewitalizacji (PR) gm.
Strawczyn na lata 2016-2023.
4. Gmina Strawczyn otrzyma-
ła dofinansowanie z Rządowe-
go Programu Razem Bezpiecz-
niej im. Władysława Stasiaka
na działania związane z prze-
ciwdziałaniem zjawiskom pa-
tologii oraz ochroną dzieci
i młodzieży, a także na popra-
wę bezpieczeństwa w miej-
scach publicznych.
5. Przygotowano i złożono
wniosek o dofinansowanie re-
montów dróg gminnych
w Strawczynku – ul. Zacisze
i ul. Graniczna oraz w Chełm-
cach, ul. Kościelna (ŚUW
Kielce).
6. Przygotowano i złożono
wniosek o dofinansowanie
utworzenia nowego Przedszko-
la w Strawczynie (projekt

miękki, Urząd Marszałkowski
Departament Wdrażania EFS).
7. Bieżące rozpatrywanie
wniosków - Fundusz Sołecki
2017.
8. Przygotowano materiały
do konkursu „Moje innowa-
cyjne otoczenie. Moja innowa-
cyjna Gmina” organizowanego
przez Urząd Marszałkowski
w Kielcach.
9. Rozstrzygnięto przetarg
na przebudowę ulicy Made-
jówka w miejscowości Prom-
nik na kwotę 481 756,35 zł
brutto. Dofinansowanie zada-
nia będzie wynosić 50% war-
tości kosztów kwalifikowal-
nych, w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na la-
ta 2016-2019.
1 0. Podpisano umowę z Mar-
szałkiem Województwa Świę-
tokrzyskiego na dofinansowa-
nie remontu drogi w msc.
Oblęgorek (działki po RSP)
w wysokości 40 000,00 zł.
11 . Rozliczono przebudowę
drogi gminnej w msc. Niedź-
wiedź-Hochlówka, w wyniku
czego otrzymano refundację
części poniesionych kosztów
w wysokości 377 639,00 zł,

1 . W sprawie przyjęcia Kom-
pleksowego Planu Rozwoju
Szkół i Przedszkoli dla Gminy
Strawczyn na lata 2016 – 2023.
Przyjęty dokument zakłada,
że strategicznym celem jest
„podniesienie jakości i konku-
rencyjności kapitału ludzkiego
i społecznego poprzez rozwój
edukacji jako czynnika decy-
dującego o rozwoju społeczno
-gospodarczym Gminy Straw-
czyn”. Do realizacji celu stra-
tegicznego ma przyczynić się
realizacja celów głównych:
- przygotowanie młodzieży do
funkcjonowania we współcze-
snym świecie,
- wzbogacenie bazy oświato-
wej koniecznej do realizacji
zadań wynikających z potrze-
by kształcenia, wychowania
i opieki w XXI w.,
- wykorzystanie innowacyj-
nych działań w procesie na-
uczania, wychowania i opieki.
2. Zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Strawczyn na 2016 r.
Plan dochodów i wydatków
budżetu Gminy zmienił się
o 69 137,00 zł. Zmiany w bu-
dżecie wynikają głównie
z otrzymania przez Gminę do-
tacj i z Rządowego Programu
Razem Bezpieczniej im. Wła-
dysława Stasiaka.
3 . W sprawie zmian w Wielo-

letniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2016
– 2024. Zmiana WPF jest kon-
sekwencją zmian w budżecie
Gminy na 2016 r.
4. W sprawie zmiany uchwały
nr XIX/96/2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 24 lute-
go 2016 r. w sprawie udziele-
nia pomocy rzeczowej dla Po-
wiatu Kieleckiego – kwota
pomocy rzeczowej w postaci
wykonania zadania pn.: „Prze-
budowa drogi powiatowej
nr 0450T Stąporków-Serbinów
-Mniów-Grzymałów-Kuźniaki
-Ruda Strawczyńska polegają-
ca na budowie chodnika
w msc. Kuźniaki, gm. Straw-
czyn” została zmniejszona ze
140 000,00 zł na 123 500,00 zł.
5. W sprawie zmiany uchwały
nr XIX/97/2016 Rady Gminy
w Strawczynie z dnia 24 lute-
go 2016 r. w sprawie udziele-
nia pomocy rzeczowej dla Po-
wiatu Kieleckiego – kwota
pomocy rzeczowej w postaci
wykonania zadania pn.: „Prze-
budowa drogi powiatowej
nr 0492T w msc. Strawczyn
ul. Spacerowa polegająca
na budowie chodnika” została
zwiększona ze 140 000,00 zł
na 196 549,65 zł.
6. W sprawie zmiany uchwały
nr XXIII/1 39/2016 Rady Gmi-
ny w Strawczynie z dnia

31 sierpnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej
dla Powiatu Kieleckiego – za-
kres pomocy rzeczowej w po-
staci wykonania i przekazania
dokumentacji projektowej na
budowę chodnika przy drodze
powiatowej nr 0488T w msc.
Oblęgór obejmie nie tylko
ul. Widomą, ale także ul. Po-
godną. Kwota pomocy rzeczo-
wej zwiększy się z 15 000,00 zł
na 30 000 zł – 15 000,00 zł
w tym roku na chodnik przy
ul. Widomej i 1 5 000,00 zł
w roku 2017 na chodnik przy
ul. Pogodnej .
7. W sprawie zaopiniowania
projektu zmiany aglomeracji
Strawczyn - zmiana w planie
dotyczy wyłączenia z aglome-
racji Strawczyn ul. Widomej
i ul. Studzianki w Oblęgorze.

Ta ostatnia uchwała
była przyczyną zwołania kolej -
nej sesj i Rady Gminy po zale-
dwie 10 dniach. 11 październi-

ka 2016 r. Radni spotkali się,
aby zaopiniować projekt planu
aglomeracji Strawczyn – wyłą-
czenie z aglomeracji Strawczyn
ul. Widomej i ul. Studzianki
w Oblęgorze pozwoli ubiegać
się o środki na budowę kanali-
zacji na tych ulicach z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020.

Radna Danuta Waw-
rzeńczyk zadała wójtowi Ta-
deuszowi Tkaczykowi pytanie
odnośnie montażu lustra przy
skrzyżowaniu ul. Granicznej
w Strawczynie z drogą woje-
wódzką nr 748. Wójt poinfor-
mował, że komisja ze Święto-
krzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich oraz Urzędu
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego stwier-
dziła brak konieczności mon-
towania lustra w tym miejscu,
zostanie za to wstawiony znak
B-20 „STOP”.

Karol Wójcik

Zprac Wójta

Dwukrotnie w ostatnich tygodniach obradowała Ra-
da Gminy w Strawczynie. 30 września 2016 r. Radni jedno-
głośnie przegłosowali siedem uchwał:

Sesje RadyGminy

Podczas sesj i 30 września 2016 r. Radni otrzymali od dyrektor
Elżbiety Gieroń pamiątkowe gadżety z okazji 50. rocznicy
oddania do użytku szkoły w Promniku.
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w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata
2016-2019.
1 2. Prowadzone jest bieżące
utrzymanie dróg gminnych.
W zakresie oświaty:
1 . W dniach od 1 do 15 wrze-
śnia br. w Urzędzie Gminy zło-
żonych zostało 1 35 wniosków
o przyznanie stypendium so-
cjalnego.
2. W miesiącu wrześniu przy-
znano 5. uczniom nauczanie
indywidualne z uwagi na stan
zdrowia znacznie utrudniający
uczęszczanie im do szkoły.
3 . Do Urzędu Gminy wpłynęły
4 wnioski o dofinansowanie
kosztów związanych z kształ-
ceniem pracowników młodo-
cianych.

W dniu 20 września
br. Wójt Gminy otrzymał
LAUR MICHAŁAANIOŁA
za aktywny udział nauczycieli
z placówek oświatowych
w kursach i szkoleniach przy-
znany przez Świętokrzyskie
Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli w Kielcach.

Odbyła się narada ka-
dry kierowniczej Urzędu Gmi-
ny i kierowników jednostek
organizacyjnych.

Informuję, że w dniu
28 września br. odbyła się uro-
czystość wręczenia medali ,,ZA
DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE”. Wręczenia
medali dla jedenastu par doko-
nał Wójt Gminy wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy.
Nadmieniam, że rozstrzy-
gnięto konkursy:
1 . „Ratuj przyrodę” – XI Edy-
cja pod hasłem „Drzewo przy-
jaciel człowieka”, w którym:
- I miejsce zajęła Szkoła Pod-
stawowa w Niedźwiedziu,
- II miejsce zajął Zespół Placó-
wek Oświatowych w Straw-
czynie,
- III miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa w Rudzie Straw-
czyńskiej .
2. „Najbardziej zadbana zagro-
da wiejska i działka”, w któ-
rym:
- w kategorii „Gospodarstwo
rolno-produkcyjne, prowadzą-
ce produkcję zwierzęcą i ro-
ślinną”:
I miejsce zajęli Państwo Mał-
gorzata i Grzegorz Rogula
z Niedźwiedzia,
- w kategorii „Gospodarstwo
rolne nieprodukcyjne”:
I miejsce zajęła Pani Jolanta
Tkacz z Bugaja,

20 września 2016 r. odeszła od nas kochana Przyja-
ciółka, pani Waltraut Rathke – główny sponsor Stowarzy-
szenia Pomocna Dłoń w Strawczynie. Straciliśmy honorowe-
go członka stowarzyszenia, a zarazem wyjątkowego
człowieka, który zawsze miał otwarte serce dla naszych pod-
opiecznych.

Pani Waltraut była
osobą niebywale pogodną,
o niepowtarzalnym charakte-
rze oraz miłym i ujmującym
sposobie bycia. Cechowała
ją ogromna wrażliwość na po-
trzeby dzieci i młodzieży.
Wraz z mężem Harrym od
2007 r. aktywnie wspierali fi-
nansowo Stowarzyszenie Po-
mocna Dłoń. Dzięki środkom
przekazanym przez to zacne
małżeństwo z Niemiec stowa-
rzyszenie mogło realizować
swoje cele statutowe. Systema-
tycznie od 2003 r. organizowa-
ne były spotkania opłatkowe,
podczas których zgromadzone
dzieci otrzymywały z rąk Mi-
kołaja paczki ze słodyczami.
Hojność sponsorów umożliwi-
ła także organizowanie dla
podopiecznych wycieczek re-

kreacyjno-edukacyjnych m.in.
do: Teatru Lalki i Aktora „Ku-
buś” w Kielcach, Kopalni Soli
„Wieliczka”, Parku Wodnego
w Krakowie, Chorzowa, Wa-
dowic, Inwałdu i Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie.

Szczodrość państwa
Rathke umożliwiła lepszy start
edukacyjny 37 uczniom szkół
z terenu naszej gminy, którzy
otrzymali laptopy o łącznej

Wspomnienie
o WaltrautRathke

II miejsce zajęła Pani Dorota
Król z Oblęgorka,
III miejsce zajęła Pani Anna
Szczerek z Chełmiec,
- w kategorii „Działkowicz”:
I miejsce zajął Pan Łukasz Fą-
fara z Chełmiec,
II miejsce zajęła Pani Renata
Gołuchowska ze Strawczynka,
III miejsce ex aequo zajęli: Pa-
ni Sylwia Gad ze Strawczyna
i Pan Dariusz Piwko ze Straw-
czynka.
Wójt brał udział w:
- spotkaniu w sprawie strategii
rozwoju powiatu kieleckiego,
- dożynkach gminnych w Pie-
koszowie,
- konferencji w Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim
dotyczącej realizacji programu
Razem Bezpieczniej ,
- posiedzeniu Komitetu Moni-
torującego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata
2014 – 2024,
- posiedzeniu Komitetu Steru-
jącego ZIT KOF,
- posiedzeniu Związku Miast
i Gmin Regionu Świętokrzy-
skiego w Korytnicy
- zebraniach wiejskich
w Strawczynie, Oblęgorze, Ob-
lęgorku, Promniku i Rudzie
Strawczyńskiej ,

- posiedzeniu Rady Seniorów.
W omawianym okresie Wójt
wydał 11 zarządzeń w spra-
wach:
- zmian w budżecie gminy
na 2016r. – 2 zarządzenia,
- zmiany planu finansowego
UG w Strawczynie na 2016 r.
– 3 zarządzenia,
- zasad organizacyjnych udzie-
lania zamówień publicznych w
Urzędzie Gminy w Strawczy-
nie – 1 zarządzenie,
- organizacji akcji kurierskiej
na terenie gminy Strawczyn
– 1 zarządzenie,
- powołania komisj i rekruta-
cyjnej do przeprowadzenia na-
boru – 1 zarządzenie,
- ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert na realizację zada-
nia publicznego z zakresu po-
zyskiwania artykułów dla
rodzin potrzebujących z terenu
gminy Strawczyn oraz powo-
łania komisj i ds. przeprowa-
dzenia konkursu ofert – 1 za-
rządzenie,
- uzupełniającego wyboru soł-
tysa sołectwa Małogoskie
– 1 zarządzenie,
- upoważnienia osób funkcyj-
nych do dysponowania ra-
chunkiem bankowym – 1 za-
rządzenie.

wartości ponad 75 000,00 zł.
Natomiast 25 uczniów skorzy-
stało ze stypendium z progra-
mu „HARRY WALTRAUT
RATHKE”, którego celem jest
wspieranie rozwoju, indywidu-
alnych uzdolnień i talentów
młodzieży. Ogólna kwota prze-
znaczona na stypendia wynio-
sła 37 800,00 zł.

Pani Waltraut – miło-
śniczka sportu zawsze popiera-
ła działania stowarzyszenia
wspierające sportowców z na-
szej gminy. Również dzięki
środkom państwa Rathke obję-
liśmy pomocą amatorów piłki
nożnej , dla których podczas zi-
mowych ferii, wspólnie z Wój-
tem zorganizowaliśmy halowy
turniej o puchar „ HARRY
WALTRAUT RATHKE”, któ-
ry cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem. Ponadto stowa-
rzyszenie zakupiło buty i stroje
sportowe dla pasjonatek sportu
– kobiecej drużyny „TOP
-SPIN” Promnik, której Pani
Waltraut ogromnie kibicowała.

Nie sposób opisać
wszystkich działań, jakie sto-
warzyszenie realizowało i da-
lej realizuje dzięki ogromnej

ofiarności Przyjaciół z Nie-
miec.

Państwo Rathke za
wieloletnią pomoc finansową
dwukrotnie zostali uhonoro-
wani przez Wójta Gminy
Strawczyn statuetkami i nada-
niem tytułu „Zasłużeni dla
Gminy Strawczyn”.

Opowieść Wójta o
naszych darczyńcach nie-
zmiernie poruszyła Wojewodę
i Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego. Byli pod
ogromnym wrażeniem tego,
co państwo Rathke robią dla
naszych podopiecznych i jaki-
mi są wspaniałymi ludźmi.
W ramach wdzięczności prze-
kazali im grawertony.

Odejście pani Waltraut
jest dla wszystkich ogromnym
ciosem. Trudno wyobrazić so-
bie, że już nigdy nie spotkamy
naszej Przyjaciółki. Pomimo,
że nieubłagalna śmierć zabrała
ją od nas, na zawsze pozosta-
nie w naszej pamięci i w na-
szych sercach.

Barbara Gad
Prezes Stowarzyszenia

Pomocna Dłoń
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Komisja w składzie:
Łukasz Cedro – przewodni-
czący, Agnieszka Wąsowicz,
Anna Gad, Justyna Sagan,
Alicja Śmiech – członkowie,
oceniła zagrody i działki na
podstawie kryteriów określo-
nych w Regulaminie Konkursu
i przyznała następujące nagro-
dy:
1 . W kategorii „Gospodarstwo
rolno-produkcyjne, które pro-
wadzi produkcję zwierzęcą
i roślinną” I miejsce zajęli
Małgorzata i Grzegorz Rogu-
la z Niedźwiedzia. Z uwagi na
brak zgłoszeń w w/w kategorii
nie przydzielono pozostałych
miejsc.
2. W kategorii „Gospodarstwo
rolne nieprodukcyjne” I miej-
sce zajęła Jolanta Tkacz z Bu-
gaja, II miejsce zajęła Dorota

Król z Oblęgorka, III miejsce
zajęłaAnna Szczerek z Cheł-
miec.
3 . W kategorii „Działkowicz”
I miejsce zajął Łukasz Fąfara
z Chełmiec, II miejsce zajęła
Renata Gołuchowska ze
Strawczynka, III miejsce
ex aequo zajęli Sylwia Gad
ze Strawczyna oraz Dariusz
Piwko ze Strawczynka.

Nagrody laureatom
i pozostałym uczestnikom
wręczył oraz gratulacje prze-
kazał Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk, w obecno-
ści przewodniczącego Rady
Gminy Arkadiusza Wilcz-
kowskiego. Uroczystość wrę-
czenia nagród uświetnił swoim
występem zespół "Swojaki"
ze Strawczyna.

Łukasz Cedro

28 września 2016 r. w świetlicy Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie odbyło się podsumo-
wanie gminnego konkursu na „Najbardziej zadbaną zagro-
dę wiejską i działkę”.

W kategorii "Gospodarstwo rolno-produkcyjne" zwyciężyli
Małgorzata i Grzegorz Rogula.

W kategorii "Gospodarstwo rolne nieprodukcyjne" zwyciężyła
Jolanta Tkacz.

W kategorii "Działkowicz" zwyciężył Łukasz Fąfara.

Najpiękniejsze zagrody
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50 lat razem

Miła uroczystość miała miejsce w środę 28 września
2016 r. w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie. Gospodarz Gminy zaprosił jedenaście par
małżeńskich, które przeżyły ze sobą 50 lat i obchodzą w tym
roku „Złote Gody”. Jubilaci, na wniosek władz gminy, otrzy-
mali od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie.

Z rąk Wójta Gminy
Strawczyn Tadeusza Tkaczy-
ka oraz Przewodniczącego Ra-
dy Gminy w Strawczynie Ar-
kadiusza Wilczkowskiego
otrzymali je: Zofia i Tadeusz
Bożęccy, Maria i Ryszard
Ciepluch, Zofia i Tadeusz
Dziura, Krystyna i Mieczy-
sław Gos, Maria i Jerzy Jan-
kowscy, Józef i Stanisława
Kasprzyk, Teodozja i Jan

Kurczyńscy, Jadwiga i Julian
Sobura, Zuzanna i Stanisław
Wilczyńscy, Józefa i Julian
Zapała oraz Stanisława i Ste-
fan Zapała.

Minęło 50 lat od
chwili, kiedy połączyliście
Państwo swój los, od kiedy
z miłością i nadzieją powie-
dzieliście sobie nawzajem
„ tak” i włożyliście obrączki
– mówiła, witając jubilatów,

kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Elżbieta Kumańska
– Daliście z siebie wiele rodzi-
nie i społeczeństwu. Zarówno
wychowując swe dzieci na do-
brych Obywateli, jak i pracu-
jąc na rzecz całej społeczności.
(. . . ) Państwo i społeczeństwo
potrzebują nie tylko ludzi mło-
dych i czynnych zawodowo.
Potrzebni są także starsi, doj-
rzali i doświadczeni. (… ) Nie
każdemu jest dane, by po 50.
latach wspólnego pożycia mógł
myślami wrócić do tamtych,
młodzieńczych lat. Wam, dro-
dzy Jubilaci, życie tego nie po-
skąpiło, dało tę możliwość, by-
śmy dziś, razem z Wami, mogli
świętować ten jubileusz.

Jubilaci, z rąk Wójta
oraz Przewodniczącego, otrzy-

mali Medale oraz kwiaty
i upominki. Wszyscy wspólnie
zaśpiewali „Sto lat” oraz
wznieśli toast za kolejne 50 lat
wspólnego życia. Z przedsta-
wieniem „Rozmowy przy ki-
szeniu kapusty” wystąpiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Korczynie,
a następnie wszyscy wspólnie
zasiedli do stołu, aby powspo-
minać.. .

Redakcja miesięczni-
ka Ziemia Strawczyńska rów-
nież składa wszystkim parom
obchodzącym „Złote Gody”
życzenia, aby płomień Waszej
miłości nigdy nie słabnął,
a Wasze dzieci, wnuki i pra-
wnuki chowały się szczęśliwie
w jego cieple i blasku.

Karol Wójcik

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Straw-
czynie zaprasza seniorów (w wieku 65 lat i starszych) zamel-
dowanych na terenie gminy Strawczyn na bezpłatne szcze-
pienia przeciw grypie.

Bezpłatne szczepienia
przeciwgrypie

Szczepienia będą bez-
płatne tylko dla pacjentów za-

meldowanych na terenie gmi-
ny Strawczyn, ubezpieczonych

i zadeklarowanych do SZOZ
w Strawczynie.

Prosimy o zgłaszanie
się z dowodem osobistym.

Pacjenci zameldowani
na terenie gminy Strawczyn,
lecz niezadeklarowani do
SZOZ w Strawczynie, chcący
skorzystać z bezpłatnej szcze-
pionki, zostaną zaszczepieni

po wniesieniu opłaty za lekar-
skie badanie kwalifikujące oraz
samą iniekcję.

Program bezpłatnych
szczepień przeciw grypie dla
seniorów będzie realizowany
dzięki dotacji gminy Strawczyn
i potrwa od 20 września
do 15 grudnia 2016 roku.
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WRudzie Strawczyńskiej , jak co roku w okresie
wykopek, obchodzone było „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Festyn rodzinny zorganizowany został przez Szkołę Podsta-
wową pod przewodnictwem dyrektor Agnieszki Prędoty
-Gad oraz Radę Sołecką na czele z sołtysem Tadeuszem
Pichetą. Nad przebiegiem imprezy czuwała Emilia Zielińska
– nauczyciel tutejszej szkoły.

Święto pieczonego ziemniaka
wRudzie Strawczyńskiej

Popołudnie rozpoczę-
ło się ciepło i słonecznie, a na
placu szkolnym z każdą minu-
tą pojawiało się coraz więcej
osób. Zaszczycili nas goście:
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego – Wice-
marszałekAgata Binkowska,
Wiceprezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach –Marek Gos, Radna Po-
wiatu Kieleckiego –Monika
Jabłońska, Przewodniczący

Rady Gminy w Strawczynie
– Arkadiusz Wilczkowski,
Wójt Gminy Strawczyn – Ta-
deusz Tkaczyk oraz Radna
Gminy Strawczyn – Elżbieta
Piotrowska. Na festyn przy-
byli też liczni sponsorzy, bez
których nasze święto nie przy-
brałoby tak bogatej formy.

Jako pierwsza zapre-
zentowała się Orkiestra Dęta
ze Strawczyna pod batutą ka-
pelmistrzówMichała Leśnika
i Jacka Cielibały. Dużą atrak-

Klaun Kluseczka do łez rozbawił uczestników festynu.

cją były występy taneczne,
między innymi taniec angiel-
ski, irlandzki i walijski w wy-
konaniu uczniów klas: VI, V
i III. Wielkim zainteresowa-
niem cieszyły się konkursy:
obierania ziemniaków na czas
z udziałem gości, zbierania
ziemniaków przez uczniów
oraz konkurs na łączną wagę
trzech ziemniaków. Chętne
uczennice mogły pokazać swój
ludowy strój , recytować wier-
sze i śpiewać piosenki na wy-
borach MISS WYKOPEK.
Wśród dziewięciu kandydatek
jury wybrało Amelię Zimną,
która najlepiej zaprezentowała
wizerunek wykopkowej gospo-
dyni. MISTEREM został Filip
Lis, który wygrał rywalizację
na najdalej wykopaną piłkę.

Festyn uświetnił wy-
stęp dyplomowanego aktora
cyrkowego – Pawła Suskiego,
który jako Klaun Kluseczka
występuje blisko 20 lat. Jego
pokaz z elementami iluzji, żon-
glerki, ekwilibrystyki, akroba-
tyki zachwycił i rozbawił nie
tylko dzieci, ale i dorosłych.
Najbardziej podekscytowani
byli widzowie zaangażowani
do udziału w występie z arty-
stą. Następnie odbył się mecz
piłki nożnej o Puchar Prze-
chodni Dyrektora Szkoły:
rodzice vs. uczniowie. Po emo-
cjonującej walce mecz zakoń-
czył się wygraną uczniów.

W czasie trwania
imprezy wszyscy mogli najeść
się do syta. Były smakołyki
z grilla, pieczone ziemniaki

z ogniska oraz inne pyszności
przygotowane przez rodziców.
O godzinie dziewiętnastej
puszczone zostały lampiony
świetlne, które stworzyły ma-
giczną atmosferę wzbudzając
ogólny zachwyt, a jednocześnie
symbolizowały, że kolejny fe-
styn przeszedł do historii.

Bardzo dziękujemy
wszystkim zaangażowanym
w przygotowania, a szczegól-
nie Radzie Rodziców z Prze-
wodniczącąWiolettą Frączek.
Podziękowania kierujemy też
do sponsorów, którymi byli:
Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach, Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskie-
go, Urząd Gminy w Strawczy-
nie, Samorządowe Centrum
Kultury i Sportu w Strawczy-
nie, M. Gos Wiceprezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach, M. Ja-
błońska Radna Powiatu Kie-
leckiego, M. i J. Łakomiec,
M. i J. Jankowscy, G. i J. Jan-
kowscy, E. i Z. Jankowscy,
F. Dziubeła, J. i R. Dziubeła,
M. i J. Pasternakiewicz, H. i J.
Maliccy, J. i M. Maliccy, J. i D.
Maliccy, A. i K. Zapałowie,
M. i P. Gabryś, I. i A. Picheta,
M. i P. Snoch, T. Majka,
A. Borowiec, D. i A. Wrona,
M. i J. Kurczyńscy, K. i Z. Ci-
szek, S. i J. Petrus, A. i J. Pań-
czyk, K. i T. Knap, W. Gołda
oraz R. i B. Jankowscy.

Anna Szymańska
Emilia Zielińska

Dzień Chłopaka z SCKiS

30 września świętujemy w Polsce Dzień Chłopaka.
Wszyscy Panowie, mali i duzi, w tym dniu mogą cieszyć się
szczególnymi względami. Jak co roku Samorządowe Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie zorganizowało z tej
okazji imprezę plenerową – pieczenie ziemniaka w ognisko-
wym popiele.

Na uczestników zaba-
wy czekały pyszne pieczone
ziemniaki z masełkiem oraz
gry i konkursy, które sprawiły
najmłodszym dużo frajdy i ra-
dości. Każdy mógł spędzić
przyjemnie czas w miłym to-
warzystwie oraz delektować się
ciepłem rozpalonego ogniska.

Takie imprezy plene-
rowe integrują społeczeństwo,
dlatego już teraz zapraszamy
na wspólne świętowanie Dnia
Chłopaka w przyszłym roku.

Ewelina Picheta
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Bardzo serdecznie
dziękuję ks. Proboszczowi Ta-
deuszowi Szotowi oraz księ-
żom wikariuszom za pomoc
i udostępnienie świątyni.

Ogromne podziękowa-
nia składam Orkiestrze Dętej
ze Strawczyna pod batutąMi-
chała Leśnika oraz Jacka Cie-
libały, która w tym dniu dała
wspaniały koncert.

Dziękuję również
dzieciom i młodzieży z chórku
„Promyki Maryi” oraz ich opie-
kunom: Józefowi Kasprzyko-
wi, Ewelinie Wątor iMilenie
Szczepańskiej za wykonanie
przepięknych pieśni.

Dziękuję także redak-
cjom gazetek „Dobry Pasterz”,
i „Ziemia Strawczyńska”.

Ogromne podziękowa-
nia składam wszystkim ludziom
dobrej woli, a w szczególności
Justynie i Robertowi Dziube-
ła.

Bardzo serdecznie
dziękuję również Radzie Sołec-
kiej ze Strawczyna, w tym
Henryce Stępień i Zbigniewo-
wi Kurczyńskiemu, Radnej
Gminy Strawczyn Danucie
Wawrzeńczyk oraz wszystkim
osobom kwestującym przed ko-
ściołem.

Szczególne wyrazy
wdzięczności oraz podzięko-
wania składam na ręce Sołtys
Strawczyna Moniki Jabłoń-
skiej , która była inicjatorką tej
zbiórki. Dzięki jej zaangażowa-
niu udało się zorganizować ten
piękny, dobroczynny koncert.

Dziękuję za ogromną
wrażliwość i otwartość na po-
trzeby drugiego człowieka.
Ofiarowana pomoc jest dowo-
dem serdeczności, współczucia
oraz solidarności ludzkiej .

Z wyrazami wielkiego
szacunku dla wszystkich.. .

Aneta Szlufik

W imieniu swoim oraz mojej córki Darii składam
serdeczne podziękowania dla mieszkańców Parafii Straw-
czyn za wsparcie finansowe, które okazaliście Państwo pod-
czas zbiórki w naszym kościele 25 września 2016 r. Pienią-
dze, które zebraliśmy w kwocie 8 616,65 zł oraz 2 euro,
zostaną przeznaczone na zakup nowego wózka inwalidzkiego.

Koncert dlaDarii

WesołyDzień Przedszkolaka

20 września uznany jest w naszym kraju za Ogólno-
polski Dzień Przedszkolaka. W związku z tym punkty przed-
szkolne prowadzone przez Samorządowe Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie miały przyjemność świętować obcho-
dy Dnia Przedszkolaka na festynie, który zorganizowany
został na terenie placu zabaw oraz w pomieszczeniach świe-
tlicy wiejskiej w Strawczynku w piątek 23 września 2016 r.

Wkrainie ruchu drogowego

W ostatnim tygodniu września przedszkolaki z Ob-
lęgora wybrały się do zaczarowanego świata ulic pełnych
samochodów, znaków drogowych oraz migających świateł.

Dzieci każdego dnia
podczas ciekawych zajęć przy-
gotowanych przez Marlenę
Gołuchowską zdobywały wie-
dzę na temat tego jak być
bezpiecznym podczas drogi
do przedszkola, spaceru czy
podróży rowerem, bądź samo-
chodem z rodzicami. 29 wrze-
śnia 2016 r. w przedszkolu
pojawił się wyczekiwany gość
– pan Policjant. Najpierw pod-

opieczni „Utalentowanego
Przedszkola” wykazali się
swoją wiedzą, a następnie pan
Policjant opowiedział dzieciom
o swojej pracy. Wszyscy chęt-
nie uczestniczyli w zajęciach,
a w podziękowaniu za miłe
spotkanie zaśpiewaliśmy na-
szemu gościowi piosenkę pt. :
„Pan Policjant”.

Agnieszka Szcześniak

Na długo przed rozpo-
częciem festynu niecierpliwe
zabawy dzieci przybywały pod
opieką rodziców – każde z nich
bowiem wiedziało, że czeka je
mnóstwo świetnej rozrywki
i nagród. Przedszkolaki na po-
czątku pojechały pociągiem po
losy loterii fantowej , a następ-
nie odtańczyły wspólnie „Ta-
niec połamaniec”. Dopiero po
tym wstępie rozpoczęła się
prawdziwa zabawa. Maluchy
mogły wykazać się sprytem
i zwinnością w konkurencjach
sportowych, wiedzą w rozwią-

zywaniu zagadek oraz talenta-
mi w tańcu i śpiewie. Nie za-
brakło też konkurencji dla
rodziców, którzy musieli nieco
się potrudzić, aby im sprostać.
Każde wysiłki dzieci, jak i ro-
dziców były nagradzane okla-
skami i drobnymi upominkami.
Dzieciaki otrzymały również
skręcone z balonów pieski,
kwiatki, miecze, samoloty, itp.
W międzyczasie można było
posilić się kiełbaską i kaszanką
z grilla, a na lubiących słodko-
ści czekały pyszne ciasta i ba-
beczki upieczone przez mamy

przedszkolaków oraz zimne
i ciepłe napoje. Na zakończe-
nie uczestnicy biesiady zapro-
szeni zostali na pokaz kinowy,
gdzie mogli dowiedzieć się, jak
odkryto ziemniaki.

Zabawę przygotowały
Panie z punktów przedszkol-
nych, zaś sponsorami byli:
Masarnia A. Wolder z Pieko-

szowa, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Hochel z Micigozda,
Centrum Handlowe Sezam
ze Strawczyna, Dom weselny
Czarek ze Strawczynka oraz
Przedsiębiorstwo Carrefour
Express ze Strawczyna. Za
wsparcie serdecznie dziękuje-
my.

Anna Kowalczyk
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W piątek 16 września 2016 r. Szkoła Podstawowa
w Niedźwiedziu wzięła udział w akcji sprzątania świata.
Uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami posprząta-
li teren wokół szkoły oraz pobocza najbliższych dróg.

Sprzątanie Świata
(Clean Up the World) jest mię-
dzynarodową kampanią odby-
wającą się na całym świecie
w trzeci weekend września.
Polega na zbiorowym sprząta-
niu śmieci zalegających poza
miejscami do tego przeznaczo-
nych, a jej celem jest wzrost
świadomości ekologicznej spo-
łeczeństw.

Akcja ta wywodzi się
z Australii, a w ruchu uczestni-
czy blisko 40 mln wolontariu-
szy z ponad 40 krajów na ca-
łym świecie. W Polsce akcję
sprzątania świata w 1994 r. za-
inicjowała Mira Stanisławska-
Meysztowicz – założycielka
Fundacji Nasza Ziemia.

Tegoroczna akcja
sprzątania świata (16-1 8 wrze-

śnia) odbyła się pod hasłem
„Podaj dalej… drugie życie
odpadów”. Głównym jej prze-
słaniem było promowanie po-
szanowania zasobów i efek-
tywnej segregacji, unikanie
odpadów (szacunek do przed-
miotów) oraz uświadomienie
Polakom ich wpływu na śro-
dowisko i ilości wytwarzanych
odpadów podczas codziennych
czynności. Najważniejsze jest
jednak nieśmiecenie i nietwo-
rzenie odpadów na co dzień.
Daj drugie życie przedmiotom,
nie traktuj ich jako jednorazo-
wych i nie wyrzucaj pochopnie
do kosza. Zrób wszystko,
by odpad za szybko nie trafił
na wysypisko.

Paulina Pietrzak
Do akcji właczyli się wszyscy – nawet najmłodsi czniowie.

Drugie życie odpadów

Quo vadis wOblęgorku

7 września 2016 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Oblęgorku przeprowadzono kolejną
edycję akcji Narodowe Czytanie, w której uczestniczyli
zaproszeni goście. Swoją obecnością placówkę zaszczyciła
prawnuczka Henryka Sienkiewicza – Anna Dziewanowska
oraz Irena Gaweł.

Otwarcia 5. edycji
Narodowego Czytania dokona-
ła wicedyrektor Joanna Cio-
łak, wyrażając swoją wdzięcz-
ność za wielokrotne spotkania
pań z uczniami w murach
naszej szkoły i promowanie
czytelnictwa. Uczniowie zagłę-
bili się w lekturze Quo vadis.
Z wielką uwagą słuchali czyta-
nego tekstu, gdyż to nie tylko
najpopularniejsze dzieło Hen-
ryka Sienkiewicza, ale też jed-
na z najbardziej znanych na
świecie polskich powieści do-
tycząca czasów Nerona. W wy-
darzeniu czynnie uczestniczyli

też uczniowie klas szóstych
przebrani za bohaterów Quo
vadis i młodzież gimnazjalna.
Społeczność uczniowska przy-
gotowywała się pod kierun-
kiem polonistek: Renaty Jas,
Marzeny Walczak i Edyty
Kozieł.

Czytanie odbyło się
w otoczeniu wystawy pod ha-
słem „Czytamy Quo vadis H.
Sienkiewicza” przygotowanej
przez członków aktywu biblio-
tecznego pod kierunkiem Re-
naty Parandyk – organizator-
ki akcji.

Renata Parandyk

Uczniowie klas VI przebrali się za bohaterów Quo vadis.

Sukcesy biegaczy z Oblęgorka

W piątek 16 września 2016 r. w Parku Etnograficz-
nym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbyły się XIX
Wojewódzkie Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS o mem. Zdzi-
sława Stawiarza. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z całego województwa.

Zespół Placówek
Oświatowych w Oblęgorku re-
prezentowany był przez 7
uczniów szkoły podstawowej
i 1 4 gimnazjalistów. Opiekę
nad zawodnikami sprawowali
nauczyciele wychowania fi-
zycznego Justyna Kusińska
i Jarosław Skoczylas.

Biegi rozgrywano w
kilku kategoriach wiekowych.
Najlepiej w szkole podstawo-
wej zaprezentowali się: Julia
Brelska, zajmując 9 miejsce,
Krzysztof Kozubowski – 9,
Maciej Błaszczyk – 10 iMa-
ciej Chłądzyński – 11 . Druży-
nowo szkoła podstawowa zaję-
ła 10 miejsce.

Wśród gimnazjalistów
doskonale spisała sięWiktoria
Banaś, wygrywając bieg na

1000 m wśród dziewcząt rocz-
nika 2003. Idalia Mastalerz
zajęła 8 miejsce, a Kaja Gaweł
11 . U chłopców w roczniku
2003 w biegu na 1500 m 2
miejsce zdobył Kacper Śliwa,
Mikołaj Detko – 11 , Krzysz-
tof Klimkiewicz – 14
i Szymon Zapała – 16. W ka-
tegorii klas II-III w biegu na
2000 m 10 miejsce wywalczył
Kamil Banaś, 1 2 –Artur Ma-
stalerz, 1 3 Tomasz Zbrosz-
czyk i 1 9 Mariusz Siadul.

Wszystkie wymienio-
ne miejsca wysoko punktowa-
ły i w klasyfikacji drużynowej
gimnazjaliści z Oblegorka za-
jęli doskonałe 2 miejsce. Gra-
tulujemy i życzymy wytrwało-
ści w treningach.

Jarosław Skoczylas

Gimnazjaliści z Oblęgorka zajęli drużynowo II miejsce w woj .
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Tematem przewodnim
zajęć była współpraca w grupie
i komunikacja, umiejętności
rozwiązywania konfliktów
i porozumiewania się bez
krzywdzenia innych osób.
Trenerka poruszyła z dziećmi
tematykę uczuć, emocji towa-
rzyszących im każdego dnia,
sposobów ich rozładowania, tak
by nie zrobić nikomu krzywdy.
Na koniec uczniowie przeko-
nali się, że dzięki współpracy
grupy łatwiej pokonać różne

trudności niż w pojedynkę.
Te warsztaty miały za zadanie
pomóc dzieciom w zrozumie-
niu, że każdy uczeń jest ważny,
każdemu należy się szacunek,
a podstawą naszych relacj i jest
umiejętność zaakceptowania
drugiego człowieka jakim jest.

Uczniowie chętnie
wzięli udział w warsztatach,
poruszali gnębiące ich tematy,
zadawali oraz odpowiadali
na zadawane im pytania.

Bogumiła Titkin

Posprzątajmy świat

Finał tegorocznej akcji sprzątania świata w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie odbył się
16 września. Tego dnia boisko sali gimnastycznej na krótką
chwilę przemieniło się w wysypisko śmieci, gdzie uczniowie
kl. VI odprawili Dziady.

Przedstawienie o tre-
ściach ekologicznych inspiro-
wane DziadamiA. Mickiewi-
cza, dostarczyło wszystkim
zebranym, zwłaszcza najmłod-
szym. informacji nt. recyklin-
gu. Zachęceni słowami piosen-

ki „Posprzątajmy świat” oraz
„tańcem z mopami” uczniowie
naszej szkoły pod czujnym
okiem wychowawców po-
sprzątali najbliższą okolicę.

Ewa Jakubczyk

WyborywKorczynie

20 września 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Korczynie przeprowadzone zostały wybory
do Samorządu Uczniowskiego i do Młodzieżowej Rady Gmi-
ny w Strawczynie. Poprzedzone były kampanią wyborczą,
w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.

29 września 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Korczynie uczciliśmy Dzień Chłopaka. Z okazji
tego święta Samorząd Uczniowski przygotował dla chłopców
szereg rozmaitych konkursów i zabaw, a dziewczęta dopin-
gowały kolegów oklaskami.

Uczennice klasy VI
przygotowały swoim kolegom
na tę okazję specjalną część
artystyczną. Złożyły najser-
deczniejsze życzenia swoim
kolegom, którzy walczyli o or-
der i dyplom „Super Chłopa-
ka”. Aby ów tytuł otrzymać
młodzi mężczyźni musieli wy-
kazać się wielką próbą odwagi
(taniec z wybraną partnerką),
powagi (zachowanie kamien-
nej twarzy na widok rozśmie-
szających ich dziewczynek),
wytrzymałości (1 0 przysiadów,
10 podskoków, 10 pajacyków,
10 pompek), a także podać roz-
wiązania zagadek. Chłopcy

walczyli również o tytuł
„Chłopca - Omnibusa”. Aby
szczycić się owym tytułem
trzeba było odpowiadać na
bardzo trudne pytania z roż-
nych dziedzin. Zwycięzcą
w konkursie na Super Chłopa-
ka okazał się Kacper Smolar-
czyk z kl. VI, a tytuł Chłopca
Omnibusa przyznano Erykowi
Kowalskiemu z kl. III. Na za-
kończenie dziewczynki obda-
rowały swoich kolegów słody-
czami, ale największą nagrodą
była świetna zabawa i wyjąt-
kowa atmosfera, którą stwo-
rzyli wszyscy uczniowie.

Bogumiła Titkin

13 września 2016r. w ramach realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Korczynie zostały przeprowadzone warsztaty
profilaktyczne. Uczniowie podzieleni byli na grupy wieko-
we: 1 grupa - kl. I - III uczestniczyły w zajęciach „Po nitce
do kłębka”, a 2 grupa - kl. IV - VI w zajęciach „Jak się za-
chować, żeby nie zwariować”.

Jak się zachować
żebynie zwariować

Super Chłopak
i Chłopiec Omnibus

"Śmieciowe" Dziady w Szkole Podstawowej w Korczynie.

Uprawnieni do głoso-
wania byli wszyscy uczniowie
oraz nauczyciele i pracownicy
szkoły. W głosowaniu wzięły
udział 83 osoby, wybierając
swoich przedstawicieli spośród
5 kandydatów. Komisja wybor-
cza w składzie: Angelika Pio-
trowska kl. VI, Samanta Za-

rychta kl. VI, Olga Kowalska
kl. VI, Aleksandra Olszewska
kl. VI i Aleksandra Walas kl.
V czuwała nad prawidłowym
przebiegiem glosowania i po
jego zakończeniu dokonała zli-
czenia głosów. Wszystkie gło-
sy były ważne. Nauczycielem
nadzorującym przebieg wybo-

rów był opiekun Samorządu
Uczniowskiego Bogumiła Tit-
kin.

Zgodnie z Regulami-
nem Samorządu Uczniowskie-
go i Regulaminem Wyborów
w skład samorządu weszły
cztery osoby o największej
liczbie głosów z następującym
przydziałem czynności w bie-
żącym roku szkolnym:
1 . Angelika Mróz – przewod-
nicząca samorządu.
2. Urszula Kowalska – z-ca.

3 . Wiktoria Titkin – skarbnik.
4. Oliwia Kowalska – sekre-
tarz.

Wyłoniono też przed-
stawiciela do Młodzieżowej
Rady Gminy w Strawczynie,
została nimWiktoria Titkin.
Nowemu Samorządowi i człon-
kowi MRG w Strawczynie ser-
decznie gratulujemy i życzymy
owocnej pracy w roku szkol-
nym 2016/2017.

Bogumiła Titkin

Uczniowie z Korczyna wybrali swoich przedstawicieli
do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017.

W Korczynie wybrano Super Chłopaka i Chłopca Omnibusa.
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Zarabiamyna turystyce

Wioska Hobbitów, Wioska Labiryntów a także Wio-
ska Końca Świata – te miejsca odwiedzili we wrześniu uczest-
nicy Projektu „Ziemia, która inspiruje, żywi i rodzi geniu-
szy” realizowanego przez Fundację im. Stefana Żeromskiego.

W czasie wyjazdów
studyjnych podglądamy jak się
zarabia na turystach, uczymy
się i zaczynamy tworzyć
Wspólną Ofertę Turystyczną
Gminy Strawczyn. Pierwszym
owocem Projektu, jest wspólna
organizacja HUBERTUSA –
dorocznego święta myśliwych
organizowanego dotychczas
samodzielnie przez rodzinę
Sienkiewiczów. Fundacja im.
Stefana Żeromskiego i uczest-
nicy Projektu zorganizują część
atrakcji towarzyszących impre-
zie. HUBERTUS odbędzie się
w niedzielę 30 października
w godz. 1 2:00 – 17:00 na tere-

nie Resztówki Sienkiewiczow-
skiej w Oblęgorku – tuż obok
Muzeum Henryka Sienkiewi-
cza. Wśród atrakcji będzie
m.in. występ zespołu muzycz-
nego, pokazy, kiermasze, kon-
kursy i stoiska pamiątkarskie
oraz konkursy z nagrodami.
Będzie można też skosztować
specjałów przygotowanych na
tę okazję.

Zapraszamy na HU-
BERTUSA oraz do uczestnic-
twa w Projekcie – wielokrotnie
informowaliśmy jak to można
zrobić…

KrzysztofZawada

Złombol 2016

25 września 2016 r. wystartował charytatywny rajd
Złombol 2016. W trasę z Katowic do Palermo ruszyła rów-
nież ekipa z Gminy Strawczyn pokonując w 8 dni 6070 km
z herbem naszej gminy na swoim Dużym Fiacie. Wyprawie
towarzyszył szczytny cel - zebranie pieniędzy dla domów
dziecka. Zbiórka odbywa się poprzez sprzedaż powierzchni
reklamowej na uczestniczących w rajdzie pojazdach i zakoń-
czyła się pełnym sukcesem: 510 drużyn z samochodami kon-
cepcji komunistycznej zebrało około milion złotych!

Podczas przejazdu
(Strawczynek - Wenecja (przez
Katowice) - Neapol - San Gior-
gio - Capacio - Corleone, San
Vito lo Capo - Pompeje, Mon-
te Cassino, Rzym, Watykan -
Piza, Florencja - Strawczynek)
można było się spodziewać
wszystkiego, naszą ekipę omi-
nęły jednak takie zabawy jak
wymiana uszczelki pod głowi-
cą bądź sprzęgła na poboczu.
Skończyło się na niewielkich
stratach: rozrusznik oraz wen-
tylator uległy awarii tuż za We-
necją, natomiast pasek klinowy
od alternatora strzelił dopiero
w drodze powrotnej na Słowe-
nii. Nasz team był jednak na
wszystko przygotowany i po
szybkim serwisie wrócił do
gry. W trakcie rajdu można by-
ło liczyć na niezwykłą pomoc
okazywaną sobie nawzajem
przez wszystkich uczestników
rajdu.

Jadąc z herbem naszej
Gminy niejednokrotnie odpo-
wiadaliśmy na pytania gdzie

jest położona. Opowiadaliśmy
o naszym regionie oraz atrak-
cjach turystycznych, każdy był
mile zaskoczony rozwojem na-
szego regionu. Spodziewamy
się wizyty zaprzyjaźnionej eki-
py z Kędzierzyna Koźla. Zde-
cydowanie ten rajd to była do-
tychczas największa przygoda
życia.

Nasza ekipa chciała
bardzo podziękować Darczyń-
com, którzy zechcieli wspomóc
w tym roku rajd. Szczególnie
doceniamy gest Wójta Gminy
Strawczyn – Tadeusza Tka-
czyka. Serdeczne dzięki rów-
nież dla: PM Berger Plastics
sp. z o. o. - producent worków
na odpady, Albud - Roboty
brukarskie i drogowe, Hotel
Dyminy, Budotrans Bis, Red-
truck, Raf-Trans, Pressgraf, Bar
Rumcajs, Il-tech, bieliczTrade,
Clou Design, Bim Point, Evol-
taic, Rutalia, Stoiska24, Repu-
blic ofExpo oraz Motorownia
Łódź.

Michał Bielicz

Ekipa Złombola 2016 z Gminy Strawczyn (od lewej): Michał
Bielicz, Lilianna Kudra, Karol Sękowski.
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Wpłyń na swoje zdrowie...

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie zaprasza wszystkich uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych do wzięcia udziału w Międzyszkolnych Za-
wodach Pływackich „Wpłyń na Swoje Zdrowie z Pływalnią
OLIMPIC”.

Zawody odbędą się
27.1 0.2016 r. (Szkoły Podsta-
wowe) oraz 28.1 0.2016 r.
(Gimnazja) o godzinie 9:00
na pływalni Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnego OLIMPIC
w Strawczynku. Wszystkie in-
formacje organizacyjne zawar-
te są w regulaminie zawodów,
który dostępny jest na stronie
www.olimpicstrawczyn. pl.

Warto zaznaczyć, że
najlepsi zawodnicy zostaną na-
grodzeni pamiątkowymi me-
dalami i dyplomami jak rów-
nież nagrodami rzeczowymi
ufundowanymi przez pływal-
nię OLIMPIC. Zgłoszenia
przyjmowane są do 24 paź-
dziernika 2016 r.

Łukasz Kubicki








