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Mam przyjemność przekazać w Państwa 
ręce listopadowe wydanie samorzą-

dowego pisma „Ziemi Strawczyńskiej”. Na 
łamach niniejszego wydania zamieściliśmy 
informacje dotyczące najważniejszych wy-
darzeń, jakie działy się na terenie naszej 
gminy w ostatnim czasie.

Bez wątpienia jednym z głównych tema-
tów poruszanych nie tylko w całym kraju, 
ale i na świecie jest pandemia koronawirusa 
i związane z nią obostrzenia. Urzędy gmin 
nadal pozostają zamknięte dla petentów, 
którzy swoje sprawy mogą załatwić drogą 
elektroniczną lub poprzez skrzynki podaw-
cze. Tak też jest i w Urzędzie Gminy Straw-
czyn. Interesanci nadal są obsługiwani na 
terenie Urzędu Gminy wyłącznie w celu 
załatwienia spraw pilnych i wymagających 
kontaktu z urzędnikiem. Pozostałe sprawy 
należy załatwiać poprzez kontakt telefonicz-
ny oraz za pośrednictwem skrzynki e-mail. 
Dla ułatwienia ponownie podajemy numery 
telefonów do poszczególnych działów w na-
szym Urzędzie.  

Jak można zauważyć, pomimo pandemii 
koronawirusa rok 2020 upłynął w gminie 
Strawczyn pod znakiem licznych inwestycji, 
o realizacji których informujemy na bieżą-

co. Zakończyliśmy między innymi budowę 
oczyszczalni ścieków w Korczynie, prze-
budowę i remont stacji uzdatniania wody 
w Strawczynie, a także rozbudowaliśmy 
i zmodernizowaliśmy wiele kilometrów 
dróg. Wybudowaliśmy też jedyną w woje-
wództwie świętokrzyskim ścieżkę dydak-
tyczno-przyrodniczą i ścieżkę narciarsko-
-biegowo-rowerową z tężnią solankową, 
której właściwości lecznicze są nieocenione. 
Ma ona takie same funkcje prozdrowotne, 
jak znane w całym kraju tężnie w Ciecho-
cinku. Mikroklimat wokół tężni wykorzysty-
wany jest w profi laktyce schorzeń górnych 
dróg oddechowych. Zachęcam do zapozna-
nia się ze szczegółami i odwiedzania naszej 
lokalnej tężni. 

Warto podkreślić, że na 
wszystkie te inwestycje udało 
nam się pozyskać znaczące 
dofinansowania zewnętrzne, 
zarówno rządowe jak i unijne. 
Wśród podejmowa-
nych działań nie za-
pomnieliśmy też 
o wsparciu walki 
z Covid-19. Na-
dal sukcesyw-

nie dezynfekujemy całą gminę. Druhowie 
z OSP w Strawczynie i OSP w Promniku 
raz na dwa tygodnie prowadzą odkażanie 
przystanków, chodników, parkingów oraz 
terenów przy prowadzonych działalno-
ściach gospodarczych, między innymi przy 
sklepach. Zapewniam też, że będziemy suk-
cesywnie kontynuować dezynfekcję gminy 
tak długo, jak będzie to konieczne. Postano-
wiliśmy również zapewnić bezpłatny trans-
port do stacji krwiodawstwa w Kielcach 
wszystkim tym, którzy po przejściu CO-
VID-19 zechcą oddać osocze, aby ratować 
zdrowie i życie innych ludzi. O szczegółach 
akcji również piszemy w tym numerze „Zie-
mi Strawczyńskiej”.   

W bieżącym wydaniu naszej lokalnej ga-
zety przeczytacie też Państwo o trwających 
inwestycjach. Nieprzerwanie remontuje-
my drogi zarówno gminne, jak i powia-
towe, realizujemy wiele dokumentacji 
projektowych i już planujemy kolejne in-

westycje. Życzymy Państwu dużo 
zdrowia i miłej lektury.

Z wyrazami szacunku,
wójt gminy Strawczyn, 

Tadeusz Tkaczyk 

UWAGA !
ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W STRAWCZYNIE

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną (wejście powiatu kieleckiego do tzw. czerwonej 
strefy), a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, że od 12 października 
2020 r. (poniedziałek) aż do odwołania Urząd Gminy w Strawczynie, Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Strawczynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie rozpoczyna tryb pracy we-
wnętrznej.

Interesanci będą obsługiwani na terenie Urzędu Gminy wyłącznie w celu załatwienia spraw pilnych wyma-
gających kontaktu z urzędnikiem.

Pozostałe sprawy należy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem skrzynki e-mail
Urząd Gminy (sekretariat) – tel. 41 3038002, 41 3038003, 41-3038005, fax: 41 3038157, e-mail: sekretariat@

strawczyn.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej – tel. 41 3452001, e-mail: zgk@strawczyn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 41 3038018, 41-2528542, e-mail: gops@strawczyn.pl
Kontakt z Wójtem Gminy Strawczyn – tel. 691 965 393
Osoba chcąca złożyć korespondencję osobiście obowiązana jest włożyć pismo do oznakowanej skrzynki 

znajdującej się na parterze w budynku Urzędu.

Prosimy o wyrozumiałość
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Gmina Strawczyn zapewni transport ozdrowieńcom 
COVID-19 chcącym oddać osocze

Transport dla każdego, kto chce 
oddać osocze

Wójt gminy Strawczyn poinformo-
wał, że od poniedziałku 16 listo-

pada zapewni transport każdej osobie, 
która przeszła zakażenie koronawiru-
sem, jest uznana za ozdrowieńca i jest 
gotowa oddać osocze. – Dawcy osocza 
są nieustannie poszukiwani. Osoby, 
które już przeszły COVID-19 mogą po-
móc tym, którzy nadal zmagają się z 
chorobą. Zdarza się, że w niektórych 
przypadkach terapia osoczem poma-
ga uz yskać is totną poprawę s tanu 
zdrowia pacjentów z COVID-19. Jeden 
dawca może oddać osocze nawet kilka 
razy, oczywiście z zachowaniem odpo-
wiednich odstępów czasu. Co ważne, 
osocze pobrane podczas jednej wizyty 
w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa może zostać zastosowane aż u 
trzech pacjentów. Zdaję sobie sprawę, 
że nie każdy ma możliwość dojazdu do 
Kielc na własną rękę. Dlatego od 16 li-
stopada gmina Strawczyn zapewni każ-
dej chętnej osobie transport z miejsca 

Samorząd gminy Strawczyn od początku pandemii wspiera walkę z COVID-19. Oprócz regularnej dezynfek-
cji gminy, doposażania służb i placówek w środki ochrony osobistej i zorganizowania akcji szycia maseczek, 
znowu  wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na linii frontu walki z chorobą. Tym razem chodzi o osocze od 
ozdrowieńców dla osób z ciężkim przebiegiem COVID-19.

zamieszkania do punktu poboru oso-
cza – podkreśla Tadeusz Tkaczyk, wójt 
gminy Strawczyn.

Jak się umówić?
W ce l u  o d d a n i a  o s o c z a  n a l e ż y 

uprzednio uzgodnić termin z Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kielcach, znajdującym 
się przy ul. Jagiellońskiej 66. Numery 
telefonów:

Centrala: (41) 33 59 400, sekreta-
riat: (41) 33 59 401, rejestracja: (41) 33 
59 422

Po uzgodnieniu terminu należy za-
dzwonić do Urzędu Gminy w Straw-
czynie w celu uzgodnienia transportu 
z miejsca zamieszkania do punktu po-
boru osocza. Numery telefonów:

609 540 383 – Ewa Wawrzeńczyk, 
603 540 538 – Patrycja Olczyk lub sta-
cjonarne: (41) 303 80 02, (41) 303 80 
03, (41) 303 80 05. 

Jak pobierane jest osocze?
Osocze pobierane jest metodą pla-

zmaferezy. Polega ona na pobraniu 
krwi, rozdzieleniu jej na osocze i pozo-
stałe składniki, które są przetaczane 
z powrotem do tej samej żyły. Pobie-
ranie osocza nie boli, jest całkowicie 
bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. 
Jednorazowo pobierane jest nie wię-
cej niż 750 ml osocza. Jeśli pobranie 
osocza metodą plazmaferezy nie jest 
możliwe, pobierane jest 450 ml krwi 
pełnej, z której otrzymywane jest ok. 
220-230 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?
Z awar te w osoc zu pr zec iwc ia ła 

neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 po 
przetoczeniu eliminują go z organi-
zmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. 
Chorzy często nie są w stanie wytwo-
rzyć własnych przeciwciał lub wytwa-
rzają je zbyt wolno. Dlatego podanie 
przeciwciał od dawcy znacznie przy-
spiesza proces zdrowienia i pozwala 
skuteczniej walczyć z koronawirusem. 
Dla niektórych jest to jedyna szansa na 
powrót do zdrowia. 
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Samorząd gminy Strawczyn walczy z COVID-19. 
Odkażanie gminy co dwa tygodnie

Trwa walka z COVID-19. W gminie Strawczyn odkażanie gminy przeprowadza się regularnie co dwa tygodnie. 
Druhowie z Promnika i Strawczyna ponownie zdezynfekowali wszystkie ulice, chodniki, przystanki autobusowe 
i wejścia do sklepów czy zakładów pracy. Ma to zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak zapowia-
dają samorządowcy gminy, odkażanie będzie prowadzone tak długo i tak często, jak to tylko będzie konieczne.

Samorząd gminy Strawczyn od po-
czątku pandemii dzia ła bardzo 

prężnie. Nie czekając na odgórne po-
stanowienia rządu wprowadza kolejne 
działania, które mają za zadanie chro-
nić zarówno służby mundurowe, jak 
i mieszkańców tego terenu przed zara-
żeniem koronawirusem. Zaczęło się od 
szycia maseczek, których w pierwszym 
etapie pandemii zwyczajnie brakowa-
ło. Kolejnym ważnym krokiem było re-
gularne odkażanie całej gminy.

Pierwsza akcja odkażania została 
przeprowadzona z początkiem kwiet-
nia. Gmina Strawczyn była wtedy jed-
ną z pierwszych gmin, które ruszyły 
z dezynfekcją całej gminy. Szczególny 
nacisk został położony na wejścia do 

sklepów czy zakładów pracy, ale też 
na przystanki, chodniki oraz ulice, czy-
li wszystkie te miejsca, gdzie są duże 
skupiska ludzkie i natężony ruch. Sa-
morządowcy zapowiedzieli, że akcje 
odkażania będą przprowadzane re-
gularnie. – Wiemy już jakie ilości pły-
nu dezynfekującego są potrzebne na 
przeprowadzenie akcji odkażania na 
terenie całej gminy Strawczyn. Mamy 
na ten cel zabezpieczone środki i za-
mierzamy regularnie dbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców – zapewnia 
Karol Picheta, zastępca wójta gminy 
Strawczyn.

W akcję zaangażowani strażacy i policja
Do odkażania służy specjalny płyn 

dezynfekujący, a akcję prowadzą wy-
szkoleni  druhowie jednos tek OSP 
Promnik i OSP Strawczyn. Nadzór nad 
jej prawidłowym przebiegiem osobi-
ście sprawuje zastępca wójta gminy 
Strawczyn Karol Picheta, k tór y jest 
także strażakiem.

Warto dodać, że płyn dezynfekujący 
działa już po pięciu minutach od roz-
prowadzenia go na powierzchni. Zabija 
niemal wszystkie bakterie oraz wirusy. 
Co ważne, jest on bezpieczny dla ludzi 
oraz zwierząt . Strażaków przepro-
wadzając ych dezynfekcję w  gminie 
Strawczyn eskortuje miejscowa policja, 
która dba zarówno o bezpieczeństwo 
druhów, jak i pojazdów poruszających 
się w pobliżu prowadzonych działań.
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Zakończyła się budowa ścieżki 
narciarsko-biegowo-rowerowej 
w gminie Strawczyn. Jest tu nawet 
uzdrowiskowa tężnia solankowa!

W trosce o zdrowie w dobie pandemii
Budowa ścieżki ruszyła wczesnym latem 

tego roku. Realizacja inwestycji rozpoczęła 
się budową altany z tężnią solankową w 
miejscowości Niedźwiedź, tuż przy zalewie. 
Ma ona takie same funkcje prozdrowotne, 
jak znane w całym kraju tężnie w Ciecho-
cinku. Mikroklimat wokół tężni wykorzysty-
wany jest w profilaktyce schorzeń górnych 
dróg oddechowych.

- Mocno stawiamy na rozwój atrakcyjno-

W gminie Strawczyn powstała kolejna atrakcja dla wszystkich tych, którzy lubią aktywny tryb życia. Zarówno 
mieszkańcy, jak i przyjezdni goście mogą już korzystać z nowej ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej. Bez 
wątpienia nie lada atrakcją jest wybudowana przy zalewie tężnia solankowa, która może mieć ogromne 
znaczenie dla poprawy zdrowia w dobie pandemii. Warto przypomnieć, że samorząd gminy Strawczyn na 
realizację tej inwestycji pozyskał znaczące dofinansowanie zewnętrzne.  

ści gminy i zapewnienie jej mieszkańcom 
nowych możliwości. Urokliwe tereny dają 
też duże pole do wzbudzania zainteresowa-
nia osób z zewnątrz, a dodatkowe atrakcje 
przyciągają coraz większe grono odwiedza-
jących. To z kolei daje gminie możliwości 
dalszego rozwoju. Dziś oferta rekreacyjna 
gminy Strawczyn jest bardzo bogata. Mamy 
tu krytą pływalnię, jedyną w województwie 
świętokrzyskim ścieżkę przyrodniczo-dy-
daktyczną i najnowszy produkt, ścieżkę 

narciarsko-biegowo-rowerową z tężnią so-
lankową o właściwościach terapeutycznych. 
Ścieżka ta będzie służyła nie tylko uprawia-
niu sportu, ale też doskonale połączy re-
kreację z profilaktyką prozdrowotną. Każdy 
będzie mógł spędzać tu czas dbając tym 
samym o swoje zdrowie ogólne, głównie 
poprawę stanu dróg oddechowych, co w 
dobie pandemii może mieć duże znaczenie 
– mówi Karol Picheta, zastępca wójta gminy 
Strawczyn.
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Niezwykłe właściwości tężni solankowej
Powietrze wokół tężni w wyniku paro-

wania solanki tworzy swoisty mikroklimat, 
którego właściwości są podobne do klima-
tu panującego na morskiej plaży. Zawar-
te w nim minerały i mikroelementy mają 
działanie lecznicze. Szczególnie istotne dla 
zdrowia są pierwiastki: jod, brom, wapń 
oraz magnez. Korzystnie wpływają nie tyl-
ko na błony śluzowe dróg oddechowych i 
skórę, ale też na układ nerwowy oraz ogól-
ną odporność organizmu. Korzystanie z 
właściwości leczniczych tężni jest szcze-
gólnie polecane osobom z przewlekłymi i 
nawracającymi stanami zapalnymi układu 
oddechowego, nerwicą, nadciśnieniem tęt-
niczym, niedoczynnością tarczycy, alergia-
mi, czy zapaleniem zatok. Solanka wzmocni 
też organizmy osób pracujących w znacz-
nym zapyleniu, wysokiej temperaturze i 
przebywających w dużych aglomeracjach 
miejskich, a także palących tytoń.  

Tężnia solankowa, altana piknikowa i 
pięknie zagospodarowany teren

Przypomnijmy, obszar objęty inwestycją 
zlokalizowany jest na terenie gminy Straw-
czyn w miejscowościach: Hucisko, Kuźniaki, 

Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Straw-
czyn i Strawczynek. Właśnie tędy biegnie 
ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa.

W ramach inwestycji w miejscowości 
Niedźwiedź powstała przestrzeń rekreacyj-
na podzielona na strefy. W jednej z nich sta-
nęła altana z tężnią solankową, elementami 
małej architektury, oświetleniem terenu, 
utwardzonymi nawierzchniami, infrastruk-
turą techniczną oraz nasadzeniami zieleni. 
Pojawiła się tu również samoobsługowa 
stacja naprawy rowerów i stojaki rowerowe. 
W drugiej strefi e powstał pitnik oraz toale-
ta publiczna. Tu także są nasadzenia zieleni, 
wierzby purpurowej i traw ozdobnych.

W miejscowości Promnik została wybu-
dowana drewniana altana, która jest wy-
posażona w stoły i ławy. Stanęły przy niej 
stojaki rowerowe, ławki parkowe, oświetle-
nie parkowe i kosze na śmieci. Teren wokół 
zagospodarowany zielenią.  

Znaczące dofinansowanie zewnętrzne
Całkowity koszt inwestycji wyniósł  bli-

sko 1 milion 150 tysięcy złotych. Co ważne, 
realizacja zadania została w dużej mierze 
dofi nansowana z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzy-

skiego na lata 2014-2020 w ramach reali-
zacji Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego pod 
nazwą „Ochrona terenów cennych przyrod-
niczo na terenie gminy Strawczyn – Ścieżka 
narciarsko-biegowo-rowerowa”. Zewnętrz-
ny zastrzyk gotówki pokrył aż 85% wartości 
kosztów kwalifi kowalnych inwestycji.
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Trwa modernizacja ważnej drogi

Dobiega końca modernizacja odcinka 
drogi powiatowej przechodzącej przez 

miejscowości: Niedźwiedź, Strawczynek 
oraz Oblęgór, aż do ul. Krótkiej. Mowa o od-
cinku o długości w sumie 2 kilometrów 799 
metrów. 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjnych „Fart” z Kielc. 
Wartość prac została wyceniona na kwotę 
1 milion 676 tysięcy złotych. Co ważne, na 
realizację tej inwestycji pozyskano znaczące 
dofinansowanie zewnętrzne, które pokryje 
aż 50% kosztów zadania. Wsparcie finan-
sowe zostało przyznane w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Pozostałe 
50% kosztów zostanie pokryte po połowie 
z budżetów samorządów gminy Strawczyn 
i powiatu kieleckiego. – Cieszymy się, że 
dzięki dobrej współpracy z samorządem 

powiatu kieleckiego udało nam się dopro-
wadzić do realizacji tej inwestycji. Droga zy-
ska nową nawierzchnię, pobocza, zostaną 
też odmulone rowy. Jest to bardzo ważne 
zadanie, które w dużym stopniu wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym 
i kołowym na tym terenie. Z pewnością zna-
czącą pomocą jest duży zastrzyk gotówki 
z Funduszu Dróg Samorządowych, który 
pokryje połowę kosztów realizacji zadania. 
W pozostałych kosztach samorządy gminy 
Strawczyn i powiatu kieleckiego będą party-
cypowały po połowie – mówi Karol Picheta, 
zastępca wójta gminy Strawczyn.

Będzie rozbudowa kolejnych odcinków
Co ważne, wkrótce ruszy rozbudowa 

kolejnych odcinków na drodze powiato-
wej przebiegającej przez gminę Strawczyn. 
Pierwszy z nich będzie prowadził od granicy 

Łopuszna, przez Rudę Strawczyńską, Kuź-
niaki, Chucisko, aż do zakrętu przy Górze 
Perzowej. Drugi odcinek, którego rozbudo-
wę zaplanowano, prowadzi od ul. Krótkiej 
do ul. Wspólnej w Oblęgorku. Trzeci nato-
miast łączy miejscowości Chełmce-Prom-
nik. 

Przetarg na wykonanie zadania rozbudo-
wy tych odcinków dróg został już rozstrzy-
gnięty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawi-
ło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„Fart” z Kielc. Wartość prac została wyce-
niona na kwotę 11 milionów 389 tysięcy 
złotych. Co ważne, inwestycja również 
otrzymała 50% dofinasowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Wyniesie ono po-
nad 5 milionów złotych. Samorządy gminy 
Strawczyn i powiatu kieleckiego pokryją po 
połowie pozostałe 50% wartości inwestycji. 
Prace budowlane zakończą się w 2021 roku. 

Wycięto stare drzewa w Alei Lipowej w Oblęgorku. 
Będą nowe nasadzenia

Aleja Lipowa w Oblęgorku to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w gminie Strawczyn. Droga prowadzi do 
Muzeum Henryka Sienkiewicza, a jej główną ozdobą są stare lipy. Jednak część z nich musiała zostać usunięta.

Wycinka jest niezbędna

Aleja Lipowa znana jest nie tylko w gmi-
nie Strawczyn, ale też w wojewódz-

twie świętokrzyskim. Spacerują nią tu-
ryści zmierzający do znajdującego się na 
wzgórzu muzeum. Droga szczególnie za-
chwyca jesienią, kiedy liście na drzewach 
mienią się wieloma barwami. W tym roku 
jednak ilość rosnących tu starych drzew 

Kolejna droga w remoncie. Ma być bezpieczniej 
i bardziej komfortowo

Droga powiatowa przebiegająca przez gminę Strawczyn zmienia swoje oblicze. Remont odcinka w miejscowo-
ściach: Niedźwiedź, Strawczynek i Oblęgór idzie pełną parą i niebawem dobiegnie końca. Dobrą informacją jest 
to, że wkrótce rozpocznie się także rozbudowa tej drogi o kolejne trzy odcinki. Ma to poprawić bezpieczeństwo 
w ruchu pieszym i kołowym na tym terenie. 
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musiała się zmniejszyć. Samorządowcy 
uspokajają jednak tych, którzy są tym fak-
tem zaniepokojeni. – Drzewa są niezbęd-
ne w naszym środowisku, jednak wiele 
starych, takich, które stwarzają zagroże-
nie dla zdrowia, życia i mienia ludzkiego 
należy usuwać i musimy mieć tego peł-
ną świadomość. Staramy się jednak, aby 
w ich miejsce pojawiały się nowe nasadze-
nia, z odpowiednio dobranych gatunków, 
tak aby dobrze wpisywały się w otoczenie 
i uzupełniały drzewostan – mówi Karol 
Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.   

Posadzą młode drzewka 
Już niebawem w miejscu wyciętych 

lip pojawią się nowe nasadzenia. – Do-
kładamy wszelkich starań, aby zacho-
wać urok tego wyjątkowego miejsca, 
jakim niewątpliwie jest Aleja Lipowa. 
Dbamy też o to, aby w całej gminie nie 
zabrakło zieleni, którą chcemy zacho-
wać pomimo licznych inwestycji, jakie 
są tu prowadzone. Z pewnością nie 
będziemy tworzyli betonowych pusty-
ni i zamierzamy kłaść nacisk, aby wraz 
z rozbudowywaną infrastrukturą poja-

wiało się zielone zagospodarowanie jej 
otoczenia – informuje zastępca wójta 
Karol Picheta.  

Zieleń to nasze wspólne dobro
Samorządowcy zwracają się z proś-

bą do mieszkańców, szczególnie do 
osób młodych, które chętnie spędzają 
czas w Alei Lipowej, aby dbały o nowe 
nasadzenia, które się tu pojawią i ape-
lują, by nie niszczyć drzewek. – Zieleń 
to nasze wspólne dobro. Kiedy nowe na-
sadzenia wyrosną już na piękne drzewa, 
będą cieszyły swoim wyglądem, dawały 
cień latem, schronienie ptakom i innym 
zwierzętom, a przede wszystkim produ-
kowały życiodajny tlen. Dlatego zwra-
camy się do mieszkańców gminy Straw-
czyn z ogromną prośbą o to, aby ich nie 
niszczyć i otoczyć szczególną troską, 
tak żeby stworzyć im dobre warunki do 
wzrostu. Drzewa to nasze zdrowie i do-
bre samopoczucie, dbajmy o nie – pod-
sumowuje zastępca wójta Karol Picheta.

Chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców 
ozdobiły gminę Strawczyn

Kilkaset chryzantem trafi ło do gminy Strawczyn. Wszystko w ramach pomocy dla lokalnych przedsiębior-
ców, którzy ze względu na pandemię i wprowadzone przez rząd RP obostrzenia nie mogli sprzedać kwia-
tów przy cmentarzach. Dzięki zaangażowaniu wiceprzewodniczącego Rady Gminy Strawczyn Damiana 
Gada i Prezes Koła Gospodyń Wiejskich „Oblęgorzanki” Anety Gaweł wsparcie otrzymał między innymi 
hodowca kwiatów z gminy Strawczyn.  

Ze względu na pandemię koronawirusa 
w Dniu Wszystkich Świętych zostały za-

mknięte cmentarze w całej Polsce. Z tego 
względu kwiaty nie mogły być sprzedane, 
co narażało hodowców na ogromne stra-

ty. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przeprowadziła interwencyjny 
skup chryzantem. 

W  gminie Strawczyn w  pomoc dla 
przedsiębiorców włączył się wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Strawczyn Da-
mian Gad, z którego inicjatywy kwiaty od 
hodowcy z tego terenu ozdobiły kościoły 
i kapliczki. – Kwitnące kwiaty są towarem, 
który nie może poczekać na lepsze czasy. 
One po prostu zniszczeją i będą nadawały 
się tylko do wyrzucenia, a hodowcy zosta-
ną z niczym. To byłaby dla nich ogromna 
strata fi nansowa. Dlatego postanowiłem 
zaangażować się w odbiór kwiatów sku-
pionych przez ARMiR. Trafiło do nas 260 
sztuk chryzantem w doniczkach i 600 sztuk 
ciętych. Zostały one zakupione między in-
nymi od jedynego hodowcy z terenu gmi-
ny Strawczyn. Obecnie zdobią one wiele 
miejsc w naszej gminie – mówi wiceprze-
wodniczący Damian Gad. 

Kilkaset sztuk kwiatów pozyskało także 

Koło Gospodyń Wiejskich „Oblęgorzanki” 
z Anetą Gaweł na czele. – Pozyskane kwia-
ty rozdysponowaliśmy dalej. W ich roz-
wożenie do kościołów, kapliczek i miejsc 
istotnych dla mieszkańców gminy zaan-
gażowali się sołtysi: sołtys Niedźwiedzia 
Milena Baran, sołtys Chełmiec Iwona Bo-
żencka, sołtys Oblęgora Tomasz Siadul, 
a także dyrektor szkoły w Oblęgorku Hen-
ryka Cisowska i dyrektor szkoły w Rudzie 
Strawczyńskiej Agnieszka Prędota Gad, za 
co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję 
również Małgorzacie Met, Barbarze Ra-
czyńskiej, Stanisławie Zając, Stefanowi Be-
bel i Józefi e Morgaś. Bez ich pomocy cięż-
ko byłoby poradzić sobie z dystrybucją tak 
ogromnej ilości kwiatów – podkreśla Aneta 
Gaweł, koordynatorka akcji na terenie gmi-
ny Strawczyn. 

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji 
gmina Strawczyn została pięknie ozdobio-
na. Kwiaty stanęły przy kapliczkach, krzy-
żach, a także w kościołach na jej terenie. 



s. 10

Miesięcznik Samorządowy Gminy Strawczyn

Przed przyjęciem do społeczności 
szkolnej pierwszoklasiści przystąpili 

do “egzaminu”, by udowodnić, że spro-
stają wymaganiom stawianym przez 
szkołę. W strojach galowych, z wypie-
kami na twarzach prezentowali swoje 
umiejętności i talenty. Śpiewali, tańczy-
li, recytowali i odpowiadali na szereg 
ważnych pytań udowodniając, że nie 
zawiodą pokładanych w nich nadziei. 
Doniosłym momentem uroczystości 
było ślubowanie, które wzbudziło wie-
le emocji. Aktu pasowania na ucznia 
dokonała dyrektor szkoły Henryka Ci-
sowska symbolicznym ołówkiem. Tym 
samym trzydziestu pierwszaków zo-
stało włączonych do naszej społeczno-
ści szkolnej. Z okazji ślubowania dzieci 

Ślubowanie pierwszoklasistów
30 października 2020 r. w Szkole Podstawowej w Oblęgorku odbyła się niezwykle ważna uroczystość 
ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych.

Z okazji Święta Niepodległości zorganizowano 
wieczornicę online

W innej formie niż dotychczas świętowano rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w gminie Straw-
czyn. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu zorganizowało wieczornicę, która była dostępna dla miesz-
kańców gminy w internecie. 

Panująca w całym kraju epidemia nie 
pozwoliła na zaplanowany marsz 

niepodległości oraz uroczystości na sta-
dionie. Symboliczną formą uroczystości 
była wieczornica zorganizowana przez 
Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu, w której wzięli udział wice wójt Karol 
Picheta, dyrektor SCKiS Łukasz Woźniak, 
przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów 

Henryka Stępień i Anna Żuława oraz 
dzieci ze świetlicy w Chełmcach Zuzanna 
Skarbek oraz Michalina Zapała, o oprawę 
muzyczną zadbał Kamil Zapała. Odbiorcy 
mogli zapoznać się z rysem historycznym 
oraz posłuchać wierszy i utworów zna-
nych polskich autorów. Na zakończenie 
odśpiewano hymn Polski. 

- Tegoroczne obchody Święta Niepod-

ległości są inne. Świętując obecnie 11 
listopada pokazujemy swoją miłość do 
ojczyzny, patriotyzm i szacunek do jej 
historii. To jest nasz wielki obowiązek, 
bo nasi przodkowie, walcząc o niepodle-
głość, nie myśleli o sobie i swoich inte-
resach, ale myśleli także o nas, abyśmy 
żyli w suwerennym państwie, żebyśmy 
sami stanowili o sobie. Naszą powinno-
ścią i obowiązkiem jest o tym pamiętać 
– podsumował Karol Picheta, wice wójt 
Strawczyna

Do uroczystych obchodów tej pięknej 
rocznicy włączyła się społeczność gmi-
ny Strawczyn. W Kościele Parafialnym 
w Strawczynie odbyła się msza św. w in-
tencji Ojczyzny i Narodu Polskiego, ulice 
Strawczyna zostały udekorowane flagami 
biało czerwonymi, a mieszkańcy wywie-
sili flagi w swoich domach. - Serce radu-
je się, jak widzi się, że mimo obostrzeń 
Polacy świętują rocznicę odzyskania nie-
podległości w swoich domach. Chwała 
Bohaterom, bo dzięki nim mamy teraz 
wolną i niepodległą ojczyznę – podkreśla 
Łukasz Woźniak, dyrektor SCKiS. 
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Akcja #SzkołaPamięta

otrzymały liczne prezenty. Był miły list 
od wójta gminy Tadeusza Tkaczyka 
i piękne albumy. Od szkoły dzieci otrzy-
mały kolorowe przypinki ze swoją po-
dobizną i nazwą szkoły, książki oraz dy-
plomy. Dyplomami uhonorowano także 
dzieci po “Ślubowaniu świetliczaka”.

Szko ła Podstawowa im. Stefana 
Żeromskiego w Strawczynie w akcji 
#Szkoła Pamięta. 

Szkoła Podstawowa imienia Stefana 
Żeromskiego w Strawczynie włączyła się 
w akcję organizowaną przez MEN „Szkoła 
Pamięta”. Wpisuje się ona również  w re-
alizowany przez naszą szkołę projekt Era-
smus+ Mult’culture-Promote Education 
for Cultural Heritage oraz w  pracę naszego 
Szkolnego Samorządu. Celem akcji jest zor-
ganizowanie działań upamiętniających waż-
ne postacie i wydarzenia z historii lokalnej 
naszego regionu, uwrażliwienie młodych 
ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci 
o bohaterach naszej ojczyzny oraz pielę-
gnowania wiek wielowiekowej tradycji jakim 
jest Święto Zmarłych, czyli Zaduszki.. Czy-
nimy to, gdy zbliża się jesienny czas (listo-
pad), gdy w szczególny sposób pamiętamy 
o zmarłych, porządkujemy ich groby i zapa-
lamy znicze. Wspominamy wtedy zarówno 
naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali 
się w historii naszego państwa, a pamięć 
o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia 
i dokonań.

Uczniowie z klas 1-3 przygotowali  z tej 
okazji prace plastyczne nawiązujące do 
polskiej tradycji świąt zadusznych oraz 
miejsca urodzin naszego wielkiego pisa-
rza Stefana Żeromskiego. Uczniowie mo-
gli dowiedzieć się, skąd w naszej tradycji 
wzięło się takie przywiązanie do Zaduszek 
oraz poznać postać, a także dorobek li-
teracki wielkiego pisarza i patrioty, któ-
ry związany jest bezsprzecznie z naszą 
niepodległością, a urodził się właśnie tu,
w Strawczynie. 

Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku w akcji 
#Szkoła Pamięta

„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubie-
głorocznej inicjatywy MEN, która cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem w środo-
wisku szkolnym.

Podobnie, jak w ubiegłym roku ucznio-
wie Szkoły Podstawowej Im. Henryka 

Ze względu na panującą pandemię 
tegoroczna ceremonia przebiegała bez 
udziału rodziców i zaproszonych gości. 
Każda klasa ślubowała oddzielnie. Aby 
rodzice mogli zobaczyć ten ważny mo-
ment w życiu swojego dziecka, cała uro-
czystość została nagrana, a fi lm dostęp-

ny jest na stronie szkoły.
Wszystkim pierwszoklasistom życzy-

my wyjątkowych sukcesów edukacyj-
nych i samych radosnych chwil w naszej 
szkole!

Dorota Bielacha
Joanna Stokowiec

Sienkiewicza w Promniku zapalili znicze 
pod Dębami Katyńskimi posadzonymi 
na cześć zamordowanych oficerów Woj-
ska Polskiego. Bohaterami tej akcji byli 
Marcin Bialik i Franciszek Choiński. Cała 
akcja poprzedzona została krótkim wy-

kładem na temat zbrodni katyńskiej. 
Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych 
ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci 
o bohaterach naszej wolności, szczególnie 
tych, którzy są związani z historią danego 
miejsca, regionu, społeczności.
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Przypomnijmy, Koło Gospodyń Wiej-
skich Oblęgorzanki pozyskało 10 

tysięcy złotych dofinansowania z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego na realizację ważne-
go społecznie projektu. Wzięły w nim 
udzia ł osoby w  wieku 60+ z  terenu 
gminy Strawczyn. W programie, który 
był realizowany od 15 czerwca do 15 
listopada tego roku przewidziano róż-
nego rodzaju warsztaty, a nawet wy-
jazd do średniowiecznej osady w Hucie 
Szklanej, który odbył się w czerwcu. 
Seniorzy wzięli tam udział w warszta-
tach tkackich i zielarskich. 

W lipcu odbyły się warsztaty z na-
uki g war y i  śpiewu. Poprowadzi ł je 
wykwalifikowany muzyk Dominik Bie-
lawski. – Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród seniorów, 
którzy chętnie uczyli się śpiewu gwarą 
świętokrzyską. Na potrzeby projektu 
powstał zespół ludowy „Gwarne Oblę-
gorzanki”. Dzięki projektowi udało się 
też wzbogacić stroje poprzez kupno 
bluzek damskich oraz koszul z akcen-

tem folklorystycznym – mówi Aneta 
Gaweł, koordynator projektu „Aktywni 
Seniorzy”.

W  sierpniu odby ł y się warsz tat y 
z rękodzieła i decoupagu, które popro-
wadziła multiartystka Katarzyna Na-
wrocka. - Seniorzy zapoznali się z tech-
niką zdobniczą decoupage. W trakcie 
warsztatów wykonali i pięknie ozdobi-
li drewniane tace, szkatułki, deski do 
krojenia, a także widelce. Wykonane 
prace zabrali na pamiątkę – informuje 
Aneta Gaweł.

We wr ześniu kont ynuowano re -
al izację projek tu. Odby ł y s ię w te -
dy warsztaty kulinarne pod hasłem 
„Współczesne smaki świętokrzyskie”. 
Poprowadzi ł y je gospodynie z Ko ła 
Gospodyń Wiejsk ich Oblęgorzanki 
pod przewodnictwem doświadczonej 
kucharki Barbary Raczyńskiej. Dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu na re-
alizację projektu zakupiono sprzęty 
kuchenne niezbędne do organizacji 
tych warsztatów. – Podczas warszta-
tów degustowaliśmy leczo, pierogi, 

łazanki, zupę dyniową oraz ciasteczka 
z w ybijanym wzorem folklor yst ycz-
nym. Mieliśmy też okazję próbować 
kotletów ziemniaczanych czy ciasta 
z konfiturami. Była to wspaniała wy-
miana doświadczeń kulinarnych po-
między uczestnikami – podkreśla Ane-
ta Gaweł. 

Cykl warsztatów zakończył się mię-
dzypokoleniowym spotkaniem integra-
cyjnym, które ze względu na sytuację 
epidemiczną zostało zorganizowane 
w pomniejszonym składzie. Podczas 
jego trwania zaprezentowano pokaz 
multimedialny obrazujący całość wy-
darzeń odby wających się w ramach 
projektu i wysłuchano występu mu-
zycznego zespołu ludowego „Gwarne 
Oblęgorzanki”. - Głównym celem pro-
jektu było zapoznanie z kulturą i re-
gionalnymi obyczajami oraz powrót do 
korzeni świętokrzyskiej gwary. Ważna 
była też integracja uczestników, inicjo-
wanie i wspieranie ich samodzielności, 
a także sprawności manualnej. Senio-
rzy ciekawie i produktywnie spędzili 
wolny czas. Dzięki uczestnictwu w pro-
jekcie poczuli się pełnowartościową 
częścią spo łeczeńst wa – podkreśla 
Aneta Gaweł. 

Podczas spotkania podsumowujące-
go projekt Aneta Gaweł podziękowa-
ła osobom bez wsparcia których nie 
mógłby on być realizowany. – Projekt 
od początku do końca był wspierany 
przez wicemarsza łek Renatę Janik , 
wójta gminy Strawczyn Tadeusza Tka-
czyka, radnego Rady Powiatu w Kiel-
cach Arkadiusza Ślipikowskiego oraz 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Strawczyn Damiana Gada. Wszystkim 
bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję 
również dyrektorowi SCKiS Łukaszowi 
Woźniakowi za nieodpłatne użyczenie 
świetlicy środowiskowej, gdzie mo-
gliśmy realizować projekt. Serdecz-
nie dziękuję uczestnikom za aktywny 
udział w zajęciach i wspaniały czas – 
podsumowała Aneta Gaweł.

Projekt „Aktywni seniorzy” zakończony
„Aktywni Seniorzy – Wędrówka Szlakiem Folkloru Świętokrzyskiego” – program realizowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Oblęgorzanki dobiegł końca. W jego ramach odbyło się wiele ciekawych warszta-
tów przybliżających folklor regionu. Seniorzy wzięli też udział w wycieczce integracyjnej do średniowiecznej 
osady. Jak podkreślają uczestnicy projektu, to był bardzo intensywny i niezwykle ciekawie spędzony czas. 
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W trosce o zdrowie seniorów wo-
jewoda świętokrzyski podjął de-

cyzję o zawieszeniu działalności miejsc, 
gdzie mogli wspólnie spędzać czas. Mowa 
o Klubach Seniora w całym województwie 
świętokrzyskim. – Mimo obostrzeń, które 
zostały wprowadzone nasi seniorzy nadal 
chcą być aktywni. Dlatego w trosce o ich 
bezpieczeństwo zostały przygotowane 
paczki, w skład których weszły maseczki, 
rękawiczki, płyny antybakteryjne, broszu-
ry informacyjne dotyczące pandemii oraz 

Działalność wszystkich Klubów Seniora 
w województwie świętokrzyskim zawieszona. 
Seniorzy ze Strawczyna wzajemnie się wspierają! 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju związaną z pandemią koronawirusa, decyzją wojewody święto-
krzyskiego wszystkie Kluby Seniora na tym terenie z dniem 22 października musiały zawiesić swoją działal-
ność. Jednak seniorzy z gminy Strawczyn nie pozostali sami sobie. Klub Seniora w Oblęgorze wspiera ich, 
organizuje zajęcia zdalne i zachęca do stałych aktywności.

coś na osłodę tych ciężkich chwil, pyszne 
czekolady – mówi Aneta Gaweł, opiekun 
Klubu Seniora w Oblęgorze.

Paczki zostały dostarczone seniorom 
należącym do Klubu Seniora w Oblęgorze 
przez ich opiekunkę, z zachowaniem wszel-
kich środków bezpieczeństwa sanitarnego. 
Co ważne, w trosce o stan fizyczny, ma-
nualny, ale przede wszystkim psychiczny 
seniorów, opiekunka grupy Aneta Gaweł 
utrzymuje z nimi stały kontakt, w razie po-
trzeby odwiedza ich i też organizuje zaję-

cia, które mogą samodzielnie wykonywać 
w domu. – Wierzę, że lepsze jutro już nie-
bawem nadejdzie i będziemy mogli znów 
spotkać się wszyscy razem na zajęciach 
muzycznych i manualnych w klubie, czy też 
wychodzić na wspólne spacery, za którymi 
bardzo tęsknimy – podkreśla Aneta Gaweł. 

Seniorzy z gminy Strawczyn, pomimo, 
że w warunkach domowych, chętnie po-
dejmują wyzwania, czynnie wykonują 
prace i przesyłają zdjęcia. Przed dniem 
Wszystkich Świętych samodzielnie stwo-
rzyli okolicznościowe wiązanki na groby 
bliskich. W ramach relaksu i tęsknoty za 
zajęciami w klubie, mała grupka seniorów 
wybrała się na jesienne grzybobranie. 
W domach natomiast seniorzy rozpiesz-
czają swoich domowników pysznymi da-
niami. 

Co ważne, seniorzy z oblęgorskiego Klu-
bu Seniora mogą liczyć na pomoc w zro-
bieniu zakupów spożywczych, czy kupieniu 
lekarstw przez swojego opiekuna. Wszyst-
kie osoby starsze z terenu gminy Straw-
czyn mogą natomiast uzyskać taką pomoc 
przez Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej 
w Strawczynie. Dodatkowo w tym trud-
nym okresie, z myślą o seniorach MRiPS 
uruchomiła działającą przez siedem dni 
w tygodniu infolinię pod numerem tele-
fonu 225 051 111, gdzie można otrzymać 
poradę lub wsparcie. 

Ogłoszony program koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki niemu pomoc seniorom w okresie pandemii 
koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy i ośrodki pomocy społecznej będą przebiegały 
sprawniej. Osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie ze strony wolontariuszy, organizacji pozarządowych, 

harcerzy oraz ochotniczych straży pożarnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Specjalna infolinia dla seniorów – 22 505 11 11
W ramach Korpusu uruchomiona została specjalna infolinia przeznaczona dla seniorów powyżej 70. roku życia. Za jej pośred-
nictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są 

przez pandemię.
Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie. Czekaj na telefon pracownika 

ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły. Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które 
poprosiłeś. #WspierajSeniora i weź udział w akcji.

Z myślą o wszystkich, którzy chcą pomóc seniorom, ale nie wiedzą jak, uruchomiona została także stronę www.wspierajseniora.pl. 
To właśnie tutaj mogą zgłaszać się osoby, które chcą dołączyć do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Ruszyła ogólnopolskia akcja #WspierajSeniora
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Zawodnicy Klubu Lekkoatletyczne-
go SSR Olimp Strawczyn wspania-

le zaprezentowali swoje umiejętności 
lekkoatletyczne podczas minionych 
Mistrzostw Makroregionu młodzików. 
Młodzi sportowcy uplasowali się na 
drugim miejscu wśród najlepszych 
drużyn zawodów. Zostali też najlepszą 
drużyną województwa świętokrzyskie-

Z oferty pływalni mogą skorzystać 
uczestnicy zajęć zorganizowanych pod 

okiem instruktorów szkół pływania Delfin 
oraz Aquasfera, uczestnicy zajęć szkolnych 
oraz studenci w ramach zajęć uczelnianych 
dodatkowo każda osoba, która zgłosi swo-
ją chęć wystartowania w Mikołajkowych 
Zawodach Pływackich może odbywać tre-
ning przygotowujący do startu. Do dyspo-
zycji klientów dostępny jest basen sporto-
wy. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w roz-

Młodzi lekkoatleci z dużym sukcesem!

Pływalnia Olimpic w Strawczynku otwarta. 
Można trenować!

7 listopada na stadionie OSiR w Końskich odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegach 
Przełajowych. Rywalizowali ze sobą biegacze z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Duży sukces 
odnieśli zawodnicy z gminy Strawczyn. Zostali drugą drużyną mistrzostw młodzików i najlepszą drużyną 
z województwa świętokrzyskiego.

Pływalnia Olimpic w Strawczynku, jako jedna z nielicznych w województwie świętokrzyskim, jest otwarta. Od 
poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 22:00 , w soboty 8:00 – 16:00, niedziela pozostaje zamknięta. 

go. W biegach wystartowali: Filip Gaj, 
Amelia Nawrot, Patrycja Picheta, Klau-
dia Janus, Dawid Ślusarczyk, Filip Zapa-
ła, Natalia Boruń i Filip Macikowski. 

Zwycięstwo drużynowe to jednak 
nie jedyny sukces sportowców z gminy 
Strawczyn. W konkurencjach w kategorii 
Juniorów na dystansie trzech kilometrów 
zwycięstwo odnotował Jakub Gaweł. Na 

dystansie dwóch kilometrów trzecie 
miejsce wywalczyła Wiktoria Babaś.    

Młodych zawodników trenuje i przy-
gotowuje do reprezentowania gminy 
Strawczyn Łukasz Woźniak, dyrektor Sa-
morządowego Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie i utytułowany biegacz. – 
Cieszymy się z wysokich miejsc zarówno 
w klasyfikacji drużynowej, jak i indywi-
dualnej. Liczymy na to, że w przyszłym 
roku staniemy na najwyższym miejscu 
podium. Ciężko na to pracujemy i wierzy-
my, że nam się uda – mówi trener Łukasz 
Woźniak. 

Co ważne, za trzy tygodnie drużyna 
lekkoatletów ze Strawczyna będzie po 
raz kolejny reprezentowała gminę poza 
jej granicami. – Przygotowujemy się 
obecnie do Mistrzostw Polski Juniorów 
w Kwidzynie. Nasza pięcioosobowa dru-
żyna będzie tam walczyła o jak najlepsze 
miejsca na podium – podsumowuje Łu-
kasz Woźniak. 

Organizatorem Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w Biegach Przeła-
jowych był Świętokrzyski Związek Lekkiej 
Atletyki. Współorganizatorami byli: gmi-
na Końskie oraz Świętokrzyska Federacja 
Sportu.

porządzeniu Rady Ministrów sauna, łaźnia 
parowa, jacuzzi oraz strefa rekreacji pozo-
stają nieczynne. 

- Serdecznie zapraszam do skorzystania 
z oferty naszego basenu, do zapisywania 
się na zawody i do nauki pływania w szkół-
kach działających na naszym basenie. Jed-
nocześnie zapewniam Państwa, że dokła-
damy wszelkich starań, aby korzystanie 
z basenu było bezpieczne i przyjemne – 
zapewnia Łukasz Woźniak dyrektor Samo-
rządowego Centrum Kultury i Sportu. 
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Drużyna piłkarska juniora starszego 
TopSpin Promnik kończy sezon

Omówienie sezonu i planów na przyszłość, gratulacje, wspólne zdjęcia i wręczenie sportowych toreb – za-
wodnicy drużyny juniora starszego klubu TopSpin Promnik zakończyli sezon na szóstym miejscu w tabeli.

15 listopada na boisku w Promniku spo-
tkali się zawodnicy, trenerzy oraz człon-

kowie Zarządu Klubu TopSpin Promnik, aby 
podsumować miniony sezon. Obecny był 
także zastępca wójta gminy Strawczyn. – 
Gratuluję młodym zawodnikom zapału do 
treningów, chęci do pracy i wgranych me-
czów. Życzę, aby w kolejnym sezonie wyni-
ki były jeszcze lepsze i udało się zawalczyć 
o pierwsze miejsce w tabeli – mówił w imie-
niu wójta Tadeusza Tkaczyka jego zastępca 
Karol Picheta.

Trenerem drużyny juniora starszego, 
czyli zawodników urodzonych w latach 
2002-2003 jest Marcin Wąsowicz. Jak sam 
mówi, jego współpraca z młodymi spor-
towcami układa się dobrze. – Sezon koń-
czymy na szóstym miejscu, ale pełni zapału 
do dalszej pracy. Jest tu dużo zdolnych za-
wodników, jeśli tylko mocno przyłożą się do 

treningów, to w kolejnym sezonie osiągnie-
my zamierzony sukces – powiedział trener 
Marcin Wąsowicz. 

Piotr Stępień, kapitan drużyny TopSpin 
Promnik liczy na walkę o pierwsze miejsce. 
- Ten sezon był lepszy od poprzedniego. 
Dużo trenujemy, wprowadziliśmy pewne 
poprawki, zawodnicy coraz bardziej się sta-
rają i to widać. W kolejnej rundzie sezono-
wej chcemy powalczyć o pierwsze miejsce 
– mówił Piotr Stępień. 

Podczas podsumowania sezonu nie 
mogło zabraknąć obecności prezesa klubu 
Artura Gawła i wiceprezesa oraz trenera 
seniorów Sebastiana Dziuby, którzy razem 
z wicewójtem Karolem Pichetą wręczyli za-
wodnikom sportowe torby. – Piłka nożna to 
bardzo dynamiczny sport. Na boisku może 
zdarzyć się wszystko, nie zawsze lepszy 
wygrywa, dlatego zawodnicy powinni być 

bardzo czujni. Mamy tu dobrych trenerów 
i zawodników. Jeden z młodych sportow-
ców, Jakub Majchrzyk został zauważony 
i wypożyczony do Korony Kielce. To zdolny 
zawodnik i kibicujemy jego dalszej karierze. 
Jest w nim potencjał. Dlatego warto do nas 
dołączać, ponieważ klub może być świet-
ną trampoliną do dalszej ścieżki w świecie 
piłki nożnej. Dziękujemy wszystkim,którzy 
wspierają działalność naszego klubu. To dla 
nas dużo znaczy – powiedzieli członkowie 
Zarządu Klubu TopSpin Promnik.

Warto dodać, że Klub TopSpin Promnik 
w swojej krótkiej karierze, bo istnieje od 
2014 roku, grał już w A klasie przez dwa 
sezony, w latach 2017-2018. To duże osią-
gnięcie dla tak młodego klubu. Obecnie 
klub liczy około 80 członków, którzy grają 
w czterech drużynach. Jedna z nich to dru-
żyna kobieca.  
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