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Kolejny sukces Strawczyna

Akcja „Krew - darem życia”

„Strawczynada  
2009”

Warunkiem powodzenia każdej imprezy plenerowej 
jest piękna pogoda, a ta w tym roku wyjątkowo dopisała 
organizatorom „Strawczynady 2009”. Przez dwa dni, w po-
nad 30 - stopniowym upale, w Strawczynie odbyło się kilka-
dziesiąt wydarzeń artystycznych i sportowych.

Sobota - 15 sierpnia - pierwszy dzień Święta Gminy - od-
bywał się pod znakiem sportu i wyborów Miss oraz Mistera 
Strawczynady. O sporcie piszemy osobno, tutaj skupimy się m. 
in. na wyborach najpiękniejszej panny „Strawczynady” oraz 
najbardziej męskiego chłopaka.

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk otrzymuje bochen chleba z te-
gorocznego zboża od starostów dożynek: Małgorzaty Roguli 
oraz Tomasza Roguli z Niedźwiedzia.

Marlena Drozdowska (znana piosenkarka z przeboju: „My-
dełko „fa””) potrafiła nieźle rozbawić publiczność przed i na 
festynowej scenie.

Sala w Gminnym Ośrodku Kultury pękała w szwach: krew-
niacy dopisali rekordowo.
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„Odnowa i rozwój wsi”

Kolejny sukces Strawczyna

Na spotkaniu z wybranymi beneficjen-
tami oraz dziennikarzami - 4 sierpnia br. 
w Urzędzie Marszałkowskim - marszałek 
województwa Adam Jarubas podkreślił, 
iż z kolejnych pieniędzy unijnych, w kwo-
cie ponad 41 mln zł, skorzystają  34 gmi-
ny oraz organizacje, instytucje i parafie  
w nich funkcjonujące. Z satysfakcją odno-
tował fakt, iż jest to realizacja wniosków 
oddolnych, zrodzonych z aktualnych po-
trzeb środowisk wiejskich. Obecny na 
spotkaniu ks. proboszcz z Lisowa, w gm. 
Morawica, podkreślił, iż gdyby nie po-
moc unijna, jego zabytkowy kościół pod-
dany zostałby ciężkiej próbie przetrwania 
z powodu przeciekającego dachu.

102 dofinansowane wnioski (w wy-
sokości 75 % kosztów) dotyczą najpil-
niejszych problemów inwestycyjnych  
w gminach: modernizacji strażnic OSP, re-
montów świetlic wiejskich, rewaloryzacji 
parków i centrów gmin, placówek oświa-
towych, budowy placów zabaw i zagospo-
darowania terenów sportowych, zakupu 
strojów dla zespołów ludowych, budowy 
centrów sportowo-rekreacyjnych itp.

Wśród pozytywnie zweryfikowa-
nych wniosków znalazła się także gmina 
Strawczyn, której wójt Tadeusz Tkaczyk 
podpisał umowy na: 

Pieniądze unijne dla gmin
Duże wsparcie dla Strawczyna

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako pierwszy w kraju, podpisał, 
na początku sierpnia br., ponad 100 umów z beneficjentami z gmin naszego 
województwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie: 
„Odnowa i rozwój wsi”. 

- zagospodarowanie centrum Straw-
czyna: całkowity koszt operacji z VAT) 
– 1.669 tys. zł, koszty kwalifikowane: 
1.381 tys. zł. Gmina ogłosiła już przetarg 
na to zadanie, które przewiduje m.in.: za-
sypanie sadzawki przy ul. Szkolnej i zor-
ganizowanie tam skwerku z ławeczkami, 
oświetleniem i altanką

- budowę centrum sportowo-rekre-
acyjnego w Promniku: całkowity koszt 
operacji - 1,300 tys. zł, koszty kwalifi-
kowane - 1.065 tys. zł. Będzie to konty-
nuacja budowy tego centrum: powstaną 
dwa boiska wielofunkcyjne ze ścianą do 
piłki tenisowej, ciągi piesze i jezdne, ła-
weczki, kosze itp.

Finansowe wsparcie unijne wyniesie 
ok. 500 tys. zł na każdy z tych wniosków. 
Zadania muszą być ukończone do końca 
października 2010 r. 

II etap budowy Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w Strawczynku

W poprzednim numerze „ZS” in-
formowaliśmy o zakończeniu budowy 
I etapu Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego w Strawczynku, czyli o zakończe-
niu budowy boiska do piłki nożnej wraz 
bieżniami wokół płyty boiska.

Tymczasem, jak informuje kierownik 
Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Ewa 

Wawrzeńczyk, 23 lipca br. gmina podpi-
sała umowę z firmą „Condite” – Spółka 
z o.o. z Kielc, na kwotę 18.343 tys. zł, 
na budowę II etapu centrum, czyli pły-
walni. Zakres programowy tej inwestycji 
obejmuje m.in.: basen o wymiarach:12,5 
x25 m, głębokości: 1,35 x1,80 m, basen 
do nauki pływania (9,7 x 12,5m) wyposa-
żony w zestaw atrakcji wodnych („dzika 
rzeka”, masażery), brodzik dla dzieci (3,2 
x 5 m), miniaturowy wodospad, 2 jacuzzi 
oraz zewnętrzną zjeżdżalnie rurową dłu-
gości 41 metrów.

Budynek pływalni pomieści także: 
kręgielnię, salę do aerobiku, widownię  
z antresolą, mini-bar oraz patio (niewielką 
palmiarnię). Obiekt przystosowany będzie 
dla osób niepełnosprawnych.

Gmina wystąpiła o dotację , w ramach 
RPO, i uzyskała deklarację Urzędu Mar-
szałkowskiego na kwotę 6,5 mln zł. Gmi-
na będzie także zabiegać o środki z tzw. 
PFRON ( fundusz dla niepełnospraw-
nych) i „Totalizatora Sportowego”. 

Warto dodać, iż gmina przygotowuje 
się do ogłoszenia przetargu (w sierpniu 
br.) na III etap budowy Centrum Sporto-
wo - Rekreacyjnego w Strawczynku, któ-
ry przewiduje m.in.: trybuny przy boisku 
(częściowo zadaszone), boisko treningo-
we do piłki nożnej oraz boiska wielofunk-
cyjne, kort tenisowy, ogrodzenie terenu 
wraz z oświetleniem oraz drogi dojazdo-
we i parkingi. Powstaje także projekt na 
rewitalizację miejscowości Strawczyn,  
o czym napiszemy w następnych nume-
rach „ZS”.

Zakończenie tych ambitnych przed-
sięwzięć znacznie podniesie atrakcyjność 
naszej gminy, np. dla turystów.

Nad wyborem najlepszych polskich 
samorządów czuwała kapituła, składa-
jąca się z przedstawicieli instytucji i śro-
dowisk, od lat współpracujących z sa-
morządami. Na jej czele kolejny już raz 
stanął prof. Jerzy Buzek, były premier  
i eurodeputowany, a dziś przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego.

Ustalając listę rankingową gmin, 
kapituła wzięła pod uwagę m.in.: po-
zyskane przez gminę fundusze unijne, 
w przeliczeniu na osobę ( Strawczyn – 

40 pozycja w rankingu 
najlepszych gmin

10 lipca 2009 roku, na uroczystej gali w budynku redakcji „Rzeczpospoli-
tej” w Warszawie, ogłoszono wyniki rankingu na najlepszy samorząd. Gmina 
Strawczyn została laureatem tego prestiżowego rankingu w kategorii „Naj-
lepsza gmina wiejska”, zajmując wysoką - 40 pozycję w kraju wśród 1600 
samorządów.

118 zł), powstanie nowych podmiotów 
gospodarczych ( 7) oraz udział wydat-
ków na organizacje pozarządowe, czyli 
- inaczej mówiąc - pomoc gminy róż-
nym organizacjom społecznym, spor-
towym itp.

Warto dodać, że w setce najlep-
szych samorządów gminnych z woj. 
świętokrzyskiego znalazły się jeszcze 
cztery gminy: Kije – 16 miejsce, Mo-
rawica – 18, Nowa Słupia – 56 oraz 
Dwikozy – 92 miejsce.

Znani są laureaci dwóch ekologicz-
nych konkursów - „Las w życiu człowieka”  
i „Gmina moich marzeń – czysta i zielona”. 

Do powiatowego etapu konkurs „Las  
w życiu człowieka” wpłynęło 339 prac, z cze-
go 139 prac z grupy wiekowej 6-9 lat, 151 prac 
z grupy 10-12 lat, 46 prac z grupy 13-15 lat  
i 3 prace z grupy 16-18 lat. W konkursie „Gmi-
na moich marzeń – czysta i zielona” wzięło 
udział 25 szkół podstawowych i 7 gimnazjów. 
Łącznie 64 prace.

 Konkursy miały na celu podnoszenie 
świadomości ekologicznej dzieci i młodzie-
ży, rozpowszechnianie akcji mających na celu 
poprawę stanu środowiska naturalnego oraz 
zachęcanie do uczestnictwa w działaniach 
mających na celu ochronę i zapobieganie de-
wastacji naturalnego ekosystemu.        

Laureatami konkursu wojewódzkiego 
„Las w życiu człowieka” - etap powiatowy 
zostali: grupa wiekowa 10 - 12 lat: III miej-
sce - Weronika Bujak, lat 11, ze Szkoły Pod-
stawowej w Promniku.

Konkursy ekologiczne 
rozstrzygnięte !
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Dni Województwa Świętokrzyskiego

- Panie Marszałku skąd pomysł, aby 
Dni Województwa Świętokrzyskiego od-
bywały się we wszystkich powiatach?

- W swojej codziennej pracy obserwuję 
jak mieszkańcy z poszczególnych powiatów 
przyjeżdżają do Kielc, aby załatwić sprawy 
związane z rozpoczęciem działalności go-
spodarczej, dofinansowaniem inwestycji ze 
środków unijnych albo uzupełnić wniosek 
o płatność. Zdaję sobie sprawę, że dla więk-
szości z tych osób taka wizyta w Urzędzie 
Marszałkowskim jest całodzienną wypra-
wą pochłaniającą dużo czasu. Dlatego, też 
wspólnie z Zarządem i Przewodniczącym 
Sejmiku postanowiliśmy, że w tym roku to 
my odwiedzimy mieszkańców wszystkich 
powiatów. Nasze zaproszenie do organiza-
cji obchodów przyjęli wszyscy starostowie 
i to kolejny dowód, że wspólnie stanowimy 
wielką siłę, która jednoczy nasze wojewódz-
two. Chcemy, by wszyscy, dla których nasz 
region ma duże znaczenie, mogli ten dzień 
świętować u siebie. To święto nas wszyst-
kich.

- No właśnie. Wróćmy na chwilę do sa-
mej idei organizacji obchodów…

- Wszyscy doskonale pamiętamy wyda-
rzenia sprzed 11 lat. Rząd, planując reformę 
administracyjną kraju i podział na 12 jedno-
stek, wykreślał nasze województwo z mapy 
administracyjnej Polski.  Kielecczyzna miała 
się stać częścią dużego województwa ma-
łopolskiego. Jednak dzięki zdecydowane-
mu oporowi naszych mieszkańców decyzje 
o „być albo nie” województwa ważyły się 
bardzo długo. W końcu – wygraliśmy! Orga-
nizowany przez nas jubileusz jest okazją do 
wspólnego świętowania właśnie tego zwy-
cięstwa. Zwycięstwa, którego nie sposób 
przecenić – gdyby nie zryw mieszkańców  
i wspólna  obrona samodzielnego bytu re-
gionu, dziś Kielecczyzna byłaby na innym 
etapie rozwoju. 

- Uroczystości odbędą się we wrześniu 
we wszystkich naszych powiatach, a roz-
poczniemy je tu - w Kielcach.

- To prawda. Stolica regionu wydała nam 
się najodpowiedniejszym miejscem, aby 
właśnie tu odbyła się inauguracja obchodów. 
30 sierpnia na Placu Artystów Dni Woje-
wództwa świętowały będą Powiaty Kielecki 
ziemski i grodzki. 

- Jak wyglądały będą te uroczystości? 
- W kilku zdaniach naprawdę trudno wy-

mienić wszystkie atrakcje; dość powiedzieć, 
że zapraszamy do wspólnej zabawy całe 

Zasłużyliśmy na radość
Rozmowa z marszałkiem województwa świętokrzyskiego,  

Adamem Jarubasem
Koncerty gwiazd, degustacje potraw regionalnych, konkursy z nagrodami, a także 

niezliczona ilość niespodzianek dla najmłodszych – takie m.in. atrakcje staną się już 
wkrótce udziałem mieszkańców naszego regionu. Obchody Dni Województwa Święto-
krzyskiego to duże wydarzenie w życiu społeczności lokalnych. Cykl imprez, które or-
ganizuje Urząd Marszałkowski wspólnie z gospodarzami powiatów to ogromne przed-
sięwzięcie logistyczne angażujące zarówno samorządowców, pracowników ale również 
instytucje działające na terenie województwa i mieszkańców wszystkich powiatów. 

rodziny. Małe dzieci, młodzież, rodziców 
i dziadków. Mamy niespodzianki dla naj-
młodszych, wesołe miasteczko, gry, zabawy, 
atrakcyjne konkursy. Oczywiście też nagro-
dy, upominki i słodycze. Dla rodziców na 
żywo „Kielecki Koncert Życzeń”, występy 
laureatów muzycznych Scyzoryków 2009, 
punkty informacyjne instytucji wojewódz-
kich, koncerty znanych i lubianych gwiazd. 
Podczas Dni Województwa staramy się pro-
mować wykonawców z terenu województwa 
i powiatu . Mamy przecież niezwykle uzdol-
nioną młodzież i świetnych wykonawców, 
których utworów sam często słucham np. 
Dariusza Bernatka w repertuarze Czesława 
Niemena. Zarówno dorośli, jak i dzieci znaj-
dą dla siebie coś interesującego. Myślę, że 
wspaniale wspólnie spędzimy wolny czas.

- Przygotowana została prezentacja 
multimedialna o województwie, którą 
podczas imprezy będą mieli okazję obej-
rzeć uczestnicy. Jak według Pana dziś, po 
11 latach, prezentuje się nasze wojewódz-
two na tle innych?

- Nie powinniśmy mieć żadnych kom-
pleksów, przeciwnie – bez cienia przesady 
można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. 
Gdy przemierzam nasz region utwierdzam 
się w przekonaniu, że reforma administra-
cyjna z 1998 roku wydała bardzo szlachet-
ny owoc. W moim przekonaniu ten sukces 
widoczny jest w wielu sferach naszego życia 
społeczno – gospodarczego. Fundamentem 
tych zmian jest przekonanie społeczności 

lokalnych i regionalnych, co do słuszności 
nowego ładu administracyjnego. To właśnie 
tu, w naszych „małych ojczyznach” rodzi się 
oddolnie wiele cennych inicjatyw – dosko-
nale sprawdzają się w tym licznie działają-
ce w regionie stowarzyszenia czy lokalne 
grupy działania. Ludzie dostrzegli, że to od 
nich zależy los ich środowisk. Ten entuzjazm 
poparty procesem i kreatywnym myśleniem 
o „małych ojczyznach” sprawił, że dziś je-
steśmy świadkami ich rozkwitu. Są zasobne, 
piękne i zadbane.

- Jak wspomnieliśmy, obchody Dni 
Województwa Świętokrzyskiego rozpocz-
nie 30 sierpnia ziemski i grodzki Powiat 
Kielecki. Jak ocenia Pan rozwój tej „małej 
ojczyzny”?

- Bardzo pozytywnie. Kiedy rozmawiam  
w terenie z mieszkańcami, widzę jak bardzo 
troszczą się, aby każdy grosz wydać roz-
sądnie, bo majątek powiatu to ich wspólne 
dobro. Każda planowana inwestycja jest głę-
boko przemyślana i służy całej społeczności.  
Przez 11 lat zarówno miasto Kielce jak i Po-
wiat Ziemski bardzo się zmieniły. Powiem  
o tym co zauważalne gołym okiem - minio-
ne  lata to czas budowania infrastruktury 
drogowej, komunalnej, telefonicznej i edu-
kacyjnej. Ambicją bowiem każdego powiatu 
– m.in. kieleckiego jest, aby wszystkie go-
spodarstwa w jego obrębie były zwodocią-
gowane, miały łączność telefoniczną, dobre 
drogi i obiekty oświatowe. Te ambicje nie są  
abstrakcją. Dzięki mądremu i gospodarnemu  
zarządzaniu powstały wspaniałe inwestycje. 
Częstokroć przy wsparciu środków struktu-
ralnych, bowiem samorządy posiadły nad-
zwyczajną umiejętność ich pozyskiwania.

- A jaka perspektywa, Pana zdaniem, 
rysuje się przed naszym regionem na ko-
lejne lata?

- Region jest na etapie wydatkowania 
środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Świętokrzyskie ma tu prawie 726 milionów 
euro do wydania.  Te  pieniądze mają stać 
się swoistym kołem zamachowym, dzię-
ki któremu możliwe będzie zniwelowanie 
różnic między województwem a lepiej roz-
winiętymi regionami kraju. Szansa na to wy-
daje się naprawdę duża, zwłaszcza jeśli do 
pieniędzy z RPO dołoży się te, które region 
ma do dyspozycji w ramach realizowanego  
w 5 województwach  Polski Wschodniej pro-
gramu „Rozwój Polski Wschodniej”. Z tego 
programu dla Świętokrzyskiego jest do dys-
pozycji około 358 milionów euro. Myślę, że 
w najbliższym czasie, dzięki zaangażowaniu 
środków zewnętrznych, zarówno unijnych, 
jak i ze źródeł krajowych, także powiat kie-
lecki uzyska kolejne, duże możliwości roz-
woju gospodarczego. 

- Z przytoczonych przez Pana faktów 
wynika, że naprawdę mamy wiele powo-
dów do świętowania…

- I ja tak myślę. Dlatego gorąco zapra-
szam państwa do wspólnego spędzenia czasu 
podczas Dni Województwa Świętokrzyskie-
go. Wszyscy zasłużyliśmy na dzielenie tej 
radości.
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1. Pomoc materialna ma charakter 
socjalny, świadczeniami są: stypendium 
szkolne oraz zasiłek szkolny.

2. Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i nie-

publicznych o uprawnieniach szkół pu-
blicznych dla młodzieży i dla dorosłych 
oraz słuchaczom publicznych kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kole-
giów języków obcych i kolegiów pra-
cowników służb społecznych – do czasu 
ukończenia kształcenia nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia.

b) wychowankom publicznych i nie 
publicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży, a także dzieciom 
i młodzieży, upośledzonym umysłowo 
ze sprzężonymi niepełnosprawnościa-
mi, realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Stypendium szkolne może otrzy-
mać uczeń znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, w szcze-
gólności gdy w rodzinie tej występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka  
lub długotrwała choroba, wielodziet-
ność, brak umiejętności wypełnienia 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

Materialna pomoc socjalna

Uczniowie na wakacjach, a w szkołach...

Komu stypendium ?
Urząd Gminy informuje, że wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2009/2010 

przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym uczniom za-
mieszkałym na terenie gminy Strawczyn, których wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł (netto) miesięcznie.

alkoholizm lub narkomania, a także gdy 
rodzina jest niepełna.

4. Zasiłek szkolny może być przy-
znany uczniowi znajdującemu się przej-
ściowo w trudnej sytuacji materialnej  
z powodu zdarzenia losowego.

5. Stypendium szkolne i zasiłek szkol-
ny przyznaje wójt gminy na wniosek ro-
dziców albo pełnoletniego ucznia lub od-
powiednio dyrektora szkoły/kolegium.

6. Formularze wniosków o przyzna-
nie stypendium szkolnego można pobrać 
w Urzędzie Gminy w Strawczynie, pok. 
nr 31.

7. Wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2009/2010 
wraz z załącznikami należy składać  
w terminie od 1 do 15 września  
w Urzędzie Gminy w Strawczynie (po-
kój nr 31; tel.: 041-30-38-0019). Decyzje 
będą wydawane na podstawie złożonego 
wniosku wraz z załącznikami na podsta-
wie, których zostanie ustalony dochód 
rodziny w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku lub w przypadku utra-
ty dochodu z miesiąca, w którym wnio-
sek został złożony, bez względu na tytuł  
i źródło ich uzyskania. W zależności od 
sytuacji w rodzinie i źródła dochodów 
do wniosku należy dołączyć m.in.:

a. zaświadczenie od pracodawcy  
o dochodach netto uzyskiwanych w mie-
siącu poprzedzającym złożenie wniosku 
(sierpień) lub oświadczenia o wysokości 
dochodów uzyskiwanych z prac doryw-
czych. 

b. zaświadczenie z Powiatowego 
Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pra-
cy w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku (z prawem lub bez prawa do 
zasiłku); 

c. oświadczenia o pozostawaniu bez 
pracy i dochodu w miesiącu poprzedza-
jącym złożenie wniosku osób niezare-
jestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy; 

d. zaświadczenie lub decyzja z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej o otrzymywanych 
świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek 
okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielę-
gnacyjny, dodatek mieszkaniowy, świad-
czenie alimentacyjne itp.); 

e. zaświadczenia o otrzymywanych 
stypendiach; 

f. dokument potwierdzający posia-
dane hektary przeliczeniowe lub działy 
specjalne produkcji rolnej; 

g. dokument potwierdzający wyso-
kość otrzymywanych alimentów; 

h. odcinek renty/emerytury z miesią-
ca poprzedzającego złożenie wniosku; 

i. i inne.
Osoby, prowadzące działalność 

gospodarczą, proszone są o wcześniej-
szy kontakt celem ścisłego określenia 
wymaganej dokumentacji zgodnie  
z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej.

Największym poligonem budowla-
nym jest Zespół Placówek Oświato-
wych w Strawczynie, gdzie robotnicy 
układają posadzkę na parterze szkoły. 
W miejsce starych płytek PCV układana 
jest wykładzina „tarket”. Te prace muszą 
być zakończone do 20 sierpnia br., by 
zdążyć z przygotowaniem placówki do 
nowego roku szkolnego.

Podpisano ponadto umowę na roboty 
wykończeniowe w ZPO: wymianie ule-
gnie instalacja elektryczna, na poddaszu 
wykonane zostaną ścianki działowe oraz 
podwieszony będzie sufit z płyt gipso-
wych. Jednocześnie powstaje dokumen-
tacja na nadbudowę sali gimnastycznej  
i łącznika.

W ZPO w Promniku planowany jest 

remont kuchni, gmina oczekuje (trochę 
to trwa za długo) na pozwolenie na bu-
dowę ze Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach.

W Szkole Podstawowej w Korczy-
nie nad najstarszą częścią tej placówki 
ma powstać dach. Obecnie trwają prace 
projektowe tego przedsięwzięcia.

Trzeba dodać, że we wszystkich 

Budowlani się śpieszą
Uczniowie szkół gminnych korzystają z wakacyjnej laby, ale w placówkach 

oświatowych wcale nie jest cicho. Teraz „rządzą” tutaj budowlani, wykonując 
wcześniej zaplanowane remonty i modernizacje. Placówki te muszą być odpo-
wiednio przygotowane do nowego roku szkolnego, który już wkrótce się roz-
pocznie.

W ZPO w Strawczynie budowlani układają wykładzinę 
„tarket” na parterze szkoły. 

placówkach oświa-
towych trwają prace 
konserwatorsko – po-
rządkowe do rozpo-
częcia zajęć lekcyj-
nych – 1 września br. 
Wiele drobnych robót 
wykonują pracow-
nicy administracyjni 
szkół, w niektórych 
placówkach pomaga-
ją rodzice uczniów. 
A wszystko po to, by 
nasi milusińscy mogli 
rozpocząć nowy rok 
szkolny 2009/2010  
w odpowiednich wa-
runkach.



5ZIEMIA STRAWCZYŃSKASierpień 2009

dokończenie ze str. 1

Wielki festyn sportowo-rekreacyjny

„Strawczynada 2009”
Do wyborów Miss stanęło siedem 

dziewcząt z całej gminy oraz jedna przed-
stawicielka Kielc. Wszystkie musiały spro-
stać kilku zadaniom: najpierw obierały - na 
czas – jabłko, co wywołało sporą wesołość 

wśród licznej, głównie młodzieżowej pu-
bliczności. Nie zabrakło żywiołowego do-
pingu. Potem panie musiały się zaprezen-
tować na scenie i dokończyć rozpoczęty 
przez prowadzącego tekst. Jury, w skład 
którego weszły pracownice Urzędu Gmi-
ny oraz niżej podpisany, po ocenie wystę-
pów, wydało werdykt: Miss Strawczynady 
została Karolina Ciołak ze Strawczyna, 
zaś dwoma wicemiss wybrano: Milenę  
z Promnika oraz Sylwię z Kielc. Najpięk-
niejsza dziewczyna Strawczynady chodzi 
do gimnazjum w tej miejscowości, lubi 
czytać książki (kryminały !), u chłopa-
ków najbardziej ceni sobie: szczerość, 
prawdomówność oraz... normalność. Pu-
bliczność wybrała także swoją faworytkę, 
a niżej podpisany wyróżnił tytułem Miss 
Foto  Paulinę z Akwizgranu. Miss otrzy-
mała koronę najpiękniejszej a wszystkie 
utytułowane panny – nagrody rzeczowe 
oraz kwiaty. Gratulacje złożyli Miss-kom 
osobiście gospodarze gminy: wójt Tadeusz 
Tkaczyk oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny – Wiesław Piotrowski.

Wśród mężczyzn tytuł Mistera 
„Strawczynady 2009” przypadł w udzia-
le Mikołajowi Kukulskiemu ze Straw-
czynka, który pasjonuje się komputerami  
i grami elektronicznymi, lubi podróżować  
a u dziewcząt ceni sobie najbardziej: ładny 
wygląd, dobry charakter i prawdomów-
ność. Także laureaci tego konkursu otrzy-

mali cenne nagrody, ufundowane przez 
sponsorów.

Tego dnia, przy licznych konkuren-
cjach sportowych, bawiono się do wieczo-
ra, który zakończył się dyskoteką.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka odwiedził „Straw-
czynadę 2009” w towarzystwie swoich kolegów z PO.

Dożynki, turnieje, konkursy,  
występy artystyczne...

...dominowały w drugim dniu 
„Strawczynady 2009” – 16 sierpnia  
w niedzielę. W samo południe, w ko-
ściele parafialnym, odprawiona została 
msza święta w intencji rolników, z okazji 
obchodów tegorocznych Dożynek. 

Uroczystości kościelnej towarzyszyły 
wieńce dożynkowe przygotowane, z wiel-
ką starannością przez sołectwa: Niedź-
wiedź, Oblęgorek i Korczyn a także orkie-
stra gminna pod batutą Michała Leśnika. 

Po mszy św. barwny korowód dożynkowy, 
z orkiestrą dętą oraz wieńcami, przeszedł 
ul. Żeromskiego na boisko gminne, gdzie 
odbyły się główne uroczystości dożynko-
we. Na scenie ustawiono wieńce trzech 
sołectw, za którymi stanęli starostowie 
dożynek: Małgorzata Rogula oraz To-
masz Rogula z Niedźwiedzia i gospodarze 
gminy: wójt Tadeusz Tkaczyk i przewod-
niczący Rady Gminy Wiesław Piotrowski. 
Wieńce zostały ośpiewane przez ludowy 
zespół artystyczny „Jagienki”, po czym 
starostowie wręczyli gospodarzowi gminy 
bochen chleba z tegorocznego zboża oraz 
piękny bukiet kwiatów. Wójt ucałował 
chleb, a następnie zwrócił się do starostów 
i mieszkańców z zapewnieniem, że ten 
symbol rolniczych plonów ziemi straw-
czyńskiej będzie dzielił sprawiedliwie, tak, 
by każdemu starczyło. Krótko scharaktery-
zował dorobek gminy, podkreślając jej sys-
tematyczny rozwój, m.in. za sprawą wielu 
znaczących inwestycji, wznoszonych ze 
wsparciem Unii Europejskiej. Gospodarz 
gminy zaapelował do mieszkańców, by 
rozwijali własne inicjatywy gospodarcze, 
by byli przedsiębiorczy, zakładali własne 
firmy, bo w dzisiejszych czasach wyżyć 
tylko z rolnictwa się nie da...

Wójt powitał obecnych na uroczystości 
mieszkańców gminy oraz zaproszonych 
gości, m.in.: wicemarszałka woj. święto-
krzyskiego - Zdzisława Wrzałkę, członka 
Zarządu Woj. Świętokrzyskiego - Marka 
Gosa, dyrektora Oddziału KRUS w Kiel-
cach - Zbigniewa Banaśkiewicza a także 
zaproszonych wójtów i burmistrzów za-
przyjaźnionych gmin i miast. Szczególnie 
serdecznie powitał członków delegacji  
z Niemiec, z zaprzyjaźnionej gminy Fal-
kestein, po czym zaprosił wszystkich do 
miłej zabawy na festynie.

Gdy do występów stroili się miejscowi 
artyści, na stoiskach sołeckich odbywała 
się lustracja w ramach konkursu na najlep-
szą sołecką ekspozycję. 

dokończenie na str. 6

Najlepsze stoisko konkursu - sołectwa Strawczyn - imponowało swoim rozmachem 
i smakowitościami, z pieczonym prosiakiem włącznie.
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Wizytacji dokonywała specjalna komi-
sja konkursowa pod kierownictwem Elż-
biety Chłodnickiej  – sekretarza gminy. 
Ocena stoisk była niezwykle trudna, al-
bowiem każde sołectwo przygotowało coś 
niezwykłego, przede wszystkim wspaniale 
potrawy i nalewki, ciasta, owoce, specjały 
charakterystyczne dla danego sołectwa. 
Oblęgorek np. zaprezentował 25 różnego 
rodzaju pyszności tylko z kasz. Na stołach 
sołectwa Strawczyn „królował” smakowity 
prosiak pieczony i nalewka królewska ser-
wowana przez „Króla” stoiska – Witolda 
Wawrzeńczyka i „Królową” – sołtys Mo-
nika Jabłońską. Wszędzie można było po-
dziwiać starodawne sprzęty domowe: praski 
do serów, maselnice, dzieże, żelazka na wę-
giel, śliczne makaty i wyszywanki, własne 
obrazy itp. A sołtys Rudy Strawczyńskiej 
Tadeusz Picheta przyniósł nawet kolebkę, 
w której zaczynał swoje dzieciństwo.

Komisja, po długich rozważaniach,  
I miejsce przyznała sołectwu Strawczyn, 
dwa II miejsca: Rudzie Strawczyńskiej 
i Oblęgorkowi, dwa III – Oblęgórowi  
i Chełmcom oraz wyróżnienia dla Straw-
czynka i Promnika. Wszystkie sołectwa 
zostały wyróżnione nagrodami pieniężny-
mi, ufundowanymi przez wójta. 

Na boisku rozegrano także turniej sa-
morządowców, w którym wzięły udział ze-
społy ze Strawczyna, Kuźniaków i Straw-
czynka. Pokonując konkurencje, niosące ze 
sobą wiele humoru (rzut jajkami do koszy-
ków, wyścigi w workach, czy powożenie 
zaprzęgiem (z ludzi), sołectwa zajęły miej-
sca, wg. kolejności jak podaliśmy wyżej.

Dyplomy i nagrody za konkurs stoisk  
i turniej samorządowców wręczył na scenie 
przewodniczący RG - Wiesław Piotrowski.

A potem sceną zawładnęli, do końca 
wieczoru, artyści: Marlena Drozdowska, 
znana z przeboju „Mydełko „fa”, wciągnę-
ła do zabawy publiczność na boisku oraz 
co odważniejszych – na scenie. Szczerze 
rozbawili widownię artyści Kabaretu „Słu-
chajcie” z Zielonej Góry, młodzieżowym, 
głośnym brzmieniem popisali się chłopcy  
z zespołu „TOPLES”.

Wieczorem odbył się, na festynowej 
scenie, quiz małżeński, z pociesznymi 
scenkami, który wygrała para z Kostom-
łotów: Dorota i Arkadiusz Wójcikowie  
przed Jolantą i Grzegorzem Soburami  
z Przyjma.

Na koniec wystąpił znany cygański 
zespół z Dzianim (występ sponsorowali 
przedsiębiorcy z Kielc: Zdzisława i Jan 
Cedzyńscy), który rozgrzał publiczność do 
„czerwoności”.

„Strawczynadę 2009” zakończył, tuż 
przed północą, pokaz ogni sztucznych. (Kos.)

P.s. Listę sponsorów „Strawczynady 2009” 
opublikujemy w nastęnym numerze „ZS”.

„Strawczynada „2009”
dokończenie ze str. 5

Wójt gminy wręcza puchar najlepszej drużynie piłkarskiej z Chełmiec.

Przed południem rozgrywki zaczęli 
siatkarze plażowi, którzy wzięli udział 
w turnieju z nagrodami. Mecze w piłkę 
plażową cieszą sie coraz większym zain-
teresowaniem, rozgrywane są już nawet 
zawody o mistrzostwo świata, w których 
prym wiodą zawodnicy Brazylii. W na-
szym turnieju zwyciężyła para: Marcin 
Babiarczyk i Łukarz Cudziło z Kielc.

W kolejnej konkurencji uczestniczyli 
zawodnicy lubiący zabawy sprawno-
ściowe. Także i ta dyscyplina przyniosła 
spore zainteresowanie publiczności. Ale 
jeszcze większe emocje dostarczył mecz 
piłki nożnej o III miejsce w Pucharze 
Wójta Gminy. Spotkały się ze sobą dru-
żyny Strawczyna i Promnika.

Mecz był tak zacięty, że o jego wy-
niku musiały zadecydować rzuty karne. 
Wygrali piłkarze Strawczyna 7 :6.

Święto Gminy na sportowo
Do tradycji weszło już, że pierwszy dzień każdej „Strawczynady” zaczyna się 

imprezami sportowymi i sprawnościowymi. Tak było i obecnie – 15 sierpnia br.
najsilniejszych. Wszyscy uczestnicy za-
wodów otrzymali nagrody rzeczowe.

Tego dnia, po południu, odbyło się 
główne spotkanie, które miało przynieść 
rozstrzygniecie, kto wywalczy puchar 
wójta. I ten mecz miał bardzo zacięty 
charakter, jako że na boisku wystąpiło 
sporo piłkarzy z... Lechii Strawczyn, 
a więc z zespołu występującego na co 
dzień w klasie okręgowej. Spotkały się 
zespoły Chełmiec i Strawczynka.

Wygrała drużyna z Chełmiec 2 : 0  
i ona zdobyła puchar wójta oraz nagrody 
rzeczowe. 

Zwycięzcom pogratulował osobiście 
wójt Tadeusz Tkaczyk, wręczając im 
puchar, dziękując za udział w turnieju 
oraz gratulując zwycięstwa. Jak widać 
na zdjęciu, radość zawodników z Cheł-
miec była bardzo spontaniczna... (J.)

Później na scenie, 
przy boisku gminnym, 
przeprowadzono kilka 
konkursów siłowych, 
w których lubią się po-
pisać najsilniejsi męż-
czyźni z całej gminy. 
Zawody na rękę, expan-
der, wyciskanie odważ-
nika, czy waga płaczu 
zgromadziły na podium 
kilkunastu zawodników. 
Niektórzy wzięli udział 
w kilku konkurencjach. 
Było wiele emocji, trze-
ba było organizować 
dogrywki, by wybrać 

Siłowanie na rękę od lat cieszy się dużym powodzeniem 
męskiej młodzieży na „Strawczynadzie”.
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„Strawczynada 2009”
w obiektywie

Stoisko sołectwa Oblęgorek, zdominowane przez „Jagienki”, zasłynęło podczas 
konkursu z 25 potraw z kaszy. Smakowało, że palce lizać.

Sołtys z Rudy Strawczyńskiej – Tadeusz 
Picheta wniósł na swoje stoisko wielkie 
poszanowanie tradycji. To dobry przy-
kład dla młodych.

Okazały prosiak pieczony, na stoisku 
sołectwa Strawczyn, wywoływał nie-
zwykłą chętkę na pieczyste.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Piotrowski wręcza nagrody sołtysom za 
udział w konkursie stoisk oraz w Turnieju Sołectw.

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk częstuje 
chlebem ze smalcem – przysmakiem 
festynu.

Najpiękniejsze dziewczyny „Strawczynady 2009”: Miss – Karolina Ciołak ze Straw-
czyna (w środku) oraz dwie wicemiss: Milena z Promnika i Sylwia z Kielc (z lewej).
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Oczywiście, nie traktujemy tej ofiar-
nej akcji w kategoriach pobijania rekor-
dów, cieszy jednak fakt, że zrozumienie 
ważności tego przedsięwzięcia jest co-
raz większe wśród mieszkańców naszej 
gminy i nie tylko, bo mamy dowody, że 
krew podczas Święta Gminy oddaje tak-
że coraz więcej przyjezdnych.

Krewniacy dopisali !

panował w niedzielę  
w Strawczynie, zdecy-
dować się na czekanie 
wiele minut na swoją 
kolejkę. A jednak lu-
dzie wykazali się taką 
cierpliwością.

Do sali GOK przy-
chodziły, obok indy-
widualnych dawców, 
także rodziny: znana 
jest od lat ofiarność 
Zdzisława Foksa, 
kierowcy z Urzędu 
Gminy, który nie tyl-
ko sam oddaje od lat 
swój najcenniejszy 
lek, ale jeszcze zachę-
cił do tej wspaniałej 

125,5  litra krwi od 279 uczestników akcji !

Tego jeszcze na Strawczynadzie nie było ! Do akcji „Krew darem życia”, 
pod hasłem: „Krople krwi, krople nadziei”, w niedzielę – 16 sierpnia br. zgłosiło 
się 279 osób, oddając przeszło 125,5 litra najcenniejszego leku. Przypomnijmy,  
że rok temu 249 dawców oddało 112 litrów krwi.

Helena Malicka z Rudy Strawczyńskiej oddaje krew już po raz trzeci.

Damian Foks z Chełmiec przyszedł oddać 
najcenniejszy lek z ojcem oraz bratem.

Akcję rozpoczęto już od wcze-
snych godzin rannych, w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury, w której ekipa Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
z Kielc ustawiła najpierw pięć leżanek 
dla dawców, ale później dołożyła jesz-
cze jedną, bo kolejka zaczęła się wydłu-
żać. Trzeba było wykazać się niezwykłą 
ofiarnością, by przy tak dużym upale, jaki 

akcji swoich najbliższych. 16 sierpnia, 
razem z ojcem, stawili się jego dwaj sy-
nowie. Dlaczego to robią ? – zapytałem 
Damiana Foksa, na co dzień kierowcy 
zawodowego jednej z hurtowni spożyw-
czych w Kielcach.

- To na pewno zasługa taty, że potrafił 
nas skutecznie zachęcić do udziału w tej 
akcji. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny 
jest ten lek dla ludzi go potrzebujących 
i dlatego chcemy im pomóc. Robimy to 
całkiem bezinteresownie.

Obok, na leżance, spotkaliśmy inną 
znaną osobę z gminy, Helenę Malicką, 
żonę zastępcy przewodniczącego Rady 
Gminy – Janusza, właścicielkę zakła-
du optycznego w Kielcach, sponsorkę 
„Strawczynady”.

- To już mój trzeci raz: pierwszy raz 
zdecydowałam się oddać krew jeszcze  
w szkole, potem uczyniłam to na „Straw-
czynadzie”, podobnie jak teraz. O ile de-
biut był wynikiem namowy znajomych, 
którzy sami oddawali krew, o tyle obec-
nie jest to moja, samodzielna decyzja. 
Wiem, jakie kłopoty ma Bank Krwi, jak 
jej bardzo potrzeba chorym ludziom. 
Jeśli mam taką możliwość, to dlaczego 
mam im nie pomóc ?

Kiedy p. Helena oddawała swoją 
krew, w kolejce zobaczyliśmy żonę wój-
ta gminy oraz jej zięcia. Oni też postano-
wili uczynić dobry gest wobec chorych. 
Chciała to zrobić także córka wójta, ale 
w tym dniu na przeszkodzie stanęły spra-
wy zdrowotne.

W gminie Strawczyn od wielu lat ist-
nieje długi łańcuch ludzi dobrego serca, 
którzy nie żałują swojej krwi i chętnie 
się nią dzielą z bliźnimi. I za taką wła-
śnie postawę wszystkim honorowym 
dawcom krwi należy się wielkie podzię-
kowanie. Czynią to z dużą radością wójt 
naszej gminy Tadeusz Tkaczyk oraz 
dyrektor ŚCKiK Jerzy Stalmasiński. 
Do zobaczenia za rok !

Dodajmy, że przez dwa dni dyżurował 
przed szkołą w Strawczynie cytomam-

mobus, w którym panie - w wieku od 25 
do 69 roku życia - mogły się przebadać. 
Jak poinformowała nas Hanna Chyb  
z Zakładu Diagnostyki Obrazkowej 
Szpitala Onkologicznego w Kielcach, 
uczyniło to w sumie 85 pań (mammogra-
fia) oraz 66 kobiet (cytologia). Pacjentki 
bardzo sobie chwaliły inicjatywę władz 
gminy, bo mogły skorzystać z badań spe-
cjalistycznych na miejscu, bez jeżdżenia 
do Kielc.

P.S. Wieczorem, 16 sierpnia br., po 
zakończeniu akcji krwiodawczej, rozlo-
sowano nagrody wśród ofiarnych daw-
ców, ufundowane przez licznych spon-
sorów Święta Gminy. Nagrody rozdano 
w GOK.        (Kos.)

Krew lała się tego dnia w sali GOK rekordowymi litrami !
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocna Dłoń

Wycieczka do Inwałdu

W Inwałdzie, położonym za 
Wadowicami, zlokalizowany jest 
Park Miniatur „Świat Marzeń”,  
w którym znajdują się: Park Mi-
niatur Architektonicznych, Zie-
lony Labirynt, Lunapark. Zwie-
dzając park, można podziwiać 
najsławniejsze cuda architekto-
niczne z całego świata. Należą 
do nich m.in: Bazylika Świętego 
Piotra, Coloseum, Mur Chiński, 
Świątynia Akropolu, Łuk Trumfal-
ny, Petra z Jordanii, Wieża Eiffla, 
Statua Wolności i najpiękniejsze 
zabytki z Polski. Wszystkie mi-
niatury zostały zbudowane w skali 
1:25, a zastosowanie jednej skali 
pozwala na porównanie wielkości 
poszczególnych obiektów. Czas 
spędzony w parku był dla uczest-
ników wycieczki nie tylko okazją 
do obejrzenia miniatur najsław-
niejszych budowli świata i Pol-
ski, ale także doskonałą zabawą 
w lunaparku. Każdy znalazł coś 
ciekawego dla siebie. Najmłod-
si zafascynowani byli zabawą  

w Autoscooterze, jazdą na młyń-
skim kole i karuzelach, chęt-
nie obejrzeli film przyrodniczy  
w kinie czterowymiarowym. 
Dzieci powyżej 10 roku życia 
mogły wejść do środka piramidy,  
w której odbywał się Egipski Hor-
ror Show, a że w piramidzie pano-
wały egipskie ciemności, to było 
naprawdę strasznie. Jednak wszy-
scy uczestnicy wrócili z wycieczki 
zadowoleni i zafascynowani tym 
magicznym miejscem jakim jest 
Park Miniatur w Inwałdzie.

Opiekę pedagogiczną nad 
dziećmi sprawowały: Jolanta 
Smolarczyk, Justyna Kusińska 
- nauczycielki z ZPO w Oblęgor-
ku oraz Eliza Żelazna, Joanna 
Rejowska z ZPO w Strawczynie. 
Opiekę medyczną nad uczestnika-
mi wycieczki sprawowała Anna 
Kwiecień - pielęgniarka. Ta ini-
cjatywa stowarzyszenia mogła od-
być się dzięki hojności sponsorów 
- państwa Rathke z Niemiec.

Członkowie Stowarzyszenia Pomocna Dłoń zorganizowali  
29 czerwca 2009 roku wycieczkę do Inwałdu. Uczestniczyło w niej 
46 osób, w tym dzieci niepełnosprawne i półsieroty zamieszkałe na 
terenie gminy Strawczyn.

Świętokrzyska 
Nagroda Kultury

Departament Promocji, Edukacji, Kultury i Tu-
rystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego prowadzi nabór wniosków o przy-
znanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury, ustanowio-
nej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowe-
go. Wnioski przyjmowane są do 11 września br.

Świętokrzyska Nagroda Kultury jest dwustopnio-
wą nagrodą finansową, indywidualną lub zespołową, 
przyznawaną corocznie za osiągnięcia w okresie roku 
kulturalnego i sezonu artystycznego lub za całokształt 
osiągnięć. 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznaje 
corocznie nagrody I stopnia - za szczególne osiągnięcia 
o charakterze międzynarodowym lub  całokształt osią-
gnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony dziedzictwa narodowego oraz nagrody 
II stopnia - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim. 
Zarząd może również przyznać wyróżnienia za osią-
gnięcia o szczególnym charakterze dla rozwoju kultury 
w regionie.

Wnioski należy kierować pod adresem: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.    

Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz for-
mularz wniosku o Świętokrzyską Nagrodę Kultury są 
dostępne na stronie internetowej www.sejmik.kielce.pl

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję za wspólną, piękną zabawę naszym 

mieszkańcom i gościom „Strawczynady”. 
Dziękuję wszystkim, uczestniczącym w przygotowaniu 

i realizacji tego przedsięwzięcia: Księżom za odprawienie 
uroczystej mszy św., uczestnikom korowodu, ochotnikom - 
strażakom, którzy - jak zawsze - sprawdzili się, młodziutkiej 
orkiestrze dętej, która przeszła „chrzest bojowy” wyśmieni-
cie, sołectwom, Kołom Gospodyń Wiejskich przygotowują-
cym  smakowite potrawy i stoiska promocyjne,  sołectwom 
przygotowujących wieńce dożynkowe, Panu Staroście i Sta-
rościnie, Paniom, Panom niosącym te wieńce i „Jagienkom” 
ośpiewującym je, służbie zdrowia, która dyskretnie czuwała, 
Policji za bezpieczeństwo i wyrozumiałość, kierownikom 

Gorące podziękowania dla sponsorów. To święto bez Wa-
szego wsparcia nie miałoby takiego charakteru, program mu-
siałby być bardzo skromny.  

Pragnę wszystkich tych, którzy nie byli usatysfakcjono-
wani „Strawczynadą” przeprosić i zapewnić, że dalej będzie-

jednostek organizacyjnych i ich pracownikom, pracownikom 
Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie za zaanga-
żowanie i cierpliwość, Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
– za czujność i dobre przygotowanie wszystkich przyłączeń,  
Gminnemu Ośrodkowi Kultury za dobrą organizację.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy i wszystkim tym, 
którzy choćby w najmniejszym stopniu wspomagali zorgani-
zowanie „Strawczynady”.

Szanowni Państwo, kolejny raz udowodniliśmy, że  
w czasie „Strawczynady” nie tylko bawimy się. 279 osób 
oddało krew, to buduje i pokazuje, że społeczeństwo naszej 
gminy jest wrażliwe i widzi potrzebujących.

my robić wszystko, aby nasze święto miało radosny i piękny 
przebieg i oczekujemy na propozycje w tym zakresie.

Z SERCA DZIĘKUJĘ

Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk

WYJAŚNIENIE
Przepraszam za opóźnienie pokazu ogni sztucznych. Na-

stąpiło to na skutek 1,5 - godzinnego opóźnienia przyjazdu 
na występ DZIANIEGO, syna  WASYLA, za co wszystkich, 
klękając przed publicznością, artysta przeprosił, ale jednak 

część uczestników festynu, szczególnie ci z dziećmi, zrezy-
gnowała z pokazu.

Jeszcze raz gorąco przepraszam.
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II Festyn Rodzinny w Promniku

Na placu gromadzili się ludzie a na 
scenie pojawili muzycy orkiestry dętej ze 
Strawczyna oraz dyrektor Elżbieta Gieroń, 
która powitała gości i rozpoczęła II Festyn 
Rodzinny. Na scenie krzątała sie już klasa 
IV, która zaprezentowała nowoczesną baśń 
pt. „Zielony Kapturek”. Spektakl nagrodzo-
ny został gromkimi brawami. 

Niewielkie zamieszanie wywołała ka-
retka pogotowia, która z wyciem syren wje-
chała na szkolny plac. To, oczywiście, nasi 
goście. Rozpoczął się pokaz ratownictwa 
medycznego. Ratownicy zaprezentowali 
podstawowe zasady udzielania pierwszej po-
mocy. Znaleźli się śmiałkowie, którzy sami 
przeprowadzili reanimację oraz ćwiczyli 
odpowiednie zachowanie na miejscu wypad-
ku - pod czujnym okiem ratownika. Potem 
można było obejrzeć wnętrze karetki, sprzęt 
ratowniczy i zadawać pytania. 

Na scenie w tym momencie „szalał” nasz 
gimnazjalny kabaret „H5N1”, który wywołał 
absolutną furorę i - oczywiście - bisował. 

W tzw. międzyczasie p. Bożena Szcze-
śniak pełniła dyżur w punkcie medycznym, 
gdzie odbywał się pomiar ciśnienia i na brak 
pracy narzekać nie mogła. Cały czas dyżur 
na swoim stanowisku pełnili policjanci, pod 
dowództwem p. Izabeli Grabowskiej, któ-
rzy chętnie odpowiadali na wszystkie pytania  
i prezentowali ciekawostki z zakresu dak-
tyloskopii. Każdy mógł na pamiątkę zrobić 
sobie odcisk linii papilarnych. Ponadto na 
scenie pojawił się duet policyjny: policjant 
- pies. Prezentacja wywołała wielkie emocje  
i zainteresowanie, a dzieci dowiedziały się 
jak należy zachowywać się  podczas nie-
oczekiwanego spotkania z czworonogiem.

W szkole zorganizowano wystawę prac 
plastycznych uczniów, która cieszyła się du-
żym zainteresowaniem, podobnie jak stoisko 
z ciastami i słodkościami. 

Tuż przed wieczorem znowu zrobiło się 
głośno - to za sprawą Straży Pożarnej, na 
czele z komendantem Karolem Pichetą, 

Atrakcje z... deszczem
To wydarzenie – II Festyn Rodzinny zapisze się w pamięci  mieszkańców Prom-

nika na długo. Już od południa teren szkoły zaczął się zmieniać: pojawiły się namio-
ty, krzesła, olbrzymi grill, a także scena i nagłośnienie.

która ofiarnie ugasiła pożar. Akcja ta okazała 
się bardzo widowiskowa i wywarła ogromne 
wrażenie nie tylko na dzieciach, ale także na 
rodzicach. 

Zaraz potem na scenie znowu zrobiło 
się tłoczno i kolorowo, ponieważ pojawił się 
zespół ludowy z Gnieździsk, który rozbawił 
i tę małą, i tę dużą publiczność, prezentując 
swój repertuar.

No a potem nadszedł czas na wielkie 
sportowe emocje, czyli I Bieg Promnicki,  
w którym wzięli udział zarówno uczniowie, 
jak i wszyscy chętni, obecni na festynie. 
Wszyscy zwycięzcy (w różnych kategoriach 
wiekowych) zostali uhonorowani dyplomami.

Po emocjach sportowych nadszedł czas 
na dalszy ciąg zabawy. Uczennice kla-
sy czwartej i piątej Szkoły Podstawowej 
przypomniały popularne piosenki polskiej 
sceny muzycznej, m.in. takich gwiazd jak 
Krzysztof Krawczyk, czy Kayah. Każdy wy-
stęp został nagrodzony  gromkimi brawami  
i aplauzem. Na koniec uczennice Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum zaprezentowa-
ły swoje umiejętności taneczne w układach 
choreograficznych, które bardzo podobały 
się ich koleżankom i kolegom.

Najmłodsi uczestnicy festynu mogli tak-
że liczyć na atrakcje dla siebie,  a mianowicie 
poszaleć w „basenie” z kulkami, z którego 
chętnie korzystali. Z kolei w przerwach brali 
udział w konkursach i zabawach.

I tak nie wiedzieć kiedy było już po 
19.00, więc rozpoczęły się przygotowania 
do dyskoteki. Niestety, w tym momencie 
pogoda, która straszyła nas deszczem już od 
południa, postanowiła wtrącić „swoje trzy 
grosze”, no i trzeba było się żegnać. Tuż 
przed deszczem wszyscy, jak jeden mąż,  
w ekspresowym tempie posprzątali teren 
szkoły i … lunął deszcz. Tak zakończył się 
Drugi Festyn Rodzinny. 

Ogromne słowa uznania dla grona peda-
gogicznego, które pilnie pracowało nad har-
monogramem, atrakcjami i poświęciło swój 
czas, aby być właśnie tu. Serdeczne podzię-
kowania pod adresem wszystkich rodziców, 
którzy, jak zwykle, stanęli na wysokości za-
dania, którzy ofiarnie pracowali i pomagali 
przy organizacji festynu. Podziękowania 
kierujemy także pod adresem uczniów, któ-
rzy ciężko pracowali przygotowując swoje 
programy i pomagali przy pracach porząd-
kowych.  

Jak zwykle w takich chwilach, głębokie 
ukłony kierujemy do przyjaciół szkoły, któ-
rzy zawsze są z nami i wspierają nasze ini-
cjatywy.

Do następnego rodzinnego spotkania, 
czyli do zobaczenia za rok !

Dyrekcja ZPO w Promniku

Publiczność nie zawiodła...

Na festynie wystąpiła z powodzeniem gminna orkiestra dęta.
Jeden z najważniejszych strażaków 
OSP w gminie - Karol Picheta w nieco-
dziennej roli.
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Comenius w Promniku

Wzorem lat ubiegłych, również  
w 2009 r., w Zespole Placówek Oświa-
towych w Oblęgorku, zorganizowane 
zostały gminne eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym (XXXII edycja) dla 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. 

W eliminacjach gminnych turnie-
ju wystartowali uczniowie z Gimna-
zjum nr 1 ze Strawczyna, Gimnazjum 
nr 2 z Oblęgorka, szkół podstawowych  
z Niedźwiedzia, Oblęgorka, Rudy Straw-
czyńskiej.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali 
testy a w części praktycznej musieli wy-
kazać się znakomitą jazdą rowerem na 
torze przeszkód. 

Była jazda po „ósemce’, równo-
ważni, slalom, jazda po rynnie i tarce. 
Najwięcej problemów uczniowie mieli  
z pokonaniem slalomu, ponieważ pa-
chołki były ustawione bardzo blisko 
siebie. W testach pojawiły się pytania 

32. Ogólnopolski 
Turniej Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym
dotyczące ogólnych przepisów ruchu 
drogowego, zachowania się na drodze 
rowerzystów, a także pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Zwycięzcami turnieju w kategorii 
zarówno gimnazjum jak i szkół podsta-

wowych zostali uczniowie z Oblęgorka 
przygotowywani przez Joannę Ciołak 
(szkoła podstawowa) i Marcina Zieliń-
skiego (gimnazjum).

Nad sprawnym przebiegiem turnie-
ju czuwała przedstawicielka Komendy 
Policji w Strawczynie, gminny koordy-
nator BRD - Alicja Gos, oraz nauczy-
ciele opiekunowie poszczególnych dru-
żyn: Marcin Stolarski, Jolanta Gołuch  
i Małgorzata Zapała.

W Sukowie spotkali się zwycięzcy  
z terenu powiatu kieleckiego ziemskie-
go. Gimnazjaliści z Oblęgorka zajęli  
I miejsce, a tym samym zakwalifikowali 
się do etapu wojewódzkiego. Również 
uczniowie Szkoły Podstawowej osiągnę-
li sukces – zdobyli II miejsce. 

Celem tej pierwszej w Polsce wizy-
ty było zapoznanie ze środowiskiem, 
w jakim funkcjonuje szkoła polskiego 
partnera oraz ukazanie kultury i tradycji 
regionu. Ponadto na spotkaniu roboczym 
opracowano wspólnie dokładny harmo-
nogram działań projektowych na kolejny 
rok szkolny i dokonano oceny działań 
przeprowadzonych w roku minionym.

Mimo że spotkanie odbyło się tuż po 
zakończeniu roku szkolnego, zaraz po 
przyjeździe goście zostali ciepło przyję-
ci przez wszystkich członków grona pe-
dagogicznego oraz grupę uczniów. Mieli 
możliwość zwiedzić sale lekcyjne, obej-
rzeć prace uczniów i dowiedzieć się wiele  
o polskim systemie edukacji. Duże wra-
żenie wywarły na nich prace plastyczne 
uczniów młodszych klas.

Nauczyciele i pracownicy szkoły  
w Promniku przygotowali dla gości po-
częstunek, starając się by na stole znala-
zło się jak najwięcej dań typowo polskich. 
Szczególnym powodzeniem cieszyła się 
wiejska kiełbasa i kiszone ogórki.

Goście zostali również zaproszeni 
do Urzędu Gminy w Strawczynie, gdzie 
zostali przyjęci przez sekretarz Elżbietę 
Chłodnicką i w miłej atmosferze dowie-
dzieli się wiele o historii i współczesnej 
działalności gminy. Na koniec nauczy-
cielom wręczone zostały upominki, któ-
re będą im przypominać o pięknych tere-
nach gminy Strawczyn. 

Uczestnicy projektu z Promnika sta-
rali się zapewnić przyjezdnym jak naj-

więcej atrakcji, by dobrze zapamiętali 
chwile spędzone w Polsce. W programie 
wizyty znalazły się wycieczki do więk-
szości najpiękniejszych miejsc w woje-
wództwie świętokrzyskim. Goście zwie-
dzili w Kielcach park miejski, rezerwat 
Kadzielnia, Muzeum Narodowe, Kate-
drę i Muzeum Zabawek. Weszli Drogą 
Królewską z Nowej Słupi do klasztoru 
na Świętym Krzyżu, skąd podziwiali 
Gołoborze i piękne widoki na ziemię 

świętokrzyską. Zwiedzili również Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgor-
ku a także Jaskinię „Raj”.

Bardzo ciekawa dla gości okazała 
się wycieczka do Parku Etnograficznego  
w Tokarni – podobały im się wiejskie 
zagrody i warsztaty. Zadawali mnóstwo 
pytań, wszystko było dla nich niezwykle 
interesujące.

Przedostatni dzień pobytu w Polsce 
goście spędzili w Krakowie. Odwiedzi-
li unikatową kopalnię soli w Wieliczce, 
wysłuchali hejnału Mariackiego, zaku-
pili mnóstwo pamiątek w Sukiennicach  
i zdobyli kolejną porcję informacji o pol-
skiej kulturze i tradycji.

Gdy przyszedł czas na rozstanie, nie 
obyło się bez łez. Wszyscy byli pod wra-
żeniem polskiej gościnności, zachwyce-
ni przyrodą i kulturą ziemi świętokrzy-
skiej. Obiecywali, że wrócą tu jeszcze na 
pewno.

Wszystkie drogi prowadziły 
do Polski

Ostatnio Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Promniku gościła 
nauczycieli ze szkół partnerskich uczestniczących w projekcie programu Come-
nius pt.: „Wszystkie drogi prowadzą do Europy”. W sumie przybyło dziewięcio-
ro zagranicznych gości – siedmioro nauczycieli z Hiszpanii oraz dyrektor szkoły 
i koordynatorka projektu z Anglii.

 Goście z Hiszpanii i Anglii przed Urzędem Gminy w Strawczynie.



W Główny Punkcie Informa-
cyjnym o Funduszach Europejskich 
beneficjenci będą mogli uzyskać 
szczegółową informację na jakie cele 
można otrzymać dofinansowane oraz 
jakie kryteria muszą spełnić, aby uzy-
skać pomoc z funduszy europejskich.

Inicjatorem utworzenia Punktu jest 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
- Projekt MRR dotyczy utworzenia na 
terenie całego kraju tzw. Systemu In-
formacji o Funduszach Europejskich. 
Celem projektu jest uproszczenie 
systemu przekazywania informacji 
o dotacjach UE. Do głównych zadań 
pracowników punktów należy infor-
mowanie mieszkańców województwa 

Główny Punkt Informacyjny 
o Funduszach Europejskich

Zgodnie z coroczną tradycją Szkoły 
Podstawowej w Strawczynie odbył się 
Gminny Konkurs „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie ”. Przygotowały go 
panie: J. Rejowska i  E. Picheta. Całość 
nadzorowała p. dyr. E. Błaszczyk. 

Celem konkursu było pogłębienie 
wiedzy o własnym regionie, ukazanie 
walorów i specyfiki najbliższego środo-
wiska, zainteresowanie uczniów pięknem 
ziemi strawczyńskiej. W zmaganiach 
wzięły udział 3-osobowe zespoły ze szkół  
w  Strawczynie, Korczynie, Chełmcach, 
Rudzie Strawczyńskiej i Niedźwiedziu.

Rywalizacja przebiegała w miłej  
i przyjaznej atmosferze. Szczególnie inte-
resującym punktem programu było przed-
stawienie, w którym wzięli udział ucznio-
wie klasy Va.

 Jury postanowiło przyznać dwa równo-
rzędne I miejsca dla SP w Strawczynie i SP 
w Niedźwiedziu. II miejsce zajęła drużyna 
z Chełmiec, natomiast III – z Korczyna.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książ-
kowe, a także słodycze ufundowane przez 
właściciela pizzerii „Don Marco” z Porze-
cza – p.  Arkadiusza Rejowskiego, któremu 
organizatorzy konkursu składają serdeczne 
podziękowania.

Maj niemal każdemu kojarzy się z jed-
nym z najważniejszych dni w roku – Dniem 
Matki. W Szkole Podstawowej w Straw-
czynie przygotowano uroczystość pod 
hasłem: „Dla Ciebie Mamo, Tato…”. Zor-
ganizowała ją p. H. Nyga przy współpracy 
z p. W. Zachariasz. Za oprawę muzyczną 
odpowiedzialna była p. A. Bazalińska. Na 
to szczególne spotkanie zaproszeni zostali 

rodzice uczniów szkoły podstawowej. Po-
witała ich p. dyrektor E. Błaszczyk, rozpo-
czynając tym samym uroczystość. Dzieci  
z klas trzecich przedstawiły montaż słowno 
– muzyczny. Recytowały piękne wiersze 
poświęcone mamom i śpiewały dla nich 
piosenki. Zaprezentowały inscenizację pt.: 
„ Nowoczesny kopciuszek ”. Szczególnie 
godnym podkreślenia jest fakt, że to same 
dzieci zadbały o scenerię uroczystości, 
przynosząc świeżo zerwane kwiaty, by 
zapachem majowych pól bardziej jeszcze 
ucieszyć ukochanych rodziców.

było napisać utwór o swojej ukochanej ma-
mie. Na szczególne uznanie zasługują tek-
sty Justyny Wawrzeńczyk, Marty Pichety 
i Ewy Woźniak, które zajęły trzy kolejne 
miejsca. Gratulujemy dziewczętom talentu 
poetyckiego.

W ZPO w Strawczynie miała miejsce 
III edycja konkursu „Językowy zawrót gło-
wy”, w którym wzięli udział reprezentanci 
trzech gimnazjów z terenu naszej gminy. 
Organizacją tego przedsięwzięcia zajęły 
się: A. Stefańczyk, M. Ciszek i E. Żelazna, 
przygotowując zadania testowe z j. pol-
skiego, j. angielskiego i j. niemieckiego. 

Najwięcej punktów uzyskała uczennica 
klasy IIIc Gimnazjum nr 1 w Strawczynie 
– M. Gad, II miejsce zajęła jej koleżanka  
z klasy – A. Jankowska, zaś III miejsce –  
R. Zając z placówki w Oblęgorku. Pamiąt-
kowe dyplomy i skromne upominki wrę-
czyła zwycięzcom konkursu wicedyrektor 
ZPO w Strawczynie, A. Balant, gratulując 
nagrodzonym erudycji językowej.

Kilka dni wcześniej została zakończo-
na II edycja konkursu „Segreguję i sprze-
daję, już za darmo nie oddaję – butelek 
typu PET oraz papieru”, realizowanego 
w ramach „Programu edukacji ekologicz-
nej dla powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, 
dla siebie” w roku szkolnym 2008/2009”. 
Uczeń szkoły podstawowej w Strawczy-
nie – H. Dziubeła został laureatem, zajmu-
jąc I miejsce wśród piętnastu najlepszych 
„zbieraczy” z terenu powiatu kieleckiego. 
Zbiórka surowców wtórnych odbywała się 
w ramach działalności  koła ekologicznego 
i miłośników przyrody, których opiekunem 
jest p. J. Rejowska.

Szkolne  
remanenty

Wzruszone mamy i ojcowie ze łzami  
w oczach dziękowali swym pociechom za 
pamięć. Tę niezwykłą uroczystość zakoń-
czył słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. 

Dzień później uroczystość upamiętnia-
jąca Dzień Matki  odbyła się w gimnazjum. 
Przygotowały ją panie J. Fidor oraz M. Ko-
łodziejczyk. Nad przygotowaniami czuwa-
ła  dyrektor szkoły E. Błaszczyk.    

Zaproszone mamy były wzruszone, 
słuchając listów napisanych przez córki  
i synów, którzy przelewając słowa na pa-
pier, zapewniali o swoich uczuciach i prze-
praszali za złe zachowanie,,, 

O Dniu Matki nie zapomniał także 
Samorząd Uczniowski przy szkole pod-
stawowej, który, pod kierownictwem pani 
D. Mróz, zorganizował konkurs poetyc-
ki  „Moja mama”. Zadaniem uczestników 

W Kielcach został uruchomiony Główny Punkt Informacyjny o Funduszach 
Europejskich. Jego zadaniem będzie przekazywanie mieszkańcom regionu, szcze-
gółowych informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych.

na temat możliwości uzyskania pomocy 
z odpowiedniego programu Narodowej 
Strategii Spójności. Pracownicy punktów 
udzielają informacji zainteresowanym 
osobom poprzez bezpośredni kontakt z be-
neficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę 
tradycyjną i elektroniczną. Główny Punkt 
Informacyjny o Funduszach Europejskich 
w Kielcach powstał dzięki środkom unij-
nym z Programu Pomoc Techniczna.

Punkt Informacyjny jest czynny od po-
niedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 oraz 
w soboty, od 10.00 do 14.00.

Dane teleadresowe: Główny Punkt 
Informacyjny o Funduszach Europej-
skich, ul. Św. Leonarda 1 - 25-311 Kielce, 
tel.: (041) 343 22 95


