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Pomoc dla powodzian - czyt. na str. 8

dokończenie na str. 2

VI edycja plebiscytu „Euro-Gmina” 

Wójt gminy przyjechał do Kielc, po odbiór wyróżnienia, w do-
borowej „obstawie”.

Honory dla wójta  
– Tadeusza Tkaczyka

W sali koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Kielcach, 11czerwca br., poznaliśmy laureatów plebiscy-
tu na najlepszą jednostkę samorządu terytorialnego „Euro 
- Gmina”2009/2010. 

Włodarze świętokrzyskich gmin i powiatów, które wykaza-
ły się najciekawszymi inicjatywami oraz bogatym dorobkiem 
z różnych dziedzin uhonorowani zostali statuetkami. Hono-
rowy patronat nad imprezą objął marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas (w imieniu którego nagrody 
wręczał członek Zarządu Województwa Marek Gos) oraz wo-
jewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba. Gościem 
uroczystej gali był przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowal-
czyk. 

Dobiega końca budowa zbiornika wodnego w Strawczynie.

III nagrodę w konkursie „Na najbardziej ekologiczną gminę” 
wójtowi, Tadeuszowi Tkaczykowi wręcza członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego – Marek Gos.

Raport z budowy

- czytaj na str. 3

Konkurs „Na najbardziej ekologiczną gminę”

- czytaj na str. 3

Nasza gmina 
wśród najlepszych

Zbiornik w Strawczynie 
na finiszu !
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Plebiscyt „Euro - Gmina” to corocz-
ne podsumowanie dokonań najlepszych 
gmin województwa świętokrzyskiego. 
Laureatów konkursu wyłania Kapituła, w 
skład której wchodzą, poza marszałkiem 

Uczestnicy przeglądu, to uczniowie 
szkół podstawowych oraz gimnazjów, 
które wystawiły zespoły oraz solistów 
indywidualnych. Gminę Strawczyn re-
prezentowały solistki: Klaudia Titkin  
i Wiktoria Smolarczyk ze Szkoły Pod-
stawowej w Korczynie, pod opieką  Emi-
lii Marszałek oraz zespół „Ambrela”, 
złożony z gimnazjalistek z Oblęgorka i 
solistka Karolina Gozdek, przygotowa-
ne przez opiekuna Aleksandra Żmudę. 
W skład „Ambreli” wchodzą: Aneta Ja-
sińska, Maria Zapała, Karolina Net, 
Karolina Śliwa, Karolina Tomczyk, 
Milena Adach, Karolina Gozdek, Ka-
rolina Brelska, Maria Wieczorek, Pau-
lina Salwa i Izabela Rowińska. 

IV Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej

Rozśpiewani globtroterzy
Warto podkreślić wysoki poziom 

przeglądu, tematykę turystyczną i ekolo-
giczną piosenek oraz dobrą organizację 
konkursu w auli ZSL. Uczniowie zostali 
poczęstowani posiłkiem oraz napojami  
a każdy uczestnik przeglądu otrzymał 
upominek ufundowany przez Starostwo 
oraz ZSL.

Śpiewa zespół „Ambrela” z Oblęgorka.

Starostwo Powiatowe, tym razem z Zespołem Szkół Leśnych w Zagnańsku, zor-
ganizowało IV Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej, w którym udział wzięli 
uczniowie z pięciu gmin: Zagnańska, Strawczyna, Nowin, Bielin oraz Morawicy.

logia, turystyka, służba zdrowia, bez-
pieczeństwo, edukacja, kultura, sport,  
i agroturystyka. 

Przypomnijmy, że podczas ubiegło-
rocznej gali plebiscytu „Euro - Gmina” 
statuetkę Supergminy Roku otrzymała 
gmina Strawczyn.

Także w tym roku nie zabrakło na 
gali akcentu z naszej gminy: wójt Ta-
deusz Tkaczyk otrzymał statuetkę oraz 
dyplom za całokształt działalności samo-
rządowej. Po odbiór tego zaszczytnego 
wyróżnienia przybył z przewodniczącym 
Rady Gminy Wiesławem Piotrowskim 
oraz najbliższymi współpracownikami 
z Urzędu Gminy oraz jednostek organi-
zacyjnych gminy, którzy pogratulowali 
swojemu szefowi wyróżnienia.

Dziękując Kapitule za ten honor, wójt 
stwierdził, iż obecne oraz poprzednie 
wyróżnienia w Konkursie Euro-Gminy, 
to zasługa nie tylko jego, ale także samo-
rządowców, pracowników urzędu oraz 
samych mieszkańców, którzy udzielają 
znacznej pomocy w realizacji codzien-
nych, trudnych zadań. Dzięki tej współ-
pracy gmina systematycznie się rozwija  
i dużo inwestuje, wykorzystując środki  
z zewnątrz, głównie z Unii Europejskiej.

Prowadzący galę w uzasadnieniu de-
cyzji Kapituły, powiedział m.in.:  „Ogrom-
ną szansę na rozwój gminy i pozyskanie 
ewentualnego inwestora, szczególnie pod 
kątem turystyki i wypoczynku, stwarza 
budowa centrum sportowo rekreacyjnego  
z basenem, kręgielnią, kawiarnią i palmiar-
nią, sztuczną plażą i sztuczną rzeką. Trwa-
ją prace przy budowie zbiornika wodnego  
w Strawczynie a wraz z realizacją ww. 
obiektów zostały uruchomione rezerwy te-
renów pod działalność gospodarczą.” (J.)

i wojewodą, przedstawiciele organiza-
cji samorządowych. Przyznają nagrody 
główne i wyróżnienia. 

Wyróżnienia przyznawane są w ka-
tegoriach: gospodarka, rolnictwo, eko-

VI edycja plebiscytu „Euro-Gmina” 

Honory dla wójta  
– Tadeusza Tkaczyka

dokończenie ze str. 1

Statuetkę „Euro-Gminy” wręcza naszemu wójtowi przewodniczący Sejmiku – Ta-
deusz Kowalczyk. Obok: wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba oraz członek Zarzą-
du Województwa – Marek Gos

Nasze przedstawi-
cielki zaprezentowały 
się bardzo korzystnie, 
zdobywając nagrodę 
zespołową – wieżę 
elektroniczną, nagrody 
indywidualne: Klau-
dia Titkin, Wiktoria 
Smolarczyk i Ka-
rolina Gozdek oraz 
dyplomy za udział w 
konkursie. Nagrody 
wręczyli: członek Za-
rządu Powiatu Kielec-
kiego Ryszard Barwi-
nek oraz dyrektor ZSL 
– Anna Kowalska.
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Konkurs „Na najbardziej ekologiczną gminę”

Raport z budowy 

Nasza gmina wśród najlepszych

Zbiornik w Strawczynie  
na finiszu !

Kilkudziesięciu przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji z województwa 
świętokrzyskiego uczestniczyło, 9 czerwca br., w VII Międzynarodowej Konferencji 
Środowiskowej „Gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”, zorga-
nizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Jakie inwestycje będą realizowane  
w ramach ww. środków ? Pisaliśmy na ten 
temat w ostatnich numerach „ZS”, m.in. 
w numerze majowym raportowaliśmy  
o postępie robót na krytej pływali, dziś  
o budowie zbiornika wodnego w Straw-
czynie. Przypomnijmy, że będzie to akwen  
(zbiornik boczny) o pow. ok. 10 hektarów, 
z oświetloną promenadą o szerokości 4 m 
(dookoła zalewu), utwardzoną kostką bru-
kową, od strony północno – wschodniej 
prowadzić będzie droga dojazdowa, przy 
zbiorniku wybudowany zostanie parking 
dla ok. 100 samochodów, od strony pół-
nocnej – powstanie molo o długości 24 m 
(szerokości: 4 – 5 m). Wodę do zbiornika 
doprowadzi się rurociągami grawitacyjny-

Jak już informowaliśmy, w tym roku gmina zainwestuje 34.962 tys. zł, co 
stanowi 60,6 proc. tegorocznego budżetu gminy. To rekordowe nakłady ! Zada-
nia, przewidziane do realizacji, pochłoną 3.470 tys. zł, zaś w ramach nakładów 
wieloletnich wykorzysta się sumę 31.492 tys. zł.

przepusty wodne. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na rok bieżący.

Byliśmy na budowie zbiornika kilka 
dni temu: prace są mocno zaawansowane, 
praktycznie gotowa jest niecka akwenu  
i konstrukcja mola, prace są kontynuowane 
przy promenadzie (z czerwonej kostki bru-
kowej), która pobiegnie wokół zalewu. Ro-
boty opóźniły majowe ulewy, przez kilka 
dni inwestycja znalazła się pod wodą, która 
– na szczęście – szybko spłynęła. Zdaniem 
kierownika budowy, nie będzie to miało 
wpływu na termin zakończenia zadania, 
który upływa w sierpniu tego roku.

Przy okazji zwróciliśmy uwagę na...od-
pady w postaci puszek po piwie, butelek po 
wódce i plastikowych po napojach. Najwię-
cej wala ich się w rejonie mola oraz przy 
promenadzie. To dowód na niechlujstwo  
i brak poszanowania nowo budującego się 
obiektu, który ma być wizytówką gminy. 
Jeżeli teraz to miejsce jest zaśmiecane, to 
co będzie po oddaniu zalewu do użytku ? 
Apelujemy do młodych ludzi (bo o nich 
tu mowa) o więcej szacunku do obiektów 
publicznych, które mają służyć wszyst-
kim mieszkańcom. Nie róbmy śmietni-
ska z pięknego obiektu. Wystarczy jedno,  
w Promniku... (Kos.)

Śmieci na nowej inwestycji nie przyno-
szą chluby nikomu !

- Tematyka właściwego gospodarowa-
nia i unieszkodliwiania odpadów stano-
wi aktualnie jeden z istotnych problemów 
naszej działalności - tymi słowami Marek 
Gos, członek Zarządu Województwa roz-
począł spotkanie w Hotelu Kongresowym 
w Kielcach - Dzisiejsza konferencja ma na 
celu zapoznanie się z aktualnymi rozwiąza-
niami dotyczącymi “polityki odpadowej” i 
zagadnieniami związanymi z wdrażaniem 
dyrektyw unijnych w sprawie opakowań i 
odpadów opakowaniowych. Mam nadzieję, 

że pomocne okażą się doświadczenia na-
szych zagranicznych prelegentów - podkre-
ślił Marek Gos.

Znaczącym akcentem konferencji było 
wyróżnienie w X edycji Konkursu “Na naj-
bardziej ekologiczną gminę województwa 
świętokrzyskiego”, tych miejscowości, któ-
re najaktywniej zaangażowały się w usuwa-
nie i utylizację azbestu oraz wręczenie na-
gród uczestnikom konkursu plastycznego 
“Szukamy rady na odpady”.

Miło nam poinformować, iż gmina 
Strawczyn zajęła w tym konkursie III 
miejsce, ex aequo z gminą Morawica, zdo-
bywając nagrodę pieniężną. Nagrodę ode-
brał, z rąk członka Zarządu Woj. Święto-
krzyskiego Marka Gosa, wójt naszej gminy 
Tadeusz Tkaczyk, który podziękował za to 
wyróżnienie, podkreślając, iż jest to efekt 
dobrej współpracy z samorządem gminy, 
sołtysami, a także zaangażowania się pra-
cowników Urzędu Gminy w kształtowanie 
polityki ochrony środowiska. To także co-
raz większe zrozumienie mieszkańców dla 
ochrony naturalnego środowiska człowie-
ka.

Warto dodać, że gmina Strawczyn, 
jako jedyna w województwie, jest zwo-
dociągowana w całości, a stopień skanali-
zowania wynosi ponad 70 %. Gmina jest 
Liderem Polskiej Ekologii, a w przyjętym 
przez Radę Gminy „Planie gospodarki od-
padami” założono minimalizację ilości 
odpadów powstających na terenie gmi-
ny oraz doskonalenie systemu odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów.

Gmina dysponuje również planem usu-
wania azbestu, systematycznie realizowa-
nym, dzięki wsparciu funduszami ochrony 
środowiska szczebla powiatowego i woje-
wódzkiego.

Podczas spotkania w Hotelu Kongre-
sowym wręczono także nagrody i wyróż-
nienia w szkolnym konkursie plastycznym 
„Szukamy rady na odpady”. Wyróżnienie 
otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej 
w Promniku Weronika Bujak (opiekunka: 
Agnieszka Dula) – na zdjęciu otrzymuje 
wyróżnienie  od Marka Gosa – członka 
Zarządu Woj. Świętokrzyskiego.  (Kos.)

mi ze strugi Olszówka i cieku od Mokre-
go Boru. Na Olszówce wybuduje się dwa 
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Urząd Gminy Strawczyn informuje, że 
zgłoszenia o awariach oświetlenia uliczne-
go są przyjmowane w budynku urzędu, pok. 
nr 13 lub pod nr tel.: 41 30 38 002, w.52

Komunikat

Wójt gminy zwraca się do miesz-
kańców, którzy dysponują takimi kwia-
tami a chcieliby się ich pozbyć, bo np. 
nie mieszczą się już w mieszkaniach. 
Na pewno znajdą one miejsce w nowo 
urządzanej palmiarni ! Wójt prosi o prze-
kazywanie tych ozdobnych roślin dla po-
trzeb nowo budowanego obiektu. Będzie 
to osobisty wkład mieszkańca w urzą-

Kwiaty do palmiarni
W Strawczynku trwa budowa kolejnego etapu Centrum Sportowo -Rekre-

acyjnego. Jego ukończenie przewidziano w połowie przyszłego roku. Jednym  
z obiektów centrum będzie palmiarnia – miejsce rekreacji i wypoczynku, wypo-
sażone w piękną zieleń, m.in. duże, ozdobne kwiaty.

dzenie nowego, pięknego obiektu, który 
stanie sie dumą naszej gminy.

Sesję otworzył przewodniczący rady 
Wiesław Piotrowski, witając uczestni-
ków obrad, wójta gminy Tadeusza Tka-
czyka oraz gościa z USA. Po zatwier-
dzeniu porządku obrad, radni przeszli do 
jego realizacji.

Interpelacje złożyły dwie radne: Anna 
Dziewanowska zapytała o możliwości 
ustawienia kilku ławeczek w Alei Lipo-
wej, prowadzącej do muzeum Henryka 
Sienkiewicza, zaś Teresa Raczyńska  
o szansę urządzenia klombu pomiędzy 
Huciskiem a Niedźwiedziem. W dalszej 
części obrad wójt ustosunkował się do 
tych pytań: w tym roku przewiduje się 
„prześwietlenie” (inwentaryzację) alei 
pod kątem jej wartości zabytkowych  
i kondycji przyrodniczej. Przy okazji roz-
waży się możliwość ustawienia tam ławe-
czek dla turystów. A może wykorzystać 
na ten cel Fundusz Sołecki ?

Coś zaś tyczy się klombu między Hu-
ciskiem a Niedźwiedziem, w ubiegłym 
roku wójt rozmawiał z administrato-
rem drogi o możliwości zorganizowania  
w gminie trzech klombów, m.in. w miej-
scu wskazanym przez radną. Zarządca 
wyraził na to zgodę, lecz nie dysponu-
je środkami na ten cel. Może więc ww. 
klomb urządzić z Funduszu Sołeckiego ?

Radni przyjęli następnie uchwały  
w sprawach: 

- zmian w budżecie gminy: zwięk-
szono plan dochodów budżetowych 
o 800.000 zł oraz plan wydatków  
o 1.600.000 zł z przeznaczeniem na drogi 
w gminie, głównie drogę w Strawczyn-
ku – Poprzeczna, objętej Narodowym 
Programem Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Zmieniono także zapis w uchwale 
budżetowej ze stycznia br., który otrzy-
mał brzmienie: „Deficyt budżetu gminy  
w wysokości 15.858.000 zostanie pokry-
ty przychodami pochodzącymi z: zacią-
ganych kredytów w kwocie 12.764.912 
zł i pożyczek w kwocie 2.274.000 zł oraz 
wolnych środków gminy wynikających  
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 819.088 zł”,

- zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Korczyn na lata: 2010 – 
2016 – dokument jest nieodzowny przy 
ubieganiu się o środki unijne na rozwój 
tej miejscowości.

Z sesji Rady Gminy

Plan odnowy Korczyna
Amerykanin w Strawczynie
Radni Rady Gminy zebrali się 13 maja br. na krótkiej sesji, by przyjąć dwie 

pilne uchwały, dotyczące Planu Odnowy Miejscowości Korczyn oraz zmian  
w budżecie gminy na rok bieżący. Radni wysłuchali także uwag amerykańskiego 
eksperta od spraw administracyjnych i komunalnych - Richarda Yukubousky, 
przebywającego w naszej gminie.

Po zakończeniu obrad, radni wy-
słuchali wystąpienia amerykańskiego 
eksperta Richarda Yukubousky, który 
– za pośrednictwem Świętokrzyskiego 
Centrum Fundacji Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej w Kielcach – uczestniczy  

dla nich dziedzinach. Doradca amery-
kański pracuje jako wolontariusz a gmina 
zapewnia mu zakwaterowanie i wyżywie-
nie.

Gość zapoznał się z naszą gminą, ob-
wieziony przez wójta, był na wszystkich 
ważnych inwestycjach, które – jak stwier-
dził – zrobiły na nim  duże wrażenie. Jego 
uwagi i wnioski, po kilkudniowym poby-
cie, zostaną zawarte w specjalnie przygo-
towanym przez niego raporcie. 

Richard Yukubousky (posiada polskie 
korzenie) na co dzień pracuje jako dy-
rektor wykonawczy w miejskim centrum 
badawczym i usługowym (MRSC) w Wa-
szyngtonie. Jego centrum obsługuje 281 
miast i 39 hrabstw w stanie Waszyntgton, 
udzielając porad i ekspertyz w zakresie 
m.in.: publicznej administracji, polityki, 

Pamiątkowe zdjęcie Richarda Yukubouskyego (w okularach) z wójtem gminy oraz 
radnymi.

w międzynarodowym projekcie realizo-
wanym wspólnie ze Stowarzyszeniem 
City Managerów Stanu Waszyngton. Pro-
jekt ma na celu bezpłatne wsparcie do-
radcze świętokrzyskich gmin wiejskich  
i miejsko – wiejskich w strategicznych 

prawa miejskiego, finansów, projektów 
prac publicznych, zarządzania i plano-
wania. Jest doktorem habilitowanym w 
zakresie planowania miejskiego Uniwer-
sytetu Waszyngtońskiego. (Kos.)



5ZIEMIA STRAWCZYŃSKACzerwiec 2010

Festyny rodzinne w Promniku i Niedźwiedziu

W deszczu, ale wesoło !

Festyn przygotowało wiele osób, moc-
no zaangażowali się uczniowie i nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej oraz miejscowe 
działaczki pod kierunkiem radnej i sołtys 
w jednej osobie – Teresy Raczyńskiej: 
- Festyn integruje całe rodziny, wyzwala 
inicjatywy lokalnej społeczności – mówi-
ła p. sołtys.

I można to było zaobserwować pod-
czas imprezy: mieszkanki Niedźwiedzia 
przygotowały znakomite potrawy, który-
mi częstowały uczestników niedzielnej 
zabawy. Był bigos, pierogi nadziewane 
mięsem, pyzy, krokiety i sałatki. A o ape-
tycie mieszkańców i wysiłku organizato-
rek świadczy fakt, że zjedzono m.in. 700 
pierogów i 270 pyz. Do tego trzeba dodać 
świetne ciasto przygotowane przez miesz-
kanki Huciska.

Największe atrakcje festynu, to: poka-
zy sprawnościowe strażaków z OSP Straw-
czyn i Hucisko, a także pokaz sprawności 
ratowników medycznych, którzy pod kie-

Ostatnia niedziela maja upłynęła dla promniczan pod znakiem, stającego się powoli coroczną tradycja, festynu ro-
dzinnego. Impreza została zorganizowana przez rodziców, grono pedagogiczne ZPO w Promniku z dyrekcją na czele.

Nauczycielom, z pomocą uczniów 
i rodziców oraz sponsorów, udało się 
stworzyć pogodną, rodzinną atmosferę i 
przyczynić się do ciekawie spędzonego, 
niedzielnego popołudnia przez miesz-
kańców Promnika.

Wśród uczestników festynu wójt, Tadeusz Tkaczyk w towarzystwie m.in. dyrektor 
ZPO Elżbiety Gieroń.

Po przywitaniu przez dyrektor ZPO - 
Elżbietę Gieroń przybyłych gości, miesz-
kańców wsi oraz dzieci, rozpoczął się 
satyryczny montaż słowno -  muzyczny, 
który wywołał radosny nastrój widowni. 
Wśród atrakcji czekających na przybyłych 

gości znalazł się,  między innymi, konkurs 
na postać bajkową, możliwość zrobienia 
karty motorowerowej, pokaz udzielania 
pierwszej pomocy zorganizowany i prze-
prowadzony przez ratowników medycz-
nych. Nie zabrakło także widowiskowego 
pokazu w wykonaniu straży pożarnej. 

Stoisko z pysznymi ciastami, któ-
re upiekły mamy uczniów, cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem, podobnie 
jak malowanie twarzy, które dało dzie-
ciom mnóstwo frajdy i radości. 

Uczniowie  mieli także okazję zapre-
zentować swoje talenty wokalne, tanecz-
ne oraz plastyczne, podczas występów  
i wystawy prac plastycznych. Umiejętno-
ści wokalne zaprezentował także zespół 
„Jagienki” z Oblęgorka, śpiewając pio-
senki ludowe.

Mimo załamania pogody, wszyscy 
świetnie się bawili. Swoją obecnością 
uświetniły imprezę znane osobistości  
z naszej gminy, m.in. Tadeusz Tkaczyk, 
wójt gminy Strawczyn oraz przyjaciele 
szkoły. 

Dzięki wspólnemu wysiłkowi ro-
dziców, dyrekcji, grona pedagogiczne-
go, dzieci, sponsorów oraz przybyłych 
mieszkańców, festyn był znakomitą formą 
spędzenia wolnego czasu i skorzystania  
z wielu atrakcji. 

Nie udało się deszczowej pogodzie, w ostatnim dniu maja, pokrzyżować szy-
ków organizatorom festynu rodzinnego w Niedźwiedziu. Na festynowy plac przy-
szły całe rodziny, by się trochę rozerwać, spotkać znajomych, obejrzeć występy 
swoich milusińskich, którzy nazajutrz mieli obchodzić swoje święto dziecka.

runkiem doktora Grzegorza Midaka oraz 
pielęgniarki Haliny Gad zaprezentowali 
jak nieść pomoc w nagłych przypadkach.

Jak zwykle, duże oklaski otrzymała 
coraz bardziej popularna Gminna Orkie-

Organizatorki festynu oferowały pyszne specjały.

wiołowo poprowadzili muzycy z zespołu 
braci Korneckich z Micigozdu, a także 
konkurs „Jaka to melodia”. Uczestnicy 
zabawy otrzymali nagrody rzeczowe.

Słowem, smutny deszcz nie sprowo-
kował mieszkańców do smutnej zabawy, 
wręcz przeciwnie – mieszkańcy sołectwa 
bawili świetnie do samego wieczora. (J.)

stra Dęta, brawami 
nagrodzono występ 
uczniów miejscowej 
szkoły, którzy - po 
okiem p. Moniki 
Kubały - przygoto-
wali ciekawy pro-
gram słowno-mu-
zyczny.

Z zainteresowa-
niem obejrzano wi-
dowisko pt. Wesele 
Małgorzatki”, przy-
gotowane w oparciu 
o stare, ludowe ob-
rzędy.

Była też „szansa 
na sukces”, którą ży-
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Gminny konkurs szkolnych pitagorasów

Sport szkolny

„Z matematyką za pan brat !”

Turniej gier i zabaw

Uczestnicy konkursu matematycznego przed CKiS w Strawczynie.

Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrów-
nana. Wyniki końcowe turnieju: 1 miejsce 
SP Strawczyn, 2 - SP Korczyn, 3 - SP Ruda 
Strawczyńska, 4 - SP Niedźwiedź.

Dyrektor ZPO Elżbieta Błaszczyk wrę-
czyła puchary, dyplomy i piłki ufundowane 
przez SCKiS, który był współorganizatorem 
tego turnieju. Po skończonej rywalizacji wszy-
scy uczniowie dostali batoniki i napoje.

Biegi przełajowe
Wielkiego wyczynu dokonali chłopcy ze 

SP Strawczyn na zawodach wojewódzkich 
w Końskich. W drużynowych biegach prze-
łajowych, na dystansie 1500 metrów, zajęli I 

Pod takim tytułem, w Centrum Kul-
tury i Sportu w Strawczynie, 11 czerwca 
br., odbył się Gminny Konkurs Matema-
tyczny, organizowany już po raz dziewią-
ty przez nauczycielkę tego przedmiotu ze 
szkoły w Rudzie Strawczyńskiej - Jolantę 
Gołuch.

W konkursie wzięły udział 2 - osobowe 
reprezentacje pięciu szkół podstawowych z: 
Rudy Strawczyńskiej, Strawczyna, Korczy-
na, Niedźwiedzia i Chełmiec. Konkurs po-
legał na rozwiązaniu testu matematycznego 
oraz zadań otwartych.

Po sprawdzeniu wyników laureatami 
matematycznych zmagań okazali się: Szko-
ła Podstawowa z Chełmiec reprezentowana 
przez Anitę Polit i Adama Wawrzeńczyka 
(opiekunka: Małgorzata Kobiec), II miej-
sce zajęła SP w Niedźwiedziu: Paulina Sia-
dul i A. Wawrzeńczyk (opiekunka: Alicja 
Gozdek), III – SP Strawczyn: Kacper Pi-
cheta i Agnieszka Michalska (opiekunka: 
Jolanta Niwińska - Fidor).

Laureaci konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez CKiS, które 
wręczył dyrektor centrum Maciej Lewan-
dowski. Dzieci zostały poczęstowane sło-
dyczami i napojami, które przygotowała 
organizatorka imprezy.    (J.)

W sali gimnastycznej w Strawczynie odbyły się zawody sportowe dla najmłodszych 
uczniów SP pn. „Turniej Gier i Zabaw”.

W dniach 31maja i 2 czerwca br., na Cen-
trum Sportowo - Rekreacyjnym w Strawczyn-
ku, odbyły się Mistrzostwa Województwa  
w Czwórboju Lekkoatletycznym dla szkół 
podstawowych. W zawodach uczestniczyło 
27 najlepszych szkół z województwa święto-
krzyskiego 

W kategorii dziewcząt zwyciężyła szkoła 
SP 33 Kielce, II miejsce - SP 2 Starachowice,  
III - Rytwiany. Dziewczęta ze szkoły w Straw-
czynie zajęły 5 miejsce.

W kategorii chłopców I miejsce - SP Ry-
twiany, II - Czajków, III - Strawczyn.

Najlepszym zawodnikiem ze Srawczyna 
był Wiktor Michalski.      

Zawodnicy, opiekunowie i organizatorzy, 
tj.: Szkolny Związek Sportowy, byli pod wra-
żeniem obiektów sportowych jakimi dyspo-
nuje Strawczyn. W zawodach uczestniczyło 
około 500 uczestników.

Mistrzostwa Województwa  
w Czwórboju Lekkoatletycznym

miejsce, a  Wiktor Michalski zwyciężył we 
wspaniałym stylu także w klasyfikacji indy-
widualnej. Pozostali członkowie drużyny to 
: Karol Pańczyk, Konrad Michalski, Kry-
stian Surma, Sebastian Mazur i Piotr Waw-
rzeńczyk. 

Piłka nożna
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Straw-

czynie brali udział w zawodach rejonowych w 
piłce nożnej halowej (Mąchocice), gdzie zajęli 
II miejsce i awansowali do finałów powiato-
wych. Tam spisali się jeszcze lepiej i zwycię-
żyli eliminację powiatową we Wzdole Rządo-
wym. Teraz czeka ich półfinał wojewódzki, 

który odbędzie się w Strawczynie na boisku 
„Orlik”.

Skład reprezentacji: Paweł Ciołak, Piotr 
Wawrzeńczyk, Krystian Surma, Wiktor  
Michalski, Karol Pańczyk, Maciej Ciszek, 
Hubert Dziubeła, Sebastian Mazur, Da-
mian Mazur i Emil Pietrzak.

Wielkie podziękowania od dyrekcji  
i uczniów dla p. Roberta Dziubeły za ufundo-
wanie transportu na zawody.

Zawody „O Puchar Wójta Gminy”
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 

w Strawczynie organizuje rozgrywki w piłkę 
nożną „O Puchar Wójta Gminy Strawczyn”.

Zgłoszenia do turnieju do 25 czerwca br., 
w SCKiS, w godz.: 8.00 - 15.00

Losowanie i przedstawienie regulami-
nu rozgrywek - 25 czerwca br., w SCKiS,  
o godz.: 19:00.

Organizator- tel.: 41/30-38-635
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Uczniowie przygotowywali się do 
konfrontacji już od pierwszych dni maja. 
Szkolne eliminacje wyłoniły zespół, któ-
ry podjął ostateczną rywalizację. 

Podczas konkursu uczestnicy naj-
pierw zmierzyli się indywidualnie  
z testem egzaminującym wiedzę o życiu 
i twórczości noblisty, następnie ocenio-
no starannie przygotowane stroje, aby  
w końcu przejść do części ustnej. Na py-
tania komisji odpowiadano w dwuoso-
bowych zespołach. 

Zawodnicy wystąpili w strojach 
bohaterów utworu wiodącego, które 
podlegały ocenie. Komisji najbardziej 
spodobały się stroje prezentowane przez 
uczniów: Martę Lajs i Patrycję Su-
prun – uczennice SP w Kostomłotach 
oraz Tomasza Jarząbka, Radosława 
Zająca, Wiktora Bernata - uczniów 
szkoły w Oblęgorku. 

Zwycięzcy w kategorii SP: I miej-
sce SP Kostomłoty, II - SP Oblęgorek, 
III - SP Tumlin

W kategorii gimnazjum: I miejsce 
Kostomłoty, II – Oblęgorek, III – Promnik.

Indywidualnie największą liczbę 
punktów zdobyli: w kategorii SP - Do-
minik Pietrzyca, w kategorii gimna-
zjum - Anna Kostyra 

W ramach XVI Konkursu Wiedzy o 
Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewi-
cza odbył się Konkurs Literacki. Zada-
niem uczniów było napisanie pracy na 
jeden z wybranych tematów:

1. Twórczość Henryka Sienkiewicza 
doskonałą szkołą patriotyzmu dla każde-
go Polaka.

XVI Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

Wszystko o „Małej Trylogii”
Już po raz szesnasty, 20 maja br., odbył się w Oblęgorku Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. 

Tematem współzawodnictwa był rok 1900, kiedy to pisarz otrzymał dar narodowy – dworek w Oblęgorku. Za utwór prze-
wodni przyjęto „Małą Trylogię”, w skład której wchodzą utwory: „Stary sługa”, „Hania” i „Selim Mirza”. W konkursie 
udział wzięło 13 szkół.

2. Czy młodzi bohaterowie utwo-
rów Henryka Sienkiewicza mogliby być 
wzorem dla współczesnego pokolenia 
Polaków.

A oto wyniki tej rywalizacji:
I kategoria – uczniowie SP: I miej-

sce Julia Domagała - SP Tumlin, II 
- Paulina Siadul - SP Niedźwiedź, III - 
Zuzanna Gaweł - SP Oblęgorek

II kategoria uczniowie gimnazjum: 
I miejsce Marcelina Domagała - gim-
nazjum w Tumlinie, II - Agata Kłak - 
gimnazjum Bieliny, III - Karolina Goz-
dek - gimnazjum Oblęgorek.

W konkursie plastycznym pod ha-
słem „Ex libris Henryka Sienkiewicza” 
zwyciężyły następujące osoby:

Na poziomie SP: I miejsce Anna 
Baćkowska (SP Kostomłoty), II - Nata-
lia Dudek (SP Oblęgorek), III - Marty-
na Krzystek (SP Tuczępy)

Na poziomie gimnazjum: I miejsce 
- Wiktor Bernat (gimnazjum Oblęgo-
rek), II - Adrianna Dziura (gimnazjum 
Kostomłoty), III - Agata Raczyńska 
(gimnazjum Oblęgorek)

Natomiast w technice grafiki kom-
puterowej: I miejsce - Nina Borkowska 
(Oblęgorek), II miejsce - Jakub Michta 
(Kostomłoty), III miejsce - Jakub Syska 
(Kostomłoty).

Zwycięzcy poszczególnych katego-
rii oraz klasyfikacji finałowej otrzymali 
cenne nagrody ufundowane przez licz-
nych sponsorów. Wręczał je m.in. prze-
wodniczący Rady Gminy w Strawczynie 
Wiesław Piotrowski.

Nagrody laureatom konkursu wręcza 
przewodniczący Rady Gminy Wiesław 
Piotrowski.



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
                                              e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

W konkursie wzięły udział 33 szko-
ły podstawowe z terenu powiatu kielec-
kiego. Konkurs został przeprowadzony 
w dwóch kategoriach - grupowej i indy-
widualnej.  - Laureatów grupowych wy-
łoniliśmy na podstawie ilości zebranych 
przez daną szkołę odpadów. Natomiast 

Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty 

*OSP ze Strawczyna i Promnika umacniała wały  
* Zbiorkach darów w szkołach * Karma dla zwierząt

Hubert Dziubeła  
wśród najlepszych !

119 457,18 kg odpadów zebrali uczestnicy ekologicznego konkursu „Segre-
guj razem z nami - butelki typu PET oraz papier”. Wręczenie nagród laureatom 
odbyło się  24 maja  w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

w kategorii indywidualnej ocenialiśmy 
uczniów, którzy osiągnęli najlepszy efekt 
w zbieraniu surowców wtórnych i zebrali 
w kilogramach największą ich ilość - in-
formuje Bogdan Gierada, przewodniczą-
cy komisji konkursowej, członek Zarządu 
Powiatu w Kielcach.

W ramach konkursu uczniowie przy-
nosili do szkoły posegregowane odpady 
pochodzenia komunalnego: butelki typu 
PET oraz papier. Ogółem wszyscy uczest-
nicy zebrali 119 457, 18 kg odpadów (pa-
pier 109 738 kg, butelki 9 719,18 kg).

- Poprzez konkurs uczniowie szkół 
podstawowych mogli zrozumieć na czym 
polega recykling.  Segregacja odpadów, 
nie jest rzeczą trudną, ale wymaga mi-
nimalnego zaangażowania i wyrobienia 
pewnego nawyku wprowadzonego w co-
dzienne życie - dodaje Bogdan Gierada.

Miło nam donieść, iż wśród laure-
atów indywidualnych konkursu znalazł 
się Hubert Dziubeła z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Strawczynie, który 
zebrał - 1500 kg makulatury.

Strażacy z OSP w Strawczynie  
i Promniku byli u powodzian kilka razy, 
niosąc konkretną pomoc: umacniając 
wały ochronne, budując tamy z worków 
z piaskiem, monitorując zagrożone miej-
sca i oświetlając je. W Sandomierzu, 
przez dwie doby - 24/25 maja - ratowali 
hutę szkła dającą zatrudnienie 2 tysiąc-
om ludzi. I udało się, wspólnym wysił-
kiem nie pozwolono wodzie na zniszcze-
nie obiektu.

19/20 maja oraz 20/21 maja umacnia-
no wały przeciwpowodziowe w gminie 
Pacanów, 7/8 czerwca wzmacniano wały 
w Ciszycy Przewozowej, w gm. Tarłów, 
9 czerwca br. strażacy pomagali ratować 
Komorowo, w gm. Pacanów.

Do naczelnika OSP w Promniku Ka-
rola Pichety w pewnym momencie akcji 
podszedł kilkuletni chłopczyk: - proszę 
pana - zapytał - kiedy ja będę mógł wró-
cić do swojego domku ? – A gdzie jest 
twój dom ?- zapytał strażak. Tam – chło-
piec wskazał na olbrzymie rozlewisko 
wody, z którego wystawał kawałek da-
chu i komin... Cóż można było odpowie-
dzieć dziecku..?

Akcja pomocy powodzianom wy-
zwoliła się w naszej gminie samorzutnie, 
mieszkańcy spontanicznie przystąpili 

do zbierania darów: w szkołach nauczy-
ciele zorganizowali zbiórkę pieniędzy, 
uczniowie przynieśli: ubrania, żywność, 
środki czystości i inne produkty potrzeb-
ne ofiarom powodzi. Firma Zofii i Mar-
ka Drogoszów dała środek transportu, 
dary zawiozła do „Caritasu” kieleckiego 
nauczycielka z Oblęgorka Alicja Goz-
dek oraz dwóch uczniów: Karol Sno-
chowski i Dawid Zapała. Także Urząd 
Gminy pośredniczył w zbieraniu darów, 
m.in. zakupił wodę Vie Vita i wynajętym 
środkiem transportu zawiózł ją bezpo-
średnio do Sandomierza. 

Pięknie spisali się sołtysi, którzy 
wśród mieszkańców zebrali wiele kilo-
gramów zboża oraz karmy dla zwierząt. 
W sobotę, 12 czerwca, sołtys Promnika 
Grzegorz Stępień zawiózł te dary po-
szkodowanym znad Wisły.

Ofiarni strażacy pomagali także pod-
topionym gospodarstwom na miejscu:  
w połowie maja, po nawałnicach, jakie 
przeszły nad gminą, udrażniano śluzę  
w Bugaju, przy zabytkowym młynie, wy-
pompowywano wodę z zalanych posesji 
w Strawczynie, Oblęgorku i Promniku. 

Nadal trwa solidarna akcja pomocy 
ofiarom powodzi. Niech mają świado-
mość, że nie zostali sami...  (Kos.)

Z pomocą dla powodzian
Takiej tragedii dawno nie oglądano, Wisła zabrała tysiącom ludzi wszystko: 

dobytek życia, zniszczyła uprawy, zabiła zwierzęta. Powodzianie z prawobrzeżne-
go Sandomierza, Pacanowa, Tarłowa, Komorowa i innych miejscowości przeży-
wają tragedię, wielu dopadła apatia. Wszyscy oczekują na pomoc bliźnich, nie tyl-
ko materialną, ale także psychologiczną, bo z takim nieszczęściem trudno żyć...

Stefan Żeromski – jeden z naj-
większych pisarzy polskich urodził się 
na naszej ziemi. To napawa nas dumą  
i przynosi chlubę. W całym kraju istnieją 
muzea imienia tego znakomitego twórcy, 
gdzie eksponowane są przedmioty zwią-
zane z autorem.

Być może takie właśnie przedmioty 
znajdują się u mieszkańców naszej gminy. 
Leżą sobie zapomniane lub oglądane przez 
nielicznych. Warto je upublicznić i dlatego 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 
zwraca się do posiadaczy pamiątek o ich 
przekazanie (lub wypożyczenie) w celu 
umieszczenia ich w ekspozycjach muzeal-
nych. Zainteresowani proszeni są o kontakt 
z CKiS, tel.: 41/30-38-635.

Pamiątki  
po Żeromskim  
mile widziane

Ma swoją „Perłę” gmina Sitków-
ka Nowiny, ma swojego „Korala” gmi-
na Morawica, będzie mieć swoją, krytą 
pływalnię także nasza gmina. I to już  
w przyszłym roku. Tylko jak ją nazwać ?

Już teraz wójt gminy ogłasza konkurs na 
nazwę nowego obiektu sportowo-rekreacyj-
nego. Ktoś rzucił hasło: „Delfin” ! Ale może 
ktoś zgłosi bardziej trafne nazwy. Propozy-
cje prosimy nadsyłać (na kartkach poczto-
wych, telefonicznie, e-mailem itp.) pod ad-
resem: Samorządowe Centrum Kultury  
i Sportu w Strawczynie, tel.: 41/30-38-
635, do końca lipca br. Zapraszamy. Na-
grodą będzie bezpłatny karnet wstępu na 
pływalnię, na czas określony.

Konkurs na nazwę 
krytej pływalni


