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NIEDZIELA - 21 listopada - wybory samorządowe

Ślubowanie  
pierwszaków

- czytaj na str. 2

Dbać o honor  
i tradycję szkoły

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk odbiera, z rąk członka Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Marka Gosa, puchar za I miej-
sce w Konkursie „Przyjazna Wieś”.

Strawczyn najlepszy  
w Konkursie  

„Przyjazna Wieś”
Dziedzictwo Kulinarne – Świętokrzyskie, zalewajka 

dla gości, występy artystyczne a także oficjalne zakończe-
nie Konkursu „Przyjazna Wieś”, to główne atrakcje jakie 
miały miejsce 17 października br. w Parku Etnograficznym 
w Tokarni.

Organizatorami imprezy byli: Muzeum Wsi Kieleckiej, 
Urząd Marszałkowski oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego, a patronat honorowy przyjął marszałek Adam 
Jarubas.
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Ślubowanie pierwszaków

Gmina Strawczyn zdobyła czołowe 
miejsce w konkursie „Najlepsza waka-
cyjna akcja sportowa dla dzieci i mło-
dzieży 2010”. Akcja ta trwała od dnia  
1 lipca – 28 sierpnia br.

Miejscem organizacji całej akcji było bo-
isko sportowe „Orlik 2012” w Strawczynie, 
obiekt sportowo – rekreacyjny w Strawczyn-
ku, świetlice wiejskie w miejscowościach: 

„Najlepsza akcja wakacyjna”

Chełmce, Oblęgorek, Oblęgór, Promnik, 
Strawczyn i Strawczynek. 

popularnością cieszyły się zawody sporto-
we oraz zajęcia terenowe takie jak:  rajdy 
piesze, rowerowe po najpiękniejszych za-
kątkach gminy Strawczyn, gry terenowe, 
turnieje zręcznościowo - sprawnościowe, 
a przede wszystkim turnieje sportowe.  

W akcji wzięło udział wiele dzieci 
i młodzieży - dla każdego uczestnika zna-
lazł się zawsze słodki podarunek.  

Program całej akcji obfitował w wiele 
atrakcji takich jak: konkursy plastyczne, 
recytatorskie, zajęcia sportowe, wyciecz-
ki, przedstawienia, ogniska. Największą 

Uroczystość otwarła dyrektor placów-
ki – Jadwiga Elżbieta Błaszczyk, ser-
decznie witając obecnych. Po odśpiewa-
niu hymnu państwowego uczniowie klas 
pierwszych ślubowali m.in. dbać o honor 
i tradycje szkoły, godnie zachowywać się 
w każdej sytuacji, rzetelnie wypełniać po-
wierzone im obowiązki, szanować poglą-
dy i przekonania innych ludzi, przeciw-
stawiać się przejawom agresji niszczącej 
człowieczeństwo. 

Po oficjalnej części głos zabrała dy-
rektor szkoły, która nawiązała do przy-
świecającego uroczystości hasła: „Robiąc 
coś dla szkoły – dla siebie robimy” i przy-
pomniała wychowankom, że  nie powinni 
uczyć się tylko dla ocen, pochwały rodzi-
ców czy nagrody na koniec roku, bowiem 
wiedza, którą zdobędą podczas nauki 
w gimnazjum otworzy przed nimi  drzwi 
kolejnej szkoły, otworzy przyszłość.  

Na koniec głos zabrał wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk, który podziękował za 
zaproszenie na uroczystość, życzył gim-
nazjalistom wytrwania w realizacji wypo-
wiedzianych zobowiązań oraz podkreślił 
wagę wartości wymienionych w rocie 
ślubowania i akcentowanych podczas czę-
ści artystycznej. Na ręce wychowawców 
przekazał również pamiątkowy upominek 
dla każdego ucznia.

Nad przebiegiem uroczystości ślubo-
wania czuwali wychowawcy klas pierw-
szych: Anna Krzemińska i Magda Ci-
szek oraz Krzysztof Siwek. O oprawę 
wokalno-instrumentalną zadbała Agata 
Bazalińska, zaś nad występem tanecz-
nym pracowała z uczniami  Marta Smo-
larczyk.

Dbać o honor i tradycję szkoły
22 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Gimnazjum nr 1 w Strawczynie. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: wójt gmi-
ny Tadeusz Tkaczyk, przewodniczący Rady Gminy Wiesław Piotrowski, przed-
stawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne oraz młodzież gimnazjalna.

Titkin.

... w Promniku
Ostatni ty-

dzień października 
w ZPO w Prom-
niku upłynął pod 
znakiem uroczysto-
ści związanych ze 
ślubowaniem klas 
I SP i gimnazjum. 

Uczniowie klasy 
I SP, 26 paździer-
nika br., wkroczyli 
uroczyście w nowy 
etap edukacyjny 
i tym samym roz-
poczęli nowy etap 
życia szkolnego. 
Do tej podniosłej 
chwili uczniów kla-
sy I przygotowała 
w y c h o w a w c z y n i 
Elżbieta Chudzik. 

Motywem przewodnim części artystycz-
nej, którą przedstawili uczniowie było ha-
sło” Kraina Wiedzy”. Ono wprowadziło 
uczniów w  klimat czekającej ich podróży 
edukacyjnej. 

Uroczystość swoją obecnością uświet-
nił wójt gminy Tadeusz Tkaczyk oraz 
kierownik gminnej oświaty Monika Si-
deł. Rodzice uczniów przygotowali dla 
swoich pociech słodki poczęstunek. 

Dwa dni później - 28 października 
- uroczystą przysięgę złożyli uczniowie 
klasy I gimnazjum. Z tej okazji pierwszo-
klasiści, pod opieką Sabiny Skoczylas, 
przygotowali akademię, która obfitowała 
w wiersze, piosenki nawiązujące tematy-
ką do ślubowania. Na uroczystość przy-
była kierownik oświaty Monika Sideł. Tu 
również rodzice zadbali o słodki poczę-
stunek. Wszyscy pierwszoklasiści otrzy-
mali upominki, które ufundowała dyrek-
tor szkoły, Rada Rodziców oraz Urząd 
Gminy w  Strawczynie.  

...i w Oblęgorku
Uroczyste pasowanie przedszkola-

ków odbyło się także - 5 listopada br. 
- w Zespole Placówek Oświatowych 
w Oblęgorku. W trakcie imprezy przed-
stawiono założenia Ośrodka Przed-
szkolnego „Oblęgorskie Skrzaty”.

Szerszą relację z pasowania przekaże-
my w następnym numerze „Ziemi Straw-
czyńskiej”. (J.K.)

Także w Korczynie
Ślubowanie klasy I, w Szkole Pod-

stawowej w Korczynie, odbyło się 12  
października br. 

Przed tym ważnym aktem w życiu 
najmłodszych uczniów, pierwszaki za-
prezentowali się wierszami i piosenkami. 
Dyrektor SP, na prośbę rodziców, doko-
nała uroczystego pasowania, przyjmu-
jąc pierwszaków do braci uczniowskiej. 
Uczniowie otrzymali, od wójta gminy 
Tadeusza Tkaczyka, legitymacje szkolne 
i pamiątkowe dyplomy. Po pasowaniu 
były życzenia i mnóstwo prezentów. Na 
twarzach pierwszaków dostrzec można 
było uśmiech i zadowolenie. Rodzice byli 
dumni ze swoich pociech.

Honorowi goście uroczystości: wójt 
gminy  Tadeusz Tkaczyk, radna wsi Kor-
czyn  Maria Wesoła, przewodnicząca 
Rady Rodziców Małgorzata Rządkow-
ska oraz przyjaciel szkoły Stanisław Stę-
pień. Do ślubowania przygotowała malu-
chów wychowawczyni klasy I Bogumiła 

„Rodzinna” fotka pierwszaków ze SP w Korczynie.

Maluchy z Promnika już po ślubowaniu.

W świetlicy w Oblęgorze, 26 listopa-
da br., o godz.: 16.00, rozpocznie się wie-
czór andrzejkowy. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci i młodzież oraz rodziców.  
W programie gry i zabawy andrzejkowe 
i zabawa przy muzyce. Wstęp wolny.

Wieczór andrzejkowy  
w Oblęgorze
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Z sesji Rady Gminy

Ostatnia, tzw. pożegnalna w tej ka-
dencji, sesja Rady Gminy odbyła się 10 
listopada br. Mimo niezwykłości dnia, 
bo przecież po 4 latach służby dla miesz-
kańców gminy, 15 radnych musiało się 
pożegnać się ze swymi mandatami oraz 
ze sobą i wójtem gminy. Włodarzowi 
Strawczyna kadencja władzy w tej ka-
dencji także dobiega końca.

Mimo tak niezwykłych okoliczności, 
radni oraz wójt nie zapomnieli o swoich 
obowiązkach. Na ostatnim spotkaniu 
trzeba było podjąć jeszcze kilka bardzo 
ważnych dla gminy i jej mieszkańców 
uchwał, dotyczących m.in. podatków.

Tak więc pierwsza część sesji prze-
biegła normalnie: rozpoczął ją prze-
wodniczący rady Wiesław Piotrowski, 
witając zebranych oraz wójta gminy 
Tadeusza Tkaczyka. Radni przyjęli po-
rządek obrad, po czym przeszli do jego 
realizacji. Była więc krótka (bo przecież 
przedostatnia sesja miała miejsce 22 paź-
dziernika br.) informacja wójta o realiza-
cji uchwał Rady Gminy oraz ze swojej 
pracy w okresie między sesjami. 

Rada przyjęła uchwały dotyczące 
m.in.: zmiany Statutu Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu, zmian w bu-
dżecie gminy na rok bieżący (zwięk-
szono plan dochodów budżetowych 
o przeszło 110 tys. zł i o taką kwotę plan 
wydatków), określenia wysokości podat-
ku od nieruchomości a także w sprawie 
udzielenia przedsiębiorcom pomocy na 
tworzenie nowych miejsc pracy, związa-
nych z nową inwestycją, w formie zwol-
nienia z podatku od nieruchomości.

Rada przyjęła także stanowisko doty-
czące stawek podatku rolnego, leśnego, 
od środków transportowych, opłaty tar-
gowej, od posiadania psów oraz zwolnień 
z podatku od nieruchomości – szczegóły 
można uzyskać w Biurze Rady Gminy.

Radni przyjęli także informację (na 
piśmie) o stanie realizacji zadań oświa-
towych w gminie w poprzednim roku 
szkolnym. I na tym, praktycznie, za-
mknięto pierwszą część ostatniej sesji 
Rady Gminy.

Druga, bardzo uroczysta i wzrusza-
jąca część, odbyła się w świetlicy ZPO 
Strawczyn. Podsumowano całą, mijającą 
kadencję. Były wzajemne podziękowania 
za owocną współpracę, która przyniosła 
gminie tak wiele korzyści, były kwiaty, 
w niejednym oku zakręciła się łza. I tak 
oto kadencja 2006 – 2010 przeszła do 
historii. Ale przecież już 21 listopada br. 
odbędą się wybory do nowych władz sa-
morządowych. Na pewno wielu działa-

czy społecznych, uczestników ostatniej 
w tej kadencji sesji, spotka się znowu, 
by kontynuować piękne dzieło.

Warto być dobrym dla przyrody
Jedną z najważniejszych uchwał 

podjętych na przedostatniej sesji Rady 
Gminy - 22 października br. – była decy-
zja w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat za odbieranie odpadów komunal-
nych oraz opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych.

Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Wiesław Piotrowski, który powi-

Sporo uwagi radni poświęcili projek-
towi uchwały dotyczącej ustalenia gór-
nych stawek za usługi komunalne. Pod-
jęto następujące decyzje:

1) odpłatność za odbiór odpadów ko-
munalnych z kubła o poj. 110 litrów wy-
niesie 12,20 zł brutto, zaś z kubła o poj. 
1100 l – 122 zł brutto,

2) za opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych i transport nieczystości 
ciekłych trzeba będzie zapłacić 18,19 zł 
brutto za 1 m. sześc.

Stawkę określoną w pkt. 1, dla wła-
ścicieli posesji w Promniku, obniży się 
o 60 %, natomiast w pozostałych so-

OSTATNIA POŻEGNALNA DEBATA

tał uczestników obrad, z wójtem gminy 
Tadeuszem Tkaczykiem oraz poddał 
pod głosowanie uzupełniony porządek 
sesji, przyjęty przez radnych.

Zgłoszona została interpelacja przez 
radną Marię Wesołą: poruszone kwestie 
dotyczyły złego stanu ulic na terenie so-
łectwa Korczyn oraz oświetlenia drogi 
na Zalesiu. W dalszej części sesji wójt 
ustosunkował się do tych problemów, 
odpowiadając, że drogi gminne remon-
tuje się na bieżąco, natomiast drugie za-
danie zostało zgłoszone, jako wniosek, 
do budżetu gminy na rok 2011.

Wójt poinformował następnie rad-
nych o realizacji uchwał RG oraz o swo-
jej pracy między sesjami (informację 
omawiamy oddzielnie).

Rada przyjęła uchwałę o zmianach 
bieżących w budżecie gminy na rok 
2010 r. dotyczących zwiększenia planu 
dochodów oraz wydatków o kwotę pra-
wie 61 tys. zł.

łectwach gminy o 30 %. jeżeli odpady 
komunalne będą zbierane i odbierane 
w sposób selektywny. Różnicę, wynika-
jącą z tych ulg, pokryje budżet gminy. 
Jak z tego wynika, opłacać się będzie se-
gregować odpady. Dodajmy, że ww. ulgi 
obowiązywać będą w latach: 2011, 2012 
i 2013.

Radni podjęli następnie kilka innych 
uchwał dotyczących m.in.: nadania nazw 
ulic w sołectwie Oblęgór, zatwierdzenia 
Planu Odnowy m. Korczyn na lata: 2010 
– 2016, zmian statutu SZOZ, uchwalenia 
statutu Zakładu Gospodarki Komunal-
nej oraz zobowiązania dyrektora szkoły 
w Chełmcach do udostępnienia na po-
trzeby ogółu społeczeństwa boiska wie-
lofunkcyjnego w Chełmcach. Ta ostatnia 
uchwała związana jest z zabieganiem 
gminy o środki unijne, potrzebne do wy-
budowania tego obiektu.

Podczas sesji wysłuchano informacji 
z analizy oświadczeń majątkowych.

To oni, przez ostatnie cztery lata, sprawowali władzę w naszej gminie.
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Rozmowa z wójtem gminy, Tadeuszem Tkaczykiem na finiszu kadencji

- Dobiega końca kolejna kadencja 
władzy samorządowej. Co Panu, jako 
włodarzowi gminy, przyniosło najwięk-
szą satysfakcję w działalności w tym 
okresie ?

- Największą satysfakcję, myślę, że 
nie tylko mnie, przyniosły zrealizowa-
ne bądź rozpoczęte zadania przez nas 
wszystkich oczekiwane: poprawa bazy 
lokalowej dwóch placówek oświato-
wych – Oblęgorek, Strawczyn, budowa 
zbiornika wodnego, budowa Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego, ośrodki zdro-
wia w Oblęgorku i Strawczynie, centra 
wsi Strawczyn i Promnik, kanalizacja: 
Ruda Strawczyńska - Kuźniaki i wreszcie 
Chełmce. Cieszy przede wszystkim to, że 
następuje konsekwentna realizacja ustalo-
nych zadań na wszystkich płaszczyznach.

- Mówi Pan o sukcesach, które na 
pewno Wyborcy dostrzegli. Czy zda-
rzyły się jednak jakieś niepowodzenia 
w tej pracy. Jeśli tak, to jakie ?

- W mijającej kadencji przewidy-
wałem zakończenie budowy kanalizacji  

Wszystko zaczęło się w samo połu-
dnie mszą świętą w kościele z Rogowa. 
Potem goście przeszli spacerkiem po 
skansenie na plac za Dworem z Suche-
dniowa, gdzie zostali przywitani przez 
zespół Chmielnikers. Oficjalnego powi-
tania gości z całego regionu dokonali: 
dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Ja-
nusz Karpiński oraz członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Marek 
Gos. Prowadząca imprezę Maria Dyk-
tyńska zaprosiła wszystkich na smaczną 
zalewajkę z kotła, która ma szansę stać 
się potrawą sławiącą nasz region. Ogło-
szony został konkurs dla publiczności na 
hasło promujące sieć Kulinarne Dzie-
dzictwo – Świętokrzyskie (wygrała pani, 
która wymyśliła prosty, ale ciekawy slo-
gan: „Świętokrzyskie jadło z nieba spa-
dło!”).

Niewątpliwą atrakcją spotkania było 
smażenie racuchów przez Marka Gosa 
(odpowiednio ubranego w kucharski uni-
form), instruowanego przez panie z ze-
społu „Tokarnianki”. Racuchy smako-
wały publiczności, choć wicemarszałek 
stwierdził, że smaży po raz pierwszy.

Potem były występy kolejnych ze-
społów: „Jędrusie” oraz Zespołu Kielce. 
Wielką furorę zrobił zespół „Brathanki” 
z nową solistką, rodem z podkieleckiego 
Kakonina – Agnieszką Dyk.

Święto kulinarne w Tokarni

Strawczyn najlepszy  
w Konkursie „Przyjazna Wieś”

Racuchy, a la Marek Gos, okazały się całkiem smaczne.

ny na obszarach wiejskich, przy wsparciu 
środków unijnych. Miło nam poinformo-
wać, że laureatem konkursu została gmi-
na Strawczyn - za piękny zalew oddany 
w tym roku w Strawczynie do użytku. 
Puchar z rąk Marka Gosa oraz gratula-
cje od kierownika KSOW – Andrzeja 
Kwiatkowskiego odebrał wójt Tadeusz 
Tkaczyk. To kolejny sukces naszej gmi-
ny w tym roku.

Dodajmy jeszcze, że II miejsce w kon-
kursie zdobyła gmina Masłów, zaś III – 
gmina Skarżysko Kościelne.       (Kos.)

w naszej gminie. Niestety, poprzez nieuza-
sadnione roszczenia mieszkanki musieli-
śmy przebyć całą procedurę odwoławczą, 
aby po 2,5 roku postępowania dowiedzieć 
się, że mamy rację. Ale 3 miliony złotych, 
przeznaczonych na kanalizację w Chełm-
cach, przepadło i nastąpiła dwuletnia prze-
rwa w wykonywaniu prac – to strasznie 
boli. Jest jeszcze kilka spraw mniejszej 
rangi, ale tu brak realizacji nastąpił, po pro-
stu, z powodu niewystarczających środków 
budżetowych.

- 21 listopada odbędą się kolejne wy-
bory samorządowe. Wiemy, z doświad-
czenia z minionych lat, że frekwencja 
w nich pozostawia wiele do życzenia. 
Jak chciałby Pan przekonać Wybor-
ców, by w tym właśnie dniu odwiedzili 
lokale wyborcze ?

- U nas z frekwencją nie jest tak bar-
dzo źle, ale niewątpliwie powinna być 
ona wyższa. Chyba nie mamy nawyków 
postępowania demokratycznego. Nie wie-
rzymy w siłę własnych wyborów. Bardziej 
się skłaniamy, aby to inni decydowali za 

nas, bowiem jeśli my nie uczestniczymy 
w wyborach, to pozwalamy decydować 
innym o naszych sprawach. A ja jedynie 
mogę przekonywać i prosić o uczestnic-
two w wyborach i niniejszym to czynię.

- Gdyby mieszkańcy gminy powie-
rzyli Panu mandat na kolejną kaden-
cję, to jakie problemy chciałby Pan za-
łatwić w pierwszej kolejności ?

- Dokończyć realizację rozpoczętych 
projektów, rozpocząć nowe, na które są 
złożone wnioski i podpisane umowy, 

- Rozwiązać docelowo problem bazy 
lokalowej dla wychowania przedszkolne-
go, 

- Ponownie zająć się sprawą dopro-
wadzenia gazu na teren gminy, bowiem 
otwiera się szansa doprowadzenia tego 
gazu od strony Kostomłotów, 

- Przygotować gminę do przyjęcia 
środków unijnych (program, wnioski) 
w latach 2014-2020, ze szczególnym 
uwzględnieniem odnawialnych źródeł 
energii (elektrownie wiatrowe, baterie 
słoneczne, pompy ciepła). 

- Zakończyć budowę kanalizacji 
i dróg gminnych.

- Dziękuje za rozmowę.

Jerzy Kosowski

To były dobre cztery lata !

Było jeszcze: 
pieczenie ziemnia-
ków, kiermasz rę-
kodzieła i wyrobów 
ludowych, pokaz 
tradycji rzemieśl-
niczych i wypieku 
chleba, przejażdżki 
bryczką, itp.

Po tych wszyst-
kich atrakcjach od-
było się wręczenie 
(na dużej scenie) 
nagród w konkursie 
„Przyjazna Wieś”, 
o r g a n i z o w a n y m 
przez Krajową Sieć 
Obszarów Wiej-
skich. To konkurs 
na najlepszy projekt 
w zakresie infra-
struktury, realizowa-

dokończenie ze str. 1
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X Jubileuszowa Akcja Letnia „Krew Darem Życia”  2010 - zakończona

Wśród najlepszych:  
Strawczyn, Sobków i Daleszyce

W zakresie inwestycji: konty-
nuowana jest budowa kanalizacji 
w Chełmcach z przerzutem ścieków do 
Strawczyna, rozpoczęto budowę krót-
kiego odcinka wodociągu w Oblęgor-
ku – Leścinie, dokonano odbioru prac 
związanych z pielęgnacją drzewostanu 
w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgor-
ku, kontynuowana jest budowa drogi do-
jazdowej do zbiornika obok Komisaria-
tu Policji, dokonano utwardzenia drogi 
gminnej w Chełmcach, wykonano rów 
odwadniający w Oblęgorze – Osiczyna 
o dł. 200 m, trwają roboty przy budowie 
II etapu Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego, kontynuowane są prace III etapu 
budowy tej inwestycji w Strawczynku.

Trwają prace przy zagospodarowa-
niu centrum Strawczyna oraz budowie 
Centrum Sportowo - Rekreacyjnego 
w Promniku. Prowadzone są prace plani-
styczne służące do wprowadzenia zmian 
w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego sołectw: Hucisko, 
Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedź-
wiedź, Oblęgór i Strawczyn. Kontynu-
owana jest realizacja zadań w ramach 
funduszu soleckiego.

Trwa zarybianie zbiornika wodnego 
w Strawczynie przez PZW. Wpuszczono: 
400 kg karpia, 150 kg lina, 50 kg amura, 

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

50 kg jazia, 20 kg sandacza, 200 kg pło-
ci, 150 kg karasia pospolitego. W sumie 
do zbiornika trafi 1020 kg narybku.

W zakresie oświaty: do 15 września 
złożono 238 wniosków o przyznanie 
stypendium szkolnego dla 435 uczniów. 
Do UG wpłynęło 9 wniosków o dofinan-
sowanie kosztów na kształcenie pracow-
ników młodocianych.

Wójt, z przewodniczącym RG, zło-
żyli życzenia z okazji DEN. Dyrektorzy 
otrzymali nagrody wójta.

W ramach II edycji Świętokrzyskie-
go Programu Rozwoju Edukacji na Ob-
szarach Wiejskich, wsparcie otrzymały: 
ZPO w Oblęgorku - pracownia języko-
wa, ZPO w Strawczynie - uczniowskie 
zestawy do kształcenia kompetencji 
z matematyki, SP w Niedźwiedziu – in-
teraktywny zestaw multimedialny.

W zakresie kultury i sportu: 16 
września br. w Warszawie wójt odebrał 
wyróżnienie „Sportowa Gmina”, przy-
znane przez Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej, 13 października, w stolicy, 
gmina otrzymała statuetkę dla laure-
atów  Europejskiego Tygodnia Sportu 
za I miejsce w woj. świętokrzyskim i II 
w kraju, w kat. gmin od 7,5 do 15 tys. 
mieszkańców. Gmina zajęła czołowe 
miejsce w Najlepszej Sportowej Akcji 

Wakacyjnej, organizowanej przez woje-
wodę świętokrzyskiego.

W Oblęgorku odbył się Kongres Re-
gionalistów. Gmina uczestniczyła także 
w Turnieju Orlika o Puchar Premiera 
D. Tuska. Drużyna z Promnika dostała 
się do finału krajowego tego turnieju. 
23 października br. minister sportu i tu-
rystyki zaprosił wójta oraz kibiców ze 
Strawczyna na te zawody.

W końcu września gmina prezento-
wała swoje walory i dorobek na Święcie 
Małych Ojczyzn w Kielcach.

W zakresie ochrony p.poż: 10 stra-
żaków z OSP Strawczyn ukończyło kurs 
sternika motorowego, zakupiono zestaw 
pływający, marki FALCON – ponton 
wraz z silnikiem marki Honda  dla OSP 
Strawczyn, przy wsparciu Związku OSP 
w Kielcach zakupiono: 2 aparaty po-
wietrzne, piłę do betonu i stali, radio-
stację dla OSP Strawczyn oraz: zbiornik 
brezentowy, prądownicę i 2 mundury ko-
szarowe – dla OSP Hucisko.

W Kielcach odbyło się zakończenie 
Akcji „Krew darem życia”, gm. Straw-
czyn po raz kolejny została uhonorowana 
tytułem „Najofiarniejszej w Regionie”. 
Puchar i gratulacje odebrał wójt gminy.

Gmina po raz drugi zajęła I miejsce 
w konkursie wojewódzkim „Przyjazna 
Wieś” za najlepszy projekt w zakresie 
infrastruktury na terenach wiejskich, ze 
wsparciem środków unijnych. Nagrodę 
oraz czek w wysokości 5 tys. zł odebrał 
wójt gminy.

Wójt uczestniczył w licznych spotka-
niach, konferencjach, seminariach w re-
gionie reprezentując tam naszą gminę.

Wójt wydał 10 zarządzeń w sprawach 
istotnych dla funkcjonowania gminy.

Od ostatniej sesji Rady Gminy, wójt wykonywał bądź nadzorował prace 
związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał RG, przygotowaniem pro-
jektów uchwał, analizą wniosków komisji RG, realizacją kalendarza wyborcze-
go oraz realizacją inwestycji.

Akcja trwała od 2 maja do 30 września 
bieżącego roku. Odwiedziliśmy 19 miej-
scowości województwa świętokrzyskie-
go, gdzie do oddania tego drogocennego 
leku zgłosiło się 1328 dawców, oddając 
596,480 litrów krwi a ok. 200 osób wy-
raziło chęć przystąpienia do Krajowego 
Rejestru Dawców Szpiku. 

Najofiarniejsi okazali się mieszkańcy 
gmin: Strawczyn, Sobków, Daleszyce, Ła-
gów oraz Stopnica: 335 dawców z gminy 
Strawczyn oddało 150,550 litrów krwi, to 
rekordowa ilość w tej edycji. W Sobkowie 
– jednorazowo krew oddało 264 dawców. 
Pozyskaliśmy w ten sposób 118,500 litrów 

krwi. Dziękujemy 173 dawcom z Gmi-
ny Daleszyce, którzy ofiarowali 77,780 
litrów krwi. Nie zawiedli nas również 
mieszkańcy gminy Łagów, którzy w licz-
bie 102 dawców oddali 45,900 litrów krwi. 
Nieobojętni na potrzeby krwiolecznictwa 
byli mieszkańcy Stopnicy, gdzie pobrano 
30,600 litrów krwi od 68 dawców. Cieszy 
nas fakt, że do akcji przystąpili, po długiej 
nieobecności, mieszkańcy: Skorzeszyc, 
Świętej Katarzyny, Zagnańska, Bobrzy, 
Secemina, Bukowy. 

Przekazujemy Wam słowa najwyższe-
go uznania i szacunku za aktywną działal-
ność na rzecz popularyzowania idei hono-

Z największa radością i satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy Akcję Letnią „Krew Darem Życia” 2010. W tym trudnym 
okresie dla krwiolecznictwa, podjęliście Państwo działania, które mają ogromny wpływ na zwiększenie ilości pozyskiwanej krwi 
wśród społeczności lokalnej. Nie sposób jest wycenić wartości tej pracy, bowiem ratowanie ludzkiego życia nie ma ceny. To dzięki 
ofiarności i zaangażowaniu w działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa możemy wspólnie cieszyć się z jej wyników. 

rowego krwiodawstwa w naszym regionie. 
Takie działania przywracają wiarę w ludzi, 
dla których wartość życia jest najcenniej-
sza.

Dziękujemy mediom lokalnym za ich 
wsparcie w szczytnej akcji informowania 
społeczności lokalnej o konieczności od-
dawania krwi potrzebującym.

Słowa wdzięczności kierujemy rów-
nież do wszystkich tych, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do realizacji 
tego przedsięwzięcia.

Dyrektor oraz pracownicy  
Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Kielcach
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Z okazji przyjazdu delegacji niemiec-
kiej w Urzędzie Gminy w Strawczynie 
przygotowana została wystawa przybli-
żająca historię i zabytki naszego regionu 
oraz informująca lokalną społeczność o re-
alizowanym projekcie. Do przygotowania 
wystawy wykorzystano prace plastyczne 
i makiety, wykonane przez uczniów ZPO 
w Strawczynie, pod kierunkiem A. Baza-
lińskiej.

Wizyta rozpoczęła się uroczystym po-
witaniem gości przez wójta gminy Tade-
usza Tkaczyka i dyrektor ZPO w Straw-
czynie – Jadwigę Elżbietę Błaszczyk oraz 
zaangażowanych w realizację projektu na-
uczycieli: Elizę Żelazną, Magdalenę Ci-
szek, Krzysztofa Siwka oraz pracowników 
Urzędu Gminy: Grzegorza Wawrzeńczy-
ka i Grzegorza Gada. Podczas spotkania 
partnerzy omówili zasady i plany współ-
pracy, opracowali narzędzia i materiały 
umożliwiające realizację pierwszych zało-
żeń projektu. Goście mieli ponadto okazję 
zobaczyć najpiękniejsze miejsca w Straw-
czynie, wysłuchać koncertu gminnej orkie-

stry dętej oraz zwiedzić Kielce i Kraków. 
Otrzymali również od gospodarzy drob-
ne pamiątkowe upominki ściśle związa-
ne z kulturą i tradycją regionu. Wszystko 
wskazuje na to, że rozpoczęta współpraca 
powinna układać się jak najlepiej.

Informacje o projekcie:
w skład Comenius Regio Partnerskie-

go Projektu wchodzą dwa regiony part-
nerskie: Stadt Südliches Anhalt i Gmina 
Strawczyn wraz z partnerami lokalnymi: 
Ludwigsgymnasium Köthen, Grundschu-
le Edderitz, Mischfutter und Landhandel 
GmbH, Zespołem Placówek Oświatowych 
w Strawczynie, zakładem komunalnym 
oczyszczalnia ścieków w Strawczynie.

Projekt Comenius Regio ukierunkowa-
ny jest przede wszystkim na wzajemne po-
znanie warunków życia na obszarach wiej-
skich, ze szczególnym uwzględnieniem 
relacji pomiędzy systemem kształcenia 
a rynkiem pracy oraz znalezieniem podo-
bieństw i różnic między narodami. Ważny 
aspekt współpracy stanowić będzie ponad-

W ramach Projektu Comenius Regio

Doroczne konkursy rozstrzygnięte!

Delegacja niemiecka  
w Strawczynie

Na przełomie października i listopada br. miała miejsce wizyta robocza, na którą 
przybyli do Strawczyna goście z Niemiec w ramach  międzynarodowej współpracy 
związanej z realizacją założeń projektu Comenius Regio: „Porównawcze badania 
systemów zarządzania i struktur szkolnych na terenach wiejskich: Anhald – Bitter-
feld (Niemcy) oraz gminy Strawczyn (Polska) w aspekcie socjalnej integracji uczniów 
i praktykantów z ich regionem ojczystym”.

to wymiana doświadczeń oraz możliwość 
uczenie się od partnera. Duże znaczenie 
dla obydwu stron ma również nawiązanie 
trwałego i owocnego partnerstwa.

Do głównych celów projektu zaliczyć 
należy:

- uświadomienie władzom i urzędni-
kom lokalnym wpływu struktury zarządza-
nia oraz struktur oświatowych na socjalną 
integrację uczniów z terenów wiejskich 
z ich „małą ojczyzną” oraz efektywniej-
sze zbadanie powiązań gospodarki ze 
szkolnictwem w danym rejonie, w ramach 
szkolnych procesów kształcenia;

- zorganizowanie przez partnerów 
projektu „warsztatów naukowych” na te-
renie gmin (w Strawczynie będzie to sala 
przy oczyszczalni ścieków, w której zo-
staną zorganizowane zajęcia z przyrody, 
biologii); w miejscach tych prowadzone 
będą zajęcia o tematyce zawodowej, któ-
re w przyszłości mają ułatwić młodzieży 
wybór zawodów, szczególnie tych związa-
nych z nowoczesnym rolnictwem;

- wykształcenie u uczniów, poprzez 
uczestnictwo w „warsztatach naukowych”, 
umiejętności przygotowujących ich do 
wykonywania zawodów, zapewnienie 
przygotowania praktycznego, zachęcenie 
ich do nauki zawodów, na które występuje 
zapotrzebowanie w regionie; 

- wzmocnienie socjalnej integracji oraz 
lokalnego patriotyzmu uczniów poprzez 
korzystanie z miejsc praktyk zawodowych, 
które zapewnią wspominane wyżej „warsz-
taty naukowe”;

- przeciwdziałanie opuszczaniu przez 
młodzież ich rejonu rodzinnego, stworzenie 
trwałej więzi młodzieży z małą ojczyzną.

W konkursie na „Najbardziej zadba-
ną zagrodę wiejską i działkę” zapadły 
następujące rozstrzygnięcia:

W kategorii gospodarstwo rolno 
- produkcyjne (produkcja zwierzęca 
i roślinna) I miejsce zajęło gospodarstwo 
Haliny i Stanisława Raczyńskich ze 
Strawczyna, II – Marek Stępień z Prom-
nika, III – Kazimiera i Mirosław Łazar-
czyk ze Strawczyna.

Wyróżnienia: Barbara i Jarosław 
Gos ze Strawczynka, Danuta i Lech Stan-
kowscy z Niedźwiedzia oraz Krystyna 
i Mirosław Chochel z Niedźwiedzia.

W kategorii gospodarstwa niepro-
dukcyjne: I miejsce Renata i Grzegorz 
Jas ze Strawczynka, II – Sylwia i Tomasz 
Gad ze Strawczyna, III – Wiesława i Jó-
zef Jarząbek z Oblęgora.

W kategorii działkowicze: I miejsce: 
Bogusława i Marek Gos z Rudy Straw-

czyńskiej, II – Joanna i Mariusz Maliccy 
ze Strawczyna, III – Halina i Aleksander 
Wolder oraz Agata i Waldemar Gawroń-
scy z Promnika.

Laureaci otrzymali wartościowe nagro-
dy rzeczowe.

W konkursie na „Najbardziej 
wszechstronne sołectwo” oceniane były: 
ogólny wygląd sołectwa, zorganizowane 
imprezy sportowo - kulturalne, osiągnięcia 
sołectw podczas festynu „Strawczynada”, 
uczestnictwo w konkursie na „Najbardziej 
zadbaną zagrodę wiejską i działkę” oraz 
udział w Akcji „Krew Darem Życia”.

Po przeanalizowaniu wyników, komi-
sja postanowiła przyznać nagrody w na-
stępujący sposób: I miejsce - sołectwo 
Strawczynek - nagroda w wysokości  
12 000 zł, II – sołectwo Promnik - 9 000 
zł, III – sołectwo Strawczyn - 6 000 zł, III 
– sołectwo Niedźwiedź - 6 000 zł.

Wyróżnienia: sołectwa Oblęgór, 
Chełmce i Ruda Strawczyńska - nagrody 
po 4 000 zł.

Uhonorowano także sołtysów upomin-
kami wartości: za I miejsce – sołtys wsi 
Strawczynek – 150 zł, za II miejsce – soł-
tys wsi Promnik 120 zł, za III miejsce – 
sołtys wsi Strawczyn – 100 zł, za III miej-
sce - sołtys wsi Niedźwiedź – 100 zł.

 Wyróżnienia: sołtys wsi Oblęgór – 80 
zł, sołtys wsi Chełmce – 80 zł oraz sołtys 
wsi Ruda Strawczyńska – 80 zł.

Komisja postanowiła nagrodzić sołec-
twa Promnik i Oblęgór, które przygoto-
wały wieńce na dożynki, w ramach festy-
nu “Strawczynada”. Uhonorowano osoby, 
które były zaangażowane w ich wykona-
nie, nagrodą rzeczową w postaci sprzętu 
gospodarstwa domowego (mikser) dla 
każdego sołectwa o wartości do 230 zł za  
1 sztukę. (J.)

Najlepsze sołectwa, najładniejsze zagrody i działki
Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku przeprowadzone zostały konkursy: na „Najbardziej wszechstronne sołectwo” 

oraz na „Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i działkę”. Komisja, której przewodniczył Wiesław Piotrowski - przewodniczący Rady 
Gminy, wizytowała zgłoszone do konkursu podmioty i wydała werdykty.
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OGŁOSZENIE PŁATNE



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

Na początku przedstawiciele do-
tychczasowych władz stowarzyszenia 
(zarządu, rady i komisji rewizyjnej) 
przedstawili sprawozdania za okres 
upływającej kadencji: 2008 – 2010, a ko-
misja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium dla zarządu. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie w głosowaniu tajnym wybra-
no nowe władze stowarzyszenia na ka-
dencję: 2010 – 2012 r. W skład zarządu 
weszli: Jarosław Wałek – prezes, Szy-

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” 

Turniej Orlika 2012

Wybrano nowe władze
W remizie OSP w Miedzianej Górze, 20 października br., odbyło się Wal-

ne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Bobrzy” . W zebraniu uczestniczyło 47 członków.

mon Szot – wiceprezes, Kamila Grela 
– Oleś – wiceprezes, Lidia Putowska 
– wiceprezes oraz Rafał Bednarczyk - 
sekretarz

Radę stanowią: Maciej Lubecki – 
przewodniczący, Aneta Michalecka 
– wiceprzewodnicząca, Łukasz Kró-
lik – sekretarz, Robert Pokrzywiński, 
Jerzy Wójcik, Leonard Świerczyński,  
Łukasz Szyszka, Tadeusz Dąbrowa, 
Stanisław Misztal, Józef Florek,  Ewa 
Kita,  Maria Niciejewska, Tadeusz 

Tkaczyk, Wiesław Piotrowski i Jan 
Łakomiec – członkowie.

Do komisji rewizyjnej zostali wybra-
ni: Stanisław Zdyb – przewodniczący, 
Małgorzata Popiel – wiceprzewodni-
cząca, Zbigniew Krakowiak, Cezary 
Majcher i Krzysztof Wesołowski – 
członkowie.

Nad prawidłowym przebiegiem taj-
nego głosowania czuwała komisja skru-
tacyjna w składzie: Rafał Sadza – prze-
wodniczący, Dorota Socha – członek 
i Michał Prokop - członek

Poza wyborem nowych władz 
uchwalono składki dla gmin w wysoko-
ści 0,50 zł od mieszkańca oraz poprawki 
w Lokalnej Strategii Rozwoju. Powoła-
no także pełnomocnika w sprawach sto-
sunku pracy z prezesem zarządu, którym 
został Robert Pokrzywiński.

„Turniej Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska” rozpoczął sie w naszej 
gminie we wrześniu br.”. Po raz pierwszy 
zorganizowano rozgrywki piłki nożnej 
na taką skalę, na wszystkich szczeblach 
rozgrywek w całym kraju uczestniczy-
ło 10 000 drużyn dziewcząt i chłopców 
(100 000 młodych ludzi) w czterech ka-
tegoriach wiekowych 

Z naszej gminy eliminacje wojewódz-
kie wygrała drużyna dziewcząt starszych 
(12-13 lat) i awansowała do Finału Woje-
wódzkiego, który odbył się w Nowinach 
w październiku br. Dziewczęta reprezen-
towały Zespół Placówek Oświatowych 
w Promniku, a grały w składzie: Dagmara 
Frankowska, Weronika Kobiec, Ani-
ta Kowalska, Paulina Stępień, Sylwia 
Świercz, Sylwia Wąsowic, Katarzyna 
Łuszcz, Agata Bujak, Natalia Doroszko 
i Aldona Wąsowicz. Opiekunem i trene-
rem był Zbigniew Płaneta.

Drużyna dziewcząt starszych z Prom-
nika zwyciężyła również w Finale Woje-
wódzkim w Nowinach i awansowała do 
Finału Krajowego, który odbył się ostatnio 
w Warszawie. Nasze dziewczęta godnie 
reprezentowały województwo świętokrzy-
skie, jednak uległy w meczach eliminacyj-
nych i nie wyszły ze swojej grupy, zajmu-
jąc miejsca 13 - 16 w Polsce. To i tak duży 
sukces naszej drużyny.

Brawo nasze  
dziewczęta  
z Promnika

- 1 listopada, na cmentarzu para-
fialnym w Strawczynie, zgromadził się 
tłum wiernych odwiedzających mogiły 
bliskich zmarłych. Zostały odprawione 
dwie msze św. poprzedzone modlitwą 
i różańcem za Wszystkich Świętych 
i zmarłych spoczywających na naszym 
cmentarzu. Przed sumą odbyła się pro-
cesja, której przewodniczył ks. dziekan 
Tadeusz Szot, proboszcz naszej parafii. 

- W Gminnej Bibliotece Publicznej 
odbyło się spotkanie autorskie z pisa-
rzem Wiesławem Drabikiem w spotka-
niu uczestniczyło ok. 100 dzieci. Literat 
opowiadał o swojej twórczości, czytał 
swoje utwory, przeprowadzał dla dzieci 
konkursy.

- Danuta Parol - redaktor „Echa 
Dnia” przekazała Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Strawczynie kilkadziesiąt 

Wieści z gminy – w skrócie
waniem tego projektu było 14 - dniowe 
oszczędzanie, prowadzone przez dzieci 
w domu, pod czujnym okiem rodziców. 

- W Majątku Ziemskim ,,Resztówka 
Sienkiewiczowska” w Oblęgorku odbyła 
się pogoń za lisem czyli tradycyjny Hu-
bertus. Do gonitwy stanęło 11 koni, lisa 
złapał Leszek Ludwikowski z Kielc.

 - Na stadionie piłkarskim Korony 
w Kielcach odbyło się szkolenie mło-
dych adeptów piłkarskich przez zawod-
ników Korony Kielce. W treningu wzięli 
udział uczniowie klas 1-3. Naszą gminę 
reprezentowało 18 uczniów ze szkoły 
w Promniku, najlepszym zawodnikiem 
naszej drużyny okazał się Mikołaj Mier-
nikiewicz. Zespołem opiekowali się: 
Katarzyna Głowacka, Ewelina Dudek 
i Michał Dziura.

woluminów z wła-
snych zbiorów do-
mowych, za które 
serdecznie dzięku-
jemy.

- Uczniowie kla-
sy III SP w Prom-
niku uczyli się 
podstaw wiedzy 
z zakresu gospoda-
rowania finansami 
w ramach projektu 
edukacji finansowej 
„Od grosika do zło-
tówki”. Podsumo-

 Młodzi piłkarze z Promnika, ze swoimi opiekunami, na sta-
dionie Korony w Kielcach.


