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O wyborach sołtysów i rad sołeckich - czytaj na str. 7

dokończenie na str. 2

Z sesji Rady Gminy

 W LGD „Dorzecze Bobrzy”Walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze OSP

Radni przyjęli  
budżet na 2011 rok

Założenia polityki społeczno-gospodarczej gminy na 2011 
rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata: 2011 – 
2021 oraz budżet gminy na rok bieżący, to główne tematy ob-
rad Rady Gminy 10 lutego br.

Sesję otworzył przewodniczący rady Stanisław Zdyb, witając 
uczestników obrad z radnymi powiatu: Zbigniewem Banaśkiewi-
czem i Tomaszem Zbrógiem, wójta gminy Tadeusza Tkaczyka, 
sołtysów oraz dyrektorów szkół gminnych. Radni przyjęli porzą-
dek obrad i przystąpili do jego realizacji. Radni, przyjmując budżet gminy na 2011 rok, głosowali imien-

nie, na zdjęciu: głosuje Małgorzata Rządkowska.

Kontrowersje 
wokół składek
Walne Zebrania Członków LGD „Do-

rzecze Bobrzy” obradowało 27 stycznia 
br. w świetlicy OSP w Miedzianej Górze. 
Ze względu na brak quorum, zebranie, 
przy obecności 35 członków, rozpoczęło 
się w II terminie. Obrady otworzył pre-
zes zarządu Jarosław Wałek.

Sprawozdania z działalności zarządu 
oraz rady, między walnymi zebraniami, 
złożyli: Jarosław Wałek oraz przewodni-
czący rady Maciej Lubecki.

LGD w ramach działania 4.1 - wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju w 2010 
r. - ogłosiła nabór wniosków na operacje 
z zakresu „Małe projekty”. Do 9 listopa-
da 2010 r. wpłynęło 34 wniosków, w tym 
z gminy Strawczyn – 5.

dokończenie na str. 5

dokończenie na str. 4

Na strażaków  
zawsze można liczyć !

W I kwartale br. w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 
gminy Strawczyn przeprowadzane są zebrania sprawozdawczo – wyborcze, bo-
wiem upłynęła 5 – letnia kadencja władz strażackich. Na tych zebraniach straża-
cy podsumowują swoją dotychczasową działalność oraz przyjmują plany działa-
nia na okres następny. Ponadto przeprowadzają wybory nowych władz OSP. 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w 2010 roku w Straw-
czynie, na zdjęciu: druhowie w tzw. „bojówce”.

29 stycznia 2011 r. odbyło się walne 
zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
w OSP Strawczyn. W zebraniu uczestni-
czyli: wiceprezes ZW ZOSP w Kielcach 
Ireneusz Żak, z-ca Komendanta Miej-
skiego PSP w Kiel-
cach st. bryg. Krzysz-
tof Janicki, wójt 
gminy Strawczyn Ta-
deusz Tkaczyk, z-ca 
komendanta gminne-
go OSP Karol Piche-
ta oraz członek ZG 
ZOSP w Strawczynie 
Grzegorz Stępień. 

Obrady prowa-
dził prezes Bogusław 
Gos, który złożył 
sprawozdanie z dzia-
łalności jednostki za 

ubiegły rok z uwzględnieniem mijającej 
kadencji, a uzupełnili je druhowie: Józef 
Jaworski, Bogdan Woźniak, Michał 
Jaworski, Marcin Jaworski oraz Paweł 
Woźniak.
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dokończenie ze str. 1

W ramach zapytań i interpelacji, radna 
Małgorzata Rządkowska zapytała wój-
ta o program oświetlenia wsi Korczyn, 
wnioskując o wymianę lamp oraz zwróciła 
uwagę na błąd w relacji z sesji RG w „Zie-
mi Strawczyńskiej”. W odpowiedzi na te 
problemy (pod koniec sesji) wójt poinfor-
mował, iż w budżecie nie zarezerwowano 
środków na oświetlenie Korczyna z powo-
du ich braku. Wymiana starych lamp na 
nowe wymagałaby środków w wysokości 
ok. 41 tys. zł, których, po prostu, nie ma. 
Niżej podpisany stwierdził, że błąd w rela-
cji z poprzedniej sesji zostanie sprostowany 
w numerze lutowym.

Radni przyjęli założenia polityki spo-
łeczno-gospodarczej na 2011 rok, po czym 
rozpoczęli dyskusję nad projektem uchwa-
ły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata: 2011 – 2021. Zarówno radni 
z Korczyna, jak i kilku obecnych na sesji 
mieszkańców tej miejscowości, zwrócili 
uwagę na pominięcie w budżecie gminy 
na rok bieżący, poza opłatami za zadania 
wykonane, inwestycji w tym sołectwie. 
Radna Małgorzata Rządkowska oraz kil-
koro mieszkańców zwróciło uwagę m.in. 
na brak: oświetlenia, kanalizacji, dróg czy 
środków na remont dachu na miejscowej 
szkole. Uwagi dotyczyły także braku połą-
czenia komunikacyjnego z Kielcami.

Ustosunkowując się do tych proble-
mów, wójt gminy stwierdził, że zapropono-
wane w projekcie Prognozy jak i budżetu 
gminy inwestycje nie są inwestycjami wój-
ta, lecz całej społeczności gminnej. Główne 
nakłady zostały skierowane na inwestycje 
kontynuowane: „miałbym kaca moralnego, 
gdybym nie wykorzystał środków z Unii 
Europejskiej na budowę zalewu, boiska 
sportowego i centrum sportowo-rekreacyj-
nego. Trzeba zakończyć to, co się obecnie 
robi ! - mówił Tadeusz Tkaczyk. Przy tych 
wydatkach, na inne zadania pieniędzy, po 
prostu, nie ma. 

Z sesji Rady Gminy

Radni przyjęli  
budżet na 2011 rok

SVS jest obszernym zestawem da-
nych statystycznych prezentowanych na 
wszystkich poziomach podziału teryto-
rialnego. Opracowanie może tworzyć 
bazę przydatną podczas diagnozowania 
warunków i poziomu rozwoju regionu 
oraz badania zróżnicowania zjawisk spo-
łeczno-gospodarczych. Ponadto zawiera 
dane o zasobach informacyjnych staty-
styki publicznej.

Ten kompleksowy, jednolity meto-
dologicznie i jakościowo materiał prze-
kazany został dla 1865 radnych podczas 
sesji inauguracyjnych w 115 radach 
w województwie 

Urząd Statystyczny - radnym
Na stronie Urzędu Statystycznego w Kielcach dostępne jest  Statystyczne Vade-

mecum Samorządowca 2010 (http://www.stat.gov.pl/kielce/index_PLK_HTML.htm).
Na portalu informacyjnym GUS od 

1 grudnia ub. r. została udostępniona 
także największa, bezpłatna, publiczna 
baza danych Bank Danych Lokalnych 
w miejsce dotychczas funkcjonującego 
Banku Danych Regionalnych. W BDL 
po raz pierwszy udostępnione zostały 
dane o miejscowościach statystycznych 
w każdej gminie. Baza zawiera ponad 
20 tys. zmiennych opisujących sytuację 
społeczno-gospodarczą i stan środowi-
ska, prezentowanych w szeregach czaso-
wych od 1995 r. 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach

Lidia Jarosz

Do relacji z sesji Rady Gmi-
ny, w poprzednim numerze „ZS”, 
wkradł się błąd: nieprawdą jest, że 
przewodniczący komisji RG otrzy-
mują za posiedzenie 150 zł a człon-
kowie 120 zł. Radni ci pobierają 
ryczałty miesięczne. Za niezamie-
rzoną pomyłkę przepraszam Zain-
teresowanych i Czytelników.

Jerzy Kosowski

Sprostowanie

Radni dokonali nieznacznych przesu-
nięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
i przyjęli ją przy 2 głosach sprzeciwu.

Projekt budżetu na rok bieżący zaopinio-
wał wójt gminy: jest to budżet – stwierdził 
– zamykający duże inwestycje w gminie, 
jest to realizacja zadań i zobowiązań kon-
tynuowanych. Jego pozytywnym akcentem 
jest zwiększony podatek od osób fizycz-
nych, który osiągnie sumę 700 tys. złotych. 
Zagrożeniem mogą być założone wpływy 
z „Totalizatora Sportowego” – 1,5 miliona 
złotych i 200 tys. zł ze sprzedaży mienia 
gminnego. Jeśli tych pieniędzy braknie, 
trzeba będzie zwiększyć zadłużenie gminy. 
Tymczasem roczna spłata kredytów, wraz 
z odsetkami, to 2,5 miliona złotych, przez 
następnych kilka lat. To znacznie ograniczy 
możliwości inwestycyjne gminy.

Skarbnik gminy Justyna Stępień za-
prezentowała następnie pozytywną opinię 
- o projekcie budżetu gminy na rok 2011 
- Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Radni przyjęli budżet gminy na 2011 
rok przy 4 głosach sprzeciwu.

Budżet gminy zakłada dochody w wy-
sokości 35.034.555 zł, zaś wydatki na po-
ziomie 37.787.655 zł. Deficyt w wysokości 
2.753.100 zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytów: 2.453.100 zł  
oraz pożyczek w kwocie: 300.000 zł. 

W budżecie stworzono rezerwy: ogól-
ną w wysokości 90.000 zł oraz celową 
– 70.000 zł (na zarządzanie kryzysowe). 
Ustalono także dochody w kwocie 125.000 
zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych oraz wydatki 
w wysokości 125.000 zł na realizację za-

dań określonych w gminnych programach 
przeciwalkoholowym i przeciwdziałania 
narkomanii. Na wydatki, w ramach Fundu-
szu Sołeckiego, przeznaczono 240.422 zł.

Rada podjęła ponadto uchwały w spra-
wach:

- udzielenia pomocy finansowej, w wy-
sokości 825.000 zł,  Starostwu Powiatowe-
mu na zadanie - przebudowa dróg powia-
towych: Piotrowiec – Chełmce – Promnik 
oraz Oblęgorek – Porzecze – etap I,

- zaciągnięcia kredytu długotermino-
wego w wysokości 3.611.802 zł na pokry-
cie planowanego deficytu budżetu gminy 
w 2011 r. oraz na spłatę wcześniej zacią-
gniętych kredytów i pożyczek (całkowita 
spłata kredytu – w 2021 r.),

- określenia warunków i trybu wspiera-
nia i rozwoju sportu w gminie,

- ustalenia stawek dotacji przedmioto-
wej dla ZGK w Strawczynie,

- dodatkowego wynagrodzenia roczne-
go wójta (tzw.”13 pensja”) w wysokości 
8,5 % sumy wynagrodzenia rocznego,

- wyrażania zgody na bezprzetargo-
wą sprzedaż działki o pow. 0,0662 ha, 
w Strawczynku (dla potrzeb bazy hotelo-
wej przy centrum sportu i rekreacji w tej 
miejscowości),

- wskazania przedstawicieli gminy 
w Zgromadzeniu Zw. Gmin Powiatu Kie-
leckiego w Zlewni Górnej Nidy, z siedzibą 
w Morawicy : Tadeusz Tkaczyk i Grze-
gorz Stępień,

- określenia składu osobowego Rady 
Społecznej samodzielnego Samorządowe-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Straw-
czynie: Wiesław Piotrowski – przewod-
niczący, Stanisław Gieroń, Włodzimierz 
Szczepański, Małgorzata Wawrzeńczyk 
– członkowie oraz Karol Dostal – przed-
stawiciel wojewody.

Radni przyjęli następnie plany pracy 
komisji stałych Rady Gminy, wójta i Rady 
Społecznej SZOZ na 2011 r. 

(Kos.)
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Redaktor naczelny „Ziemi Strawczyńskiej” obchodzi 40-lecie pracy zawodowej

- wznowiono prace przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej w Chełmcach,

- złożono wniosek o dofinansowanie, 
w ramach PROW, zadania pn.”Budowa 
szlaku rowerowego w gminie Strawczyn”,

- zaktualizowany został wniosek 
o dofinansowanie zadania pn.”Rewitali-
zacja mjsc. Strawczyn”,

- trwają prace planistyczne zmierza-
jącego wprowadzenia zmian w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego sołectw: Hucisko, Korczyn, 
Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Ob-
lęgór, Strawczyn,

- opracowany został wniosek o pozy-
skanie środków, w ramach działania „Od-

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

nowa i rozwój wsi”, na realizację zadania 
pn. „Nasadzenia uzupełniające w zabyt-
kowej Alei Lipowej w Oblęgorku”.

W zakresie kultury i sportu – ogło-
szony został konkurs na nazwę krytej 
pływalni w Strawczynku (zgłoszono 34 
propozycje, konkurs trwa do 20 lutego 
br.),

- w świetlicy SCKiS odbył się występ 
iluzjonisty Łukasza Podymskiego,

- SCKiS było organizatorem Gminne-
go Turnieju Piki Nożnej Halowej, wzięło 
w nim udział 12 drużyn,

- złożono wniosek w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej na realizację zada-
nia „Żyj z pasją”. Wnioskowana kwota to 

Od ostatniej sesji - 28 grudnia ub. roku, wójt wykonywał, bądź nadzorował 
prace związane z: analizą wniosków, określeniem sposobu realizacji uchwał oraz 
przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy, oraz realizacją inwestycji:

65 tys. zł. Projekt obejmuje zajęcia spor-
towe, pozalekcyjne na obiekcie w Straw-
czynku.

W zakresie oświaty – na początku 
roku podpisano umowy na dostawę ole-
ju opałowego, na dowożenie uczniów do 
szkół, na dostawę opału dla szkół.

Inne ważne wydarzenia:
- Krajowa Rada Izb Rolniczych za-

rządziła wybory do walnych zgromadzeń 
izb na dzień 3 kwietnia br. Stosowana 
uchwała została wywieszona na tablicy 
ogłoszeń UG oraz przekazana sołtysom.,

- od 5 lutego rozpoczęły się zebrania 
wiejskie w sprawie wyboru sołtysów i rad 
sołeckich – piszemy o nich oddzielnie.

Odbyła sie comiesięczna narada ka-
dry kierowniczej UG oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy.

Wójt uczestniczył w spotkaniach, na-
radach i konferencjach, na których repre-
zentował interesy gminy i jej mieszkań-
ców. Gospodarz gminy wydał ponadto 
17 zarządzeń w sprawach ważnych dla 
gminy.

W liście gratulacyjnym do Jubilata, 
Marszałek Adam Jarubas pisze:      

„Dziennikarstwo w najlepszym sty-
lu i profesjonalizm – to przymioty, któ-
re budują Pana zawodowy wizerunek. 
Wiarygodność, rzetelność źródeł oraz 

Gratulacje od Marszałka !
Redaktor naczelny i twórca naszej, samorządowej gazety gminnej – Jerzy Kosowski obchodzi 40-lecie swojej dzienni-

karskiej pracy zawodowej. Z tej okazji, na noworocznym spotkaniu dziennikarzy regionu świętokrzyskiego z władzami 
samorządowymi województwa, w Wojewódzkim Domu Kultury, Jubilat otrzymał dyplom – list gratulacyjny od Marszał-
ka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa. List, kwiaty oraz upominki wręczyli: przewodniczący Sejmiku Marek Gos 
oraz wicemarszałek woj. świętokrzyskiego – Grzegorz Świercz.

przejrzystość i nowoczesność warsztato-
wa uzupełniają zawodowy image.

Z okazji jubileuszu 40-lecia pracy 
dziennikarsko - redaktorskiej, w imie-
niu Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego, składam Panu najserdeczniejsze 

gratulacje oraz życzenia zdrowia, satys-
fakcji z życiowych dokonań i osobistej 
pomyślności. Ogromnie cenię sposób, 
w jaki uprawia Pan trudną sztukę jaką 
jest dziennikarstwo. Opisując fakty, 
zawsze dochowuje Pan zasady obiek-
tywizmu i należytej staranności. Pań-
ska wieloletnia praca w redakcjach: 
m.in.: „Słowa ludu”, „Echa Dnia” oraz 
w pięciu tytułach prasy samorządowej 
(„Gołoborze”, „Ziemia Strawczyńska”, 
„Głos Miedzianej Góry”, „Głos Sobko-
wa” oraz „Gazeta Zagnańska”) w zna-
czący sposób przyczyniły się do rozwoju 
kieleckiego dziennikarstwa i wzmoc-
nienia roli, jaką w procesie budowania 
społeczeństwa obywatelskiego ma do 
odegrania prasa samorządowa.

Wyrażam głęboką nadzieję, że na-
dal będzie Pan dzielił się życiową mą-
drością i doświadczeniami z młodszymi 
adeptami dziennikarstwa, okazując im 
przychylność i zrozumienie. Raz jeszcze 
gratuluję dotychczasowego dorobku, 
życzę kolejnych sukcesów i jeszcze wie-
lu pięknych jubileuszy”.

Tego dnia Jubilat otrzymał także 
liczne gratulacje od swoich kolegów po 
piórze, wśród których było wielu wycho-
wanków nestora kieleckiego dziennikar-
stwa.

Dyplom, upominki oraz kwiaty wręczają Jubilatowi: przewodniczący Sejmiku Ma-
rek Gos oraz wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.
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„Dbajmy o czystość i porządek w naszej gminie”

Na terenie gminy Strawczyn znajduje 
się 2124 posesji. Niestety, tylko 1792 z nich 
zawarło umowę na odbiór odpadów komu-
nalnych, co stanowi 85 % posesji w gminie. 
Zgodnie z § 8 ust. 2 „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Straw-
czyn”, właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do udokumentowania sposobu i częstotli-
wości odbioru odpadów komunalnych poprzez 
pobieranie, przechowywanie i okazywanie na 
żądanie gminy, dowodów wykorzystania tych 
usług przez uprawnione jednostki.

Przypominamy, że na odpady niesegre-
gowane są stosowane pojemniki blaszane 

Tylko 1792 umowy...
Niniejszą publikacją wznawiamy serię artykułów dotyczących utrzymania 

czystości i porządku w naszej gminie.
o poj. 110 l, zaś do selektywnej zbiórki od-
padów służą:

• Worki żółte z tworzywa sztucznego 
z napisem „plastik”, do którego wrzuca-
my: butelki po napojach PET, opakowania po 
kosmetykach, środkach czystości, woreczki 
po mleku oraz foliowe opakowania (worecz-
ki foliowe, reklamówki). 

Do worków żółtych przeznaczonych na 
plastik nie wrzucamy: styropianu, zużytych 
pampersów, obuwia, kartonów po sokach 
i napojach. 

• pojemnik zielony z napisem „szkło”, 
do którego wrzucamy: szklane butelki, sło-

iki (bez metalowych nakrętek), szklane opa-
kowania po napojach, artykułach spożyw-
czych i przemysłowych. 

Do pojemników zielonych przeznaczo-
nych na szkło nie wrzucamy: szyb samocho-
dowych, szyb okiennych, porcelany, luster.

Informujemy, że Urząd Gminy w Straw-
czynie, za pośrednictwem Komisariatu 
Policji w Strawczynie, od października 
ubiegłego roku rozpoczął przeprowadzanie 
kontroli w posesjach pod kątem zawierania 
umów z firmą, odbierającą odpady, na wy-
wóz odpadów, co jest zgodne z „Regulami-
nem utrzymania czystości”. Nie przestrzega-
nie zapisów „regulaminu” skutkować będzie 
karami przewidzianymi w odpowiednich 
przepisach.

W następnym numerze podamy terminy 
zbiorki odpadów wielkogabarytowych i zuży-
tego sprzętu elektronicznego.

Walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze OSP

Na strażaków zawsze można liczyć !

Ważnym aspektem zebrania był wybór 
nowych władz OSP na kolejną 5 – letnią ka-
dencję. 

W wyniku wyborów ukonstytuował się 
nowy Zarząd OSP, który przedstawia się na-
stępująco: prezes – Bogusław Gos, naczel-
nik – Józef Jaworski, wiceprezes – Bogdan 
Woźniak, zastępca naczelnika – Krzysztof 
Piec, skarbnik – Elżbieta Kumańska, se-
kretarz – Michał Jaworski, gospodarz – 
Kazimierz Woźniak, kronikarz – Monika 
Jabłońska, członek zarządu – Arkadiusz 
Sękowski. 

Podczas zebrania dokonano również 
wyboru Komisji Rewizyjnej, w skład której 
weszli: Stanisław Ciołak - przewodniczący 
oraz Arkadiusz Gos i Mariusz Gos - człon-
kowie.

OSP zrzesza 51 członków oraz dwie sek-
cje MDP dziewcząt i chłopców.

W roku 2010 strażacy wzięli udział w 52 
akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym:

26 razy przy gaszeniu pożarów i 26 razy 
przy interwencjach związanych z likwidacją 
miejscowych zagrożeń, tj.: wypadki drogo-
we, akcje powodziowe na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego, usuwanie skutków 
wichur i gwałtownych opadów atmosferycz-
nych, likwidacja gniazd niebezpiecznych 
owadów itp. 

Podczas akcji ratowniczo-gaśniczych 
wyróżnili się następujący druhowie: Józef, 
Marcin i Michał Jaworscy, Krzysztof Piec, 
Kazimierz Woźniak, Arkadiusz Gos, Ar-
kadiusz Sękowski, Mariusz Gos, Marcin 
Bąk, Łukasz Woźniak, Rafał Jarząb oraz 
Bartłomiej Jarząbek. 

Jednostka wiele uwagi poświęca szko-
leniom. W roku sprawozdawczym 10 stra-
żaków uzyskało patent sternika motorowod-
nego. Ponadto 5 druhów odbyło  szkolenie 
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
medycznej. 

W 2010 roku OSP Strawczyn wzbogaciła 
się o sprzęt ratownictwa nawodnego, w po-
staci pontonu z silnikiem zaburtowym, łodzi 

płaskodennej oraz niezbędnego wyposaże-
nia, tj.: kapoków, bojek, rzutek i kół ratun-
kowych. Inwestycja ta została sfinansowana 
przez Urząd Gminy w Strawczynie – 31 tys. 
zł, oraz ZG ZOSP RP – 25 tys. zł. Ponadto 
ze środków gminy i z dotacji KSRG uzupeł-
niono niezbędny sprzęt i ekwipunek osobisty 
strażaków. Za udział w powodzi na terenie 
województwa świętokrzyskiego nasza OSP 
otrzymała od rządu RP pompę szlamową.

W dyskusji członkowie OSP podnieśli 
potrzebę dalszego doposażenia jednostki 
w sprzęt i umundurowanie, remontu nowej 
remizy, przeprowadzania ćwiczeń i szkoleń, 
co zostało przyjęte jako plan działania na rok 
bieżący.

Przedstawiciele władz w dyskusji podzię-
kowali druhom za aktywną działalność oraz 
podkreślili duże zaangażowanie się wójta, 
Tadeusza Tkaczyka w doposażeniu jednost-
ki w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – ga-
śniczy. Strażacy również wyrazili serdeczne 
podziękowania wójtowi i władzom gminy za  
znaczącą pomoc dla OSP zobowiązując się 
do dbałości o powierzone mienie.

*   *   *
W remizie OSP w Promniku, 22 stycz-

nia br. odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo – wyborcze, na którym przedstawione 
zostały sprawozdania z działalności OSP 
w Promniku za 2010 rok, jak również pla-
ny na rok 2011. Ponadto przeprowadzone 
zostały wybory do władz OSP na kolejną 
5 – letnią kadencję.

W zebraniu uczestniczyli goście, m.in.: 
wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, 
dowódca JRG 2 w Kielcach kpt. Mariusz 
Góra, wiceprezes ZG ZOSP RP w Straw-
czynie Bogusław Gos, członek ZG ZOSP RP 
w Strawczynie Józef Jaworski, Maciej Le-
wandowski – dyrektor SCKiS w Strawczy-
nie, Bogdan Picheta przedstawiciel BP PO-
LCAR w Promniku, Zygmunt Zbroszczyk 
właściciel Zakładu Ślusarsko – Kowalskiego 
w Promniku.

Po przedstawieniu sprawozdań przez 
druhów: Karola Pichetę – naczelnika OSP 

Promnik, Marcina Wąsowicza – skarbnika 
OSP, Lecha Kowalskiego – przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej udzielono abso-
lutorium Zarządowi OSP za okres sprawoz-
dawczy.

W dalszej części zebrania wybrano nowy 
Zarząd OSP w składzie: prezes – Grzegorz 
Stepień, naczelnik – Karol Picheta, z-ca 
naczelnika – Tomasz Kukulski, skarbnik 
– Marcin Wąsowicz, sekretarz – Dominik 
Lis, gospodarz – Kamil Snoch oraz kroni-
karz – Małgorzata Ernestowicz.

Ponadto wybrano skład Komisji Rewi-
zyjnej: przewodniczący – Lech Kowalski, 
sekretarz - Łukasz Wąsowicz, członek – 
Zbigniew Kukulski.

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Strawczynie zostali: Tomasz 
Kukulski, Dominik Lis, Marcin Wąsowicz, 
Wojciech Gołuchowski, zaś przedstawicie-
lami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Strawczynie: Grzegorz Stępień i Ka-
rol Picheta.

OSP w Promniku zrzesza 43 człon-
ków OSP oraz dwie sekcje MDP dziewcząt 
i chłopców. W roku 2010 OSP w Promniku 
uczestniczyła 41 razy w akcjach ratowni-
czych w tym w gaszeniu pożarów 18 razy, 
w likwidacji miejscowych zagrożeń 23 razy . 

W roku 2010 jednostka OSP w Promniku 
wzbogaciła się o następujący sprzęt i wypo-
sażenie: nowy średni samochód ratowniczo 
– gaśniczy Mercedes Benz Atego 1326, urzą-
dzenia hydrauliczne marki Holmatro, pompę 
pływająca Niagara , aparaty powietrzne, wen-
tylator oddymiający, mundury wyjściowe. 
Nowy sprzęt i umundurowanie sfinansowane 
zostały przez Urząd Gminy w Strawczynie,             
ZW ZOSP RP w Kielcach oraz z dotacji w ra-
mach KSRG.

W dyskusji członkowie OSP zgłosili pil-
ną potrzebę wymiany dachu na budynku OSP 
jak również dobudowę boksu garażowego, 
doposażenia jednostki w dodatkowy sprzęt 
ratowniczy i umundurowanie. 

Kończąc zebranie sprawozdawczo – wy-
borcze, prezes Grzegorz Stępień, w imieniu 
jednostki OSP w Promniku, złożył podzię-
kowanie wójtowi  gminy Tadeuszowi Tka-
czykowi za duże zaangażowanie i wsparcie 
finansowe w doposażeniu i zakupie sprzętu 
specjalistycznego dla OSP w Promniku.

dokończenie ze str. 1
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Wnioski do ARiMR – od 3 stycznia br.

Wszystkie opiewały na ogólną kwotę blisko 692 tys. zł, przy 
wysokości dostępnych środków na operacje z zakresu „Małych 
projektów” - ok. 498 tys. zł. Rada LGD oceniła zgodność wnio-
sków z  Lokalną Strategią Rozwoju (wszystkie odpowiadały 
procedurom) i przyznała punkty, na podstawie których utwo-
rzono listę wniosków ocenionych. 24 wnioski wybrano do sfi-
nansowania. 23 grudnia ub. roku dokumentacja konkursowa na 
„Małe projekty”  została przekazana do dalszej oceny do Świę-
tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Ostatnio trwał nabór wniosków na działania z zakresu „Od-
nowa i rozwój wsi”: od 11 stycznia do 9 lutego br.

Sprawozdanie finansowe zarządu przedstawiła główna księ-
gowa LGD Anna Wrzosek. Wynikało z niego, że przychody, 
wykazane na rachunku zysków i strat, obejmują: składki człon-
kowskie; 1.183 zł oraz dotacje ze środków unijnych: 267.927 zł. 
Strata brutto (za odsetki od kredytu) wyniosła 8.665 zł.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, przedstawiony przez prze-
wodniczącego KR Stanisława Zdyba, walne przyjęło sprawoz-
danie finansowe zarządu za 2010 r. oraz podjęło decyzję o po-
kryciu straty z funduszu statutowego.

Zebranie zatwierdziło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju 
oraz statucie organizacji, dostosowując je do aktualnych przepi-
sów prawnych. 

Sporo kontrowersji dostarczył projekt zarządu o podwyż-
szeniu składki na mieszkańca gminy do 3 złotych. Podwyżka 
związana miała być z rozporządzeniem zmieniającym czas obo-
wiązywania umowy LGD z Urzędem Marszałkowskim na cały 
okres projektowania (a nie rok – jak było dotychczas). Wiąże się 
to z większymi wydatkami środków, którymi LGD nie dyspo-
nuje. Poręczenie bankowe na te  środki wynosi ponad 40 tys. zł, 
stąd propozycja podwyższenia składki. Sprzeciwił się jej wójt 
gminy Strawczyn, sugerując, by poręczenia (bezpłatnie) udzie-
liły gminy zrzeszone w LGD. Do czasu rozwiązania tej kwestii, 
podwyżkę składki odłożono. 

Zebranie przyjęło wniosek przewodniczącego rady Macie-
ja Lubeckiego, by wystosować protest przeciwko przepisom, 
które nakładają na LGD dodatkowe zobowiązania finansowe. 
Taka polityka może być końcem dla lokalnych grup działania – 
stwierdził M. Lubecki. Propozycję przyjęto oklaskami. (Kos.)

W 2011 r. wnioski o przyznanie po-
mocy w ramach działania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”, objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, będą przyjmowane 
w terminie od 3 stycznia 2011 r., a in-

Modernizacja Gospodarstw 
Rolnych 2011

W związku z ogłoszeniem terminu naboru wniosków, w ramach bardzo po-
pularnego wśród rolników działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”, 
informujemy, że o wsparcie finansowe ubiegać się mogą  rolnicy lub grupy rol-
ników z większości województw (z wyłączeniem woj. wielkopolskiego).

westycje mogą obejmować m.in.: zakup 
maszyn i urządzeń rolniczych, budowę 
lub modernizację budynków gospo-
darczych, budowę lub modernizację 
infrastruktury gospodarczej, budowę 
ujęć wody do celów gospodarczych.

Zasady przyznawania pomocy, 
w ramach naboru w 2011 roku, zostały 
zmodyfikowane w stosunku do poprzed-
nich naborów. Wprowadzone zmiany 
obejmują między innymi umożliwienie 
wspólnego wnioskowania grupy rolni-
ków oraz wzrost poziomu maksymal-
nego dofinansowania do 70% wartości 
kosztów kwalifikowanych projektu.

Osoby zainteresowane aplikowaniem 
o dofinansowanie, w ramach działania 
„Modernizacja Gospodarstw Rolnych”, 
powinny złożyć w Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa kom-
pletny wniosek o dofinansowanie, Plan 
Rozwoju Gospodarstwa oraz niezbędne 
załączniki. 

 W LGD „Dorzecze Bobrzy”

Kontrowersje  
wokół składek

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej prezentuje jej przewodni-
czący Stanisław Zdyb.

Delegacja Strawczyna na walnym zebraniu LGD „Dorzecze 
Bobrzy” w Miedzianej Górze.

dokończenie ze str. 1
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Wzruszający Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to niewątpliwie ważne święto, o którym powinni pamiętać każdy wnuczek i wnuczka. Nie zapomnieli o nim, 

oczywiście, uczniowie klas 0 i II Szkoły Podstawowej w Strawczynie oraz ich opiekunki – W. Zachariasz i H. Nyga, które wraz z podopiecz-
nymi zorganizowały 21 stycznia uroczystość z tej właśnie okazji. 

Licznie i bardzo chętnie przybyli na nią zaproszeni Babcie 
i Dziadkowie uczniów z najbliższych oraz z bardziej oddalonych 
miejscowości. W pięknie udekorowanej na tę okoliczność świetlicy 
ZPO w Strawczynie gorąco powitała ich dyrektor placówki, Jadwi-
ga Elżbieta Błaszczyk, składając serdeczne życzenia, kierując do 
przybyłych wiele miłych i ciepłych słów oraz przypominając, że by-
cie Babcią i Dziadkiem to nie tylko duże wyzwanie, ale i pewnego 
rodzaju dar od losu – możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu 
dzieci, otaczania ich miłością i czułością, a także kształtowania ich 
osobowości.   

Zgromadzeni goście w ciepłej, rodzinnej wręcz atmosferze, 
przy słodkim poczęstunku, obejrzeli z uwagą, uśmiechem na ustach, 
a chwilami także ze łzami wzruszenia w oczach pełen dowcipu i hu-
moru program artystyczny – „Familiada”. Uwieńczeniem uroczysto-
ści okazała się zadedykowana zgromadzonym gościom przez dyrek-
tor i grono pedagogiczne wzruszająca piosenka M. Torzewskiego pt. 
„Ciepła szarość”.                                                     M. Ciszek

W grudniu, we współpracy z redakcją 
„Echa Dnia”, przeprowadzona została akcja 
„Pluszowy miś czeka”, w ramach której zbie-
rane były maskotki, przybory szkolne, książ-
ki i słodycze. Uczniowie kl. Ia gimnazjum 
wraz z wychowawcą - K. Siwkiem - zebrali 
pieniądze i zakupili nowe przybory szkolne: 
kredki, mazaki, farby i zeszyty. Kolejny raz 
nauczyciele i uczniowie ZPO w Strawczynie 
okazali swą hojność i otwarte na potrzeby in-
nych serca, aktywnie wspierając tę akcję. 

W styczniu miała z kolei miejsce kwesta 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
zorganizowana przez D. Mróz. Do pomo-
cy zgłosili się przewodniczący samorządów 
szkoły podstawowej i gimnazjum, harcerze 
i członkowie szkolnego PCK. 10 stycznia 
przez cały dzień uczniowie, pod kierunkiem 
swej opiekunki, kwestowali przed kościołem 
parafialnym w Strawczynie, a w poniedziałek 
swą działalność ograniczyli już tylko do tere-
nu szkoły. Łącznie zebrano aż 3.214 zł i 40 
gr. Największą sumę w gimnazjum uzyska-
ła Patrycja Wychowaniec (557zł i 62 gr), 
a w szkole podstawowej Klaudia Rowińska 
(480 zł i 63 gr). Wszystkim darczyńcom skła-
damy serdeczne podziękowania.

*
Uczniowie ZPO w Strawczynie odnoszą 

liczne sukcesy na polu sportowym, co jest za-
sługą nieocenionych nauczycieli wychowa-
nia fizycznego: M. Kozioł, M. Smolarczyk, 
A. Niwińskiego, A Czechowicza i D. Hołdy. 
W ostatnim czasie były to czołowe miejsca 
podopiecznych szkoły w Strawczynie pod-
czas Biegów Mikołajkowych i Turnieju Ha-
lowego Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców 
w Łopusznie. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują Natalka Wawrzeńczyk z kl. III 
i Konrad Michalski z klasy VI, którzy zajęli 
pierwsze miejsca w biegach ulicznych. W tur-

nieju piłki nożnej dziewczęta ze Strawczyna 
zajęły wysokie, drugie miejsce. Kolejne 
znaczące osiągnięcie to I miejsce chłopców 
w gminnych rozgrywkach w piłkę siatkową 
dla uczniów szkół podstawowych, które od-
były się 13 stycznia w Oblęgorku.

Również w styczniu, w siedzibie Zarządu 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Kielcach, miała miejsce wyjątkowa 
uroczystość, na którą została zaproszona dy-
rektor szkoły Jadwiga Elżbieta Błaszczyk, 
podobnie jak dyrektorzy pozostałych kil-
ku wyróżnionych placówek oświatowych. 
Celem spotkania było podsumowanie roku 
sportowego 2009/2010 i rywalizacji kilkuset 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z wo-
jewództwa świętokrzyskiego na tym polu. 
Szkoła podstawowa ze Strawczyna zajęła 
bardzo wysokie -VI miejsce w rywalizacji 
sportowej ponad 600 szkół. To naprawdę 
niemałe osiągnięcie ! W związku z tym wy-
różnieniem, dyrektor ZPO w Strawczynie 
z dumą wysłuchała wielu miłych słów i po-
chwał za tak znaczące sukcesy oraz otrzy-
mała od władz sportowych, zajmujących się 
organizacją igrzysk sportowych dla dzieci 
i młodzieży, okazały puchar. 

Najlepsi sportowcy placówki w Straw-
czynie w nagrodę za wytrwałość w trenin-
gach sportowych i liczne osiągnięcia oraz 
w ramach przygotowań do zawodów w sezo-
nie wiosenno-letnim wzięli udział w obozie 
sportowym w Zakopanem pod opieką M. 
Kozioł.

Młodzi sportowcy ze szkoły w Straw-
czynie również podczas pierwszego tygodnia 
ferii zimowych mieli możliwość rozwija-
nia swoich zdolności i zainteresowań oraz 
zdrowo, aktywnie i przyjemnie spędzić czas 
wolny od nauki. Codziennie w sali gimna-
stycznej prowadzone były zajęcia sportowe. 

Opiekę nad młodzieżą sprawowali kolejno 
nauczyciele: A. Czechowicz, K. Siwek, A. 
Niwiński i D. Hołda. W godzinach od 9.00 
do 11.00 organizowane były rozgrywki spor-
towe dla uczniów szkoły podstawowej. Dzie-
ci chętnie grały w piłkę nożną i ręczną, zaś 
w międzyczasie na boisku Orlik odbywały 
się gry i zabawy na śniegu dla najmłodszych, 
których organizacją zajęli się pracownicy 

Dyrektor ZPO w Strawczynie, Elżbieta Błasz-
czyk, z Pucharem Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego dla Szkoły Podstawowej  
w Strawczynie za zajęcie VI miejsca we 
Współzawodnictwie Sportowym Szkół Pod-
stawowych Województwa Świętokrzyskiego 
za rok szkolny 2009/2010.

W ZPO Strawczyn

Dobre, sportowe serduszka !
Przełom grudnia i stycznia to czas wytężonej działalności charytatywnej, w którą 

aktywnie zaangażowały się samorządy uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Strawczynie wraz z opiekunkami i przy aprobacie dyrektor placówki, Jadwigi Elżbie-
ty Błaszczyk.

Samorządowego Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie – M. Kukulska i B. Woźniak. 
Również dla gimnazjalistów zorganizowane 
zostały atrakcyjne zajęcia, które miały miej-
sce codziennie w pierwszym tygodniu ferii 
w godz. 11.00 -13.00. Starsi uczniowie brali 
udział w grach zespołowych, w ramach piłki 
siatkowej, ręcznej, koszykowej, tenisa sto-
łowego i - oczywiście - preferowanej przez 
młodzież - piłki nożnej.

Zajęcia sportowe cieszyły się dużym za-
interesowaniem dzieci i młodzieży o czym 
świadczy wysoka frekwencja. Przy takim 
zaangażowaniu młodych sportowców na ko-
lejne sukcesy z pewnością nie będzie trzeba 
długo czekać!

 M. Ciszek

Maluchy ze szkoły w Strawczynie podczas występu dedykowa-
nego swoim Babciom i Dziadkom.
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Kampania sprawozdawczo-wyborcza w sołectwach

Językoland zaprasza !
Język angielski dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Strawczynku – małe grupy, 
nowoczesne i skuteczne metody, ciekawe materiały interaktywne, regularne infor-
mowanie rodziców o postępach w nauce. Zadzwoń: 668-366-827 lub(41 310 90 
22), odwiedź naszą stronę www.jezykoland.pl.

Na początku 2011 roku polscy przed-
siębiorcy będą mogli składać wnioski 
o dofinansowanie działań związanych 
z rozpoczęciem lub zwiększeniem eks-
portu. Polskie firmy mają możliwość po-
zyskania bardzo dużej dotacji na udział 
w zagranicznych imprezach targowo-
wystawienniczych w charakterze wy-
stawcy oraz udział w zorganizowanych 
misjach gospodarczych za granicą.

W ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 
wspierane będą:

- wyszukanie i dobór partnerów na 
rynku docelowym

Dotacje do inicjatyw 
eksportowych

Inauguracyjne zebranie odbyło się  
5 lutego w Niedźwiedziu. Przybyło na 
nie 26 mieszkańców oraz wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk. Swój dorobek przed-
stawiła dotychczasowa sołtys Teresa 
Raczyńska. a wójt zapoznał uczestni-
ków spotkani a z projektem budżetu 
gminy na rok bieżący. Ustosunkował się 
również do kilku spraw lokalnych.

Zebranie dokonało wyboru (w dru-
gim terminie) sołtysa, którym ponownie 
została Teresa Raczyńska. Jej też, zgod-
nie ze statutem, powierzono obowiązki 
przewodniczącej Rady Soleckiej.

Dzień później zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze miało miejsce w Promni-
ku, gdzie efektami w minionej kadencji 
podzielił się sołtys Grzegorz Stępień. 

Wybierają najlepszych !
Zgodnie z zarządzeniami wójta gminy oraz statutami sołectw, na terenie 

gminy Strawczyn trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza, podczas której 
sołtysi i rady soleckie podsumowują swoją kadencję a mieszkańcv wybierają 
nowych sołtysów i rady soleckie.

45 osób, obecnych na zebraniu, wybrało 
go ponownie na tę funkcję. I tutaj obecny 
był gospodarz gminy Tadeusz Tkaczyk, 
który zapoznał mieszkańców z projek-
tem budżetu gminy na rok 2011.

Kolejne zebrania odbyły się: 11 lu-
tego w Korczynie, z ramienia gminy 
uczestniczyła w nim sekretarz Elżbieta 
Chłodnicka. Sprawozdanie z minionej 
kadencji złożył sołtys Zdzisław Pod-
górski.

Do wyborów na sołtysa przystąpiło 
pięciu kandydatów. Sołtysem na kolejną 
kadencję została Barbara Stępień.

12 lutego na zebraniu wiejskim spo-
tkali się mieszkańcy Rudy Strawczyń-
skiej. Swoją działalność, w obecności 
wójta Tadeusza Tkaczyka, podsumował 

sołtys Tadeusz Picheta. Do walki o ten 
fotel stanęło dwóch kandydatów, wygrał 
ponownie Tadeusz Picheta.

13 lutego odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Rady Sołeckiej 
i wybory nowego sołtysa oraz RS w Ob-
lęgorze. Czteroletnią kadencję podsu-
mował dotychczasowy sołtys Henryk 
Zapała. W wyborach zwyciężył ponow-
nie Henryk Zapała.

Kolejne zebrania sprawozdawczo-
wyborcze sołtysów odbędą się: 18 lutego, 
godz.: 17.30  – w Kuźniakach, 19 lute-
go, godz.: 17.30 – w Strawczynie, 20 lu-
tego, godz.: 17.00 – w Strawczynku, 25 
lutego, godz.: 17.30 – w Małogoskim, 
26 lutego, godz.: 17.30 - w Oblęgorku, 
27 lutego, godz.: 17.00 – w Chełmcach 
i 2 kwietnia, godz.:18.00 – w Hucisku.

Warto przyjść na te zebrania, gdzie 
mówi się m.in. o perspektywach rozwo-
jowych wsi w najbliższych latach, gdzie 
można zapytać np. wójta o sprawy inte-
resujące mieszkańców. Wykorzystajmy 
tę okazję !

- uzyskanie niezbędnych dokumen-
tów do wprowadzenia produktów/usług 
na wybrany rynek zagraniczny

- udział w zagranicznych imprezach 
targowo-wystawienniczych w charakte-
rze wystawcy

- udział w zorganizowanych misjach 
gospodarczych za granicą

- doradztwo w zakresie opracowania 
koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na 
wybranym rynku zagranicznym.

Więcej informacji:  
www.cig-promocja.pl

Zima nie odpuszcza: opady śniegu, zamie-
cie, mróz, to główni wrogowie drogowców oraz 
kierowców. Czasami drogi są w takim stanie, że 
trzeba interweniować, by je doprowadzić do po-
rządku. Gdzie to czynić ?

Drogi gminne
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg 

gminnych, o łącznej długości 79,28 km, wykonuje 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Han-
dlowe Zapała Jarosław. Interwencje w sprawie 
zimowego utrzymania dróg są przyjmowane pod 
nr tel.: Urząd Gminy Strawczyn – (41) 30 38 002  
w. 52 lub 603 540 539, Przedsiębiorstwo Usługo-
wo – Produkcyjno – Handlowe Zapała Jarosław - 
501 985 126 - dyżur całodobowy.

Drogi powiatowe 
W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach oraz w obwodach drogowych prowa-
dzone są dyżury zimowego utrzymania: w PZD 
Kielce, ul. Miła 73 – dyżury całodobowe, w obwo-
dach drogowych – dyżury całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg powiato-
wych udziela dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kielcach pod numerami telefonów: (041) 345-
64-12, 345-63-98, 345-63-99, telefon dyżurny 
w Obwodzie Drogowym Strawczynek: (041) 303-
87-77

Długość dróg powiatowych na terenie gminy 
Strawczyn - 45,1 km

Drogi wojewódzkie
Całość prac związanych z zimowym utrzyma-

niem dróg wojewódzkich, tj. droga nr 786 (Promnik) 
i 748 (Bugaj, Chełmce, Strawczynek, Strawczyn, 
Ruda Strawczyńska) na terenie gminy Strawczyn 
prowadzi Obwód Drogowy nr 1 Zgórsko.

Informacji o przejezdności dróg wojewódz-
kich udziela dyżurny Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich pod numerami telefonów: 
(041) 347-04-92, 347-04-71,-80,-81,-90,-91 
 Telefon dyżurny w Obwodzie Drogowym nr 1 
Zgórsko: (041)346 52 23

Zimowe  
utrzymanie dróg



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

Kolejna akcja  
- 20 lutego w świetlicy SCKiS

Krew potrzebna 
do życia !

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa, wspólnie z Samo-
rządowym Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie, organizuje Akcję Hono-
rowego Oddawania Krwi „Krew Darem 
Życia”. Akcja odbędzie się w świetlicy 
SCKiS w Strawczynie 20 lutego br., 
w godzinach 8:30 - 14:00.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy gmi-
ny, podobnie jak dotychczas, wezmą 
udział w akcji, dzieląc się cząstką swojego 
życia. Na krew czekają chorzy w szpita-
lach. Najcenniejszy dar na pewno uratuje 
komuś życie, pozwoli choremu powrócić 
do zdrowia. Tego leku nie można kupić 
w aptekach, można go jedynie otrzymać 
dzięki dobrej woli ludzi zdrowych.

W Gminnym Turnieju Piki Nożnej 
Halowej, rozgrywanym w dniach 5-6 
lutego br., w sali gimnastycznej ZPO 
w Strawczynie, uczestniczyło 11 drużyn. 
Zarówno w pierwszej jak i drugiej fazie 
rozgrywek drużyny były rozlosowane 
na grupy. Z każdej z nich do dalszych 
gier awansowały dwie pierwsze drużyny. 
W meczach półfinałowych i finałowych 
grano systemem pucharowym. 

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła dru-
żyna Strawczynka, drugie - „Defro” Ruda 
Strawczyńska, trzecie - Strawczyn „Alka-
ida” a czwarte - Ruda Strawczyńska. Druży-
nę Strawczynka reprezentowali: Krzysztof 
Kasprzyk, Dominik Kasprzyk, Mateusz 
Woźniak, Dominik Woźniak, Mateusz 
Tkaczyk, Wiesław Janik.

Drużyny pierwszych czterech miejsc 
uhonorowane zostały pucharami i dyplo-
mami. Nagrodą rzeczową dla wszystkich 
uczestników turnieju były karnety na ba-
sen ufundowane przez SCKiS.

Z roku na rok ranga turnieju nabiera 
mocy i poziom spotkań jest coraz wyższy. 
Organizatorzy dziękują drużynom za spor-
tową rywalizację.

Za sprawny przebieg zawodów odpo-
wiedzialni byli Monika Kukulska i Bog-
dan Woźniak.

Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej

Ferie 2011

Strawczynek  
najlepszy !

W tym roku, w czasie ferii, dzieci 
się nie nudziły. W świetlicach wiej-
skich, od poniedziałku do piątku, od-
bywały się zajęcia plastyczne, sporto-
we i edukacyjne. 

W świetlicy Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu, 5 lutego br., odbył 
się recital iluzjonisty Łukasza Podym-
skiego. Zgromadzona widownia mogła 
podziwiać fruwające stoliki, znikające 
karty, mistrza magii uwalniającego się 
z kajdanek oraz wiele innych zagadko-
wych i widowiskowych sztuczek ma-
gicznych. 

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie zorganizowało 
– 5 – 6 lutego br., w świetlicy w Oblęgo-
rze, Gminny Turniej Bilarda. Bezkonku-
rencyjni okazali się zawodnicy z Prom-
nika, zdobywając pierwsze miejsca we 
wszystkich trzech kategoriach. Najlep-
szy wśród reprezentantów szkół podsta-
wowych okazał się Bartłomiej Piotrow-
ski, wśród gimnazjalistów - Mateusz 
Stępień. W kategorii powyżej 16 roku 
życia zwyciężył Paweł Kołodziejczyk. 
Uczestnicy turnieju w nagrodę otrzymali 
karnety wstępu na basen.  

We wtorek, 8 lutego, w sali gim-
nastycznej ZPO w Promniku,  zorga-
nizowano finał Międzyświetlicowego 
Turnieju Tenisa Stołowego. I miejsce 
w kategorii do lat 15 zajął Marcin Ko-
zieł z Chełmiec, II – Piotr Cisowski ze 
Strawczynka, III – Mateusz Stępień 
z Promnika, w kategorii powyżej lat 15 
I miejsce: Marcin Zięba z Chełmiec, II 
– Mieczysław Nowek, III – Krzysztof 
Stępień z Promnika.

Zwycięzcy otrzymali puchary i dy-
plomy a wszyscy uczestnicy finału kar-
nety wstępu na basen w Strawczynku.

Inauguracją ferii był bal karnawało-
wy w świetlicy, w Strawczynku. Współ-
organizatorem i animatorem zabaw na 
balu była  Monika Kubała – radna so-
łectwa Strawczynek. Na balu bawiło się 
wiele dzieci i młodzieży z całej gminy 
Strawczyn. Atrakcją wieczoru były licz-
ne konkursy, gry i zabawy dla uczestni-
ków. 

Składamy serdeczne podziękowania 
Krzysztofowi Zapale – właścicielo-
wi firmy cukierniczej – ANGELINA za 
ufundowanie poczęstunku dla uczestni-
ków balu.

Oferta dla wszystkich !

Iluzjonista Łukasz Podymski zadziwił 
widownię swoimi sztuczkami.

Laureaci turnieju bilardowego, od lewej: 
Karol Cisowski - III miejsce - Strawczy-
nek , Rafał Banaszczyk - II, Paweł Koło-
dziejczyk - I m.Promnik.

Laureaci Turnieju Tenisa Stołowego 
- Promnik 2011r., od lewej: Piotr Ci-
sowski, Mateusz Stępień, Krzysztof Stę-
pień, Marcin Zięba Mieczysław Nowek 
i Marcin Kozieł.


