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Trwa rewitalizacja Strawczyna

Roboty na finiszu !
Jak już informowaliśmy, w ub. roku rozpoczęto reali-

zację projektu pod nazwą „Rewitalizacja miejscowości 
Strawczyn”, przy dużym wsparciu środków z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go. Koszt całego przedsięwzięcia określono na ok. 2 miliony 
złotych, przy czym udział środków z budżetu gminy wynie-
sie ok. 40 %, czyli 800 tys. złotych.

Przypomnijmy: zaczęto od zagospodarowania terenu wokół 
Urzędu Gminy: powstał tutaj parking dla samochodów, z wy-
dzielonym stojakiem dla rowerów, droga manewrowa wokół 
urzędu, modernizowany jest budynek gospodarczo – garażowy 
za UG (nowy dach, stolarka budowlana, elewacja wewnętrzna, 
dobudowano wiatę na odpady). Powstało gustowne ogrodzenie 
wokół urzędu, niebawem staną tutaj nowe kosze na śmieci, ga-
zony z zielenią. Tablice informacyjne przy urzędzie już stoją.

Obchody Święta 3 Maja

Dziękuję Ci, Mamo…

30 kwietnia 2013 roku, w sali gimnastycznej ZPO w Strawczynie, odbyła się 
uroczysta akademia z okazji uczczenia 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy IIIb gimnazjum oraz oraz 
Vb szkoły podstawowej pod kierunkiem pań I. Wawrzeńczyk i M. Smolarczyk. 

W bardzo ciekawy sposób przybliży-
li oni zgromadzonej młodzieży okolicz-
ności tego niezwykle ważnego w historii 
Polski wydarzenia oraz odwołali się do 
poprzedzających je, tragicznych dla na-
szego kraju, wypadków historycznych. 

Tak prezentuje się ul. Szkolna w Strawczynie, po remoncie.

Dzień Matki to piękne święto, ważne dla wszystkich 
mam i ich dzieci, niezależnie od wieku. W Zespole Placó-
wek Oświatowych w Strawczynie obchodzone było ono 
przez dwa dni: 24 i 27 maja. 

W świetlicy szkolnej dyrektor Elżbieta Błaszczyk witała 
kolejno wszystkie mamy uczniów klas „0”, klasy III szkoły 
podstawowej i kasy IIIc gimnazjum, życząc im wiele zdrowia, 
radości i zadowolenia ze swoich pociech. Występy rozpoczęły 
dzieci z klas „0”, które pod kierunkiem pań H. Nygi i J. Piche-
ty zaprezentowały część artystyczną, w której poprzez wier-
sze, piosenki i tańce zapewniały mamusie o swojej miłości, 
wdzięczności i szacunku. Zaproszone mamy mogły podziwiać 
swe pociechy zaczarowane przez dobrą wróżkę w wiosenne 
kwiaty i bajkowe postacie. W atmosferze radości, humoru przy 
filiżance kawy, z uśmiechem na twarzy mamy miło spędziły 
czas. Uroczystości z okazji Dnia Matki w ZPO Strawczyn.
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Nastrój skupienia, powagi i zadumy budowały także wy-
stępy szkolnego chóru, kierowanego przez p. A. Bazalińską. 
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w ciszy i z uwa-
gą uczestniczyli w akademii, a po jej zakończeniu nagrodzili 
występujących gromkimi brawami. 

Dyrektor, Elżbieta Błaszczyk podziękowała uczniom i ich 
opiekunom za przygotowanie przepięknej lekcji historii i wy-
raziła przekonanie, że każdy uczeń wyniósł z niej coś warto-
ściowego, poszerzył swoją wiedzę i zasiał w swym sercu zia-
renko patriotyzmu.

Stowarzyszanie Sołectwa Oblęgór 
„Skałka” i Rada Sołecka zapraszają na: 
OBLĘGÓRSKI WIECZÓR KUPAŁY - 
w niedzielę 30 czerwca br. od godz.:1600, 
na Skałce. W programie między inny-
mi: występy zespołów instrumentalno - 
wokalnych, konkursy, gry i zabawy

* * *
23 czerwca br. zapraszamy na „FE-

STYN ŚWIĘTOJAŃSKI”, organizowa-
ny przez Stowarzyszenie Kobiet „Jagien-
ka” i OSP. W programie wiele atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Początek festynu 
godz.15.00 na terenie remizy OSP w Ob-
lęgorku. Po części oficjalnej i artystycz-
nej – tańce do północy.

Zaproszenia 
na festyny 

w Oblęgórze 
i Oblęgorku

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obowiązuje w gminie 
Strawczyn od 2005 r. Od momentu 
obowiązywania planu, na wnioski za-
interesowanych osób, trwały dalsze 
prace polegające na wprowadzeniu 
zmian do planu. Zaktualizowany plan 
obowiązuje od maja b.r.

W dalszym ciągu właściciele nieru-
chomości zgłaszają potrzeby przekształ-
ceń swoich terenów na tereny budowlane.

Mając na uwadze duże koszty z tym 
związane, ponoszone przez gminę 
(uzbrajanie nowych terenów inwestycyj-
nych), gmina podjęła działania mające na 
celu sporządzenie analizy wprowadzania 
zmian do planu. Z dokumentu tego wy-
nikało będzie jak duże rezerwy terenów 
budowlanych pozostały niezagospodaro-
wane i czy istnieje konieczność wprowa-
dzania nowych terenów inwestycyjnych. 
Na podstawie opracowanej analizy pod-
jęte zostaną dalsze działania.

Plan w gminie  
od 2005 roku

Na zakończenie uroczystości przy 
dźwiękach muzyki Richarda Clayderma-
n’a otrzymały od swoich dzieci własno-
ręcznie wykonany upominek – torebkę 
w kształcie biedronki.

27 maja, w świetlicy szkolnej, odby-
ły się dwie kolejne uroczystości z okazji 
z okazji Dnia Matki, przygotowane przez 
uczniów szkoły podstawowej i gimna-
zjum wraz z opiekunami. Na tle scenerii 
z wielkim bukietem kwiatów, pod ha-
słem: „DZIĘKUJĘ CI, MAMO…” dzie-
ci chciały w szczególny sposób okazać 
wdzięczność swoim mamom. Ze wzru-
szeniem słuchały one wierszy w języku 
polskim i angielskim, bawiły się przy 
prezentowanych scenkach humorystycz-
nych i tańcach. Uczniowie szkoły pod-
stawowej, pod kierunkiem p. T. Woź-
niak, zakończyli akademię wspólnym 
odśpiewaniem „100 lat” z akompania-
mentem klarnetu, składaniem życzeń 
i wręczaniem prezentów mamom oraz 
słodkim poczęstunkiem.

Dziękuję Ci, Mamo…
Gimnazjaliści zaprosili swoje mamy 

na wieczorek poetycki, podczas którego 
w bardzo dojrzały już sposób wyrażali 
wdzięczność i miłość poprzez recytację 
pełnych refleksji, nastrojowych wier-
szy. Za serce chwytały także wokalne 
występy klasowych solistek: Karoliny 
Kozieł i Karoliny Papier. Nie zabrakło 
i humorystycznego akcentu, jakim była 
zabawna scenka kabaretowa w wykona-
niu Agaty i Wojtka Michalskich, która 
ukazywała zwykły dzień z życia mamy 
i syna. Zwieńczeniem tego nastrojowe-
go spotkania były skierowane do mam 
poetyckie przeprosiny ze strony dora-
stających już dzieci oraz wręczanie im 
własnoręcznie wykonanych upominków. 
Następnie zaproszone mamy, ich dzieci, 
dyrekcja i zaangażowani w zorganizo-
wanie uroczystości nauczyciele: panie: 
M. Ciszek, A. Krzemińska, J. Fidor 
i K Siwek miło spędzili czas przy fili-
żance kawy, herbaty i kawałku ciasta.

Uczestnicy uroczystości w ZPO w Strawczynie.
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Otwarcia sesji dokonał przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Zdyb, który powitał 
uczestników obrad, z wójtem Tadeuszem Tka-
czykiem, radnym powiatu Stefanem Pacakiem 
oraz dyrektorów szkół gminnych i przedstawi-
cieli mieszkańców. Radni przyjęli porządek se-
sji, po czym przeszli do jego realizacji.

W ramach interpelacji głos zabrały radne: 
Anna Dziewanowska i Małgorzata Rządkow-
ska oraz sołtys Huciska Anna Kruszewska. 
Tym razem były to pytania bardziej dociekliwe 
niż zwykle i dotyczyły: 

- problemów finansowych gminy, z tytułu 
robót drogowych, wykonywanych ze Staro-
stwem Powiatowym,

- wykorzystywania diet i środków na koszty 
podróży doradców wójta (radni zrezygnowali 
z podniesienia swoich diet za pracę w RG i jej 
komisjach), 

- płacenia „Echu Dnia” za reklamę w tej 
gazecie, 

- wykorzystania płyt pozostałych po re-
moncie ul. Św. Tekli w Promniku oraz destruk-
tu asfaltowego z przebudowanej ul. Szkolnej 
w Strawczynie,

- kosztów pobytu delegacji Urzędu Gminy 
na Ukrainie,

- partycypacji gminy w kosztach projektu 
drogi wojewódzkiej.

Na pytania te odpowiedzieli, w dalszej czę-
ści sesji, wójt Tadeusz Tkaczyk oraz skarbnik 
gminy Justyna Stępień: - gmina nie ma żad-
nych, wynikających ze stosunków prawnych, 
zobowiązań wobec Starostwa Powiatowego, 
z tytułu robót drogowych, (szczegółową od-
powiedź na to pytanie radna A. Dziewanow-
ska otrzyma na piśmie, albowiem interpelacja 
została złożona na piśmie); na podwyżkę diet 
dla sołtysów zarezerwowano w budżecie kwotę 
4.080 zł, wójt nie zatrudnia swoich doradców, 
organ doradczy jest wykorzystywany w razie 
potrzeby, dotychczas taka konieczność nie za-
istniała; gmina podpisała z „Echem Dnia” umo-

wę o współpracy, na mocy której redakcja do-
starcza gminie, co tydzień, 200 egz. piątkowego 
„Relaksu” oraz publikuje artykuły promocyjne 
o gminie. Tygodniowo kosztuje to 270 zł; pły-
ty z ul. Św. Tekli w Promniku wykorzystano: 
w ZPO Promnik, ZPO Strawczyn, przy kościele 
parafialnym, część pozostała magazynowana 
jest na terenie Polcaru w Promniku; utwardze-
nie z ul. Szkolnej w Strawczynie wykorzystano 
w części do naprawy ul. Wspólnej w Oblęgó-
rze, reszta jest składowana; biorącym udział 
w wyjeździe na Ukrainę (do Winnicy), organi-
zowanym przez Związek Gmin Województwa 
Świętokrzyskiego, Urząd Gminy opłacił wyjazd 
po 250 zł od osoby; partycypacja gminy w kosz-
tach projektu modernizacji drogi wojewódzkiej 
wyniosła 175,5 tys. zł.

W sprawie wyjaśnienia współpracy finan-
sowej gminy i starostwa, radny powiatu Ste-
fan Pacak obiecał przyjechać na następną sesję 
z odpowiedzialnymi za te sprawy pracownikami 
starostwa. 

W kolejnym punkcie obrad, wójt złożył in-
formacje z realizacji uchwał rady oraz ze swo-
ich prac między sesjami Rady Gminy (omówie-
nie publikujemy oddzielnie).

Radni przeszli następnie do przyjmowania 
uchwał. Dotyczyły one:

- zmian w budżecie gminy na rok bieżący – 
omówiła je skarbnik Justyna Stępień: zwiększono 
plan dochodów budżetowych oraz zwiększono 
plan wydatków budżetowych o kwotę: 303.725 
tys. zł – szczegóły w załącznikach uchwały,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy na lata: 2013 – 2023 – są one 
wynikiem zmian bieżących w budżecie gminy,

- zmiany Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 – 
łączna wartość planowanych zadań w tym pro-
gramie wzrosła ze 140.000 do 182.325 zł,

- zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu 

oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 
2012,

- zmiany uchwały RG z 20 marca br. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
a składanej przez właścicieli nieruchomości,

- dofinansowania do opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
sołectwa Promnik – zdania radnych na ten te-
mat były podzielone, ostatecznie jednak uchwa-
ła została przyjęta (właściciele nieruchomości 
w tym sołectwie będą płacić 50 % stawki),

- zarządzenia poboru opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia – na inkasentów wyznaczono 
sołtysów, których wynagrodzenie za te czynno-
ści wyniesie 8 % od sum zainkasowanych i ter-
minowo przekazanych na konto UG,

- zmiany uchwały RG, w sprawie pozba-
wienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia 
części odcinków tych dróg z użytkowania 
w Korczynie i Niedźwiedziu.

Wiele kontrowersji wywołało ustalenie 
stanowiska Rady Gminy w sprawie lokalizacji 
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów na terenie 
gminy: pismo, podpisane przez 185 mieszkań-
ców Strawczyna, protestujących o zlokalizowa-
nie tego punktu na terenie obecnej oczyszczalni 
ścieków, wpłynęło do rady. Wcześniej podobny 
protest wnieśli mieszkańcy Strawczynka. Człon-
kowie Komisji Komunalnej RG, po objeździe 
gminy, sugerowali, by punkt ten zlokalizować za 
boiskiem w Chełmcach, na terenie oddalonym od 
siedzib ludzkich. Tę lokalizację skrytykował jed-
nak radny Wiesław Piotrowski, używając moc-
nych argumentów „ekonomicznych” – trzeba 
tam wybudować drogę dojazdową, podciągnąć 
media itp. co jest bardzo kosztowne. Argumenty 
te potwierdził wójt, podkreślając, że gminy na 
dziś nie stać, by wprowadzić takie inwestycje. 
W tej sytuacji przewodniczący rady Stanisław 
Zdyb zgłosił wniosek, by na tej sesji stanowiska 
nie przyjmować. Zasugerował, by wójt jeszcze 
raz przeanalizował lokalizację tego punktu.

Radni przyjęli następnie: sprawozdanie 
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych za rok 2012, 
informację o zasobach pomocy społecznej za 
rok 2012, sprawozdanie z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego oraz sprawoz-
dania komisji RG i Rady Gminy za ubiegły rok. 
Na tym sesję zakończono. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Spór o lokalizację Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów

Kolejną sesję Rady Gminy w Strawczynie - 22 maja br. - oprócz podejmowanych 
uchwał, zdominowały, bardziej niż zwykle, dociekliwe interpelacje radnych oraz spór o lo-
kalizację, na terenie gminy, Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów.

Dociekliwe interpelacje

Trwa rewitalizacja Strawczyna

Roboty na finiszu !
W ramach tego projektu powstał chodnik 

przy głównej ulicy gminy – Żeromskiego, od 
kamienia Żeromskiego w kierunku Rudy Straw-
czyńskiej. Chodnik zbudowany jest po jednej 
stronie ulicy (po stronie kamienia pisarza) o dłu-
gości 840 metrów. Jest już decyzja o budowie 
chodnika po drugiej stronie ulicy, o długości 
ok. 400 metrów, od ul. Młynarskiej. Dodatkowe 
środki na ten cel gmina pozyskała z Regional-
nego Programu Operacyjnego. Główna ulica 
Strawczyna otrzyma niebawem nowe gazony 
z zielenią oraz kosze na śmieci.

Zakończył się remont ul. Szkolnej - od ul. 
Żeromskiego do parku. Kostka granitowa na-

daje ulicy nieco zabytkowego charakteru. Przy 
parku powstała też droga dojazdowa, z kostki 
brukowej, dla miejscowych budynków.

Na początku roku rozstrzygnięto przetarg na 
budowę szlaku rowerowego w gminie. Za 364 
tys. zł firma IKAR z Widełek, w gm. Daleszyce, 
finalizuje inwestycję, jej przekazanie do użytku 
zaplanowano na koniec maja br. Szlak rowero-
wy powstaje w miejsce starej trasy, wiodącej 
przez miejscowości: Chełmce, Promnik, Straw-
czyn, Kuźniaki, Hucisko, Niedźwiedź, Oblęgór 
i Oblęgorek – długości ok. 36 km. W ramach 
tego zadania przewidziano także taras widoko-
wy na Górze Sieniowskiej.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć tego 
roku w gminie jest „Zmiana sposobu użytko-
wania części pomieszczeń SP w Korczynie na 
świetlicę wiejską, wraz z zagospodarowaniem 
terenu”. Zadanie polega na dobudowaniu klatki 
schodowej do części starej szkoły, wykonanie 
szybu windowego, stara część otrzyma nowe 
pokrycie dachowe z brązowej blachy, elewa-
cję zewnętrzną, urządzenie terenu oraz budowę 
placu zabaw dla dzieci. Zakończenie inwestycji 
przewidziano na koniec czerwca br.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym gmi-
ny, w tym roku, jest adaptacja poddasza ZPO 
w Strawczynie na młodzieżowe schronisko 
turystyczne. Roboty są mocno zaawansowane, 
wykonują je pracownicy UG. Powstają tutaj sy-
pialnie dla ok. 40 młodych turystów. Pokoje zo-
stały wyposażone w nowoczesne łazienki. Prace 
mają być zakończone do wakacji. 

Tak więc, mimo wszechobecnego kryzysu, 
w gminie jakby go nie było widać... (Kos.)



4 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

XIX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
Worek niebieski

PAPIER
Worek żółty

TWORZYWA SZTUCZNE 
I OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE

Worek lub pojemnik zielony
SZKŁO

Pojemnik brązowy
ODPADY BIODEGRADOWALNE

(dotyczy zabudowy 
wielorodzinnej)

WRZUCAMY:
- gazety i czasopisma, 
- katalogi i prospekty, 
- książki w miękkich oprawach lub 
z usuniętymi twardymi oprawami, 
- zeszyty, 
- papier biurowy, 
- torebki papierowe i papier pakowy, 
- kartonowe i tekturowe pudełka, 
- tekturę.

- butelki typu PET, 
- opakowania z tworzyw sztucznych 
(np. po napojach, jogurtach, 
kosmetykach, płynach),
- plastikowe zakrętki, 
- plastikowe torebki i reklamówki, 
- folie opakowaniowe,
- plastikowe koszyczki po owocach, 
- kartony po mleku i sokach (tzw. 
tetrapaki). 

- szklane butelki po napojach i innych 
produktach spożywczych, 
- butelki po napojach alkoholowych, 
- słoiki, 
- szklane opakowania po 
kosmetykach.

- obierki i resztki warzyw i owoców, 
- fusy po kawie i herbacie, 
- skorupki jajek i łupiny orzechów, 
- resztki jedzenia pochodzenia 
roślinnego, 
- części roślinne (kwiaty doniczkowe 
i cięte), 
- ścięta trawa, 
- liście.

NIE WRZUCAMY:
- papierów zatłuszczonych i brudnych, 
- papieru z folią, 
- papieru termicznego i przebitkowego 
(używanego w faksach, na paragonach), 
- kartonów po napojach i innych 
produktach spożywczych, 
- pieluch, podpasek i innych 
artykułów higienicznych, 
- materiałów budowlanych takich jak 
tapety, worki po gipsie czy cemencie itp. 

- butelek i pojemników po olejach 
(spożywczych, silnikowych), 
- opakowań po lekarstwach, 
zabawek, 
- sprzętu AGD i innego 
elektronicznego,
- folii budowlanej, 
- styropianu. 

- szkła stołowego, porcelany 
i ceramiki, 
- szkła okiennego, 
- luster, 
- szyb samochodowych, 
- doniczek, 
- szkła żaroodpornego, 
- żarówek, lamp i neonówek, 
ekranów i lamp telewizyjnych, 
- szkła okularowego. 

- resztek jedzenia pochodzenia nie 
roślinnego, 
- resztek mięsa, kości, 
- odchodów zwierzęcych, 
- popiołu z pieca, kominków, 
papierosów i ich niedopałków, tytoniu, 
- piasku i sorbentów dla kotów, 
- pełnych papierowych worków 
z odkurzacza

UWAGI
- usuwamy zszywki oraz inne niepa-
pierowe elementy, 
z książek usuwamy wcześniej twarde 
okładki.

- wszystkie odpady powinny być czy-
ste i bez zawartości innych substancji,
- odpady opakowaniowe należy zgnia-
tać przed wyrzuceniem.

- wszystkie odpady powinny być czy-
ste i bez zawartości innych substancji, 
- nie tłucz szkła przed wrzuceniem do 
pojemnika,
- usuń z opakowań szklanych nakrętki, 
korki, kapsle, zaciski, gumowe uszczelki.

- odpady powinny być wrzucane 
luzem bez dodatkowych opakowań 
typu reklamówki, woreczki itp.

• System gospodarowania odpadami bę-
dzie funkcjonował od 1 lipca 2013 roku i bę-
dzie obejmował wszystkie nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy.

• System będzie obejmował wyłącznie 
odpady wytworzone w gospodarstwach do-
mowych. 

• Deklaracje o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi po-
winny być złożone do 15 czerwca 2013 r. 

• Mieszkańcy są zobowiązani uiszczać 
opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na rzecz gminy kwartalnie do 
rąk inkasenta lub przelewem na rachunek 

bankowy Banku Spółdzielczego w Łopusz-
nie Oddział w Strawczynie nr 73 8499 0008 
0300 0026 2000 0001

• Wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od gospodarstwa 
domowego

Opłata miesięczna od gospodarstwa domowego:
prowadzącego selektywną zbiórkę odpadów nie prowadzącego selektywnej zbiórki odpadów

12,00 zł 24,00 zł

ZASADY OBOWIĄZYWANIA NOWEGO SYSTEMU

Konkurs składał się z kilku etapów, 
w których oceniono: znajomość biografii 
i twórczości Henryka Sienkiewicza, stroje 
bohaterów jego baśni i legend oraz test ze 
znajomości utworów autora „Potopu”. Test 
poprzedzony był scenkami teatralnymi w wy-
konaniu uczniów ZPO Oblęgorek.

Imprezę, przygotowaną z niezwykłą sta-
rannością przez nauczycieli i uczniów ZPO, 
otworzyła dyrektor Henryka Cisowska, któ-
ra powitała uczestników konkursu oraz gości 
honorowych: prawnuczkę Sienkiewicza Annę 
Dziewanowską, członka Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka, staro-

stę powiatu kieleckiego Zdzisława Wrzałkę, 
radnego powiatu Tomasza Zbróga, zastępcę 
dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego Krzysztofa Szczypióra, prze-
wodniczącego Rady Gminy w Strawczynie 
Stanisława Zdyba, sekretarz gminy Elżbietę 
Chłodnicką, kierownik Referatu Oświaty UG 
Monikę Sideł, ks. proboszcza parafii Chełm-
ce Stanisława Malca, radnych RG, sołtysów, 
przedstawicieli sponsorów konkursu, dyrekto-
rów szkół gminnych.

W finale imprezy obwieszczono  zwycięz-
ców poszczególnych konkurencji konkurso-
wych. I tak: m.in. najlepsze stroje bohaterów 

baśni i legend Sienkiewicza zaprezentowali, 
zdaniem jury, Grzegorz Szcześniak (Diokles) 
ze SP oraz gimnazjalistka, Paulina Szcześniak 
(Bogini Mądrości). W konkursie literackim II 
miejsce zajęła Patrycja Zapała z Oblęgorka 
w kat. szkół podstawowych oraz: I m. Dorota 
Surma z gimnazjum w Oblęgorku i III m. - 
Iza Bożęcka z tej samej szkoły.

Jury oceniło też prace konkursowe, któ-
rych inspiracją były baśnie i legendy Sienkie-
wicza. Najlepsze, z 59 prac, wykonały m.in.: 
Angelika Zapała z Chełmiec oraz: Natalia 
Kaleta, Aleksandra Brelska i Agata Malic-
ka – wszystkie ze SP w Oblęgorku

Po podsumowaniu wszystkich konkuren-
cji i etapów konkursu, jury ogłosiło wyniki: 
w kategorii szkół podstawowych I miejsce 
zajęła SP z Rudy Strawczyńskiej, II - SP 
Korczyn a III – SP Oblęgorek.

W kategorii gimnazja najlepszymi oka-
zały się: gimnazjum w Łosieniu, II miejsce 
- Oblęgorek, III – Jarosławice.

Laureaci konkursu otrzymali cenne na-
grody rzeczowe ufundowane przez licznych 
sponsorów. (J.K.)

Baśnie i legendy...
... były przedmiotem XIX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości 

Henryka Sienkiewicza w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku - 17 maja br. 
W wieloetapowym konkursie wzięło udział 10 reprezentacji szkół podstawowych oraz 
9 dwuosobowych zespołów gimnazjów.
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Wróciły „Wieczory u Henryka”

W niedzielę, 5 maja br., w kolejną rocz-
nicę urodzin wielkiego pisarza, zaproszono 
do muzeum członków Cameraty Cracovii: 
Martę i Ireneusza Trybulców, akompa-
niatorkę (fortepian) Elżbietę Konopczak 
oraz znanego aktora teatralnego i filmo-
wego Krzysztofa Globisza. Program nosił 
tytuł „Przeboje muzyki XIX i XX wieku”.

Marta Trybulec, dysponująca nieco-
dziennym sopranem koloraturowym, w peł-

Camerata Cracovia i Krzysztof Globisz 
oczarowali publiczność

Po przerwie remontowej do Pałacu Sienkiewicza w Oblęgorku wróciły „Wieczory 
u Henryka’, czyli koncerty kameralne z udziałem wybitnych przedstawicieli sztuki.

ni zaprezentowała swój talent w rzadko 
wystawianym obecnie repertuarze koloratu-
rowym. Przy akompaniamencie absolwent-
ki i wykładowczyni krakowskiej Akademii 
Muzycznej Elżbiety Konopczak wykona-
ła oficjalnie nie wydane pieśni Fryderyka 
Chopina, także utwory Władysława Żeleń-
skiego, Johana Straussa i innych kompozy-
torów. Artystka zauroczyła swoim głosem 
publiczność, która nie szczędziła braw.

Ciekawym przerywnikiem koncertu było 
czytanie najciekawszych fragmentów „Ogniem 
i mieczem” przez Krzysztofa Globisza. 

Kierownik Pałacu Henryka Sienkiewicza 
Agnieszka Kowalska – Lasek, która po-
witała artystów oraz publiczność, zaprosiła 
na kolejny koncert, w ramach „Wieczorów 
u Henryka”, w czerwcu tego roku.

Wśród licznej publiczności można było 
zobaczyć m.in.: wnuczkę autora trylogii 
Jadwigę Sienkiewicz, prawnuczkę Annę 
Dziewanowską, byłego posła na Sejm i se-
natora Jerzego Suchańskiego z Kielc (ro-
dzonego brata Elżbiety Konopczak) oraz 
przewodniczącego Rady Gminy w Straw-
czynie – Stanisława Zdyba z małżonką.

„Wieczory u Henryka” są finansowane 
z unijnego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. (J.K.)

Gmina realizuje następujące inwestycje:
- zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę 
wraz z zagospodarowaniem terenu,

- budowa szlaku rowerowego w gminie,
- budowa odcinka chodnika przy 

ul. Żeromskiego w Strawczynie (od strony 
ul. Młynarskiej, w kierunku Rudy Straw-
czyńskiej) stanowiąca kontynuację zadania 
pn. „Rewitalizacja msc. Strawczyn”,

- budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cji w Strawczynie, Promniku i Oblęgorku.

Rozpoczęte zostały roboty przy reali-
zacji zadania pn. „ Budowa chodnika i re-
mont nawierzchni drogi gminnej: Straw-
czynek – Trupień - etap III (dł. 814 m), 
prowadzone jest bieżące utrzymanie dróg 
gminnych, polegające na uzupełnieniu kru-
szywem ubytków drogowych.

21 maja br. podpisano umowę na od-
biór, transport i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych, pochodzących z nieru-
chomości zamieszkałych na terenie gminy, 
która obowiązywać będzie od 1 lipca br. do 
31 grudnia 2014 r.

Od 23 maja do 16 czerwca br., we 
wszystkich sołectwach, odbywać się będą 
zebrania wiejskie na temat nowego sys-
temu gospodarowania odpadami na tere-
nie gminy. Wszyscy sołtysi pobrali z UG 
druki deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla gospodarstw domowych oraz ulotki in-
formacyjne o nowym systemie gospodar-
ki odpadami. Deklaracje, po wypełnieniu 
przez mieszkańców, będą zebrane przez 
sołtysów i dostarczone do Urzędu Gminy, 
w terminie do 15 czerwca br.

W zakresie oświaty: - pięciu pracow-
ników UG zostało oddelegowanych do ob-

serwacji przebiegu sprawdzianu w szóstej 
klasie SP oraz egzaminu gimnazjalnego 
w roku szkolnym 2012/2013; 8 maja br. 
został ogłoszony konkurs kandydatów 
na stanowiska dyrektorów: SP w Rudzie 
Strawczyńskiej i Korczynie oraz ZPO 
w Strawczynie i Oblęgorku.

17 maja br. w ZPO w Oblęgorku odbył 
się XIX Konkurs Wiedzy o Życiu i Twór-
czości Henryka Sienkiewicza.

W zakresie kultury i sportu: 14 kwiet-
nia br., w świetlicy SCKiS w Strawczynie, 
odbyła się inauguracja Akcji Letniej „Krew 
darem życia”. W akcji udział wzięło 41 ho-
norowych dawców, którzy oddali 18,45 l 
krwi.

Na obiektach centrum odbyły się: 
mistrzostwa powiatu kieleckiego szkół 
ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce, 
w których wzięli udział uczniowie 4 szkół: 
z Łopuszna, Bodzentyna, Zagnańska 
i Podzamcza Chęcińskiego; zlot pojazdów 
zabytkowych, auta walczyły o tytuł elegan-
cji, puchary ufundował wójt naszej gminy; 
Ogólnopolski Maraton Pieszy po Górach 

Świętokrzyskich o tytuł „Twardziela Świę-
tokrzyskiego”; Turniej Ligi Mistrzów zor-
ganizowany przez „Ech Dnia”. Zwyciężyła 
nasza drużyna z gimnazjum w Strawczy-
nie.

Odbyły się comiesięczne narady kadry 
kierowniczej UG i kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy.

W dniach: 19 – 21 kwietnia br. gości-
liśmy 9 - osobową delegację z Ukrainy, 
z miasta Chodorów, natomiast 25 kwietnia 
podejmowaliśmy 38-osobową delegację 
z obwodu winnickiego, z Ukrainy.

W ramach programu unijnego Come-
nius, w kwietniu br. przebywała na tere-
nie naszej gminy delegacja nauczycieli 
i uczniów w Sycylii i Hiszpanii.

Wójt gminy, kierownik ZGK i pracow-
nik UG uczestniczyli w wyjeździe studyj-
nym (13 – 18 maja br.), organizowanym 
przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji 
i Transferu Technologicznego, do Włoch, 
Austrii i Niemiec.

Ponadto wójt wziął udział w: posie-
dzeniach, naradach, seminariach, konfe-
rencjach reprezentując tam interesy gminy. 
Uczestniczył też w obchodach Dnia Stra-
żaka w Strawczynie i wręczeniu sztandaru 
SP w Korczynie.

Wójt wydał, w omawianym okresie, 
18 zarządzeń dot. gminy i jej mieszkań-
ców.

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy
Od ostatniej sesji Rady Gminy – 20 marca br. – wójt wykonywał bądź nadzoro-

wał zadania w zakresie: określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, przygo-
towania projektów nowych uchwał, analizy wniosków komisji RG, gospodarowa-
nia mieniem gminnym, przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
Strawczyn za 2012 rok, przygotowania informacji z wykonania „Założeń polityki 
społeczno – gospodarczej gminy za rok 2012”, przygotowania kart inf. zadań do 
realizacji w latach: 2014 -2020, w ramach RPO.

Wierszyki, przeplatane piosenkami 
o najwyższych wartościach w życiu dzie-
ci, wywołały niezliczone oklaski rodziców. 
Były gry i zabawy dla dzieci oraz rodziców. 
W ramach realizacji projektu 3 czerwca - 
z okazji dnia dziecka grupa przedszkolaków 
wybrała się do bawialni. Przedszkolaki sko-
rzystali z wielu atrakcji jakie zapewniła im 

„Chatka Puchatka” nie próżnuje !
28 maja, w przedszkolu „Chatka Puchatka w Strawczynku”, współfinanso-

wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL 2007-2013, odbyła sie 
uroczystość z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty, przygotowana przez najmłodszych. 

Bawialnia „Raj urwisa” w Kielcach. Z po-
wodu wyjazdu przedszkolakom przez cały 
dzień towarzyszył dobry humor. Labirynty, 
tory przeszkód, drabinki, zjeżdżalnie, base-
ny z piłeczkami to atrakcje, które wywołały 
u dzieci ogromną ekscytację oraz świetną 
zabawę. Maluchy wracały radosne i szczę-
śliwe z mile spędzonego dnia.



6 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

Otwierając konkurs, dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. S. Żeromskiego 
w Strawczynie, Elżbieta Błaszczyk, go-
rąco powitała wszystkich jego uczestni-
ków oraz ich opiekunów, a także gości 
z Hiszpanii i Włoch, którzy przyjechali 
do Strawczyna w ramach projektu Co-
menius. Następnie w języku angielskim 
głos zabrała Karolina Kubicka – uczen-
nica III klasy gimnazjum – która przy-

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” ...
...to hasło przewodnie konkursu organizowanego, od wielu już lat, w ZPO 

w Strawczynie. Kolejna jego edycja miała miejsce w kwietniu br. W konkurso-
wych zmaganiach brały udział trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych: 
z Oblęgorka, Promnika, Korczyna, Rudy Strawczyńskiej i Strawczyna.

bliżyła zagranicznej części publiczności 
tematykę i zasady konkursu.

Uczestnicy mieli okazję wykazać 
się swoją bogatą wiedzą na temat gmi-
ny Strawczyn, biorąc udział w czterech 
konkurencjach, przygotowanych przez 
organizatorki: J. Bożęcką i M. Moćko. 

Mimo bardzo wysokiego i wyrów-
nanego poziomu wiedzy uczestników, 
jury, w skład którego weszli nauczy-

ciele ze wszystkich szkół biorących 
udział w konkursie, I miejsce przyznało 
uczniom ze Szkoły Podstawowej im S. 
Żeromskiego w Strawczynie. II miej-
sce zajęła drużyna z Oblęgorka, a III 
– z Rudy Strawczyńskiej. 

Na zakończenie części konkursowej 
dyrektor szkoły w Strawczynie wręczy-
ła wszystkim uczestnikom tegorocznych 
zmagań pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe, gratulując zajętych miejsc 
i bogatej wiedzy oraz zaprosiła ich do 
udziału w konkursie w kolejnym roku 
szkolnym. (M. C.)

Do Strawczyna przyjechało 21 osób: 
7 nauczycieli i 14 uczniów ze szkół w Al-
lmacelles (Hiszpania) i Santa Ninfa (Sy-
cylia). Młodzież została zakwaterowana 
u rodzin swoich koleżanek i kolegów 
z Gimnazjum nr 1 w Strawczynie, zaś jej 
opiekunowie - w miejscowym hotelu. 

Bardzo urozmaicony program wizy-
ty opracowany został przez zaangażowa-
nych w realizację projektu nauczycielki: 
A. Szyszkę, E. Dębicką -Schmidt, J. 
Rejowską, A. Krzemińską, M. Smolar-
czyk oraz nauczycieli: A. Czechowicza 
i K. Siwka.

Uroczyste, typowo polskie, powitanie 
gości chlebem i solą miało miejsce rano, 
10 kwietnia. W szkole w Strawczynie go-
rąco przywitała zagraniczną delegację dy-
rektor Elżbieta Błaszczyk, oprowadzając 
przybyłych po placówce oraz organizu-
jąc spotkanie z gronem pedagogicznym. 
Istotnym dla gości punktem programu wi-
zyty w Strawczynie było także uroczyste 
spotkanie z wójtem gminy, Tadeuszem 
Tkaczykiem, uświetnione występem 
Gminnej Orkiestry Dętej.

 Podczas pobytu w naszej gminie 
uczniowie z Hiszpanii i Włoch codzien-
nie uczestniczyli w szkole w zajęciach 
lekcyjnych, towarzysząc swoim polskim 
kolegom i koleżankom. Bardzo chętnie 
wspólnie spędzali z nimi czas i relakso-
wali się razem na basenie. W ramach re-
alizacji działań projektowych odbył się 
pokaz prezentacji multimedialnych na 
temat Polski, Hiszpanii i Włoch. Zorga-
nizowane zostały także zajęcia integra-
cyjne w formie gier i zabaw o tematyce 
ekologicznej. Uczniowie z zaangażowa-

niem pracowali ponadto nad przygoto-
waniem „europejskiego ogrodu”, wy-
mieniając się nasionami kwiatów i ziół 
popularnych w poszczególnych krajach 
partnerskich. Goście mieli okazję być 
obserwatorami konkursu „Cudze chwa-
licie, swego nie znacie”, zorganizowane-
go przez J. Bożęcką i M. Moćko. 

Duże wrażenie zrobił na widzach, 
przygotowany przez uczniów klas pią-
tych, pod kierunkiem M. Smolarczyk, 
pokaz polskich tańców ludowych, a tak-
że występ szkolnego chóru, prowadzo-
nego przez A. Bazalińską. 

W czasie kilkudniowej wizyty, de-
legacja miała okazję zwiedzić i poznać 
interesujące pod względem turystycznym 
miejsca. Goście uczestniczyli w wyciecz-
ce do Kurozwęk, gdzie zwiedzili pałac, 
wzięli udział w minisafari i delektowali 
się pieczonymi przy ognisku kiełbaska-
mi. Niezapomniane wrażenie zrobiły na 

uczniach oraz nauczycielach z Hiszpanii 
i Włoch przepiękna architektura, a także 
niezwykły klimat Krakowa, który odwie-
dzili 13 kwietnia. Kolejnego dnia mieli 
okazję poznać bliżej Kielce, przechadza-
jąc się ulicą Sienkiewicza, odwiedzając: 
Plac Artystów, Pałac Biskupów Krakow-
skich, Bazylikę Katedralną czy robiąc pa-
miątkowe zdjęcia na Kadzielni. 

W programie wizyty nie zabrakło, 
oczywiście, wycieczki do Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza w Oblęgorku, a nawet 
rajdu pieszego na Perzową Górę, w cza-
sie którego, dzięki gościnności państwa 
E. i Z. Jankowskich, goście mogli się 
posilić grillowanymi kiełbaskami. Bar-
dzo miłym akcentem, wieńczącym pobyt 
w Polsce okazał się wieczorek pożegnal-
ny, zorganizowany 15 kwietnia w ZPO 
w Strawczynie przez rodziny goszczące 
młodzież z zagranicy. 

Goście codziennie korzystali z atrak-
cji obiektu sportowo - rekreacyjnego 
„Olimpic”. Byli pod ogromnym wraże-
niem, zwłaszcza basenu. 

- To była naprawdę bardzo udana wi-
zyta - podsumował dyrektor sycylijskiej 
szkoły Benedetto Biundo. Z uśmiechem 
podkreślił, że te pozytywne wzorce z ży-
cia młodzieży szkolnej w Strawczynie 
postara się przenieść na rodzimy grunt. 
Nic więc dziwnego, że przy pożegnaniu 
uroniona została niejedna łza... 

Kontynuacja programu „Comenius”

Gościliśmy  
Hiszpanów i Sycylijczyków
W kwietniu br. miała miejsce wizyta robocza uczestników europejskiego 

projektu „Eko - życie” realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie – Comenius”.

Nasi goście z wizytą w Krakowie.
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Jarmark Agroturystyczny
2 czerwca 2013 roku w Tokarni odbył sie 

VIII Jarmark Agroturystyczny. Naszą Gmi-
nę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich 
z Chełmiec oraz Stowarzyszenie Kobiet “Ja-
gienka” z Oblęgorka. Panie na stoisku często-
wały pysznymi pierogami oraz własnoręcznie 
wypiekanymi ciastami. Dużym zainteresowa-
niem odwiedzających jarmark cieszyły się nie 
tylko przysmaki, ale również materiały promu-
jące naszą gminę.

 Dzień Dziecka
Mimo niezbyt sprzyjającej aury, 1 czerwca 

2013 roku, na terenie CSR Olimpic w Straw-
czynku, odbył się Dzień Dziecka, Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się konkurencje 
sportowe – małym zawodnikom nie straszny 
okazał się deszcz. 

W turnieju piłki nożnej udział wzięło kilka 
drużyn. Najlepsi okazali się zawodnicy z mie-
szanej drużyny Strawczyn/Strawczynek. Rów-
nież tenis ziemny zgromadził kilku amatorów 
tego sportu. W turnieju zwyciężył Jakub Cze-
chowski z Piekoszowa.

 Wodny dzień dziecka z pływalnią Olimpic 
obfitował w wiele konkursów i niespodzianek. 
Były zawody na najszybszy zjazd rurą, holo-
wanie na kole, wyławianie „pereł”. Uczestnicy 
zabaw otrzymali cenne upominki. 

 Po raz pierwszy odbyły się zawody pły-
wackie, w których sukcesy odnieśli wychowan-
kowie naszej szkółki pływackiej „Płotka”.

W tym dniu na pływalni odbywał się rów-
nież Ogólnopolski Drużynowy Wielobój Pły-
wacki Dzieci 10 – 11 letnich. Dodatkową atrak-
cją był egzamin na kartę pływacką, do którego 
przystąpiło 7 uczestników. 

 Dużym zainteresowaniem cieszył się Festi-
wal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, w któ-
rym udział wzięło 16 reprezentantów szkół 
podstawowych oraz 7 z gimnazjum z gminy 
Strawczyn. Wszyscy wykonawcy odznaczali się 
wysokim poziomem przygotowania utworów. 

W kat. SP zwyciężył Kacper Gos wykona-
niem piosenki „Boso” zespołu Zakopower. II 
miejsce ex aequo wywalczyły Sylwia Jedlińska 
z Korczyna oraz Angelika Świercz ze Strawczy-
na. III miejsce zajęła Zuzanna Bożęcka z Oblę-
gorka. Wyróżnienia zdobyły: Gabrysia Banaś 
z Niedźwiedzia oraz Jagoda Nowak z Oblęgorka.

 W kat. gimnazjum rywalizacja była wyrów-
nana, ostatecznie zwyciężyła Monika Kozieł ze 
Strawczyna, II miejsce zajęła Sylwia Bosak z Ob-
lęgorka, III miejsce ex aequo zdobyły Anna Snoch 
ze Strawczyna oraz Natalia Dudek z Oblęgorka.

Nagrody dla laureatów festiwalu w postaci 
odtwarzaczy mp4 oraz słuchawek ufundowała 
Rada Sołectwa Strawczyn. Stowarzyszenie Po-
mocna Dłoń ufundowało pamiątkowe koszulki 
i kubki.

Publiczność bawił teatr z Krakowa spekta-
klem „Smok Wawelski” oraz przedstawieniem 
słowno – muzycznym „Akademia Pana Kleksa”.

 W trakcie festynu policjanci z Komendy 
Policji w Strawczynie znakowali rowery a pu-
bliczność doskonale bawiła się w wesołym mia-
steczku.

Dyrektor oraz pracownicy Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie składa-
ją serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji Dnia Dziecka. 

Europejski Tydzień Sportu
W dniach 27 – 28 maja br., na terenie Cen-

trum Sportowo – Rekreacyjnego w Strawczyn-
ku odbyły się Zawody Pływackie o Puchar 
Dyrektora Pływalni OLIMPIC. 
W pierwszym dniu zawodów 
zmagali się uczniowie szkół 
podstawowych, w drugim szkół 
gimnazjalnych. 

 28 maja odbył się Turniej 
Tenisa Stołowego w Zespo-
le Placówek Oświatowych 
w Promniku. Turniej cieszył 
się dużą popularnością wśród 
mieszkańców gminy Straw-
czyn. W finale zagrali Paweł 
Kołodziejczyk z Grzegorzem 
Ernestowiczem. Po zaciętej 
walce wygrał P. Kołodziejczyk

 W tym roku po raz pierwszy w Europej-
skim Tygodniu Sportu udział wzięły dzieci 
z przedszkoli. 

 30 maja w Promniku miłośnicy wędkowa-
nia zmagali się o puchar w zawodach wędkar-
skich. Zwyciężył Tomasz Musiał łowiąc 1,39 
kg ryby.

Finał Wojewódzkich Igrzysk  
Młodzieży Szkolnej

10 maja, na stadionie lekkoatletycznym 
w Strawczynku, odbyły się finały Wojewódz-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podsta-
wowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 
Sztafetowych Biegów Rozstawnych “Vena 
Sport” dziewcząt i chłopców.

Uczniowie naszych szkół wspaniale repre-
zentowali gminę Strawczyn. W kategorii szkół 
podstawowych w sztafecie 4x100 dziewcząt 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Strawczyńskiej w składzie: Gabriela Jaros, Julia 
Szymoniak, Martyna Olczyk, Monika Kurczyń-
ska zajęła III miejsce.

W kategorii gimnazjum dziewczęta z ZPO 
w Strawczynie zajęły II miejsce (Paulina Sia-
dul, Zuzanna Fidor, Patrycja Gaweł, Wiktoria 
Jabłońska). Dziewczęta z ZPO W Oblęgorku 
wywalczyły pozycję IV (Aleksandra Kubiec, 
Aleksandra Piątek, Natalia Piątek, Anita Polit). 
Gimnazjum w Strawczynie zajęło II miejsce 
w klasyfikacji ogólnej dziewcząt.

Również chłopcy, reprezentujący gimna-
zjum w Strawczynie, w kategorii 4X100 zajęli 
I miejsce (Wiktor Dzwonek, Adam Wawrzeń-
czyk, Konrad Michalski, Krystian Kmiecik), 
zaś drożyna z Oblęgorka wywalczyła miejsce 
IV (Piotr Bębacz, Piotr Śliwa, Kamil Kaniow-
ski, Dominik Śliwa.

Doskonale reprezentanci naszej gminy spi-
sali się również w sztafecie szwedzkiej.

W klasyfikacji ogólnej, w kategorii chłop-
ców, bezkonkurencyjne okazały się zespoły 
z gimnazjum ze Strawczyna. Drużyna w skła-
dzie: Sebastian Mazur, Damian Mazur, Wiktor 
Michalski, Krystian Surma wywalczyła I miej-
sce, zaś drużyna w składzie: Adrian Czupryński, 
Maciej Ciszek, Kacper Nyga, Kamil Bielawski 
zajęła miejsce II.

W serii I - III miejsce wywalczyli także 
gimnazjaliści ze Strawczyna ( Wojciech Michal-
ski, Damian Dula, Kamil Komisarczyk, Karol 
Pańczyk, a IV z Oblęgorka (Tomasz Jarząbek, 
Mateusz Wieczorek, Szymon Szczepański, Da-
wid Piwko).

Nie mniejszy sukces odniosły dziewczęta 
ze ZPO w Strawczynie, zajmując III pozycję 
w sztafecie szwedzkiej (Marlena Jabłońska, Ga-
briela Zając, Maria Kaczor). Najlepsze zespoły 
uzyskały awans do finału krajowego.

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Czwórboju Dziewcząt i Chłopców
Organizator Samorządowe Centrum Kultury 

i Sportu w Strawczynie oraz Wojewódzki Szkol-
ny Związek Sportowy w Kielcach. W zawodach 
– 4 – 5 czerwca br. - brały udział szkoły podsta-
wowe z całego województwa świętokrzyskiego.

 W kategorii dziewcząt startowało 16 szkół, 
wystawiając łącznie 97 zawodniczek. Były to 
szkoły z: Strawczyna, Rudy Strawczyńskiej, 
Kielc, Czajkowa, Sandomierza, Rytwian, Sta-
szowa, Starachowic, Końskich, Radkowic, Ko-
morników, Fałkowa, Niekłania Wielkiego, Mą-
chocic Kapitulnych, Suchedniowa. Zwyciężyła 
szkoła nr 33 z Kielc 

 W kategorii chłopców udział wzięło 
13 szkół, reprezentowanych przez 81 zawodni-
ków. Były to szkoły z: Tumlina, Połańca, San-
domierza, Stąporkowa, Strawczyna, Pawłowa, 
Staszowa, Masłowa, Fałkowa, Końskich, Kazi-
mierzy Wielkiej, Mąchocic Kapitulnych i Rudy 
Strawczyńskiej. Miejsce I zdobyła SP z Tumlina 

Pracowity weekend  
Gminnej Orkiestry Dętej 

 8 czerwca Gminna Orkiestra Dęta ze 
Strawczyna reprezentowała Lokalną Grupę 
Działania „Dorzecze Bobrzy” w Kielcach na 
święcie pt. „Baw się z nami LGD - ami”. 

Muzycy wzięli udział w korowodzie idącym 
ulicą Sienkiewicza do Placu Artystów, następnie 
koncertowała na skwerku przy Silnicy. 

 9 czerwca Gminna Orkiestra Dęta wzięła 
udział w VII Przeglądzie Orkiestr Dętych w Da-
leszycach. Muzycy jak zawsze prezentowali się 
doskonale. Publiczność nagrodziła ich występ 
gromkimi brawami i prośbą o liczne bisy.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie organizuje rozgrywki  

w piłkę nożną o Puchar Wójta
Zgłoszenia do turnieju, do 20 czerwca br. 

w SCKiS w Strawczynie, w godz.:
8:00 -15:00. Losowanie i przedstawianie 
regulaminu rozgrywek – 20 czerwca br. 
w CS-R w Strawczynku do godz. 19:00  
(pokój sędziów nr 7 - pod trybunami)

Osoba odpowiedzialna  
za sprawne przeprowadzenie turnieju:  

Bogdan Woźniak, 
tel.: 48 691 343 409

Ogłoszenie sportowe

Z życia Samorządowego Centrum Kultury i Sportu

Jedna ze zwycięskich drużyn turnieju.



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

16 maja 2013 roku, w Szkole Podstawowej w Promni-
ku, został przeprowadzony po raz XVIII Gminny Konkurs 
Ortograficzny ,,Mistrz ortografii” dla uczniów klas III. Ce-
lem konkursu było kształtowanie wśród uczniów nawyku 
posługiwania się poprawną polszczyzną, oraz rozbudzenie 
wrażliwości językowej. 

Konkurs odbył się w dwóch etapach: w pierwszym ucznio-
wie zostali wytypowani na podstawie eliminacji klasowych 
w swoich szkołach, drugi etap polegał na napisaniu dyktanda, 
pełnego „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwy-
cięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością 
zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce. 

Wyniki XVIII Gminnego Konkursu Ortograficznego przed-
stawiają się następująco: I miejsce zajęła Julia Salacha uczen-
nica SP Oblęgorek, II miejsce - Natalia Zapała z Chełmiec, 
III miejsce - Patrycja Jas z Niedźwiedzia. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, tym sa-
mym zostali nagrodzeni nie tylko za udział, ale przede wszyst-
kim za to, że są najlepsi wśród trzecioklasistów naszej gminy. 

XVIII Gminny Konkurs 
Ortograficzny  
w Promniku

21 kwietnia, na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, odbył się ogól-
nopolski finał Vena Cross Festival, czyli rywalizacji sztafet 
8 x 700 m. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

Gimnazjum nr 1 w Strawczynie reprezentowała drużyna 
w składzie: K. Surma, K. Bielawski, W. Michalski, M. Ci-
szek, D. Mazur, K. Komisarczyk, K. Kmiecik, A. Czupryń-
ski, S. Mazur. Chłopcy, pod opieką nauczyciela wychowania 
fizycznego, A. Niwińskiego, wywalczyli srebrny medal, zaj-
mując II miejsce w zawodach ogólnopolskich! To kolejny wiel-
ki sukces sportowców ze Strawczyna! - na zdjęciu.

II miejsce w zawodach 
ogólnopolskich !


