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Absolutorium dla wójta
Jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy miała miejsce 26 czerwca br. 

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 oraz gło-
sowali nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy.

Kwiaty i gratulacje dla wójta gminy od dyrektorów szkół.

Obrady RG otworzył przewodniczący rady Stanisław 
Zdyb, witając uczestników sesji z wójtem, gminy Tadeuszem 
Tkaczykiem. Radni przyjęli porządek obrad, po czym przeszli 
do jego realizacji. Wójt złożył informacje o wykonaniu uchwał 
RG oraz ze swoich prac między sesjami (omówienie publiku-
jemy oddzielnie).

Radni przeszli następnie do najważniejszych punktów se-
sji: zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gmi-
ny za rok 2012 oraz informacją z wykonania „Założeń polityki 
społeczno – gospodarczej gminy Strawczyn za rok 2012”. Do-
kumenty te zyskały aprobatę radnych. Przedstawiono także po-
zytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 2012.
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Termin złożenia deklaracji mi-
nął 15 czerwca, mimo to Urząd Gminy 
w Strawczynie nadal przyjmuje de-

Firma „Zieliński” odbierze odpady

Atrakcyjny program pobytu

Deklaracje obowiązkowe !

Dzieci z Ukrainy odpoczywają w Strawczynie

W wyniku przetargu, przeprowadzonego 29 kwietnia 2013 r. na „odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych”, nasza gmina podpisała umowę z Przedsię-
biorstwem Handlowo - Usługowym „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński z siedzibą w Ra-
kowie. Zgodnie z zasadami nowego systemu, przedsiębiorca ma obowiązek odebrać od 
mieszkańców każdą ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwo domowe.

klaracje o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
Niezbędne druki dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu oraz w pokoju nr 9 
UG Strawczyn.

Apelujemy do właścicieli posesji, któ-
rzy jeszcze nie złożyli deklaracji o jak naj-
szybsze doręczenie ich do UG (pok. nr 9).

Na osoby, które nie złożą deklaracji, 
opłata zostanie nałożona drogą decyzji ad-
ministracyjnej.

Gospodarstwa domowe, które nie są wy-
posażone w pojemnik na odpady zmieszane 
prosimy o kontakt z P.H.U. „ZIELIŃSKI” 
(tel.: 41 353 50 27) w sprawie dzierżawy 
lub zakup na koszt własny. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Anna Dziewanowska przedstawiła wnio-
sek komisji o udzielenie absolutorium 
wójtowi gminy. Stwierdziła m.in.: - musi-
my pamiętać, że absolutorium udziela się 
z tytułu wykonania budżetu i przy podej-
mowaniu decyzji nie bierzemy pod uwagę 
innych elementów...

Warto przytoczyć kilka najważniej-
szych danych z wniosku KR: Dochody 
budżetu gminy za rok 2012 zrealizowano 
w kwocie 32.116.582 zł, na plan 32.348.327 
zł, co stanowi 99,28 %. Natomiast wydatki 
budżetowe wykonane zostały w wysokości 
30.608776 zł, na plan: 31.192.546 zł, co 
stanowi 98,13 %.

Na inwestycje wydatkowano 4.183037 
zł, na plan: 4.209779 zł, co stanowi 99,36 
%. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 
2012 r., z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów długoterminowych, wyniosło 
18.541877 zł, co stanowi 57,72 %, przy 
dopuszczalnym poziomie wynoszącym 
60 % zrealizowanych dochodów.

Komisja stwierdziła, że zadłużenie 
gminy nie przekracza limitu określonego 
ustawą o finansach publicznych. Ponadto 
gospodarka finansowa prowadzona jest 
z zachowaniem przepisów wynikających 
z ustawy „Prawo zamówień publicznych” 
oraz procedur wewnętrznych.

Przewodniczący RG zarządził głoso-
wanie jawne, imienne, przy pomocy listy 
obecności, nad udzieleniem absolutorium 
wójtowi gminy. Na 14 radnych 13 wypo-
wiedziało się za udzieleniem absolutorium, 
jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący rady Stanisław Zdyb 
pogratulował wójtowi zaufania radnych 
i uzyskania absolutorium. Tadeusz Tka-
czyk stwierdził po głosowaniu: - będę ro-
bił to co możliwe dla gminy, nie zwracając 
uwagi na drobne uszczypliwości...

Do gratulacji dla wójta dołączyli, 
z kwiatami, dyrektorzy szkół gminnych.

W kolejnych punktach obrad, radni 
przyjęli uchwały dotyczące:

- zmian w budżecie gminy na 2013 
rok – zmniejszono plan dochodów bu-
dżetowych oraz plan wydatków – o kwo-
tę 150.190 zł; nadwyżkę budżetu gminy 
w wysokości 590.758 zł przeznaczono na 
spłatę kredytów i pożyczek,

- zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy na lata: 2013 – 2023 – 
będących konsekwencją bieżących zmian 
w budżecie gminy,

- zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Samorządowego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej za rok 2012.

Radni zapoznali się następnie ze spra-
wozdaniami: komendanta Komisariatu 
Policji w Strawczynie podinsp. Tadeusza 

Pastuszki oraz komendanta gminnego 
OSP Bogdana Woźniaka ze stanu bezpie-
czeństwa, porządku publicznego i ochro-
ny p. poż. na terenie gminy (omówimy je 
w następnym numerze „ZS”).

Rada przyjęła także sprawozdanie 
z działalności Samorządowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Strawczynie.

Przewodniczący rady zaprezentował 
następnie opinię Rady Gminy o pracy 
Urzędu Gminy, jako jednego z elementów 
satysfakcji mieszkańców. W opinii czyta-
my m.in.: „Radni stwierdzają, że nie do-
cierają do nich sygnały, które narażałyby 
zarówno organ uchwałodawczy, jak i wy-
konawczy na podejmowanie działań dyscy-
plinarnych urzędników. Radni zadowoleni 
są z: załatwiania spraw bez zbędnej zwło-
ki, udzielania informacji, zainteresowania 
się problemami mieszkańców oraz uprzej-
mości i uczciwości pracowników.

Radni oświadczają, że nie spotkali się 
z przejawami i zachowaniami mogący-
mi wpłynąć na nieetyczne postępowania 
urzędników. Nie zostały odnotowane skargi 
na pracowników”.

Po wyczerpaniu porządku sesji, obrady 
zakończono. 

Obradom sesji przysłuchiwali się 
uczniowie szkół z gminy Strawczyn, 
uczestniczący w projekcie „To moja mi-
łość, to moja Ojczyzna”. Po sesji zapre-
zentowano film, zrealizowany przy pomo-
cy Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, przez 
młodzież szkolną kierowaną przez koor-
dynatora projektu Barbarę Gad – prezes 
stowarzyszenia. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Absolutorium dla wójta
dokończenie ze str. 1

Młodzież z Ukrainy przed ZPO w Strawczynie.

Od 2 lipca br. w Młodzieżowym Schronisku Turystycz-
nym, w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie, 
przebywała 22 – osobowa grupa młodzieży z Ukrainy, z ob-
wodu lwowskiego, z gminy Chodorów. Większość (15 osób), 
to dziewczęta, jest też pięciu chłopców. Uczniami opiekują 
się Tatiana Tjanugina oraz Marianna Żowtanska.

Gospodarze przygotowali ukraińskiej młodzieży bar-
dzo atrakcyjny program pobytu: młodzi ludzie zwiedzą 
naszą ziemię, z Górą Perzową włącznie, odwiedzą Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza i Muzeum Kowalstwa Arty-
stycznego Stanisława Moćki, skorzystają z oferty basenu 
krytego OLIPIC, obejrzą sprzęt strażacki OSP, zobaczą jak 
powstają kotły grzewcze i betoniarki w DEFRO.

Goście zwiedzą także nasz region, począwszy od Kadzielni i Geo-
parku w Kielcach po starówkę sandomierską. 12 lipca ukraińska mło-
dzież zakończy atrakcyjne wakacje na ziemi świętokrzyskiej. (J.)
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I oto nadszedł długo wyczekiwa-
ny przez uczniów czas – wakacje. 28 
czerwca nastąpiło uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego 2012/2013. 

W kościele parafialnym w Straw-
czynie została odprawiona msza święta, 
w której uczestniczyli zarówno dzieci 
i młodzież, jak i nauczyciele. Po eucha-
rystii odbyła się w Gimnazjum nr 1 aka-
demia. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosiła dyrektor Elżbieta Błaszczyk. 
Podkreśliła, że wakacje to zawsze czas 
podsumowania pewnego etapu i rozpo-
częcie nowego. Zwracając się do trze-
cioklasistów, życzyła, by każdego dnia 
zwyciężały w nich dobro i prawda. Po 
wręczeniu nagród najlepszym uczniom 
i listów gratulacyjnych ich rodzicom 
całe grono pedagogiczne, pracowników 
szkoły oraz młodsze koleżanki i kolegów 
pożegnała w imieniu wszystkich absol-
wentów Karolina Kubicka, dziękując 
za wspólnie spędzone lata, przekazaną 
wiedzę i wpojone wartości. Następnie 
głos zabrała przedstawicielka Rady Ro-
dziców – Monika Jabłońska. Podzięko-
wała dyrekcji i gronu pedagogicznemu 
za życzliwość, troskę i trud włożony 
w proces wychowania młodych ludzi. 

Kryta pływalnia:
08.00 - Pływacki Test Coopera 
 z Pływalnią ,,Olimpic”,
12.00 - Waterpolo na materacach,
13.00 - Najsilniejsze ramiona,
14.00 - Pokaz ratownictwa wodnego,
15.00 - Wyścigi na materacach,
15.30 - Zjazd rurą na czas,
16.30 - Pokazowa lekcja pływania,
17.30 - Poławiacze skarbów,
18.10 - Rzuty do kosza w wodzie,
19.00 - Egzamin na kartę pływacką.

Niedziela – 18 sierpnia:
12:30 – 13.30 Polowa Msza Święta
 na stadionie,
13:40 – 14.15  Część oficjalna festynu, 

10:00–11:30 Finał Turnieju Piłki Siatkowej,
10:00–12:00 Finał Turnieju Tenisa Ziemnego,
10:00–16:00 Badminton – gra rekreacyjna dla całej rodziny,
12:00–13:00 Finał Turnieju Koszykówki Ulicznej 16 +,
12:00–16:00 Turniej szachowy dla wszystkich chętnych,
14:00-15:00 Konkurs o tytuł „Piłkarskiego Mistrza Żonglerki” i „Króla Strzelców”,
14:00–16:00 Gry i zabawy dla dzieci. Blok sportowo – rekreacyjny,
14:00–16:00 Mini - zawody strażackie dla dzieci i dorosłych,

15:00–16:30 Finał Turnieju Piłki Nożnej o „Puchar Wójta Gminy Strawczyn” 
młodzieży do lat 16.

16:30–17:30 Wręczenie nagród w konkurencjach sportowych,
17:30–18:00 Pokaz treningu jazdy na rowerkach stacjonarnych – indoor – cycling.

Dzień Sportowy - sobota 17 sierpnia:

 Część rozrywkowa:
15.30–18.00 Wybory Miss Lata
 z Echem Dnia,

Gospodarze gminy zapraszają !

Organizatorzy, jak zwykle, przy-
gotowali bardzo atrakcyjny program, 
zarówno w sobotę jak i niedzielę. 
Pierwszy dzień będzie miał charakter 
sportowy, choć nie zabraknie wydarzeń 
o charakterze rozrywkowym jak choć-
by: wybory Miss Lata, koncerty zespo-
łów muzycznych oraz dyskoteka.

W drugim dniu, który rozpocznie 
msza św. polowa, na stadionie w Straw-
czynku, przewidziano występy mu-
zyczne, kabaretowe, zabawy z nagro-
dami dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą 
wieczoru będzie zespół Sumptuastic, 
imprezę zwieńczy pokaz ogni sztucz-
nych.

W dniach 17 – 18 sierpnia (sobota, niedziela) w centrum Sportowo - Re-
kreacyjnym w Strawczynku odbędzie się kolejne Święto Gminy – Strawczy-
nada 2013.

A oto szczegółowy program Strawczynady 2013:

14:15 – 15:00  Koncert Gminnej
 Orkiestry Dętej,
15:00 – 15:45  Występ laureatów 
 festiwalu piosenki 
 dziecięcej i młodzieżowej,
15:45 – 16:55  Występy zespołu „Hrabia 
 Gustaw i mądrość 
 Klementyny”,
17:00 – 17:30  Występ młodzieżowego 
 zespołu Black Diamond,
17:30 – 18:30 Kabaret z Konopi,
18:30 – 19:30 Kabaret Pigwa Show ,
19:30 – 20:00 Quiz małżeński, 
20.00 – 21.00 Występ zespołu D-Bomb,
21:00 – 22:00  Gwiazda wieczoru 
 - zespół Sumptuastic,
22:15 Pokaz ogni sztucznych.

18.00–19.00 Koncert zespołu 
 rockowego Paradygmat,
19.00–20.00 Koncert zespołu hip-hop 
 Dirty Noise,
20.00–22.00 Dyskoteka z DJ,

Część sportowa: Boiska wielofunkcyjne, stadion:

Tego dnia, od godz. 9.00 – 18.00, w pomieszczeniach pod trybuną sportową na bo-
isku w Strawczynku, przeprowadzona zostanie kolejna akcja „Krew darem życia”. 
Organizatorzy wierzą, że, jak dotychczas, nie zabraknie dawców najcenniejszego leku. 
Tym bardziej, że sytuacja z zaopatrzeniem szpitali w krew jest dramatyczna (piszemy 
o tym w innym miejscu).

Już wakacje !

Po części oficjalnej zaprezentowano 
program słowno – muzyczny. Wzięli 
w nim udział gimnazjaliści z klas dru-
gich i trzecich. Prezentowali oni swe 
umiejętności aktorskie, znakomicie od-
grywając scenki kabaretowe. O oprawę 
muzyczną uroczystości, jak zawsze, za-
dbał szkolny chór pod kierunkiem Agaty 
Bazalińskiej. Na zakończenie drugokla-
siści wręczyli upominki swoim starszym 
kolegom z klas trzecich. Ofiarowali por-
celanowe słoniki, które mają przynieść 
szczęście oraz przypominać o szkole 
w Strawczynie i latach w niej spędzo-
nych. Niejedna łza została uroniona pod-
czas tego ostatniego spotkania. 

Podobne uroczystości miały miejsce 
w pozostałych szkołach na terenie gminy.

 Wszystkim uczniom życzymy uda-
nego wypoczynku, a tegorocznym ab-
solwentom gimnazjów - powodzenia 
i szczęścia w nowych szkołach.

Uczeń Roku Kacper Picheta otrzymu-
je puchar od dyrektor ZPO Elżbiety 
Błaszczyk.
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Pokaz ratownictwa drogowego – OSP Promnik.

Występ uczniów SP.

Imprezę uroczyście otworzył dyrek-
tor szkoły, Jarosław Kobiec, który po-
witał wszystkich zebranych na nowym 
boisku sportowym. Na początek uczest-
nicy festynu mogli podziwiać piękne 
stroje i tańce w wykonaniu przedszko-
laków i dzieci z „zerówki”. Nie zabra-
kło również występów naszych utalen-

towanych uczniów z klas I-VI, którzy, 
pod okiem swoich wychowawców, 
zaprezentowali umiejętności aktorskie, 
muzyczne i taneczne w programie „Po-
wróćmy jak za dawnych lat”. Ponad-
to podziwiano także występy uczniów 
z Koła Teatralnego w sztuce „Czerwone 
Kapturki”.

Dobra zabawa w Chełmcach
Jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej w Chełmcach do wspólnej za-

bawy zaprosili, 8 czerwca br., swoich rodziców, dziadków i babcie. Na festyn 
rodzinny przybyli również zaproszeni goście: wójt gminy Tadeusz Tkaczyk, 
miejscowi radni: Wiesław Piotrowski i Stanisław Kozieł, proboszcz ks. kan. Sta-
nisław Malec i sołtys wsi Marian Piec.

Nauczycielom, z pomocą uczniów 
oraz rady sołeckiej, udało się stworzyć 
pogodną, rodzinną atmosferę i przyczy-
nić się do ciekawie spędzonego, nie-
dzielnego popołudnia przez mieszkań-
ców Promnika.

Po przywitaniu, przez dyrektor Elż-
bietę Gieroń, przybyłych gości, miesz-
kańców wsi oraz dzieci, rozpoczął się 
występ uczniów z klas I – III przygo-
towany z okazji Dnia Rodzica. Wśród 
atrakcji znalazł się, między innymi, po-
kaz udzielania pierwszej pomocy zor-
ganizowany i przeprowadzony przez 
ratowników medycznych oraz członków 
OSP w Promniku. Strażacy pokazali, jak 
wygląda akcja ratowania człowieka, któ-
ry uległ wypadkowi samochodowemu. 

Uczniowie mieli także okazję zapre-
zentować swoje talenty wokalne oraz 
plastyczne, podczas występów i wysta-
wy prac plastycznych. Rodzinom przy-
byłym na piknik czas umilał zespół ludo-
wy śpiewający piosenki regionalne.

 Jak co roku, odbyły się rozgrywki 
sportowe i bieg promnicki. Dużym zainte-
resowaniem cieszyło się malowanie twa-
rzy, które dało dzieciom mnóstwo frajdy 
i radości. Najmłodsi mogli skorzystać 
z placu zabaw na świeżym powietrzu.

Na koniec festynu odbył się koncert 
życzeń. Pani dyrektor wręczyła pamiąt-
kowe dyplomy darczyńcom i przyjacio-
łom szkoły, dziękując im za wszech-
stronną pomoc.

Swoją obecnością imprezę uświetniły 
znane osobistości z naszej gminy, m.in.: 

W Promniku znaleźli sposób na nudę

Festyny rodzinne - rozrywka i relaks

W pierwszą niedzielę czerwca, w szkole w Promniku, odbył się doroczny fe-
styn rodzinny. Impreza została zorganizowana przez grono pedagogiczne i dy-
rekcję ZPO w Promniku.

Tadeusz Tkaczyk, wójt Gminy Straw-
czyn, Marek Gos, poseł ziemi strawczyń-

skiej, sołtys wsi Promnik, Grzegorz Stę-
pień oraz przedstawiciele Rady Gminy.

 Festyn był znakomitą formą spędze-
nia wolnego czasu i skorzystania z wielu 
atrakcji.

dokończenie na str. 5

 Po części artystycznej uczestnicy fe-
stynu mogli skosztować kiełbasek z gril-
la, grochówki, pysznych ciast przygoto-
wanych przez rodziców.

 Dla najmłodszych niezwykłą fraj-
dą było malowanie twarzy i zabawy na 
dmuchanych zamkach, trampolinach 
oraz wata cukrowa. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyli dzieciom strażacy 
z miejscowej OSP, którzy zaprezentowa-
li sprzęt gaśniczy znajdujący się w wozie 
strażackim.
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Dobra zabawa w Chełmcach

Na początek dobrej zabawy zapre-
zentowali się najmłodsi uczniowie szko-
ły. Występy artystyczne przedszkolaków 
i uczniów klas 0 - III wzbudziły wiele 
emocji i wzruszenia szczególnie u ich 
rodziców. Następnie na scenie wystąpili 
uczniowie szkoły podstawowej i gim-
nazjum, prezentując pokaz układów 
tanecznych. W czasie trwania festynu 
odbywał się Szkolny Przegląd Piosenki, 
zaś kunsztem aktorskim w kabaretach 
wykazali się uczniowie gimnazjum. 

Prawdziwą gwiazdą tegoroczne-
go festynu była Klaudia Błaszczyk - 
uczestniczka programu ,,Bitwa na głosy” 
z drużyny Andrzeja Piasecznego. Klau-
dia zaprezentowała kilka utworów, urze-
kając swoim wspaniałym głosem.

Kolejną atrakcją były pokazy ratowni-
ków medycznych, którzy opatrywali ran-
nego podczas upozorowanego wypadku, 
a także pokazy karate. Znaczną część dru-
żyny karateków stanowili uczniowie naszej 
szkoły. Jak co roku, wiele emocji wzbudził 
turniej rodzinny i turniej piłki siatkowej 
z udziałem drużyn: rodziców, nauczycieli 
i uczniów. Uczniowie w decydującym me-
czu pokonali nauczycieli i obronili tytuł 
najlepszej drużyny z ubiegłego roku. 

Nie tylko programy artystyczne, ta-
neczne i sportowe były atrakcją tego-
rocznej imprezy. Tradycyjnie dużym 
zainteresowaniem cieszyła się loteria 
fantowa. Każdy z obecnych mógł skosz-
tować kiełbaski bądź kaszanki z grilla 
(pysznie przyrządzonej przez p. B. Śli-

W Oblęgorku: uczniowie rodzicom

Konkurs ortograficzny w Promniku

8 czerwca 2013 r., na placu szkolnym w Zespole Placówek Oświatowych 
w Oblęgorku, odbył się festyn rodzinny. Tego dnia uczniom, rodzicom i oko-
licznym mieszkańcom zapewniono wiele atrakcji. Festyn uroczyście otworzyła 
dyrektor Henryka Cisowska, witając gości i wszystkich zgromadzonych. Swoją 
obecnością zaszczycili festyn m.in.: wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, 
miejscowi radni i sołtysi, członkowie stowarzyszeń.

wę i p. M. Angielskiego) za symbolicz-
ną złotówkę. Rodzice zadbali również 
o słodkie pyszności, owoce. Furorę zro-
biła pyszna kapusta przygotowana przez 
szkolną kucharkę p. Wiesię Snoch.

W festyn zaangażowały się lokalne 
stowarzyszenia - Stowarzyszenie ,,Skał-
ka” z Oblęgora ufundowało nagrody za 
konkursy i turnieje, a Stowarzyszenie 
,,Jagienki” z Oblęgorka przygotowały 
smaczny poczęstunek oraz drobne upo-
minki. Dodatkowymi sponsorami byli 
Grzegorz Raczyński i państwo Ma-
riusz i Monika Olejarczyk.

Dyrekcja szkoły dziękuje koordy-
natorowi, nauczycielom, pracowni-
kom, rodzicom i sponsorom za ogrom-
ne zaangażowanie, bo dzięki wzorowej 
współpracy mogliśmy razem spędzić 
czas, bawiąc się w miłej atmosferze. 
Szczególne podziękowania należą się 
wszystkim rodzicom, którzy przygoto-
wali ciasta i poczęstunek.

 Marcin Zieliński

Konkurs odbył się w dwóch etapach: 
w pierwszym uczniowie zostali wytypo-
wani na podstawie eliminacji klasowych 
w swoich szkołach, drugi etap polegał na 
napisaniu dyktanda, pełnego „pułapek” 

ortograficznych. W trudnej rywalizacji 
zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali 
się najlepszą znajomością zasad pisowni 
i umiejętności ich zastosowania w prak-
tyce. Wyniki XVIII Gminnego Konkursu 

W Szkole Podstawowej w Promniku został przeprowadzony po raz XVIII 
Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz ortografii” dla uczniów klas III. Ce-
lem konkursu było kształtowanie wśród uczniów nawyku posługiwania się po-
prawną polszczyzną oraz rozbudzenie wrażliwości językowej.

Ortograficznego przedstawiają się nastę-
pująco: I miejsce zajęła Julia Salacha, 
uczennica SP Oblęgorek, II - Natalia 
Zapała z Chełmiec, III - Patrycja Jas 
z Niedźwiedzia. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody i dyplomy, tym samym zostali na-
grodzeni nie tylko za udział, ale przede 
wszystkim za to, że są najlepsi wśród 
trzecioklasistów naszej gminy. 

 W trakcie festynu odbyły się pokazy 
tańców integracyjnych, konkursy spor-
towe z nagrodami ufundowanymi przez 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie. Na zakończenie chętni 
uczestnicy wzięli udział w warsztatach 
fitness. Każdy, jak najlepiej potrafił, na-
śladował taneczne kroki prowadzącej 
p. Moniki Kukulskiej.

 W organizację festynu włączyli się 
liczni sponsorzy, którym bardzo serdecz-
nie dziękujemy. Finansowo wspomogli 
nas: Sylwester Lisowicz, Michał Prze-
pióra, Anna Polit, Henryk Kasprzyk, 
Stanisław Kozieł, Grażyna Zapała, 
Marian Piec, Magdalena Szafarczyk, 
Firma „Formaster” i „Angelina”. 
Dzięki ofiarodawcom dzieci bezpłatnie 
korzystały z poczęstunku oraz zabaw na 
zjeżdżalniach i trampolinach.

dokończenie ze str. 4

Było wesoło i atrakcyjnie na festynie w Chełmcach.
 Warto zaznaczyć, że przygotowanie 

festynu wymagało sporo wysiłku zarów-
no ze strony nauczycieli, rodziców jak 
i uczniów. Trud ten przynosi jednak fanta-
styczne rezultaty. Przede wszystkim owo-
cuje w postaci stałych, serdecznych związ-
ków uczniów, rodziców i nauczycieli.

 Dziękuję wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji imprezy oraz tym, którzy 
tego dnia odwiedzili naszą szkołę. Do 
zobaczenia w przyszłym roku !

Jarosław Kobiec,  
dyrektor szkoły
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 Rano powiało grozą, kiedy po ule-
wie wydawało się, że utoniemy w błocie 
– przebudowywany teren wokół remizy 
OSP przypominał trzęsawisko. Szczęśli-
wie, ostre słońce, do popołudnia osuszy-
ło teren na tyle, że goście nie musieli być 
wyposażeni w kalosze.

Po raz drugi honorowym patronatem 
objęli festyn posłowie RP w osobach: Ma-
rzeny Okła – Drewnowicz i Marka Gosa 
oraz wojewoda świętokrzyski – Bożenty-
na Pałka – Koruba. Wśród honorowych 
patronów byli także: Adam Jarubas - 
marszałek województwa świętokrzyskie-
go i Zdzisław Wrzałka - starosta kielecki. 

Tegoroczny festyn obfitował w wie-
le atrakcji: występ Gminnej Orkiestry 
Dętej, Konkurs o Puchar Sołtysa Straw-
czynka, program artystyczny przedszko-
laków z „Chatki Puchatka”, występy wo-
kalne mieszkanek Strawczynka „Słowiki 
Strawczynka” w składzie: E. Cisowska, 
K. Nawara, J. Głąb, D. Cisowska, Z. 
Miazek, H. Kukulska i E. Tkaczyk. 

Świetnym występem wokalnym i ak-
samitnym głosem zachwyciła Monika 
Kozieł, a o oprawę muzyczną zadbał 
zespół St. Korneckiego „BRATERS”. 
Dzieci w czasie festynu korzystały bez-
płatnie z „wesołego miasteczka”, słod-
kiego poczęstunku, licznych konkursów 

Święto Strawczynka
W niedzielne popołudnie, 9 czerwca w Strawczynku, po raz trzeci odbył się 

Festyn Rodzinny. Mieszkańcy, wspólnie z zaproszonymi gośćmi: wójtem gminy 
Strawczyn Tadeuszem Tkaczykiem, posłem na Sejm Markiem Gosem, dyrek-
torem Samorządowego Centrum Kultury i Sportu Maciejem Lewandowskim 
i dyrektor ZPO w Strawczynie Elżbietą Błaszczyk świętowali tego dnia. 

i loterii fantowej. Smaczne, regionalne 
potrawy: kapusta, pierogi, krokiety, chleb 

A. Jabłońska, B. Gołuchowska, K. Ja-
rząbek, K. Frankowska, K. Gad. 

Organizatorzy festynu, Rada So-
łecka: Kazimiera Jarząbek, Czesław 
Kozieł, Józef Kasprzyk, Radna Straw-
czynka Monika Kubała i Stowarzysze-
nie Rozwoju i Inicjatyw Społecznych 
Gminy Strawczyn serdecznie dziękują 
wszystkim, życzliwym osobom za po-
moc w organizacji i zapraszają do dal-
szej współpracy. 

Wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk 
patronuje nam od pierwszego festynu, 
podobnie przewodniczący Rady Gminy, 
Stanisław Zdyb i dyrektor ZPO w Oblę-
gorku Henryka Cisowska.

Nie zawiedli wypróbowani sponsorzy: 
Kolporter, Defro, BS Łopuszno, RSP 
Oblęgorek, Piekarnia - Cukiernia „An-
gelina”, Masarnia Wolder Piekoszów, 
Zakład Ślusarsko - Kowalski Zygmunt 
Zbroszczyk Promnik, SCKiS w Straw-
czynku, Usługi Budowlane – tynki ce-
mentowo - wapienne Jarosław Zapała 
Oblęgorek, Gomex, Masarnia Jankow-
ski Ruda Strawczyńska, Albud Oblęgo-

rek, Józef Kaniowski Niedźwiedź, pro-
ducenci drobiu z Oblęgorka.

Program artystyczny rozpoczął kon-
cert Gminnej Orkiestry Dętej ze Straw-
czyna, która od kilku lat zaszczyca nas 
swoimi występami. Występy kabaretowe, 
wokalne i teatralne zaprezentowali, jak 
co roku, uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjaliści z Oblęgorka. Dodatkowy-
mi atrakcjami była loteria i trampoliny dla 
najmłodszych. Panie ze stowarzyszenia 
częstowały chlebem z domowym smal-
cem, a sołtys, Kazimierz Wieczorek ser-
wował kaszankę i kiełbasę z grill’a.

Ważnym elementem programu był 
edukacyjny konkurs pn. „Jestem bez-
pieczny w mojej wsi”, sponsorowany 
przez wojewodę świętokrzyskiego Bo-
żentynę Pałka - Korubę, a przeprowa-
dzony przez policję Komendy Miejskiej 
w Kielcach. Dzieci i młodzież, uczest-
nicząca w konkursie, zostali nagrodzeni 
atrakcyjnymi nagrodami.

Wieczorem młodzież tańczyła przy 
dźwiękach muzyki w wykonaniu bar-
dzo dobrze zapowiadającego się zespołu 
KOGEL. Młodzi artyści, w większości 
mieszkańcy Oblęgorka, to uczniowie 
i absolwenci naszej szkoły, a równocze-
śnie uczniowie szkoły muzycznej w Kiel-
cach. Są członkami Gminnej Orkiestry 
Dętej. Zaprezentowali własne utwory 
i aranżacje. Rozbawiona młodzież długi-
mi brawami namawiała wykonawców do 
przedłużenia występu.

Za rok spotykamy się znowu.
 Anna Dziewanowska

„Festyn Świętojański” w Oblęgorku
23 czerwca br. odbył się w Oblęgorku „Festyn Świętojański”. Tegoroczna, 

siódma impreza została zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Kobiet 
„Jagienka” i oblęgorecką OSP, przy wsparciu Rady Sołeckiej.

ze smalcem oraz 
ciasta przygoto-
wały gospody-
nie: K. Picheta, 
M. Piec. K. Ja-
rząbek, M. Ko-
zieł, E. Tkaczyk, 
J. Głąb ,J. Gad, 
E.  Cisowska,  
R. Gołuchow-
ska, Ewa Kozieł, 
E. Jarząbek – 
Lesiak, Ela Ko-
zieł, K. Nawara, 

Występy kabaretu gimnazjalistów z Oblęgorka wsparł...wójt Tadeusz Tkaczyk.
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I miejsce Strawczyna  
w Sportowym Turnieju Miast i Gmin

27 czerwca 2013 roku, w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kiecach, 
odbyła się gala podsumowująca XIX 
Sportowy Turniej Miast i Gmin or-
ganizowany w ramach Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Gmina Strawczyn od kilkunastu lat 
bierze czynny udział w tym wydarze-
niu, odnosząc coraz to większe sukcesy. 
I w tym roku nie było inaczej, po raz 
kolejny zdobyliśmy I miejsce w woje-
wództwie świętokrzyskim otrzymując 
nagrodę pieniężną, którą przeznaczymy 
na wyposażenie bazy sportowej

Naszą gminę reprezentował dyrektor 
SCKIS w Strawczynie Maciej Lewan-

Gmina realizuje następujące zadania 
inwestycyjne: zmiana sposobu użytko-
wania części pomieszczeń Szkoły Pod-
stawowej w Korczynie na świetlicę wraz 
z zagospodarowaniem terenu; budowa 
odcinka chodnika przy ul. Żeromskiego 
w Strawczynie (od ulicy Młynarskiej 
w kierunku Rudy Strawczyńskiej) stano-
wiąca kontynuację zadania p.n. „Rewi-
talizacja msc. Strawczyn”, zadania w ra-
mach funduszu sołeckiego.

Kontynuowane są roboty przy reali-
zacji zadania p.n. „Budowa chodnika i re-
mont nawierzchni drogi gminnej Straw-
czynek - Trupień, gm. Strawczyn - etap 
III. Długość odcinka do wykonania: 814 
mb. Prowadzone jest bieżące utrzymanie 
dróg gminnych polegające na uzupełnie-
niu kruszywem ubytków drogowych.

Zakończone zostały prace: przy za-
daniu p.n. „Budowa szlaku rowerowego 
w Gminie Strawczyn”. (w trakcie przygo-
towań jest wniosek o płatność.), „budo-
wy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w Promniku, Oblęgorku i Strawczynie”.

21.05.2013r. gmina Strawczyn za-
warła umowę z Przedsiębiorstwem Han-
dlowo - Usługowym „ZIELIŃSKI” na 
„odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych pochodzących 
z nieruchomości zamieszkanych na tere-
nie gminy Strawczyn”.

Z prac wójta między sesjami  
Rady Gminy

 W zakresie oświaty
Do 30 maja zatwierdzono projekty 

organizacyjne placówek oświatowych 
z terenu gminy Strawczyn. Wydano de-
cyzje przyznające stypendium socjal-
ne dla 390 uczniów na łączną kwotę 
105 300 zł. 14 czerwca br. odbyło się 
posiedzenie komisji konkursowej w celu 
wyłonienia kandydatów na stanowisko: 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Ru-
dzie Strawczyńskiej i w Korczynie, dy-
rektora Zespołu Placówek Oświatowych 
w Strawczynie i Oblęgorku.

W ramach współpracy gminy Straw-
czyn z fundacją „Pomóżmy Marzeniom” 
zorganizowany został wyjazd do Kino-
plex-u z okazji Dnia Dziecka dla 100 
osobowej grupy dzieci oraz wyjazd do 
Zakopanego na „zieloną szkołę”. Wzięło 
w nim udział 40 dzieci ze szkół podsta-
wowych z gminy Strawczyn.

W zakresie kultury i sportu
1 czerwca 2013 roku zorganizowano 

Dzień Dziecka. 
2 czerwca na VIII Jarmarku Agrotu-

rystycznym w Tokarni gminę Strawczyn 
reprezentowało Koło Gospodyń Wiej-
skich z Chełmiec oraz Stowarzyszenie 
Kobiet „Jagienka” z Oblęgorka.

W dniach 4 - 5 czerwca br., na sta-
dionie lekkoatletycznym, odbyły się Wo-

jewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Czwórboju Dziewcząt i Chłopców. Or-
ganizatorami igrzysk było Samorządowe 
Centrum oraz Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Kielcach. W zawodach 
brały udział szkoły podstawowe z całego 
województwa świętokrzyskiego.

8 czerwca 2013 roku Gminna Orkie-
stra Dęta reprezentowała Lokalną Grupę 
Działania Dorzecze Bobrzy w Kielcach 
na święcie pt. „Baw się z nami LGD 
-ami”. Muzycy wzięli udział w koro-
wodzie idącego spod pomnika Henryka 
Sienkiewicza do Placu Artystów przy 
ulicy Sienkiewicza. Następnie koncerto-
wała na skwerku przy Silnicy. 

9 czerwca Gminna Orkiestra Dęta 
wzięła udział w VII Powiatowym Prze-
glądzie Orkiestr Dętych w Daleszycach.

16 czerwca, w kościele parafialnym 
w Strawczynie, odbyło się uroczyste po-
święcenie mobilnego punktu do poboru 
krwi Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Uro-
czystą mszę uświetnił występ Gminnej 
Orkiestry Dętej. Równolegle w świetlicy 
w Strawczynie odbyła się akcja poboru 
krwi. Krew oddało 26 osób - 11,7 l

Odbyła się comiesięczna narada ka-
dry kierowniczej Urzędu Gminy i kie-
rowników jednostek organizacyjnych 
gminy.

W dniach 5 - 8 czerwca br. gmina 
gościła delegację z niemiejskiej gminy 
Piethen w ramach projektu Comenius 
Regio.

W omawianym okresie wójt wydał 
14 zarządzeń w sprawach ważnych dla 
gminy.

Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 22 maja 2013 r., wójt nad-
zorował bądź wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu realizacji 
uchwał Rady Gminy, gospodarowaniem mieniem gminnym, analizą oświad-
czeń majątkowych złożonych przez obowiązanych wg stanu na dzień 31 grud-
nia 2012r., przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy, analizą wniosków 
z zebrań wiejskich, analizą wniosków komisji Rady Gminy, wykonywaniem bu-
dżetu gminy, realizacją inwestycji:

Z życia Samorządowego Centrum Kultury i Sportu
dowski, który w imienia wójta gminy 
Strawczyn Tadeusz Tkaczyka odebrał 
Złotą Odznakę 55 – lecia Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Za za-
sługi”. Odznakę wręczył prezes Święto-
krzyskiego Związku Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej w Kielcach 
Bogdan Gawron.

Kolarski Masters
22 czerwca br., po raz kolejny, na 

drogach gminy Strawczyn odbyły się 
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szo-
sowym „Masters – Cyclosport – Ama-
tor”. Na imprezę zgłosiło się ponad 
470 zawodników z całej Polski. Rywa-
lizacji w duchu fair-play towarzyszyła 
piękna pogoda i sportowy nastrój. 

Poszukujemy kasjerów
Samorządowe Centrum Kultury 

i Sportu w Strawczynie poszukuje kandy-
datów na stanowisko: KASJER. Wymogi: 
wykształcenie min. średnie, obsługa kasy 
fiskalnej, znajomość podstaw rachunko-
wości, dyspozycyjność, miła aparycja, 
wysoka kultura osobista. Znajomość języ-
ków obcych będzie dodatkowym atutem.

CV prosimy składać do 31 lipca br. 
w administracji SCKiS, ul. Turystyczna 
6, Strawczynek, w godz.: 7.30-15.30 lub 
wysłać na adres: Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu, ul. Żeromskiego 16, 
26-067 Strawczyn lub na adres e-mail: 
info@olimpicstrawczyn.pl.

Skontaktujemy się tylko z wybrany-
mi osobami.



Krew oddaje, po raz pierwszy, członek Gminnej Orkiestry Dętej - Mateusz Kasprzyk 
(na pierwszym planie).

Poświęcenia ambulansu dokonuje proboszcz parafii pod wezwaniem WNMP 
w Strawczynie ks. Tadeusz Szot. 

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

Już po raz trzeci, w Gimnazjum nr 
3 w Promniku, odbył się „Dzień Projek-
tów”, podczas którego uczniowie klasy 
drugiej gimnazjum przedstawiali efekty 
swojej pracy w ramach realizacji pro-
jektów gimnazjalnych. 

Na uroczystą prezentację zaproszeni 
zostali: rodzice, dyrekcja szkoły, nauczy-
ciele oraz uczniowie klas pierwszych. 
Tematy projektów realizowane w roku 
szkolnym 2012/2013: „Chemia od kuch-
ni”, „Tajemniczy świat zmysłów”, „Gmina 
Strawczyn w procentach” , „Polscy nobli-
ści” oraz „Promnik dawniej i dziś”.

Uczniowie stanęli na wysokości zada-
nia i udowodnili, że potrafią pracować me-
todą projektów. Efekty ich pracy okazały 
się imponujące. Uczniowie zdobytą wiedzę 
przedstawili w formie inscenizacji, prezen-
tacji multimedialnych, plakatów, sondaży, 
wywiadów, albumów oraz doświadczeń 
przy udziale publiczności. 

Podsumowując „Dzień Projektów”, 
należy dodać opinię samych uczniów klas 
drugich, którzy zgodnie uznali, że praca tą 
metodą jest interesująca i w równym stop-
niu angażuje wszystkich członków zespołu 
i jednocześnie rozwija poczucie odpowie-
dzialności za powierzone zadania i umie-
jętność pracy w grupie. 

Sabina Skoczylas

„Dzień Projektów” 
w Gimnazjum nr 3 

w Promniku

Dlaczego aktu tego dokonano w Straw-
czynie, skoro ambulans obsługuje cały 
region świętokrzyski ? W ten sposób wy-
różniono szczególnie naszą gminę, która 
przoduje w regionie w Akcji „Krew darem 
życia”. Od lat mieszkańcy gminy przodują 
w tej akcji i są najbardziej ofiarni. 

W akcie tym uczestniczyli m.in. dy-
rektor Centrum Jerzy Stalmasiński wraz 
z żoną Lidią (pracownicą RCKiK) oraz wójt 
Tadeusz Tkaczyk, który od początku moc-
no zaangażował się w to przedsięwzięcie. 
Warto także podkreślić duży udział księży 
ze Strawczyna w popularyzację akcji.

Kolejny akt dobrej woli
Ks. proboszcz Tadeusz Szot poświecił nowy ambulans RCKiK

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce, w niedzielę 23 czerwca br., w koście-
le parafialnym w Strawczynie oraz na parkingu przez świątynią. Najpierw odbyła 
się msza św. m.in. w intencji krwiodawców, którą odprawił ks. proboszcz parafii 
Tadeusz Szot. Po eucharystii, ks. proboszcz uroczyście poświęcił nowy ambulans 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Tego dnia w świetlicy SCKiS w Straw-
czynie odbyła się kolejna akcja honorowe-
go oddawania krwi. I tym razem najbar-
dziej ofiarni dawcy w regionie nie zawiedli. 
Oddali (26 osób) w sumie 11,7 litrów tak 
bardzo potrzebnego leku.

Dodajmy, że zapotrzebowanie na krew 
w ostatnich tygodniach jest bardo duże. Oto 
co powiedział na ten temat dyrektor ds. me-
dycznych Bolesław Rylski ze szpitala wo-
jewódzkiego na Czarnowie w Kielcach: 

- Z powodu braku krwi ostatnio zostały 
odwołane operacje w wielu oddziałach na-
szego szpitala. Wstrzymano bardzo ważne 

zabiegi na oddziałach: kardiochirurgicznym, 
neurochirurgicznym i ortopedycznym. Krew 
jest bardzo potrzebna, dlatego gorąco apelu-
jemy do mieszkańców, aby ją oddawali.

Do apelu dołączył dyrektor Jerzy Stal-
masiński: - To szczególnie trudny okres – 
powiedział. Młodzież akademicka skupia 
się teraz na nauce do egzaminów, brakuje 
więc chętnych do dzielenia się krwią. Mamy 
braki wszystkich grup tego leku, wydajemy 
więcej jednostek niż pobieramy. Korzysta-
my z zapasów, które wkrótce się skończą...

W świetle tych dramatycznych wypo-
wiedzi kolejna akcja w Strawczynie na-
biera jeszcze większego wydźwięku. Na 
szczęście na mieszkańców, honorowych 
dawców krwi, w naszej gminie zawsze 
można liczyć. Tak jak to było na początku 
roku, w maju oraz teraz – 16 czerwca br.

UWAGA, kolejna akcja „Krew da-
rem życia” podczas Strawczynady 2013 
– 18 sierpnia br. Szczegóły w programie 
Święta Gminy.


