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Gala finałowa Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”

Innowacyjna gmina 
Strawczyn

„Laur Świętokrzyski” wręcza naszemu wójtowi, Tadeuszowi 
Tkaczykowi, wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

Gala finałowa tegorocznej, siódmej edycji Nagrody Wo-
jewody „Laur Świętokrzyski 2012”, odbyła się 19 kwietnia 
br. w Kieleckim Centrum Kultury. Statuetki laureatom wrę-
czyli: wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba oraz wicewoje-
woda Grzegorz Dziubek. 

Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla 
osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będą-
cych przedmiotem oceny w danym roku. „Laur Świętokrzyski” 
został przyznany w pięciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo od-
powiedzialne społecznie”, „Innowacyjna gmina”, „Człowiek 
roku”, „Lider społeczeństwa obywatelskiego” oraz „Fair Play”, 
przyznano także „Laur Specjalny”.

Sześciu laureatów sięgnęło po „Laury Świętokrzyskie”, przy-
znawane przez wojewodę świętokrzyskiego.

Tadeusz Tkaczyk  
– Samorządowym Menedżerem 

Regionu 2012

Jan Paweł II patronem 
Szkoły Podstawowej

- czytaj na str. 2

- czytaj na str. 3

VIII Ranking Filary Polskiej Gospodarki

Historyczny dzień w Korczynie

Wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk (drugi z lewej) w gronie wy-
różnionych w Krakowie samorządowców woj. świętokrzyskiego.

Ksiądz biskup Marian Florczyk dokonuje poświęcenia sztan-
daru Szkoły Podstawowej w Korczynie podczas mszy św. 
w kościele parafialnym w Łosieniu.
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- Z pomocą tej nagrody chcemy pokazać to, co aktywne, kre-
atywne, wizjonerskie, przedsiębiorcze, innowacyjne i po prostu 
dobre w ludziach, firmach i ich działaniach – mówiła na począt-
ku gali wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba. Za-
znaczyła, że „Laur Świętokrzyski” w tym roku nieco zmienił 
swój charakter: - Poza kategorią „Fair Play”, która pozostaje bez 
zmian, „odkurzyliśmy” pozostałe kategorie, by pokazać osoby 
i przedsiębiorstwa niezwykłe – tłumaczyła wojewoda. 

Gala finałowa Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”

VIII Ranking Filary Polskiej Gospodarki

Innowacyjna  
gmina Strawczyn

Tadeusz Tkaczyk – Samorządowym 
Menedżerem Regionu 2012

dokończenie ze str. 1

Tegoroczni nagrodzeni to: siostra Małgorzata Chmielew-
ska na co dzień zajmująca się ludźmi potrzebującymi pomocy, 
bezdomnymi, osamotnionymi, chorymi; profesor Stanisław 
Żak – erudyta dbający o rozwój kulturalny regionu; Rafał Do-
browolski – łucznik, propagator idei fair play, który w trakcie 
eliminacji olimpijskiej do Pekinu 2008, gdy jego konkurent zła-
mał łuk, bez wahania użyczył mu swojego zapasowego sprzę-
tu (w imieniu nieobecnego sportowca nagrodę odebrał jego 
trener Sebastian Bątor); kielecka firma Delfin, która oprócz 
działalności nastawionej na zysk prowadzi aktywne działania 
społeczne i charytatywne; Strawczyn – prężnie rozwijająca 
się gmina stawiająca na innowacyjne, proekologiczne roz-
wiązania; Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” skupiające 
młodych ludzi chcących zaktywizować społeczeństwo. 

Nagrodę, w imieniu naszej gminy, odebrał wójt, Tadeusz 
Tkaczyk.

Dla laureatów i gości zaśpiewała Katarzyna Nosowska.

Ranking po raz ósmy zorganizowa-
ła i przeprowadziła redakcja dziennika 
„Puls Biznesu” oraz czołowa firma ba-
dawcza Millward Brown. Jego celem jest 
wyłonienie firm i samorządów, których 
działalność ma szczególnie pozytywny 
wpływ na rozwój regionu. Istotną cechą 
rankingu jest fakt, że zwycięzcy wskaza-
ni zostali przez władze lokalne.

Samorządy terytorialne, jako organy 
władzy, znajdujące się najbliżej przed-
siębiorców, jak i społeczności, swoimi 

Miła uroczystość odbyła się 25 kwietnia br. w Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej w Krakowie. Zebrali się tutaj najlepsi samorządowcy województw: 
świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego oraz przedstawiciele najlepszych 
firm z tych regionów, by odebrać wyróżnienia dla najlepszych pięciu firm w wo-
jewództwie oraz gmin w VIII Rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2012”.

głosami zdecydowały o wyborze zwy-
cięzców plebiscytu w poszczególnych 
województwach. Zadaniem samorządów 
była ocena, czy dane przedsiębiorstwo 
jest dla regionu ważnym pracodawcą 
i płatnikiem podatków oraz czy działa 
na rzecz lokalnej społeczności. Efektem 
tych ocen jest ogólnopolski ranking Fila-
ry Polskiej Gospodarki.

Z kolei o tytule Samorządowego 
Menedżera Regionu zadecydowały inne 
samorządy z naszego regionu. Miło nam 

poinformować, iż tytuł Samorządowy 
Menedżer Regionu 2012 otrzymała gmi-
na Strawczyn oraz wójt Tadeusz Tka-
czyk. Okolicznościowy dyplom wręczył 
w Krakowie, na gali, w muzeum japoń-
skim, naszemu włodarzowi przedstawi-
ciel redakcji „Puls Biznesu” Wojciech 
Kowalczuk. 

W trakcie spotkania najlepszych sa-
morządowców i przedsiębiorców z trzech 
południowych województw Polski odbył 
się panel dyskusyjny na temat inwestycji 
w gminach z wykorzystaniem kolejnej 
transzy środków unijnych. Dyskutowa-
no także nad nowym pomysłem Mini-
sterstwa Skarbu Państwa pn. „Program 
Inwestycje Polskie”. Program omówił 
główny ekonomista Ministerstwa Skar-
bu – Michał Markowski.

Dodajmy jeszcze, że wśród najlep-
szych przedsiębiorstw z naszego regionu 
I miejsce w rankingu zajęła firma „Kol-
porter” z Kielc. (Kos.)

Wójt Tadeusz Tkaczyk odbiera dyplom Samorządowego Menedżera Regionu 2012 
na gali w muzeum japońskim w Krakowie.

W Kielcach działacze ŚZPN wrę-
czyli nagrody za rok 2012: spiker roku 
2012 - Janusz Poński (Wisła Sando-
mierz); działacze roku 2012: Marcin 
Kaczmarczyk (Czarni Połaniec), Ta-
deusz Laskowski (Partyzant Radoszy-
ce), Janusz Ślewa (Wicher Miedziana 
Góra). 

Wyróżnienia za bezpieczeństwo na 
stadionach: Wierna Małogoszcz (III 
Liga), Unia Sędziszów (IV liga), MKS 
Neptun Końskie (Liga Okręgowa), Gród 
Wiślica (Klasa A), Piast Osiek (Klasa A), 
Arka Pawłów (Klasa B), Zorza Tempo 
Pacanów (Klasa B). 

Nagrody Fair Play: Orlęta Kiel-
ce (IV Liga), Moravia Morawica (Liga 
Okręgowa), Lechia Strawczyn, KSZO 
1929 II Ostrowiec (Klasa A), Olimp 
Serbinów, Nida Sobków, Zdrój Busko 
Zdrój, GKS Obrazów (Klasa B).  

Lechia Strawczyn 
wyróżniona !
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Historyczny dzień w Korczynie

Punktualnie o godz. 10.00 w kościele, 
w Łosieniu, rozpoczęła się uroczysta msza 
św. celebrowana przez ks. biskupa Maria-
na Florczyka, ks. proboszcza miejscowej 
parafii, Stanisława Króla, przy asyście 
zaproszonych księży z sąsiedzkich parafii. 
W wypełnionym po brzegi kościele miej-
sca dla gości zajęli m.in.: poseł na Sejm RP 
Marek Gos, kurator oświaty Małgorzata 
Muzoł, gospodarze gminy z wójtem Ta-
deuszem Tkaczykiem i przewodniczącym 
Rady Gminy Stanisławem Zdybem, rad-
ni i sołtysi z gminy oraz dyrektorzy szkół 
gminnych. Większość wiernych stanowili 
uczniowie, nauczyciele i wychowawcy 
oraz rodzice. Przed ołtarzem miejsca za-
jęły zaproszone poczty sztandarowe szkół, 
noszących imię wielkiego patrona, z Ja-
worzni, Mniowa i Łopuszna.

W trakcie mszy, wójt Tadeusz Tkaczyk 
poprosił ks. bp. Mariana Florczyka o po-
święcenie sztandaru szkoły, ufundowanego 
przez społeczność gminy, oraz o błogosła-
wieństwo dla szkoły i uczestników uroczy-
stej eucharystii. Okazały sztandar dzierżył 
w dłoniach chorąży Krzysztof Dudzic, 
przy asyście Małgorzaty Jasińskiej i Be-
aty Szcześniak. 

Przed aktem poświęcenia, ksiądz biskup 
wygłosił homilię, podkreślając w niej rolę, 
jaką w naszej historii odegrał sztandar. To 
on prowadził rycerzy polskich i litewskich 
w zwycięskiej bitwie z Krzyżakami pod 
Grunwaldem. Sztandar jest znakiem wspól-
noty, który jednoczy społeczność, ale i zobo-

wiązuje – mówił kapłan. Niech ten sztandar 
będzie nadzieją dla was na wspólne bycie 
i przetrwanie – zwrócił się do społeczności 
szkolnej ks. bp. Marian Florczyk

Jan Paweł II patronem 
Szkoły Podstawowej

Dzień 30 kwietnia 2013 roku przejdzie do historii Szkoły Podstawowej 
w Korczynie. Placówka ta, właśnie tego dnia, otrzymała imię Jana Pawła II. 
Uroczystości odbyły się w Kościele Parafialnym p.w. Macierzyństwa Najświęt-
szej Maryi Panny w Łosieniu oraz w szkole, w Korczynie.

patronowi, którego dokonał przewodni-
czący Rady Gminy w Strawczynie Stani-
sław Zdyb. Następnie ks. biskup poświęcił 
tablicę, odmawiając modlitwę w intencji 
placówki, jej nauczycieli i uczniów. Na 
tablicy mocno wyakcentowano słowa Jana 
Pawła II: „ Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali”. 

W szczelnie wypełnionej sali gimna-
stycznej gości, do których dołączyli: sta-
rosta powiatu Zdzisław Wrzałka i jego 
zastępca Zenon Janus, zastępca przewod-
niczącego Rady Powiatu – Jan Cedro oraz 
kierownik Powiatowego Urzędu Pracy 
Małgorzata Stanioch, uczniów, nauczy-
cieli i rodziców powitała dyrektor szkoły 
Ewa Jakubczyk: „Cieszę się, że nasza 
szkoła ma tylu przyjaciół, którzy znaleźli 
czas, by być tu dziś z nami – powiedziała. 
Dzień dzisiejszy jest dniem bardzo szcze-
gólnym w historii naszej szkoły: zdarza się 
to w jej życiu tylko raz. To dzień nadania 
Szkole Podstawowej w Korczynie imienia 
Jana Pawła II i przekazania sztandaru”.

Prowadzące uroczystość przekaza-
ły następnie krótką informację o historii 
szkoły: „wzmianki o początkach szkolnic-
twa w Korczynie sięgają roku 1923, kiedy 
to istniała Publiczna Szkoła Powszechna. 
W latach: 1960 – 65 SP liczyła 7 klas, od 
roku 1966, w związku z reformą oświa-
tową, stała się szkołą ośmioklasową a od 
roku 1999 – sześcioklasową. Nowy obiekt, 
dzięki staraniom rodziców, nauczycieli 
i Wydziału Oświaty w Kielcach, powstał 
w latach: 1951 - 1961, kiedy to – w grud-
niu – uroczyście przekazano nową pla-
cówkę do użytku. W latach: 1998 – 2002 
szkoła otrzymała nową salę gimnastyczną 
z bogatym zapleczem dydaktyczno – spor-
towym. Nauka w obecnym budynku trwa 
już ponad 50 lat, obecnie szkoła liczy 105 
uczniów.

Punktem kulminacyjnym uroczysto-
ści było oficjalne nadanie jej imienia Jana 
Pawła II - okolicznościową uchwałę Rady 
Gminy, z 29 listopada 2012 r., odczytał jej 
przewodniczący – Stanisław Zdyb. Z kolei 
wójt gminy Tadeusz Tkaczyk przekazał, na 
ręce dyrektor placówki, poświęcony sztan-
dar i akt jego nadania szkole w Korczynie.

Teraz sztandar powędrował w ręce 
uczniów a przyjął go poczet w składzie: 
chorąży: Norbert Podgórski, w asyście: 
Patrycji Kowalczyk (autorki projektu 
sztandaru) oraz Martyny Kowalskiej. 
Uroczystość oficjalną zakończyło ślubo-
wanie wybranych uczniów szkoły w towa-
rzystwie ich nauczycieli.

W dalszej części uroczystości goście 
złożyli serdeczne gratulacje i życzenia ca-
łej społeczności szkolnej z okazji tak do-
niosłych aktów. Potem nastąpił okoliczno-
ściowy program artystyczny w wykonaniu 
uczniów, po którym zwiedzono szkołę oraz 
obejrzano wystawy poświęcone wielkiemu 
patronowi.

Na zakończenie doniosłej uroczystości 
grono nauczycielskie poprosiło gości na 
wspólny poczęstunek. (Kos.)

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej, z okazji nadania SP w Korczynie imienia Jana 
Pawła II, dokonuje przewodniczący Rady Gminy Stanisław Zdyb.

Po akcie poświęcenia, ks. bp. ucałował 
sztandar, mówiąc: - to tak, jakbym ucało-
wał rękę mojej matki... Hołd sztandarowi 
oddali następnie: kurator oświaty, Małgo-
rzata Muzoł, ks. proboszcz, Stanisław Król, 
dyrektorka szkoły w Korczynie, Ewa Jaku-
bik, przedstawiciele władz oraz uczniów. 

Druga część uroczystości odbyła się 
w Szkole Podstawowej w Korczynie. 

Zaczęła się ona od uroczystego odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej 

Dyrektorka SP w Korczynie - Ewa Jakub-
czyk przekazuje sztandar uczniom szkoły.
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W trakcie mszy ks. proboszcz złożył 
druhom i ich rodzinom serdeczne życze-
nia i gratulacje z okazji obchodzonego 
Dnia Strażaka. Po eucharystii podod-
działy OSP, na czele z Gminną Orkiestrą 
Dętą, przemaszerowały na boisko Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjnego w Straw-
czynku, gdzie odbyła się część oficjalna 
uroczystości. Przeprowadzono ją zgodnie 
ze strażackim ceremoniałem: komendant 
gminny OSP Bogdan Woźniak złożył 
raport wójtowi gminy Tadeuszowi Tka-
czykowi, poczet flagowy wciągnął flagę 
biało - czerwoną na maszt.

Komendant gminny OSP odczytał list 
okolicznościowy do druhów wystosowa-
ny, z okazji święta, przez prezesa Zarządu 
Głównego OSP – Waldemara Pawla-
ka. „Niełatwa i piękna, na swój sposób 
wyjątkowa, jest strażacka służba – pisał 
prezes Pawlak. Piękna, gdy kończy się 
uśmiechem, wdzięcznością innych, któ-
rym udało się pomóc w trudnej sytuacji. 
Strażacka powinność, to doskonalenie 
siebie, by lepiej służyć innym. Straża-
cy od pokoleń cieszą się szacunkiem 
społecznym, sentymentem do munduru 
i wdzięcznością osób obdarzonych pomo-
cą w potrzebie”. Prezes przekazał wszyst-
kim druhom gratulacje i życzenia.

Do zebranych pododdziałów OSP 
przemówili następnie: wójt gminy oraz 
dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśni-
czej PSP w Kielcach kpt. Mariusz Góra, 
który przekazał podziękowania i życze-
nia od komendanta miejskiego PSP- st. 
bryg. Krzysztofa Janickiego. Wójt 
Tadeusz Tkaczyk podkreślił znaczenie 

Święto Strażaka w Strawczynie, pododdziały OSP, z pocztami sztandarowymi, pod-
czas defilady na boisku Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Strawczynku.

Odznaki i medale dla druhów z OSP

Święto strażaków
Uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Straw-

czynie, celebrowaną przez ks. proboszcza Tadeusza Szota, 
3 maja br., zainaugurowano obchody tegorocznego Święta 
Strażaka w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na te-
renie naszej gminy.

strażackiej służby 
w interesie miesz-
kańców na terenie 
gminy. Szczególne 
podziękowania zło-
żył m.in. za społecz-
ną służbę podczas 
kolejnych Straw-
czynad.

Wyróżniający się 
druhowie otrzymali 
następnie odznaki 
i medale za ofiarną 
służbę w OSP. Wójt, 
w asyście dowódcy 
JRG nr 2 w Kiel-

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk dekoruje Odznaką „Strażak wzorowy”: Tomasza 
Kaczmarczyka, Adama Kozioła, Bartłomieja Kozieła i Łukasza Woldera.

cach, wręczył: Odznakę „Strażak wzo-
rowy”: Tomaszowi Kaczmarczykowi, 
Adamowi Koziołowi, Bartłomiejowi 
Koziełowi i Łukaszowi Wolderowi, 
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” przyznano: Mirosławowi Siw-
kowi, Krzysztofowi Kukulskiemu, 
Bodganowi Piotrowskiemu, Andrze-
jowi Lisowi i Krzysztofowi Stępniowi, 
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnic-
twa”: Rafałowi Gadowi, Józefowi Ga-
dowi oraz Kazimierzowi Bożęckiemu.

Złoty Medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” otrzymał długoletni druh OSP 
w Strawczynie - Henryk Woźniak.

Na zakończenie uroczystości odbyła 
się defilada pododdziałów OSP z Gmin-
ną Orkiestra Dętą na czele. (Kos.)

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Henryk 
Woźniak z OSP w Strawczynie.
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* Od 1 lipca 2013 roku zacznie funk-
cjonować nowy system odbioru odpadów 
komunalnych, który w naszej gminie nie 
obejmie podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Gmina wybierze 
w drodze przetargu firmę, która będzie 
odbierała odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości, na których zamiesz-
kują mieszkańcy tworzący gospodarstwa 
domowe. 

* Sposób zbierania i odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości określa Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy Strawczyn przyjęty uchwałą nr 
XXIV/201/2013 Rady Gminy w Straw-
czynie z 20 marca 2013 r. Poniżej prze-
kazujemy podstawowe informacje na 
temat systemu oraz zasady zbierania od-
padów komunalnych w gospodarstwach 
domowych.

* System gospodarowania odpada-
mi będzie funkcjonował od 1 lipca 2013 
roku i będzie obejmował wszystkie nie-
ruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.

* System będzie obejmował wyłącz-
nie odpady wytworzone w gospodar-
stwach domowych.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA:
– zmieszane odpady komunalne  

- 1 raz w miesiącu, 
– papier - 1 raz na dwa miesiące, 
– szkło - 1 raz na dwa miesiące, 
– tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe - 1 raz na dwa miesiące, 
– zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny - 2 razy w roku (w systemie ob-
woźnych zbiórek), 

– meble i inne odpady wielkogabary-
towe - 2 razy w roku (w systemie obwoź-
nych zbiórek), 

– zużyte opony - 1 raz w roku (w sys-
temie obwoźnych zbiórek).

ZABUDOWA WIELORODZINNA:
– zmieszane odpady komunalne - 1 

raz w miesiącu, 

– papier - 1 raz na dwa miesiące, 
– szkło - 1 raz na dwa miesiące, 
– tworzywa sztuczne i opakowania wie-

lomateriałowe - 1 raz na dwa miesiące, 
– odpady komunalne ulegające bio-

degradacji, w tym odpady opakowanio-
we ulegające biodegradacji oraz odpady 
zielone - 1 raz na tydzień,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny - 2 razy w roku (w systemie ob-
woźnych zbiórek), 

– meble i inne odpady wielkogabary-
towe - 2 razy w roku (w systemie obwoź-
nych zbiórek), 

 – zużyte opony - 1 raz w roku (w sys-
temie obwoźnych zbiórek).

DO PUNKTU SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW 

PRZYJMOWANE BĘDĄ:
* papier,
* metale,
* szkło,
* tworzywa sztuczne,
* opakowania wielomateriałowe,
* chemikalia,
* popiół,
* odpady komunalne ulegające biode-

gradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji (dotyczy posesji 
indywidualnych nie mających możliwo-
ści kompostowania tych odpadów),

* odpady zielone (dotyczy posesji in-
dywidualnych nie mających możliwości 
kompostowania tych odpadów).

* Właściciele nieruchomości, któ-
rzy nie posiadają własnego pojemnika 
na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne lub będą chcieli wyposażyć 
swoje gospodarstwo domowe w dodat-
kowy pojemnik, mogą zwrócić się do 
przedsiębiorcy wyłonionego przez gmi-
nę, który udostępni zainteresowanym 
właścicielom nieruchomości pojemniki 
na podstawie zawieranych z właścicie-
lami nieruchomości umów wynajmu, 
dzierżawy lub innej formy dysponowa-
nia pojemnikami, bez ponoszenia przez 
gminę z tego tytułu żadnych kosztów;

* pojemniki (dotyczy zabudowy wie-
lorodzinnej) i worki (dotyczy zabudowy 
jednorodzinnej) na odpady selektywnie 
zbierane (papier, tworzywa sztuczne 
i opakowania wielomateriałowe, szkło) 

dostarczy mieszkańcom przedsiębiorca 
wyłoniony przez gminę w ramach pono-
szonej przez właścicieli opłaty.

* Zawartość worków przeznaczo-
nych na odpady zbierane selektywnie 
będzie podlegać kontroli.

* Harmonogramy wywozu poszcze-
gólnych frakcji odpadów oraz godziny 
otwarcia PSZOK-u będą podane do pu-
blicznej wiadomości w czerwcu 2013 r.

* Dowóz odpadów do PSZOK-u bę-
dzie odbywać się we własnym zakresie.

* Zalecane jest kompostowanie od-
padów biodegradowalnych w przydo-
mowych kompostownikach.

* Z systemu wyłączone są odpady po-
chodzące z remontów i inne odpady bu-
dowlane oraz odpady typu komunalnego 
powstające na terenach prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, nawet jeżeli jest 
ona prowadzona w miejscu zamieszkania.

W związku z tym, iż rok 2013 zo-
stał ogłoszony Rokiem Juliana Tuwi-
ma, w Zespole Placówek Oświatowych 
w Strawczynie cykl uroczystości, zwią-
zanych z osobą pisarza, rozpoczął kon-
kurs recytatorski pod hasłem „Wier-
szami Tuwima wiosna się zaczyna”, 
zorganizowany 18 kwietnia br. przez 
nauczycieli – bibliotekarzy. 

W konkursie uczestniczyli najmłod-
si uczniowie – 19 przedstawicieli klas 
zerowych. Przybyli również i rodzice, 
którzy z uwagą i uznaniem słuchali mło-
dych recytatorów.

Komisja w składzie: J. Bożęcka, 
M. Moćko i M. Kurczyńska miała 
twardy orzech do zgryzienia, jednak po 
skrupulatnej analizie występów wyłoni-
ła zwycięzców, którymi zostali: A. Ja-
rząbek, P. Gad, P. Kozieł, O. Musiał, 
A. Ernestowicz i S. Pach.

Konkurs został uwieńczony wręcze-
niem przez dyrektor szkoły, Elżbietę 
Błaszczyk, pamiątkowych dyplomów 
wszystkim jego uczestnikom oraz słod-
kim poczęstunkiem.

„Wierszami 
Tuwima wiosna 
się zaczyna!”

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRAWCZYN

ZASADY 
OBOWIĄZYWANIA 
NOWEGO SYSTEMU

RODZAJE ODPADÓW 
ODBIERANYCH 

W RAMACH SYSTEMU

POJEMNIKI I WORKI  
DO ZBIÓRKI 
ODPADÓW

INFORMACJE 
DODATKOWE
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W niedzielne przedpołudnie odwie-
dziłem strawczyńską placówkę kultury, 
gdzie rozmieszczono trzy stanowiska 
poboru krwi. Obsługiwały je: Anna 
Głowacka, Maria Gołaszewska i Hen-
ryka Wasińska z centrum. Statystyczne 
dane wprowadzała do komputera Jolan-
ta Michno, zaś pieczę nad przebiegiem 
akcji sprawowała dr Agnieszka Sztan-
dera, którą poprosiliśmy o wypowiedź 
o przebiegu tego przedsięwzięcia:

- W Strawczynie, jak co roku, inau-
gurujemy akcję „Krew darem życia”, 
wiedząc z praktyki, że mieszkańcy tej 
gminy nie zawiodą naszych oczekiwań. 
Zasoby krwi, potrzebnej pacjentom, są, 
jak zwykle, ciągle niewystarczające, stąd 

nasza akcja. Brakuje szczególnie krwi 
z minusowymi grupami. Jak wynika 
z przebiegu akcji, dawcy z gminy Straw-
czyn nie zawiedli...

W sali poboru krwi spotkałem nie-
zwykłą rodzinę: ojca Zdzisława Bąka 
oraz jego dwie córki: Justynę i Karolinę 
oraz syna Emila ze Strawczyna, którzy 
właśnie oddawali cenny lek, bądź sposo-
bili się do zajęcia miejsca na leżankach.

Pan Zdzisław oddaje krew już prawie 
od ćwierć wieku. Zaczęło się wszystko 
w Kielcach, przed rejestracją do poboru 
wojskowego. Potem uczestnictwo w ak-
cjach honorowego dawstwa weszło mu 
w... krew. W ciągu 25 lat oddał 27 litrów 
tego leku. Udało mu się namówić do ak-

Inauguracja Akcji Letniej „Krew darem życia” w Strawczynie

W imię przyjaźni z Ukrainą

41 honorowych !
W niedzielę, 14 kwietnia br., Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

z Kielc zainaugurowało w Strawczynie Akcję Letnią „Krew darem życia”. Do 
sali Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie zgłosiło się 41 
honorowych dawców krwi, którzy oddali 18.450 l tego cennego leku. Najwięcej 
- 17 osób - przyszło ze Strawczyna.

cji swoje dzieci: dwie córki i dwóch sy-
nów. Dlaczego to czynią ? - Fajnie jest 
móc pomagać ludziom, którzy pilnie 
potrzebują krwi, ze względów zdrowot-
nych, na przykład, do operacji. Skoro 
mogę im pomóc, dlaczego mam tego nie 
robić ? – mówi senior rodziny dawców.

Podobne zdania mają dzieci p. Zdzi-
sława. Justyna ma 22 lata i studiuje admi-
nistrację na Uniwersytecie Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. Dziś uczestniczy 
w akcji po raz czwarty, a zaczęła przed 
kilku laty, podczas Strawczynady. Jej, 
o rok młodsza, siostra – Karolina także 
studiuje w Kielcach, na Politechnice. 
Dzisiejsza akcja, to jej debiut krwiodaw-
czy. – To taka nasza, rodzinna tradycja 
– mówi, pompując swoją krew do folio-
wego woreczka. 

Rodzina ma zamiar wziąć udział 
w akcji w czasie sierpniowej Strawczy-
nady.

Podczas oddawania krwi spotkałem 
także dwóch braci: Kamila, Jarosłwa 
Trojanowskich z Huciska. Kamil ma 22 
lata i pracuje na produkcji w pobliskim 
DEFRO. O akcji dowiedział się podczas 
mszy świętej w kościele i postanowił 
wziąć w niej udział. To jego debiut, po-
dobnie jak i jego brata. Starszy brat - Łu-
kasz także jest honorowym dawcą, choć 
on oddawał krew już wiele razy. Zade-
biutował kilka lat temu podczas Straw-
czynady.

Gminne tradycje w honorowym 
krwiodawstwie sięgają już kilkunastu lat. 
Mieszkańcy gminy Strawczyn należą do 
najbardziej ofiarnych w naszym regionie, 
dzięki czemu Strawczyn od lat zajmuje 
pierwsze miejsce w tej akcji. Pewnie tak 
samo będzie i w roku bieżącym...

 Tekst i zdjęcie: Jerzy Kosowski

Zdzisław Bąk, ze swoimi córkami: Justyną i Karoliną, przekazali tego dnia swoją 
krew potrzebującym.

Podczas wizyty delegacja zwiedza-
ła przedsiębiorstwa, w tym : DEFRO, 
PGO Promnik, BUDOTRANS, Muzeum 
H. Sienkiewicza oraz Muzeum Kowal-
stwa Artystycznego w Oblęgorku. 

Efektem wizyty był podpisany list 
intencyjny o współpracy pomiędzy mia-
stem Chodorów, a gminą Strawczyn. 
Strony zacieśniły więzy i wyraziły wolę 

Delegacja z Chodorowa w naszej gminie
W dniach 19.04 – 21.04 br., w gminie Strawczyn, przebywała 9 – osobowa de-

legacja z miasta Chodorów (Ukraina) z burmistrzem Olehem Kotsovskyym na 
czele. W skład delegacji wchodzili: z- ca burmistrza, sekretarz, główna księgowa 
oraz pracownicy tamtejszego urzędu.

współpracy w następujących dziedzi-
nach: wymiana doświadczeń i najlep-
szych praktyk w zakresie rozwoju infra-
struktury sportowej i ochrony środowiska 
oraz administracji samorządowej; rozwój 
współpracy w zakresie wspierania kon-
taktów kulturalnych, sportowych, tury-
stycznych i oświatowych; rozwój współ-
pracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

W Urzędzie Gminy, w końcu kwietnia 
br., odbyło się uroczyste spotkanie z 38 - 
osobową delegacją z Obwodu Winnickie-
go, z Ukrainy. 

Przedstawiciele samorządów gminnych 
z obwodu winnickiego zostali powitani w świe-
tlicy SCKiS w Strawczynie przez kierownik 
Referatu Rozwoju Lokalnego UG - Ewę Waw-
rzeńczyk, i poinformowani o największych in-
westycjach gminnych w ostatnich latach. 

Delegacja przebywała w województwie 
świętokrzyskim ze względu na przypadającą 
w tym roku 55 rocznice nawiązania kontak-
tów województwa świętokrzyskiego (ów-
cześnie kieleckiego) i ukraińskiego Obwodu 
Winnickiego. 

Gościliśmy  
samorządowców z Winnicy
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26 maja – 1 czerwca br.

Centrum Sportowo - Rekreacyjne „Olimpic” w Straw-
czynku zaprasza 1 czerwca br., w Dniu Dziecka, na cykl 
imprez sportowo - rekreacyjnych. Oto program:

Blok sportowy: 10.00 – rozpoczęcie turnieju piłki nożnej drużyn 
amatorskich i turnieju piłki siatkowej, 12.00 – 18.00 – badminton, gry 
i zabawy sportowe na stadionie lekkoatletycznym, 14.00 – 16.00 – ama-
torskie zawody pływackie, 16.00 – 19.00 – wodny dzień dziecka na pły-
walni OLIMPIC w Strawczynku, 19.00 – egzamin na kartę pływacką. 

Blok rozrywkowy: 14.00 - festiwal piosenki dziecięcej i młodzie-
żowej – szkoły podstawowe, 15.00 – przedstawienie „Smok wawelski”, 
16.00 – festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej – gimnazja, 16.40 
– występ Gminnej Orkiestry Dętej, 

Blok animacyjny: 17.30 - Akademia Pana Kleksa, 19.00 - Pokazy 
i nauka udzielania I pomocy, 19.30 – zajęcia z animatorem, konkursy, 
20.00 – 22.00 – dyskoteka.

Ponadto wiele atrakcji: wesołe miasteczko, konkurs na najlepiej prze-
braną postać bajkową, upominki dla wszystkich urodzonych 1 czerwca, 
wata cukrowa, lody i gofry, stoiska z zabawkami, konkursy z nagrodami 
oraz gry terowe.

Tego dnia bezpłatny wstęp dla dzieci, na basen !

W 100 - kilometrowym rajdzie 
„Twardziel Świętokrzyski”, na tra-
sie Gołoszyce – Strawczynek, wzięło 
udział 135 maratończyków, w tym 23 
kobiety. Maraton ukończyło 87 za-
wodników, w tym 5 kobiet.

Najszybciej dystans pokonał Mieczy-
sław Sala z Jeleniej Góry – 15 h 13 min. 
Najszybszą wśród kobiet była Mariola 
Jamróz z Kielc – 18 h 42 min.

Warto podkreślić skalę trudności tej 
imprezy: przewyższenie na trasie - ok. 
2500 m. Pierwsza część rajdu przebiega-
ła w nocy, przez najtrudniejszy odcinek, 
błotnisty i trudny technicznie, w Paśmie 
Jeleniowskim. Do tego przez pierwszą 
część rajdu uczestnikom towarzyszył 
deszcz, a nawet godzinna burza. 

Tytuł „Twardziela” uzyskało 2/3 star-
tujących zawodników. 

Dzięki pomocy gmin, przez które prze-
biegał rajd, doświadczonym członkom Ko-
mitetu Organizacyjnego, a także studentom 
WSEiP w Kielcach, którzy obsługiwali 
punkty kontrolne, rajd udał się znakomicie. 
Szczególne podziękowania należą się gmi-
nie Strawczyn, która stworzyła doskonałe 
warunki zakończenia imprezy.

Na zdjęciu: Nagrodę dla „Twar-
dziela” wręcza wójt Tadeusz Tkaczyk.

Zaproszenie na Dzień Dziecka

Rajd unijny o tytuł 
„Twardziela 

Świętokrzyskiego”

Ruszamy 26 maja w Dzień Matki - 
w tym dniu każda Pani płacąc za godzinę 
pobytu na basenie, drugą otrzyma gratis.

Zapraszamy na darmowe, po-
kazowe lekcje pływania, zajęcia fit-
nees i spinn do Centrum OLIMPIC 
w Strawczynku. 28 maja organizujemy 
rajd pieszy, który zakończy się wspól-
nym ogniskiem, oraz na majówkę z nor-
dic walking - 31 maja. Prowadzić będzie-

Europejski Tydzień Sportu
W dniach: 26 maja - 1 czerwca 2013 roku Samorządowe Centrum Kultury 

i Sportu w Strawczynie organizuje po raz kolejny Europejski Tydzień Sportu. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

my liczne rozgrywki i zawody sportowe 
dla wszystkich (tenis stołowy, zawody 
wędkarskie, piłka nożna). Zakończy-
my to wydarzenie Sportowym Dniem 
Dziecka gdzie będzie można spróbować 
swoich sił m.in. w mini strażackim torze 
przeszkód oraz w grze z badmintona. 

Szczegółowy harmonogram na stro-
nie www.olimpicstrawczyn.pl.

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie, Samorządowe Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach, 
25 kwietnia br., byli organizatorami Mistrzostw Powiatu Kieleckiego Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce.

W ZPO w Strawczynie odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI z funk-
cjonariuszem policji na temat bezpiecznego poruszania się w Internecie, w cza-

Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce

Mistrzostwa odbyły się na terenie Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjnego w Straw-
czynku. W zawodach wzięli udział ucznio-
wie 4 szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
kieleckiego z kilku podkieleckich gmin

 Klasyfikacja generalna szkół: 1 - ZSP 
nr 1 Bodzentyn, 2 – ZSP nr 5 w Ło-
pusznie, 3 - ZSL Zagnańsk, 4 - MOW 
Podzamcze.

Szybuj bezpiecznie w Internecie...

sie którego zostali oni zapoznani z zasadami 
bezpiecznego surfowania w sieci, a także do-
wiedzieli się, z jakimi niebezpieczeństwami 
mogą się tam zetknąć oraz jak ich unikać. 

Spotkanie zorganizowała pedagog 
J. Bożęcka, w ramach uczestnictwa w projek-
cie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmu-
rze”, zorganizowanym przez Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. 
Szóstoklasiści z placówki w Strawczynie brali 
ponadto udział w pogadankach prowadzonych 
przez p. pedagog na temat cyberprzemocy oraz 
tworzyli swój własny „Kodeks bezpiecznego in-
ternauty” w programie PREZI.



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

Jak już informowaliśmy, rok 2012 
obchodzono jako Rok Janusza Kor-
czaka. W związku z tym w Zespole 
Placówek Oświatowych w Strawczy-
nie odbył się apel z okazji 70 rocznicy 
śmierci tego wielkiego pisarza, peda-
goga, wychowawcy, lekarza, dyrekto-
ra Domu Sierot w Warszawie.

„Za rękę mnie doktorze weź”- takie 
hasło przyświecało uroczystości, w cza-
sie której uczniowie, pod kierunkiem p. 
A. Ksel, recytowali wiersze poświęcone 
temu wybitnemu człowiekowi, odegrali 
scenki na podstawie fragmentów zna-
nych utworów, m.in.: „Króla Maciusia 
Pierwszego”, a także nawiązujących do 
życia Janusza Korczaka. Występ wzbo-
gaciły ponadto prezentacje multimedial-
ne wykonane przez uczennice gimna-
zjum - J. Nowak i J. Jabko - które zajęły 
I i II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
„Ku czci Starego Doktora – przyjaciela 
dzieci”. 

Firma „TERMO - TECH” zatrudni pracowników na stanowiska: spa-
wacz, operator robota, operator maszyn CNC, automatyk, elektronik. Mile 
widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie w firmie TERMO - 
TECH przy ul. Odlewniczej 1, Stąporków lub przesłanie aplikacji na adres 
mailowy: sekretariat@kotlyco.pl tel.: 41/374-15-22.

Gimnazjum nr 1 w Strawczynie ma 
powody do dumy, do wieloletnich sukce-
sów sportowych, jakie odnosi młodzież, 
doszedł triumf na niwie naukowej. Trzy 
uczennice klasy trzeciej zostały fina-
listkami konkursów przedmiotowych, 
w tym dwie - laureatkami. 

Uczennica Jagoda Nowak, pod opieką 
nauczyciela, K. Siwka, jest w gronie tego-
rocznych laureatów wojewódzkiego kon-
kursu historycznego, Karolina Kubicka, 
z którą pracowała polonistka M. Ciszek, 

Ogłoszenie

 „Za rękę mnie 
doktorze weź”

„To bardzo zdolne  
i ambitne uczennice ...”

została laureatką wojewódzkiego konkur-
su polonistycznego, a Agata Michalska - 
przygotowywana przez J. Fidor - finalistką 
wojewódzkiego konkursu matematycznego.

 „To bardzo zdolne i ambitne uczennice 
– mówi dyrektor Gimnazjum nr 1 w Straw-
czynie, Elżbieta Błaszczyk – Ogromnie 
cieszę się z ich sukcesu. Słowa uznania 
i podziękowania kieruję także do nauczy-
cieli, którzy wspierając młodzież i pracu-
jąc z nią z dużym zaangażowaniem przy-
czyniają się do sukcesów szkoły.”


