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Radni obradowali, 29 września br., na kolejnej sesji Rady 
Gminy, przyjmując m.in. informację wójta o wykonaniu budżetu 
gminy za I półrocze br. oraz udzielając pomocy finansowej 
powiatowi kieleckiemu, realizującemu inwestycje na terenie 
naszej gminy.

O b r a d y  r o z p o c z ą ł  
i poprowadził wiceprzewod-
n i c z a c y  r a d y  Ta d e u s z   
Czarnecki, witając uczestników 
sesji z wojtem Tadeuszem 
Tkaczykiem oraz przedsta-
wiciela Komisariatu Policji 
w  Strawczynie  mł.  asp.  
Rajmunda Koprowskiego. 
Rada przyjęła porządek obrad, po 
czym przeszła do jego realizacji.

Wójt  gminy  złożył  
informację (na piśmie) o realizacji 
budżetu gminy w I półroczu br., 
która została przez radnych 
zaakceptowana. Warto podać, iż - 
po  zmianach  w planach  
dochodów i wydatków w ciągu 
sześciu m-cy 2014 r. - ostatecznie 
plan dochodów zwiększył się 
o ponad 3,1 mln zł i przekroczył 
36,4 mln zł a plan wydatków 
zwiększył się o ponad 3 mln zł 
i osiągnął kwotę przeszło 36,6 
mln  złotych.  Powyższe  
informacje podlegają przekazaniu 
do akceptacji Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Kielcach.

W ó j t  z ł o ż y ł  t a k ż e  
informacje: o wykonaniu planu 
finansowego gminnych instytucji 
ku l tury,  samodzie lnego  
publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej w Strawczynie oraz 
o ksztaltowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy za 
I półrocze br. Także informacje 
o realizacji uchwał Rady Gminy 
oraz ze swoich prac między 
sesjami  RG (omówienie  
publikujemy oddzielnie).

Te m p e r a t u r a  o b r a d  
podniosła się podczs „zapytań i 
interpelacji”. Radna Anna 
Dziewanowska przedstawiła 
pytania  dotyczące  kilku  
problemów: dlaczego radni 
dowiadują  s ię  z  prasy  
o przedsięwzięciach plano-
wanych przez wójta. Pierwszy 
przykład dotyczył – przed kilku 
miesiącami - inwestycji Centrum 
Rekreacji i Sportu, drugi, obecny: 
budowy ścieżki dydaktycznej 
wzdłuż alei lipowej do Oblęgorka 
– na czyim terenie ona powsta-
nie? Dlaczego skrócona została 
trasa gimbusa na terenie 

Oblęgorka ? Inne pytania radnej 
dotyczyły kosztów budowy 
oświetlenia w gminie (radna 
podała  przykład  budowy 
tańszego oświetlenia, ledowego 
w gm. Pierzchnica) oraz obiektu 
skatepark w Bodzentynie, gdzie 
miasto otrzymalo ponad 92 proc. 
dotacji z RPO i Ministerstwa 
Sportu. Zarzuciła też wójtowi 
przypadki „łajania” radnych, gdy 
ich racje rozmijają się z 
poglądami wójta.

Sołtys Huciska zwróciła się 
do,  obecnego  na  sesji ,  
przedstawiciela policji, dlaczego 
interesanci nie mogą sobie 
sprawdzić w komisariacie 
zawartości alkoholu we krwi, jak 
to miało miejsce niedawno. 
Powód: brak sprawnego alko-
matu.

Wójt ustosunkował się do 
tych zapytań i inperpelacji 
w trakcie obrad: - wysoka dotacja 
do skateparku w Bodzentynie - 
mówił - wynika z faktu, że 
dofinansowania udzielił RPO 
(Regionalny Program Opera-
cyjny) - jest ono wyższe dla 
miast. Strawczyn natomiast 
otrzymał dotację z PROW 
(Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich). W sprawie skrócenia 
trasy gimbusa w Oblęgorku był u 
mnie interesant z tej miejsco-
wości. Poleciłem zbadać problem 
przez kierownika Referatu 
Oświaty.

Trak tu j emy  ba rdzo  
poważnie sprawę oświetlenia 
gminy: zwróciliśmy się do 
Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego o dotację w wysokości 5 
milionów złotych na ten cel. 
Równolegle prowadzone są 
rozmowy z firmą, która by 
zmodernizowała  system  
oświetlenia gminy. Zobowiązania 
finansowe spłacane byłyby przez 
wiele lat, z oszczędności za 
używanie  nowoczesnego  
oświetlenia. W Chełmcach 
oświetlenie  wykonaliśmy 
zgodnie z dokumentacją, stosując 
nowoczesne żarówki.

Ścieżka dydaktyczna ma 
powstać na gruntach prywatnych 

Radni przyjęli informację o wykonaniu 
budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Pomoc finansowa powiatowi kieleckiemu

Z sesji Rady Gminy

Jerzego Sienkiewicza, który nie 
chce ich sprzedać, może je 
zamienić na inne. W tej sprawie 
prowadzimy rozmowy na kupno 
terenu od RSP Oblęgorek. Wtedy 
stworzyłaby się szansa na ich 
zamianę...

Dlaczego radni dowiadują 
się z prasy o zamierzeniach 
wójta? Bo część radnych nie 
interesuje się tymi problemami, 
nie zajmuje się sprawami swoich 
sołectw, lecz „bujają w obło-
kach”, czyhają na ewentualne 
potknięcia wójta by je potem 
wykorzystać. Ja nie łajam 
radnych, mam tylko odwagę 
w niektórych problemach im się 
przeciwstawiać, podkreślać swój 
punkt widzenia. Jeżeli wójt ma 
inne zdanie, niż część radnych, to 
jest źle, to jest wróg...

Po wystąpieniu wójta głos 
zabrał przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Zdyb, nie 
zgadzając się z zarzutami wójta 
wobec niego i radnych. Podał 
przykłady działania na rzecz 
gminy (m.in. rozmowy z RSP 
w sprawie zakupu gruntów, 
pokrycie papą remizy OSP 
w Oblęgorku).  Stwierdził  
również, iż każdy uczestnik sesji 
ma prawo zapytać w sprawach 
wydatków finansowych gminy. 
Potwierdził to prawnik, którego 
przewodniczący zapytał o to, 
ostatnio w Kielcach...

Pon ieważ  dyskus j a  

zaczynała przybierać charakter 
dość ostry, prowadzący sesję 
Tadeusz Czarnecki poprosił 
o zachowanie umiaru w wypo-
wiedziach i unikanie demagogii...

Na jedno z pytań, dotyczące 
policji, mł. asp. Rajmund 
Koprowski odpowiedział, iż 
policjanci nie mają czasu na 
sprostanie prośbom niektórych 
interesantów i zbadanie ich na 
zawartość alkoholu w orga-
niźmie. - Mamy tak dużo 
zgłoszeń - mówił – że czasami 
komisariat jest zamknięty, gdyż 
policjanci są na służbach 
patrolowych...

Po tych emocjach radni 
przyjęli uchwały w sprawach:

- uchylenia uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej  dla  powiatu 
kieleckiego,

- udzielenia pomocy 
rzeczowej dla pow. kieleckiego 
– poprzez wykonanie, we 
własnym zakresie, odcinka 
drogi powiatowej w Kuźnia-
kach wartości 150 tys. zł,

- przyjęcia do realizacji 
zadania pn. „Remont drogi 
gminnej w miejscowości 
Korczyn – Zalesie” - wartość 
robót – 536 tys. zł, część 
wydatków - być może - uda się 
pokryć z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych,

- zmiany uchwały w spra-
wie budżetu gminy na rok 
bieżący oraz - w konsekwencji - 
zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy na lata: 
2014 – 2024.

Po wyczerpaniu porządku 
obrad, sesję zamknięto. 

(Kos.)?  

Stowarzyszenie Inicjatyw 
i Rozwoju Społecznego Gminy 
Strawczyn, w ramach ogólno-
polskiej akcji „Masz Głos, Masz 
Wybór”, utworzy na terenie 
gminy Strawczyn trzy Punkty 
Informacji Obywatelskiej, które 
będą funkcjonowały do wyborów 
samorządowych. Mieszkańcy 
będą mogli otrzymać bezpłatnie 

„Kartę Praw Mieszkańca” oraz 
„Narzędziownik Obywatelski”.

Punkty zostaną utworzone 
w: Urzędzie Gminy Strawczyn, 
Centrum Sportowo - Rekrea-
cyjnym  OLIMPIC  oraz  
w siedzibie Stowarzyszenia IRS. 
Zapraszamy do odwiedzenia 
i poznania swoich praw!

Gmina Strawczyn
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Rozmowa z wójtem gminy Strawczyn - 
Tadeuszem Tkaczykiem

Rozwój naszej, małej ojczyzny nie może być nam obojętny 

- Piąta kadencja na 
stanowisku wójta gminy 
dobiega końca. To całe 20 lat, 
szmat czasu, podczas którego 
gmina bardzo się zmieniła. 
Które przedsięwzięcia z tego 
okresu przyniosły Panu 
największą satysfakcję?

- Cieszę się z każdego 
przedsięwzięcia choćby najmniej-
szego, które wpływa na poprawę 
warunków życia w naszej gminie, 
ale są inwestycje, które bardzo 
znacząco przyspieszają rozwój 
gminy, a za takie uważam: drogi, 
chodniki, oświetlenie, kanalizację, 
zbiornik, Centrum Sportowo - 
Rekreacyjne.

Duże znaczenie mają 
obiekty służby zdrowia i szkolne. 
Generalnie cała infrastruktura jest 
elementem promującym gminę 
i tworzącym tzw. wartość dodaną.
Nasza  gmina  jest  jedną  
z najbardziej inwestujących gmin 
w województwie świętokrzy-
skim.

Na pewno dużą satysfakcję 
sprawia to, że nasza gmina 
skorzystała z bardzo dużych 
środków unijnych.

- Zatrzymajmy się dłużej 
na ostatniej kadencji i okresie 
nieco wcześniejszym, kiedy 
gmina skorzystała ze środków 
unijnych, z transzy pomocy 
w latach 2007-2013. To duże 
pieniądze, na co zostały 
przeznaczone?

- Ostatnia kadencja jest 
okresem, w którym kończyliśmy 
największe zadania i ciągle 
inwestujemy, korzystając ze 
środków pomocowych, z rezerw
i oszczędności na wcześniej 
planowane projekty.

W ostatnich 10 latach nasza 

gmina skorzystała z kwoty 50 
mln zł środków zewnętrznych, tj. 
tyle co najczęściej dwie, trzy 
gminy.

Ś r o d k i  t e  z o s t a ł y  
przeznaczone m.in. na: kana-
lizację, drogi, remonty szkół, 
świetlice, Centrum Sportowo - 
Rekreacyjne.

Tu chcę się odnieść do 
krzywdzącej opinii niektórych 
radnych  o  nadmiernym  
zadłużeniu. Informuję, że nasze 
zadłużenie i zobowiązania 
przebiegają w poszczególnych 
latach następująco:

liczby mieszkańców, większa 
liczba podmiotów gospo-
darczych). Sytuacja finansowa 
gminy jest bezpieczna i stabilna, 
dająca pewność jej dalszego 
rozwoju.

- Są pewnie i takie 
przedsięwzięcia, których nie 
udało  się  zrealizować.  
Rozwińmy nieco ten temat … 

- Oczywiście, są projekty, 
których nie udało się zrealizować. 
Nie  dokończono budowy 
kanalizacji ze względu na brak 
możliwości pozyskania pomocy 
zewnętrznej.

W najbliższym czasie 
musimy kompleksowo rozwiązać 
tę kwestię, a mianowicie 
wybudować oczyszczalnię w 
Korczynie. Ze względu na liczne 
podziały, musi być również 
zaktualizowany projekt na 
kanalizację.

Dokupi l i śmy  te ren ,  
posiadamy pełną dokumentację
i  pozwolenie na budowę 
oczyszczalni – czekamy na środki 
pomocowe.

Również na przedszkola 
brak było możliwości pozyskania 
pomocy – wszystko jest gotowe: 
plac, pozwolenia, ze wstępnych 
informacji wynika, że zadanie 
będzie objęte pomocą i czekamy 
na ogłoszenie naboru wniosków 
o dofinansowanie.

Przy wspieraniu inwestycji 
często dochodzi do korekt 
inwestowania bowiem niektóre 
zadania nie są objęte wsparciem 
i wtedy powinno się korzystać 
z tego wsparcia na co jest 
możliwe i potrzebne, bo taki czas 
się może nie powtórzyć, a środki 
własne na niewiele nam starczą.

-  Napomknął  Pan  
o służbie zdrowia i oświacie, to 
może kilka zdań więcej na 
temat tych ważnych dziedzin 
życia.

- W służbie zdrowia musi 
nastąpić poprawa funkcjo-
nowania obu placówek, tak 
w Strawczynie jaki w Oblęgorku, 
bowiem na obecny czas warunki 
lokalowe są dobre, problem 
polega na dobrej organizacji 
pracy.  Trwają  procedury  
wyłonienia kierownika Samorzą-
dowego Zakładu Opieki Zdrowo-
tnej w Strawczynie.

Natomiast w oświacie 
bardzo cieszy poprawa, na 
przestrzeni kilku ostatnich lat, 

poziomu nauczania zarówno 
w szkołach podstawowych jak 
i gimnazjach – są to wyniki jedne 
z najlepszych w powiecie 
i województwie.

Wraz z poprawą warunków 
lokalowych i dosprzętowieniem 
placówek podnosi się poziom 
nauczania – widać wyniki pracy 
i w tym miejscu gorąco dziękuję 
wszystkim nauczycielom naszych 
s z k ó ł ,  D y r e k t o r o m  
i wszystkim uczestniczącym 
w procesie edukacji, jestem z Was 
dumny. Dziękując, składam 
Wam bardzo gorące życzenia 
z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, aby Wasz wysiłek był 
dostrzegany i doceniany, a Wy 
żebyście byli dumni z osiągnięć 
naszych uczniów.

- 16 listopada wybierzemy 
nowe władze samorządowe 
gminy: radnych, ale przede 
wszystkim wójta gminy. Czym 
pragnie pan zachęcić wybor-
ców, by głosowali na Pana ?

- Wybór wójta i rady są tak 
samo ważne, bowiem ich celem 
jest wspólne działanie na rzecz 
mieszkańców gminy. Jestem 
pozytywnym realistą, staram się 
by  gmina  korzystała  ze  
wszystkich możliwości rozwo-
jowych i dalej będę mobilizował 
pracowników do skutecznej 
pracy na rzecz mieszkańców, 
będę dalej tworzył warunki do 
aktywności gospodarczej, będę 
słuchał mieszkańców i Im służył, 
wspólnie rozwiązując problemy. 
Nie mam gotowych recept na 
każdą sytuację, ale nigdy nie będę 
uciekał od problemów, pozosta-
wiając człowieka samego.

Oczywiście, zachęcam 
mieszkańców do bardzo licznego 
udziału w wyborach. Rozwój 
naszej, małej ojczyzny nie może 
być nam obojętny. Mamy jeszcze 
sporo do zrobienia,  np.:  
przedszkole lub przedszkola, hala 
sportowa,  budowa nowej  
oczyszczalni,  dokończenie 
kanalizacji, chodniki, drogi, 
modernizacja  oświetlenia,  
poprawa dostępności komunika-
cyjnej poprzez Kielecki Obszar 
Funkcjonalny, wzrost aktywności 
gospodarczej i społecznej.

- Dziękuję za rozmowę, 
życzę spełnienia Pańskich 
planów i zamierzeń.

Rozmawiał: Jerzy Kosowski

ROK
ZADŁUŻENIE

(ZŁ) %

2005 2.317.349

2006 2.224.509

2007 1.626.720

2008 0

2009 1.372.972 4,48

2010 15.986.701 38,02

2011 20.036.877 58,46

2012 18.541.877 57,73

2013 18.524.075 57,61

30.06.2014 17.066.642 46,8

Ktoś kto wykonywał we 
własnym gospodarstwie większą 
inwestycję, to doskonale wie, że 
przy większych wydatkach 
należy posiłkować się kredytem, 
bo na tym etapie wypracowanie 
oszczędności w samorządach na 
wymagany udział własny nie ma 
co liczyć, bo jest bardzo dużo 
potrzeb.

G m i n a  k o r z y s t a ł a  
z kredytów i pożyczek po 2000 
roku, które zostały spłacone w 
całości w 2008 roku, aby można 
było właśnie pokryć udział 
własny z nowych pożyczek, które 
teraz trzeba spłacać. Było drugie 
wyjście: nie brać kredytów i nie 
korzystać ze środków pomo-
cowych, ale jakby dziś wyglądała 
nasza gmina ?

W przyszłości wsparcie ze 
środków unijnych będzie 
procentowo wyższe, a udział 
własny będzie pokrywany przede 
wszystkim  z  dochodów  
w ł a s n y c h ,  k t ó r e  n a m  
systematycznie wzrastają (wzrost 
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I tak: zakończono roboty 
przy remoncie drogi gminnej 
w Oblęgorze ul. Kalinowa na dł. 
800 m, prowadzone są roboty 
przy remoncie drogi gminnej – 
ulicy Górnej w Chełmcach, na 
którą otrzymamy dofinansowanie 
z budżetu państwa w wysokości 
50% zadania („Schetynówka”), 
podpisano umowy na remonty 
dróg  w miejscowości:  -  
Strawczyn (za piekarnią) – 300 
m, Hucisko – Jaźwiny – 
Wiązowa – 230 m, prowadzone 
są roboty przy remoncie drogi 
d o j a z d o w e j  d o  p ó l  
w Strawczynku (za lasem), na 
którą otrzymamy dofinasowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego 
w kwocie 20 000,00 zł, prowa-
dzone są roboty przy budowie 
krótkich odcinków kanalizacji 
w Promniku i Niedźwiedziu, 
trwają prace przy realizacji 
zadania pn. „Remont miejsca 
upamiętniającego narodziny S. 
Żeromskiego.”

W trakcie realizacji jest 
zadanie współfinansowane 
z RPO WŚ na lata 2007-2013 pn. 
„Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na 
terenie gminy Strawczyn”.
   Zakończono i rozliczono 
zadanie pn. „Uzupełnienie 
zagospodarowania centrum 
miejscowości Strawczyn poprzez 
budowę parkingu – etap I z 
zakresu „odnowa i rozwój wsi”, 
w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013

Dokonano odbioru inwe-
stycji:

przebudowa związana ze 
zmianą sposobu użytkowania 
przestrzeni pod biegiem klatki 
schodowej budynku krytej 
pływalni  w Strawczynku                       
na pomieszczenie łaźni parowej,

u z u p e ł n i e n i e  b a z y  
sportowej na terenie gminy 
Strawczyn poprzez budowę boisk 
sportowych w m. Promnik i Ruda 
Strawczyńska.
    Trwa ocena wniosków 
z funduszu sołeckiego na 2015r.

Współpraca z Biurem 

   w

   w

 

 

PROW w zakresie złożonych 
wniosków o dofinansowanie 
w ramach Leadera i Odnowy
 i Rozwoju Wsi.

W ZAKRESIE OŚWIATY:
 1)  W dniach od 1 do 15 
września w Urzędzie Gminy 
przyjmowano wnioski o przyz-
nanie stypendium socjalnego.
 2) We wrześniu przyznano 9. 
uczniom nauczanie indywidualne 
z uwagi na stan zdrowia znacznie 
utrudniający uczęszczanie im do 
szkoły.
3) Do  Urzędu Gminy wpłynęły 
5 wniosków o dofinansowanie 
kosztów związanych z kształce-
niem pracowników młodocia-
nych.
4)  We wrześniu został złożony 
wniosek o zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej 
z 0,4% rezerwy w roku 2014 
z tytułu dofinansowania w 
zakresie wyposażenia w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne 
pomieszczeń dla dzieci 6 - 
letnich. 

W ZAKRESIE 
KULTURY I SPORTU:

31 sierpnia Koło Gospodyń 
Wiejskich  z   Chełmiec   
reprezentowało gminę Strawczyn 
na Dożynkach Powiatowych 
w Bielinach. 5 września, na 
stadionie Centrum Sportowo – 
Rekreacyjnego w Strawczynku  
odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa Młodzików w lekkiej 
atletyce. W organizacji zawodów  
pomagało Stowarzyszenie Olimp 
Strawczyn. W dniach od 11.09 – 
16.09 września, na boisku 
„Orlik”, przy ZPO w Straw-
czynie, odbyły się eliminacje 
gminne do 5 edycji „Turnieju 
Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska”. Wszyscy 
uczestnicy turnieju dostali 
pamiątkowe dyplomy i unikalne 
opaski na rękę. 

Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie 
25 września podpisało umowę 
w sprawie przystąpienia do 
programu  „Karta Dużej 
Rodziny” realizowanego przez 
Ministerstwo pracy i Polityki 
Społecznej.  Wielodzietne 

Z prac wójta
Między sesjami  rady gminy

rodziny będą mogły korzystać 
z ulg na terenie Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnego 
Olimpic w Strawczynku.

Odbyła się comiesięczna 
narada kadry kierowniczej 
Urzędu Gminy i kierowników 
jednostek organizacyjnych. 
Odbyły się dwa posiedzenia 
zespołu do oceny wniosków 
sołectw dotyczących przezna-
czenia środków z funduszu 
sołeckiego.

Zgodnie z kalendarzem 
wyborczym, wykonywane są 
zadania związane z przepro-
wadzeniem wyborów do rady 
gminy, rady powiatu, sejmiku 
województwa i wójta.

25 września br., w świetlicy 
GOK, odbyła się uroczystość 
wręczenia medali „Za długoletnie 

pożycie małżeńskie”.
Wójt brał udział w: Forum 

Gospodarczym w Krynicy 
Zdroju, posiedzeniu Zarządu 
Miast i Gmin Regionu Święto-
krzyskiego, promocji książki 
Czesława Nowakowskiego 
„Echa  Perzowej  Góry”,  
konferencji dotyczącej Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa 
Świętokrzyskiego, XV Kongresie 
Związku Gmin Wiejskich RP, 
uroczystościach dożynkowych 
w gminie: Piekoszów, Łopuszno, 
Morawica, jubileuszowych 
obchodach z okazji 80-lecia 
powstania OSP w Strawczynie
i Oblęgorku oraz w zebraniach 
wiejskich.

W omawianym okresie 
wójt  wydał  8  zarządzeń 
w sprawach ważnych dla gminy.

Nowoczesne 
centrum rehabilitacji

„Złota Rybka” w Oblęgórze

- Jego budowa jest na 
ukończeniu, ale już można się 
zapisywać – mówi Aneta 
Klimkiewicz, współwłaściciel 
ośrodka „Złota Rybka”, który ma 
służyć  głównie  dzieciom 
i młodzieży, ale również osobom 
starszym w dochodzeniu do 
pełnej sprawności.

Ośrodek składać się będzie 
z dwóch części: noclegowej 
z dwunastoma pokojami jedno - 
i dwuosobowymi oraz rehabili-
tacyjnej z gabinetami i salami do 
przeprowadzania zabiegów. 
Znajdą się w niej pomieszczenia 
do terapii sensorycznej, koordy-
nacji ruchu oraz pokoje do reha-
bilitacji.
 - Przewidzieliśmy całą 
gamę zabiegów, z których u nas 
będzie można skorzystać. Już 
wiadomo, że będziemy przepro-
wadzać między innymi: kinezy-
terapię, refleksoterapię, kriote-
rapię, światłolecznictwo czy 
terapię ręki. W naszej bazie 
znajdzie się wiele bardzo 
unikatowych sprzętów, które 
pozwolą na udzielanie takich oraz 
innych zabiegów – mówi Aneta 
Klimkiewicz.

To jednak nie wszystko. 
W skład ośrodka wejdą także 
basen, gdzie będzie  przeprowa-
dzana rehabilitacja w wodzie, 
oraz maneż  tam pacjenci 
skorzystają z hipoterapii. Na 
terenie centrum odbywać się będą 

także zajęcia z dogoterapii.
- Ośrodek powstaje przede 
wszystkim z myślą o dzieciach 
i młodzieży. Będą one przyjmo-
wane na dwutygodniowe turnusy 
rehabilitacyjno – wypoczynkowe, 
podczas których przejdą takie 
zabiegi, jakich wymagają. 
Oczywiście, osoby starsze też 
będą mogły skorzystać ze „Złotej 
Ry b k i ” ,  b o  b ę d z i e m y  
przeprowadzać rehabilitację 
dzienną – podkreśla Aneta 
Klimkiewicz i dodaje, że ośrodek 
szykuje także specjalną ofertę dla 
osób zapracowanych. Ma się ona 
składać z zajęć i ćwiczeń 
re laksacyjnych,  masaży  
i konsultacji ayurwedycznych 
czyli dopasowanie sposobu życia, 
myślenia,  diety,  ćwiczeń 
fizycznych i mentalnych tak, aby 
obudzić największy potencjał, 
który w każdym jest inny.

-  Roboty,  związane  
z  budową centrum,  już są na 
ukończeniu. Pozostało jedynie 
ulokować cały sprzęt i poczynić 
pewne prace wokół obiektu, więc 
sądzę, że w styczniu, a najpóźniej 
w lutym przyszłego roku, 
zainaugurujemy działalność – 
mówi Aneta Klimkiewicz. 
Jednak już teraz można się 
zapisywać na zabiegi pod 
numerem telefonu: 791 613 017 
lub na stronie internetowej

http://www.zlotarybka.info/
rejestracja-online.

Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 sierpnia  
2014 roku, wójt gminy wykonywał bądź nadzorował zadania 
związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, 
przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy,wykonywaniem 
budżetu gminy oraz realizacją inwestycji. 

W miejscowości Oblęgór, gmina Strawczyn, powstaje 
Ośrodek Rehabilitacji „Złota Rybka”. Od Nowego Roku będzie 
można  tam dojść do zdrowia, a także się zrelaksować. 
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Złote medale otrzymało 18 
par małżeńskich z całej gminy. Są 
to: Stanisława i Tadeusz 
Banasik, Janina i Henryk 
Czarneccy, Marianna i Stani-
sław Drogosz, Irena i Stanisław 
Fronczkowscy, Helena i Mie-
czysław Gaj,  Stanisława 
i Bronisław Komisarczyk, 
Stanisława i Bolesław Kotwica, 
Marianna i Tadeusz Kozub-
owscy, Aleksandra i Jan 
Kuleta, Marianna i Henryk 
Marszałek, Jadwiga i Stanisław 
Mikiewicz, Irena i Władysław 
Miśkiewicz, Irena i Kazimierz 
Szcześniak, Zofia i Stanisław 
Wilk, Genowefa i Henryk 
Zapała, Marianna i Henryk 
Zapała, Jadwiga i Stanisław 
Zapała oraz Janina i Tadeusz 
Zapała.

Spotkanie, w świetlicy 
SCKiS w Strawczynie, rozpo-
częła zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Elżbieta 
Kumańska, witając Jubilatów 
oraz gospodarzy gminy: wójta 
Tadeusza Tkaczyka, przewod-
niczącego Rady Gminy Stani-
sława Zdyba oraz skarbnik 
gminy Justynę Stępień. 

„Minęło 50 lat – powie-
działa  Elżbieta Kumańska – od 
chwili, kiedy połączyliście pań-
stwo swoje losy, od kiedy z miło-
ścią i nadzieją powiedzieliście 
sobie nawzajem „tak” i włoży-
liście obrączki. Przyrzeczenie to 

składali Państwo z ufnością, że 
będziecie dzielić dobre i złe 
chwile, wspomagając się wzajem-
nie i cieszyć się wspólną radością. 
Mimo różnych przeciwności losu, 
dotrzymaliście go.

Gdy przyszły na świat 
Wasze dzieci, dbaliście nie tylko o 
ich fizyczny, ale także duchowy 
rozwój. Uczyliście je otacza-
jącego świata, przywiązania do 
ludzi i zaufania do nich. Gdy 
dzieci dorastały, pokazywaliście 
im własnym przykładem jak żyć, 
jak odróżniać dobro od zła. 
Kształtowaliście ich charakter 
i sumienia. Jesteście przykładem 
dobrych rodzin w naszej 
gminie...”

Następnie gospodarze 
gminy wręczyli Jubilatom złote 
medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, piękne kwiaty oraz 
pledy, na zbiżające się chłody – 
prezent od gminy.

Punktem kulminacyjnym 
uroczystości był toast szampa-
nem, który wzniósł wójt gminy, 
przekazując złotym parom 
serdeczne gratulacje oraz 
życzenia, przede wszystkim 
dobrego zdrowia, na przyszłość. 
Wójt  podziękował  także  
zebranym za zgodne i długoletnie 
pożycie, będące przykładem dla 
młodego pokolenia. Zadekla-
rował także samorządowe 
wsparcie w trudnych chwilach 
Jubilatów.

Przeżyli ze sobą ponad pól wieku, we wrześniu tego roku 
obchodzili swoje „Złote Gody”. Z tej okazji, wójt gminy Tadeusz 
Tkaczyk zaprosił zacnych Jubilatów do Urzędu Gminy, by 
wręczyć Im medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
przyznane, na wniosek władz gminy, przez Prezydenta RP.

A potem, przy napojach, 
słodyczach i owocach, przyszedł 
czas na wspominanie minionego 
czasu. Dla Jadwigi i Stanisława 
Mikiewiczów z Kuźniaków,  
chwile dobre mieszały się z cza-
sem złym, a nawet tragicznym...

Poznali się w... pociągu 
Gliwice – Dęblin. Stanisław 
pracował na Śląśku na PKP, 
Jadwiga wracała do rodzinnej 
Kielecczyzny. Jeszcze na peronie 
zapytała go, czy ten pociąg jedzie 
do Kielc. A potem on przez całą 
podróż ją obserwował, by - przed 
końcem podróży - poprosić ją o... 
adres.

- Spodobał mi się ten 
przystojny chłopak w mundurze 
kolejarza, więc dałam mu swoje 
namiary - opowiada p. Jadwiga. 
To było chyba przeznaczenie, bo 
później pisaliśmy do siebie przez 
dwa lata. W końcu Staś mi się 
oświadczył i ja te oświadczyny 
przyjęłam. Ślub cywilny odbył 
się w Gromadzkiej Radzie 
Narodowej w Łopusznie - 23 
maja 1964 roku, a cywilny – 
k i lka  mies ięcy  późnie j  
w Grzymałkowie. Zamiesz-
kaliśmy w tej miejscowości u 
mojej mamy. Mąż przeniósł się 
do przedsiębiorstwa melioracyj-
nego, ja prowadziłam dom. 
W 1966 urodziła nam się córka 
Urszula, kolejna córka, niestety, 
zmarła, potem następne córki 
posypały się jak z rogu obfitości. 
W tzw. międzyczasie urodził się 
jedyny syn – Piotr. Państwo 
Mikiewiczowie mają też sześ-
cioro wnucząt.

Tak duża rodzina powinna 
przynosić samą radość, niestety, 
życie nie głaskało Jubilatów po 
głowach. W 1994 r. córka Bożena 
zamieszkała w Warszawie, albo-
wiem tam dostała pracę. Długo 
się nie namieszkała w stolicy, 

zginęła w wypadku samocho-
dowym, jest pochowana na 
cmentarzu w Grzymałkowie. 
W 2012 roku następna tragedia: 
jedyny syn wyjechał do Anglii 
i znalazł pracę w Londynie. 
Pewnej nocy był świadkiem 
złodziejskiego napadu miejsco-
wych na dom mieszkalny. Polak 
przegonił rabusiów, ale jeden 
z nich wrócił cichaczem za 
Piotrem i śmiertelnie ugodził go 
nożem w serce... Rozpacz 
rodziców nie ma granic. Syna 
pochowano w Londynie, gdyż 
nie było środków na ściągnięcie 
zwłok do Polski. Marzeniem całej 
rodziny jest by stało się to teraz, 
po dwóch latach od tragicznej 
śmierci. Niestety, na przeszkodzie 
stoi brak pieniędzy. - Będziemy 
robić wszystko, by zwłoki Piotra 
znalazły się w kraju, przy 
rodzinie, na cmentarzu w Grzy-
małkowie – mówi zrozpaczona 
matka. Może znajdą się dobrzy 
ludzie, którzy nam pomogą..?

Uroczystość w gminie, 
związana z wręczeniem medali, 
to dla p. Mikiewiczów okazja do 
chwilowego  zapomnienia  
o swojej rozpaczy. 

- Jesteśmy wdzięczni 
wójtowi gminy, że o nas nie 
zapomniał, że osłodził nam 
gorycz życia. Wiemy, że jest on  
dobrym gospodarzem gminy 
i dlatego zawsze będziemy go 
popierać  –  powiedziała  
p. Jadwiga.

Dodajmy jeszcze,  że 
uroczystość „Złotych Godów” 
umilili uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Rudzie Strawczyńskiej, 
z dyrektor Agnieszką Prędota - 
Gad swoim, okolicznościowym 
występem artystycznym. Było 
także „sto lat” dla Jubilatów, które 
zaintonował na skrzypcach uczeń 
SP – Kacper Gos.    (Kos.)?  

Ludziom na pożytek...
„Jesteście przykładem 

dobrych rodzin...”

„Złote Gody” w Strawczynie

Inauguracja Złotych Godów przez 
zastępcę kierownika USC - Ęlżbietę Kumańską

Jubilaci 
rozmawiają, po dekoracji, z wójtem gminy.

Jadwiga i Stanisław Mikiewicz
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Uznanie za ofiarną służbę

80-lecie OSP w Strawczynie i Oblęgorku

Ochotnicza Straż  Pożarna w Strawczynie, 30 sierpnia br., 
świętowała jubileusz 80-lecia powstania jednostki, podczas 
którego przekazano do użytku nowy ciężki pojazd ratowniczo - 
gaśniczy. 

Uroczystość uświetniło 
przybycie wielu znakomitych 
gości: prezes ZOW ZOSP RP - 
druh Mirosław Pawlak, wice-
prezes ZOW ZOSP RP - druh 
Ireneusz Żak, zastępca komen-
danta miejskiego PSP w Kielcach 
mł. bryg. Sławomir Karwat, 
wójt gminy Strawczyn -Tadeusz 
Tkaczyk, poseł na Sejm RP - 
Marek Gos, Greta Kościółek – 
koordynator Zespołu Wniosków 
i Umów WFOŚiGW w Kielcach, 
komendant Komisariatu Policji w 
Strawczynie - kom. Jarosław 
Płowiec, przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Strawczynie oraz 
podległych jednostek organiza-
cyjnych, zaprzyjaźnione jednostki 
OSP, mieszkańcy Strawczyna 
oraz przedsiębiorcy i prywatni 
darczyńcy,  który  wsparli  
finansowo organizację wyżej 
wymienionej uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się 
raportem złożonym przez 
dowódcę uroczystości druha 
Piotra Pietrzykowskiego preze-
s o w i  Z O W  Z O S P  R P  
w Kielcach, następnie wciągnięto 
flagę państwową na maszt. 
Następnie odbyła msza święta 
odprawiona przez księży: 
proboszcza Parafii Strawczyn 
Tadeusza Szota, proboszcza 
Parafii Wzdół Rządowy Stani-
sława Pichetę oraz wikariusza 
Andrzeja Waligórskiego.  
W trakcie mszy św. poświęcony 
został nowy ciężki pojazd 
ratowniczo – gaśniczy.

Podniosły charakter miało 

uroczyste przekazanie nowego, 
ciężkiego pojazdu ratowniczo – 
gaśniczego  na podwoziu MAN 
TGM dla jednostki  OSP 
w Strawczynie. Symbolicznego 
wręczenia  kluczyków od 
samochodu naczelnikowi Józe-
fowi Jaworskiemu dokonali: 
wójt gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk, wiceprezes ZOW 
ZOSP RP, druh Ireneusz Żak, 
zastępca komendanta miejskiego 
PSP w Kielcach mł. bryg. 
Sławomir Karwat oraz p. Greta 
Kościółek - koordynator Zespołu 
Wniosków i Umów WFOŚiGW 
w Kielcach.

Jubileusz 80-lecia OSP był 
znakomitą okazją do przed-
stawienia rysu historycznego 
jednostki oraz odznaczenia 
druhów medalami „Za zasługi dla 
pożarnictwa” i odznakami:

Złotym Medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa” odzna-
czeni zostali:
- druhowie Rafał Jarząb oraz 
Arkadiusz Sękowski, srebrnymi 
medalami „Za zasługi dla 
pożarnictwa” odznaczeni zostali 
druhowie: Grzegorz Buchcic, 
Marcin Bąk oraz Marcin 
Jaworski, brązowymi medalami 
-  druhowie:  Bartłomiej  
Jarząbek, Sebastian Kozu-
bowski, Henryk Sochacz oraz 
Mateusz Wilczkowski.

Odznaką Strażak Wzorowy 
odznaczeni zostali druhowie: 
Dominik Gad, Tomasz Sarnat, 
Karol Sikora, Mateusz Waw-
rzeńczyk oraz Kamil Zapała.

 
Inauguracja 80-lecia OSP w Oblęgorku.

Zaproszeni goście gratu-
lowali 80 lat istnienia jednostki 
oraz nie szczędzili pochwał w 
stosunku do działalności OSP. 
Odczytano listy gratulacyjne: 
Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego generała Zbig-
niewa Muszczaka, komendanta 
miejskiego PSP w Kielcach st. 
bryg. Krzysztofa Janickiego 
oraz Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Adama Jaru-
basa, którzy nie mogli uczest-
niczyć w obchodach jubileuszu.

Uroczystość zakończyła się 
defiladą pododdziałów, która 
odbyła się przy dźwiękach 
Gminnej Orkiestry Dętej ze 
Strawczyna.

JUBILEUSZ
 W OBLĘGORKU

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Oblęgorku obchodziła 21 
września 2014 roku  jubileusz 80 
– lecia działalności. Honorowy 
patronat nad uroczystością objęli: 
wójt gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk  i dyrektor ZPO 
w  Oblęgorku  Henryka  
Cisowska.

Uroczystość rozpoczęła się 
przemarszem pododdziałów 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z parkingu przy ulicy Gimna-
zjalnej na plac wokół remizy w 
Oblęgorku. Dowódca uroczy-
stości druh Tomasz Piotrowski 
złożył meldunek wójtowi gminy 
Strawczyn Tadeuszowi Tkaczy-
kowi o gotowości pododdziałów 
do rozpoczęcia jubileuszowych 
obchodów. Po raporcie nastąpiło 
uroczyste podniesienie flagi 
państwowej na maszt i odśpie-
wanie hymnu państwowego. 

Przywitania gości i otwarcia 
uroczystości dokonał prezes OSP 
w Oblęgorku druh Krzysztof 
Religa. Następnie odbyła się 
msza polowa, którą odprawił i 
homilię wygłosił ksiądz kanonik 
Stanisław Malec, proboszcz 
parafii w Chełmcach. Po zakoń-
czonej mszy druh Krzysztof 
Religa odczytał zebranym 80 – 
letnią historię działalności straży 
w Oblęgorku. Potem nastąpiło 
wręczenie odznaczeń i odznak  
strażakom. Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Zwią-
zku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP nadało złoty medal ”Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” dru-
hom: Julian Sobura, Włady-
sław Lasota, Stanisław Głów-
czyński, Włodzimierz Ciołak 
iWładysław Zapała. Odzna-
czenia druhom strażakom wrę-
czył wójt Tadeusz Tkaczyk, 
Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach 

starszy brygadier Krzysztof 
Janicki i poseł na Sejm RP 
Marek Gos. Prezydium Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP nadało odznakę „Za wysługę 
lat” druhom: Stanisław Buchcic 
(70-letnia wysługa w OSP), 
Władysław Ślefarski (55-letnia 
wysługa w OSP), Ryszrad Ciołak 
(50-letnia wysługa w OSP),  
Józef Kazimierz Zając (45-letnia 
wysługa w OSP), Jerzy Piotro-
wski (45-letnia wysługa w OSP), 
Edward Moćko (40-letnia 
wysługa w OSP), Stanisław Zdyb 
(40-letnia wysługa w OSP) 
i Stanisław Błaszczyk (35-letnia 
wysługa w OSP). Odznaczenia 
druhom strażakom wręczyli: wójt 
Tadeusz Tkaczyk, Komendant 
Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach starszy 
brygadier Krzysztof Janicki 
i poseł na Sejm RP Marek Gos.

Po złożeniu meldunku 
o zakończeniu oficjalnej części 
uroczystości i wyprowadzeniu 
pododziałów, uczniowie z klasy 
III Szkoły Podstawowej w Oblę-
gorku, pod kierunkiem swojej 
wychowawczyni  Jolanty  
Smolarczyk, odegrali przed-
stawienie pt. „Dzielni strażacy”. 
Mali aktorzy zostali nagrodzeni 
brawami przez zgromadzoną 
publiczność oraz otrzymali 
upominki w postaci sprzętu 
sportowego i gier sprawno-
ściowych od wójta gminy 
Tadeusza Tkaczyka. 

Dla zgromadzonych na 
uroczystości mieszkańców gminy 
druhowie strażacy przygotowali 
poczęstunek przy grillu – 
smażoną kiełbaskę i kaszankę 
oraz zimne piwo. W sali remizy 
zgromadzeni goście mogli 
obejrzeć wystawę zdjęć archiwal-
nych obrazujących 80-letnią 
historię Ochotniczej  Straży 
Pożarnej w Oblęgorku. Przygo-
towaniem wystawy zajęła się 
Jolanta Smolarczyk,  dekoracją 
sali remizy, ołtarza polowego 
zajęła się Agata Kipiel z dużą 
pomocą druhów strażaków. 
Uroczystość jubileuszu OSP 
w Oblęgorku uświetniła Gminna 
Orkiestra Dęta ze Strawczyna 
pod batutą kapelmistrza Michała 
Leśnika i Jacka Cielibały. Na 
uroczystość, którą prowadziła 
Jolanta Smolarczyk, przybyło 
wielu mieszkańców z naszej 
gminy oraz z sąsiednich 
miejscowości. 

Druhowie strażacy serde-
cznie dziękują wszystkim za tak 
liczną, mimo niedogodności 
pogodowych, obecność. 
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W niedzielę, 16 listopada br., pójdziemy do urn wyborczych, 
by wybrać  reprezentantów do rad gmin, powiatów i sejmiku 
województwa. Wybierzemy także wojta – gospodarza gminy. 
Powierzymy władzę ludziom, ktorzy decydować będą, przez 
cztery następne lata, o przyszłości naszych,  małych ojczyzn. 

Każdy głos ma wielkie 
znaczenie. Nie ma kandydatów 
doskonałych, ale idźmy głosować 
po to, aby przypadkiem nie 
wybrano osoby, na którą byście 
na pewno nie zagłosowali. 

W gminie Strawczyn 
wybieramy radnych do: gminy, 
powiatu i sejmiku województwa 

świętokrzyskiego. Wybieramy 
także wójta.W przypadku wyboru 
na radnych do gminy głosujemy 
w okręgach jednomandatowych 
czyli radnym zostanie osoba, 
która dostanie największą liczbę 
głosów. Natomiast kandydata do 
rady  powiatu  i  sejmiku  
wojewódzkiego wybieramy 

16 listopada wybierzemy władze samorządowe

w wyborach proporcjonalnych 
(partie otrzymują w parlamencie 
l iczbę  mandatów  ściśle  
powiązaną z liczbą głosów 
złożonych na nie w okręgach 
wyborczych). A zatem do 

zobaczenia, w niedzielę, 16 
listopada br. przy urnach 
wyborczych. Dodajmy, że listę 
okręgów wyborczych można 
zobaczyć na stronie internetowej 
naszej gminy.   

Hubertus w Oblęgorku

Rozpoczęcie prezentacją 
ekip i jeźdźców o godz. 10.30

11.00 rozpoczynamy 
współzawodnictwo wyścigiem 
koni amatorów o puchar wójta 
gminy Strawczyn

11.30 oficjalne otwarcie 
imprezy, powitanie VIP-ów 
i pokaz "Ja i mój koń - co 
potrafimy  - nagroda publi
czności

12.00 konkurs potęgi 
skoków (puchar Pana Posła 
Marka Gos

14.00 Pokaz woltyżerki 
i inne popisy z kunsztu jeździe
ckiego (duża niespodzianka dla 
widzów - tego jeszcze nie było)

14.30 wyjazd na łowiecki 

w

w

w

w

w
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rekonesans
ok godz.15 z minutami 

finałowa pogoń za lisem. 
 Będzie  gastronomia  
i muzyka, trochę dziwnych stoisk 
z ciekawostkami

Dotychczas zapowiedziało 
się ok 45. uczestników, nie mniej 
proszę o pisemne potwierdzenia 
do 17 października na priw lub e-
mail.

W wyścigu i potędze skoku 
od uczestników wymagać  
będziemy kasków (dopuszczalny 
toczek) Bardzo atrakcyjne 
nagrody, będziecie zadowoleni 
 Na sobotę mile widziani 
wolontariusze.

 Jerzy Sienkiewicz

,
 

.

?  

w

Kochani i zainteresowani ! Wyklarował się program 
Hubertusa, Sarmackiego i jednocześnie garść informacji dla 
uczestników. 

 
Fot.: Jerzy Kosowski

Witold Wawrzeńczyk 
wśród nominowanych

To były radny Rady Gminy, 
prowadzi gospodarstwo rolne o 
pow.  42  ha.  Certyfikat,  
potwierdzający ekologiczną 
produkcję, posiada od 2006 roku. 
Główną część upraw zajmują 
sady – 1,14 ha, rośliny jagodowe 
– 2,35 ha oraz maliny i truskawki. 
Pozostała część upraw, to 
warzywa i zboża, rolnik hoduje 
kury zielononóżki.

Do firm przetwórczych p. 
Witold odprowadza 8 ton malin
i 15 ton truskawek.

Gospodarstwo dysponuje 
dwoma ciągnikami i nowocze-
snym sprzętem rolniczym. Jego 
dom ogrzewany jest ekolo-
gicznie.

Na naszego rolnika można 
głosować, do 19 października br., 
SMS-em, za pomocą klików na 
portal „ED” oraz na portal 
społecznościowy facebook, o 
czym informowało „Echo Dnia”.

Ogłoszenie wyników plebi-
scytu nastapi 4 listopada br., na 
gali finałowej, w Targach Kielce.

Wśród kilkudziesięciu czołowych rolników z regionu 
świętokrzyskiego, nominowanych przez organizatorów (m.in. 
„Echo Dnia”) do tytułu „Rolnik Roku 2014” jest Witold 
Wawrzeńczyk ze Strawczyna.

Konkurs „Rolnik Roku 2014”

świetnie przygotowani i dosko-
nale poradzili sobie z testem, a 
różnice pomiędzy poszczegól-
nymi miejscami były minimalne. 
Zwycięzcą IV Gminnego Kon-
kursu Wiedzy o Wielkiej Bryta-
nii została uczennica Szkoły 
Podstawowej w Oblęgorku - 
Magdalena Palacz, która uzys-
kała idealny wyniki. II miejsce 
zajęła uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Korczynie, Gabriela 
Zbroszczyk, zaś miejsce III 
przypadło uczennicy z tej 
samej placówki Wiktorii Smo-
larczyk. Komisja konkursowa 
przyznała również dwa wyróżnie-
nia dla uczennic Szkoły Podsta-
wowej  w  Chełmcach  -  
Aleksandry Śliwy oraz Agaty 
Dziury. 

Organizatorzy konkursu - 
Alicja Gos oraz Błażej Bujała 
pragną podziękować wszystkim 
uczestnikom oraz opiekunom za 
udział w konkursie i pogratulo-
wać zwycięzcom. 

Błażej Bujała?  

IV Gminny Konkurs 
Wiedzy o Wielkiej Brytanii 

Konkurs podzielony był na 
dwie części: w pierwszej 
uczestnicy odpowiadali na 
otwarte i zamknięte pytania 
sformułowane w języku polskim. 
Uczniowie musieli zmierzyć się 
z  pytaniami dotyczącymi 
geografii, historii, literatury, 
muzyki oraz życia codziennego 
mieszkańców Wielkiej Brytanii. 
Druga część konkursu odbyła się 
już w języku angielskim przy 
wykorzystaniu pomocy multime-
dialnych. Uczniowie dwukrotnie 
obejrzeli fragment filmu dotyczą-
cego życia na wyspach, a nastę-
pnie odpowiadali na specjalnie 
przygotowane do tego materiału 
pytania. Gdy uczniowie zakoń-
czyli rozwiązywanie testu i udali 
się na obiad, do pracy przystąpiła 
komisja konkursowa w składzie: 
p. Alicja Gos, p. Jolanta Ochal, 
p. Martyna Salwa, p. Agata 
Wychowaniec oraz p. Błażej 
Bujała. 

Po przeliczeniu punktów 
okazało się, że uczniowie byli 

W ZPO w Oblęgorku odbył się IV Gminny Konkurs 
Wiedzy o Wielkiej Brytanii. W konkursie wzięło udział 11 
uczestników reprezentujących szkoły z następujących 
miejscowości: Oblęgorek, Chełmce, Korczyn oraz Niedźwiedź. 
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Bieg skupi dzieci i młodzież 
w wieku od 10 do 15 lat – cztery 
kategorie oraz zawodników 
w kategorii Open, na dystansach: 
600 m, 800 m, 1000 m, 1 mila 
oraz 2 mile.

Przypomnijmy, że w ub. 
roku w imprezie wzięło udział aż 
310 biegaczy z 14 szkół, także 
spoza naszej gminy. Mamy 

nadzieję, że w tym roku 
zawodników nie będzie mniej. 
Dodajmy,  że  zwycięzcy,  
w poszczególnych kategoriach, 
otrzymają pamiątkowe puchary 
oraz nagrody rzeczowe.

VI Bieg Niepodległościowy 
organizuje Samorządowe Cen-
trum Kultury i Sportu, start 
o godz. 10.00.                (J.)?  

Już po raz szósty, z inicjatywy Michała Dziury, pracownika 
SCKiS, sędziego l.a., oraz Aleksandra Niwińskiego, 7 listopada br. 
odbędzie się VI Bieg Niepodległościowy – „Strawczyńska Mila”. 
Jego celem jest sportowe uczczenie 96 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

VI Bieg Niepodległościowy

Centrum Sportowo - Rekreacyjne 
OLIMPIC zaprasza

Przy niepokojącej muzyce, 
wrzaskach i grzmotach piorunów 
upiory prowadzić będą bloki gier 
i zabaw dla milusińskich 
a czarownice rozdawać będą 
nieziemskie słodkości. W scenerii 
płonących dyń i pajęczyny będzie 
ciepło, mrocznie, śmiesznie.  

Tylko dla odważnych !
 Start o godz. 16:00. 

Wszystko w cenie jednego biletu 
za  2-godzinną  imprezę.  

Do wspólnej zabawy 
zapraszają upiory z Samo-
rządowego Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 
organizuje 31 października br. Halloween na basenie ,,Olimpic”. 
Od godz. 16:00 na pływalni panował będzie tajemniczy, mroczny 
klimat z udziałem czarownic, Białej Damy i innych upiorów. 

Halloween na basenie

Pierwsze zajęcia w sekcji 
ruszyły 23 września br. i potrwają 
do 16 stycznia 2015r. Najlepsi 
członkowie sekcji wezmą udział 
w  zawodach  pływackich  
w regionie.

Jak informuje specjalista ds. 
ratownictwa wodnego i jedno-
cześnie instruktor pływania 
Michał Dziura, pływalnia 
OLIMPIC będzie kontynuowała 
naukę pływania. 

Warto dodać, iż Michał 
Dziura, który jest inicjatorem 
i wykonawcą rekreacyjnych 
pomysłów centrum,  jest:  

specjalistą ds. ratownictwa 
wodnego, instruktorem pływania, 
ratownikiem WOPR i narcia-
rstwa zjazdowego. 

Ukończył kursy: starszego 
sternika motorowodnego, kwali-
fikowanej, pierwszej pomocy, 
posiada licencję sędziego lekkiej 
atletyki oraz licencję na holo-
wanie narciarzawodnego.

Nauczyciel wychowania 
wychowania fizycznego, Absol-
went Akademii Humanistyczno 
Ekonomicznej w Łodzi. 

(J.K.)?  

Jeszcze w ub. roku naukę pływania na krytym basenie 
w Strawczynku prowadziła Szkółka Pływania „Płotka”. Dzięki 
niej sztukę pływania posiadło ponad 1000 młodych ludzi. W tym 
roku powołano, w jej miejsce,  sekcję pływania OLIMPIC.

„Żabką” w Pływalni OLIMPIC 

Uroczystość odbyła się 
w  Muzeum Dialogu Kultur 

w Kielcach. Na uroczystości 
obecna była wiceminister pracy 
Małgorzata  Marcińska .  
Wielodzietne rodziny będą mogły 
korzystać z ulg na terenie 
Centrum Sportowo – Rekre-
acyjnego Olimpic w Straw-
czynku. Przygotowano dla nich 
rabat w wysokości 20 %  na 
wszystkie usługi oferowane przez 
centrum oprócz biletu rodzin-
nego. Karta dużej rodziny 
przysługuje rodzinom z co 
najmniej trójką dzieci. 

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 25 
września 2014 roku,  podpisało umowę w sprawie przystąpienia 
do programu  „Karta Dużej Rodziny”.  Umowę, z ramienia 
SCKiS, podpisali: dyrektor centrum Maciej Lewandowski oraz 
główna księgowa Magdalena Wittych z wojewodą Bożentyną 
Pałką-Korubą.

„Karta Dużej Rodziny”

Rabat 20 % !

Tak bawiliśmy  na udanym Halloween 
w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „OLIMPIC”.

się 

Tak bawiliśmy  na udanym Halloween 
na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „OLIMPIC”.

się 
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Świetlice wiejskie to miejsce spotkań zarówno młodych jak 
starszych, tu nikt nie może się nudzić, każdy znajdzie coś dla 
siebie. Zajęcia w świetlicach odbywają się pod nadzorem instru-
ktorów kultury SCKiS. Obecnie na terenie gminy Strawczyn 
czynnie funkcjonuje 5 świetlic w następujących miejscowościach: 
Chełmce, Hucisko, Korczyn, Promnik, Korczyn. 

Szczegółowy  harmono-
gram wraz z planem pracy na 
każdy dzień znajduje się na 
stronie internetowej:

www.olimpicstrawczyn.pl.
Dzieciom i młodzieży, 

korzystającej ze świetlic, oferuje 
się uczestnictwo w różnorodnych 
formach zajęć, m.in.:

zajęcia plastyczno-techni-
czne: rysowanie ołówkiem, 
kredkami, malowanie farbami, 
wycinanki, wydzieranki,

zajęcia dydaktyczne: za-
bawy słowne, krzyżówki, rebusy, 
gry planszowe,

zajęcia rekreacyjno-
ruchowe: zabawy na świeżym 
powietrzu, zabawy w grupach, 
turnieje sprawnościowe,

zajęcia z wykorzystaniem 
środków audiowizualnych:  
oglądanie bajek, programów 
edukacyjnych, a następnie 

w

w

w

w

 

 

 

 

pogadanki,
zajęcia z origami i decu-

page.
Ponadto każda świetlica jest 

wyposażona w stół bilardowy, 
stół do tenisa, piłkarzyki. 

Dzieci w świetlicy otrzy-
mują pomoc w odrabianiu lekcji. 
Zajęcia dostosowywane są rów-
nież do pory roku czy też świąt. 
I tak: w świetlicach organizowane 
są warsztaty bożonarodzeniowe 
i wielkanocne gdzie wykonuję się 
różne ozdoby, stroiki. W sezonie 
letnim organizowane są wycie-
czki piesze i rowerowe. 

We wrześniu, w związku 
z rozpoczęciem roku szkolnego, 
dzieci wykonywały kolorowe 
przyborniki na biurko i zakładki 
do książek, które uprzyjemnią 
czas nauki. Ważnym 
ztematem było bezpieczeństwo 
na drodze do szkoły. W tym celu 

w  

Kreatywne zajęcia
świetlic wiejskich

odbyły się pogadanki oraz wyko-
nywane były znaki drogowe. 
Dzieci wykazały się dużą znajo-
mością przepisów ruchu drogo-
wego a przede wszystkim pamię-
tały jak ważną rzeczą jest nosze-
nie elementów odblaskowych, 
zwłaszcza teraz przy tak wcześnie 
zapadającym zmierzchu.

Ciekawym zajęciem był 
pokaz eko-mody papierowej. 
Dziewczęta z wielkim entuzja-
zmem podjęły się roli projek-
tantek, a następnie modelek 
i z wielką gracją prezentowały 
swoje stroje wykonane z gazet. 
Kto wie, może wśród debiu-
tantek modelingu kryje się 
następczyni Anji Rubik?  

NOWE ZAJĘCIA
Od października, w świe-

tlicy w Korczynie, rusza „ Projekt 
INDIANIE ”, będziemy wspólnie 
poznawać historię i kulturę Indian 
oraz wykonywać wiele prac 
związanych z nimi, takich jak: 
instrumenty muzyczne, biżuterię, 

pióropusze i inne. 
W Chełmcach, wspólnie 

z Kołem Gospodyń Wiejskich, 
organizowane będą warsztaty 
kulinarne. 16 października 
o godz. 18:00 będziemy gotować 
zupę z dyni. Zapraszamy na 
wspólne gotowanie i degustację, 
podczas spotkania wykonywać 
będziemy również ozdoby 
w kolorach jesieni. 

Spotkania kulinarne odby-
wać się będą w każdy trzeci 
czwartek miesiąca, a przygoto-
wywane potrawy będą nawią-
zywały do tradycji i klimatu 
danego miesiąca. W tym roku 
spotkamy się jeszcze 20 listopada
i 18 grudnia o godz. 18:00. 

Wszystkich gorąco zachę-
camy i zapraszamy na zajęcia 
świetlicowe, gdzie, poprzez 
zabawę, naukę i pracę, można 
miło spędzić wolny czas.

?  Justyna Sagan
?  Dorota Surma

Pokaz mody gazetowej
w świetlicy wiejskiej Korczynie.

Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy 
Strawczyn, we współpracy z Samorządowym Centrum Kultury
 i Sportu w Strawczynie i Urzędem Gminy Strawczyn, serdecznie 
zapraszają do wzięcia udziału w I Turnieju e-sportowym „FIFA 
CUP”, który odbędzie się 8 listopada 2014r. w Świetlicy Wiejskiej 
w Strawczynku w godz.: 14:00 – 20:00. 

Idea sportu elektronicznego 
cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem graczy w różnym 
wieku. Wywiera pozytywny 
wpływ na społeczeństwo poprzez 
niwelowanie barier fizycznych 
spotykanych  w  sportach   
tradycyjnych. Jednocześnie 
zachowuje ducha rywalizacji 
sportowej, a także buduje 
poczucie wspólnoty zarówno 
wśród dorosłych, jak i młodzieży. 
Udział w I Turnieju „FIFA CUP” 
może wziąć każda osoba, która 
do 5 listopada 2014r. wypełni 
formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronach: stowarzyszenie-
irs.pl, olimpicstrawczyn.pl lub 
profilu:   facebook.com
/stowarzyszenie.irs.

W przypadku osób niepeł-
noletnich wymagana jest dodat-
kowo zgoda rodziców lub praw-
nych opiekunów (formularz 
dostępny również na stronie 
organizatorów). Do rozgrywek 
może zgłosić się 16 chętnych 
osób bez względu na wiek 
i miejsce zamieszkania. Niestety, 
ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc, o uczestnictwie w turnieju 
decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. Udział jest bezpłatny. 
Na zwycięzców czekają atra-
kcyjne nagrody.

To pierwszy taki nowa-
torski turniej w naszej gminie, 
dlatego zachęcamy do udziału 
wszystkich tych, którym piłka 
nożna nie jest obca.

Pierwszy turniej e-sportu

Adresy:  

Samorządowe  Centrum  Kultury  i  S portu  w  S trawczynie,

tel.:   41  303  86  35  ;  www.olimpicstrawczyn.pl

Redagują:   Jerzy  Kosowski  –  redaktor  naczelny  oraz  zespół

tel.:   608  306  881   ;  e -mail:  kospress@onet.pl

Druk:  Drukarnia  PressGraf

Redakcja  zastrzega  sobie  prawo  skracania  i  adiustacji  tekstów  oraz  
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W niedzielne popołudnie, 
na plac szkolny, przybyli liczni 
miłośnicy pieczonego ziemniaka. 
Dyrektor Agnieszka Prędota - 
Gad uroczyście rozpoczęła 
„Ziemniaczane Święto”. Powitała 
przybyłych gości  min.:  posła 
Marka Gosa, gospodarza gminy 
Strawczyn Tadeusza Tkaczyka, 
kierownika Referatu Oświaty 
i Organizacji Urzędu Gminy 
Strawczyn Monikę Sideł, sołtysa 
sołectwa Ruda Strawczyńska 
Tadeusza Pichetę, radnego wsi 
Pawła Woldera. Na koniec 
swojego wystąpienia podzię-
kowała wszystkim za zaangażo-
wanie i organizację święta, które 
miało piękną oprawę. Wymieniła 
liczne grono sponsorów, wśród 
których znaleźli się: Samorzą-
dowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie, Sylwia 
i Janusz Petrus PW „Ja-Bis” 
Łopuszno, Melania i Józef 
Pasternakiewicz  Stacja LGD 
Ruda Strawczyńska, Justyna 
i Mariusz Kowalczyk  Firma 

przewozowa „KOWMAR”, 
Tatiana i Stanisław Kurczyńscy  
Firma Handlowo-Usługowa, 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Strawczyńskiej, Marcin Prędo-
ta „Auto-Land” Łopuszno, 
Mariola i Paweł Gabryś Sklep 
„Lewiatan”, Genowefa i Jacek 
Jankowscy Zakład Masarski, 
Marek Gos Poseł na Sejm RP, 
Marta i Jan Łakomiec PW 
„Budotrans”,  Wioletta  
i Marcin Frączek Firma 
Budowlana, Dorota i Andrzej 
Wrona Firma „AVAYO”. 

O  oprawę festynu zadbała 
Emilia Zielińska, cały czas 
dbając o właściwy przebieg 
święta. Konferansjerki Wioletta 
Frączek i Anna Gos przypo-
mniały dzieciom bajkę o pieczo-
nym ziemniaku,  a  także 
integrowały przybyłych gości 
zabawami,  konkursami ,  
zagadkami. Festyn rozpoczął 
koncert Gminnej Orkiestry Dętej 
ze Strawczyna pod batutą Jacka 

„Święto pieczonego ziemniaka” - pod takim hasłem odbył się 
piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. 
Nad festynem główny patronat objął wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk.

„Święto pieczonego ziemniaka” 
w Rudzie Strawczyńskiej

Udany piknik rodzinny Cielibały. Następnie prezen-
towali uczniowie swoje talenty. 
Klasa IV wystawiła bajkę pt. 
„Jędrek Jeżyk”, uczennice klas 
VI, IV i III zaprezentowały swoje 
układy taneczne, Dominika 
Piotrowska  i  Magdalena 
Piotrowska zaśpiewały piosenkę 
„Wielka miłość”. Rodzice na ręce 
dyrektor SP w Rudzie Straw-
czyńskiej – Agnieszce Prędocie 
– Gad złożyli podziękowanie 
w postaci pamiątkowej tabliczki 
z grawertonem za skuteczne, 
efektywne i rzetelne zarządzanie 
placówką oraz owocną wspó-
łpracę.

Odbył się mecz piłki nożnej 
o Puchar Dyrektora Szkoły 
pomiędzy uczniami a rodzicami. 
Po zaciętej rywalizacji puchar 
trafił w ręce kapitana drużyny 
rodziców Tomasza Roguli. 
Gratulujemy! Za rok będzie 
rewanż.

Dzieci  brały  udział  
w konkurencjach sportowych 
związanych z ziemniakiem, min. 
sadzeniu ziemniaków, biegu 
z ziemniakiem na łyżce. Dla 
rodziców również zostały 
przygotowane konkurencje: 
obieranie ziemniaków na czas 
oraz na najdłuższą obierkę 
z ziemniaka. Najlepsi otrzymali 

drobne upominki. Kto się 
zmęczył i opadł z sił, mógł się 
zregenerować pieczonym ziem-
niakiem lub kiełbaską z grilla. 
Goście mogli również skoszto-
wać zapiekanki ziemniaczanej 
oraz grochówki, a także wyśmie-
nitych, domowych ciast. Nad 
całym cateringiem czuwali 
rodzice, dbając o to, aby nikt nie 
wyszedł głodny ani spragniony.

Chyba największą atrakcją 
dla dzieci i dorosłych był występ 
Cyrku Domino. Dzieciaki pisz-
czały z zachwytu, patrząc na 
tresurę psa, ale najbardziej 
podobał im się wąż, ogromny 
prawdziwy wąż, którego mogły 
dotknąć. Na zakończenie festynu 
uczniowie i rodzice bawili się na 
dyskotece pod chmurką. Pogoda 
i humory dopisywały wszystkim 
do późnych godzin popołu-
dniowych. 

Dla uczniów to nie był 
koniec atrakcji. W poniedziałek 
cała brać uczniowska wybrała się 
na pieszy rajd na Perzową Górę, 
aby pożegnać lato. Każdy 
zabierał  ze  sobą  plecak  
z prowiantem, żółte ubranie 
i, oczywiście, dobry humor. Lato 
zostało pożegnane w Rudzie 
Strawczyńskiej, ale tylko na rok 
jak śpiewała Zdzisława Sośnicka.

 
Fot.: Jerzy Kosowski

 
Fot.: Jerzy Kosowski

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE 
„OLIMPIC” w Strawczynku

by zachęcić mieszkańców naszej gminy  do zdrowego I sportowego

trybu życia oferuje 30% zniżki na ceny biletu wstępu na pływalnię.

Z oferty można skorzystać za okazaniem dowodu tożsamości 

potwierdzającego zamieszkanie na terenie naszej gminy.

Promocja trwa do 31.12.2014r.
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