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Gmina Strawczyn

Z sesji Rady Gminy

Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych opublikowała ostatnio ra-
port oceniajacy atrakcyjność inwestycyjną 
gmin, m.in. w regionie świętokrzyskim.

Raport zawiera ocenę gmin i powia-
tów, zaliczając je do klas od A do F. Naj-
brdziej atrakcyjne miejscowości znalazły 
się w klasach A i B. Podstawowe kryteria 
tego raportu to: zasoby miejsc pracy, infra-
struktura techniczna, drogi, koleje a także 
szanse powodzenia inwestycji, stosunek 
wladz lokalnych i samorzadowych do tych 
przedsięwzięć.

W naszym regionie wyróżniły się czte-
ry gminy: na I miejscu znalaza się gmina 
Morawica, na II gmina Strawczyn. Zali-
czono je do klasy B pod względem atrak-
cyjności inwestycyjnej.

To duże wyróżnienie, miejmy nadzieję, 
że dzięki m.in. takiemu klimatowi inwesty-
cyjnemu w naszej gminie, coraz częściej 
pojawiać się tutaj bedą przedsiębiorcy, któ-
rzy zechcą zainwestować w przedsięwzię-
cia gospodarcze a przez to stworzą nowe 
miejsca pracy i będą mieć wpływ na więk-
szy budżet gminny. (J.)

Atrakcyjna  
dla inwestorów

Harry i Waltraut Rathke 
ufundowali stypendia 

najzdolniejszym uczniom

Kolejny, piękny gest

- czytaj na str. 8

Radni jednoglośnie przyjmują budżet gminy na 2014 rok.

Budżet na 2014 rok 
przyjęty jednogłośnie !
Rada Gminy obradowała po raz ostatni w roku ubie-

głym 30 grudnia. Była to tzw. sesja budżetowa, na której 
radni przyjęli budżet gminy na rok 2014. Ponadto podjęli 
kilka innych, uchwał ważnych dla funkcjonowania gminy 
a dotyczacych m.in.: zmian w budżecie gminy na rok 2013, 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata: 
2013 – 2023, dotacji dla Zakladu Gospodarki Komunalnej, 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Uczestnicy akcji podpisywania umów stypendialnych dla najzdolniejszej młodzieży.
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Obrady rozpoczął przewodniczacy 
rady Stanisław Zdyb, witając na sesji jej 
uczestnikow, z wójtem Tadeuszem Tka-
czykiem a także posła na Sejm Marka 
Gosa.

Radni przyjęli porządek obrad, po 
czym przeszli do jego realizacji.

W punkcie „zapytania i interpelacje” 
kilkoro radnych podniosło problemy do-
tyczące: remontu dróg powiatowych na 
terenie gminy, opłat za kanalizację, waż-
ności projektu na nowe odcinki kanali-
zacji w gminie oraz wykorzystania sali 
gimnastycznej ZPO w Strawczynie. Do 
problemów tych ustosunkował się wójt 
oraz odpowiedzialni pracownicy Urzędu 
Gminy. Informacje o wykorzystaniu sali 
gimnastycznej w ZPO w Strawczynie 
przekazała na piśmie dyrektor ZPO Elż-
bieta Błaszczyk. Na niektóre zapytania 
wójt udzieli odpowiedzi na piśmie.

Wójt przedstawił następnie infor-
macje o realizacji uchwał Rady Gminy 
oraz ze swoich prac między sesjami rady 
(omówienie publikujemy oddzielnie). 

Radni przyjęli też „Założenia polity-
ki społeczno – gospodarczej gminy na 
2014 rok”.

Najważniejszą decyzją rady było 
przyjęcie budżetu gminy na rok 2014. 
Radni wcześniej analizowali jego pro-
jekt, na sesji zapoznano się z opiniami 
i wnioskami poszczegónych komisji RG, 
odczytano opinię Komisji Budżetu i In-
westycji, oraz pozytywną opinię o pro-
jekcie budżetu Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Po dyskusji nad wniesio-
nymi poprawkami do tego dokumentu, 
radni głosowali nad przyjęciem budżetu 
na rok 2014: pozytywna decyzja rady 
była jednogłośna.

Jaki będzie ten budżet ? Dochody stano-
wią kwotę 33.284.508 zł a złożą się na nie 
zarówno dochody własne gminy jak i dota-
cje celowe oraz subwencje dla gminy. 

Wydatki zaplanowane na 2014 rok 
stanowią kwotę 32.582.508 zł i obejmu-
ją finansowanie wszystkich zadań o cha-
rakterze obowiązkowym, jakie wystepują 
na terenie gminy. Zaplanowano m.in. do-
tacje dla: Samorządowego Centrum Kul-
tury i Sportu – ponad 1,5 mln zł, ZGK 
– prawie 781,6 tys. zł, OSP w Strawczy-
nie – 300 tys. zł, OSP w Promniku – 80 
tys. zł, Gminnej Biblioteki Publicznej – 
78,5 tys. zł, powiatu kieleckiego – 150 
tys. zł oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Strawczynie – 8 tys. zł.

Gmina planuje zaciągnąć kredyt długo-
terminowy w wysokosci. 1.637.000 zł na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań 
z tytułu wziętych kredytów i pożyczek.

Przewidywane zadlużenie gminy na 
koniec 2014 r. wyniesie 18.442.076 zł 
i stanowić będzie 55,41 % planowanych 
dochodów budżetu.

Rada podjęła też uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na rok 

2013, związanych m.in. z otrzymaną 
z Ministerstwa Finansów dotacją z re-
zerwy subwencji ogólnej w wysokości 
226.878 zł,

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

Z sesji Rady Gminy

Budżet na 2014 rok  
przyjęty jednogłośnie !

dokończenie ze str. 1

- ustalenia stawek dotacji przed-
miotowej dla ZGK,

- przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2014,

- ustalenia wstępnej lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych na te-
renie gminy.

Na zakończenie sesji przewodniczą-
cy Rady Gminy Stanisław Zdyb złożył 
wszystkim obecnym, ich rodzinom, a także 
mieszkańcom gminy życzenia noworocz-
ne. Dołączył do nich poseł na Sejm Marek 
Gos, który przekazał także życzenia od wi-
cepremiera Janusza Piechocińskiego.

Miłym akcentem tego dnia był występ 
grupy teatralnej Szkoły Podstawowej 
w Rudzie Strawczyńskiej, pod kierow-
nictwem Danuty Kowalczyk. Obecna 
była także dyrektor SP z tej miejscowo-
ści Agnieszka Prędota - Gad. Był cie-
kawy spektakl o tematyce świątecznej, 
były też kolędy, które śpiewali wszyscy 
uczestnicy tego spotkania. (Kos.)

Uczestnicy sesji budżetowej oglądają program artystyczny w wykonaniu artystów 
z Rudy Strawczyńskiej – na pierwszym planie poseł na Sejm Marek Gos.

Pamiątkowa fotka, z wójtem gminy, po udanym występie w świetlicy GOK 
w Strawczynie.
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Rozmowa z wójtem gminy Strawczyn - Tadeuszem Tkaczykiem

Redakcja: - Jak Pan Wójt ocenia 
rok 2013 w życiu gminy Strawczyn ?

Tadeusz Tkaczyk: - Rok 2013 to rok 
kończący okres intensywnego finanso-
wania z Unii Europejskiej. Był to dla nas 
okres rozwojowy. Na inwestycje gmina 
wydała ponad 5.740 tys. zł, np. wykona-
no uzbrojenie nowych terenów inwesty-
cyjnych, tj. :

- budowa sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej (Promnik, |Oblęgorek, Straw-
czyn, Niedźwiedź i Chełmce),

- budowa drogi Strawczynek – Trupień,
- szlak rowerowy z punktem widoko-

wym w miejscowości Oblęgór Sieniów,
- rewitalizacja Strawczyna, 
- Korczyn – szkoła,
- instalacja solarna na terenie Cen-

trum Sportowowo - Rekreacyjnego,
- budowa drogi Niedźwiedź – Oblęgór,
- oświetlenie uliczne i inne.
Następuje systematyczny rozwój 

gospodarczy gminy, np. w Oblęgorku 
rozpoczęto budowę Ośrodka Szkole-
niowo – Negocjacyjnego, w Promniku 
rozpoczęła się produkcja nowoczesnych 
naczep samochodowych na eksport. 
Systematycznie rozbudowuje się nasz 
największy zakład produkcyjny DEFRO 
i inne, mniejsze. Tworzy się więć nowe 
miejsca pracy. 

W sferze społecznej widać coraz lep-
sze wyniki nauczania w naszych szkołach, 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
sprawniej obejmuje sferę życia kultural-
nego i sportowego, nasze piękne obiekty 
sportowe zaczynają tętnić życiem – jest 
to zasługa szczególnie młodych ludzi – 
składam szczere wyrazy uznania (Stowa-
rzyszenie OLIMP). Bardzo interesująca 
i pożyteczna jest działalność Stowarzy-
szenia POMOCNA DŁOŃ i innych, jest 
to również powód do radości.

Red.: - Jakie osiągnięcia najbar-
dziej Pana satysfakcjonują?

T.T.: - Wydarzeniami tymi są wszyst-
kie przedsięwzięcia mające wpływ na 
poprawę jakości naszego życia i zwięk-
szające majętność gminy i poszczegól-
nych jej mieszkańców (te wcześniej wy-
mienione). Niewątpliwą satysfakcję daje 
mi wprowadzenie gminy Strawczyn do 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego co 
również będzie się wiązać z wymiernymi 
korzyściami finansowymi i społecznymi.

Rok intensywnego rozwoju
Na pewno cieszy fakt, że gmina jest 

gminą bardzo dobrze postrzeganą i oce-
nianą i ma wyrobioną, mocną pozycję 
wśród najaktywniejszych gmin w woje-
wództwie świętokrzyskim. Ciągle zwięk-
sza się liczba mieszkańców. Wszystkie 
niezależne rankingi lokują gminę Straw-
czyn wśród najatrakcyjniejszych gmin 
województwa świętokrzyskiego.

Red.: - Czego nie udało się zreali-
zować i z jakich powodów?

T.T.: - Nie udało się doprowadzić 
do budowy kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków dla Korczyna. Brak było moż-
liwości pozyskania środków finanso-
wych z Unii Europejskiej. Nie udało się 
również rozpocząć budowy przedszkola 
w Strawczynie - z tej samej przyczyny, 
ale nasze dzieci mają zapewnioną opiekę 
przedszkolną poprzez organizację przed-
szkoli przez szkoły i SCKiS w szkołach 
i świetlicach – środki pozyskano z UE – 
z programu Kapitał Ludzki. W pełni je-
steśmy przygotowani do tych inwestycji 
i czekamy na ogłoszenie naborów w celu 
pozyskania pomocy.

Red.: - Jak zapowiada się rok 2014 
w gminie ?

T.T.: - W dalszym ciągu będziemy 
prowadzić działania inwestycyjne, np. 

termomodernizację obiektów szkolnych, 
wymianę kotłowni, pokryć dachowych, 
ocieplenie – projekt opiewa na ponad 5 
mln. zł. Liczymy tu na wsparcie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Realizacja złożonych projektów do 
Lokalnej Grupy Działania „DORZECZE 
BOBRZY” pozwoli na zagospodarowa-

nie terenu przy Centrum Sportowym, bu-
dowę parkingu przy kościele oraz boisk 
sportowych w Promniku, Rudzie Straw-
czyńskiej i Korczynie.

Rok 2014 będzie również rokiem 
przygotowywania wniosków na dofi-
nansowanie wszelkich innych inwestycji 
w latach 2014 - 2020.

Red.: - Rok 2014 to rok wyborów 
– czy zamierza Pan ubiegać się ponow-
nie o funkcję wójta?

T.T.: - W swojej pracy zawsze opiera-
łem się na ocenach, wnioskach i podpo-
wiedziach ludzi rozsądnych, rozważnych 
i odpowiedzialnych. W perspektywie te-
gorocznych wyborów samorządowych 
mam podstawę wnioskować, że byłbym 
mile widzianym kandydatem na wójta 
Gminy Strawczyn.

 Dziękuję za rozmowę - Jerzy Ko-
sowski

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk odbiera wyróżnienie dla gminy, w konkursie „Złota 
setka regionów”, od wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej i b. przwodniczącego 
Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.
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W zakresie inwestycji: zakończono 
roboty przy dobudowie opraw oświetle-
niowych w miejscowościach: Oblęgorek, 
Ruda Strawczyńska i Strawczyn. Zadania 
były realizowane z funduszy sołeckich.

10 grudnia odbył się ustny przetarg 
nieograniczony (licytacja) na wydzier-
żawienie nieruchomości w Strawczynku 
pow. 3,1564 ha zabudowanej: obiek-
tem krytej pływalni, dwoma trybunami 
otwartymi, boiskiem wielofunkcyjnym 
o nawierzchni poliuretanowej, boiskiem 
treningowym do piłki nożnej o na-
wierzchni z trawy syntetycznej, kortu 
tenisowego o nawierzchni syntetycznej, 
akrylowej, parkingu i infastruktury tech-
nicznej wokół tych obiektów. Wadium 
przed przetargiem wpłaciło dwóch refe-
rentów: Samorządowe Centrum Kultury 

Z prac wójta  
między sesjami Rady Gminy

Od ostatniej sesji RG, która odbyła się 26 listopada 2013 r., wójt nadzorował 
bądź wykonywał zadania dotyczące: określenia sposobu realizcji uchwał Rady 
Gminy, przygotowania projektów uchwał rady, analizy wniosków komisji RG 
oraz gospodarowania mieniem gminnym.

i Sportu w Strawczynie oraz Polski Wę-
giel Energetyczny Sp. z o.o. z Micigoz-
du. Dzierżwcą zostało SCKiS.

20 grudnia 2013 r. został zawarty akt 
notarialny sprzedaży dla użytkownika 
wieczystego: Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach 
nieruchomosci gruntowej, położonej 
w Promniku. Nieruchomość sprzedano 
za 735.000 zł, w oparciu o wycenę rze-
czoznawcy majątkowego.

W trakcie przygotowania są wnioski 
o dofinansowanie zadań w ramach naboru 
LEADER (LGD „Dorzecze Bobrzy”).

W zakresie oświaty: wydano 13 de-
cyzji w sprawie dofinansowania kosztów 
związanych z kształceniem pracowników 
młodocianych; w grudniu wypłacono 
stypendia szkolne: wydano 301 decyzji, 

przyznając pomoc finansową 380 uczniom 
na kwotę 99,5 tys zł; 12 grudnia odbyło 
się posiedzenie komisji egzaminacyjnej 
powołanej dla przeprowadzenia egzami-
nu na stopień nauczyciela mianowanego 
(jedna osoba z ZPO w Oblęgorku).

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

Wójt wziąl udział w: podsumowa-
niu konkusu „Rolnik Roku”, w Świę-
tokrzyskiej Gali Jakości, w spotkaniu 
szkoleniowym Związku Miast i Gmin 
Regionu Świętokrzyskiego, w Forum 
Nowoczesnego Samorządu, w misji 
branżowej w Danii - organizator wyjaz-
du - Świętokrzyskie Centrum Innowacji 
Transferu i Technologii, w wyjeżdzie 
szkoleniowym do Brukseli na zaprosze-
nie europosła Czesława Siekierskiego, 
w uroczystoscuiach Święta Hufca ZHP 
pow. kieleckiego, w podsumowaniu roku 
sportowego 2013 (gmina otrzymała wy-
różnienie za współzawodnictwo w spo-
rcie młodzieżowym 2013 roku woj. 
świętokrzyskiego) oraz w spotkaniach 
okolicznościowych na terenie gminy.

W omawianym okresie wójt wydał 8 
zarządzeń dotyczących ważnych spraw 
dla gminy.

W 22 Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Kielcach i po-
wieciem kieleckim zebrano prawie 450 
tys. zł. Spory udział w tej zbiorce mia-
la także nasza gmina, gdzie doliczono 
się ze zbiórki prawie 2400 zł. To za-
sługa przede wszystkim uczniów ZPO 
w Strawczynie.

W tym roku 10 wolontariuszy z tej 
szkoły, pod opieką swoich nauczycielek, 
kwestowało w kilku punktach gminy. Byli 
to: Sandra Met, Ewa Pańczyk, Martyna 
Gos, Julia Cieślik, Agnieszka Gołda, Zu-
zanna Golda, Dominika Cisowska, Ka-
mila Ślusarczyk, Jakub Kukulski i Kac-
per Nyga, wspierani przez nauczycielki: 
Dorotę Mróz i Ewelinę Błaszczyk.

Jako ciekawostkę podajmy fakt, że 
wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk prze-
kazał na licytację sztabowi wielkiej orkie-
stry... wielki kosz ze swoimi nalewkami 
i słodyczmi. Na butelkach z napitkami był 
napis: „Ja, wójt wam to mówię: licytujcie, 
nie żałujcie”. Ktoś, kto wylicytował na-
lewki, będzie miał świetną pamiatkę po 
tegorocznej orkiestrze Jurka Owsiaka. (J.)

W Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy

Kwesta 
młodzieży i... 
nalewki wójta

Przybliżyli oni swoim koleżankom 
i kolegom zagadnienia związane z tą 
straszną chorobą. Młodzież dowiedziała 
się, w jaki sposób najczęściej dochodzi 
do zakażenia wirusem oraz jak się przed 
nim uchronić. Dialog redaktora i dzien-
nikarza, w których role wcielili się gim-
nazjaliści, przeplatany był wierszami, 
listami pisanymi przez osoby, którym 
choroba AIDS zabrała najbliższych oraz 
piosenkami związanymi z tematyką ape-
lu. Zarówno uczestnicy, jak i widzowie 
przedstawienia zachowali należytą po-
wagę i wzięli w nim udział w nim 
w pełnym skupieniu. Za przygo-
towanie występu podziękowała 
gimnazjalistom dyrektor szkoły, 
Elżbieta Błaszczyk. 

Także uczniowie klasy VIb 
szkoły podstawowej włączyli 
się w propagowanie tematyki 
profilaktycznej. We współpracy 
z panią Joanną Rejowską przy-
gotowali apel „Bezpieczeństwo 
i dyscyplina uczniów w szko-

le”, który miał miejsce 17 grudnia. 
Uczestniczyli w nim uczniowie klas III 
- VI. Szóstoklasiści w formie kilku sce-
nek przedstawili sytuacje z życia szkol-
nego, w czasie których dochodzi do 
zjawisk agresji i przemocy. Unaocznili 
swoim kolegom i koleżankom, że agre-
sja rodzi agresję i nigdy nie prowadzi do 
niczego dobrego. Wystąpienie uczniów 
klasy szóstej zakończyło się konkluzją, 
że „w atmosferze wzajemnego zaufania, 
życzliwości, akceptacji i miłości nie ma 
miejsca dla agresji ani złości”.

Apel o rozwagę

„Strach nie chroni, 
nienawiść nie leczy…”

W Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie odbył się apel na temat 
choroby AIDS i wirusa HIV związany z obchodami Światowego Dnia Walki 
z Aids. Przygotowali go uczniowie klasy Ib gimnazjum pod kierunkiem Ireny 
Wawrzeńczyk.
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Ferie zimowe 2014

Bogata oferta dla młodzieży

8 lutego, o godzinie 10:00, w sali 
sportowej, w Zespole Placówek Oświa-
towych w Strawczynie odbędzie się Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej “O Puchar 
Wójta Gminy Strawczyn” Seniorów. 

Zgłoszenia do turnieju do 5 lutego, 
pod numerem tel.: 41. 333 57 97 lub B. 
Wożniak, tel.: 691 343 409.

Losowanie drużyn odbędzie się w tym 
samym dniu o godz.19:00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Zapraszamy !

Święta Bożego Narodzenia to naj-
piękniejsze dni w całym roku. Możemy 
wtedy świętować w gronie rodzinnym 
i spotkać się z tymi, których rzadko wi-
dujemy. Uczniowie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Promniku przygoto-
wali z tej okazji przedstawienie, któ-
rym chcieli zwrócić uwagę na najistot-
niejszy aspekt Bożego Narodzenia.

Jasełka bożonarodzeniowe w ZPO 
w Promniku były wystawiane dwukrot-
nie: premiera przedstawienia miała miej-
sce w czwartek 19. 12. 2013 roku. Wtedy 
to rodzice mogli oglądać popisy swoich 
dzieci. Dzień później przedstawienie 
mogli obejrzeć wszyscy uczniowie, rów-
nież ci najmłodsi oraz przedszkolaki.

Na zakończenie przedstawienia dy-
rektor, Elżbieta Gieroń, złożyła rodzi-
com i uczniom serdeczne życzenia świą-
teczne. Podziękowała również uczniom 
i nauczycielom zaangażowanym w przy-
gotowanie uroczystości (Józefowi Ka-
sprzykowi oraz Agnieszce Duli i Elż-
biecie Wąsowicz, które jak zwykle 
zadbały o piękną dekorację). Potem dy-
rektor zachęciła wszystkich do wspólne-
go zaśpiewania kolędy i w taki sposób 
przenieśliśmy się w atmosferę świąt.

Dyrektor ZPO w Promniku, Elż-
bieta Gieroń oraz grono pedagogicz-
ne składają wszystkim mieszkańcom 
Promnika najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Halowy Turniej 
Piłki Nożnej

Jasełka  
w Promniku

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie podczas ferii zimowych, przy-
padających w dniach 3 – 14 lutego br. zorganizuje zajęcia: plastyczne, techniczne, sportowe, 
gry i zabawy w świetlicach w Strawczynku, Promniku, Hucisku, Korczynie i Chełmcach.

W Centrum – Sportowo – Rekreacyjnym 
OLIMPIC w Strawczynku prowadzone będą 
zajęcia rekreacyjno – sportowe. 

Przez okres ferii, od poniedziałku do piątku, 
na basenie OLIMPIC, od 8.00 do 16.00, obowią-
zywała będzie promocja 2 godziny w cenie 1.

Od godziny 10.00 do 13.00, od ponie-
działku do piątku, na basenie prowadzone 
będą zajęcia dla dzieci i młodzieży z anima-
torem i instruktorem. 

W poniedziałki, środy i piątki zajęcia pro-
wadził będzie instruktor nauki pływania. Za-
interesowani będą mogli nauczyć się wykony-
wania podstawowych czynności pływackich 
(leżenie na piersiach i grzbiecie, proste skoki 
do wody, podstawowe ruchy do kraula).

We wtorki i czwartki czas wolny orga-
nizował będzie animator, który poprowadzi 

bloki gier i zabaw ruchowych w wodzie, 
zabawy z piłką wodną, siatkową, koszową, 
liczne konkursy, np.: zjazd rurą na czas, holo-
wanie w kole, poławianie skarbów. 

14 lutego odbędą się Walentynkowe 
Amatorskie Zawody Pływackie. 

6 i 14 lutego, na terenie CS-R, przewi-
dziano zimowe zabawy na śniegu: m in. 
lepienie igloo, figurek śnieżnych, tory prze-
szkód, bitwy na śnieżki. 

8 lutego SCKIS, wraz ZPO w Strawczynie, 
zorganizuje Turniej Piłki Halowej dla senio-
rów, zaś 13 lutego, wspólnie z ZPO w Promni-
ku, Finał Turnieju Tenisa Stołowego. 

Świetlice prowadzone przez SCKiS 
otwarte będą od godziny 12.00 do 18.00. 
Poniżej harmonogram pracy poszczególnych 
świetlic.

Strawczynek
Poniedziałek, 3 lutego – zapoznanie dzieci 

z planem ferii, praca plastyczna pt. „Mój ro-
dzinny album” - albumy i ramki na zdjęcia.

Środa, 4 lutego – figurki z masy solnej, 
projekcja filmu - warsztaty filmowe, 

Piątek, 7 lutego – gry świetlicowe, elimi-
nacje do turnieju tenisa stołowego.

Poniedziałek, 10 lutego – malowanie na 
szkle, gry planszowe,

Środa, 12 lutego – turniej w gry świetli-
cowe: warcaby , szachy, euro-biznes,

Piątek, 14 lutego – wykonywanie akwa-
rium w 3 D, zakończenie ferii – zabawa wa-
lentynkowa.

Promnik
Wtorek, 4 lutego - zapoznanie z planem 

ferii, zajęcia z zakresu poligrafii – projekto-
wanie pamiętników, gry świetlicowe.

Czwartek, 6 lutego – gry planszowe, eli-
minacje w turnieju tenisa stołowego. 

Piątek, 7 lutgo - zajęcia plastyczne „Bał-
wanki – Skarbonki”, girlandy walentynkowe.

Wtorek, 11 luty -– zdobienie wazonów 
techniką decoupage

Czwartek 13 lutego – robienie figurek 
z masy solnej, wykonywanie kartek walen-
tynkowych. 

Piątek, 14 lutgo – turniej gier planszo-
wych, warsztaty fotograficzne.

Korczyn
Poniedziałek, 3 lutgo - uroczyste otwarcie 

świetlicy – występ artystyczny dla dzieci i doro-
słych zapoznanie dzieci z planem ferii, kodeks 
postępowania świetlicowego, spotkanie z poli-
cjantem na temat bezpieczeństwa podczas ferii.

Wtorek, 4 lutego - ozdabiamy naszą 
świetlicę, zajęcia plastyczne „ziarenkowe 
układanki”, „płaskorzeźby z plasteliny”.

Piątek, 7 lutego - „Pogodynka”, przygo-
towanie tablicy do pomiaru temperatury na 

dworze, zabawy integracyjne dla dzieci.
Poniedziałek, 10 lutego – wesołe maj-

sterkowanie: wykonywanie biżuterii z ma-
karonu, papieru, koralików, ramki na zdjęcia 
z materiałów z odzysku. 

Wtorek, 11 lutego – „Mali odkrywcy” – wy-
prawa do lasu – dokarmianie zwierząt, wykony-
wanie dekoracji sali, masek karnawałowych.

Piątek, 14 lutego – maskowy bal karna-
wałowy.

Chełmce
Poniedziałek, 3 lutego – zapoznanie 

z planem ferii, zabawy z farbami.
Środa, 4 lutego – eliminacje do turnieju 

tenisa stołowego. 
Czwartek, 6 lutgo - karmniki dla ptaków 

z materiałów z odzysku - dokarmiamy na-
szych skrzydlatych przyjaciół.

Poniedziałek, 10 lutego – zajęcia tech-
niczne – skarbonka „świnka”. 

Środa, 12 lutego - turniej w szachy i war-
caby, gry planszowe.

Czwartek, 13 lutego – zakończenie ferii 
rajdem na Górę Zachetnią (ognisko).

Hucisko
Wtorek, 4 lutego – zapoznanie dzieci 

z planem ferii, „Kto szybszy” – teleturnieje 
dla dzieci i młodzieży

Środa, 5 lutego – kanapki z wyobraźnią, 
płaskorzeźby z plasteliny.

Czwartek, 6 lutego - karmniki dla ptaków 
z materiałów z odzysku - dokarmiamy na-
szych, skrzydlatych przyjaciół.

Wtorek, 11 lutego – warsztaty fotogra-
ficzne – przyroda wokół nas. 

Środa, 12 lutego – przygotowanie masek 
karnawałowych, eliminacje do turnieju tenisa 
stołowego

Czwartek, 13 lutego – maskowy bal kar-
nawałowy dla najmłodszych.

Dodajmy, że ta bogata oferta będzie rozszerzona przez szkoły, które również zaproponują 
młodziezy ciekawe zajęcia. Na nudę w okresie ferii nikt nie powienien więc narzekać.
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Przepiękny program artystyczny 
w bardzo wymowny sposób łączył biblijną 
opowieść o narodzeniu Pańskim z czasa-
mi współczesnymi, pokazał, że borykamy 
się dziś z podobnymi problemami jak nie-
gdyś: z ludzką obojętnością, brakiem em-
patii, życzliwości, egoizmem i pogonią za 
dobrami materialnymi. Występ uczniów 

Nasze serca  
dla Dzieciątka

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, który kła-
nia nas do refleksji nie tylko nad istotą naszej wiary, ale 
także postaw i wyborów życiowych. Okazję do takich prze-
myśleń mieli zarówno uczniowie Zespołu Placówek Oświa-
towych w Strawczynie, jak i ich rodzice, którzy obejrzeli 
jasełka przygotowane przez uczniów klasy piątej szkoły 
podstawowej pod kierunkiem katechetki, Doroty Mróz.

szkoły podstawowej przypomniał widzom, 
co jest istotą świąt Bożego Narodzenia, co 
powinny one wnosić do naszego zabiega-
nego życia, jak niewiele czasem trzeba, 
by okazać serce drugiemu człowiekowi. 
Atmosferę świątecznej zadumy i radości 
podkreśliły także przepiękne kolędy i pa-
storałki w wykonaniu profesjonalnego 

jak zawsze szkolnego chóru „pod batutą” 
A. Bazalińskiej. Nie zabrakło świątecz-
nych życzeń zdrowia, radości, spokojnej, 
rodzinnej atmosfery i cudownych upomin-
ków pod choinką, jakie złożyła dyrektor 
placówki w Strawczynie, Elżbieta Błasz-
czyk, wszystkim uczniom, rodzicom i pra-
cownikom szkoły.

Sceneria jasełek była iście anielska, 
gdyż łącznie wystąpiło prawie 120 ma-
łych aktorów. Aby tradycji stało się za-
dość, na scenie pojawił się także diabeł 
ze swoimi diablątkami. Jednak postać 
czarta przedstawiona została w humory-
styczny sposób i widzowie od początku 
wiedzieli, że dobro i miłość zwycięży. 
Przedstawienie zostało ubarwione wzru-
szającymi kolędami zaśpiewanymi przez 
dzieci przy akompaniamencie muzyki 
z płyt i keyboardu, na którym kolędę 
„Przybieżeli do Betlejem pasterze” za-
grała Jagoda Nowak, uczennica klasy 
II. Na zakończenie występu aniołowie 
rozdawali zebranym gościom gwiazdki 
z życzeniami.

Licznie zgromadzeni rodzice po za-
kończonym występie nagrodzili mło-
dych aktorów gromkimi brawami. 
Najserdeczniejsze gratulacje dla dzieci 

i nauczycieli oraz życzenia noworoczne 
dla wszystkich złożyła dyrektor szkoły - 
Henryka Cisowska. 

Oblęgorskie kolędowanie  
na stu aniołów

Uczniowie klas 0 – I II Szkoły Podstawowej w Oblęgorku przygotowali, pod 
kierunkiem swoich nauczycieli, jasełka, wcielając się w role jasełkowych posta-
ci. Oodbyły się one w ZPO w Oblęgorku, w czwartek 19 grudnia.

Za przygotowanie uroczystości 
szkolnej odpowiedzialni byli nauczycie-
le edukacji przedszkolnej i wczesnosz-
kolnej: Katarzyna Rogula, Agnieszka 
Majos, Katarzyna Foks, Agata Wie-
czorek, Jolanta Smolarczyk, Alicja 
Gos, Jadwiga Zapała i nauczyciel mu-
zyki Zbigniew Wójcik.

Jolanta Smolarczyk
Na zdjęciach: Fragmenty widowi-

ska.
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Świetnie spisali się w tej rywalizacji 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Straw-
czynie. Drużyna chłopców w składzie: 
Krystian Kmiecik, Wiktor Dzwonek, 
Kamil Komisarczyk, Konrad Michal-
ski, Kewin Gad, Karol Pańczyk, Adrian 
Czupryński, Patryk Pietrzak i Kamil 
Bielawski okazała się bezkonkurencyjna 
w sztafecie 10x1000m, pokonując rywa-
li z dużą przewagą. Należy nadmienić 
w tym miejscu, że wymienieni uczniowie 
ze szkoły w Strawczynie są aktualnymi 
wicemistrzami Polski w tej konkurencji. 
Równie dzielnie jak ich koledzy walczyły 
dziewczęta. Sztafeta żeńska w składzie: 
Kinga Gaweł, Daria Feliszek, Gabriela 
Zając, Ewa Woźniak, Martyna Olczyk, 
Marlena Jabłońska, Julia Szymoniak, 
Monika Kurczyńska, Iwona Urbańczyk 
i Ewa Pańczyk wywalczyła znakomite, 
drugie miejsce na podium, zaraz za dru-
żyną gimnazjum z Rytwian. Trzecią lo-

katę w tych zmaganiach zajęły natomiast 
biegaczki z gimnazjum w Łopusznie.

Reprezentacja klubu „Olimp” ze 
Strawczyna w składzie: Wiktor Dzwo-
nek, Damian Dula, Krystian Kmiecik 
i Konrad Hojnacki startowała ponad-
to w mistrzostwach Polski młodzików 
w Radomiu i zajęła piąte miejsce w szta-
fecie 4x100m. Również na piątej pozy-
cji zakończył bieg na dystansie 2000m 
najlepszy długodystansowiec z placówki 
w Strawczynie - Kamil Bielawski.

Sportowcy z Gimnazjum nr 1 ze Straw-
czyna w miniowym roku kalendarzowym 
zajęli I miejsce we współzawodnictwie 
sportowym szkół województwa święto-
krzyskiego. Niewątpliwie zasłużyli na to 
wyróżnienie, o czym pamiętała dyrektor 
szkoły, Elżbieta Błaszczyk, gratulując 
na forum szkoły im oraz ich opiekunom 
– nauczycielom wychowania fizycznego – 
licznych sukcesów. (M.C.)

Sukcesy sztafet 
przełajowych ze Strawczyna

W ostatnim czasie, na obiektach sportowych w Nowinach, odbyły się finały 
wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych.

Dzięki wielkim sercom uczniów, ro-
dziców, nauczycieli i pracowników szko-
ły przygotowano dwie paczki świątecz-
ne, które trafiły do rodzin ubogich i po-
trzebujących. Ten spontaniczny dar serca 

ludzi dobrej woli sprawił, że na niejednej 
twarzy pojawił się uśmiech, a w oku łza. 
Wszystkie dary to świadectwo miłości 
i empatii dla drugiego człowieka.

Serdecznie dziękujemy!

„Świąteczna paczka” 
z ZPO w Promniku

Czas Bożego Narodzenia to szczególny okres. Nasze serca otwierają się 
na potrzeby innych ludzi. Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski ZPO 
w Promniku zorganizowali zbiórkę artykułów żywnościowych, chemicznych 
i szkolnych.

Uczniowie z Promnika przed siedzibą Caritasu w Kielcach.

Niedawno, w miejscowości Nykobing 
Sjaelland w Danii, odbyło się trzecie już spo-
tkanie w ramach projektu Comenius ,,Live 
Green, Love Green, Go Green’’.Uczestni-
czyli w nim przedstawiciele szkół partner-
skich z Danii, Hiszpanii oraz Włoch. 

Gimnazjum nr 1 w Strawczynie repre-
zentowali: dyrektor Jadwiga Elżbieta Błasz-
czyk, Ewelina Błaszczyk, Elżbieta Dębicka - 
Szmidt i Andrzej Czechowicz oraz uczniowie: 
Agnieszka Gołda, Klaudia Rowińska, Daria 
Woźniak, Adam Kurczyński, Konrad Mi-
chalski, Kacper Nyga, Mateusz Podgórski.

Wizyta przybliżyła wszystkim jej uczest-
nikom system edukacji, zasady funkcjonowa-
nia duńskiej szkoły oraz zwyczaje i kulturę 
tego kraju. W programie wizyty znalazła się 
też wycieczka do Kopenhagi, podczas której 
można było zobaczyć m.in. symbol stoli-
cy Danii - pomnik małej Syrenki. Młodzież 
uradowana była jednak najbardziej bytnością 
w jednym z największych parków rozrywki – 
Tivoli. Organizatorzy spotkania zaplanowali 
także piesze wycieczki do pięknego rezerwa-
tu ptaków, nad morze oraz do muzeum An-
neberg, w którym można podziwiać wystawę 
poświęconą prehistorycznej Danii. 

W ramach wymiany doświadczeń i przed-
stawienia efektów prac w ramach projektu 
duńscy uczniowie przygotowali prezentacje 
multimedialne na temat ochrony środowiska. 
Ponadto zabrali zagranicznych partnerów 
na spacer do lokalnej oczyszczalni ścieków 
i Centrum Recyklingu. Dbałość Duńczyków 
o środowisko i czystość ich kraju robi na-
prawdę ogromne wrażenie!

Wszyscy uczniowie zaangażowani w re-
alizację projektu wzięli udział w grach i qu-
izach o tematyce ekologicznej, przygotowa-
nych przez poszczególne szkoły oraz lekcjach 
i zajęciach sportowych. Podsumowano też 
dotychczasową współpracę i zaplanowano 
kolejne działania. Ponadto omówiono plano-
wany przebieg ostatniej wizyty projektowej 
w Hiszpanii.

Duńczycy: dyrekcja szkoły, nauczyciele 
i uczniowie okazali się niezwykle gościnni 
i otwarci. W organizację spotkania bardzo ak-
tywnie włączyli się rodzice duńskich uczniów, 
którzy przygotowali dla gości piknik sporto-
wy oraz pożegnalną kolację. Ich niewymu-
szona gościnność, troska i ciepło sprawiły, że 
wizyta ta na długo pozostanie w pamięci jej 
uczestników. Duńczycy to z całą pewnością 
bardzo przyjazny naród.

W ramach Projektu Comenius

Ze Strawczyna  
do Danii

Uczestnicy wyprawy do Danii przwieźli 
do Strawczyna wspaniałe wspomnienia.
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Kosmetyczka  
u ciebie w domu:  

makijaż, henna, depilacja 
tel.: 511 162 343

Niemieccy przyjaciele naszej gmi-
ny Harry i Waltraut Rathke po raz 
kolejny wykazali się dobrym sercem, 
przekazując pieniądze na stypendia 
dla najzdolnieszych uczniów. Środki 
te wpływają, od kilku lat, na konto 
Stowarzyszenia Pomoc Dłoń, które 
opracowało program stypendialny na-
zwany imionami darczyńców.

Jak informuje prezes stowarzyszenia 
Barbara Gad, w tym roku zarząd przy-
znał stypendia 16 najzdolniejszym oso-
bom z naszej gminy. Trzynastu uczniów 
to gimnazjaliści, trójka uczęszcza do 
szkół ponadgimnazjalnych.

Inicjatywę bardzo chwali wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk, który podkreśla, iż 
pieniądze nie pochodzą z budżetu gmi-
ny, który i tak jest bardzo obciążony, lecz 
z zewnątrz. Wójt pogratulował stypen-
dystom i ich rodzicom tych wyróżnień.

Uroczystość podpisania umów sty-
pendialnych odbyła się 21 stycznia 
w świetlicy GOK w Strawczynie. Za-
proszono 16 stypendystów wraz z ro-
dzicami, którzy ze wzruszeniem przyjęli 
ten dar. Dało się to zauważyć szczelnie 
u mamy Kingi Zbroszczyk, która otrzy-
mała najwyższe stypendium w wysoko-
ści 2000 złotych. 

Uroczystość podpisania umów otrzy-
mała piękną oprawę artystystyczną, 
z koncertem wystąpiła Gminna Orkiestra 
Dęta pod batutą Michała Leśnika.

Kolejny, piękny gestWe współzawodnictwie sportowym szkół

Zimowe odśnieżanie 

Harry i Waltraut  
Rathke 

ufundowali 
stypendia 

najzdolniejszym 
uczniom

Miło nam poinformować, iż w kate-
gorii gimnazjów I miejsce zajęła szkoła 
ze Strawczyna. Nagrodę (okazały puchar 
i dyplom) odebrała, z rąk dyrektora depar-
tamentu Jacka Kowalczyka oraz prezes 
WSZS Alicji Stadomskiej, dyrektor ZPO 

Gimnazjum ze Strawczyna 
najlepsze !

Kto odpowiada za stan dróg ?

Ostatnio w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego wKielcach odbyło się podsumowanie wspózawodn-
mictwa sportowego szkół za rok 2012/2013, prowadzonego przez Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy.

w Strawczynie Elżbieta Błaszczyk wraz 
z nauczycielką wf – Małgorzatą Kozioł.

To duży sukces, wszak we wspó-
zawodnictwie rywalizowały gimnazja 
z całego regionu świętokrzyskiego. Gra-
tulujemy !

Drogi wojewódzkie
Prace związane z zimowym utrzy-

maniem drog wojewódzkich, tj. droga nr 
786 w Promniku i 748 w Bugaju, Chełm-
cach, Strawczynku, 
Strawczynie, Rudzie 
Strawczyńskiej, na te-
renie naszej gminy, pro-
wadzi Obwód Drogowy 
nr 1 w Zgórsku.W sie-
dzibie Świętokrzyskie-
go Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Kielcach 
oraz w obwodach dro-
gowych prowadzone są 
dyżury zimowego utrzymania: w ŚZDW 
w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72 – 
dyżur w godz.: 6.00 – 22.00; w obwo-
dach drogowych – dyżury całodobowe. 
Informacji o przejezdności tych traktów 
udziela dyżurny ŚZDW pod numerami 
telefonów: 041/347-04-92, 347-04-71, 
80, 81, 90, 91.

Telefon dużurnego w Obwodzie Dro-
gowym nr 1 w Zgórsku: 041/346-52-23.

Drogi powiatowe
W siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach oraz w obwodach dro-
gowych prowadzone są dyżury zimowe-
go utrzymania: w PZD, Kielce, ul. Miła 
73 – dyżur całodobowy, w obwodach 
drogowych – dyżury całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg po-
wiatowych udziela dyżurny PZD w Kiel-

cach, pod nr tel.: 041/345-64-12, 345-63-
98, 345-63-99.

Telefon dyżurnego w Obwodzie Dro-
gowym w Strawczynku: 041/303-87-77.

Drogi gminne
Prace związane z zi-

mowym utrzymaniem 
dróg gminnych, na te-
renie gminy Strawczyn, 
wykonują:

1. W miejscowo-
ściach: Oblęgór, Ob-
lęgorek, Chełmce, 
Promnik – PUPH Ja-

rosław Zapała, tel.: 501-985-126 – dyz-
ur całodobowy.

2. W miejscowościach: Strawczy-
nek, Strawczyn – Zakład Budowlano-
Usługowy Grzegorz Poświat, tel.: 609-
911-173 – dyżur całodobowy.

3. W miejscowościach: Niedźwiedź, 
Hucisko, Kuźniaki, Ruda Strawczyń-
ska, Korczyn, Małogoskie - „WIN-
TER” Ewelina Rogula, tel.: 531-845-
809 – dyżur całodobowy.

Interwencje w sprawie zimowe-
go utrzymania dróg przyjmowane są 
w Urzędzie Gminy w Strawczynie, 
tel.: 041/30-38-002 wew. 52; 41/30-38-
630, 603-540-539.

Ostatnio zrobiliśmy rekonesans po 
drogach gminnych i musimy przyznać, 
że są one odśnieżane na bieżąco i posy-
pywane piaskiem. (J.)

Tegoroczna zima jest dość dokuczliwa ze względu na duży mróz i obfite opa-
dy śniegu. Powodują one spore zakłócenia w ruchu drogowym. Warto więc wie-
dzieć kto odpowiada za stan traktow komunikacyjnych.

Posypywanie piaskiem terenu 
przy ZPO w Strawczynie.


