
Stypendyści, z Sylwia Śliwą z Oblęgorka, w sali lustrzanej kieleckiego Wojewódz-
kiego Domu Kultury.
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Po tragedii w Smoleńsku - Polska w żałobie! - czytaj na str. 2

Stypendia dla naszych uczniów

Targi AGROTRAVEL 2010

Dotacje z Unii Europejskiej
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

Biuro w godz.  
8:00-16:00

tel. 41 343 01 23

Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228

„Najlepsi wśród 
najlepszych…”

dokończenie na str. 4

dokończenie na str. 3

„Okazuje się, że województwo świę-
tokrzyskie ma wspaniałą i utalentowaną 
młodzież - mówił Zdzisław Wrzałka, 
wicemarszałek województwa święto-
krzyskiego, witając gości przybyłych na 
spotkanie. - Życzę wam, żebyście osią-
gali dalsze sukcesy i jestem przekonany, 
że będziecie perełkami naszego regionu 
- dodał. 

Wśród tych perełek regionu znalazła 
się uczennica klasy Ia gimnazjum ZPO 
w Oblęgorku – Sylwia Śliwa.

Podarujmy 
ludziom życie !

- czytaj na str 8

LGD „Dorzecze Bobrzy” 
promowała naszą gminę
W Targach Kielce, od 9 do 11 kwiet-

nia br. odbyły się II Międzynarodowe 
Targi Turystyki Wiejskiej i Agrotury-
styki AGROTRAVEL 2010. W uro-
czystym otwarciu targów uczestniczy-
li: przewodniczący Sejmiku Tadeusz 
Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas 
oraz członkowie Zarządu Wojewódz-
twa - Lech Janiszewski i Marek Gos. 

Ideą targów AGROTRAVEL 2010 
była szeroko rozumiana komercjalizacja 
usług turystyki wiejskiej. 

Stoisko LGD „Dorzecze Bobrzy” na Targach AGROTRAVEL 2010 w Kielcach.



2 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

W tej niebywałej katastrofie, „tra-
gedii, jakiej świat nie widział”, zginęli 
wszyscy pasażerowie - 89 osób oraz 
siedmioosobowa załoga. Obok pary pre-
zydenckiej, także pięć osób związanych 
z naszym, świętokrzyskim regionem: 
Przemysław Gosiewski – poseł na Sejm 
RP, gen, dyw. Tadeusz Buk – dowódca 
wojsk lądowych RP, Piotr Nurowski – 
szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
Tomasz Merta – wiceminister kultury  
i dziedzictwa narodowego oraz  Janusz 
Zakrzeński – znany aktor polski, od-
twórca roli Józefa Piłsudskiego w wielu 
filmach i widowiskach teatralnych.

Obowiązki prezydenta RP przejął 
marszałek Sejmu - Bronisław Komo-
rowski, który ogłosił 7- dniową żałobę 
narodową.

Polskie społeczeństwo zostało pora-
żone tą niespotykaną tragedią narodową. 
W niedzielę, 11 kwietnia br., we wszyst-
kich kościołach odbyły się msze św.  
w intencji ofiar katastrofy. Także miesz-
kańcy naszej gminy połączyli się w bólu 

Tragedia narodowa

Polska w żałobie
Sobota, 10 kwietnia, godz. 8.56, zapisze się najczarniejszymi zgłoskami w najnowszej historii Polski. W lesie smoleń-

skim, niedaleko cmentarza pomordowanych przez sowietów Polaków w Katyniu, rozbił się samolot rządowy TU 154 M, 
wiozący parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich oraz kwiat polskiej polityki – elitę polską na uroczystości związane 
z 70 rocznicą zbrodni katyńskiej. Niestety, nie dotarli na katyński cmentarz.

z rodzinami ofiar oraz oddali hołd ofia-
rom katastrofy, modląc się w kościołach 
za dusze tragicznie Zmarłych, na wielu 
domach pojawiły się biało czerwone fla-
gi z czarnym kirem. 

Wszyscy składamy najserdeczniej-
sze wyrazy współczucia Rodzinom, 
Przyjaciołom i Kolegom Ofiar tragedii 
w Smoleńsku.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Prezydencka para: Lech i Maria Kaczyńscy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem.

Starostwo Powiatowe w Kielcach,  za pośrednic-
twem Samorządowego Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie, ogłasza konkurs fotograficzny „Po-
wiat kielecki” - kraina młodości Stefana Żerom-
skiego.

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fo-
tografujących. Jego celem jest propagowanie walorów 
przyrodniczych, zabytków oraz krajobrazów powiatu 
kieleckiego. Organizator przewiduje nagrody finan-
sowe i rzeczowe. Termin nadsyłania prac fotograficz-
nych: 15 sierpnia 2010 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu 
dostępne są na stronie internetowej powiatu kieleckie-
go oraz w zespole d.s. Turystyki, Kultury Fizycznej  
i Sportu Starostwa Powiatowego, pod numerem tele-
fonu: 41/ 342 14 36, oraz w SCKiS w Strawczynie,  
tel.: 41 30 38 635.

„Powiat kielecki” 
- kraina młodości 

Stefana  
Żeromskiego

Gmina Strawczyn wśród nominowanych

Laur  
Świętokrzyski  

dla najlepszych

Miło nam poinformować, iż wśród nominowanych do Lauru zna-
lazła się, spośród 9 nominowanych, także gmina Strawczyn, co jest 
dużym wyróżnieniem i uznaniem jej dorobku. Na gali reprezentował ją 
wójt Tadeusz Tkaczyk. Podczas programu, na specjalnym telebimie, 
zaprezentowano osiągnięcia naszej gminy. 

Decyzją Kapituły, Laur Świętokrzyski zdobyła w tym roku gmina 
Iwaniska. 

W części artystycznej wystąpili artyści Kieleckiego Teatru Tańca 
oraz gwiazda wieczoru – Halina Frąckowiak. 

(J.)

W Centrum Biznesu w Kielcach, 9 kwietnia br., odbyła się 
gala związana z wręczeniem Lauru Świętokrzyskiego - dorocznej 
nagrody wojewody świętokrzyskiego w pięciu kategoriach, m.in. 
najlepszych miast – gmin oraz gmin naszego regionu. Nagrody 
przyznawała Kapituła pod przewodnictwem rektora Politechniki 
Świętokrzyskiej prof. dr hab. Stanisława Adamczyka.
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Na wystawie zaprezentowały się Lokal-
ne Grupy Działania, działające w zakresie 
rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki 
z całej Polski, aby zainteresować nią krajo-
we i zagraniczne podmioty specjalizujące się 
w sprzedaży usług turystycznych. Na liście 
znalazło się ponad 60 wystawców, w tym 
również przedstawiciele Białorusi, Mołda-
wii, Estonii i Bułgarii.

Targi współorganizowane były przy 
współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Świętokrzyskiej Organizacji 
Turystycznej.

W I edycji Targów wzięło udział 100 wy-
stawców z Polski i z zagranicy, którzy pre-
zentowali się na 47 stoiskach oraz blisko 500 
artystów ludowych. Targi odwiedziło ponad 
20 tysięcy zwiedzających.

Wśród LGD nie zabrakło „Dorzecza 
Bobrzy”, zrzeszającego także naszą gminę. 
Promowały ją wyroby twórców ludowych 
oraz wydawnictwa i materiały propagando-
we. I choć program prezentacji został mocno 
okrojony, w związku z żałobą narodową (nie 
wystąpiły zespoły ludowe), to jednak pu-
bliczność dopisała a nasze stoisko odwiedzili 
przedstawiciele władz, do Księgi Pamiątko-
wej wpisali się: przewodniczący Sejmiku 
Tadeusz Kowalczyk, marszałek wojewódz-
twa Adam Jarubas, członek Zarządu Woje-
wództwa Marek Gos, wicewojewoda Piotr 
Żołądek oraz dyrektor KRUS Zbigniew Ba-
naśkiewicz.

Targi AGROTRAVEL 2010

Szczere przyjaźnie owocują

LGD „Dorzecze Bobrzy” promowała naszą gminę
dokończenie ze str. 1

W niedzielę stoisko odwiedził także pre-
zes Zarządu LGD – Jarosław Wałek, który 
stwierdził, iż cel organizacji stoiska na tar-
gach został osiągnięty, albowiem odwiedzi-
ło go wielu zwiedzających, zapoznając się z 
ofertą turystyczną naszych gmin.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zain-
teresowaniem zwiedzających. Każdy mógł 
uzyskać informacje na temat atrakcji tury-
stycznych, bazy noclegowej znajdującej się 
na naszym terenie; otrzymał komplet mate-
riałów informacyjnych min. mapy, foldery, 

ulotki. Odwiedzających stoisko gości zaba-
wiał także Zbój „Jeto” .

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bo-
brzy” pragnie podziękować za pomoc w orga-
nizacji imprezy targowe m.in. Samorządowe-
mu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 
oraz zespołowi „Jagienki”, także Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich za umożliwienie 
nam bezpłatnego uczestnictwa w targach.

Swoimi rozmiarami i bogatą ofertą wy-
różniało się  stoisko PW DEFRO z Rudy 
Strawczyńskiej. (J.)

Harry i Waltraut Rathke to emeryci, którzy 
mieszkają w małym miasteczku w Odenwal-
dzie w Niemczech. Harry urodził się koło Byd-
goszczy, a Waltraut prowadziła firmę, która 

Niemieckie małżeństwo 
zauroczone Strawczynem

stowarzyszeń w naszej gminie, niemieccy 
przyjaciele postanowili wpłacić pieniądze na 
działalność Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, 
które opiekuje się osobami niepełnosprawny-
mi i półsierotami zamieszkałymi na terenie 
gminy Strawczyn.    

Po wpłacie pieniędzy na konto stowa-
rzyszenia otrzymali od Jolanty Smolarczyk 
- prezes stowarzyszenia - szczegółową infor-
mację na jaki cel zostały przeznaczone ich 
środki. Informacje te zostały potwierdzone 
fotografiami z uroczystości oraz artykułem  
z gazety przetłumaczonym przez nauczycielkę 
języka niemieckiego Elizę Żelazną. To bardzo  
spodobało się państwu Rathke, którzy postano-
wili przesłać dalsze datki pieniężne na działal-
ność stowarzyszenia. 

Prezes J. Smolarczyk na bieżąco informu-
je sponsorów na jaki cel zostały przeznaczone 
ich pieniądze. Dzięki tej ofiarności, stowa-
rzyszenie rozszerzyło swoją działalność: od 
1 czerwca 2009 roku realizuje projekt „Niby 
bliskie a nieznane”, współfinansowany ze 
środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
w ramach Ogólnopolskiego Programu „Rów-
nać Szanse 2009”. Projekt trwa 18 miesięcy  
i otrzymał dotację w kwocie 47.000 zł. Stowa-
rzyszenie m.in. dofinansowało pobyt na obozie 
sportowym w Zakopanym dla trzech uczennic 
z Gimnazjum w Strawczynie.

Jak widać, prawdziwe przyjaźnie dają nie-
codzienne efekty.

Państwo Radke (stoją z tyłu - pan z brodą i obok - pani w oku-
larach) ze swoimi znajomymi podczas wizyty w Polsce (Paweł 
Rogula -  kucający pan z czarną brodą).

Od kilku lat niemieckie małżeństwo Harry i Waltraut Rathke współpracuje z gmi-
ną Strawczyn, wspomagając, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, akcje 
charytatywne i pomagając ludziom oczekującym na wsparcie.

produkowała opakowania z plastiku. W 2007 
roku, gdy byli w odwiedzinach u swojego 
znajomego - Pawła Roguli, zwiedzając Góry 
Świętokrzyskie, zawitali do gminy Strawczyn. 

Byli zachwyceni lokal-
nymi pejzażami, zwie-
dzili Muzeum H. Sien-
kiewicza, gdzie zostali 
bardzo miło przyjęci. 
Spotkali się tutaj z wój-
tem gminy Tadeuszem 
Tkaczykiem, który za-
uroczył ich swoją go-
ścinnością. Gości ujęło 
jego osobiste podejście 
do obowiązków, które 
traktuje jako pewnego 
rodzaju społeczną mi-
sję. 

Pod wpływem 
tej gościnności i po 
rozmowie z wójtem 
na temat działalności 

„Czarne anioły” promowały stoisko PW DEFRO na kieleckich targach „Dom i Ogród”.
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W tym roku stypendia otrzymało 182 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych, którzy zostali wyłonieni spośród 
ponad 600 uczniów.  Przyznając punkty, 
Komisja Stypendialna brała pod uwagę 
m.in.: średnią wszystkich ocen ze świa-
dectwa szkolnego, średnią ocen z trzech 

Stypendia dla naszych uczniów Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty

„Najlepsi wśród najlepszych…”
dokończenie ze str. 1

przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych oraz udział i sukcesy w wojewódz-
kich lub ogólnopolskich konkursach i tur-
niejach przedmiotowych.

Sylwia, w ocenie komisji, uzyska-
ła bardzo wysoką notę - 51 punktów, co 
uplasowało ją na 11 miejscu wśród sty-
pendystów. Sylwii serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!

Podczas uroczysto-
ści honory gospodyni 
pełniła dyrektor Ze-
społu Placówek Oświa-
towych w Strawczynie 
– Jadwiga Elżbieta 
Błaszczyk, która ser-
decznie powitała zapro-
szonych gości. 

W trakcie spotkania 
wicemarszałek  wyraził 
swe szczere uznanie dla 
osiągnięć uzdolnionych 
wychowanków placów-
ki w Strawczynie. Pod-
kreślił, że najcenniej-
szym i najtrwalszym 
podarunkiem, jaki moż-
na dać dziecku, są jego 
rozwój i wykształcenie. 
W czasie spotkania 
wręczył stypendystom, 
opiekunom, pani dyrek-
tor i rodzicom pamiąt-
kowe dyplomy i listy 
gratulacyjne.

Wójt Gminy Straw-
czyn Tadeusz Tkaczyk 
pogratulował uczniom  
i życzył im sukcesów 
naukowych. 

W uroczystości bra-
li ponadto udział na-
uczyciele  będący opie-
kunami wyróżnionych 
wychowanków Gimna-
zjum nr 1 w Strawczy-
nie: Joanna Niwińska 
- Fidor i Monika Met.

Sylwester Rogula oraz Ola Woźniak 
uhonorowani

31 marca br. do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie przybył wi-
cemarszałek województwa świętokrzyskiego - Zdzisław Wrzałka. Celem jego 
wizyty było  przekazanie stypendiów naukowych dwojgu uczniom: Sylwestrowi 
Roguli z klasy Ic oraz Aleksandrze Woźniak z klasy IIa. Zostały one przyznane 
zgodnie z regulaminem II edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”. Hasło, które zawie-
ra w sobie podstawową ideę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, brzmi: 
”Człowiek-najlepsza inwestycja”.

Gratulacje od marszałka dyrektor ZPO w Strawczynie 
Elżbiecie Błaszczyk.

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka wręcza stypendium Oli 
Woźniak z ZPO w Strawczynie.

Zastąpienie tylko 1 tradycyjnej żarów-
ki świetlówką energooszczędną pozwala za-
oszczędzić w ciągu roku ponad 26 zł i ogra-
niczyć emisję dwutlenku węgla o 62 kg !

Ministerstwo Gospodarki prowadzi kam-
panię informacyjną, której celem jest spopula-
ryzowanie wśród Polaków najlepszych prak-
tyk pozwalających oszczędzać i efektywnie 
korzystać z energii. Wymiana żarówek w 13 
mln polskich gospodarstw domowych (śred-
nio po 5 punktów świetlnych) pozwoliłaby 
zaoszczędzić 4 TWh, czyli 3,5 % rocznego, 
krajowego zużycia energii elektrycznej netto. 
Wyższą cenę energooszczędnych świetlówek 
w pełni rekompensuje ich większą trwałość 
(do 8 lat) oraz efektywność (5-krotnie mniej-
sze zużycie energii).

Polacy rzadko stosują energooszczędne 
świetlówki. W gospodarstwach domowych 
stanowią one zaledwie 2,5 % źródeł światła, 
co jest jednym z najniższych wskaźników  
w Unii Europejskiej.

Ambitne cele, dotyczące efektywności 
energetycznej, zostały zawarte w przygoto-
wywanej przez resort „Polityce energetycznej 
Polski do 2030 roku”.

Zachęcamy mieszkańców gminy do włą-
czenia się do tej kampanii ludzi świadomych. 

(J.K.)

Czas na oszczędzanie 
energii

Znani są laureaci pierwszego etapu 
wojewódzkiego konkursu plastycznego 
„Szukamy rady na odpady”. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się  29 marca br.  
w siedzibie kieleckiego starostwa.

Do powiatowego etapu konkursu „Szu-
kamy rady na odpady” wpłynęło 499 prac, 
z czego 194 prace z grupy wiekowej 10 - 12 
lat, 189 prac z grupy wiekowej 6 - 9 lat, 110 
prac z grupy wiekowej 13 - 15 lat i 6 prac 
z grupy wiekowej 16 - 18 lat.

Konkurs miał na celu podniesienie świa-
domości ekologicznej oraz promowanie i roz-
wijanie nawyku segregacji odpadów i moż-
liwości ich powtórnego wykorzystania. Na 
wielu pracach można przeczytać „dobre rady” 
dzieci, które nawołują do dbania o środowisko 
na przykład  „drogie dzieci sprzątajcie śmie-
ci”, „świat czystością świeci jak segregujemy 
śmieci”, „odpady segreguję, zatem Ziemię 
ratuję”, „śmieciu precz, brudzie precz, ład, 
porządek dobra rzecz”.

`Wyróżnione prace zostały przekazane 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, który przeprowadzi II etap 
konkursu - wojewódzki.

Laureatami Wojewódzkiego konkursu 
plastycznego - etap powiatowy zostali: 

- w grupie wiekowej 6-9 lat: wyróżniony 
został Klaudiusz Tomczyk ze Szkoły Pod-
stawowej w Promniku, gm. Strawczyn

- w grupie wiekowej 13-15 lat: II miej-
sce  zajęła Weronika Bujak  ze Szkoły Pod-
stawowej w Promniku, gm. Strawczyn. 
Gratulujemy !

„Szukamy rady  
na odpady”
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Wiosna,  wiosna...

W Zespole Placówek Oświatowych 
w Oblęgorku stęsknieni nauczyciele i 
uczniowie wiosnę powitali jeszcze wcze-
śniej, bo 19 marca.

Pierwszy dzień wiosny związany jest 
z końcem zimy i przebudzaniem się przy-
rody do życia, ma on od wieków ogrom-
ny wpływ na ludzi -  nasi uczniowie osza-
leli. Nic nie sprawia im ostatnio takiej 
frajdy jak polewanie wodą, oczywiście, 
najczęściej dziewcząt. Te zaś nie wydają 
się zdenerwowane, są wręcz zadowolone 
i bronią się raczej bez przekonania. Cóż, 
tradycja, to tradycja, swoje odcierpieć 
trzeba. 

Powitanie wiosny to w naszej szkole 
dzień bez nauki. Nauczyciele przygoto-
wali dla uczniów wiele atrakcji. W dwóch 
zaaranżowanych na sale kinowe klasach 
odbyły się pokazy wybranych przez mło-
dzież filmów. Uczniowie mogli obejrzeć 
również przedstawienie, którego tema-
tem była scenka rodzajowa z mitologii, 
przygotowane przez p. Renatę Jas. 

Ważnym elementem obchodów 
Pierwszego Dnia Wiosny jest sport. 
Uczniowie, wraz z wychowawcami, 
uczestniczyli w rozgrywkach przygo-
towanych przez nauczycieli wychowa-
nia fizycznego - p. Justynę Kusińską  
i p. Marcina Zielińskiego. Konkurencje, 
w których klasy się zmierzyły, to: wy-
ścig narciarzy, żywy most, skakanka, tor 
przeszkód, ale także prezentacja „Wio-
sny”, czy malowanie plakatu „Wiosna - 
powiew zdrowia i czystości”. Oceniane 
było również kulturalne dopingowanie. 
Wśród uczniów szkoły podstawowej naj-
lepsi okazali się szóstoklasiści, drugie 

Uczniowie...oszaleli !
O ile pierwszy dzień wiosny kalendarzowej ustalony jest umownie na 21 

marca, o tyle wiosna astronomiczna rozpoczyna się w chwili, gdy słońce prze-
kracza równik. Ma to miejsce zazwyczaj 20 lub 21 marca. I tak: w bieżącym 
roku wiosna rozpoczęła się 20 marca o godzinie 17:32.

cerach i z ich obserwacji wynika, że nad-
chodzi ona dużymi krokami.

Tak więc w tym roku szkolnym zali-
czyliśmy już jesień, długą i mroźną zimę, 
przed nami najpiękniejsza pora roku, 
czyli wiosna, a potem ... lato i „znów 
będą wakacje”.

A. Kowalska – Lasek

Także uczniowie ZPO w Promniku powitali wiosnę na 
wesoło. W szkole podstawowej przygotowano przedsta-
wienie, w którym dzieci z klas I -III wyrecytowały piękne 
wiersze o wiośnie i zaśpiewały piosenki. 

Samorząd Uczniowski szkoły zorganizował wesołe kon-
kursy i wybory „Miss Wiosny”. Dziewczynki, uczestniczące 
w wyborach, zaprezentowały się w pięknych, wiosennych 
strojach. Miss Wiosny została Wiktoria Kowalska z kl. III

Z kolei Samorząd Uczniowski gimnazjum przygotował 
konkurs na najoryginalniejsze przebranie. Wszyscy bawili się 
wspaniale. Było barwnie, gwarnie i wesoło. I miejsce w tym 
osobliwym konkursie zajęła Paulina Bebel z kl. III b.

Powitanie wiosny  
w Promniku

 Tak wiosnę witali uczniowie z Oblęgorka.

miejsce zajęły ex 
aequo klasy pią-
te, trzecie miej-
sce przypadło 
w udziale klasie 
czwartej.

Wśród gim-
nazjalistów wy-
różniła się klasa 
II b, zwyciężając 
w skokach przez 
skakankę. W 
rozgrywkach pił-
ki siatkowej bez-
konkurencyjna 
okazała się kla-
sa III b, miejsca 
drugie wywal-
czyły ex aequo: 
klasa II b i I a.

N a j m ł o d s i 
uczniowie, po 
tym jak wzięli 
udział w konku-
rencjach sporto-
wych, przygo-
towanych przez 
wychowawczy-
nie oraz różnych 
k o n k u r s a c h 
sprawdzających 
m.in. znajomość 
przysłów, piose-
nek o tej porze 
roku, wraz ze 
swoimi nauczy-
cielami poszli 
szukać Wiosny 
na długich spa-
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W eliminacjach gminnych turnieju 
wystartowali uczniowie z Gimnazjum nr 
1 ze Strawczyna, Gimnazjum nr 2 z Oblę-
gorka oraz szkół podstawowych z Niedź-
wiedzia, Oblęgorka i Rudy Strawczyń-
skiej. Uczestnicy konkursu w pierwszej 
części musieli rozwiązać testy, w części 
praktycznej zaś - wykazać się znakomitą 
jazdą rowerem na torze przeszkód. 

33. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Oblęgorek najlepszy !
Wzorem lat ubiegłych, również w 2010 r., w Zespole Placówek Oświatowych 

w Oblęgorku, zorganizowane zostały gminne eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (XXXIII edycja) dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.

Była jazda po „ósemce”, równo-
ważni, slalom, jazda po rynnie i tarce. 
Najwięcej problemów uczniowie mieli 
z pokonaniem slalomu, ponieważ pa-
chołki były ustawione bardzo blisko 
siebie. 

W testach pojawiły się pytania do-
tyczące ogólnych przepisów ruchu 
drogowego, zachowania się na drodze 

rowerzystów, a także pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Zwycięzcami turnieju, w kategorii 
zarówno gimnazjum jak i szkól podsta-
wowych, zostali uczniowie z Oblęgorka 
przygotowywani do Turnieju przez p. 
Marcina Zielińskiego. Nad sprawnym 
przebiegiem turnieju czuwała przedsta-
wicielka Komendy Policji w Strawczy-
nie sierżant Katarzyna Wójcik, gminny 
koordynator BRD Alicja Gos oraz na-
uczyciele - opiekunowie poszczegól-
nych drużyn: Marcin Stolarski, Kata-
rzyna Grzesik i Agata Wychowaniec.

Życzymy uczniom z Oblęgorka po-
wodzenia w etapie powiatowym Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowego.

W roku bieżącym, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, społeczność uczniowska 
miała okazję uczestniczenia w spotkaniu 
z pisarką Kielecczyzny, Wandą Robak. 
Autorkę 11 tomów wierszy i fraszek oraz 
ostatnio wydanego tomu „Śladami życia 
i słowa” powitała dyrektor Henryka Ci-
sowska. Montaż słowno-muzyczny przy-
gotowali uczniowie kl. III b gimnazjum, 
którzy nie tylko recytowali wiersze w ję-
zyku polskim, ale także w języku angiel-
skim oraz śpiewali piosenki do tekstów 
pisarki.

Spotkanie odbyło się pod hasłem 
„Szukajmy szansy wśród gór panoramy, 
rozsławmy swoje, chociaż cudze zna-
my”. Te słowa to cytat z utworu Gościa, 

dla którego ziemia kielecka ma ogromne 
znaczenie. 

Pisarka nie ukrywała swojej fascy-
nacji Oblęgorkiem. Pasja malarska spra-
wiła, że w roku 1963 namalowała ob-
raz pt. Muzeum Henryka Sienkiewicza, 
który wkomponowany został w oprawę 
plastyczną jej twórczości w bibliotece. 
Swoje myśli i odczucia, dotyczące Ob-
lęgorka i patrona naszej szkoły, prze-
lała także na karty papieru w wierszu  
z roku 1999, recytowanym podczas powi-
tania, pt. Ulubiony Oblęgorek...  

Pisarka ciekawie opowiadała o swojej 
twórczości. Uczniowie, zainteresowani tą 
wypowiedzią, pytali o znaczenie poezji 
w życiu autorki i usłyszeli: „Uważam, iż 

poezja powinna raczej uwznioślać, niż 
brutalizować język. Poezja jest melo-
dią duszy. Jest odzyskującym dopełnie-
niem niespełnionego. Uśmierza gorycze 
i przeciwności życia. Jest balsamem na 
doznane krzywdy. Rodzi się w wyci-
szeniu, by chwytać piękno krajobrazów 
 i cudów natury – trzeba na chwilkę przy-
stanąć”. Poetka wyrażała także swoje 
pragnienie, aby w dobie Internetu nadal 
panowała moda na czytanie. 

Na zakończenie serdeczne podzięko-
wania skierowały pod adresem Wandy 
Robak, dyrektor Henryka Cisowska oraz 
wicedyrektor Joanna Ciołak. Pisarka nie 
ukrywała swoich wzruszeń, jak się sama 
wyraziła  - „ za królewskie przyjęcie  
w Oblęgorku”. 

Oprócz spotkania  z twórcą podczas 
trwania Tygodnia Kultury Języka odbył 
się między innymi  konkurs krasomówczy 
w dwóch kategoriach: szkoły podstawo-
wej klas IV-VI i  gimnazjum klas I-III. 

Atrakcją dla młodzieży był także 
wyjazd uczniów klas III Gimnazjum do 
kilku bibliotek w Kielcach, tj. Biblioteki 
Głównej Politechniki Świętokrzyskiej, 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Witolda Gombrowicza, Czytelni Głów-
nej Uniwersytetu Humanistyczno - Przy-
rodniczego. Młodzież zwiedziła także 
drukarnię „Karad”, gdzie zapoznała się  
z procesem powstawania książek. Uczest-
niczyła w prowadzonej przez p. Gizelę 
Cieciorowską lekcji, dotyczącej dziejów 
książki, w Antykwariacie Naukowym im. 
Andrzeja Metzgera i poznała zbiory an-
tykwariatu. Podczas wyjazdu pomoc oka-
zała p. Justyna Kusińska. 

W kolejnym dniu młodzież gimna-
zjum miała możliwość obejrzenia przed-
stawienia pt. „Sąd nad książką”. 

 Na zakończenia Tygodnia Kultury 
Języka, młodzież klas starszych Szkoły 
Podstawowej zgromadziła się na „Poran-
ku Poezji Wiosennej”. Zaangażowanie  
w to przedsięwzięcie wykazała p. Jadwi-
ga Mróz.

Dyrektor Henryka Cisowska wita pisarkę, Wandę Robak.
Tydzień Kultury Języka

„Królewskie przyjęcie”
Tydzień Kultury Języka, obchodzony w tym roku w dniach od 8 do 12 mar-

ca, stał się w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku już tradycyjnym 
czasem szczególnej refleksji nad rolą polszczyzny i pięknem języka polskiego. 
Jego przebiegiem i przygotowaniem różnorodnych przedsięwzięć promujących 
język ojczysty kierowała nauczycielka bibliotekarz,  p. Renata Parandyk. 
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234 tys. zł na świadczenia alimentacyjne w gminie

Urząd Gminy w Strawczynie informuje, że zgodnie z podanym niżej harmono-
gramem odbywać się będą spotkania robocze w sprawie opracowywanych zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn.
	sołectwo Korczyn  - 22.04.2010 r., godz. 16.00 w SP w Korczynie,
	sołectwo Niedźwiedź - 26.04.2010 r., godz. 16.00 w SP w Niedźwiedziu,
	sołectwo Hucisko - 27.04.2010 r., godz. 16.00 w świetlicy OSP w Hucisku,
	sołectwo Małogoskie - 28.04.2010 r., godz. 16.00 w SP Rudzie Strawczyńskiej,
	sołectwo Kuźniaki - 29.04.2010 r., godz. 16.00 w SP w Wólce Kłuckiej,

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do wzięcia udziału w niniejszym 
spotkaniu.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Strawczyn informuje, 
że zgłoszenia o awariach oświetlenia 
ulicznego są przyjmowane w budyn-
ku urzędu, pok. nr 13 lub pod nr tel.:  
41 30 38 002, w.52

Komunikat

Uległa zmianie siedziba Biura Lokal-
nej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, 
w związku z tym korespondencję należy 
obecnie kierować pod adresem: Lokalna 
Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, 
Kostomłoty II, ul. Kościelna 133, 26-085 
Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie.

Zmiana siedziby LGD 
„Dorzecze Bobrzy”

Świadczenia z Funduszu Alimentacyj-
nego przysługują osobie uprawnionej: 

1) do ukończenia 18 roku życia albo, 
2) do ukończenia 25 roku życia w 

przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole 
lub szkole  wyższej,

3) w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności - 
bezterminowo.

Osobą uprawnioną do otrzymania 
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 
jest osoba uprawniona do alimentów od ro-
dzica, na podstawie tytułu wykonawczego, 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez 
sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezsku-
teczna w okresie ostatnich dwóch miesięcy.  
      Osoby, ubiegające się o świadczenia, 
muszą spełniać kryterium dochodowe: 
miesięczny dochód na osobę w rodzinie 
nie może przekroczyć 725,00 zł netto, 
bez względu na to, czy w rodzinie wycho-
wywane jest dziecko niepełnosprawne.  
      Świadczenie z Funduszu Alimenta-
cyjnego przysługuje w wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, jednakże nie wyż-
szej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. 
Świadczenia wypłacane są w kwocie od 
200,00 zł do 400,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strawczynie wydał 44 decyzje przyzna-
jące świadczenia z funduszu, w tym dla 
31 rodzin pobierających świadczenia na 
60 dzieci oraz osoby pełnoletnie w liczbie 
13, które złożyły wnioski indywidualnie.

Na świadczenia alimentacyjne w roku 
2009 gmina wydała 234.169,35 zł.

Działania podejmowane wobec dłuż-
ników alimentacyjnych przez organ wła-
ściwy dłużnika to:

• przeprowadzenie wywiadu alimen-
tacyjnego,

Niepoprawni ojcowie  
w Krajowym Rejestrze Dłużników

Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego określone jest ustawą  
z 7 września  2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

• odebranie oświadczenia majątkowego
W przypadku, gdy dłużnik alimenta-

cyjny nie wywiązuje się ze swoich zobo-
wiązań, a zatem uniemożliwia przepro-
wadzenie wywiadu alimentacyjnego lub 
odmówił:

1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo po-
szukujący pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozu-
mieniu przepisów o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, przyjęcia pro-
pozycji odpowiedniego za-
trudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, wykonywania 
prac społecznie użytecz-
nych, prac interwencyj-
nych, robót publicznych, 
prac na zasadach robót pu-
blicznych albo udziału w 
szkoleniu, stażu lub przy-
gotowaniu zawodowym 
dorosłych organ właściwy 
dłużnika:

• składa wniosek  
o ściganie dłużnika za 
przestępstwo określone  
w art. 209 § 1 ustawy  
z 6 czerwca 1997 r. - Ko-
deks karny (Dz. U. nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.) 
oraz 

• kieruje wniosek do 
starosty o zatrzymanie 
prawa jazdy dłużnika ali-
mentacyjnego. 

W przypadku, gdy 
dłużnik alimentacyjny nie 
reguluje zaległości przez 
okres dłuższy niż 6 mie-
sięcy jest zgłoszony do 
Krajowego Rejestru Dłuż-
ników.

Mieszkańcy gminy na  
„Drodze krzyżowej”

26 marca, ulicami Strawczyna, prze-
szła procesja ,,Drogą krzyżową”. Głównym 
celebrantami uroczystości byli: ks. prefekt 
Grzegorz Kuta, ks. dziekan Tadeusz Szot 
oraz ks. prefekt Norbert Siedlecki.

Licznie zgromadzeni wierni z parafii 
Strawczyn, przy pomocy strażaków z OSP 
Strawczyn, ponieśli symboliczny krzyż. Ła-
skawa w tym roku pogoda sprzyjała wiernym 
w przeżywaniu Męki Pańskiej.



Adresy: Gminny Ośrodek Kultury Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
                                           e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

Jej organizatorzy: Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 
wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk ape-
lują do mieszkańców o powszechny udział 
akcji. Ten cenny lek często decyduje o ży-
ciu chorych, czekających na operację lub 
wymianę krwi.
Program akcji:
8.00  - rozpoczęcie akcji „Krew darem życia”,
9.00  - turniej piłki siatkowej plażowej,  
11.00  - oficjalne otwarcie akcji przez dyrektora RCKiK Jerzego Stalmasińskiego i 

wójta gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczyka, 
11.15  - pokaz aerobiku i zaproszenie publiczności do wspólnych ćwiczeń,
11.45  - pokaz tańca dzieci z ZPO Strawczyn i Oblęgorek,
12.45  - pokaz szkolenia psów policyjnych,
13.15  - występ chórku z ZPO Oblęgorek,
13.45  - konkurencje sportowe dla publiczności,
14.40  - Występ zespołu artystycznego WIKAM – śpiewają piosenki znanych  

muzyków rokowych: Ryszard Riedel, Jonis Joplin oraz zespołu „Czerwone 
Gitary”,

16.00  - występ Gminnej Orkiestry Dętej,
16.45  - paralotniarz z transparentem „Krew darem życia”,
17.00  - mecz Lechia Strawczyn – OKS Opatów (w przerwie meczu konkursy  

dla publiczności), 
19.00  - losowanie nagród w Akcji „Krew darem życia”
20.00  - 22.00 dyskoteka dla publiczności prowadzona przez D.J. 

2 maja br. – inauguracja  Akcji „Krew darem życia”

Podarujmy ludziom życie !
Kolejna akcja „Krew darem życia”, w której mieszkańcy naszej gminy 

mają tak duże sukcesy i należą do najbardziej ofiarnych w regionie, zostanie 
zainaugurowana w niedzielę – 2  maja br. w Strawczynie.

Krew mogą oddawać osoby, które 
ukończyły 18 rok życia i cieszą się dobrym 
zdrowiem. Prosimy o zabranie ze sobą do-
wodu tożsamości.

Dodajmy, że inauguracja akcji otrzyma 
atrakcyjną oprawę artystyczną (występy 
zespołów). Poniżej drukujemy szczegóło-
wy scenariusz imprezy.

Ubiegający się o dopłaty rolnicy sami 
określają, za jaki areał upraw należą im się 
unijne pieniądze. Rząd zaproponował, by 
ARiMR mogła obniżać wypłacane rolnikom 
dopłaty o kwoty, jakie - według jej wyliczeń 
- rolnicy niesłusznie otrzymali podczas po-
przednich dopłat. Takie nienależne rolnikom 
kwoty Agencja wylicza po weryfikacji wnio-
sków. 

Teraz rolnicy muszą zwracać pieniądze, 
które niesłusznie otrzymali. Agencja będzie 
mogła potrącać wypłaty np. wtedy, gdy za-
deklarowany przez rolnika obszar, za jaki 
może otrzymać pieniądze, przekroczy przy-
najmniej o połowę ten potwierdzony przez 
Agencję. Jeśli osoba ubiegająca się o dopłaty 
celowo poda obszar o 20 proc. większy, niż 
wyliczony przez Agencję, również będzie 
miała zmniejszone dopłaty. 

Sejm przyjął poprawkę, która ma na celu 
wykreślenie z nowelizacji artykułu pozwala-
jącego na odliczanie kwot od płatności bez-

Decyzja Sejmu RP 

Agencja obniży dopłaty rolnikom ?

pośrednich. Według PSL, takie rozwiązanie 
już istnieje. Konsekwencją przyjęcia tej po-
prawki jest zmiana tytułu noweli. Brzmi on 
- nowelizacja ustawy o Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Według Lewicy, umożliwienie Agencji 
odliczeń od przyszłych płatności osłabi pozy-
cję rolników. 

Zdaniem PiS, nowelizacja jest nieko-
rzystna dla rolników - takiego typu zmiany 
powinny być poprzedzone odpowiednim 
okresem przejściowym, który uświadomił-
by rolnikom konsekwencje prawne. Według 
PiS, nienależnych kwot nie powinno się od-
liczać od nowych, należnych rolnikom płat-
ności, a powinny być egzekwowane tylko  
w odrębnym postępowaniu administracyj-
nym prowadzonym przez kierownika powia-
towego biura Agencji. (PAP)

Sejm znowelizował  (4 marca br.) ustawę o Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Agencja będzie mogła teraz obniżać wypłacane rolnikom dopłaty. 

W Strawczynku trwa budowa ko-
lejnego etapu Centrum Sportowo -Re-
kreacyjnego. Jego ukończenie prze-
widziano w połowie przyszłego roku. 
Jednym z obiektów centrum będzie 
palmiarnia – miejsce rekreacji i wypo-
czynku, wyposażone w piękną zieleń, 
m.in. duże, ozdobne kwiaty.

Wójt gminy zwraca się do miesz-
kańców, którzy dysponują takimi kwia-
tami a chcieliby się ich pozbyć, bo np. 
nie mieszczą się już w mieszkaniach. 
Na pewno znajdą one miejsce w nowo 
urządzanej palmiarni ! Wójt prosi o prze-
kazywanie tych ozdobnych roślin dla po-
trzeb nowo budowanego obiektu. Będzie 
to osobisty wkład mieszkańca w urzą-
dzenie nowego, pięknego obiektu, który 
stanie sie dumą naszej gminy.

Kwiaty do palmiarni

Jak już informowaliśmy, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Strawczynie 
(parter Urzędu Gminy), tel.: 345-95-40, 
zaprasza czytelników: w poniedziałki, 
w godz.: 10.00 - 18.00, we wtorki: 7.30 
- 15.30, w środy: 10.00 - 18.00, w czwart-
ki: 10.00 - 18.00, w piątki: 7.30 - 15.30.

GBP zaprasza  
czytelników

Zapraszamy miłośników wędkar-
stwa na spotkanie organizacyjno - za-
łożycielskie Stowarzyszenia Wędkar-
skiego w Strawczynie.

Zebranie zainteresowanych odbędzie 
się 18 bm. O godz.18.00 w siedzibie Sa-
morządowego Centrum Kultury i Sportu 
(dawny GOK).

Organizatorzy

Uwaga, wędkarze !

Jakże trudno mi pisać o śmierci
Co swe żądło goryczy zapuszcza
Wiedzie nas po pustkowiach niebytu
Często nawet o zdanie nie pyta

Kimże jesteś siło nieznana
Że nam oczy nasze zamykasz
Jeszcze wczoraj tlił się w nich płomień
Zimną warga zdmuchnęłaś go w nicość

Jakże trudno nadziei dać upust
Kiedy żal niczym bagnet wciąż kłuje 
Patrząc  w gwiazdy szepce po cichu
Czy ktoś stamtąd mnie nasłuchuje.
                              Janusz Główczyński

Nadzieja


