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Wójt Tadeusz Tkaczyk z pucharem, dla Najofiarniejszej Gminy, 
otrzymanym od dyrektora RCKiK Jerzego Stalmasińskiego.

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 3

Z sesji Rady Gminy

Finał Akcji Letniej „Krew darem życia”

Najofiarniejsi  
- w Strawczynie !

Jak już informowaliśmy, zakończyła się kolejna ak-
cja „Krew darem życia”, organizowana, co roku, przez 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, 
wspólnie z gminami naszego regionu. Finał akcji i wręcze-
nie pucharów i plakietek najlepszym gminom odbył się 15 
października w CKiK w Kielcach, z udziałem m.in.: wójta 
gminy Tadeusza Tkaczyka oraz dyrektora Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu Macieja Lewandowskiego. 

Przypomnijmy, że akcja trwała od 1 maja do 30 września 
bieżącego roku. Ekipa Centrum odwiedziła 16 miejscowości 
województwa świętokrzyskiego, gdzie do oddania tego dro-
gocennego leku zgłosiło się 1174 dawców, ofiarując 527,330 
litrów krwi; ok. 250 osób wyraziło chęć przystąpienia do Kra-
jowego Rejestru Dawców Szpiku.

Delegacja ze Strawczyna  
z wizytą w Niemczech

- czytaj str. 3

Pamiątkowe zdjęcie naszej delegacji w niemieckim Falkenstein.

• Przyznano środki  
z Funduszu 
Sołeckiego

• Nowi ławnicy  
z naszej gminy

Zmiany w budżecie gminy, zapew-
nienie środków finansowych na wkład 
własny gminy, na realizację projektu 
„eIntegracja drogą do przeciwdzia-
łania wykluczeniu cyfrowemu w woj. 
świętokrzyskim”, przyznanie środków 
z Funduszu Sołeckiego sołectwu Kuź-
niaki oraz uchwała w sprawie wybo-
ru ławników, to główne punkty obrad 
Rady Gminy – 26 października br.

Sesję otworzył przewodniczący rady 
Stanisław Zdyb, witając jej uczestni-
ków wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. 
Radni przyjęli porządek obrad, po czym 
przeszli do jego realizacji.
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W „zapytaniach i interpelacjach” rad-
ny Grzegorz Stępień zapytał kto jest od-
powiedzialny za sprzątanie przystanków 
w gminie ? W dalszej części sesji, kierow-
nik Referatu Infrastruktury Technicznej 
UG Zdzisława Adamczyk odpowiedzia-
ła: „do 1 marca br. obowiązywały przepi-
sy zobowiązujące do utrzymania porząd-
ku na przystankach przez przewoźników. 
Po 1 marca obowiązek ten przejęła gmi-
na. Jest zatrudnionych 3 pracowników 
zatrudnionych przy ocieplaniu strażnicy 
z Strawczynku, na jeden dzień przerwą 
oni tę pracę i posprzątają przystanki”.

Wójt gminy złożył następnie infor-
macje o realizacji uchwał Rady Gminy 
oraz o swoich pracach między sesjami 
(omówienie publikujemy oddzielnie).

Radni przyjęli następujące uchwały 
dotyczące:

Ponadto: - złożone zostały wnioski 
o płatność końcową dla zadań: „Zago-
spodarowanie terenu przy zbiorniku 
wodnym w Strawczynie”, „Moderni-
zacja ścieżki – dojścia do kapliczki św. 
Rozalii, na terenie rezerwatu geologicz-
no - przyrodniczego Perzowa Góra w m. 
Hucisko”, 

- złożono wyjaśnienie do wniosku 
o dofinansowanie zadania „Rozbudowa 
instalacji sanitarnej na terenie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC 
w Strawczynku”,

- trwają prace planistyczne zmierza-
jące do wprowadzenia zmian w m.p.z.p. 
sołectw: Hucisko, Korczyn, Kuźnia-
ki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgór, 
Strawczyn,

- realizowane są zadania w ramach 
funduszu sołeckiego,

- kontynuowane są prace przy prze-
budowie dróg powiatowych w Oblęgor-
ku i Chełmcach.

W zakresie oświaty: do UG wpłynęło 
16 wniosków o dofinansowanie kosztów 
związanych z kształceniem pracowni-

ków młodocianych; 13 października br., 
wspólnie z przewodniczącym RG, z oka-
zji Dnia Nauczyciela, na ręce dyrektorów 
poszczególnych placówek, wójt złożył 
życzenia dla wszystkich nauczycieli. Sze-
ściu dyrektorów zostało nagrodzonych 
nagrodami wójta; w ramach II edycji 
„Świętokrzyskiego Programu Wspie-
rania Rozwoju Edukacji na Obszarach 
Wiejskich, szkoły z terenu gminy dosta-
ły wsparcie w postaci: ZPO w Promniku 
otrzymał pracownię językową (22 sta-
nowiska, meble, terminal ucznia, panel 
sterowania, słuchawki dla uczniów oraz 
pakiet programów) na kwotę 18.857 zł.

W zakresie kultury i sportu: Gmin-
na Orkiestra Dęta - 2 października br. – 
reprezentowała naszą gminę na obcho-
dach 67 rocznicy walk partyzanckich pod 
Gruszką (gm. Radoszyce); rozstrzygnięto 
konkurs na legendę o Perzowej Górze – 
na konkurs wpłynęło 14 prac literacko 
– plastycznych. Wręczenie nagród: pod 
koniec listopada br.; od października br. 
ruszyły koła zainteresowań w świetlicach 
wiejskich: w Promniku prowadzone jest 

koło modelarskie, zaś w Chełmcach – fo-
tograficzne. Koła współfinansowane są 
z PROW.

Odbyła sie comiesięczna narada ka-
dry kierowniczej UG i kierowników jed-
nostek organizacyjnych.

21 października br. podsumowano 
konkursy: „Na najbardziej zadbaną za-
grodę wiejską i działkę” oraz „Na najbar-
dziej wszechstronne sołectwo”- wyniki 
publikujemy oddzielnie.

Gmina Strawczyn została wyróżnio-
na w ogólnopolskim konkursie „Krysz-
tały Przetargów Publicznych” za dwa 
zadania: „ Modernizacja ścieżki – dojścia 
do kapliczki św. Rozalii” oraz za „Zago-
spodarowanie terenu przy źródle w Ob-
lęgórze”.

9 października odbyły się wybory do 
Sejmu i Senatu, w gminie wyborcy gło-
sowali w siedmiu obwodach glosowania 
– relacje opublikowaliśmy w poprzednim 
numerze „ZS”.

15 października wójt, po raz kolejny, 
odebrał puchar i dyplom „Najofiarniejsi 
w regionie”, w ramach corocznej Akcji 
„Krew darem życia” - relacja w numerze.

Wójt uczestniczył w licznych spotka-
niach, ślubowaniu klas pierwszych szkół, 
Radzie LGD „Dorzecze Bobrzy” oraz 
w konferencji z przedsiębiorcami, w ra-
mach Programu „Comenius”.

 Gospodarz gminy wydał, w tym cza-
sie, 7 zarządzeń dotyczących ważnych 
spraw gminy i jej mieszkańców.

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji, która odbyła się 29 września br., wójt gminy wykonywał, 
bądź nadzorował prace związane z : określeniem sposobu realizacji uchwał RG, 
przygotowaniem projektów nowych uchwał, analizą wniosków w sprawie fun-
duszy sołeckich na 2012 rok, gospodarowaniem mieniem gminnym.

- zmian w budżecie gminy – zwięk-
szono plan dochodów oraz wydatków 
budżetowych o kwotę 92.999 zł z prze-
znaczeniem na stypendia socjalne oraz 
wyprawki szkolne dla uczniów,

- zabezpieczenia środków finanso-
wych na pokrycie wkładu własnego, na 
realizację oraz utrzymanie trwałości 
projektu „eIntegracja drogą do prze-
ciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 
w województwie świętokrzyskim”,

- rozpatrzenia wniosku o przyzna-
nie środków z Funduszu Sołeckiego – 
sołectwo Kuźniaki otrzymało 14,2 tys. zł 
na zakup okien do SP w Wólce Kluckiej, 
do której uczęszczają także dzieci z Kuź-
niaków,

- wyboru ławników na kadencję 
w latach: 2012 – 2015 – na ławnika do 
Sądu Rejonowego w Kielcach wybrano 

Włodzimierza Szczepańskiego, zaś do 
Sądu Rejonowego, do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy – Wiesławę 
Sękowską.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie 
kolejności budowy sieci wodno-kanali-
zacyjnej na nowych terenach budowla-
nych na terenie gminy – przyjęto wnio-
sek przewodniczącego Rady Gminy: 
w pierwszej kolejności budować kana-
lizację tam, gdzie jest wodociąg, gdzie 
mieszkają ludzie, w drugiej – kanalizacja 
powstanie tam, gdzie są działki budow-
lane i już rozpoczęto inwestycje.

Rada przyjęła informację z analizy 
oświadczeń majątkowych.

W ramach komunikatów i ogłoszeń, 
przewodniczący rady Stanisław Zdyb 
poinformował m.in. o swojej oraz wój-
ta gminy obecności na Kongresie Gmin 
Wiejskich w Warszawie (wójtowie od-
nieśli się tam krytycznie nt. środków 
otrzymywanych przez gminy z budżetu 
państwa na oświatę). Gospodarze gminy 
uczestniczyli także w Hubertusie w Ob-
lęgorku – piszemy na ten temat oddziel-
nie.

Po wyczerpaniu porządku obrad, se-
sję zamknięto. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

• Przyznano środki  
z Funduszu Sołeckiego

• Nowi ławnicy z naszej gminy
dokończenie ze str. 1
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Najofiarniejsi to mieszkańcy gmin: 
Strawczyna, Sobkowa i Daleszyc. 348 
dawców z gminy Strawczyn oddało 
156,600 litrów krwi, to rekordowa ilość 
w tej edycji.

- Przekazujemy Wam słowa najwyż-
szego uznania i szacunku za aktywną 
działalność na rzecz promowania hono-
rowego krwiodawstwa w naszym regio-
nie – mówił w patio RCKiK w Kielcach 
dyrektor Jerzy Stalmasiński. Takie dzia-
łania przywracają wiarę w ludzi, dla któ-
rych wartość życia jest najcenniejsza.

Odbierając piękny puchar dla naj-
ofiarniejszych mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego, wójt Tadeusz Tkaczyk 
stwierdził, iż kolejne, pierwsze miejsce 
w tym honorowym współzawodnictwie, 
gmina Strawczyn zyskała dzięki posta-
wie jej mieszkańców, wrażliwych na 
los chorych. Podziękował wszystkim 
współorganizatorom akcji za trud wło-
żony w jej popularyzację, m.in. księżom 
parafii na terenie gminy, także pracow-
nikom Centrum za jej przeprowadzenie. 
Obiecał także kontynuację akcji w roku 
przyszłym. (Kos.)

Finał Akcji Letniej „Krew darem życia”

Najofiarniejsi - w Strawczynie !
dokończenie ze str. 1

Zastępca dyrektora RCKiK - Zdzisława Sitarz – Żelazna z wójtem Tadeuszem  
Tkaczykiem i dyrektorem SCKiS – Maciejem Lewandowskim.

6 listopada br. przeprowadzono po 
raz czwarty w tym roku Akcję „Krew 
darem życia”, w której wzięły udział 
32 osoby. 

Podczas tej edycji nie została pobie-
rana grupa krwi AB Rh+ i być może to 
spowodowało że liczba krwiodawców 
była niewielka. 

RCKiK składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy zechcieli po-
dzielić się tym cennym lekiem.

Delegacja została serdecznie 
przyjęta przez partnerów niemiec-
kich, wraz z którymi omówiła 
i uściśliła zasady dalszej współ-
pracy pomiędzy przedsiębiorcami 
partnerskich gmin.

Podczas wizyty, przedstawicie-
le gminy Strawczyn mieli okazję 
obejrzeć i zwiedzić zakłady pracy, 
a także wymienić się doświadcze-
niami w zakresie branży budowla-
nej, drogowej, drzewnej, handlo-
wej, kowalstwa artystycznego.

Następnie omówiono współpra-
cę szkół partnerskich: Mittelschule 
Falkenstein oraz Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Strawczynie. 
Głównym tematem dyskusji był 
przewidywany przyjazd niemiec-
kiej delegacji wiosną 2012 roku. 
Planowana wizyta 25 - osobowej 

Delegacja ze Strawczyna  
z wizytą w Niemczech

W dniach: 29 września – 2 października br. miała miejsce wizyta przedsię-
biorców, przedstawicieli władz lokalnych oraz oświaty w zaprzyjaźnionej gmi-
nie niemieckiej Falkenstein. Gminę Strawczyn reprezentowali: wójt Tadeusz 
Tkaczyk, dyrektor ZPO w Strawczynie – Jadwiga Elżbieta Blaszczyk, przedsię-
biorcy – Tomasz Michalski, Jan Łakomiec, Bogdan Gouda oraz sołtys miejsco-
wości Strawczyn - Monika Jabłońska, a także Eliza Żelazna i Janusz Malicki.

grupy z gminy Falkenstein była by moż-
liwa dzięki dofinansowaniu, o które stara 
się gmina Strawczyn, w ramach Progra-
mu Komisji Europejskiej „Europa dla 
Obywateli”. 

Wizyta przebiegała w ciepłej i ser-
decznej atmosferze sprzyjającej owocnej 
współpracy i nawiązywaniu przyjaźni.

Z niecierpliwością oczekujemy przy-
jazdu niemieckiej delegacji do naszej 
gminy, bo przecież i my mamy się czym 
pochwalić.

Jan Łakomiec z wizytą w niemieckim warsztacie mechanicznym.
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W ramach Programu Comenius Regio

Edukacyjna Wartość Dodana EWD

Konferencja w Strawczynie.

Na spotkanie przybyli: wójt gminy, 
pan Tadeusz Tkaczyk, dyrektor ZPO 
w Strawczynie, a zarazem koordynator 
projektu, Jadwiga Elżbieta Błaszczyk, 
kierownik ZGK w Strawczynie, Grze-
gorz Gad, osoby zaangażowane w pra-
ce projektowe: E. Żelazna, M. Ciszek, 
P. Jas, T. Poświat i K. Siwek, przed-
siębiorcy z terenu gminy oraz wszyscy 
zainteresowani rozpoczęciem własnej 
działalności gospodarczej, a także przed-
stawiciele lokalnych szkół oraz Urzędu 
Gminy w Strawczynie. 

Otwarcia konferencji dokonał wójt, 
który serdecznie powitał zgromadzo-
nych gości oraz przedstawił cele spotka-
nia. Następnie głos zabrała koordynator 
projektu, omawiając kwestie współcze-
snej edukacji, motywowania młodzieży 
do nauki oraz wyrażając przekonanie, 
że niezwykle potrzebne jest nawiązanie 
i zacieśnianie współpracy między szko-
łą, urzędem gminy i lokalnymi przed-
siębiorstwami, gdyż przynieść ona może 
wszystkim stronom, a zwłaszcza uczniom 
i praktykantom, wiele korzyści. Pani E. 

„Kształcenie  
ku przyszłości”...

Żelazna przybliżyła z kolei zgromadzo-
nym podstawowe założenia i cele projek-
tu Comenius Regio, a następnie wyświe-
tlono film oraz zaprezentowano fotografie 
wykonane podczas pokazu doświadczeń 
z zakresu fizyki i chemii, który odbył się 

29 września w „warsztacie naukowym” 
przy ZGK w Strawczynie z wykorzysta-
niem urządzeń zakupionych ze środków 
unijnych w ramach projektu. 

Centralnym punktem konferencji było 
wystąpienie pracownika Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach – Magdaleny 
Nowak, która przybliżyła uczestnikom 
spotkania zagadnienia związane ze współ-
czesnym rynkiem pracy, zjawiskiem bez-
robocia, kwestiami praktyk zawodowych, 
staży i szkoleń pracowników, korzyści pły-
nących z zatrudniania we własnych przed-
siębiorstwach osób zarówno młodych, jak 
i starszych, a także niepełnosprawnych. 
Zainteresowani poruszanymi tematami 
mieli także możliwość zadawania pytań 
oraz przeprowadzenia indywidualnej roz-
mowy z M. Nowak.

... to hasło konferencji zorganizowanej w ramach projektu Comenius Re-
gio: Porównawcze badania systemów zarządzania i struktur szkolnych na terenach 
wiejskich: Anhalt – Bitterfeld (Niemcy) oraz gminy Strawczyn w aspekcie socjalnej 
integracji uczniów i praktykantów z ich regionem ojczystym. Miała ona miejsce 
ostatnio w hotelu „Zielone Zacisze” w Strawczynku.

M. Ciszek

Pierwsza to szkoła sukcesu - przy-
chodzą do niej uczniowie z wysokimi 
wynikami po podstawówce, a po gimna-
zjum ich wynik jest równie wysoki. To 
oznacza, że szkoła nie marnuje możliwo-
ści uczniów i uczy skutecznie. 

Następna to szkoła wspierająca, do 
której przychodzą uczniowie ze słabymi 
wynikami. Na sprawdzianie szóstoklasi-
stów osiągają wyniki niższe od średniej, 
ale gdyby nie ogromna praca nauczycie-
li, wynik byłby dużo gorszy. Dlatego ich 
EWD jest dodatnie. 

Szkoła neutralna - jest szkołą sta-
tystycznie przeciętną. Wynik egzaminu 
gimnazjalnego jest podobny do wyniku 

uzyskanego na sprawdzianie szóstokla-
sistów. 

Szkoła niewykorzystanych możli-
wości - przychodzą do niej uczniowie 
z dobrymi wynikami po podstawówce, 
ale wynik egzaminu gimnazjalnego jest 
poniżej ich możliwości. Takie szkoły nie 
potrafią wykorzystać potencjału uczniów. 

Szkoła wymagająca pomocy - przy-
chodzą do niej uczniowie ze słabymi wy-
nikami, a na koniec gimnazjum osiągają 
wyniki jeszcze gorsze.

Dla gimnazjum z powiatu kieleckie-
go wskaźniki EWD są bezlitosne. Lista 
„szkół sukcesu” jest bardzo krótka, za 
to „lista szkół wymagających pomocy” 

bardzo długa. Pozytywnie wyróżniają 
się gimnazja w Bilczy, Zagnańsku, Tum-
linie, Ćmińsku, Oblęgorku czy Straw-
czynie. Świetnie pracują nad przedmio-
tami ścisłymi w Kostomłotach, nieźle 
wypadają Bieliny, Samsonów i Mniów. 
Na tym lista szkół wartych pochwalenia 
się kończy. Cieszyć może jeszcze dość 
długa lista szkół wspierających ucznia. 
Martwi z pewnością lista szkół wymaga-
jących pomocy. Niestety, są na niej gim-
nazja z dużych i dość bogatych gmin. 
Przynajmniej na tyle, aby dofinansować 
dodatkowe zajęcia dla swoich uczniów. 
Inaczej będą oni w przegranej sytuacji 
rywalizacji z kieleckimi gimnazjalistami 
o miejsce w liceum czy technikum.

POWIAT KIELECKI: 
Część humanistyczna: 
- szkoły sukcesu: Bilcza , Oblęgo-

rek, Mniów, Zagnańsk, Brzeziny, Tum-
lin (na granicy ze szkołą wspierającą)

- szkoły neutralne: Strawczyn, 
Ćmińsk – blisko im do szkół sukcesu. 

Część matematyczno - przyrodnicza 
- szkoły neutralne: Bilcza (najbliżej temu 
gimnazjum do szkoły sukcesu), Ćmińsk, 
Mniów, Strawczyn, Oblęgorek.

„Echo Dnia” opublikowało, na stronie internetowej, wyniki Edukacyjnej 
Wartości Dodanej EWD za lata 2009 - 2011. Na ich podstawie utworzyło tzw. 
koszyki szkół.

Sukces gimnazjów  
w Oblęgorku i Strawczynie
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W części oficjalnej uczniowie ślu-
bowali na sztandar szkoły godnie repre-
zentować Gimnazjum nr 1, sumiennie 
wypełniać swe obowiązki, kształtować 
własny umysł i charakter oraz szanować 
siebie i innych.

Dyrektor szkoły, Elżbieta Błaszczyk, 
złożyła pierwszoklasistom życzenia wy-
trwałości w realizowaniu czekających 
ich zadań. Następnie odbyło się honoro-
we zaprzysiężenie członków Samorządu 
Uczniowskiego.

Kolejnym punktem uroczystości była 
część artystyczna, której przyświecało 
motto zaczerpnięte z twórczości Leopol-
da Staffa : „O to chodzi jedynie, by na-
przód wciąż iść śmiało”. Młodzi aktorzy 
z wielkim zaangażowaniem odegrali 
swoje role, doskonale wcielając się na 
przykład w postaci Syzyfów czy zamy-
ślonego Hamleta.

Ślubowanie pierwszaków
21 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierw-

szych Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Strawczynie. Wzięli w nim 
udział uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście, wśród których znalazł się wójt 
gminy, Tadeusz Tkaczyk.

Dyrektor szkoły, Elżbieta Błaszczyk, 
serdecznie przywitała gości, podkreśla-
jąc, że po raz pierwszy obok uczniów 
siedmioletnich w poczet pierwszokla-
sistów wstępuje też grupa dzieci sze-
ścioletnich. Dyrektor zapewniła rodzi-
ców, że szkoła jest dobrze wyposażona 
i przygotowana do tego, by zaspokoić 
ich potrzeby oraz wyraziła przekonanie, 

że młodsze dzieci dobrze poradzą sobie 
z codziennymi obowiązkami uczniow-
skimi. Następnie głos zabrali pierwszo-
klasiści, którzy zaprezentowali ciekawy 
program artystyczny, przygotowany pod 
kierunkiem wychowawczyń: I. Met i W. 
Zachariasz, podczas którego „odbyli po-
dróż” przez krainę mądrości, uśmiechu, 
wykazali się dobrą znajomością przepi-

sów drogowych, a także zaprezentowali 
zdobyte wiadomości na temat swojej 
„małej ojczyzny” - gminy Strawczyn. 

Gwoździem programu była oczywi-
ście ceremonia uroczystego pasowania 
dokonana przez p. dyrektor, na którą 
młodzi adepci nauki oczekiwali z nie-
cierpliwością. Po jej zakończeniu wójt 
złożył przejętym pierwszoklasistom ży-
czenia wielu sukcesów w nauce i radości 
podczas zdobywania wiedzy oraz wrę-
czył dzieciom upominki. 

25 października br., w Gimnazjum nr 1 w Strawczynie, odbyło się ślubo-
wanie uczniów klas pierwszych. Młodzież oficjalnie przyjęto do grona gimna-
zjalistów. Uroczystość obecnością swą zaszczycili: wójt Tadeusz Tkaczyk oraz 
przewodniczący Rady Rodziców – Marek Buchcic.

Na koniec uczniowie otrzymali upomin-
ki ufundowane przez wójta gminy. Pierw-
szoklasistom życzymy wielu sukcesów.

M. Ciszek
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Dobroczyńcy z Niemiec: Harry i Waltraut Rathke

Dłonie, które pomagają...

Wójt Tadeusz Tkaczyk przekazuje małżeństwu Rathke grawerton - podziękowanie za pomoc dzieciom z gminy Strawczyn.

Głównymi sponsorami stowarzysze-
nia są państwo Harry i Waltraut Rath-
ke. Dzięki środkom przekazanym przez 
to zacne małżeństwo z Niemiec, stowa-
rzyszenie może realizować swoje cele 
statutowe. Są to organizowane corocznie 
od początku działalności stowarzyszenia 
spotkania opłatkowe połączone z kon-
certem kolęd i pastorałek w wykonaniu 
Gminnej Orkiestry Dętej ze Strawczyna 
oraz występami uczniów w insceniza-
cjach bożonarodzeniowych. W tym dniu 
zgromadzone dzieci otrzymują także 
z rąk Mikołaja paczki ze słodyczami, 
książkami, bądź zabawkami. Hojność 
sponsorów umożliwia także organizowa-
nie przez stowarzyszenie wycieczek re-
kreacyjno – edukacyjnych. Podopieczni 
stowarzyszenia uczestniczyli już w kilku 
wycieczkach m.in. do: 

• Uzdrowiska – Kopalni Soli  
 w Bochni,

• Parku Wodnego w Krakowie,
• Parku Miniatur w Inwałdzie,
• Parku Rozrywki w Chorzowie,
• Ogrodzie Zoologicznym  

 w Chorzowie.
Dzieci uczestniczyły także w spek-

taklu bożonarodzeniowym pt. „Wielka 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” rozpoczęło swą działalność w lutym 2003 
roku. Skupia w swoich szeregach ludzi, którzy mają na uwadze dobro dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej oraz półsierot zamieszkałych na terenie gminy 
Strawczyn.

Nowina” w Teatrze Lalki i Aktora „Ku-
buś” w Kielcach. 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” 
wygrało także Ogólnopolski Konkurs 
Grantowy „Równać Szanse 2009” Pol-
sko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 
i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
i dzięki otrzymanej dotacji, w kwocie 
47 000 złotych, mogło realizować pro-
jekt „Niby bliskie a nieznane”, który 
trwał od 1 czerwca 2009 roku do 30 
listopada 2010 roku i realizowany był 
z młodzieżą zamieszkałą w Oblęgorku, 
Oblęgorze i Chełmcach. Zwieńczeniem 
działań w projekcie było wydanie książki 
„Oblęgorek w sepii” zawierającej dawne 
fotografie mieszkańców. 

Członkowie stowarzyszenie utrzy-
mują serdeczne kontakty z państwem 
Harrym i Waltraut Rathke, którzy odwie-
dzili naszą gminę podczas Strawczynady 
2010 roku. Małżeństwo zostało w tym 
czasie uhonorowane przez wójta gminy 
specjalnym wyróżnieniem za swój wkład 
w poprawę życia dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej oraz półsierot zamieszka-
łych na terenie gminy Strawczyn. 

Szczodrość państwa Rathke umożli-
wiła także lepszy start edukacyjny wy-

branym 25 uczniom ze szkół w naszej 
gminie, którzy otrzymali laptopy (note-
book PC ASUS) o ogólnej wartości po-
nad 51 000 złotych. Dzięki funduszom 
od państwa Rathke, młodzi ludzie mają 
umożliwiony dostęp do nowoczesnych 
technologii elektronicznych, do wiedzy 
w Internecie, a także możliwość nowo-
czesnej rozrywki podczas korzystania 
z gier komputerowych. 

W planach stowarzyszenia są dalsze 
działania zmierzające do uatrakcyjnie-
nia form spędzania wolnego czasu przez 
podopiecznych stowarzyszenia oraz 
ścisła współpraca z państwem Harrym 
i Waltraut Rathke. 

Starania podejmowane są z uwzględ-
nieniem potrzeb tych, którzy najbardziej 
ich potrzebują, by wyrównać szanse 
w rozwoju i dostępie do wiedzy. Pomoc 
w formie stypendiów  dla dzieci i mło-
dzieży będzie kontynuowana w latach 
następnych.

Korzystając z okazji, stowarzysze-
nie, wszyscy jego podopieczni, władze 
gminy Strawczyn, z wójtem Tade-
uszem Tkaczykiem, przekazują ser-
deczne podziękowania Przyjaciołom 
z Niemiec za bezinteresowną pomoc, 
za przekazane środki wykorzystane 
z takim pożytkiem przez dzieci z na-
szej gminy.
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Konkursy dla sołectw i prywatnych posesji

30 października na basenie OLIMPIC pojawiły się potwory, białe damy 
i duchy, które zachęcały do wspólnej zabawy aż do północy. Imprezę hallowino-
wą prowadził „upiorny” Karol Macek. Towarzyszył mu hrabia Dracula, który 
zachęcał do udziału w  potwornych grach i zabawach. Uczestnicy mogli spró-
bować swoich sił w: przeprawie przez bagno, malowaniu potworów, szukaniu 
skarbów ukrytych na basenie i wielu innych konkurencjach.

Halloween  
na basenie

Konkursy trwały od 1 maja do 30 
sierpnia br. Ich celem jest m.in. uczynie-
nie polskiej wsi – wsią piękną, zadbaną 
i uporządkowaną z funkcjonalną archi-
tekturą. Ładną, otoczoną zielenią taką, 
w której praca staje się łatwiejsza, a ży-
cie i odpoczynek przyjemne i zdrowe.

Konkursy, w swoich założeniach, są 
zachętą do dbania o poprawę estetyki 
zabudowy oraz warunków higienicz-
no – sanitarnych. Powinny one skłonić 
mieszkańców sołectw do podejmowania 
lub kontynuowania prac porządkowych 
oraz organizacyjno – technicznych w za-
kresie, np. instalacji wodno – kanaliza-
cyjnych, oczyszczalni ścieków, dróg lo-
kalnych, rozwiązań architektonicznych, 
zadrzewień, itp. 

Ostatnio komisja konkursowa, w skła-
dzie: Zdzisława Adamczyk – przewod-
nicząca, Ewa Wawrzeńczyk, Stanisław 
Śliwa i Agnieszka Gołdyn – członkowie 
rozstrzygnęła konkurs na „Najbardziej 
wszechstronne sołectwo”. 

Oceniane były następujące zagadnie-
nia: ogólny wygląd sołectwa, imprezy 
sportowo-kulturalne, osiągnięcia sołectw 
podczas festynu „Strawczynada”, uczest-
nictwo w konkursie na „Najbardziej za-
dbaną zagrodę wiejską i działkę” oraz 
udział w Akcji „Krew darem życia”.

Po przeanalizowaniu wyników komi-
sja postanowiła przyznać nagrody w na-
stępujący sposób: I miejsce - sołectwo 
Strawczyn - 12 000 zł, II miejsce - sołec-
two Strawczynek - 9 000  zł, III miejsce 
- sołectwo Niedźwiedź - 6 000 zł.

Wyróżnienia: sołectwo Promnik  
- 4 000 zł, sołectwo Ruda Strawczyńska  
- 4 000 zł, sołectwo Chełmce - 4 000 zł.

Sołtysi nagrodzonych sołectw otrzy-
mali nagrody rzeczowe: za I miejsce – soł-
tys wsi Strawczyn - 150 zł, za II miejsce 
- sołtys wsi Strawczynek - 120 zł, za III 
miejsce – sołtys wsi Niedźwiedź -100 zł

Za wyróżnienia: sołtys wsi Promnik 
- 80 zł, sołtys wsi Ruda Strawczyńska – 
80 zł, sołtys wsi Chełmce - 80 zł.

A oto wyniki z rozstrzygnięcia kon-
kursu na „Najbardziej zadbaną za-
grodę wiejską i działkę” :

I KATEGORIA - gospodarstwa rol-
no-produkcyjne, które prowadzą produk-
cję zwierzęcą i roślinną: I miejsce – Hali-
na i Tadeusz Kukulscy z Promnika, ul. 
Panoramiczna 7 – 550 zł; II – Wiesła-
wa i Mirosław Zapałowie z Chełmiec, 
ul. Spacerowa 7 – 400 zł, III – Lucyna 
i Janusz Kukulscy ze Strawczynka, ul. 
Wojewódzka 123 – 300 zł.

Wyróżnienia: Małgorzata i Kazi-
mierz Zapałowie z Chełmiec, ul. Ko-

INTERNET w technologii 5 GHz
Firma GLOBIT-ISP zapewnia:

 stały nie limitowany dostęp do Internetu
 Przepustowość łącza  3 Mbit/s i więcej
 Router bezprzewodowy za 0 zł

Abonament miesięczny od 59 zł
Koszt instalacji przy umowie na 24 m-ce - 199 zł,

tel. 41 341 70 50
ul. Sienkiewicza 78, 24-501 Kielce

www.globit.com.pl, e-mail: biuro@globit.com.pl

ścielna 26 – 150 zł, Kazimiera i Jerzy 
Smolarczyk z Korczyna 149 – 150 zł 
oraz Agnieszka i Grzegorz Banaś z Hu-
ciska 56 – 150 zł.

Nagrody rzeczowe: Anna i Grze-
gorz Rysiński, Oblęgór, ul. Kielecka 
79, Elżbieta i Jan Sobura, Hucisko 
36, Danuta i Stanisław Wychowa-
niec, Hucisko 16, Maria i Mieczysław 
Wawrzeńczyk, Strawczyn, ul. Górna 
34, Kazimiera i Mirosław Łazarczyk, 
Strawczyn, ul. Spacerowa 27, Krysty-
na i Mirosław Chochel, Niedźwiedź 37 
oraz Anna i Włodzimierz Zaława, Ob-
lęgorek, ul. Stara Wieś 10.

II KATEGORIA - gospodarstwa 
rolne nieprodukcyjne: I miejsce – Re-
nata i Krzysztof Dudzic  z Korczyna 
153 a – 400 zł, II – Helena i Tadeusz 
Spurek z Kuźniaków 42 – 300 zł, III 
– Anna i Grzegorz Woźniak z Huciska 
14 b – 200 zł.

III KATEGORIA - działkowicze: 
I miejsce – Anna i Mariusz Orzeł 
z Promnika, ul. Dworska 24 – 400 zł, 
II – Marzena i Artur Dziura z Cheł-
miec, ul. Turystyczna 99 – 300 zł, III 
– Hanna i Tomasz Wojda z Huciska 41 
– 200 zł.

Wszyscy, którzy brali udział w kon-
kursach mogli wygrać nagrody w postaci 
ciepłych przekąsek ufundowanych przez 
kawiarnię&bar „Syrenka” w Strawczynku, 
karnetów na kręgielnię Bowling Planet, która 
niebawem zostanie otwarta w budynku pły-
walni OLIMPIC oraz karnetów na basen.

Niemałą atrakcją było również malo-
wanie twarzy, które cieszyło się dużym 

powodzeniem szczególnie wśród młod-
szych uczestników zabawy. 

Cieszymy się, że impreza wzbudziła 
tak duże zainteresowanie i mamy na-
dzieję, że kolejne, organizowane na ba-
senie, zgromadzą jeszcze więcej ludzi 
lubiących dobrą zabawę. Będzie czekało 
na nich wiele atrakcji.

Pięknieje nam  
nasza gmina !

Jak co roku, z inicjatywy wójta naszej gminy Tadeusza Tkaczyka, przepro-
wadzane są konkursy na najbardziej wszechstronne sołectwo oraz na najbar-
dziej zadbaną zagrodę wiejską i działkę. Organizatorami współzawodnictwa 
są, obok wójta, Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie, rady sołeckie oraz 
sołtysi.



W niedziele – wstęp bezpłatny !

Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
 e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku informu-
je, że niedziela jest dniem bezpłatnego wstępu do muzeum.

Uroczyste otwarcie odbyło się na stadio-
nie lekkoatletycznym przy Centrum Sporto-
wo- Rekreacyjnym.

Po zakończonych biegach odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród w postaci pamiąt-
kowych dyplomów, pucharów oraz nagród 
rzeczowych.

A oto wyniki biegu, podajemy pierwsze 
miejsca zdobyte w poszczególnych katego-
riach:

Rocznik 1999 i młodsze – dziewczęta 800 
m.: 1 m. -  Marta Paczkowska – Łopuszno,

III Bieg Niepodległości nad zalewem w Strawczynie

Na sportowo, patriotycznie...
10 listopada br., przy zalewie w Strawczynie, odbył się III Bieg Niepodległo-

ści zorganizowany dla upamiętnienia 93 rocznicy odzyskania niepodległości. Do 
biegu zgłosiło się 10 szkół oraz kilkunastu miłośników biegów. Łączna liczba 
uczestników biegu wyniosła ponad 160 osób.

Rocznik 1996-1997 – dziewczęta − 1500 
m.: 1 m. -  Anna Sobieraj – Bodzentyn,

Rocznik 1996-1997 – chłopcy − 2000 m.: 
1 m. -  Bartosz Siemoński – Bodzentyn,

Bieg OPEN kobiet, rocznik 1995− starsze 
– 3000 m.: 1 m. 

- Sabina Jarząbek – Niestachów,
Bieg OPEN mężczyzn − rocznik 1995  

i starsi – 3500 m.: 1 m. - Dawid Kubiec – 
Starachowice.

W kilku konkurencjach wystąpiło kilkanaście koni, nale-
żących do właścicieli z naszego regionu oraz do gości zapro-
szonych spoza woj. świętokrzyskiego. W głównej konkurencji, 
zwyciężył Waldemar Głowacki i on zdobył puchar ufundo-
wany przez wójta gminy Tadeusza Tkaczyka. W pozosta-
łych kategoriach wręczono także cztery statuetki, ufundowane 
przez naszą gminę.

Oblęgorskiego Hubertusa obserwowali: wójt Tadeusz 
Tkaczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Stanisław Zdyb.

Hubertus na Resztówce 
Sienkiewiczowskiej

W tym roku Pałacyk Sienkiewicza odwiedziło już ponad 
50 000 zwiedzających. Niestety, wciąż najmniejszą grupę 
odwiedzających stanowią mieszkańcy naszej gminy. Może ta 
możliwość bezpłatnego zwiedzenia  będzie zachętą do od-
wiedzenia muzeum.

23 września br., w Majątku Ziemskim Resztówka Sien-
kiewiczowska w Oblęgorku, odbył się kolejny Hubertus – 
pogoń na koniach za lisem – zorganizowany przez właści-
ciela majątku Jerzego Sienkiewicza.

Rocznik 1999  
i młodsze – chłopcy 
1000 m.: 1m. -  Piotr 
Wójcik – Tumlin,

Rocznik 1998 – 
dziewczęta− 1200 m: 
1m. - Weronika Ma-
tysek – Bodzentyn,

Rocznik 1998 
chłopcy – 1500 m: 1 
m.: -  Kamil Bielaw-
ski – Strawczyn,

Zwycięzca pogoni za lisem Waldemar Głowacki.



Miesi ęcznik Samorz ądowy Gminy Strawczyn 
 

 

 

 

 

 

Listopad 2011 r.                                                                                         Numer 11 (108) 

 

 

           

 
Realizacja zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwian ie odpadów zawieraj ących azbest" 

na terenie Gminy Strawczyn 

Gmina Strawczyn realizując założenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest z terenu gminy " wykonała zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie 
odpadów zawieraj ących azbest" za łączną kwotę 39 650,11 zł.  

Na realizacj ę w/w zadania Gmina Strawczyn otrzymała dofinansowan ie ze środków: 

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 
13 877,54 zł,  

• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 
19 825,05 zł  

• budżetu Starostwa Powiatowego w Kielcach w kwocie 5 947,52 zł. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

• demontaż pokryć dachowych, transport zdemontowanych pokryć dachowych, 
zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów - 3 430,00 m2, 

• usuniecie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - transport, 
zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów - 6 668,00 m2 


