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dokończenie na str. 3

Liderzy Regionu 2011 - gala w Hotelu Kongresowym w Kielcach

Mając na uwadze ochronę środo-
wiska, Urząd Gminy w Strawczynie 
apeluje do mieszkańców gminy, któ-
rzy nie dokonali podłączenia swoich 
budynków do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej, o podjecie działań mają-

APEL DO MIESZKAŃCÓW!
cych na celu włączenie się do sieci 
kanalizacyjnej.

Informujemy, że w okresie wio-
sennym br. będą prowadzone na tym 
odcinku kontrole w terenie.

Statuetkę Lidera Regionu, z rąk wojewody świętokrzyskiego 
Bożentyny Pałki – Koruby, odbiera wójt naszej gminy Tadeusz 
Tkaczyk. Obok: starosta kielecki Zdzisław Wrzałka i jego za-
stępca Zenon Janus.

Jadwiga Jakubczyk – główna księgowa DEFRO – odbiera, od 
wojewody świętokrzyskiego, statuetkę Lidera Regionu – dla 
Ambasadora Regionu – firmy DEFRO.

Patronat nad imprezą objęli: mar-
szałek woj. świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, wojewoda świętokrzyski Bo-
żentyna Pałka - Koruba oraz prezydent 
Kielc – Wojciech Lubawski. Honorowy 
patronat nagrody objął starosta kielecki 
Zdzisław Wrzałka.

Wieczór w Hotelu Kongresowym 
w Kielcach, 3 lutego br., mimo siarczy-
stego mrozu na zewnątrz, był bardzo 

Gmina Strawczyn oraz DEFRO wśród laureatów !
Największe wydarzenie roku 2011 w gospodarce świętokrzyskiej miało miej-

sce 3 lutego br. w Hotelu Kongresowym Centrum Biznesu w Kielcach. Po raz 
dwunasty rozdano tutaj statuetki oraz dyplomy Lidera Regionu 24 najlepszym 
podmiotom gospodarczym woj. świętokrzyskiego. Nagrody przyznała Kapituła 
powołana przez organizatora – redakcję „Echa Dnia”.

gorący. Wszyscy laureaci stawili się 
w komplecie, by na kieleckiej scenie ode-
brać zaszczyty i pochwalić się swoimi 
sukcesami. A jest czym, bo - jak powie-
dział wicemarszałek Grzegorz Świercz 
- obecny na uroczystości, region chociaż 
jest jednym z najbiedniejszych w kraju, 
rozwija się dynamicznie właśnie dzięki 
takim ludziom, jak Liderzy Regionu. 
Właśnie za ich sprawą gospodarka na-

biera rozpędu i coraz głośniej o regionie 
nie tylko w kraju, ale i za granicą.

- Burzliwe lata kryzysu mogą wielu 
przyprawić o mocne bicie serca, ale nie 
świętokrzyskich przedsiębiorców, którzy 
dobrze sobie radzą i nie poddają się prze-
ciwnościom losu – chwalił laureatów 
Radosław Brzóska z TVP, prowadzący 
uroczystość. Wojewoda Bożentyna Pał-
ka - Koruba uroczyste spotkanie nazwała 
wieczorem dumy z przedsiębiorców i ich 
wyników. 

Jak stwierdzili organizatorzy akcji, wy-
bór laureatów w tym roku był niezwykle 
trudny i Kapituła długo się zastanawiała, 
zanim podjęła decyzję, kto powinien być 
wyróżniony w poszczególnych kategoriach. 
Nagrodzone firmy dają obraz tego, które 
branże rozwijają się w Świętokrzyskiem 
najlepiej. Uważni obserwatorzy dorocznej 
nagrody szybko spostrzegą, że wśród laure-
atów są firmy, które nie po raz pierwszy od-
bierają statuetkę. To nie lada sztuka utrzy-
mać najwyższy poziom tak długo.
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Akcja „Krew darem życia”

Gdzie interweniować?

*Zajęcia w świetlicach * Telewizyjna Szkoła Pływania w OLIMPICU  
* Zaproszenie na lodowisko * Ognisko na zakończenie zimowych wakacji 

Jak już informowaliśmy w poprzednim 
numerze „ZS”, w związku z przyjęciem, na 
ostatniej sesji Rady Gminy, stanowiska RG 
dotyczącego wyłączania oświetlenia w gmi-
nie Strawczyn, w godzinach późnonocnych, 
wójt Tadeusz Tkaczyk zwraca się ponownie 
do mieszkańców gminy o wyrażenie opinii 
na temat: 

- czy wyłączać światło, obniżając w ten 
sposób poziom bezpieczeństwa w gminie, 
czy zachować stan aktualny. 

Opinie posłużą wójtowi do podjęcia osta-
tecznego stanowiska w tej sprawie.

Opinie prosimy kierować pod adre-
sem Urzędu Gminy w Strawczynie, e-mail:  
gmina@strawczyn.pl, tel.: 41/ 30-38-630.

Apel wójta gminy 
do mieszkańców

Gmina Strawczyn jest tym ośrodkiem 
w regionie, w którym mieszkańcy należą do 
najbardziej wrażliwych i chętnie się dzielą 
swoją cząstką życia. Nic dziwnego, że ekipa 
Centrum często tutaj gości, by pozyskiwać 
najcenniejszy lek. 

Tak będzie i w tym roku: 4 marca 
(niedziela ) od godz. 8.30 – 14.00, w Sa-
morządowym Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie - dawnym Gminnym 

Ośrodku Kultury - zostanie, po raz kolej-
ny, zorganizowana akcja oddawania krwi. 
Mamy nadzieję, że i tym razem mieszkańcy 
wezmą w niej udział, na krew oczekują bo-
wiem chorzy w szpitalach. Najcenniejszy 
lek na pewno uratuje komuś życie, pozwo-
li wielu ludziom cierpiącym powrócić do 
zdrowia. Tego leku nie można kupić w skle-
pie czy aptece, można go jedynie otrzymać 
dzięki wrażliwości ludzi dobrej woli.

Tego leku nie można kupić w aptece...
Krew jest chyba najbardziej deficytowym lekiem. Zapotrzebowanie na krew ro-

śnie a jego zapasy są ciągle zbyt małe. Aby je systematycznie odnawiać, Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach organizuje corocznie liczne 
akcje krwiodawcze.

Jednym z głównych problemów powiatu 
tej zimy jest  odśnieżanie dróg.  Za zimowe 
utrzymanie dróg odpowiedzialne są trzy ob-
wody drogowe, w tym III Obwód Drogowy 
w Strawczynku. 

Drogi powiatowe zostały sklasyfikowane 
w IV, V i VI standardzie zimowego utrzyma-
nia, pozostałe są poza standardem i mogą być 
odśnieżane dopiero po zakończeniu pracy na 
drogach o podwyższonym standardzie. Naj-
krócej rzecz ujmując, w standardzie IV dopusz-

cza się przerwy w komunikacji do 8 godz. po 
ustaniu opadów śniegu, w standardzie V prze-
rwy w komunikacji mogą sięgać do 24 godz., 
a w standardzie VI aż 48 godz. możliwa jest 
przerwa w komunikacji. Jak widać, w zależno-
ści od obfitości opadów, czasami mogą wystę-
pować problemy z komunikacją. Jednak w dzi-
siejszych czasach trudno sobie wyobrazić, aby 
droga była nieprzejezdna przez 2 dni. Niestety, 
zdarzają się sytuacje, w których mieszkańcy 
skarżą się na dość długi okres interwencji (od 

Gdy odśnieżanie szwankuje
Powiat kielecki jako jeden z największych powiatów ziemskich w Polsce ma ponad 

1100 km dróg, którymi zarządza wraz z 19 gminami, także z gminą Strawczyn.

momentu powiadomienia), a także nienależyte 
i staranne odśnieżenie i posypanie drogi, cza-
sami przejechanie piaskarki z podniesionym 
pługiem! O ile w tym pierwszym przypadku 
można usprawiedliwić służby – dysponują 
ograniczoną ilością sprzętu, o tyle druga sy-
tuacja jest karygodna. Dlatego też wszelkiego 
tego typu sygnały mieszkańcy powinni zgła-
szać jak najszybciej do władz gminnych, rad-
nych (mój numer tel.: 502 666 453) lub bez-
pośrednio kontaktować się z danym obwodem 
drogowym, który w okresie zimowym pełni 
całodobowe dyżury. Gmina Strawczyn pod-
lega pod Obwód Drogowy  w Strawczynku, 
tel.: (041) 303-87-77.

Tomasz Zbróg
radny powiatu kieleckiego

Poniżej przedstawimy harmonogram pracy 
świetlic:

Poniedziałek, 13 lutego: otwarte będą 
świetlice w: Oblęgorku, Oblęgorze, Strawczyn-
ku i Promniku,

Wtorek, 14 lutego: w tym dniu, od godz. 
12.00 do 15.00, otwarte będą świetlice w: Oblę-
gorku, Chełmcach, Strawczynku i Promniku

Środa, 15 lutego: otwarte będą świetlice w: 
Oblęgorze, Chełmcach i Strawczynku, 

Czwartek, 16 lutego: otwarte będą świetli-
ce w: Oblęgorku, Chełmcach, Promniku,

Piątek, 17 lutego: otwarte będą świetlice 
w: Oblęgorze, Promniku i Strawczynku,

Poniedziałek, 20 lutego: otwarte będą 
świetlice w: Oblęgorku, Oblęgorze, Strawczyn-
ku i Promniku,

Wtorek 21 lutego: otwarte będą świetlice 
w: Oblęgorku, Chełmcach i Strawczynku, 

Środa, 22 lutego: otwarte będą świetlice 
w: Oblęgorze, Chełmcach. Promniku i Straw-
czynku, 

Czwartek 23 lutego: – świetlice w tym 
dniu są zamknięte, albowiem odbędzie się 
finał Świetlicowego Turnieju Tenisa Stoło-

wego – szkoła w Promniku – godz.: 11.00 
– 17.00, 

Piątek, 24 lutego: otwarte będą świetlice w: 
Oblęgorze, Oblęgorku Chełmcach. i Promniku. 

W czasie ferii organizowane będą, w godzi-
nach: 11.00 – 13.00, zajęcia plastyczno - tech-
niczne ( np. orgiami, decoupage, malowanie na 
szkle itp.), 

w godz. 13.00 – 15.00 prowadzone będą 
gry planszowe, kalambury, zabawy integracyj-
ne itp., godz. 15.00 – 17.00 będzie to czas na gry 
zręcznościowe, grę w bilard i tenis stołowy.

W świetlicach prowadzone będą eliminacje 
do Świetlicowego Turnieju Tenisa Stołowego, 
którego finał odbędzie się w szkole w Promniku.

Zapraszamy również do Centrum Spor-
towo – Rekreacyjnego w Strawczynku., gdzie 
młodzież ucząca się może skorzystać z promo-
cyjnych biletów na basen. Od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00 – 16.00, bilet kosztuje 4.50 
– druga godzina jest za darmo. 

Na pływalni OLIMPIC, we współpracy 
z Telewizją Kielce, organizowana będzie Tele-
wizyjna Szkoła Pływania - w poniedziałki, śro-
dy i piątki. Zapisy prowadzi Telewizja Kielce.

W Centrum Sportowo – Rekreacyjnym 
w Strawczynku w czasie ferii można również 
skorzystać z lodowiska. 

Zapraszamy także na ognisko z okazji za-
kończenia ferii – odbędzie się ono w piątek, 24 
lutego br., w Centrum Sportowo – Rekreacyj-
nym w Strawczynku. 

Szczegółowy rozkład zajęć świetlicowych 
oraz inne informacje o feriach dostępne są na 
stronie www.olimpicstrawczyn.pl w zakładce 
zajęcia i konkursy. 

Dzieci i młodzież zapraszamy również do 
świetlicy w Hucisku: sołtys wsi Anna Kruszew-
ska wraz z radną wsi Hucisko Teresą Raczyńską 
organizują tam „Ferie na wesoło”. 

Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki, 
środy i piątki od godz.: 10.00 do 14.00 , we 
wtorek i czwartek od 14.00 do 17.00. Będzie 
można zapoznać się z technikami origami, po-
grać w gry planszowe i zręcznościowe, rzeźbić 
w masie solnej. Zaplanowano również zabawę 
walentynkową oraz poczęstunek dla uczestni-
ków zajęć. 

Ferie współfinansowane są przez Urząd 
Gminy Strawczyn, Samorządowe Centrum Kul-
tury i Sportu w Strawczynie oraz sponsorów. 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” zaprasza 
na zabawę ostatkową, która odbędzie się 19 lu-
tego 2012 roku ( niedziela) w świetlicy, w Ob-
lęgorze, o godz.: 16.30.

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież 
z gminy Strawczyn do udziału we wspólnej za-
bawie karnawałowej.

Ferie zimowe bez nudy !
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu zaprasza wszystkie dzieci i i młodzież na za-

jęcia świetlicowe organizowane w czasie ferii zimowych (11 – 26 lutego br.). Świetlice w cza-
sie ferii będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00 – 17.00.
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dokończenie ze str. 1
Miło nam poinformować naszych 

Czytelników, że wśród laureatów Lide-
rów Regionu 2011 zostali także: gmi-
na Strawczyn w kategorii „Sport, 
turystyka, rekreacja” oraz DEFRO 
z Rudy Strawczyńskiej, które otrzyma-
ło statuetkę Ambasadora Regionu.

W imieniu naszej gminy statuetkę, 
m.in. z rąk wojewody świętokrzyskiego, 
odebrał wójt Tadeusz Tkaczyk, natomiast 
w imieniu firmy DEFRO – główna księ-
gowa – Jadwiga Jakubczyk. Obydwoje 
podziękowali serdecznie Kapitule za to 
wyróżnienie, podkreślając, że w sukcesie 
tym wielką zasługę mają załoga przedsię-
biorstwa z Rudy Strawczyńskiej oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy i Centrum Sportu 
i Rekreacji w Strawczynku.

W specjalnie wydanym folderze 
organizatorzy akcji wiele miejsca po-
święcili także laureatom z naszej gmi-
ny. O Ambasadorze Regionu – DEFRO 
czytamy m.in.: „ Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe DEFRO z Rudy Straw-
czyńskiej szczyci się niekwestionowa-
ną pozycją największego na polskim 
rynku producenta markowych, ener-

Laureaci nagrody Lider Regionu 2011 - zdjęcie „rodzinne” na scenie sali konferencyjnej Hotelu Kongresowego w Kielcach.

Liderzy Regionu 2011 - gala w Hotelu Kongresowym w Kielcach

Gmina Strawczyn  
oraz DEFRO wśród laureatów !

gooszczędnych kotłów na paliwa stałe. 
W tegorocznej edycji Liderów Regionu 
zdobyła prestiżowy tytuł Ambasadora 
Regionu, gdyż ogromne sukcesy odnosi 
także na zagranicznych rynkach. Pod-
bija kraje europejskie oraz azjatyckie 
i znakomitą marką rozsławia święto-
krzyski region”.

O gminie Strawczyn można prze-
czytać m.in.:” Władze gminy, z wójtem 
Tadeuszem Tkaczykiem, doskonale ro-
zumieją, że nie tylko naturalne walory 
środowiskowe, zabytki sakralne oraz 
wycieczki „szlakiem wielkich pisarzy”, 
stanowią o atrakcyjności turystycznej 
miejsca. Postawiły więc na budowę bazy 
sportowo-rekreacyjnej. Za to otrzymały 
tegoroczną nagrodę Lidera Regionu”.

Laureaci nagrody powiedzieli m.in.: 
Robert Dziubeła – właściciel DE-

FRO: - Od lat rozwój firmy jest stabilny 
i z każdym rokiem umacniamy się na 
pozycji lidera w zakresie technicznych 
i projektowanych innowacji oraz two-
rzenia nowoczesnych rozwiązań. Nasze 
wieloletnie doświadczenie pozwala nam 
zaspokajać potrzeby najbardziej wyma-
gających klientów oraz zaprojektować 

funkcjonalne, estetyczne i nowoczesne 
urządzenia grzewcze.”

Tedeusz Tkaczyk – wójt gminy 
Strawczyn: - Cieszę się z wyróżnienia, 
zwłaszcza że dostaliśmy je w dziedzinie, 
która od dawna jest naszym prioryte-
tem. Bardzo zależy nam na tym, aby na-
sza gmina przyciągała turystów. Mamy 
też świadomość, że aktywny wypoczy-
nek ma wpływ na zachowanie zdrowia 
i dobrej kondycji naszych mieszkań-
ców. Przyczynia się także do zapobiega-
nia patologiom społecznym i odgrywa 
ważną rolę w wychowaniu dzieci i mło-
dzieży. Nasze obiekty sportowe są dumą 
nie tylko gminy Strawczyn, ale całego 
województwa świętokrzyskiego”.

Po uroczystej gali, której ozdobą 
były artystyczne popisy Kacpra Sikory, 
finalisty programu „Mam talent”, goście 
do późna bawili się na bankiecie w patio 
przy muzyce zespołu COMO NO. Tutaj 
widzieliśmy wieloosobową reprezenta-
cję Urzędu Gminy w Strawczynie oraz 
właścicieli DEFRO Justynę i Roberta 
Dziubełę. Liderzy Regionu 2011godnie 
uczcili swoje, gospodarcze sukcesy.

Teks i zdjęcia: Jerzy Kosowski
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Ciekawa akcja książnicy szkolnej w Oblęgorku

Szkołę Podstawową im. S. Żerom-
skiego w Strawczynie zaszczycili bar-
dzo mili goście -  Babcie i Dziadkowie 
uczniów II klasy, którzy, zaproszeni 
przez swe wnuczęta, radośnie przybyli 
na obchody Dnia Babci i Dziadka. 

Z okazji tego pięknego święta, ucznio-
wie  wspólnie z wychowawcą (T. Woźniak) 
i nauczycielem - bibliotekarzem (M. Kur-
czyńską) zorganizowali akademię, której 
przyświecało motto: ”Z Babcią i Dziad-
kiem przez życie łatwiej iść. Za wszystko 
z całego serca dziękujemy Im już dziś”.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Elż-
bieta Błaszczyk, witając przybyłych gości 
i kierując do nich słowa najgorętszych ży-
czeń. Następnie uczniowie przywitali swo-
ich bliskich noworocznym tangiem w wy-
konaniu solisty K. Woźniaka oraz tancerzy: 
N. Wójcik, M. Woźniak, K. Wawrzeń-
czyka i K. Wittycha. Wszyscy uczniowie 
z wielkim zaangażowaniem brali udział  
w akademii, na którą złożyły się:  tańce, 
piosenki, scenki z codziennego życia oraz 
inscenizacja  bajki pt. Żuraw i czapla”.

Uroczyste spotkanie przebiegało w mi-
łej atmosferze, przy słodkim poczęstunku, 
o który zatroszczyli się rodzice. Na zakoń-
czenie uczniowie wręczyli uradowanym 
Babciom i Dziadkom przygotowane  spe-
cjalnie na tę okazję upominki, a p. dyrektor 
podziękowała gościom za przybycie.

*
Jak co roku, w styczniu obchodzili-

śmy w Zespole Placówek Oświatowych 
w Promniku piękne święto: „DZIEŃ 
BABCI I DZIADKA”. 

W naszej szkole ten dzień wyglądał 
wyjątkowo, bowiem uczniowie przygoto-
wali dla zebranych gości piękny program 
artystyczny i koncert życzeń.

Uczniowie klas I – VI recytowali 
wiersze, śpiewali piosenki i przedstawili 
krótką scenkę pt. „Piekł dziadek babkę”. 
Gimnazjalistki zaśpiewały piękne kolędy 
i wielkie muzyczne przeboje we własnych 
aranżacjach.  

Bardzo licznie przybyli Babcie i Dziad-
kowie mieli okazję podziwiać swoje po-
ciechy i cieszyć się płynącymi z ich serc 
ciepłymi słowami. Byli bardzo wzruszeni 
występami wnuków i w niejednym oku za-
kręciła się łezka. 

Miłym zakończeniem był wspólny 
słodki poczęstunek, podczas którego czas 
umiliły piosenki z lat 60. wykonane przez 
studentów Uniwersytetu J. Kochanowskie-
go, wydziału muzyki: Bartosza i Anety. 

Do życzeń składanych Babciom 
i Dziadkom przez ich pociechy dołączyli 
się także organizatorzy uroczystości, grono 
pedagogiczne i dyrektorka placówki Elż-
bieta Gieroń.

Dzień Babci  
i Dziadka

„Głośne czytanie to wspólna wędrówka po wspaniałym ogrodzie z pięknymi 
okazami książek”

Bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka ma jego stały kontakt z książką. 
Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest najlepszą drogą do poznania 
świata. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, w szkolnej bibliote-
ce w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku odbywają się zajęcia literac-
ko-plastyczne, w których uczestniczą uczniowie klas „0”. Zajęcia prowadzone 
są przez nauczyciela bibliotekarza Monikę Walas.

„Hece w bibliotece”

Pierwsze lata edukacji są najważniej-
sze dla pozytywnego nastawienia mło-
dych czytelników do czytania, dlatego 
naszym celem jest kształtowanie umiejęt-
ności uważnego słuchania, rozbudzanie 
potrzeby czytania, rozwijanie wyobraź-
ni, kreatywności, twórczości plastycznej 
i literackiej, wzbogacanie słownictwa, 
integracja wewnątrzklasowa.

Nasze działania obejmują przede 
wszystkim wspólne czytanie oraz zabawy 
ruchowe i muzyczne inspirowane książką, 
ilustrowanie przeczytanych książek, bajek, 

wierszy. Cieszy fakt, że dzieci wykazują 
duże zainteresowanie tego typu zajęciami, 
chętnie w nich uczestniczą i z niecierpli-
wością czekają na kolejne spotkanie.

Zajęcia te stwarzają uczniowi szan-
sę poznawania świata książki i rozwoju 
zainteresowań czytelniczych, a nauczy-
cielowi bibliotekarzowi pracować w taki 
sposób, aby dzieci czerpały z tej pracy 
radość, rozwijały wyobraźnię i aktyw-
ność, zyskiwały umiejętność uczenia się 
i sprawiały, że dzieci chętnie będą sięgać 
po książkę.           (M.W.)
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Wybory samorządu szkolnego w ZPO Oblęgorek.

Konkurs Fundacji Dzieci i MłodzieżyJasełka

W ZPO w Oblęgorku: wybory inaczej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
ogłasza Ogólnopolski Konkurs Gran-
towy, w ramach Programu „Równać 
Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Celem programu 
jest wyrównywanie szans na dobry 
start w dorosłe życie młodzieży z tere-
nów wiejskich i małych miast (do 20 
000 mieszkańców) poprzez podnosze-
nie ich kompetencji i rozwój umiejęt-
ności społecznych.

W Ogólnopolskim Konkursie Gran-
towym o dotacje do 40 000 zł na pro-
jekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 
czerwca 2012 r.  a 30 listopada 2013 r.) 
mogą ubiegać się organizacje pozarzą-
dowe (zarejestrowane w formie stowa-
rzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich 
i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 
22 lutego 2012 roku. Informacje o kon-
kursie i dostęp do formularza aplikacyj-
nego znajdują się na stronie interneto-
wej: www.rownacszanse.pl

Równać szanse !

Na tydzień przed uroczystością ucznio-
wie wyruszyli do mieszkańców Korczyna 
z upieczonymi przez nauczycieli i obsługę 
szkoły piernikami.  Zebrane datki w kwo-
cie ponad 700 zł przekazane zostały w dniu 
jasełek na ręce prezesa Stowarzyszenia na 
rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej „Razem” Iwony Kukulskiej. Wszyst-
kim ofiarodawcom bardzo dziękujemy.

Przedstawione przez uczniów jaseł-
ka dostarczyły widzom wielu wzruszeń. 
Oprócz tradycyjnych postaci takich jak: 
Maryja, Józef, Trzej Królowie, pasterze 
czy aniołowie na scenie pojawili się także 
ludzie zagubieni, którzy nie mogli odnaleźć 
swojej drogi, którzy czegoś lub kogoś szu-
kali. Na koniec okazało się, że tym „Kimś” 
był właśnie nowonarodzony Jezus.

Sceny, które przedstawiali uczniowie 
przeplatane były starymi, a także współ-
czesnymi kolędami i pastorałkami. Po 
około półtoragodzinnym przedstawieniu 
wszyscy uczniowie rozeszli się do do-
mów, aby przekazać w imieniu dyrektor 
i wychowawców klas serdeczne życzenia 
noworoczne.

...to tytuł jasełek przedstawionych przez uczniów SP w Korczynie, przygoto-
wanych pod czujnym okiem Ireny Wilczyńskiej i Emilii Marszałek.

„Ten szczególny  
dzień się budzi”...

Tego dnia w ZPO w Oblęgorku od 
samego rana panowała gorączkowa 
atmosfera. Wchodzących do szkoły 
witała informacja o tym, że w budyn-
ku znajduje się lokal wyborczy. Na lek-
cjach co chwilę dało się słyszeć przy-
tłumione szepty uczniów: „Na kogo 
oddajesz głos?”, „Jak myślisz, kto wy-
gra?”. Niecierpliwi w trakcie przerw 
zaglądali do specjalnie przygotowanej 
na tę okoliczność sali gimnastycznej. 
„Prawdziwa urna!”, „O, parawan!” 
– takie okrzyki dochodziły co rusz do 
uszu dyżurujących nauczycieli. 

W tym czasie przedstawiciele kończą-
cej kadencję Rady Samorządu Uczniow-
skiego i nowo wybrani opiekunowie – p. 
Błażej Bujała i p. Jarosław Skoczylas 
– nie próżnowali. Karty do głosowania, 
listy uprawnionych do oddania głosu, 
komisja wyborcza – wszystko idealnie 
przygotowane na tę niezwykłą chwilę, 
jaką było dla oblęgorskich uczniów spo-
tkanie z... demokracją.

I zaczęło się! Kolejne klasy w usta-
lonym porządku pod opieką nauczyciela 
niczym rozgrzana lawa wlewały się do 
lokalu. Ostatnie dyskusje, rzut oka na 
twarze uśmiechających się z wywieszo-
nych fotografii kandydatów. A potem 
niezwykła chwila powagi – pobranie kar-
ty i oddanie głosu na jednego kandydata. 

Jeszcze tylko wrzucenie karty do urny i... 
znów szepty i radosny śmiech. Donio-
słość wydarzenia nie pominęła również 
czuwających nad przebiegiem wyborów 
nauczycieli – galowy ubiór, poczucie 
odpowiedzialności i duma z dojrzałości 
oblęgorskich adeptów demokracji.

Z rozmów przeprowadzonych z gim-
nazjalistami wynikało, że bardzo świa-
domie i odpowiedzialnie dokonywali 
wyboru. Dokładnie zapoznali się z ha-
słami wyborczymi i programami po-
szczególnych kandydatów. Twierdzili, 
że kiedy dokonywali wyboru, nie liczy-

ły się chwytliwe hasła, ale osoba – czy 
można jej zaufać, czy dotrzyma danego 
słowa. Swój głos oddawali tym, których 
już wcześniej poznali z dobrej strony.

Uczniowie ZPO w Oblęgorku wzięli 
udział we wspaniałej lekcji kształtowa-
nia postaw obywatelskich i świadomego 
uczestnictwa w życiu demokratycznego 
państwa. Nie od dziś bowiem wiado-
mo, że „Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie” (Andrzej 
Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczy-
pospolitej).

Marzena Walczak

Świadome uczestnictwo  
w życiu demokratycznego państwa
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Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

informuje: 
Każdy rolnik, który chce odzyskać 

część pieniędzy wydanych na olej na-
pędowy, używany do produkcji rol-
nej, powinien zbierać faktury VAT:

• w terminie od 1 lutego 2012 r. 
do 29 lutego 2012 r. należy złożyć od-
powiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w zależności od 
miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
z  fakturami VAT (lub ich kopiami) sta-
nowiącymi dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 września 2011 r. 
do 31 stycznia 2012 r., 

• w terminie od 1 sierpnia 2012 r. 
do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć od-
powiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z  fakturami VAT (lub ich kopia-
mi) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2012 
r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2012 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowe-
go w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość 
ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przy-

padku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie

1 - 31 października 2012 r. w przy-
padku złożenia wniosku w drugim 
terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy lub 
miasta, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 23 
sierpnia 2006 r. w sprawie przekazy-
wania gminom dotacji celowej na po-
stępowanie w sprawie zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej i jego wypłatę.

Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku informuje, że niedziela jest 
dniem bezpłatnego wstępu do muzeum. 

W ub. roku Pałacyk Sienkiewicza 
odwiedziło ponad 50 000 zwiedzają-
cych. Niestety, wciąż najmniejszą grupę 
odwiedzających stanowią mieszkańcy 
naszej gminy. Może ta możliwość bez-
płatnego zwiedzenia  będzie zachętą do 
odwiedzenia muzeum.

W niedziele  
– wstęp bezpłatny !

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wynajem lokalu użyt-
kowego w budynku krytej pływalni w Strawczynku na okres 10 lat na prowa-
dzenie określonej działalności gospodarczej, tj.

1. lokalu użytkowego o pow. 15 m2 przewidzianego na prowadzenie gabinetu 
odnowy biologicznej np. (gabinet masażu)

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 500 zł netto + podatek 
VAT w wysokości ustawowej.

Uwaga:
W cenę wynajmu wliczono ogrzewanie lokalu. Czynsz najmu lokali nie obejmuje 

kosztów eksploatacji przedmiotu najmu.
Koszty eksploatacji (energia elektryczna, woda zimna i ciepła, kanalizacja, usu-

wanie odpadów komunalnych) oraz przystosowania przedmiotu najmu do działalno-
ści gospodarczej ponosi najemca.

Wysokość czynszu najmu podlegać będzie corocznej waloryzacji o średniorocz-
ny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

Czynsz płatny będzie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
Budynek krytej pływalni w Strawczynku zlokalizowany jest na działkach  

Nr 253/4 i 253/6.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Strawczyn zgodnie z księgą wieczystą 

Nr KI1L/00068738/3. Uprzedza się, że budynek krytej pływalni został w całości od-
dany w użyczenie Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie powo-
łanego do gospodarowania i zarządzania tym obiektem.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 .03.2012 o godz. 10:00 w Centrum Sportowo 
- Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku.

Wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościo-
wych dopuszczonych do obrotu publicznego w wysokości:

· 100,00 zł dotyczące udziału w przetargu na wynajem lokalu użytkowego 
o pow.15 m2

należy wpłacić w terminie do 29.02.2012 w Banku Spółdzielczym w Łopusznie 
Oddział Strawczyn na konto SCKiS 80 8499 0008 0301 1201 2000 0001

Termin początkowy umów najmu zostanie określony w ciągu 21 dni od rozstrzy-
gnięcia przetargu.

Biorąc pod uwagę przystosowanie przedmiotu najmu przez wynajmującego do 
działalności gospodarczej, umowy najmu uwzględniać będą obniżenie o 50 % mie-
sięcznego czynszu najmu przez pierwsze trzy miesiące wynajmu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne krajowe i zagraniczne 
oraz cudzoziemcy - po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami.

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie 
zaliczone na poczet ceny za czynsz, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzy-
mują zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub za-
kończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech dni 
od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym przez Wynajmującego celem zawarcia umowy, or-
ganizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zainteresowani przetargiem będą mieli możliwość obejrzenia lokali w dniach od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 do 29.02.2012
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu będą dostępne na stronie interneto-

wej UG Strawczyn, oraz pływalni OLIMPIC (www.olimpicstrawczyn.pl).
Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi udziałem w przetargu jest 

pan Andrzej Barwiński, tel. (41)333-57-97 wew. 202 - budynek krytej pływalni

OGŁOSZENIE
Dyrektor Samorządowego 
 Centrum Kultury i Sportu
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X Konkurs Poezji i Recytacji im. Karola Wojtyły

Od 1 stycznia 2012 r. Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Bobrzy” realizu-
je projekt „Komputer też ma 50 lat – 
kurs komputerowy dla mieszkańców 
terenu Dorzecze Bobrzy” finansowany 
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki Działanie 9.5 „Oddolne ini-
cjatywy na obszarach wiejskich”

• Celem projektu jest przeszkolenie 
50 osób z terenu LGD „Dorzecze Bo-
brzy” w zakresie podstawy obsługi kom-
putera, internetu a także komunikatorów 
typu Skype, Gadu-Gadu itp.

• Kurs komputerowy prowadzony 
będzie na terenie gmin: Miedziana Góra, 
Mniów, Strawczyn, Piekoszów i Za-
gnańsk. 

• Zaplanowano przeprowadzenie 100 
h zajęć - po 20 h w każdej z gmin. 

• Termin zajęć luty – czerwiec 2012 r.

• Do udziału w projekcie zapraszamy:
- mieszkańców terenu LGD „Dorze-

cze Bobrzy” tj. gminy Miedziana Góra, 
Mniów, Strawczyn, Piekoszów i Za-
gnańsk

- w wieku powyżej 45 lat
- przejawiające aktywność społeczną, 

przynależące do jednej z formalnych lub 
nieformalnych organizacji społecznych 
aktywnie działających na terenie LGD.

• Udział w kursie jest bezpłatny. 
Organizatorzy zapewniają bezpłatne 
materiały szkoleniowe. 

• Więcej informacji dotyczących pro-
jektu, spotkania informacyjnego oraz 
rekrutacji udzielane są pod numerem te-
lefonu 41/303 22 44; e-mail: dorzecze-
bobrzy1@wp.pl; www.dorzeczebobrzy.
eu zakładka „Komputer też ma 50 lat”.

„KOMPUTER  
TEŻ MA 50 LAT”

Jak powiedział nam inicjator i głów-
ny organizator imprezy, nauczyciel reli-
gii i nauczania muzycznego w SP Porze-
cze – Dariusz Kurpiński, przedmiotem 

Z miłości do Boga
Jubileuszowy X Konkurs Poezji i Recytacji im. Karola Wojtyły odbył się 

w Szkole Podstawowej w Porzeczu. Wzięło w nim udział 91 uczestników z 18 
szkół zlokalizowanych w wielu gminach, m.in.: w Kielcach, Ostrowcu, Leszczy-
nach, Promniku, Oblęgorku, Łopusznie, Sarnówku i Dobrzeszowie.

nie wolno przy tym stosować gestów i re-
kwizytów oraz podkładów muzycznych.

Warto podkreślić, iż – podobnie jak 
w latach poprzednich – konkurs miał 

wielu sponsorów: Towarzystwo Szkoły 
Katolickiej w Kielcach, Zespół Szkół 
Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Sta-
nisława Kostki, Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Parafię 
w Chełmcach z ks. proboszczem Stani-
sławem Malcem, Radę Gminy w Mie-
dzianej Górze. Dzięki nim, nagrodzeni 
zostali wszyscy uczestnicy recytacji oraz 
twórcy wierszy. Dzieciom i młodzieży 
zapewniono także posiłek i słodycze

Przesłuchania w grupach, przed ko-
misjami konkursowymi, trwały blisko 4 

współzawodnictwa jest 
polska poezja religijna: re-
cytowana i tworzona, zaś 
jego celem jest uwrażli-
wianie dzieci i młodzieży 
na wiarę w Boga i piękno 
poezji. Konkurs jest for-
mą wyrazu wdzięczności 
Bogu w Trójcy jedynemu 
za dar Papieża – Polaka.

Konkurs, od lat, odbywa 
się w dwóch kategoriach: 
recytacji poezji religijnej 
oraz twórczości własnej. 
Każda kategoria jest repre-
zentowana przez trzy grupy 
wiekowe: I – klasy I – III, II 
– klasy IV – VI, III – gim-
nazja. Uczestnicy prezentu-
ją wiersz lub jego fragment 
o tematyce dotyczącej 
świętości. Czas prezentacji, 
to maksymalnie 3 minuty, 

godziny. Potem jury wytypowało zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach, 
których uhonorowano dyplomami i na-
grodami. Było wiele radości i zadowo-
lenia. Dodajmy, że w poszczególnych 
kategoriach zwyciężyły: Karolina Sob-
czyk, Paulina Barwińska, Gabriela 
Papaj, Agata Ślusarczyk, Weronika 
Dachowska, Karolina Garbas i Ka-
rolina Kurpińska. Nagrody główne 
otrzymały pierwsze trzy osoby w każdej 
kategorii. 

W konkursie uczestniczyli także 
uczniowie z ZPO w Oblęgorku i ZPO 
w Promniku.

(Kos.)

Laureaci nagród w konkursie religijnym w Porzeczu.

Uczestniczki konkursu z ZPO Promnik, 
w świetlicy SP w Porzeczu, w przerwie 
konkursu.
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e-mail: kospress@onet.pl

Zagnańska II Liga Futsala

W lidze występowało 16 drużyn 
(7 z Kielc, 8 z gminy Zagnańsk i 1 ze 
Strawczyna). Trzy pierwsze miejsca 
uzyskiwały awans do I ligi. Drużyna ze 
Strawczyna zajęła najgorsze dla spor-

towca, pechowe 4 miejsce. Losy awansu 
warzyły się do ostatniej kolejki. W ostat-
niej kolejce, mimo zwycięstwa, które 
mogło zadecydować o naszym awansie 
niespodziewanej porażki doznał vice-

Awans był blisko !
Od 5 listopada ub. roku do 15 stycznia br. odbywały się rozgrywki Zagnań-

skiej II Ligi Futsalu. Naszą gminę reprezentowali zawodnicy ze Strawczyna pod 
nazwą Jedynka Strawczyn.

W Gimnazjum nr 1 w Strawczynie odbył 
się apel poświęcony przeciwdziałaniu prze-
mocy w szkole, który był jednocześnie inau-
guracją przystąpienia szkoły do programu 
społecznościowego „Szkoła bez przemocy”.

Uczniowie klasy III b, pod opieką  
p. J. Niwińskiej – Fidor i p. M. Kozioł, we 
współpracy z pedagog J. Bożecką, przygoto-
wali i zaprzentowali scenki, w których poka-
zali, w jaki sposób relacje rodzinne i  rówie-
śnicze mogą wpływać na kształtowanie się 
agresywnych postaw wśród młodzieży oraz 
jakie mogą być tego konsekwencje. Ucznio-
wie przygotowali również na tę okoliczność 
plakaty negujące zachowania agresywne. 

„Szkoła bez przemocy”

Centrum Kultury i Sportu w zapra-
sza mieszkańców, bez względu na wiek, do 
udziału w licznych kołach zainteresowań, 
w których można się wiele nauczyć, pogłę-
bić swoje zainteresowania, poznać wielu no-
wych znajomych. Oto nasza oferta:

Kółko fotograficzne
Zajęcia dla miłośników fotografii w świe-

tlicach i w plenerze, połączone ze zwiedzaniem 
i poznawaniem swojej gminy i otoczenia. Do-
brej marki aparaty.

Zajęcia będzie prowadził instruktor kultu-
ry Stanisław Śliwa, tel.: 695343409.

Kółko modelarskie
Zajmować się będzie budową modeli kar-

tonowych, okrętów, samolotów oraz prostych 
modeli latających. Zajęcia pozwolą rozwinąć 
zdolności manualne, pobudzać wyobraźnię 
i zręczność oraz uczyć koncentracji.

Zajęcia poprowadzi instruktor kultury Ju-
styna Sagan, tel.: 691343403.

Kółko origami
W czasie zajęć uczestnicy będą mogli za-

poznać się z różnymi technikami orgiami, np. 
układania przestrzennego płaskiego, moduło-
wego. Tematy pracy dostosowane będą do za-
interesowań.

Zajęcia poprowadzi instruktor kultury Re-
nata Zapała, tel.: 605041736.

Kółko decoupage
Decoupage - technika ozdabiania przed-

miotów, polegająca na przyklejaniu na odpo-
wiednio spreparowaną powierzchnię: drewna, 
metalu, szkła wzoru z papieru i pokryciu go 
warstwami lakieru.

Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość 
odkrycia w sobie zdolności estetycznych oraz 
wyrażania swoich emocji za pomocą techniki.

Zajęcia prowadzi instruktor  kultury Ma-
riola Snoch, tel.: 691343410.

Zapisy w świetlicach oraz w CKiS, tel.: 41 
3038635. Początek zajęć już od marca bieżące-
go roku. Liczba miejsc w grupie ograniczona! 
Udział w pracach kół - bezpłatny. 

Oferta nie tylko 
dla młodych !

lider Płomień Niewachlów, 
który uległ drużynie z Zacheł-
mia. Te dwie drużyny oraz 
zwycięzca ligi Becher Kielce 
uzyskały awans do najwyż-
szej klasy rozgrywek. Warto 
dodać, że był to zarazem naj-
lepszy występ drużyny z na-
szej gminy. Świadczy o tym 
końcowy bilans – 34 punkty, 
11 zwycięstw, 1 remis, 3 po-
rażki, 81 bramek strzelonych 
i 39 straconych. 

Najskuteczniejszym zawod-
nikiem Strawczyna był Karol 
Sikora zdobywca 19 bramek. 
Naszą drużynę reprezentowali: 
Marcin Zieliński (kapitan), 
Tomasz Błaszczyk (bram-
karz), Karol Sikora, Marcin 
Nawrot, Jarosław Raczyński, 
Paweł Picheta, Szymon Strze-
lecki, Michał Ciszek, Mateusz 
Majka, Kamil Zapała, Sylwe-
ster Wierzbicki i Bartosz So-
siński – na zdjęciu. 

Wszyscy wierzymy, że za 
rok będzie jeszcze lepiej i dru-
żyna awansuje do I Ligi.


