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Z sesji Rady Gminy

Mimo zimy za oknem

Radni przyjmują uchwałę o gospodarce odpadami komunalnymi w gminie.

• Przyjęto 
pakiet uchwał 
„śmieciowych”

• Zgoda na fundusz  
sołecki w 2014 r.
Na kolejnej sesji Rady Gminy  

– 20 marca 2013 r. – radni podjęli kilka 
ważnych decyzji, dotyczących gminy i jej 
mieszkańców, przede wszystkim przy-
jęli pakiet uchwał tzw. „śmieciowych” 
regulujących gospodarkę odpadami, od 
lipca tego roku, do czego obliguje m.in. 
ustawa o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach.

Radośnie 
powitali Wiosnę 

Targi Dom, Ogród i Ty oraz Kamień i Agrotravel

Wyjątkowo długa i mroźna zima 
mocno dała się nam we znaki. Tym 
większa była więc nasza radość z sym-
bolicznego jej pożegnania. 

21 marca, w ZPO w Strawczynie, ofi-
cjalnie przywitaliśmy Wiosnę. W szkole 
od samego rana panowało wielkie poru-
szenie związane z obchodami Pierwszego 
Dnia Wiosny. O godzinie 10.00 wszyscy 
uczniowie wraz z wychowawcami oraz 
dyrekcją szkoły zebrali się w sali gimna-
stycznej, aby rozpocząć uroczystość. 

Stoisko „DEFRO” cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

„DEFRO” i LGD „Dorzecze 
Bobrzy” wśród wystawców

- czytaj na str. 3
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Obrady otworzył przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Zdyb, witając 
uczestników sesji, z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem i radnym powiatu Stefanem 
Pacakiem. Radni przyjęli porządek ob-
rad, po czym przeszli do jego realizacji.

W ramach zapytań i interpelacji radna 
Monika Kubała zapytała o lokalizację 
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów 
Komunalnych, prosząc, jeżeli jest moż-
liwość, o rozważenie innej lokalizacji 
punktu, nie umieszczać go w Strawczyn-
ku przy świetlicy wiejskiej.

Radny Paweł Wolder złożył inter-
pelację na piśmie, zwracając uwagę na 
zaśmiecanie posesji odpadami niebez-
piecznymi (pochodzenia szpitalnego) dla 
okolicznych mieszkańców i prosząc wła-
dze gminy o interwencje w tej sprawie.

Sołtys Huciska Anna Kruszewska 
zapytała wójta czy w sprawie odwodnie-
nia ul. Szkolnej w Strawczynie było pro-
wadzone jakieś dochodzenie organów 
ścigania (prokuratury, policji).

Ustosunkowując się do tych pytań 
i postawionych problemów, w trakcie 
obrad, wójt oraz kierownik Referatu 
Infrastruktury Technicznej Zdzisława 
Adamczyk odpowiedzieli:

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów 
Komunalnych rzeczywiście jest zaplano-
wany na terenie gminnym w Strawczyn-
ku, ale wójt jest otwarty na inne propo-
zycje lokalizacji tego punktu. Problem 
zaśmiecania posesji niebezpiecznymi 
odpadami w Rudzie Strawczyńskiej zo-
stał zgłoszony przez UG policji. W spra-
wie odwodnienia ul. Szkolnej nie były 
prowadzone żadne dochodzenia orga-
nów ścigania ani innych instytucji.

Wójt gminy przedstawił następnie in-
formacje o realizacji uchwał Rady Gminy 
oraz ze swoich prac między sesjami RG 
(omówienie publikujemy oddzielnie).

Radni przyjęli, w toku obrad, nastę-
pujące uchwały, w sprawach:

- zmian w budżecie gminy – omówi-
ła je skarbnik, gminy Justyna Stępień: 
zmiany wynikają m.in. z dotacji woje-
wody świętokrzyskiego do przebudowy 
drogi Strawczynek – Trupień (760.796 zł). 
Zmieniono także zapis w uchwale nr XXIII
/193/2013 RG z 21 lutego 2013 r., który 
otrzymał brzmienie: „Wydatki na progra-
my i projekty realizowane ze środków po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz innych źródeł zagranicznych, niepod-
legających zwrotowi realizowane w roku 
budżetowym w wysokości: 4.972.162 zł”,

Z sesji Rady Gminy
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- zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Strawczyn 
na lata: 2013 – 2023” – wynikających 
z rozporządzenia ministra finansów z 10 
stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jednostki samorzą-
du terytorialnego oraz bieżących zmian 
w budżecie gminy,

- wyrażenia zgody na wyodrębnie-
nie w budżecie gminy środków stano-
wiących fundusz sołecki w 2014 r. – 
kwoty określi się w czerwcu br.,

- uchwalenia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy Strawczyn w 2013 roku”,

- „Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy Straw-
czyn”,

- wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty,

- wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właści-
ciela nieruchomości,

- określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,

- określenie szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opła-
tę. (Omówienie szczegółowe przyjętych 
uchwał „śmieciowych” publikujemy od-
dzielnie na str. 4).

- zmiany uchwały RG z 27 czerw-
ca 2012 r. w sprawie powołania Rady 
Społecznej samodzielnego SZOZ 
w Strawczynie – w skład rady, z ra-
mienia wojewody, wszedł Włodzimierz 
Szczepański,

- wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości, położonej 
w Korczynie, na rzecz Skarbu Pań-
stwa – z przeznaczeniem na realizację 
planowanej inwestycji celu publicznego 
pn. „Budowa zbiornika wodnego Wierna 
Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gm. 
Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn”.

Radni przyjęli sprawozdanie z wyso-
kości średnich wynagrodzeń nauczycieli, 
na poszczególnych stopniach awansu za-
wodowego, zatrudnionych w 2012 roku 
oraz raporty jednostek organizacyjnych 
gminy za 2012 rok.

Na zakończenie obrad, przewod-
niczący Rady Gminy Stanisław Zdyb 
odczytał pismo wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego z życzeniami i gratula-
cjami dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa 
oraz przekazał uczestnikom sesji życze-
nia z okazji Świąt Wielkanocnych. Na 
tym sesję zamknięto.

(Kos.)

Pierwszą atrakcją programu było za-
prezentowanie stroju Pani Wiosny. Każda 
klasa miała wybrać swojego przedstawi-
ciela, który najlepiej odegrałby tę rolę. 
Wysiłki uczniów oceniało jury, w skład 
którego wchodzili nauczyciele niebędący 
wychowawcami konkretnej klasy. W szko-
le podstawowej I miejsce w tej kategorii 
zajęła klasa II a, w gimnazjum również 
klasa II a była najlepsza. Następnie odbył 
się konkurs na najładniej przygotowane ka-
napki wiosenne. Zdaniem jury na pierwsze 
miejsce zasłużyły klasy V b SP i II b gim-
nazjum. Potem uczniowie mieli zaprezen-
tować wykonane przez siebie latawce lub 
transparenty na cześć Wiosny. W tej kate-
gorii bezkonkurencyjne okazały się klasy 
VI i II c. Później mieliśmy okazję obejrzeć 
scenki kabaretowe i skecze w wykonaniu 
każdej z klas. To był z pewnością trudny 
wybór, bo wszystkie wypadły niesamowi-
cie zabawnie. Jednak to klasy V a SP i II 

b gimnazjum zostały wyróżnione. Ostatnią 
kategorią konkursów było wybranie naj-
piękniejszej wiosennej dekoracji sali. Jury 
obeszło wszystkie piętra w poszukiwaniu 
tej najładniejszej. W gimnazjum wygrała 
klasa I a, natomiast w szkole podstawowej 
zostały wyróżnione aż trzy klasy: II a, II b 
i V b. Na koniec pozostało już tylko jury 
wybrać „najmocniej zakręconą wiosną kla-
sę”. W szkole podstawowej okazała się nią 
klasa II a, w gimnazjum tytuł ten wywal-
czyła również klasa II a. Drugie miejsce 
zajęły klasy I i VI SP oraz II b gimnazjum, 
zaś trzecie miejsce przypadło klasom III 
i V b SP oraz I a gimnazjum. Grupa przed-
szkolna i klasy 0a i 0b otrzymały wyróż-
nienia za udział w konkursie.

To był wyjątkowo wesoły i ekscytujący 
dzień. Miejmy nadzieję, że ten nastrój będzie 
towarzyszył nam przez bardzo długi czas.

 Jowita Jabko  
- Gimnazjum nr 1 w Strawczynie

Mimo zimy za oknem

Radośnie powitali Wiosnę 
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Targi Dom, Ogród i Ty oraz Kamień i Agrotravel 

W tym roku impreza gościła 252 wy-
stawców, którzy zajęli 5537 m. kw. po-
wierzchni wystawowej w pięciu olbrzy-
mich halach. 

– To największa impreza tej branży 
w południowowschodniej Polsce o zasięgu 
ogólnopolskim – powiedział prezes Targów 
Andrzej Mochoń. - Targi Dom skierowane 
są do wszystkich, którzy budują, remontu-
ją i urządzają mieszkanie, jak również chcą 
coś w swoim mieszkaniu zmienić – stwier-
dził dyrektor imprezy Grzegorz Figarski.

W Targach Turystyki Wiejskiej i Agro-
turystyki Agrotravel wzięło udział 167 
wystawców z kraju i zagranicy – z Fin-
landii, Węgier, Słowacji, Litwy i Algierii. 
Na stoiskach można było zobaczyć wiele 
atrakcji i ciekawostek z zakresu ogrodnic-
twa i wypoczynku na łonie natury. Wiele 
miejsca zajęły lokalne grupy działania, 
w tym LGD „Dorzecze Bobrzy”, która - 
wraz z pięcioma LGD z sąsiednich gmin 
- promowała bardzo ciekawy program tu-
rystyczny „Szlak przygody”.

Na targach nie zabrakło akcentów 
z naszej gminy, swoje stoiska zaprezen-
towały: Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „DEFRO” z Rudy Strawczyń-
skiej oraz Lokalna Grupa Działania 
„Dorzecze Bobrzy”, zrzeszająca rów-
nież gminę Strawczyn. 

Wyróżniające się swoją wielkością 
stoisko „DEFRO” odwiedziliśmy w sobo-
tę, 6 kwietnia br. Spotkaliśmy właścicieli 
firmy Justynę i Roberta Dziubełów.

„DEFRO” i LGD „Dorzecze Bobrzy”  
wśród wystawców

Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz 
Dom, Ogród i Ty oraz Kamień i Agrotravel, zorganizowane przez Targi Kielce, 
w dniach: 5 – 7 kwietnia br., znowu przyciągnęły tysiące publiczności z całego 
regionu. Organizatorzy stwierdzili, że rekord frekwencji z ub. roku – 20 tysięcy 
zwiedzających, został pobity.

- W targach Dom, Ogród i Ty bierze-
my udział już kolejny raz – powiedział 
Robert Dziubeła. Prezentujemy tutaj urzą-
dzenia techniki grzewczej, które stanowią 
najwyższej klasy produkty spełniające 
wszystkie standardy i normy międzyna-
rodowe. jakości, innowacyjności i bez-
pieczeństwa. Targi są okazją do oficjalnej 
premiery dwóch nowych produktów ze 
znaczkiem DEFRO - kotła z ulepszonym 
podajnikiem tłokowym oraz dodatkowym 
rusztem do spalania ręcznego - AKM 
DUO oraz całkowitej nowości w ofercie 
DEFRO - nagrzewnicy powietrza NP 
na paliwa stałe. Jest to urządzenie, które 

ogrzewa powietrze otoczenia przy uży-
ciu energii cieplnej wytworzonej podczas 
spalania paliw stałych. Produkty spalania 
po przejściu przez wymiennik ciepła są 
wyprowadzane przez komin.

Nagrzewnica przeznaczona jest do 
ogrzewania powietrza w pomieszcze-
niach nie mieszkalnych jako podstawo-
we lub uzupełniające źródło ciepła.

Stoisko „DEFRO” cieszyło się du-
żym zainteresowaniem zwiedzających, 
którzy otrzymywali tutaj fachową infor-
mację na temat kolekcji kotłów grzew-
czych i innych urządzeń produkowanych 
przez tę znaną firmę. Mogli się również 
zaopatrzyć w kolorowe foldery prezen-
tujące techniczny dorobek producenta 
z naszej gminy.

Także kompleks sześciu stoisk Lo-
kalnych Grup Działania, z „Dorzeczem 
Bobrzy” włącznie, prezentował się na 
targach bardzo okazale. Wszystkie pro-
mowały bardzo atrakcyjny program tury-
styczny „Szlak przygody”, przebiegający 
także przez gminę Strawczyn. Dodatko-
wą atrakcją były pojazdy dwukółkowe re-
klamujące tę inicjatywę. Z jednego z nich 
skorzystał, podczas otwarcia targów, mar-
szałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, co widać na zdjęciu.

Targi, jak zapewnili ich uczestnicy, 
spełniły swoje założenia: pozwoliły na 
zaprezentowanie wielu ciekawych ofert 
wystawców, na ich obejrzenie przez 
zwiedzających, rozszerzyły turystyczną 
ofertę regionu i poszczególnych gmin, 
spełniły też oczekiwania relaksowe pu-
bliczności.

Tekst i fot.: Jerzy Kosowski

Tak promowali na targach program „Na szklaku przygody” marszałkowie: woje-
wództwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas i woj. lubelskiego – Krzysztof Hetman.

Współwłaścicielka firmy „DEFRO” Justyna Dziubeła (z prawej) i kierowniczka 
działu marketingu – Agnieszka Świerczyńska na stoisku firmy.
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Przyjęto wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, składanej przez właściciela 
nieruchomości. Deklarację taką właści-
ciel nieruchomości zobowiązany jest do 
złożenia, do wójta gminy, w terminach: 

a) do 31 maja 2013 r. - dla pier-
wszej deklaracji,

b) 14 dni - od dnia zamieszkania, na 
danej nieruchomości, pierwszego miesz-
kańca lub powstania, na danej nieru-
chomości, odpadów komunalnych, 

c) 14 dni - od daty zmiany wyso-
kości stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub zmiany 

danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospoda-
rowania odpadami.

Wprowadzono możliwość składania 
deklaracji za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej.

Miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wnoszona będzie 
przez właścicieli nieruchomości bez wezwa-
nia, w łącznej wysokości za trzy miesiące 
kalendarzowe, w następujących terminach:

- za I kwartał – do 28 lutego danego roku,
- za II kw. – do 31 maja danego roku,
- za III kw. – do 31 sierpnia danego roku,
- za IV kw. – do 30 listopada danego roku.

Co trzeba wiedzieć  
o uchwałach „śmieciowych”

Warto przybliżyć podjęte uchwały „śmieciowe”: radni przyjęli propozycję  
komisji Rady Gminy ustalający miesięczną stawkę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w wysokości 24 zł od gospodarstwa domowego za odpady 
zmieszane oraz 12 zł od gospodarstwa domowego za odpady zbierane i odbiera-
ne w sposób selektywny.

Termin wniesienia pierwszej opłaty 
upływa 31 sierpnia 2013 r. i obejmuje 
okres: od 1 lipca do 30 września 2013 r. 
Opłatę należy uiszczać przelewem na ra-
chunek bankowy Banku Spółdzielczego 
w Łopusznie, Oddział w Strawczynie, na 
nr: 73 8499 0008 0300 0026 2000 0001.

Miesięczna opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, wytworzo-
nymi przez gospodarstwa domowe, obej-
muje odbiór każdej ilości wytworzonych 
odpadów komunalnych umieszczonych 
w pojemnikach i workach. Częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych okre-
śla „Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Strawczyn”.

Na terenie gminy zostanie utworzo-
ny jeden Punkt Selektywnej Zbiorki 
Odpadów Komunalnych, prowadzony 
przez przedsiębiorcę, na zasadach okre-
ślonych w umowie. Do punktu można 
przekazywać odpady komunalne, zebrane 
w sposób selektywny, w tym: papier, me-
tale, szkło, tworzywa sztuczne, odpady 
wielomateriałowe, chemikalia, popiół, 
odpady ulegające biodegradacji, odpa-
dy zielone.

Urząd Gminy Strawczyn in-
formuje, że wnioski o dopłaty 
bezpośrednie będzie wypełniał 
(odpłatnie) pracownik ŚODR 
- Alicja Śmiech w świetlicy 
SCKiS, na parterze budynku, 
w każdy wtorek do 14 maja, 
w godzinach: 8.00 – 15.30.

OGŁOSZENIE

Zapraszamy  
na Święto 
Strażaka

Po każdym utworze widzowie nagra-
dzali wykonawców gromkimi brawami. 
Uczniowie śpiewali z ogromnym prze-
jęciem i zaangażowaniem, widząc jak 
wielką radość sprawiają oglądającym. Po 
zakończeniu kolędowania brawom nie 

było końca. Kierownik DPS -u Marcin 
Król podziękował młodym wykonaw-
com i zaprosił ich do ponownego odwi-
dzenia ośrodka, a p. Agnieszka Fornal-
ska zaprosiła na słodki poczęstunek.

Ładny gest uczniów ZPO w Promniku 3 maja na boisku Centrum 
Sportowo - Rekreacyjnego

Z kolędą  
u podopiecznych DPS

Uczniowie z ZPO w Promniku odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Rudzie 
Strawczyńskiej, aby zaprezentować podopiecznym kolędy, a tym samym umilić 
im czas przebywania w ośrodku.

Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Strawczynie za-
prasza mieszkańców na gminne ob-
chody Święta Strażaka, które odbędą 
się 3 maja 2013 r. 

Rozpoczęcie obchodów o godz. 11.00 
uroczystą mszą świętą w kościele para-
fialnym w Strawczynie. 

Po mszy nastąpi przemarsz pod-
oddziałów, wraz z Gminną Orkiestrą 
Dętą, na boisko Centrum Sportowo - 
Rekreacyjnego w Strawczynku.
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Spotkanie gimnazjalistów z doradcą zawodowym

Czas pomyśleć o pracy

Młodzieży gimnazjalnej przybliżona zo-
stała kwestia: „Prognozy rynku pracy i za-
potrzebowanie na kwalifikacje w wojewódz-

twie świętokrzyskim”. Podczas spotkania 
uczniowie dowiedzieli się, jakie są „zawody 
przyszłości” i zostali przekonani, że już teraz 

- Bardzo się cieszę, że udało nam się 
zgromadzić tak liczną widownię. W tym roku 
pragnęliśmy za pomocą piosenek z lat 60., 
poezji i skeczy przedstawić historię miłosną 
od pierwszego zauroczenia, aż do dojrzałego 
uczucia – mówi Marzena Walczak, nauczy-
cielka języka polskiego, która stworzyła kon-
cepcję programu. – Było zarówno lirycznie, 
jak i na wesoło. Podczas ponadgodzinnego 
występu zaprezentowali się nie tylko obecni 
uczniowie ZPO w Oblęgorku, ale także nasi 
absolwenci, co jest już tradycją tego wieczo-
ru – uzupełnia Walczak. 

Uroku występom wokalnym dodawał fakt, 
iż wokalistom towarzyszył nowo założony 
zespół muzyczny, w skład którego wchodzą 
uczniowie z oblęgorskiej szkoły wspomagani 
przez nauczyciela muzyki, Zbigniewa Wójci-
ka. – Ćwiczymy dopiero od połowy listopada, 
a dzisiaj zaprezentowaliśmy już jedenaście 
utworów – nie kryje zadowolenia Z. Wójcik. 

73. rocznica Zbrodni Katyńskiej 

W ZPO w Oblęgorku

Obchody w Oblęgorku

Rozśpiewany wieczór walentynkowy

Uroczystości rozpoczęły się przed budyn-
kiem szkoły, gdzie przed trzema laty zostały 
posadzone dęby upamiętniające ofiary zbrodni 
katyńskiej, w tym: aspiranta Policji Państwo-
wej Stefana Książka, aspiranta Policji Pań-
stwowej Adolfa Hermana i posterunkowego 
Policji Państwowej Bogumiła Milewskiego. 
W trakcie apelu poległych przywołane zostało 
również nazwisko przedwojennego kierowni-
ka szkoły w Oblęgorku, Wincentego Cieplu-
cha, zamordowanego w Katyniu. 

Obchody przebiegały w podniosłej atmos-
ferze. Zebrani najpierw odśpiewali hymn pań-
stwowy, w trakcie którego oblęgorscy gimna-
zjaliści dokonali wciągnięcia flagi na maszt. 
Patriotyczny nastrój podkreślał rozbrzmie-
wający podczas apelu poległych werbel oraz 
odegrana na trąbce przez ucznia klasy 2a, 
Kamila Zapałę, „Cisza”. Następnie goście 
złożyli wiązanki kwiatów przed obeliskiem 
z tablicą poświęconą pamięci zamordowa-
nych na nieludzkiej ziemi. Honorowa warta, 
sprawowana przez uczniów i harcerzy, poczty 
sztandarowe – Policji i Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku – wspólnie 

ze społecznością uczniowską oddawały cześć 
tym, którzy poświęcili swe życie w imię mi-
łości do ojczyzny. 

Przy dźwiękach marsza, granego przez 
uczniów należących do Gminnej Orkiestry 
Dętej, zgromadzeni goście wkroczyli do bu-
dynku szkoły, by tam obejrzeć program arty-
styczny przygotowany przez gimnazjalistów 
pod kierunkiem Marzeny Walczak, Doroty 
Szczypiór i Zbigniewa Wójcika. 

Dyrektor ZPO - Henryka Cisowska po-
dziękowała wszystkim, którzy uświetnili swą 
obecnością obchody i towarzyszyli uczniom 
ZPO w Oblęgorku w tych podniosłych chwi-
lach. Wśród nich znaleźli się przedstawicie-
le Policji – Komendant Powiatowy Policji 
w Końskich mł. insp. Waldemar Cisowski, 
w zastępstwie Komendanta Miejskiego Poli-
cji w Kielcach, insp. Z. Kotarskiego, podin-
spektor Aneta Litwin - naczelnik Wydziału 
Patrolowo-Wywiadowczego oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych.

Następnie prelekcję wygłosił pracownik 
Biura Edukacji Publicznej Delegatury IPN 
w Kielcach Marek Jończyk. Na zakończe-

19 marca 2013 r. w ZPO w Oblęgorku oddano hołd osobom pomordowanym w Katy-
niu, Charkowie, Twerze i Bykowni.

nie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Kie-
leckiej Rodziny Katyńskiej Anna Łakomiec. 
Nie kryła ona wzruszenia, kiedy opowiadała 
o tragicznych losach jej krewnych. Złożyła 
również podziękowania młodzieży za pod-
trzymywanie pamięci o tych, którzy walczyli 
o niepodległość naszego kraju.

Marzena Walczak

W zespole grają uczniowie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum. Wielu z nich rozwija swoje 
uzdolnienia także poza szkołą, grając w orkie-
strze strażackiej. Instrumenty zostały zaku-

pione przez szkołę dzięki środkom unijnym 
– uzupełnia Z. Wójcik. 

Na scenie można było zobaczyć też popi-
sy taneczne uczennic klasy trzeciej i ich kolegi 
Mateusza Wieczorka. – Próby były wyczerpu-
jące, ale gromkie brawa wynagrodziły nasz trud 
i zachęciły nas do dalszego wysiłku – stwierdza 
uczennica, Agnieszka Nowek. – Najbardziej 
obawiałyśmy się, czy nie pomylimy kroków. 
Pani Alicja Gos przygotowała bardzo ładną 
choreografię i chciałyśmy zaprezentować układ 
jak najlepiej – dodaje Klaudia Raczyńska.

Dumy ze swoich uczniów i nauczycieli 
nie kryła dyrektor, Henryka Cisowska. – 
Cieszę się, że nasi uczniowie mogą rozwijać 
swoje artystyczne uzdolnienia. Staramy się 
stwarzać im do tego odpowiednie warunki. 
Dlatego takie spotkania, jak dzisiejsze, za-
inicjowane przez nauczycieli i skierowane do 
mieszkańców, są niezwykle cenne – wyjaśnia 
Henryka Cisowska.

Niezwykły nastrój udało się stworzyć dzię-
ki przepięknej dekoracji sali zaprojektowanej 
przez Małgorzatę Masłowską. Ogromne po-
ruszenie i salwy śmiechu wywołały zadania 
zaproponowane do wykonania męskiej części 
widowni. Opuszczający budynek widzowie 
podkreślali, że spędzili uroczy wieczór i już 
czekają na kolejne spotkanie. (M.W)

W odpowiedzi na zaproszenie, wystosowane przez dyrekcję szkoły do Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Kielcach, w Gimnazjum nr 1 w Strawczynie, odbyło się spotkanie 
uczniów klas III z doradcą zawodowym z tej instytucji.

muszą poważnie myśleć o dalszym kierunku 
kształcenia, aby nie zasilić i tak już licznych 
szeregów bezrobotnych. Przedstawicielka 
PUP dokładnie wyjaśniła gimnazjalistom 
pojęcia takie jak: kwalifikacje i kompeten-
cje zawodowe oraz przybliżyła, jakie trzeba 
mieć predyspozycje i umiejętności, aby móc 
wykonywać określone zawody.

Uczniowie wykazali duże zainteresowa-
nie tematem i chętnie zadawali pytania.

W ZPO w Oblęgorku, podczas kolejnego już wieczoru walentynkowego, rozbrzmiewała 
muzyka z lat sześćdziesiątych. Ta ciesząca się coraz większą popularnością impreza środo-
wiskowa przyciągnęła bardzo liczną publiczność z Oblęgorka i okolicznych miejscowości.

Fragment przedstawienia.
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W zakresie inwestycji: kontynu-
owana jest budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w Strawczynie, 
Promniku i Oblęgorku; trwają prace przy 
realizacji zdań: zmian sposobu użytko-
wania części pomieszczeń SP w Korczy-
nie na świetlicę wraz z zagospodarowa-
niem terenu, rewitalizacja miejscowości 
Strawczyn oraz budowa szlaku rowe-
rowego w gm. Strawczyn. Trwają pra-
ce wykończeniowe na poddaszu ZPO 

w Strawczynie z przeznaczeniem na 
schronisko młodzieżowe – roboty wyko-
nywane są systemem gospodarczym.

22 lutego br. odbyło się posiedzenie 
Gminnej Spółki Wodnej, ustalono staw-
ki opłaty za 1 ha zmeliorowanego gruntu 
w wysokości 20 zł. Obejmuje to sołec-
twa: Hucisko, Strawczyn, Małogoskie 
i Ruda Strawczyńska. Pozostałe miejsco-
wości dokonują konserwacji urządzeń 
melioracyjnych we własnym zakresie.

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 21 lutego br., wójt nad-
zorował bądź wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu realizacji 
uchwał RG, przygotowaniem projektów uchwał rady, analizą wniosków komisji 
RG, wykonywaniem budżetu gminy na 2013 r., przygotowaniem sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 2012 r. oraz informacji z „Założeń polityki spo-
łeczno - gospodarczej gminy Strawczyn na 2012 rok”.

1 marca br. w Urzędzie Gminy miało 
miejsce spotkanie z przedstawicielami 
Starachowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Tereny inwestycyjne w gmi-
nie, w towarzystwie wójta, oglądali: 
prezes i wiceprezes zarządu. Wskazane 
przez gminę tereny, na chwilę obecną, 
nie spełniają oczekiwań zarządzających 
starachowicką strefą, co nie oznacza, że 
w przyszłości nie będzie zainteresowa-
nia z ich strony.

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

Wójt uczestniczył w wielu nara-
dach, spotkaniach, posiedzeniach, m.in. 
w Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej Woj. Świętokrzyskiego, w zebraniu 
wiejskim w Kuźniakach oraz spotkaniu 
z posłem ziemi świętokrzyskiej Lucja-
nem Pietrzczykiem.

Mieszkańcy i władze samorządowe 
miasta i gminy Bogatynia, na ręce wójta 
gm. Strawczyn, złożyli gorące podzięko-
wania za pomoc okazaną poszkodowa-
nym w powodzi w 2010 roku. Wójtowi 
naszej gminy został przyznany, uchwałą 
Rady Gminy Bogatynia, honorowy tytuł 
„Przyjaciel Gminy Bogatynia”. Gmina 
Strawczyn wymieniona została w książce 
pt. „Powódź w Bogatyni, tragiczne obra-
zy, żywe wspomnienia”: „Podziękowania 
– niezwykłe świadectwo wielkiej wrażli-
wości serc, ludzkiej solidarności i życzli-
wości okazanej Mieszkańcom Bogatyni”.

 W omawianym okresie, wójt wydał 
dwa zarządzenia dot. zmiany planu fi-
nansowego UG oraz zmian w budżecie 
gminy na 2013 r.

Uczestnicy projektu spotkali się w Ir-
landii z niezwykle ciepłym i serdecznym 
przyjęciem zarówno ze strony dyrekcji 
szkoły, nauczycieli, uczniów, jak i ich ro-
dziców. Goście mieli okazję poznać tam-
tejszy system edukacji, zasady funkcjo-
nowania irlandzkiej szkoły oraz zwyczaje 
i kulturę tego pięknego kraju. 

Uczniowie pierwszej i drugiej kla-
sy specjalnie na tę okazję przygotowali 
i zaprezentowali przedstawienie te-
atralne wzbogacone muzyką i tańcami 
- ,,Legenda o Oisin w mitycznej krainie 
wiecznej młodości’’.

Podczas wizyty uczestnicy spotkania 
wymienili się, przygotowanymi w ramach 
współpracy przez wszystkie szkoły, ka-

lendarzami, nagraniami z muzyką ludową 
oraz dziecięcymi zabawami, a także pro-
jektami: świątecznym i geograficznym. 

Stanów Zjednoczonych w czasach Wielkiej 
Zarazy Ziemniaczanej, jedną z najstarszych 
w Europie latarnię morską -The Hook Li-
ghthouse, fort Duncannon, Irlandzki Park 
Dziedzictwa Narodowego oraz muzeum 
rolnictwa w zamku Johnstone.

Irlandzcy przyjaciele przygotowali 
też dla swoich gości dwie niespodzian-
ki: wizytę na wyścigach hartów oraz 
irlandzki wieczór zwany Ceili przygo-
towany przez lokalną społeczność para-
fialną, nauczycieli i rodziców dzieci ze 
szkoły w Monageer.

W ramach programu Comenius

Z wizytą w gościnnej Irlandii
Przez kilka dni, na przełomie lutego i marca br., trwała piąta już wizyta robo-

cza w ramach programu Comenius, w Monageer w Irlandii. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele szkół partnerskich z Anglii, Irlandii, Hiszpanii, Turcji oraz 
z Polski. Szkołę Podstawową w Strawczynie reprezentowały: dyrektor Jadwiga 
Elżbieta Błaszczyk oraz Anna Krzemińska i Elżbieta Dębicka - Szmidt.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usłu-
gowe „Zieliński” Zbigniew Zieliński, 
ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków, infor-
muje, że ze względu na wejście w życie 
nowych regulacji prawnych, dotyczą-
cych gospodarki odpadami, rozwiązuje 
z mieszkańcami gminy Strawczyn umo-
wy na odbiór i wywóz odpadów komu-
nalnych. Wygaśnięcie umów nastąpi 
z dniem, w którym gmina przejmie obo-
wiązek wywozu odpadów, tj. 30.06.2013r. 

Od dnia przejęcia obowiązku od-
bioru odpadów przez gminę nie będą 

OŚWIADCZENIE
naliczane opłaty związane z funkcjo-
nowaniem dotychczasowych umów.

Warunkiem dotrzymania niniej-
szego oświadczenia jest uregulowanie 
przez mieszkańców wszelkich należ-
ności wobec naszej firmy. W przy-
padkach nieuregulowania należno-
ści w terminie do 30.06.2013r., PH-U 
„Zieliński” odstępuje od rozwiązania 
umowy z dłużnikami w drodze niniej-
szego porozumienia i wyznacza sze-
ściomiesięczny okres wypowiedzenia.

Zbigniew Zieliński

Zaplanowali także ko-
lejne działania, w ra-
mach projektu, oraz 
ostatnią już wizytę, 
która będzie miała 
miejsce w Turcji.

 Program spotkania 
obfitował w wyciecz-
ki, podczas których 
zwiedzano miasta: En-
niscorthy i Wexford, 
replikę statku Dunbro-
dy, którym Irlandczycy 
masowo emigrowali do 
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Rajd pojazdów zabytkowych
26 kwietnia br., w Centrum Spor-

towo - Rekreacyjnym OLIMPIC, 
w Strawczynku, odbędzie się Między-
narodowy Świętokrzyski Rajd Pojaz-
dów Zabytkowych. 

Program rajdu:
26.04.2013 r. (piątek): 11.00 - start 

I załogi, 12.00 - Muzeum H. Sienkiewi-
cza w Oblęgorku, 14.00 - Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Straw-
czynku, 17.00 - Halowy Tor Kartingowy

Więcej informacji na stronie:
www.olimpicstrawczyn.pl

Udany start zawodników 
,,OLIMP - u”

W Strawczynie, 5 marca br., odbyły 
się mistrzostwa województwa święto-
krzyskiego w biegach przełajowych. Ry-
walizowało w nich około 150 osób. Bar-
dzo dobrze wypadli nasi zawodnicy: 

Z życia Samorządowego Centrum Kultury i Sportu

8 marca wszystkie panie, dziewczę-
ta, dziewczynki z ZPO w Strawczynie 
poczuły się naprawdę wyjątkowo, a to 
za sprawą uczniów z klas pierwszych 
oraz z kasy III b gimnazjum. W wiel-
kim sekrecie przygotowali oni miłą 
uroczystość z okazji Dnia Kobiet, skła-
dając tym samym hołd płci pięknej. 
W zabawnych wierszach, skeczach 
i nastrojowych piosenkach pokazali 
kobietę jako królową, szatana, anioła 
i w końcu jako zwyczajną istotę. 

Nad całą uroczystością pieczę trzy-
mali: A. Czechowicz, K. Siwek i A. Ni-
wiński. O oprawę muzyczną zadbała na-
tomiast A. Bazalińska z podopiecznymi 
ze szkolnego chóru.

Dzień Kobiet  
w ZPO Strawczyn

W przedświątecznej, wielkanocnej atmosferze uczniowie 
Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, 27 marca br., 
zgromadzili się, żeby obejrzeć misterium paschalne przygo-
towane przez uczniów klasy IV i katechetkę p. Dorotę Mróz. 

Podczas uroczystości odtworzona została scena z Wieczerni-
ka, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie zmartwychwstałego Je-
zusa z uczniami. Czwartoklasiści przypomnieli zgromadzonym 
sceny biblijnych rozmów Jezusa z niewiastami, apostołami i To-
maszem Niedowiarkiem. Atmosferę wielkanocnej powagi wzbo-
gaciły pieśni oddające nastrój świątecznej zadumy i radości.

Na zakończenie uroczystości dyrektor - Elżbieta Błasz-
czyk podziękowała uczniom za piękny występ. 

Wielkanoc jest najstarszym, największym i centralnym 
świętem chrześcijańskim. 27 marca 2013 roku uczniowie 
klasy IV SP w Rudzie Strawczyńskiej postanowili przy-
bliżyć braci uczniowskiej wydarzenia związane z męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. 

Montaż słowno - muzyczny przeniósł nas do czasów kiedy 
Jezus szedł Drogą Krzyżową. W ciszy i zadumie rozważaliśmy 
śmierć Syna Bożego. Zastanawialiśmy się nad swoim życiem, 
nad drogą, którą powinniśmy wybrać... Jaka to powinna być 
droga? Czy powinniśmy wybrać to co nam się podoba ? Pora-
nek wielkanocny pokazał, że Chrystus przez cierpienie wysłu-
żył nam zbawienie.

Wspólny śpiew, rozważania i modlitwa wprowadziły nas 
w świąteczny nastrój. Aldona Chudak

Misterium Męki Pańskiej 
w Rudzie Strawczyńskiej

Zmartwychwstał Pan  
i żyje dziś

Zapraszamy:
- 25 kwietnia, na stadionie lekko-

atletycznym w Strawczynku, odbędą się 
Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce 
Szkół Ponadgimnazjalnych. 

- W dniach: 30.04-01.br. odbędzie 
się IX Unijny Maraton Pieszy po Górach 
Świętokrzyskich na dystansie 100 km. 
Bliższych informacji udziela Andrzej 
Żeleźnikow pod nr tel.: 600-012-494 

- 10 maja, od godz. 10.00 do 13.30, 
na stadionie lekkoatletycznym w Straw-
czynku, odbędą się Finały Wojewódz-
kich Igrzysk Młodzieży  Szkolnej Szkół 
Podstawowych, gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych w lekkiej atletyce.

Chłopcy, biegi na 1000 m 2000 m - 
III miejsce zajął Kewin Gad. 

Młodzicy, bieg na 2000 m - I miejsce 
Kamil Bielawski, II - Dawid Piwko, VI 
- Karol Pańczyk. 

Juniorzy młodsi, bieg na 3000 m - 
II miejsce Krystian Surma, VI - Seba-
stian Mazur. 

Forma zawodników dobrze rokuje 
przed Mistrzostwami Polski Juniorów 
Młodszych w biegach przełajowych, któ-
re odbędą się 23 kwietnia w Kwidzynie.



Na konkurs, organizowany przez Starostwo Powiatowe, pod 
hasłem „Czyste środowisko – czysta woda” wpłynęło 69 prac 
z 32 placówek 
oświatowych.

K o m i s j a 
konkursowa 
oceniała prace 
pod kontem 
estetycznym, 
t w ó r c z e g o 
podejścia do 
tematu oraz 
oddziaływania 
na wyobraź-
nię odbiorców. 
L a u r e a t o m 
konkursu zostały przyznane nagrody w postaci materiałów edukacyj-
no – przyrodniczych, o łącznej wartości ponad 10 tys. zł. Wręczenie 
nagród laureatom konkursu odbyło się ostatnio w Starostwie Powia-
towym w Kielcach.

Miło nam poinformować, że w I grupie wiekowej – przedszkolaki 
i uczniowie klas „0” I miejsce zajął Zespół Placówek Oświatowych 
w Promniku, w II grupie wiekowej – uczniowie szkół podstawowych 
(klasy I-III) - II miejsce - Zespół Placówek Oświatowych w Prom-
niku (kl. II.

Gimnazjalnym Mistrzem Ortografii został Tomasz Jarząbek - 
uczeń klasy III w Oblęgorku. Wicemistrzami zostały: Paulina Siadul 
z kl. III a w Strawczynie, Weronika Zapała z kl. III w Oblęgorku 

i Daria Woźniak z kl. 
II a w Strawczynie. Ty-
tuł Szkolnego Mistrza 
Ortografii wywalczył 
Jakub Karolik z Ob-
lęgorka, drugie miej-
sce zajęli jego kolega 
Patryk Zapała oraz 
Marta Resiak ze szko-
ły w Niedźwiedziu. Pa-

miątkowe dyplomy i nagrody książkowe wręczyła zwycięzcom kon-
kursu w szkole podstawowej dyrektor szkoły, Elżbieta Błaszczyk.

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

XI Gminny  
Konkurs Ortograficzny

Uczestnicy konkursu

Konkurs ekologiczny „Czyste środowisko - czysta woda”

Nasi wśród najlepszych !
W ZPO w Strawczynie odbył się XI Gminny Konkurs Orto-

graficzny. Uczniowie szkół podstawowych pisali, najeżone trudno-
ściami, dyktando, zaczynające się od słów: W dżdżystym półmroku, 
wśród sczerniałych krzaków bukszpanu, czyhał nie duch, ale druh 
drużynowy...

Z kolei uczniowie gimnazjum zaliczyli niełatwy test poprawno-
ściowy, w którym udowodnili, że znajomości ortograficznych reguł 
wcale nie są im obce. Organizatorzy zadbali o sponsora, którym była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie.


