
Puchar za II miejsce w Akcji „Krew darem życia” otrzymuje, 
z rąk dyrektora RCKiK w Kielcach Jerzego Stalamasińskie-
go, wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk.

Delegację z naszego regionu wita w Sejmie marszałek – Ewa 
Kopacz.
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Wystawa Sienkiewiczowska w Sejmie RP

Dar na ołtarzu  
Ojczyzny

W gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 6 listopada 
2013 r., w samo południe, Marszałek Sejmu - Ewa Kopacz 
otwarła Wystawę Sienkiewiczowską, którą objęła również 
swoim honorowym patronatem. Ekspozycja ta - jak po-
wiedziała Agnieszka Kowalska - Lasek - kurator wystawy, 
konieczna próba przypominania o Henryku Sienkiewiczu 
– człowieku, pisarzu, społeczniku i patriocie, który poprzez 
swą twórczość krzepił serca kolejnych pokoleń Polaków 
w czasach niewoli, podczas pierwszej i drugiej wojny świa-
towej a także po niej.

Zakończenie Akcji Letniej  
„Krew Darem Życia 2013”

- czytaj na str. 2

„Srebro”  
dla Strawczyna

„Innowacyjna  
Gmina”

Gmina Strawczyn otrzymała wyróżnienie w II Edycji 
Plebiscytu pn. „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Inno-
wacyjna Gmina” organizowanego przez Biuro Innowacji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie-
go pod patronatem minister rozwoju regionalnego Elżbiety 
Bieńkowskiej.

 Kapituła doceniła wysiłek naszej gminy, podejmowany na 
rzecz aktywacji społeczno – gospodarczej, oraz wysoką liczbę 
punktów otrzymaną podczas oceny zgłoszenia do konkursu. 

Rozpatrzenie wniosków o przyznanie środków z Fun-
duszu Sołeckiego na 2014 rok sołectwom – Promnik i Hu-
cisko, wyrażenie woli przystąpienia do Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn oraz na partnerstwo 
jednostek samorządowych, które wejdą w skład Kieleckie-
go Obszaru Funkcjonalnego, a także bieżące zmiany w bu-
dżecie gminy na rok 2013, to główne punkty obrad na sesji 
Rady Gminy 30 października br.

Z sesji Rady Gminy - 30. X. 2013 r.

Pieniądze dla sołectw
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Kierownik muzeum zwróciła uwagę, 
że jeszcze kilka lat temu nie było to ko-
nieczne, ale dziś coraz mniej osób sięga 
po książki autora Trylogii, pracownicy 
muzeum często spotykają się z elemen-
tarną niewiedzą. Tymczasem zbliża się 
rok wielkich rocznic: 170 urodzin i 100 
rocznicy śmierci Henryka Sienkiewi-
cza, a także 130 rocznicy ukończenia 
Potopu i 120 Quo vadis, książek, które 
na trwałe wpisały się w kulturę polską. 
Muzeum Narodowe w Kielcach, któ-
rego oddziałem jest Pałacyk Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku, rozpoczęło 
starania, aby rok 2016 został oficjalnie 
ogłoszony Rokiem Sienkiewiczow-
skim. To właściwy czas, przekonywa-
ła Agnieszka Kowalska - Lasek, aby 
z czytelnym przekazem wyjść poza Ob-
lęgorek, w którym istniejące, od 55 lat, 
muzeum na co dzień dba o deponowa-
nie pamięci o Nobliście.

Wystawa, która będzie prezentowana 
w wielu miejscach Polski, przygotowa-
na we współpracy z Główną Biblioteką 
Lekarską w Warszawie przypomniała 
sylwetkę pisarza a także wpływ, jaki 
jego książki miały na społeczeństwo, 
na postawy patriotyczne Polaków. Duże 
znaczenie ma fakt, iż wystawa została 
otwarta nieomal w przededniu Święta 
Niepodległości, niepodległości, która 

Wystawa Sienkiewiczowska w Sejmie RP

Zakończenie Akcji Letniej „Krew Darem Życia 2013”

Dar na ołtarzu Ojczyzny
była wielkim marzeniem Henryka Sien-
kiewicza, a której niestety, nie doczekał.

Otwierając wystawę Marszałek Sej-
mu Ewa Kopacz powiedziała m.in.: – To 
piękne słowo patriotyzm oznacza miłość 
do ojczyzny. Miłość, która wszystko znosi 
i wszystko przetrzyma, pozwala położyć 
na szali własną pomyślność, a nawet wła-
sne życie. Marszałek Sejmu podkreśliła, 
że Henryk Sienkiewicz w szczególny 
sposób dokumentował pamięć o pokole-
niach Polaków, którzy, w obliczu wojny, 
musieli zdawać egzamin ze swojej miło-
ści do kraju. – Zbyszko z Bogdańca, Jan 
Skrzetuski, Andrzej Kmicic, Michał Wo-
łodyjowski to bohaterowie zbiorowej wy-
obraźni kolejnych pokoleń, którzy uosa-
biali cnoty takie jak: dzielność, męstwo, 

dokończenie ze str. 1

szlachetność, poświęcenie, a wszystko to 
kładli w darze na ołtarzu ojczyzny – po-
wiedziała marszałek Ewa Kopacz, przy-
pominając postaci z sienkiewiczowskich 
utworów. Zaznaczyła też, że patriotyzm 
jest wartością ponadczasową, potrzebną 
w każdych okolicznościach.

Z powieści Sienkiewicza uczono 
prawdziwego patriotyzmu i poświę-
cenia dla ojczyzny. Znamienne jest, że 
387 osób przyjęło pseudonimy rodemz 
książek Noblisty, znajdując w nich siłę 
i nadzieję.

Przygotowana wystawa to również 
forma uczczenia przypadającej w paź-
dzierniku 2013 r. 55. rocznicy otwarcia 
muzeum w Oblęgorku i promocja w Pol-
sce jego zbiorów. 

W uroczystym otwarciu, oprócz par-
lamentarzystów, udział wzięli: potomko-
wie Henryka Sienkiewicza wraz z senior-
ką rodu Jadwigą Sienkiewicz – wnuczką 
pisarza a także wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk oraz przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Zdyb.

„W tym trudnym okresie dla krwio-
lecznictwa, podejmujecie Państwo działa-
nia, które mają ogromny wpływ na zwięk-
szenie ilości pozyskiwanej krwi wśród 
społeczności lokalnej. Nie sposób jest wy-
cenić wartości tej pracy, bowiem ratowa-
nie ludzkiego życia nie ma ceny. To dzięki 
ofiarności i zaangażowaniu w działalność 
na rzecz honorowego krwiodawstwa mo-
żemy wspólnie cieszyć się z jej wyników”. 

Tak oddawali krew mieszkańcy 
województwa świętokrzyskiego: 

Akcja trwała od kwietnia do 30 wrze-
śnia bieżącego roku. Odwiedziliśmy 15 
miejscowości województwa świętokrzy-
skiego - mówił dyrektor Centrum – Do 
akcji zgłosiło się ok. 1120 dawców, od-

„Srebro” dla Strawczyna
W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 

ostatnio dokonano podsumowania Akcji Letniej „Krew Darem Życia 2013”. 
Zebrali się tutaj wójtowie oraz przedstawiciele gmin, które miały największy 
udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu. Zebranych powitał dyrektor Cen-
trum Jerzy Stalmasiński, który powiedział m.in.:

dając ok. 503 litrów krwi oraz ok. 50 
osób wyraziło chęć przystąpienia do 
Ośrodka Dawców Szpiku Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Kielcach.

Najofiarniejsi okazali się mieszkańcy 
gmin: Sobkowa, Strawczyna, Daleszyc 
i Woli Jachowej.

W Sobkowie – krew oddało 285 daw-
ców. Pozyskaliśmy w ten sposób 128,300 li-
trów krwi, to rekordowa ilość w tej edycji.

 Ogromne wyrazy wdzięczności dla 
232 krwiodawców z gminy Strawczyn, 
którzy oddali 103,980 litrów krwi.

Dziękujemy 157 dawcom z gminy 
Daleszyce, którzy ofiarowali 70,350 li-
trów krwi.

 Nieobojętni na potrzeby krwiolecz-
nictwa byli mieszkańcy Woli Jachowej 
i Krajna, gdzie pobrano 59,850 litrów 
krwi od 133 dawców.

Przekazujemy Państwu słowa najwyż-
szego uznania i szacunku za aktywną dzia-
łalność na rzecz promowania honorowego 
krwiodawstwa w naszym regionie Takie 
działania przywracają wiarę w ludzi, dla 
których wartość życia jest najcenniejsza.

Szczególne słowa podziękowania 
i uznania kierujemy dla Honorowych 
Dawców Krwi za Dar Serca, którym od 
lat dzielą się z potrzebującymi.

Dziękujemy mediom lokalnym za ich 
wsparcie w szczytnej akcji informowania 
społeczności lokalnej o konieczności od-
dawania krwi potrzebującym.

Słowa wdzięczności kierujemy rów-
nież do wszystkich tych, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do realizacji 
tego przedsięwzięcia.

Puchar za uzyskanie „srebrnego” 
miejsca w akcji odebrał wójt naszej gmi-
ny – Tadeusz Tkaczyk, obecny był tak-
że dyrektor Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie Maciej 
Lewandowski.

Uroczyste otwarcie Wystawy Sienkiewiczowskiej w Sejmie RP.
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IV Świętokrzyski Hubertus Sarmacki w Oblęgorku

Z życia Centrum Sportowo – Rekreacyjnego OLIMPIC 

Ludzie i konie

W imprezie wzięła udział rekordowa 
liczba koni - 23 – ze stajni w Oblęgorku 
(najwięcej), Kurozwękach, Cedzynie, 
Oblęgórze, Bliżynie, Zagnańsku, Ma-
łogoszczy, Masłowie i Automielowie. 
W zawodach uczestniczyli także człon-
kowie Świętokrzyskiego Szwadronu Ka-
walerii Ochotniczej w barwach 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich.

Piękna pogoda sprawiła, że Hubertus 
spełnił wszystkie oczekiwania organiza-
tora jak również uczestników, wśród któ-
rych można było zobaczyć wiele amazo-
nek. Zawodnicy, na swych ulubieńcach, 
startowali w kilku konkurencjach: wy-
ścigu na 1800 metrów, który wygrał 
Jarosław Pawlik na klaczy „Wizytka” 
(czystej krwi arabskiej) ze stajni Jerzego 
Sienkiewicza, na ścieżce huculskiej po 
uroczej okolicy Oblęgorka, w konkursie 
jazdy zręcznościowej, potędze skoków 
przez przeszkody oraz najważniejszej 
tego dnia konkurencji - pogoni za lisem. 
Lisa dogonił Piotr Sobierajski na koniu 
„Nirwana” z Masłowa, natomiast potęgę 
skoków wygrała Katarzyna Bocheńska 
- Jończyk na koniu „Eksplozja”.

Po zawodach nastąpiło wręczenie 
nagród ufundowanych przez głównego 
sponsora imprezy – firmę DEFRO z Rudy 
Strawczyńskiej. Sponsorem była również 
Piekarnia Dobrowolskich z Kielc, która 
zapewniła pieczywo do smacznego bigo-
su ufundowanego przez organizatorów. 
Gmina Strawczyn zapewniła nagłośnie-

Piotr Sobierajski z Masłowa, na klaczy „Nirwana”, złapał lisa, w głównej gonitwie 
Hubertusa.

Główny organizator Hubertusa Święto-
krzyskiego 2013 – Jerzy Sienkiewicz.

7 listopada wystartował V Bieg 
Niepodległości Strawczyńska Mila pod 
patronatem wójta gminy Strawczyn 
Tadeusza Tkaczyka. Impreza miała 
na celu popularyzację biegania oraz 
sportowe uczczenie 95 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

W tegorocznej edycji wzięła udział 
rekordowa liczba zawodników - 310 
(to ponad 83 więcej niż w 2012 roku) 
reprezentujących 14 szkół: Brynica, 
Chełmce, Korczyn, Łopuszno, Oblę-
gorek, Strawczyn, Tumlin, Kozłów, 
Rykoszyn, Kostomłoty, Porzecze. Tego 

Po raz czwarty z kolei, na terenie Agroturystycznego Majątku Ziemskiego 
Resztówka Sienkiewiczowska w Oblęgorku, 26 października br., odbył się Świę-
tokrzyski Hubertus Sarmacki, organizowany przez prawnuka pisarza Jerzego 
Sienkiewicza.

nie, które obsługiwał z powodzeniem 
Stanisław Śliwa i jego córka.

Po emocjach, przy bigosie i piwku, 
rozmawiano o kolejnym, jubileuszo-
wym, bo piątym, Hubertusie w roku 
2014. Wszyscy uczestnicy zawodów 
obiecali swój udział w zabawie z końmi 
za rok, doceniając bardzo dobrą organi-
zację i oprawę zawodów. Godzi się pod-
kreślić, iż uczestnicy Hubertusa, jak też 
i główny organizator, ubrani byli w szla-
checkie stroje, co podkreślało jego sar-
macki charakter.

dnia rozegrano także bieg w kategorii 
open. 

Zwycięzcom biegu wręczono na-
grody i puchary, ufundowane przez Sa-
morządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie - organizatora zawo-
dów. Dziękując za udział oraz za po-
moc: Aleksandrowi Niwińskiemu, 
Marii Wesołej, Michałowi Jawor-
skiemu, strażakom OSP Strawczyn 
oraz wszystkim opiekunom, którzy po-
magali na trasie biegu, już dziś zapra-
szamy wszystkich, na przyszłoroczną 
edycję Biegu Niepodległości.

V Bieg Niepodległości
Mikołajki na basenie

Centrum Sportowo – Rekreacyjne 
w Strawczynku zaprasza 6 grudnia br. 
na „Mikołajki na basenie”. Przez cały 
dzień 2 godziny pobytu na basenie - 
w cenie jednej (promocja). 

W programie imprezy: od 17:30 do 
21:00 maraton fitness (zajęcia bezpłatne), 
od 17:00 do 20:00 - wizyta św. Mikołaja 
ze śnieżynkami. Mikołaj będzie rozda-
wał upominki. Szczegółowe informacje 
na stronie www.olimpicstrawczyn.pl.

*
Trwa nabór dzieci do przedszkola 

w Strawczynku. Więcej informacje pod 
numerem tel.: (41) 30 38 635.
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Sesję otworzył wiceprzewodniczą-
cy rady Tadeusz Czarnecki, witając 
jej uczestników z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem. Radni przyjęli porządek 
obrad, po czym przeszli do jego reali-
zacji.

Zapytania i interpelacje: radna, 
Małgorzata Rządkowska: „w związku 
z rozprawą sądową, która miała miej-
sce z powództwa gminy Strawczyn prze-
ciwko Powiatowemu Zarządowi Dróg 
w Kielcach, mam pytanie do pana wój-
ta: - co gmina zyskała, kierując spra-
wę do sądu przeciw Powiatowemu Za-
rządowi Dróg i ile kosztowała obsługa 
prawna tego postępowania ?”

W odpowiedzi na to zapytanie, wójt 
odpowiedział: „obsługa prawna proce-
su nie kosztuje nic, bowiem jest realizo-
wana w ramach umowy, na podstawie 
której radca prawny prowadzi obsługę 
Urzędu. Natomiast dlaczego, to myślę, 
że już Państwo wiecie - współpraca 
z Powiatem była fatalna. Tak nie może 
być, żeby Powiat traktował swojego 
partnera, jakim jest Gmina, jak pod-
władnego. Gmina Strawczyn nie jest 
podwładnym Powiatu, jest partnerem. 
To była przyczyna, która spowodowała, 
że tak należało zrobić”.

W kolejnym punkcie prac sesji, wójt 
zdał relacje z realizacji uchwał Rady 
Gminy oraz ze swoich prac między se-
sjami rady.

Radni przyjęli jednogłośnie infor-
mację wójta (na piśmie) z wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2013 r. Do-
chody budżetowe zrealizowano, w tym 
czasie, w kwocie 16.580.551 zł, na 
plan 33.397824 zł, co stanowi 49,65 %. 
Z analizy tego wykonania wynika, że 
realizacja dochodów, w większości 
działów, przebiegała na poziomie lub 
poniżej poziomu teoretycznego wskaź-
nika upływu czasu wynoszącego 50 %.

Realizacja wydatków, w tym cza-
sie, wyniosła 14.918695 zł, na plan 

32.807066 zł, co stanowi 45,47 %. Na 
niższy poziom wykonania planu wydat-
ków mają wpływ inwestycje. Niektóre 
z nich zostały rozpoczęte w II kwartale 
br. a w przypadku zadań w trakcie wy-
konania fakturowanie i płatność odby-
wać się będzie w II półroczu 2013 r.

Na inwestycje wydatkowano 
2.286533 zł, na plan 6.643095 zł, tj. 
34,42 %.

Na koniec czerwca br. zadłużenie 
gminy wyniosło 17.301575 zł, co sta-
nowi 51,8 % planowanych dochodów 
a więc mieści się w dopuszczalnych 
wysokościach.

Rada przyjęła uchwały w sprawach:
- zaopiniowania projektu planu 

ochrony Suchedniowsko - Oblęgor-
skiego Parku Krajobrazowego,

- zaopiniowania projektu uchwały 
Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego doty-
czącego wyznaczenia granicy Konec-
ko – Łopuszańskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu,

- zmian w budżecie gminy - zmniej-
szono plan dochodów o oraz plan wy-
datków budżetowych o kwotę ponad 
260 tys. zł,

- zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Strawczyn na lata: 
2013 – 2023 – będących konsekwencją 
zmian w budżecie gminy na 2013 r.,

- ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla publicznych przed-
szkoli prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne, dla niepublicznych 
przedszkoli oraz innych form wycho-
wania przedszkolnego, prowadzonego 
na terenie gminy oraz ustalenia trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania,

- uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Straw-
czynie,

- przyjęcia „Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy Strawczyn na lata: 
2014 -2017”.

Na zakończenie sesji przekazano 
informację z analizy oświadczeń ma-
jątkowych radnych oraz pracowników, 
na kierowniczych stanowiskach Urzędu 
Gminy. (J.K.)

W uzasadnieniu zwołania sesji, 
wójt pisze m.in.: „ W związku z kolej-
ną edycją Programu Wieloletniego pn. 
„Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój”, przewidzia-
nego do realizacji w 2014 roku, gmina 
Strawczyn przygotowała dokumentację 
na realizację zadania pn. „Remont drogi 
gminnej – ul. Górnej, w miejscowości 
Chełmce, w gminie Strawczyn”.

Sesja Rady Gminy  
8 października br.

Na wniosek wójta gminy, 8 października br., odbyła się sesja Rady Gminy, na 
której podjęto tylko jedną uchwałę: „w sprawie przyjęcia do realizacji zadania 
pn. „Remont drogi gminnej – ul. Górnej w msc. Chełmce, w gm. Strawczyn”.

Planowane dofinansowanie inwesty-
cji z budżetu państwa wynosić będzie 
50 % kosztów kwalifikowanych. Szaco-
wany koszt zadania wynosi 1.104 tys. zł.

Celem projektu jest poprawa bezpie-
czeństwa ruchu samochodowego i pie-
szego poprzez dostosowanie elementów 
technicznych drogi na odcinku o dł. 
1400,94 mb, od drogi gminnej – ul. Ko-
ścielna do drogi powiatowej nr 0286 T”.

Z sesji Rady Gminy

Jak wykonano budżet gminy  
w I półroczu 2013 roku ?

Kolejna sesja Rady Gminy odbyła się 19 września br. Radni przyjęli infor-
macje wójta gminy o realizacji budżetu gminy za rok bieżący, wysłuchali relacji 
z jego prac między sesjami RG oraz przyjęli kilka uchwał ważnych dla funkcjo-
nowania gminy.
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Sesję otworzył przewodniczący RG 
Stanisław Zdyb, witając jej uczestni-
ków z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem 
oraz przedstawicielem Komisariatu Poli-
cji w Strawczynie – Tomaszem Krężoł-
kiem. Radni przyjęli porządek obrad, po 
czym przeszli do jego realizacji.

Wójt przedstawił informacje o reali-
zacji uchwał Rady Gminy oraz ze swo-
ich prac między sesjami RG (omówienie 
publikujemy oddzielnie).

Radni przyjęli uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na rok 

bieżący – zmniejszono plan dochodów 
oraz wydatków budżetowych o kwotę 
317.139 zł,

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

- rozpatrzenia wniosków o przy-
znanie środków z Funduszu Sołeckie-
go, na rok 2014, sołectwom Promnik 
i Hucisko – wnioski zaakceptowano,

- wyrażenia woli przystąpienia 
do opracowania i wdrażania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej Gmi-
ny Strawczyn – dotyczy termoizolacji 
obiektów użyteczności publicznej,

- zmian Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Nar-
komanii w 2013 roku – zwiększono 

fundusz w planie wydatków gminne-
go programu ze 182.325 zł do kwoty 
192.325 zł, przeznaczając dodatkowe 
środki m.in. na zakup wyposażenia 
świetlic wiejskich obsługiwanych przez 
SCKiS oraz strojów dla sportowców,

- ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla publicznych przed-
szkoli prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne, dla niepublicznych 
przedszkoli oraz innych forma wycho-
wania przedszkolnego, prowadzonych 
na terenie gminy Strawczyn oraz usta-
lenia trybu i zakresu kontroli prawi-
dłowości ich wykorzystania,

- Kieleckiego Obszaru Funkcjonal-
nego – w celu wspólnego realizowania 
zintegrowanych przedsięwzięć łączą-
cych działania finansowe z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach punktu obrad „Komu-
nikaty i ogłoszenia” głos zabrał niżej 
podpisany, ustosunkowując się m. in. 
do treści zawartej we wrześniowym nu-
merze „Przejrzystej Gminy Strawczyn”, 
redagowanej przez sołtys Huciska Annę 
Kruszewską. W jednym, z materiałów 
ww. pisze m.in.: „I tu moja prośba skie-
rowana do wójta. Jeśli już pan pisze ar-
tykuł do gminnej gazety, to proszę się pod 
nim podpisywać, panie wójcie. Przecież 
„Ziemia Strawczyńska” kosztuje gminny 
budżet 27 tysięcy złotych rocznie i miesz-
kańcy mają prawo wiedzieć, jak bardzo 

Z sesji Rady Gminy - 30. X. 2013 r.

Jak wykonano budżet gminy  
w I półroczu 2013 roku ?

Pieniądze dla sołectw
naszemu wójtowi zależy na skrupulat-
nym informowaniu ich o tym co dzieje 
się w gminie”.

Niżej podpisany, jako redaktor 
naczelny „Ziemi Strawczyńskiej”, 
oświadczył, iż wójt gminy Strawczyn 
nie napisał i nie jest autorem ani jed-
nego z opublikowanych artykułów 
w gminnej gazecie. Jeśli ma jakąś ważną 
informację dla mieszkańców, zamieszcza 
ją w rubryce „Komunikat wójta gminy”.

Przy okazji niżej podpisany zarzucił 
wydającej „Przejrzystą Gminą Straw-
czyn”, że pierwsze numery (od stycznia 
do lipca tego roku) tej gazetki były wy-
dawane nielegalnie, albowiem wydaw-
nictwo nie było zarejestrowane w Sądzie 
Wojewódzkim Rejestrowym. W świetle 
przepisów prawnych taka działalność 
jest wykroczeniem, za które grozi kara 
grzywny do 5 tys. złotych.

I jeszcze jedno: że wójtowi gminy 
zależy „na skrupulatnym informowaniu 
o tym co się dzieje w gminie” świadczy 
fakt, że to właśnie wójt, Tadeusz Tka-
czyk był inicjatorem powołania, przed 
prawie 15 laty, pisma samorządowego 
„Ziemia Strawczyńska”.

Na zakończenie sesji, przewodniczą-
cy Rady Gminy zaapelował do obecne-
go na obradach przedstawiciela policji 
o wzmożoną czujność na cmentarzach 
oraz w ich rejonie w związku ze zbliża-
jącym się Świętem Zmarłych.

Jerzy Kosowski

W zakresie inwestycji: złożony został 
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 
pn. „Opracowanie planu gospodarki ni-
skoemisyjnej gminy Strawczyn, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007 – 2013, priorytet 9”, 
w trakcie opracowywania jest analiza zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym gmi-
ny, złożono wniosek do Świętokrzyskie-
go Biura Rozwoju Regionalnego PROW, 
w ramach działania 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 
o przyznanie środków na budowę krótkich 
odcinków kanalizacji w Promniku i Niedź-
wiedziu, zakończono prace przy budowie 
chodnika do cmentarza w Strawczynie, 
który wykonano systemem gospodarczym.

W zakresie oświaty: 28 października 
br. wypłacono pomoc finansową, w ra-

mach programu „Wyprawka szkolna”, 
na kwotę 33.750 zł, do UG wpłynęło 
8 wniosków o dofinansowanie kosztów 
związanych z kształceniem pracowni-
ków młodocianych.

W zakresie kultury i sportu: Roz-
strzygnięto konkurs fotograficzny pt. 
„Wpływ funduszy europejskich na naszą 
gminę”. Zgłoszono fotografie 16 obiek-
tów, które powstały z funduszy euro-
pejskich na terenie gminy. Fundatorem 
nagród była nasza gminy oraz SCKiS 
w Strawczynie.

W świetlicy SCKiS w Strawczynie, 
25 października br., odbył się IV Festiwal 
Piosenki Angielskiej, w którym wzięło 
udział 14 uczniów klas: I – IV SP z gminy.

Wójt wziął udział w: podsumowaniu 
i zakończeniu projektu, współfinanso-

wanego ze środków unijnych, „Historia 
w kapliczkach zapisana” w Oblęgorku, 
ślubowaniu klas I, wraz z przewodniczą-
cym RG – w XIV Kongresie Związku 
Gmin Wiejskich RP w Serocku, w ob-
chodach Dnia Nauczyciela, konferencji 
podsumowującej RPO WŚ, w II konfe-
rencji nt. „Ekoinnowacje w ochronie śro-
dowiska 2013”.

Wójt odebrał wyróżnienie dla naszej 
gminy w II edycji plebiscytu „Moje in-
nowacyjne otoczenie – moja innowa-
cyjna gmina”. Gmina Strawczyn zajęła 
II miejsce w Akcji Letniej „Krew darem 
życia”. Puchar odebrał na imprezie pod-
sumowującej akcję w Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 
wójt Tadeusz Tkaczyk w towarzystwie 
dyrektora SCKiS Macieja Lewandow-
skiego - relacja wewnątrz numeru.

W omawianym okresie wójt wydał 
8 zarządzeń istotnych dla funkcjonowa-
nia gminy.

dokończenie ze str. 1

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy
Od sesji Rady Gminy - 8 października - do sesji następnej - 30 października 

br. - gospodarz gminy nadzorował, bądź wykonywał zadania związane z: wyko-
nywaniem budżetu gminy, określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy 
oraz z przygotowaniem projektów kolejnych uchwał rady.
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W biblijnej konwencji
14 października przypada Dzień 

Edukacji Narodowej - święto nauczy-
cieli, wychowawców i pedagogów. 
Obchodzony jest w rocznicę powsta-
nia w 1773 roku Komisji Edukacji Na-
rodowej, która zajęła się reformowa-
niem polskiego szkolnictwa.

Uczniowie SP i Gimnazjum w Straw-
czynie niebanalnie obdarowali dyrektor 
Elżbietę Błaszczyk i Annę Balant oraz 
swoich pedagogów jabłkami. Pomysł 
zaczerpnęli, oczywiście, z Biblii. Poka-
zali, że nauczyciel został powołany do 
wychowania pierwszych dzieci. Wziął 
do ręki gałązkę z rajskiego drzewa, ale 
tą pomocą naukową niewiele zdziałał. 
Kain i tak zabił Abla. Nauczycielowi nie 
udało mu się ich wychować . 

Z kolei w piekle, do którego zesłał 
go Stwórca, dzięki jego metodom dia-
blęta były zbyt grzeczne. Trafił na zie-
mię, gdzie z lepszym lub gorszym efek-
tem usiłuje nauczać do dziś. Przy okazji 
strofuje wychowanków, a ci cytują jego 
ulubione powiedzonka.

 Uczniowskie, zabawne przedstawie-
nie obfitowało w zagadki. Wielu nawet 
rozpoznało swoje maksymy.

 Drodzy Nauczyciele, pracownicy 
obsługi życzymy Wam samych uśmie-
chów, dużo zdrowia i wytrwałości w pra-
cy z nami, waszymi uczniami. Sto lat!

Dzień Nauczyciela w Promniku
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

uczniowie ZPO w Promniku przygo-
towali dla wszystkich pracowników 
szkoły uroczystą akademię.

 Uczniowie prezentowali się wspa-
niale. Były wzruszające wiersze i pio-
senki. Być pracownikiem edukacji 
znaczy: przekazywać wiedzę, pomagać 
i inspirować. Nauczyciele naszej szkoły, 
na co dzień, wcielają te słowa w życie, 
bo jednym z celów jest kształtowanie 
i rozwijanie charakterów oraz postaw 
młodych ludzi, otwartych na świat i dru-
giego człowieka.

Uroczystości w SP w Korczynie
W SP im. Jana Pawła II w Korczy-

nie Dzień Nauczyciela przebiegł, jak 
zwykle, bardzo uroczyście.

Uczniowie, ci duzi i ci całkiem jesz-
cze mali, postanowili uczcić swoich peda-
gogów i pracowników szkoły wierszem, 
piosenką i tańcem. Były słowa wdzięcz-
ności, miłości a także scenki ukazujące 
śmieszne wydarzenia z życia szkoły. 

Uczniowie nie zapomnieli również 
o swoim patronie Janie Pawle II, bo-

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

wiem 16 października przypada 35. 
rocznica wyboru na stolicę Piotrową. 
Przypomnieli wszystkim zebranym ja-
kim uczniem był Karol Wojtyła oraz jaki 
miał stosunek do swoich nauczycieli. 
Na koniec zaśpiewali wzruszającą pieśń 
- prośbę o natychmiastową kanonizację 
papieża.

Życzenia złożyli również przybyli na 
uroczystość wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Strawczyn - Tadeusz Czarnecki, 
sołtys wsi Korczyn - Barbara Stępień, 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Dy-
rektor Anna Kowalczyk - Jas wręczyła 
nauczycielom, a także pracownikom szko-
ły, nagrody za sumienną i wzorową pracę.

Na zdjęciach: obchody Dnia Edukacji Narodowej w szkołach, od góry: w Strawczy-
nie, Promniku i Korczynie.
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Najmłodsi przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej im. S. Żeromskiego w Strawczy-
nie, tworząc marynarską załogę, na czele 
z kapitanem statku, wyruszyli w 6 - letni 
rejs, aby zdobywać wiedzę i umiejętności. 
Zgodnie z tradycją, przed ceremonią pa-
sowania zdawali oni w obecności zgroma-
dzonych w sali gości „egzaminy” z zakresu 
bezpieczeństwa, zręczności, wiedzy o Pol-
sce i przyrodzie, przyjaźni i kultury osobi-
stej. Wykazali się znaczną wiedzą i umiejęt-
nościami, w związku z czym chwilę później 
odbyło się uroczyste ślubowanie na sztan-
dar szkoły, podczas którego przedstawiciele 
klas pierwszych zobowiązali się zostać do-
brymi uczniami. Następnie dyrektor Elżbie-
ta Błaszczyk dokonała uroczystego paso-
wania każdego pierwszaka. Na zakończenie 
uroczystości wójt Tadeusz Tkaczyk życzył 
wszystkim pierwszoklasistom samych suk-
cesów w nauce oraz wręczył im upominki 
„na dobry start”.

Gimnazjalistom w dniu ich święta 
przyświecało optymistyczne hasło: „Dziś 
zaczyna się pierwszy dzień z całej reszty 
Twojego życia”. Uroczystość z należytą 
powagą prowadził przedstawiciel klasy 
II – Oskar Gad, który po złożeniu przez 
uczniów klas pierwszych uroczystego 
ślubowania oddał głos dyrektor szkoły, 
Elżbiecie Błaszczyk. Serdecznie powi-
tała ona przybyłych gości: wójta Tade-
usza Tkaczyka, rodziców, nauczycieli 
oraz wszystkich uczniów Gimnazjum nr 1 
w Strawczynie. Następnie, nawiązując do 
motta uroczystości, życzyła pierwszoklasi-
stom wielu sukcesów w nauce, nawiązania 
nowych przyjaźni i realizowania własnych 
planów i ambicji w przyjaznej atmosferze 
Gimnazjum nr 1. W części artystycznej, 
na którą złożyły się występy recytatorskie, 
wokalne, a nawet taneczne, uczniowie wy-
rażali zarówno swoje nadzieje, jak i obawy 
związane z najbliższymi trzema latami, 
które spędzą w gimnazjum. 

Gwoździem programu okazał się 
popisowy taniec dwojga uzdolnionych 
pierwszoklasistów: Moniki Kurczyńskiej 
i Szymona Szustaka, który wywołał po-
dziw i burzę oklasków ze strony wszyst-
kich zgromadzonych. Swoją aprobatę dla 
występujących wyraził także pan wójt, 
który życzył uczniom klas pierwszych, 
aby wytrwali w realizacji postanowień 
zawartych w rocie ślubowania. W swoim 
wystąpieniu nawiązał do planowanej roz-
budowy budynku szkolnego mającej na 
celu zapewnienia młodzieży optymalnych 

warunków rozwoju. Ponadto, jak co roku, 
na ręce wychowawców przekazał upomin-
ki dla młodych adeptów nauki. (M.C.)

Ślubowanie w Promniku
24 października 2013 rok odbyło 

się ślubowanie klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewi-
cza w Zespole Placówek Oświatowych 
w Promniku. 

W uroczystości tej wzięli udział: ro-
dzice, uczniowie, grono pedagogiczne, dy-
rektor szkoły oraz wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk. Przygotowania do uro-
czystości trwały od początku roku szkolne-
go. Wychowawczyni, Elżbieta Chudzik, 
wraz z uczniami klasy pierwszej, przygoto-
wała na dzień ślubowania część artystyczną. 
Uczniowie zaprezentowali swoje umiejęt-
ności i zdolności przed licznie zgromadzoną 
publicznością. 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po 
krótkim przemówieniu dyrektor szkoły – 
Elżbiety Gieroń oraz wójta gminy ucznio-
wie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. 
Następnie dyrektor SP pasowała każde 
dziecko z klasy pierwszej na ucznia po-
przez dotknięcie jego ramienia dużą kred-
ką. Złożyła też życzenia wielu sukcesów 
w nauce wszystkim uczniom. Głos zabra-
li również starsi koledzy, którzy poprzez 
wiersze i życzenia przyjęli ich ciepło do 
szkolnej braci. 

Na koniec uroczystości uczniowie 
otrzymali od pani dyrektor okolicznościowe 
dyplomy pasowania na ucznia, a od wójta, 
Tadeusza Tkaczyka, walizeczkę z przybora-
mi szkolnymi. Rodzice przygotowali słodki 
poczęstunek dla swoich dzieci. 

Uroczystości w SP w Korczynie
10 października br. odbyło się uro-

czyste ślubowanie uczniów klasy I Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Korczynie.

 Wychowawczyni klasy I Bogumiła Tit-
kin powitała przybyłych gości: wójta gminy 
Strawczyn Tadeusza Tkaczyka, księdza 
proboszcza – Stanisława Króla, sołtys wsi 
Korczyn – Barbarę Stępień oraz dyrekcję 
szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. 
Szczególnie gorąco powitała bohaterów 
uroczystości - uczniów klasy I.

Uczniowie swoimi występami udowod-
nili, że potrafią solidnie i systematycznie 
pracować, że są gotowi do złożenia uro-

czystego ślubowania na sztandar szkoły. 
Pasowanie na ucznia dokonała, wiel-

kim ołówkiem, dyrektor szkoły. Ucznio-
wie klasy I zostali przyjęci do braci 
uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu paso-
wania było wręczenie legitymacji szkol-
nych przez wójta gminy oraz pamiątko-
wych dyplomów przez wychowawczynię. 
Uśmiechnięci pierwszoklasiści przyjęli ży-
czenia i prezenty ufundowane przez wójta, 
ks. proboszcza, dyrektor szkoły oraz za-
proszonych gości.

„Puk, puk, to ja  
taki mały uczniaczek...”

Takimi słowami do drzwi szkoły dobi-
jały się maluszki prosząc o pasowanie ich 
na uczniów Szkoły Podstawowej w Ru-
dzie Strawczyńskiej. Uroczystość odby-
ła się 23 października 2013 roku, którą 
uświetnili goście: wójt gminy Strawczyn 
- Tadeusz Tkaczyk, sołtys tej wsi - Tade-
usz Picheta, przewodnicząca Rady Ro-
dziców - Wioletta Frączek, nauczyciele 
oraz rodzice uczniów. Zarówno dyrektor 
Agnieszka Prędota – Gad, jak i wszyscy 
obecni byli pod wrażeniem umiejętności 
aktorskich dzieci. 

*PROTEZY * NAPRAWA 
PROTEZ * PORCELANA

„DENTAL” – Dariusz Mróz
Ćmińsk, ul. Źródlana 8

tel.: 504 – 070 – 751;
41/303 – 44 - 16

Ślubowanie pierwszaków

Pierwszy dzień  
z całej reszty życia

23 i 24 października były dwoma niezwykle uroczystymi dniami w Zespole 
Placówek Oświatowych w Strawczynie, gdyż odbyły się wówczas uroczystości 
ślubowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ślubowanie uczniów w Szkole Podsta-
wowej w Rudzie Strawczyńskiej: wójt 
gratuluje pierwszakom.

Szybko pokonały one tremę i pięknie 
prosiły panią dyrektor o pasowanie. W po-
czet uczniów naszej szkoły zostali przyjęci: 
Justyna Dyl, Jakub Filipiak, Wiktor Jan-
kowski, Łukasz Knap, Daria Komisar-
czyk, Emilia Lasota, Filip Lis, Wojciech 
Przepióra, Adrian Tkacz. 

Po pasowaniu goście skierowali do 
pierwszaków ciepłe słowa. Były też po-
darunki, aż maluchom uginały się rączki. 
Upominki przekazał też, nieobecny ale 
pamiętający radny wsi Ruda Strawczyń-
ska Paweł Wolder. Całej imprezie towa-
rzyszył uśmiech i pogodny nastrój, o który 
dbała wychowawczyni klasy I – Katarzy-
na Grzesik. (K.G.)
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Dzięki współpracy SP w Niedźwiedziu 
oraz SCKiS w Strawczynie, 25 paździer-
nika br. odbył się „IV Gminny Festiwal 
Piosenki Angielskiej dla klas I - III SP”. 

Otwarcia festiwalu dokonał dyrektor 
SCKiS w Strawczynie Maciej Lewandow-
ski. Nagrody, w postaci karnetów na basen, 
dla każdego uczestnika ufundował dyrek-
tor SCKiS a nagrody książkowe oraz inne 
gadżety przez wydawnictwa językowe. 
Uczestnicy mieli również słodki poczęstu-
nek w oczekiwaniu na wyniki festiwalu.

A oto wyniki konkursu: I miejsce Olga 
Wychowaniec - kl. III SP Niedźwiedź,  
II - Konrad Zarychta - kl. I SP Korczyn,  
III - Klaudia Dudek - kl. II SP Niedźwiedź.

Wyróżnienia: Aleksandra Jarząbek 
- kl. I ZPO w Strawczynie i Kacper Gos 
- kl. II SP Ruda Strawczyńska.  (A.W.)

Festiwal Piosenki 
Angielskiej

31 października, z okazji Halloween, 
Pływalnię „OLIMPIC” w Strawczynku 
opanowały zjawy za światów, zombie, 
kościotrupy i wampiry. Z rana upiory 
przywitały naszych milusińskich przed-
szkolaków z gminnych przedszkoli. 

Dla dzieci przygotowano blok pełen 
zabawy, tańców i śpiewów, który zakoń-
czył się niespodziewanym przybyciem 
wesołego wampirka z pełnym workiem 
cukierków. Naszą pływalnię stopniowo 
powijały pajęczyny, a na ścianach zaczę-
ły gościć nietoperze. Przed wejściem na 
nieckę basenową małe duszki mogły przy-
brać wybraną przez siebie postać malując 
twarz lub sprawdzić się w drążeniu dyni. 
Wieczorem wśród tłumów gości zjawił 
się książę Drakula wraz z Czarownicą ze 
Świętokrzyskich Gór oraz Piratem z oko-
lic strawczyńskiego mola. Upiorna załoga 
przygotowała dla wszystkich pełne emo-
cji zawody i konkursy z nagrodami. 

W upiornym nastroju Halloween 
wszyscy bawili się szampańsko – na 
zdjęciu. (W.B)

Halloween 2013

Komisja, powołana przez organiza-
torów, wyłoniła najlepsze prace: I miej-
sce zajął Piotr Śliwa z fotografią pt 
„Mistrzostwa Województwa w Biegach 
Sztafetowych V 2013r.”, II - ze zdjęciem 
pt „Raj przedszkolaków – plac zabaw 
przy szkole w Oblęgorku” - przypadło 
Karolowi Cichockiemu a III miejsce 
ex aequo zajęły: Magdalena Rówińska 

Wakacyjny konkurs fotograficzny
Ostatnio odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „Wpływ fun-

duszy europejskich na naszą gminę”. Do konkursu zgłoszonych zostało 16 prac.
oraz Agnieszka Woźniak z pracami: 
„Ścieżka prowadząca do Kapliczki Św. 
Rozalii na Perzowej Górze” oraz „Zalew 
w Strawczynie”. 

Dla wszystkich laureatów nagrody 
ufundował wójt gminy Strawczyn oraz 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie. (W.B.)

Na zdjęciu: Laureaci konkursu.

Dodatek specjalny 
do „ZIEMII STRAWCZYŃSKIEJ”
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Sprostowanie do informacji dotyczącej realizacji zadania pn.: „Usuwa-
nie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” na terenie Gminy 
Strawczyn w 2013 r.

Gmina Strawczyn realizując założenia „Programu usuwania i unieszkodli-
wiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy „ wykonała w 2013 r. 
zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” 
za łączną kwotę 44 429,15 zł. 
Na realizację w/w zadania Gmina Strawczyn otrzyma dofinansowanie  
ze środków:
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach w kwocie 15 550,20 zł, 
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie w kwocie 22 214,58 zł 
• własne środki finansowe w kwocie 6 664,37 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
• demontaż pokryć dachowych, transport zdemontowanych pokryć dachowych, 
zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 1 143,00 m2 

• usuniecie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - transport, 
zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 10 284,00 m2


