
Wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk odbiera 
dary, z tegorocznych zbiorów, od starostów do-
żynek: Bogumiły Wychowaniec i Leszka Pytla.

Występ zespołu „Naddniestrianki”, z ukraińskiego Chodorowa, bardzo po-
dobał się publiczności.
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Strawczynada 2013
Ukraińskie akcenty 
w gminnej kulturze 

Strawczyna

Kolejne Święto Gminy 2013, popularna Strawczy-
nada (17 – 18 sierpnia br.) przeszła do historii, jako 
impreza niepowtarzalna, wielowątkowa, z akcentem 
międzynarodowym za sprawą delegacji z ukraiń-
skiego Chodorowa, a także jako wydarzenie, podczas 
którego uhonorowano gminnych rolników - Dożynki 
2013 - sportowców oraz wybrano Miss Strawczyna.

Sołectwo Strawczynek reprezentowało gminę Straw-
czyn na dożynkach powiatowych w Morawicy 25 sierpnia 
br. Nasza delegacja zawiozła okazały wieniec, wykonany 
przez mieszkanki sołectwa. 

Na zdjęciu: delegacja gminy Strawczyn na dożynkach po-
wiatowych w Morawicy, od lewej: sołtys Kazimiera Jarząbek 
z mężem Eugeniuszem, Janusz Kukulski, Leszek Cisowski, 
Ewa Cisowska i Lucyna Kukulska.

Strawczynek na dożynkach 
powiatowych
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Strawczynada 2013
Ukraińskie akcenty w gminnej kulturze Strawczyna

Sobota – dzień sportowy
Od wielu już lat, pierwszy dzień 

Strawczynady, to dzień sportu gminne-
go. Od rana do wieczora, na terenie Cen-
trum Sportu i Rekreacji, odbywały się 
imprezy sportowe dla wszystkich: ma-
łych i dużych, młodych i nieco starszych 
sportowców. Zaczęło się od testu Co-
opera: była to próba wysiłkowa ciągłego 
pływania przez 12 minut. Następnie dla 
wszystkich osób, przebywających na pły-

łecznych: Joanny Knap, Artura Skuzy 
i Dawida Lewandowskiego.

Równocześnie na boiskach sporto-
wych odbywały się konkursy i zabawy. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
turniej szachowy i warcabowy oraz mini 
zawody strażackie. W sobotni, słoneczny 
dzień odbyły się również finały prowa-
dzonych przez czas wakacji turniejów. 
Finalistom rozgrywek piłki siatkowej, te-
nisa ziemnego, koszykówki ulicznej oraz 
piłkarzom turnieju o „Puchar Wójta” zo-
stały wręczone dyplomy i nagrody.

Dalszą część bloku artystycznego 
zaprezentowały zespoły folkowe „Nad-
dniestrianka” oraz „Wizerunki”. Goście, 
z zaprzyjaźnionego Chodorowa, zapre-
zentowali swoje pieśni i tańce regionalne, 
przy akompaniamencie słynnych bandu-
rach, zyskując aplauz publiczności. Szcze-
gólną sympatię artyści z Ukrainy zyskali 
znanymi piosenkami z folkloru polskie-
go, m.in.: „Miała baba koguta” i „Szła 
dzieweczka”, za które otrzymali burzliwe 
brawa. Szefową młodzieżowych artystów 
z Chodorowa jest Józefa Kocołowskija, 

Na scenie odbył się pokaz zespo-
łu wokalno – tanecznego „Romaszka” 
z Ukrainy. Wspólnie z „Echem Dnia” 
wyłoniona została Miss Lata Strawczyna 
Monika Zapała z Kielc, która zdobyła 
aż trzy tytuły: Miss Strawczyna, Miss 
Publiczności oraz Miss Profesja. 

żona burmistrza tego miasta. W wywia-
dzie dla prasy podkreśliła wysoki poziom 
naszej imprezy i satysfakcję, że jej zespół 
mógł zaprezentować swój kunszt. 

– Chętnie tu przyjedziemy jeszcze 
raz – zapewniła.

walni, przygotowano blok gier i zabaw. 
Dodatkowymi atrakcjami na pływalni 
była pokazowa lekcja pływania zapre-
zentowana przez Łukasza Kubickiego 
oraz pokaz ratownictwa wodnego na 
pływalni zaprezentowany przez naszych 
ratowników z pomocą ratowników spo-

Piłkarze zwycięskich drużyn w Turnieju o Puchar Wójta Gminy, podczas ceremonii odbierania nagród od wójta Tadeusza  
Tkaczyka oraz dyrektora SCKiS – Macieja Lewandowskiego.

ciąg dalszy na str. 4

ciąg dalszy ze str. 1

Dyrektorzy zespołów placówek 
oświatowych oraz szkół podstawowych 
powitali młodzież szkolną, ze szczegól-
nym uwzględnieniem maluchów, którzy 
poszli do szkoły po raz pierwszy w ży-
ciu (to spora liczba – 190 najmłodszych 
uczniów), ich rodziców oraz nauczycieli. 

Po części oficjalnej uroczystości, mło-
dzież spotkała się ze swoimi wychowaw-
cami w klasach szkolnych, gdzie mówio-
no o szczegółach organizacyjnych nauki 
w nowym roku szkolnym. 

We wszystkich szkołach, na terenie 
naszej gminy, nowy rok zainaugurowało 

1258 uczniów, w tym 367 gimnazjalistów 
oraz 190 maluchów z klas zerowych.

W ZPO Strawczyn naukę rozpoczęło 
205 uczniów SP i 171 gimnazjalistów, 
w ZPO Oblęgorek – odpowiednio: 198 
i 141, zaś w ZPO Promnik: 104 i 54.

Do szkół podstawowych uczęszcza: 
w Chełmcach - 103 uczniów, w Rudzie 
Strawczyńskiej - 91, w Niedźwiedziu - 
82, w Korczynie - 108 uczniów.

Przed nimi 10 miesięcy wytężonej na-
uki, zajęć popołudniowych w kołach tema-
tycznych, realizacji projektów unijnych, 
wspólnego relaksu, wycieczek, rozgrywek 
i zajęć sportowych. Na pewno nie będzie 
się im nudziło. Życzymy sukcesów !

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2013/2014

I znowu w szkole !
2 września br. w całej Polsce, także w naszej gminie, zainaugurowano nowy 

rok szkolny 2013/2014. W wszystkich naszych placówkach: w siedmiu szkołach 
podstawowych i trzech gimnazjach odbyły się uroczystości związane z rozpo-
częciem nauki.
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Strawczynada 2013 - fotorelacja

Frekwencja na imprezie, jak zwykle, dopisała: trybuna stadionu w Strawczynku była szczelnie wypełniona publicznością.

Mszę św., w intencji rolników, odprawił ks. proboszcz parafii 
Strawczyn – Tadeusz Szot, w koncelebrze z ks. wikarymi oraz 
naszym rodakiem ks. Stanisławem Pichetą.

Burmistrz Chodorowa – Oleg Kocołskij wręczył chleb ukra-
iński gospodarzom gminy: wójtowi - Tadeuszowi Tkaczykowi 
oraz przewodniczącemu RG – Stanisławowi Zdybowi.

Tak prezentowały się kandydatki do miana Miss Strawczyna 
2013.

Delegacja z Ukrainy, z burmistrzem Chodorowa Olegiem Ko-
cołskijem, wręcza naszemu wójtowi obraz z najważniejszymi 
budowlami swojego miasta.
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Tak prezentowały się wieńce dożynkowe, wykonane przez sołectwa: Strawczynek  
i Korczyn.

Dożynki otrzymały stosowną opra-
wę: wieńce dożynkowe przygotowały 
sołectwa Strawczynek i Korczyn. Te 
cuda, przygotowane przez panie z KGW, 
zajęły miejsce honorowe na scenie, usy-
tuowanej na stadionie Centrum Sportowo 
- Rekreacyjnego w Strawczynku. Wień-
ce zostały ośpiewane przez miejscowy 
chórek, po czym na scenę weszli staro-
stowie dożynek: Bogusława Wychowa-
niec – rolniczka z Huciska oraz Leszek 
Pytel – rolnik ze Strawczyna. Wnieśli 
oni tradycyjny bochen chleba i winogro-
na z tegorocznych zbiorów, które to dary 
wręczyli wójtowi gminy Tadeuszowi 
Tkaczykowi. Włodarz gminy przyjmu-
jąc te produkty, wypowiedział tradycyj-
ną formułę: „przyjmuję te dary z tego-
rocznych zbiorów i obiecuję, że będę je 
sprawiedliwie dzielił”.

W okolicznościowym przemówie-
niu, wójt podziękował rolnikom za ich 
trud i ciężką pracę na roli. Stwierdził 
jednocześnie, że utrzymanie się dziś 
z samej roli jest w gminie praktycznie 
niemożliwe, dlatego potrzebne są ini-
cjatywy w rozwoju przedsiębiorczości, 
kształcenie młodzieży w atrakcyjnych 
zawodach oraz tworzenie nowego ładu 
przestrzennego z udziałem wszystkich 
mieszkańców gminy. 

Wybory Miss Strawczyna

Do walki o to miano stanęło wpraw-
dzie tylko pięć panien, ale walka o tytuł 
była niezwykle zacięta. Kandydatki do 
miana miss nie tylko zaprezentowały się 
w kilku odsłonach na scenie głównej, 
ale musiały również przespacerować się 
wśród publiczności oraz przed jury, które-
mu przewodniczył wójt naszej gminy Ta-
deusz Tkaczyk. Gospodarz gminy otrzy-
mał, przy werdykcie, mocne wsparcie 
m.in. od posła na Sejm RP – Krzysztofa 
Lipca. Podczas wyborów doszło nawet do 
tego, że późniejsza zwyciężczyni konkur-
su – Monika Zapała musiała przedefilo-
wać po stole, przy którym siedziało jury.

Najwyższe noty od jurorów i widzów 
otrzymała Monika Zapała z Kielc. Ona 
została Miss Strawczyna, Miss Publicz-
ności oraz Miss Profesja. Tytuł I Wice-
miss Strawczyna i Rajskiej Miss powę-
drował do Pauliny Cieniak z Wólki, zaś 
II Wicemiss do Klaudii Wilczkowskiej 
z Malmurzyna.

Koronacji Miss Strawczyna dokonał 
wójt Tadeusz Tkaczyk, przy współpracy 
posła Krzysztofa Lipca. 

Monika ma 15 lat, mieszka w Kiel-
cach, jest uczennicą Gimnazjum nr 4. 

Interesuje się fotografią, „produkuje” 
bransoletki na szydełku, które wręcza 
koleżankom i znajomym z okazji ich 
imprez okolicznościowych. W wybo-
rach miss wzięła udział po raz pierwszy, 

namówiona przez mamę. Jej babcia, ze 
strony taty, mieszka w Oblęgorku.

Na zakończenie dnia czekało jeszcze 
na uczestników festynu kilka atrakcji, od-
był się przegląd debiutów: zespół reggae, 
zespół rockowy PARADYGMAT oraz 
hip - hopowy skład DIRTY NOISE, na 
koniec rytmami z list przebojów DJ roz-
tańczył całą murawę stadionu OLIMPIC.

Jurorzy wyborów Miss Strawczyna, któremu przewodniczył nasz wójt, ogląda przy-
szłą miss – Monikę Zapałę... na stole, przy którym siedzieli.

Niedziela – 2 dzień atrakcji
DOŻYNKI GMINNE – rozpoczęły się w samo południe mszą święta, w in-

tencji rolników, którą odprawił ks. proboszcz parafii Strawczyn – Tadeusz Szot, 
w koncelebrze z księżmi wikarymi oraz ks. Janem Zającem – proboszczem pa-
rafii greko - katolickiej w Chodorowie na Ukrainie i ks. Stanisławem Pichetą. 
Eucharystię wspomogła Gminna Orkiestra Dęta.

ciąg dalszy ze str. 2

ciąg dalszy na str. 5
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Wójt mówił także o dalszym rozwoju 
gminy, o jej atrakcyjności dla osób z ze-
wnątrz, którzy w coraz większej liczbie ku-
pują w niej działki i budują nowe domy.

Wójt powitał gości honorowych do-
żynek i Strawczynady, m.in.: delegację 
władz ukraińskiego Chodorowa z bur-
mistrzem Olegiem Kocołowskijem, ks. 
proboszcza parafii Chodorów – Jana 
Zająca, posłów: Marka Gosa i Krzysz-
tofa Lipca, wójtów zaprzyjaźnionych 
gmin: Mariana Burasa z Morawicy, 
Szczepana Skorupskiego z Zagnańska, 
Zdzisława Oleksiewicza z Łopuszna, 
Stanisława Caputa z zaprzyjaźnionej 
gminy Lipce w Żywieckiem, st. bryg. 
Krzysztofa Janickiego – komendanta 
KM PSP w Kielcach, radnych, sołty-
sów, sponsorów imprezy, pracowników 
UG i jednostek organizacyjnych gminy, 
a przede wszystkim licznie przybyłych 
mieszkańców. Wszystkim życzył wspa-
niałej zabawy podczas dalszej części 
Święta Gminy. Gospodarz gminy odczy-
tał także list gratulacyjny od wiceminister 
obrony narodowej Beaty Oczkowicz.

Następnie na scenę wszedł Jarosław 
Wałek - prezes Lokalnej Grupy Działa-
nia „Dorzecze Bobrzy”, do której należy 
nasza gmina, wręczając wójtowi Nagro-
dę Bobra „za „szlak rowerowy w katego-
rii najlepszy produkt turystyczny”. 

Goście złożyli gratulacje i życzenia 
z okazji Święta Gminy. 

A potem rozpoczęła się część arty-
styczna Strawczynady, w której wystąpi-
li m.in.: Gminna Orkiestra Dęta, laureaci 
festiwalu piosenki dziecięcej i młodzie-
żowej, „Hrabia Gustaw i mądrość Kle-
mentyny” (w spektaklu dla dzieci), kaba-
rety „Z konopi” i „Pigwa show”, zespół 
D - Bomb” oraz gwiazda wieczoru – ze-
spół „Sumptuastic”. 

W Quizie małżeńskim wygrali: Anna 
Gierczak i Rafał Krawczyński (narze-
czeni), II miejsce: Krystyna i Feliks 
Smerdzyńscy, III - Jowita i Ryszard 
Radziejewscy.

Serdecznie dziękuję naszym Gościom z Chodorowa na 
Ukrainie, którzy pięknie umilili, swoimi występami, naszą 
imprezę.

Dziękuję rolnikom za ich trud, za ciężką pracę na roli, 
w pełni doceniam ten wysiłek. Serdecznie dziękuję sponso-
rom STRAWCZYNADY 2013, którzy w dużej części pokryli 
koszty tego święta. Bez tego zaangażowania to święto byłoby 
dużo mniej atrakcyjne. 

Szczerze dziękuję krwiodawcom, którzy od kilku lat nie 
zawodzą i bardzo chętnie i licznie (165 osób) dzielili się z in-
nymi cząstką siebie. 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację 
STRAWCZYNADY.

Bardzo gorąco dziękuję księżom celebransom za odpra-
wienie mszy świętej na stadionie i skierowane do nas sło-
wa w kazaniu, policji i ochronie, którzy dyskretnie czuwali 
nad naszym bezpieczeństwem, dzięki czemu nie zanotowano 

PODZIĘKOWANIE WÓJTA GMINY
żadnych incydentów, służbie zdrowia zabezpieczającej przez 
dwa dni STRAWCZYNADĘ. Strażakom, na których zawsze 
można liczyć i stają na wysokości zadania, orkiestrze, któ-
ra uprzyjemnia wszystkie nasze festyny. Starościnie i Staro-
ście, asyście ośpiewującej wieniec dożynkowy. Sołectwom za 
przygotowane jadła i napitków oraz paniom podającym te 
smakowitości. Dziękuję za wspaniałe występy naszej, szkol-
nej młodzieży.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, Samorządowego Centrum Kultury 
i Sportu, na których spoczywał główny ciężar organizacji 
STRAWCZYNADY. Ich pracę oceniam bardzo wysoko.

Nade wszystko dziękuję wszystkim uczestnikom STRAW-
CZYNADY za piękną i wspaniałą, wspólną zabawę. 

Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk

w kolejnym, dużym wydarzeniu w gminie 
Strawczyn. Do zobaczenia za rok. 

UWAGA! Relację z przebiegu Akcji 
„Krew darem życia”, z konieczności, za-
mieścimy w następnym numerze „ZS”.

W drugi weekend po Strawczynadzie, wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk 
udał się z rewizytą do Chodorowa na Ukrainie. Został tu przyjęty przez władze 
tego miasta i – korzystając z okazji – włodarz Strawczyna wręczył dyplomy 
– podziękowania, kierowane do zespołów ukraińskich, które uświetniły swymi 
występami Święto Gminy Strawczyn.

W toku spotkania rozmawiano o dalszej współpracy obu miejscowości.
(Kos.)

Wójt gminy Strawczyn  
z rewizytą w Chodorowie

dokończenie ze str. 4

Nagrodę BOBRA, przyznaną naszej gminie za szlak rowerowy, 
wręcza wójtowi Tadeuszowi Tkaczykowi prezes Zarządu Lokal-
nej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, Jarosław Wałek.

tu a patronat nad imprezą przyjęli: „Echo 
Dnia”, TVP Kielce i Radio Kielce. 

Było to kolejne Święto Gminy, które 
przyniosło wiele wrażeń i rozrywki. Jak 
zwykle, towarzyszyła mu olbrzymia fre-
kwencja mieszkańców i gości spoza gmi-
ny. I o to głównie chodziło, by każdy mógł 
w te dwa dni rozerwać się i wziąć udział 

Podziękowanie
Rodzice Stasia Gosa i Fundacja Roz-

wój dla Przyszłości składają serdeczne po-
dziękowania Wszystkim Ofiarodawcom. 
Suma jaka została zebrana podczas sierp-
niowej Strawczynady, to: 1959,39 zł. 

Imprezę zakoń-
czył pokaz ogni 
sztucznych sponsoro-
wany przez DEFRO.

Wszyscy uczest-
nicy „Strawczynady” 
mogli wesprzeć akcje 
charytatywne, dołą-
czając się do zbiórki 
pieniędzy na protezy 
nóg dla Stasia Gosa, 
małego mieszkańca 
naszej gminy.

Dodajmy, że or-
ganizatorami Straw-
czynady 2013 byli: 
Gmina Strawczyn 
i Samorządowe Cen-
trum Kultury i Spor-
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Z prac wójta  
między sesjami Rady Gminy

Wójt gminy oraz Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie organizują Konkurs Fotogra-
ficzny pt. „Wpływ funduszy europej-
skich na naszą gminę”. 

Celem konkursu jest sfotografowanie 
obiektów, które powstały z funduszy euro-
pejskich na terenie naszej gminy. Najlep-
sze prace zostaną umieszczone na wysta-
wie poświęconej tym właśnie obiektom. 
Konkurs kierowany jest do wszystkich 
mieszkańców gminy Strawczyn.

Termin zgłaszania prac został prze-
dłużony do 30 września br.

Konkurs fotograficzny

Sesję otworzył przewodniczący RG 
Stanisław Zdyb, witając jej uczestników 
z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. Radni 
przyjęli porządek obrad, po czym przeszli 
do jego realizacji. 

W ramach interpelacji i zapytań, radna 
Bożena Szcześniak skierowała do wójta 
pytanie: „w piśmie od Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, skierowa-
nym do sołtys Huciska, można było prze-
czytać m.in., że Urząd Gminy otrzymał 
projekt rozbudowy drogi przez Promnik. 
Moje pytanie brzmi: czy pan wójt wiedział 
o ekranach przed rozpoczęciem budowy 
i czy te ekrany są zgodnie z projektem ?”

W odpowiedzi na to pytanie, wójt stwier-
dził: „o ekranach wiedziałem tyle, co każdy 
mieszkaniec, również i pani radna, bowiem 
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach zostało 
przysłane do gminy i wywieszone 5 maja 
2011 roku a zdjęte 20 maja 2011 roku. Tam 
nie pisano, oczywiście, o ekranach, tylko pi-

Z sesji Rady Gminy - 14 sierpnia br.

Terminy opłat  
za odpady komunalne

Zmiany w budżecie gminy w roku bieżącym i wieloletniej prognozie finan-
sowej gminy, zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych 
zobowiązań, określenie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, to główne tematy, którymi zajęli się 
radni na sesji Rady Gminy - 14 sierpnia tego roku.

sano gdzie te materiały można znaleźć. Na 
podstawie decyzji RDOŚ, wojewoda wydała 
decyzję nr 3/11 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej – drogi wojewódzkiej 
nr 786 z 2 czerwca 2001 r. Zatem państwo 
radni z Promnika szczególnie powinni się 
sprawą zainteresować wtedy a nie teraz. 
Dotyczy to również osoby pytającej”.

Wójt przedstawił następnie informa-
cje o realizacji uchwał Rady Gminy oraz 
o swojej pracy między sesjami RG (omó-
wienie inf. publikujemy osobno).

Rada podjęła następujące uchwały, 
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na 2013 r. 
– omówiła je skarbnik Justyna Stępień – 
m.in. zwiększono plan dochodów budżeto-
wych o kwotę ponad 640 tys. zł oraz plan 
wydatków o kwotę ponad 915 tys. zł.

- zmian w wieloletniej prognozie fi-
nansowej gminy Strawczyn na lata: 
2013 – 2023 – będących konsekwencją 
bieżących zmian w budżecie gminy,

- zaciągnięcia kredytu - w wysokości 
3.133 tys. zł – z przeznaczeniem na spłatę 
w 2013 r. wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań,

- wzoru deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, składanymi przez właściciela 
nieruchomości,

- określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi – mie-
sięczna opłata wnoszona będzie przez 
właścicieli nieruchomości bez wezwania, 
w łącznej wysokości za trzy miesiące ka-
lendarzowe, w następujących terminach: 
za I kwartał danego roku – do 15 marca; 
za II kw. – do 15 maja; za III kw. – do 15 
września oraz za IV kw. – do 15 listopada 
danego roku. Wysokość opłaty określiła 
wcześniej odrębna uchwała Rady Gminy.

Termin pierwszej opłaty upłynął 
15 września br. i obejmuje okres: od 1 lip-
ca do 30 września br.

Właściciele nieruchomości opłaty 
mogą uiszczać do rąk inkasenta, wpłatą lub 
przelewem na r - k Banku Spółdzielczego 
w Łopusznie, Oddział w Strawczynie, nr: 
73 8499 0008 0300 0026 2000 0001.

- zmiany statutu gminy Strawczyn – 
dot. wykazu związków i porozumień mię-
dzygminnych.

Po wyczerpaniu porządku obrad, prze-
wodniczący RG zaprosił wszystkich na 
Święto Gminy – Strawczynada 2013 – 
w dniach: 17 – 18 sierpnia br. Na tym sesję 
zakończono. (J.K.)

I tak: 12 sierpnia br. dokonano od-
bioru zadania pn. „Budowa chodnika i re-
mont nawierzchni drogi gminnej Straw-
czynek – Trupień – etap III”, prowadzone 
jest bieżące utrzymanie dróg gminnych 
polegające na uzupełnieniu kruszywem 
ubytków drogowych, trwają prace przy 
rozliczeniu zadania „Rewitalizacja miej-
scowości Strawczyn”, realizowane są za-
dania z funduszu sołeckiego.

Ponadto: - ogłoszony został przetarg 
na rozbudowę instalacji solarnej na tere-
nie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego 
OLIMPIC w Strawczynku – 29 lipca br. 
podpisano umowę o przyznanie pomocy 
dla tego zadania.

- Gmina złożyła propozycje zadań do 
realizacji na lata: 2014 – 2020, w ramach 
PROW, dotyczących budowy i remon-
tów dróg gminnych.

- Przesłano sołtysom informację 
o wysokości, przypadającego na rok 
2014, funduszu sołeckiego.

- Trwają prace nad przygotowaniem 
wniosków na utworzenie nowych przed-
szkoli na terenie gminy, w ramach POKL 
2007 – 2013. Mimo ustalonego terminu 
złożenia deklaracji, do 15 czerwca br., nie 
wszyscy mieszkańcy wywiązali się z tego 
obowiązku. W związku z tym wysyłane 
są wezwania do złożenia deklaracji.

Z zakresu oświaty: - w ramach rzą-
dowego programu pomocy uczniom, 
pod nazwą „Wyprawka szkolna”, w roku 
2013 wystąpiono o dofinansowanie za-
kupu podręczników dla 188 uczniów na 
kwotę 47.600 zł.

- 5 sierpnia br. odbyło się posiedze-
nie Komisji Egzaminacyjnej na stopień 
nauczyciela mianowanego.

- W dniach: 3 - 12 lipca br., w ramach 
współpracy gminy Strawczyn z miastem 
Chodorów na Ukrainie, gościliśmy 22 - 
osobową grupę z tego miasta, w tym 20 
dzieci i 2 opiekunów.

Odbyła się comiesięczna narada ka-

Od ostatniej sesji RG, która odbyła się 26 czerwca br., wójt nadzorował bądź 
wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał RG, przy-
gotowaniu projektów uchwał rady, realizacją budżetu gminy, przygotowaniem 
informacji z wykonywania budżetu za I półrocze br., realizacją inwestycji:

dry kierowniczej Urzędu Gminy i kie-
rowników jednostek organizacyjnych 
gminy.

Wójt brał udział w licznych nara-
dach, spotkaniach, szkoleniu obronnym, 
wyjeździe, z delegacją gminy, do Falken-
stein w Niemczech, ceremonii wręcze-
nia dyplomów najlepszym samorządom 
(nasza gmina zajęła XIII miejsce, w tym 
I miejsce w kat. „Innowacyjna Gmina”), 
o czym informowaliśmy w poprzednim 
numerze „ZS”.

W omawianym okresie wójt wydał 
11 zarządzeń w sprawach ważnych dla 
gminy.
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Z obrad Rady Gminy – 29 sierpnia br.

Sesja na wniosek wójta

Kuriozalna dyskusja nad... 

6 tysiącami złotych

- rozpoczęto prace przy budowie par-
kingu w Strawczynie; trwają prace przy 
rozliczaniu zadania pn. „Rewitalizacja 
miejscowości Strawczyn” oraz przy za-
daniu „Budowa chodnika i remont na-
wierzchni drogi gminnej Strawczynek 
– Trupień – etap III”; ogłoszono prze-
targ na zadanie „Rozbudowa instalacji 
solarnej na terenie Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnego OLIMPIC w Straw-
czynku”; złożono wniosek o płatność 
końcową dla zadania „Zakup sceny na 
potrzeby organizacji lokalnej twórczo-
ści kulturalnej, na terenie gminy Straw-
czyn”.

19 sierpnia br. została podpisana 
umowa z Przedsiębiorstwem H - U „Zie-
liński” Zbigniew Zieliński, z siedzibą 
w Rakowie, na odbiór, transport i zago-
spodarowanie stałych odpadów komu-
nalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który będzie 
uruchomiony od 2 września br. w Oblę-
górze, ul. Kielecka 91,u p. Krzysztofa 
Gawła. W najbliższym numerze „Ziemi 
Strawczyńskiej” będzie umieszczony 
artykuł na temat uruchomienia punktu.

Otwarcia obrad dokonał przewod-
niczący Rady Gminy Stanisław Zdyb, 
który powitał uczestników sesji z wójtem 
Tadeuszem Tkaczykiem. W przyjętym 
porządku umieszczono ponadto m.in. 
zapytania i interpelacje oraz informacje 
wójta o realizacji uchwał RG i z jego 
prac między sesjami Rady Gminy (omó-
wienie publikujemy oddzielnie).

Radni musieli się spotkać po raz 
drugi tego samego miesiąca, w związku 
z otrzymaniem dofinansowania, w kwo-
cie 300 tys. zł, z Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji, na remont dróg 
w Oblęgórze – ul. Wiosenna oraz Niedź-

Prowadzone jest bieżące utrzymanie 
dróg gminnych, polegające na uzupeł-
nieniu kruszywem ubytków drogowych.

W zakresie kultury: w dniach 17 – 
18 sierpnia br. odbyło się Święto Gminy 
„Strawczynada 2013”, podczas którego 
prowadzona była akcja „Krew darem 
życia”. 165 dawców oddało 74 litry tego 
cennego leku,

- Od 19 do 30.08. br. prowadzone są 
półkolonie dla 45. dzieci z rodzin opła-
cających składki KRUS,

- 22 sierpnia br., na stadionie 
w Strawczynku, odbył się mecz pił-
ki nożnej, kobiet do lat 16, w turnieju 
UEFA Development Cup, pomiędzy 
Norwegią a Litwą (6 : 0),

- Ekipa naszej gminy uczestniczyła 
- 25 sierpnia br. - w dożynkach powiato-
wych w Morawicy.

W dniach: 16 – 19. 08 br. gmina go-
ściła delegację z Chodorowa na Ukra-
inie.

Wójt gminy, w dniach: 21 – 24. 08. br. 
przebywał, wraz z delegacją, w Niem-
czech, w KOTHEN, w ramach Progra-
mu „Comenius Regio”.

Gospodarz gminy wydał, w tym cza-
sie,13 zarządzeń w sprawach ważnych 
dla gminy, m.in. powierzenia stanowisk 
dyrektorom ZPO w Strawczynie i Ob-
lęgorku oraz SP w Korczynie i Rudzie 
Strawczyńskiej.

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy
Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 14 sierpnia, wójt nadzo-

rował bądź wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu realizacji 
uchwał RG, przygotowaniem nowego projektu uchwały oraz realizacją inwe-
stycji. I tak:

29 sierpnia br., na wniosek wójta, odbyła się pilna sesja Rady Gminy, na któ-
rej podjęto tylko jedną uchwałę, dotyczącą zmian w budżecie gminy.

wiedziu – za szkołą. Należało zapewnić 
własne środki na ten cel w wysokości 
220 tys. zł. Uzyskano je, zmniejszając 
dotację na zakup samochodu pożarnicze-
go dla OSP w Strawczynie.

Zanim radni przyjęli tę uchwałę, wy-
wiązała się między nimi kuriozalna dys-
kusja o... 6 tys. złotych, przeznaczonych, 
w projekcie uchwały, na wykonanie od-
cinka wodociągu (do granic działki) zasi-
lającego Ośrodek Negocjacyjny Zarządu 
„Kolportera” w Oblęgorku. Zdaniem nie-
których radnych, ten odcinek wodociągu 
powinien sobie sfinansować „Kolporter”, 
inni twierdzili natomiast, że budowę od-

cinka, do granic posesji tej firmy, powin-
na sfinansować gmina, bo takie są zasady 
prowadzenia takich inwestycji. Zdanie 
przeciwników tego punktu w uchwale za-
warła przewodnicząca Komisji Budżeto-
wej - Małgorzata Rządkowska, zgłasza-
jąc wniosek komisji o jego wykreślenie.

Przekonywująco zabrzmiał w tej sy-
tuacji głos kierownika ZGK – Grzegorza 
Gada, który stwierdził, że gdyby „Kol-
porter” chciał np. wybudować studnię 
głębinową na swojej posesji, inwestycja 
ta mogłaby się okazać bardzo groźna dla 
gminnego ujęcia wody w tym rejonie. 
Eksploatacja studni mogłaby skutkować 
„zabraniem” wody odbiorcom z Oblę-
gorka oraz części Oblęgóra. Trzeba by 
było wtedy budować nowe ujęcie, co 
pociągnęłoby za sobą koszty niewspół-
miernie wyższe niż owe 6 tysięcy...

Wsparciem dla projektu uchwały 
było też wystąpienie m.in. radnej Anny 
Dziewanowskiej, która podkreśliła, iż 
„Kolporter” znany jest na terenie gminy, 
jako sponsor licznych imprez społeczno – 
kulturalnych, w dodatku, to duży płatnik 
podatku od nieruchomości. Warto więc 
zrobić wobec niego gest ze strony gminy. 

W głosowaniu wniosek Komisji Bu-
dżetowej RG przepadł i uchwała została 
przyjęta w pierwotnej wersji.

Miła uroczystość miała miejsce 
31 sierpnia br. w Klubie „Skałka” w Ob-
legórze”. Podsumowano tutaj projekt 
„To moja miłość, to moja Ojczyzna”, 
realizowany w ramach ogólnopolskie-
go programu „Równać Szanse 2012”, 
w którym udział wzięła młodzież z róż-
nych miejscowości naszej gminy. Koor-
dynatorem projektu była Barbara Gad 
z Urzędu Gminy.

Podobna uroczystość odbyła się 
w Ośrodku Przedszkolnym „Chatka Pu-
chatka” w Strawczynku, finansowanym 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, gdzie organem prowadzą-
cym jest Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu. Koordynatorem działań ośrod-
ka jest Patrycja Jas.

Szerzej o tych imprezach napiszemy 
w następnym numerze „ZS”.

Podsumowanie 
projektów
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e-mail: kospress@onet.pl

Do punktu można oddać: papier, me-
tale, szkło, tworzywa sztuczne i opako-
wania wielomateriałowe, chemikalia 
(opakowania po farbach, lakierach, 
klejach, tuszach), odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, w tym odpa-
dy opakowaniowe ulegające biodegra-
dacji i odpady zielone oraz popiół.

Dostarczone przez właścicieli nieru-
chomości/mieszkańców odpady, punkt 
przyjmuje w ramach opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
Czynny jest: we wtorki i czwartki od 
9:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 
do 14:00. W dni świąteczne punkt bę-
dzie nieczynny. Zakazuje się pozosta-
wiania odpadów poza terenem Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych po godzinach jego otwarcia.

PSZOK nie przyjmuje odpadów 
powstających w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz z nieru-

Punkt Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych już czynny !
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (skład opału Krzysz-

tofa Gawła w Oblęgórze, ul. Kielecka 91) działa od 2 września 2013 r. Przyj-
muje nieodpłatnie segregowane odpady komunalne pochodzące wyłącznie 
z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych) z przeznacze-
niem do unieszkodliwiania lub odzysku.

chomości niezamieszkałych (np. domki 
letniskowe, ogrody działkowe).

Odpady, dostarczone do punktu, mu-
szą być posegregowane i nie zmieszane 
z innymi odpadami. Do rozładunku od-
padów dostarczonych zobowiązany jest 
właściciel nieruchomości/mieszkaniec, 
a osoba obsługująca PSZOK wskazuje 
pojemnik lub kontener, w którym należy 
umieścić odpady. Dostarczający odpady 
ma obowiązek, przed dokonaniem roz-
ładunku, zgłosić się do osoby obsługu-
jącej punkt. Obsługujący sprawdza dane 
mieszkańca, dostarczającego odpady, na 
podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Zebrane odpady odbierane będą 
przez P.H.U. „ZIELIŃSKI” Zbigniew 
Zieliński z siedzibą w Rakowie.

Wszelkich informacji udziela ob-
sługujący Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych na miejscu lub 
pod numerem telefonu: 41 30 38 630.

19 sierpnia 2013 r., na terenie naszej 
gminy, rozpoczęły się półkolonie letnie. 
Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie wspólnie ze Związkiem 
Zawodowym Centrum Narodowe Mło-
dych Rolników przygotowało dla dzieci 
liczne gry i zabawy. 

45-cioro dzieci, podzielonych na trzy 
grupy półkolonijne, mogło poszerzać wiedzę 
oraz zdolności plastyczne. W programie nie 
zabrakło miejsca na rywalizacje sportowe. 
By zakrzewić sportowego ducha naszym mi-
lusińskim, została zorganizowana olimpiada 
sportowa. Rajd po naszej gminie w pięknych 
okolicznościach przyrody przygotował gru-
py półkolonijne na wycieczkę do Kurozwęk.

30 sierpnia, na zakończenie półkolo-
nii letnich, każdy uczestnik musiał przejść 
chrzest półkolonijny. Dzieci miały do 
wykonania zadania przygotowane przez 
wychowawczynie: Dorotę Surmę, Moni-
kę Kukulską oraz Justynę Sagan. Nad 
sprawnym i rzetelnym przeprowadzeniem 
chrztu czuwała postać „wesołego diabeł-
ka”, w którą wcielił się kierownik półkolo-
nii Michał Dziura.

W turnieju tenisa ziemnego w zwy-
ciężył Jacek Stachurski, II miejsce  
- Łukasz Handze, III - Albert Salwa.

Puchar Wójta Gminy Strawczyn 
w piłce nożnej: I miejsce Bugaj,  
II - Strawczynek, III - Strawczyn.

Sport na Strawczynadzie 2013
W Pucharze Wójta do lat 16, w piłce 

nożnej zwyciężyła drużyna mieszana ze 
Strawczyna. Zawodnicy otrzymali na-
grody rzeczowe, które wręczył, podczas 
Święta Gminy, wójt, Tadeusz Tkaczyk. 

Z życia Samorządowego  
Centrum Kultury i Sportu

Uczestnicy półkolonii – pamiątkowa fotka nad zalewem w Strawczynie.

Językoland zaprasza na profesjo-
nalne zajęcia języka angielskiego dla 
dzieci.

Zapisy na rok 2013/2014 rozpo-
czynamy 19 sierpnia. Skontaktuj się 
z nami telefonicznie: 668 366 827 lub 
wypełnij formularz zapisu na zajęcia 
online – www.jezykoland.pl.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy na nieodpłatną lekcję po-
kazową, która odbędzie się we wrze-
śniu.

Język angielski  
w CSR - OLIMPIC  

w Strawczynku

To była frajda !

22 sierpnia br., na stadionie OLIM-
PIC w Strawczynku, odbył się mecz piłki 
nożnej kobiet do lat 16 turnieju „UEFA 
Development Cup WU-16” pomiędzy 
Norwegią a Litwą. Mecz zakończył się 
wygraną Norweżek wynikiem 6 : 0. 

Oficjalne zakończenie turnieju odby-
ło się 25 sierpnia, na pierwszym miejscu 
stanęła niepokonana w każdym meczu re-
prezentacja Polski, kolejne miejsce zajęły: 
Norweżki, Dunki i Litwinki.

Piłkarki polskie  
– najlepsze !


