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OKŁADKA:  
"Święty Mikołaj na pływalni OLIMPIC"
Fotografia:   Wojtec Błaszczyk

ARKADIUSZ  
WILCZKOWSKI

Przewodniczący Rady Gminy
Lat 39, wykształcenie wyższe – 
Wydział Prawa i Administracji UMCS 
w Lublinie. Żonaty, troje dzieci, pracuje 
w Komendzie Miejskiej Policji 
w Kielcach. Radny w kadencjach: 
2002 – 2006 oraz 2006 – 2010.

WIOLETTA DROGOSZ
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy: 
Lat 40, mieszka w Oblęgorku, 
wykształcenie wyższe, zamężna - 
dwoje dzieci. Pracuje w Agencji 
Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa 

IRENEUSZ CZARNECKI
Lat 52, żonaty, troje dorosłych dzieci, 
mieszka w Strawczynku, wykształcenie 
średnie, zajmuje się własnym 
gospodarstwem rolniczo – ogro-
dniczym. Zainteresowania: polityka 
oraz przemiany ustrojowe w Polsce, 
zwłaszcza po 1989 roku.

SYLWIA KASPRZYK
Lat 32, zamężna, jedno dziecko - synek 
Seweryn, wykształcenie wyższe 
magisterskie – Akademia Święto-
krzyska – Wydział Zarządzania 
i Administracji. Obecnie nie pracuje.

ELŻBIETA PIOTROWSKA
Lat 36, mężatka, dwoje dzieci, mieszka 
w Akwizgranie. Wykształcenie wyższe, 
magisterskie – UJK w Kielcach. 
Pracuje w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Kielcach.

KRZYSZTOF RELIGA
Lat 48, żonaty, dwoje dzieci, mieszka 
w Oblęgorku. Zawód: technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
zawód wykonywany: rolnik.

DANUTA WAWRZEŃCZYK
Lat 52, mężatka, dwoje dzieci, mieszka 
w Strawczynie. Wykształcenie średnie, 
rolnicze, zawód wykonywany: rolnik.

JANUSZ WIECZOREK
Lat 47, żonaty, dwoje dzieci, 
wykształcenie wyższe, mieszka 
w Strawczynku, pracuje w Przedsię-
biorstwie Gospodarki Odpadami 
w Kielcach.

BOGDAN WOŹNIAK
Lat 55, żonaty, dwoje dzieci. 
Wykształcenie średnie: technik maszyn 
budowlanych. Pracuje jako instruktor 
sportu i trener piłki nożnej II klasy, 
animator sportu na terenie gminy.

MARCIN WĄSOWICZ
Lat 39, żonaty, jedno dziecko. Mieszka 
w Promniku, wykształcenie średnie, 
zawód wykonywany – kierowca.

MARIUSZ RÓWIŃSKI
Lat 36, żonaty, dwoje dzieci, mieszka 
w Oblęgórze, wykształcenie średnie, 
zawód wykonywany: mechanik 
samochodowy. Prowadzi własną 
działalność gospodarczą w branży 
motoryzacyjnej.

DARIUSZ RAK
Lat 42,  żonaty, dwoje dzieci, mieszka 
w Bugaju,  prowadzi  własne  
gospodarstwo rolne. Wykształcenie: 
zawodowe – mechanik samochodowy.

RAFAŁ KWIECIEŃ
Lat 37, żonaty, dwoje dzieci, 
wykształcenie wyższe – inżynier 
informatyk, zawód wykonywany: 
automatyk. Pracuje w firmie DEFRO 
w Rudzie Strawczyńskiej. 

MARIAN GIL
Lat 54, mieszka w Hucisku, żonaty, 
posiada dwie córki i troje wnucząt, 
właściciel firmy budowlanej.

MAŁGORZATA RZĄDKOWSKA
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Lat 40, mężatka, jedno dziecko – córka 
Klaudia, mieszka w Korczynie, 
z zawodu: magister położnictwa, 
pracuje w Świętokrzyskim Centrum 
Matki i Noworodka w Kielcach. Radna 
II kadencji.

KWW Przejrzysta Gmina Strawczyn.

KWW Przejrzysta Gmina Strawczyn. KWW Przejrzysta Gmina Strawczyn.

KWW Przejrzysta Gmina Strawczyn. KWW Przejrzysta Gmina Strawczyn.
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Ślubowanie radnych
Arkadiusz Wilczkowski – przewodniczącym Rady Gminy

Z obrad I sesji Rady Gminy w nowej kadencji

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach, 
1 grudnia br. odbyło się pierwsze, w nowej kadencji, posiedzenie 
Rady Gminy. Przybyło na nie: 14 nowo wybranych radnych 
(jedna radna nie dotarła z powodu wcześniej zaplanowanego 
wyjazdu zagranicznego) oraz wójt Tadeusz Tkaczyk. 

Otwarcia obrad dokonał, 
zgodnie ze zwyczajem, najstarszy 
radny – senior, 55 - letni Bogdan 
Woźniak, który poprowadził 
sesję do wyboru nowego 
przewodniczącego RG. Podnio-
słym aktem obrad  było  
ślubowanie  radnych.  Po  
przeczytaniu przez przewod-
niczącego sesji, roty ślubowania, 
każdy radny, po wyczytaniu, 
nazwiska, wstawał i mówił: 
„ślubuję”, większość dopo-
wiadała również: „tak mi 
dopomóż Bóg”.

Przed  ślubowaniem,  

przewodniczący  Gminnej  
Komisji Wyborczej Grzegorz 
Gad wręczył każdemu radnemu 
zaświadczenie potwierdzające 
wybór na tę funkcję (w numerze - 
sylwetki radnych ze zdjęciami).

Następnie zarządzono 
wybory przewodniczącego Rady 
Gminy: radni zgłosili dwie 
kandydatury ze swojego grona: 
Krzysztofa Religę oraz Arka-
diusza  Wilczkowskiego.  
Dokonano  także  wyboru  
trzyosobowej Komisji Skru-
tacyjnej, która miała przygotować 
karty wyborcze oraz poprowadzić 

tajne wybory. Aktu wyboru radni 
dokonali poprzez wrzucenie 
swoich kart do urny. Komisja 
obliczyła głosy i wypełniła 
protokół z wyborów, który 
odczytała przewodnicząca 
Komisji Skrutacyjnej - Sylwia 
Kasprzyk. Większością głosów 
radni wybrali  Arkadiusza 
Wilczkowskiego na nowego 
przewodniczącego Rady Gminy 
Strawczyn. Gratulacje z tej okazji 
złożył  nowo wybranemu 
przewodniczącemu RG – wójt 
Tadeusz Tkaczyk.

Nowo wybrany szef rady 
objął przewodnictwo obrad, 
podziękował radnym za zaufanie 
i wybór na tę funkcje: - Dziękuję - 
powiedział – za zaszczytną 
funkcję i obdarzenie mnie 
zaufaniem. Zapewniam, że dołożę 
wszelkich starań, aby nasza 
współpraca w radzie przebiegała 
pomyślnie dla dobra całej gminy.

Gratuluję też Państwu 
Radnym dostąpienia  tak  
zaszczytnej funkcji pełnienia tej 
roli. Żywię głęboką nadzieję, że 
współpraca rady z nowo 
wybranym Wójtem będzie 
przebiegała pomyślnie, że będzie 
oparta, przede wszystkim, na 
wzajemnym szacunku i koope-
racji.

Gratuluję Panu Wójtowi 
wyboru. Gratuluję też Pani Ani 
Kruszewskiej za stworzenie 
konkurencji, bo konkurencja 
zawsze musi być, bo tworzy dobry 

rynek na każdej płaszczyźnie. Jak 
jest zdrowa konkurencja, rynek 
powinien się rozwijać właściwie. 
W historii naszej Gminy nie 
mieliśmy takiej sytuacji od pięciu 
kadencji, bo Pan Wójt pełnił pięć 
kadencji, zaczyna się szósta, gdzie 
wybory doprowadzone zostały do 
drugiej tury. Stworzona była silna 
konkurencja, z tego komitetu 
zostało wprowadzonych 8 rad-
nych, gratuluję im. 

Dziękuję też pozostałym 
kandydatom, którzy startowali 
jako kandydaci na Wójtów za 
miłą współpracę, za dobrą 
konkurencję,  że nie było 
niemiłych niespodzianek.

Rozpoczęła się teraz 
procedura związana z wyborem 
dwóch wiceprzewodniczących 
Rady  Gminy.  Zgłoszono  
kandydatury: Bogdana Woźnia-
ka, Małgorzaty Rządkowskiej, 
Elżbiety Piotrowskiej i Wioletty 
Drogosz. 

W tajnym głosowaniu 
najwięcej głosów - osiem - 
otrzymały panie: Małgorzata 
Rządkowska oraz Wioletta 
Drogosz i one będą pełnić 
funkcje wiceprzewodniczących 
Rady Gminy. Nowo wybrane 
wiceszefowe rady podziękowały 
radnym za zaufanie i obiecały 
pełnić te funkcje rzetelnie 
i z godnością.

Na tym sesję zakończono.

(Kos.)

Pamiątkowe zdjęcie nowo wybranych radnych
przed Urzędem Gminy w Strawczynie.

Ślubowanie wójta
Z obrad II sesji Rady Gminy

Przy 100 procentowej 
frekwencji radnych, sesję 
otworzył przewodniczący rady 
Arkadiusz Wilczkowski, który 
powitał jej uczestników z wójtem 
Tadeuszem Tkaczykiem oraz 
komendantem Komisariatu 
Policji w Strawczynie - kom. 
Jarosławem Płowcem. Radni 
przyjęli porządek obrad, po czym 
przeszli do jego realizacji.

Przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej Grzegorz 
Gad wręczył zaświadczenie 

o wyborze radnej Danucie 
Wawrzeńczyk, która złożyła 
następnie ślubowanie. 

Po przyjęciu porządku 
obrad, przewodniczący GKW G. 
Gad wręczył zaświadczenie 
o wyborze na wójta gminy 
Tadeuszowi Tkaczykowi, który 
złożył  ślubowanie. Wójt odczytał 
treść roty: „Obejmując Urząd 
Wójta Gminy, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wier-
ności prawu a powierzony mi 
Urząd sprawować będę tylko 

Druga, w nowej kadencji, sesja Rady Gminy obradowała 
w Strawczynie 8 grudnia br. Główne punkty w porządku obrad, 
to: wręczenie nowej radnej Danucie Wawrzeńczyk zaświadczenia 
o wyborze na radną, złożenie przez nią ślubowania (na 
poprzedniej sesji radnej nie było ze względu na wyjazd 
zagraniczny) a także: wręczenie nowo wybranemu wójtowi 
Tadeuszowi Tkaczykowi zaświadczenia o wyborze na tę funkcję 
oraz złożenie przez niego ślubowania.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Wilczkowski składa gratulacje 
wójtowi Tadeuszowi Tkaczykowi po złożeniu przez niego ślubowania.

dokończenie  na  str.4

dla  dobra  publicznego  
i pomyślności Mieszkańców 
Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. 
Po ślubowaniu, w sali obrad, 
rozległy się oklaski dla wójta...

Tadeusz Tkaczyk podzię-
kował mieszkańcom za zaufanie
i powierzenie mu funkcji wójta na 

kolejną, szóstą już kadencję. - 
Wyciągam ręce  i  proszę  
o współpracę – powiedział nastę-
pnie wójt gminy. Mamy ten sam, 
wspólny cel, żeby gmina się 
systematycznie rozwijała. 
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Na 8205 uprawnionych do 
głosowania, do urn wyborczych 
poszło 5006 mieszkańców, co 
stanowiło ok. 61 % frekwencji 
wyborczej. Po podliczeniu, przez 
Gminną Komisję Wyborczą 
głosów, ze wszystkich OKW, 
okazało  się, że najwięcej głosów 
– 2743 otrzymał Tadeusz 
T k a c z y k  ( z  K o m i t e t u  
Wyborczego Wyborców Rozwo-
jowa Gmina Strawczyn) i on 
został  wójtem gminy na 
kadencję: 2014 – 2018 r. Jego 
kontrkandydatka Anna Kru-
szewska uzyskała 2201 głosów.

Jak głosowano w komisjach 
wyborczych ?

Aby się o tym przekonać, 
30 listopada, po południu, 
wybrałem się  do  lokali  
wyborczych, by na miejscu 
odczuć klimat i atmosferę 
wyborów oraz by spisać, na 
gorąco, opinie wyborców.

Obwodowa Komisja  
Wyborcza w Strawczynku nr 7  
- rozmawiam z przewodniczącą 
komisji Joanną Kasprzyk: - 
Lokal wyborczy otwarliśmy 
punktualnie o godz. 7.00 rano, 
zaraz potem zaczęli przychodzić 
pierwsi wyborcy. Głosowanie 
odbywa się bardzo spokojnie, nie 
było żadnych incydentów, 
wyborcy oddają głosy w atmo-
sferze powagi, jak przystało na 
takie wydarzenie.

Spokojny przebieg wybo-
rów potwierdził mąż zaufania 
z ramienia Komitetu Wyborczego 
Wyborców Przejrzysta Gmina - 
Wiesław Gaweł.

Po oddaniu głosu przez 74 - 
letnią mieszkankę Strawczynka 
Mariannę Tkaczyk, poprosi-
liśmy ją o komentarz: - głosuję od 
wielu lat – powiedziała – 
wybieramy przecież gospodarza 
naszej gminy. Od jego rządzenia 
zależeć będą także warunki 
mojego życia i mieszkania. Musi 

to być człowiek, któremu mogę 
zaufać. Kto to będzie ? Domyśl-
cie się sami...

Małżeństwo Aleksandra 
i Gabriel Chwastek ze Straw-
czynka przyszli, by spełnić swój, 
jak powiedzieli, obywatelski 
obowiązek. Głosowali w wybo-
rach na radnych, teraz oddadzą 
głosy na wójta. Na kogo? 
Zachowali to dla siebie...

W lokalu wyborczym 
spotkaliśmy także dwójkę mło-
dych ludzi: Adama Jasa  
z partnerką. 

- Głosujemy – powiedział 
p. Adam – bo chcemy poprzeć 
człowieka, który wiele zrobił dla 
gminy i naszej miejscowości. 
Niech kontynuuje to dzieło...

W kolejnej, Obwodowej 
Komisji Wyborczej nr 6 
w Promniku, zlokalizowanej 
w miejscowej szkole, byliśmy, 
kiedy zapadł zmrok. Przed 
komisją kilka prywatnych 
samochodów, jedni wyborcy 
wchodzili do lokalu, drudzy 
z niego wychodzili...

Zastępca przewodniczącego 
komisji Andrzej Snoch udziela 
nam informacji poza lokalem 
wyborczym: 

- Jestem zadowolony 
z przebiegu głosowania, bo jest 
dobra frekwencja - na tę chwilę 
przekraczająca 40 procent - 

wybory przebiegają w spokojnej 
atmosferze. O tej porze wyborcy 
głosują raczej rodzinami, przyjeż-
dżają samochodami z nieco 
odleglejszych miejscowości 
naszego okręgu. Jest sporo rodzin 
nowo wybranych radnych, którzy 
stanowią teraz większość 
w Radzie Gminy...

Po oddaniu głosów rozma-
wiamy z matką – Magdaleną 
Janus i jej dorosłym senem - 
Michałem: dlaczego przyszli 
głosować ? 

- Politykę lubię i interesuję 
się nią od dawna, to moja pasja! - 
mówi  Michał.  Zacząłem 
głosować od eurowyborów, robię 
to teraz i będę to czynił 
w przyszłości. Mimo, że gmina 
prosperuje bardzo dobrze, jest 
jeszcze wiele potrzeb, także 
w moim Promniku: przydałby się 
np. plac zabaw dla dzieci, 
świetlica wiejska z prawdziwego 
zdarzenia, bo latem spotykamy 

się w remizie OSP, a zimą już nie 
ma gdzie. Dobrze, że powstał
u nas klub sportowy TOP-SPIN
i mamy drużynę piłki nożnej 
w B - klasie, ale przydałyby się
i inne, zorganizowane dyscypliny 
sportowe. Jest zatem co robić 
i mam nadzieję, że nowo 
wybrany wójt będzie pomagał 
w rozwoju naszej miejscowości...

Liliana i Adam Pasterna-
kiewicz chcą, jak wynikało 
z rozmowy, poprzeć obecnego 
wójta, bo gołym okiem widać, co 
uczynił dla gminy a także dla 
Promnika. Ale potrzeb jest 
więcej, np. plac zabaw dla dzieci 
czy rozwój różnych form rekre-
acji dla dzieci. Nie jest źle, ale 
może być jeszcze lepiej ! Niech 
obecny wójt kontynuuje swoje 
dzieło !

Nieco innego zdania był 
młody człowiek, (nie chciał się 
przedstawić) głosujący po raz 
drugi w życiu: - czas na zmiany ! 
- rzucił krótko i rozpłynął się 
w mroku wieczoru... 

Głosowanie w siedmiu ob-
wodowych komisjach, na terenie 
gminy, zakończyło się o godz. 
21.00. Liczenie głosów przebie-
gło szybko i sprawnie. Jeszcze 
tego samego dnia komisje 
przesłały protokoły do Gminnej 
Komisji Wyborczej, kierowanej 
przez Grzegorza Gada,  a stąd 
do wojewódzkiego komisarza 
wyborczego (wyniki publiku-
jemy w innym miejscu „ZS”).

 Komisje wyborcze odwiedził:          
Jerzy Kosowski

Przychodzi dla nas dobry czas: 
główne inwestycje są wykonane, 
teraz powinniśmy ustalić główne 
potrzeby gminy, mając na uwadze 
pełne wykorzystanie środków 
unijnych. Musimy pamiętać 
jednak, że nie zrobimy wszys-
tkiego, co by się chciało, lecz tylko 
to co możemy zrobić. Dlatego 
zwracam się do wszystkich 
radnych: pospisujcie to co 
chcielibyście wykonać w gminie 
i w swoich sołectwach i złóżcie te 
programy w Urzędzie Gminy. My 
to wycenimy i skonfrontujemy 
z tym, co będzie można wykonać. 
Potem razem musimy wybrać te 
cele, które będzie można 
zrealizować. Nie patrzmy przy 
tym w przeszłość, lecz skupmy 
uwagę na przyszłości. Szanse dla 
gminy są duże: na pewno 
przekroczymy średnią dochodów 
gminy w województwie, bo 
wspomogą nas podatki z przed-

 W niedzielę, 30 listopada br., odbyła się druga tura 
wyborów prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin. 
Do głosowania poszli mieszkańcy 10 miast i 22 gmin w woj. 
świętokrzyskim. Uprawnionych do głosowania było 384.708 osób, 
frekwencja wyborcza w regionie wyniosła 45,05 % i była 
najwyższa w kraju !

W gminie Strawczyn, 30 listopada br., mieszkańcy, głosujący 
w siedmiu obwodowych komisjach wyborczych, wybrali nowego 
wójta gminy – Tadeusza Tkaczyka, dotychczasowego wójta pięciu 
kadencji.

Tadeusz Tkaczyk wójtem
gminy Strawczyn !

30 listopada 2014 r.: 

druga tura wyborów samorządowych

 
Wybory wójta w Promniku
- głosują Magdalena Janus 
i syn - Michał

siębiorstw:  „Kolportera” 
i Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Odpadami w Promniku.

Moja deklaracja jest taka: 
będę współpracować na wszyst-
kich płaszczyznach. Musimy ust-
alić zasady, którymi będziemy się 
kierować przy wyborze naszych 
zadań. Bardzo o to apeluję, 
jestem do waszej dyspozycji – 
zakończył wójt gminy.

Ślubowanie wójta, to 
oficjalne rozpoczęcie przez niego 
służby dla gminy. Z tej okazji 
Tadeusz Tkaczyk otrzymał 
gratulacje  i  życzenia od 
uczestników sesji, w pierwszej 
kolejności od przewodniczącego 
Rady Gminy Arkadiusza  
Wilczkowskiego oraz komen-
danta Komisariatu Policji – kom. 
Jarosława Płowca. Do gratulacji 
i życzeń dołączyli sołtysi, dyre-
ktorzy szkół gminnych oraz radni. 

(Kos.)

dokończenie  ze  str.3

 
Tadeusz Tkaczyk, ponownie 
wybrany wójtem gminy Strawczyn

„Z obrad II sesji Rady Gminy”
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- Proszę przyjąć serdeczne 
gratulacje z powodu wygrania 
wyborów na wójta gminy, choć 
nie było łatwo, nie udało się 
uzyskać wymaganej liczby 
głosów gwarantujących wybór 
w I turze...?

- Dziękuję bardzo. Szczerze 
dziękuję za uczestnictwo 
w wyborach samorządowych 
a szczególnie gorące podzię-
kowania składam mieszkańcom 
głosującym na mnie. Ostatnie 
dwa lata podważania osiągnięć 
gminy i niszczenia mojego 
imienia w podkościelnej gazetce 
częściowo podważyło zaufanie 
mieszkańców do mojej osoby. 
Musiała się odbyć druga tura. 
Zdrowy rozsądek jednak 
zwyciężył.

- W II turze zwycięstwo! 
Przewaga ponad pół tysiąca 
głosów nad konkurentką, to już 
pewna satysfakcja. Jak się Pan 
czuł w okresie od 16 do 30 listo-
pada, a więc w okresie oczeki-
wania na II turę wyborów?

- Cieszę się że zwycięstwa. 
W okresie od 16 do 30 listopada 
częściowo byłem na urlopie 
i prowadziłem kampanię. Był to 

trudny okres, bowiem dużo 
mieszkańców miało do mnie żal, 
że nie reagowałem na kłamstwa 
w gazetce  wkładanej  za  
wycieraczkę w samochodach, 
pod kościołami i w furtkach,  
przy domach. Mam zamiar to 
naprawić. Byłem przekonany, że 
prawda się obroni sama.

- To już szósta kadencja 
wójtowania, będzie ona chyba 
najtrudniejsza z dotychcza-
sowych  ze  względu  na  
przewagę (jednego głosu) 
w Radzie Gminy radnych 
z konkurencyjnej „Przejrzystej 
Gminy Strawczyn”?

- Praca wójta generalnie jest 
trudna bowiem zawsze jest dużo 
więcej do zrobienia niż możli-
wości, ale wyzwań się nie boję. 
Mam świadomość zasady: 
„zgoda buduje, niezgoda rujnuje” 
i tej zasady będę przestrzegał. 
Wyciągam ręce do nowej rady, 
oferując nieograniczoną współ-
pracę i również oczekuję dobrej 
woli i chęci współpracy. To nie 
przynależność do poszcze-
gólnych  grup  decyduje  
o odpowiedzialnym zachowaniu 
człowieka, ale to, czy ktoś jest 

mądry czy nie. Wszyscy – wójt, 
radni mają ten sam cel służyć 
mieszkańcom. Ja będę to 
realizował i żywię nadzieję że 
rada mi będzie pomagać.

- Przed nami najważ-
niejsza  sesja  gminnego  
parlamentu,  poświęcona 
budżetowi gminy na 2015 rok. 
Czy skonstruuje go Pan 
w konsultacji z opozycją?

- Projekt budżetu musiał 
być złożony do Rady Gminy 
i Regionalnej Izby Obrachun-
kowej do 15 listopada i został on 
złożony w terminie. Do końca 
roku Rada Gminy ma czas na 
jego uchwalenie. Nie dzielę rady 
na koalicję i opozycję. Każdy 
z 15 radnych ma swój rozum 
i podejmuje decyzję na własne 
ryzyko i zgodnie z własnym 
sumieniem. Absolutnie jestem 
przeciwny przenoszenia nawy-
ków i przykładów z naszego 
parlamentu do Rady Gminy, 
zachowaj nas Panie od tego. Przy 
konstruowaniu budżetu uczest-
niczy każdy radny. 

- Jakie główne cele przed 
nowym – starym wójtem
w najbliższym czasie?

- Dalszy rozwój naszej 

gminy i podnoszenie poziomu 
życia naszych mieszkańców. 
Przygotowanie  t rafnych  
projektów do pozyskania 
środków unijnych  (moje  
propozycje to: przedszkole, 
oczyszczalnia, kanalizacja, drogi, 
chodniki ,  modernizac ja  
oświetlenia,  hala sportowa, 
poprawa dostępności komuni-
kacyjnej). Ciągłe udoskonalania 
jakości  pracy  i  obsługi  
mieszkańców.

- Jakie jest Pańskie 
przesłanie do mieszkańców na 
początku trudnej kadencji?

- Apeluję do mieszkańców 
o spokój, wyzbycie się zazdrości 
i zawiści i proszę o rozwagę. 
Należymy do gmin najprężniej 
się rozwijających i dalej tak 
będzie. Jestem zawsze do 
dyspozycji mieszkańców. Nie 
mam innych celów a jedynie 
działanie na rzecz rozwoju gminy 
Strawczyn bo to jest moje, 
kochane miejsce.

Korzystając z okazji,  
przesyłam Mieszkańcom najser-
deczniejsze życzenia Świąteczne 
i Noworoczne. Wszystkiego 
najlepszego!

- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Kosowski

Jestem zawsze 
do dyspozycji mieszkańców

Rozmowa z wójtem gminy Strawczyn

 - Tadeuszem Tkaczykiem

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Strawczyn,

16 listopada uczestniczyliście w niezwykle ważnym 
wydarzeniu samorządowym, jakim były wybory, m.in. 
radnych do Rady Gminy oraz wójta. Dziękuję Wam za wysoką 
frekwencję (ponad 60 %) oraz oddanie głosów na 
reprezentantów władzy lokalnej.

W głosowaniu na Wójta Gminy uzyskałem 1917 głosów, 
które, niestety, nie pozwoliły mi na wygranie tych wyborów 
w pierwszej turze, jak to bywało poprzednio. Dziękuję jednak 
za poparcie tym, którzy na mnie postawili, bo ich głosy 
pozwoliły mi wygrać te wybory z konkurencją i wystartować 
w drugiej turze.

30 listopada, w niedzielę,  nastąpiło rozstrzygnięcie, kto 
przez następne cztery lata będzie Wam służył. I tym razem 
frekwencja była wysoka (61 %)  za co również bardzo 
dziękuję.

Cieszę się, że nie daliście się zwieść okrągłym zdaniom 
w „programie” konkurentki, że nie uwierzyliście demagogii 
i czczym obietnicom. Zaufaliście osobie, która przez pięć 
kadencji nie zawiodła Was i doprowadziła do wspaniałego 
rozwoju Gminy. Kontynuujmy go więc dalej wspólnie dla 
lepszej przyszłości ! Jeszcze raz serdecznie dziekuję !

Tadeusz Tkaczyk                                                                         
Wójt Gminy Strawczyn

Lekcja patriotyzmu

96 rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości

Uczniowie, pod kierunkiem 
nauczycieli, zaprezentowali część 
artystyczną, którą przypomniano 
najważniejsze momenty z historii 
Polski nieobecnej przez 123 na 
mapie Europy. Uczniowie  klasy 
I V  o r a z  g i m n a z j a l i ś c i  
uświadomili swym kolegom, iż 
Polacy nie pozwolili o sobie 
zapomnieć i podejmowali próby 
odzyskania suwerenności. 

Ważnym  elementem  
uroczystości był konkurs poezji 
patriotycznej.  Uczniowie  
recytowali wybrane samodzielnie 

utwory o tematyce związanej 
z  Ojczyzną.  Jury,  pod  
przewodnictwem dyrektor  
Elżbiety Gieroń, nagrodziło 
najpiękniej deklamujących 
uczniów. Laureatką konkursu 
w szkole podstawowej została 
Natalia Kaczmarek, a w gim-
nazjum – Natalia Korba. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni dyplomami 
oraz drobnymi upominkami. Cała 
akademia miała podniosły 
charakter, a uczniowie, biorący 
w niej udział, zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.

Na zakończenie uroczy-
stości można było posłuchać 
koncertu pieśni legionowych 
w wykonaniu chóru szkolnego.

 Natalia Korba

W bieżącym roku przypada 96 rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji, 15 listopada 2014 roku, odbyła 
się uroczysta akademia w Zespole Placówek Oświatowych 
w Promniku.

LAT
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Pierwszego dnia wizyty, 
dyrektor SP- Anna Kowalczyk-
Jas wraz z uczniami, rodzicami 
i nauczycielami serdecznie 
powitała gości oraz zaprosiła ich 
na uroczystą akademię z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.  
W tym ważnym dla całej 
społeczności szkolnej wyda-
rzeniu, wzięli udział przedsta-
wiciele władz lokalnych: wójt 

Tadeusz Tkaczyk, przewod-
niczący Rady Gminy Stanisław 
Zdyb, z-ca przewodniczącego 
R a d y  G m i n y  Ta d e u s z  
Czarnecki,  kierownik Referatu 
ds. Oświaty i Spraw Obywa-
telskich Monika Sideł, radna wsi 
Korczyn Małgorzata Rząd-
kowska oraz sołtys wsi Korczyn 
Barbara Stępień.  

Akademia, która w tym 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie gościła 
delegacje nauczycieli ze szkół partnerskich realizujących projekt 
Comenius Healthy Europe through ICT, którego głównym celem 
jest rozpowszechnianie wiedzy o krajach europejskich oraz 
propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Naszą szkołę 
odwiedzili przedstawiciele z Scuola Primaria ‘Carmelo Maneri’ 
we Włoszech, CEIP Jose Antonio w Hiszpanii oraz Gurcesme 
Leman Alptekin Ilkokulu w Turcji. 

Pełni niezapomnianych 
wrażeń...

roku przybrała międzynarodowy 
wymiar, nawiązywała do historii 
i tradycji państw partnerskich 
projektu. Za trud włożony 
w pracę dydaktyczno - wycho-
wawczą, uczniowie podziękowali 
nauczycielom recytując wiersze, 
śpiewając  piosenki  oraz  
prezentując narodowe tańce: 
Polski, Hiszpanii, Włoch i Turcji.  
Ponadto, artystycznej części 
spotkania towarzyszył wyjątko-
wy koncert Gminnej Orkiestry 
Dętej ze Strawczyna pod batutą 
Michała Leśnika oraz Jacka 
Cielibały.

Następnie, nauczyciele 
zwiedzili naszą szkołę oraz wzięli 
udział  w spotkaniach ze 
wszystkimi klasami, podczas 
których mogli  się  wiele  
dowiedzieć o życiu szkoły 
i zainteresowaniach uczniów. 
Każda klasa, na pamiątkę 
spotkania, przygotowała dla gości 
własnoręcznie  wykonane  
upominki. Część prezentów 
powstała w Pracowni Cerami-
cznej w Strawczynku pod okiem 
Katarzyny Nawrockiej.
 Po wizycie w szkole, 
uczestnicy projektu udali się na 
wycieczkę po regionie, poznając 
walory przyrodnicze i turystyczne 
gminy Strawczyn oraz pobliskich 
Chęcin.

Drugi  dzień  pobytu  
w Polsce był dla gości czasem 
poznawania kultury i historii 
naszego kraju. Nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II, wraz z nauczycielami ze 
szkół partnerskich, udali się na 
wycieczkę do kopalni soli 

w Wieliczce. Uczestnicy wyjazdu 
zwiedzili również Katedrę na 
Wawelu, będącą miejscem 
koronacji  królów Polski,  
nekropolią królewską oraz 
świątynią  gdzie  zostal i  
pochowani zasłużeni Polacy.  

Ostatniego dnia wizyty, 
delegacje nauczycieli z projektu 
Comenius  wzięły  udział  
w spotkaniu w Urzędzie Gminy 
w Strawczynie. Wójt Tadeusz 
Tkaczyk zapoznał gości z historią 
i gospodarką gminy oraz 
odpowiadał na pytania uczest-
ników dotyczące życia miesz-
kańców. Następnie, nauczyciele 
udali się do szkoły, gdzie zagrali 
z uczniami w ulubione gry 
i zabawy dzieci z Hiszpanii, 
Włoch i Turcji. Tego dnia, rodzice 
uczniów naszej szkoły przygo-
towali dla gości tradycyjne 
polskie potrawy. Była to dla nich 
okazja do poznania pysznej 
polskiej kuchni. Po zakończeniu 
spotkania z uczniami i rodzicami, 
goście pojechali do Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Oblę-
gorku, a w godzinach popołud-
niowych udali się na spacer po 
Kielcach.

Przedstawiciele szkół part-
nerskich wyjechali z Polski pełni 
niezapomnianych wrażeń. Na 
zakończenie wizyty, goście 
wpisali się do szkolnej Księgi 
Pamiątkowej, serdecznie dzięku-
jąc uczniom, rodzicom, nauczy-
cielom i pracownikom szkoły za 
wspaniałe przyjęcie oraz miłą 
i rodzinną atmosferę, jaka 
towarzyszyła im przez wszystkie 
dni pobytu w naszej placówce.
.

Comenius w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Korczynie

Delegacja ze szkół partnerskich
na pamiątkowym zdjęciu w SP w Korczynie

27 października 2014 r. 
gościliśmy  wójta  gminy  
Piekoszów Zbigniewa Piątka -
na zdjęciu. 

Wizyta ta miała charakter 
czysto sportowy. Zbigniew Piątek 
to ośmiokrotny mistrz Polski, 
zdobywca 21 medali i nie-
zliczonej liczby pucharów. 

Zaproszony gość opowiadał 
o swojej karierze sportowej, 

o tym, co spowodowało, że został 
kolarzem szosowym i jak 
przebiegała cała jego kariera 
sportowa. Zachęcał  uczniów do 
zainteresowania się  tą piękną, ale 
jakże trudną dyscypliną sportową. 
Po udzieleniu odpowiedzi na 
niezliczoną liczbę pytań,  
zadawanych przez uczniów, 
można było przejechać się 
rowerem mistrza.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie bierze 
udział w konkursie „Aktywny uczeń - aktywna szkoła”. Ideą tego 
konkursu jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 
Uczniowie mieli już pogadankę o sposobach zdrowego 
odżywiania, przeprowadzoną przez higienistkę szkolną p. Marię 
Wesołą. Została ona zakończona testem sprawdzającym, a także 
wykonaniem prac plastycznych.

„Aktywny uczeń
- Aktywna szkoła”

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

Radna Rady Powiatu dziękuje wyborcom !

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w wyborach 
samorządowych a w szczególności tym, którzy oddając swój 
głos, obdarzyli mnie olbrzymim zaufaniem. Okazane poparcie 
jest wyrazem społecznego zaufania i zobowiązaniem do pracy. 
Jest to również wielka odpowiedzialność, której postaram się 
sprostać. Dołożę wszelkich starań do sumiennego i należytego 
wykonywania swoich obowiązków, aby danego mi zaufania 
nie zawieść.

Monika Jabłońska
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Odbył się  „V Gminny Festiwal Piosenki  Angielskiej dla 
klas I - III SP”  dzięki współpracy SP w Niedźwiedziu oraz  
SCKiS w Strawczynie. Na festiwal zaproszeni  zostali uczniowie 
z klas I - III wraz z opiekunami ze szkół podstawowych  z  gminy 
Strawczyn.

Festiwal prowadziły: Agata 
Wychowaniec - nauczycielka 
języka angielskiego w SP 
Niedźwiedziu  oraz  Kamila 
Grela - Oleś. Nagrody w postaci 
karnetów na basen dla każdego 
uczestnika sponsorował dyrektor 
SCKiS w Strawczynie a nagrody 
książkowe oraz inne gadżety  
ufundowane były przez SP 
w Niedźwiedziu oraz wydaw-
nictwa językowe. Uczestnicy 
otrzymali słodki poczęstunek w 
oczekiwaniu  na  wyniki   
festiwalu.

Celem festiwalu było: 
prezentacja  umiejętności  
wokalnych  i  językowych  
uczniów, propagowanie nauki 

języków obcych poprzez formę 
piosenki, promowanie aktyw-
ności twórczej wśród dzieci.  
 A oto wyniki festiwalu: I 
miejsce  Dominika  Tobera, II – 
Dominika Zajęcka - obie 
z ZPO   Strawczyn, III – Łucja 
Wilczyńska Łucja z SP 
w Rudzie Strawczyńskiej.

Wyróżnienia: Malwina 
Perz - SP  w Niedźwiedziu,  
Dawid Kozera Dawid  - SP  
w Promniku.

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i ich opiekunom za 
udział w  festiwalu  i zapraszamy 
za rok.

Agata Wychowaniec

V Gminny Festiwal
Piosenki Angielskiej

Pedro Moralez z Meksyku 
opowiada o swoim kraju uczniom z Oblęgorka.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, wzorem lat 
ubiegłych,  uroczyście obchodziła XIV Dzień Papieski pod hasłem 
„Jan Paweł II - Świętymi bądźcie".

Uroczystość była podzie-
lona na etapy. Pierwszy etap był 
"na sportowo".

Z inicjatywy dyrektor 
szkoły – Agnieszki - Prędoty 
Gad odbyły się biegi przełajowe 
pn. „Uczniowie w hołdzie 
papieżowi”. Dyrektor rozpo-
czynając zawody, przypomniała, 
że Jan Paweł II kochał sport i sam 
go uprawiał. Uwielbiał piłkę 
nożną, jazdę na nartach oraz 
wędrówki górskie. 

Podczas zawodów klasy I - 
III biegły na dystansie 200 m, 
klasy IV - VI biegły na dystansie 
600m dziewczęta a chłopcy 
rywalizowali na dyst. 800 m. 

Najszybsze dziewczynki 
z klas młodszych to: Maja 
Szymoniak, Emilia Lasota 
i Julita Czupryńska. W tej kate-
gorii najszybsi chłopcy to: Karol 
Petrus, Filip Lis i Jakub Lis.

W kategorii klas zwycię-
żyły: Anna Gad, Gabriela 
Picheta i Dominika Czup-
ryńska.  Wśród chłopców 
wyróżnieni zostali: Dawid Mróz, 

Wiktor Wrona i Daniel Bujak. 
Najlepsi uczniowie otrzy-

mali pamiątkowe statuetki 
biegaczy z grawertonami.  

Oczywiście, Papież nie 
tylko ćwiczył swoje ciało, ale 
i duszę. O tym pamiętali 
uczniowie klasy IV, przygo-
towując przedstawienie pod 
okiem katechetki – p. Aldony 
Chudak. Wszyscy uczniowie na 
początku zaśpiewali ulubioną 
pieśń Jana Pawła II – „Barkę". 
Krótki życiorys ukazujący 
niezwykłość Papieża - Polaka. 
Radosne pieśni pokazujące, że 
świętość nie jest nudna ani 
smutna. Świętość jest radosna. 
Radosnym człowiekiem był 
Karol Wojtyła. 

Uczniowie szkoły urodzili 
się po śmierci papieża, ale słowa, 
które kierował do dzieci 
i młodzieży są im bliskie. Papież  
dzięki takim inicjatywom staje się 
bliski dzieciom, staje się dla nich 
wzorem do naśladowania – 
podkreśla p. A. Chudak.

Poznają tradycję
 krajów anglojęzycznych 

Poznawanie uczniów z kulturą  krajów anglojęzycznych to 
jeden z wymogów programu nauczania języka angielskiego w 
szkołach. Otwartość na wielokulturowość to także jedno z haseł  
zjednoczonej Europy.  Dzięki nauczaniu, wzbogaconemu 
o elementy kultury, uczniowie nie tylko poznają obyczaje i święta 
innych narodowości, ale również uczą się tolerancji,poszanowania 
oraz zrozumienia dla innych tradycji. 

W październiku zorga-
nizowano w Szkole Podstawowej 
w Rudzie Strawczyńskiej otwartą 
lekcję kulturową na temat 
obyczajów  narodowości  
anglojęzycznych.  W celu 
rozwijania u uczniów świado-
mości zróżnicowania kultu-
rowego tych krajów, dokonano 
krótkiego porównania świąt 
w Polsce i za granicą. Następnie 
uczniowie poznali historię 

i  zwyczaje  towarzyszące  
obchodom tych świąt oraz 
poszerzyli słownictwo związane 
z tematem przewodnim lekcji. 
W trakcie zajęć przeprowadzono 
konkursy  i  różne  liczne  
konkurencje. Poprzez zabawę 
uczniowie mieli szansę w sposób 
ciekawy  zdobyć  wiedzę  
posługując się  przy tym 
poznanym słownictwem z języka 
angielskiego.                     (IT)

Uczniowie w hołdzie papieżowi

Dzień Papieski w Rudzie Strawczyńskiej

Pedro Moralez z Meksyku 
opowiada o swoim kraju uczniom z Oblęgorka.

Pedro Moralez z Meksyku 
opowiada o swoim kraju uczniom z Oblęgorka.
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Tegoroczny koncert ukazał 
jak na wysokim poziomie 
artystycznym są nasi młodzi 
artyści. Solowym wykonaniem 
utworów zachwycili Adrian 
Śliwa i Adam Kurczyński. 
Widownia zachwyciła się 
w y k o n a n i e m  „ F i n a l e  
countdown” zespołu Europe, 
nagradzając orkiestrę owacją na 

stojąco. Muzycy udowodnili, że 
doskona le  sob ie  r adzą  
z  połączeniem  utworów  
k lasycznych  z  muzyką  
rozrywkową. 

Po artystycznej części 
imprezy, na gości oraz muzyków 
czekał poczęstunek, fundatorem 
tortu, jak co roku, była cukiernia 
„Angelina”. 

 
Solista orkiestry Adam Kurczyński 
podczas wykonywania jednego z utworów.

5 grudnia 2014 roku. w świetlicy w Strawczynie, odbyła się 
Cecyliada 2014r. W tym roku  muzyków odwiedził również Św. 
Mikołaj, który rozdał im słodkie upominki. 

Święto Gminnej 
Orkiestry Dętej

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „ZS”, Witold 
Wawrzeńczyk ze Strawczyna okazał sią najlepszym rolnikiem 
w regionie, specjalizującym się w hodowli trzody chlewnej. 
W konkursie „Echa Dnia”, pod patronatem Ministerstwa 
Rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego i „Agromy”, nasz rolnik 
zająl II miejsce w regionie oraz okazał się najlepszy w pow. 
kieleckim. W kat. produkcja zwierzęca zajął także trzecie miejsce 
w woj. świętokrzyskim.

Nagroda za 
sukcesy w rolnictwie

Danuta i Witold Wawrzeńczykowie w Brukseli

W nagrodę za te sukcesy, 
rolnik ze Strawczyna otrzymał 
czek na 10 tys. złotych od 
„Agromy” oraz talony na nawozy 
i preparaty chemiczne. Ponadto 
europoseł Czesław Siekierski 
ufundował Witoldowi Waw-
rzeńczykowi i jego żonie 
Danucie wycieczkę do Brukseli 
– siedziby Parlamentu Euro-
pejskiego.

Laureaci z naszej gminy 
wyjechali do Brukseli autokarem, 
sprzed dworca PKP w Kielcach, 
w sobotę, 29 listopada, wraz 
z  innymi  wyróżnionymi  
w konkursie rolnikami, a także 
studentami w naszego regionu 
oraz zwycięzcami konkursu 
o Unii Europejskiej ze święto-
krzyskiego i Małopolski - razem 
43 osoby. Sympatyczne małżeń-
stwo ze Strawczyna  poprosi-
liśmy o garść wspomnień 
z wycieczki.

- Po prawie dobowej 
podróży – wspomina p. Danuta – 
w niedzielę, wczesnym popo-
łudniem, wysiedliśmy w mieście 
Brugia, urzekającym, starym 
grodzie pamiętającym czasy 
średniowiecza. Przepiękne stare 
miasto, rynek, wąskie uliczki 
z kamieniczkami, sklepy w pa-
miątkami, włącznie ze słynnymi 
czekoladami belgijskimi oraz 
liczne pomniki, świadczące o bo-
gatej historii miasta, autentycznie 
nas zachwyciły. No i pływające 
gondole po kanałach Brugii, 
nazywanej słusznie Wenecją Pół-
nocy... Naszą ciekawość zaspoka-
jała przewodniczka, Polka, 
mieszkająca od 28 lat w Belgii.

Wieczorem dotarliśmy do 
Brukseli, gdzie, po kolacji, 
udaliśmy się na spoczynek. 
W poniedziałek, od rana, bogaty 
program wycieczki: najpierw 
zwiedzanie miasta, którego 
starówka pięknie komponuje 
z nowoczesnością śródmieścia, 
oraz odwiedziny Stałego Przed-
stawicielstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Unii Europejskiej. 
Tutaj  wzięl iśmy  udział  

w konferencji nt. przygotowań do 
handlowej współpracy państw 
UE, a więc i Polski, ze Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki Półno-
cnej.

- Niezapomniane wrażenia 
zrobiły na nas obiekty Europar-
lamentu – mówi Witold Waw-
rzeńczyk. Zwiedziliśmy sporo 
wnętrz, znanych z przekazów 
telewizyjnych, włącznie z olbrzy-
mią salą plenarnych obrad oraz 
holem flagowym, gdzie każda 
wycieczka, także i my, robi sobie 
pamiątkowe zdjęcia. Wszędzie 
oprowadzał nas europoseł 
Czesław Siekierski, który, jak 
z rękawa, sypał ciekawostkami 
z codziennej pracy Europarla-
mentu. Wzięliśmy także udział 
w seminarium na  temat  
przygotowań Unii do handlu 
z USA, w którym uczestniczyli: 
Jarosław Kalinowski oraz 
europoseł Andrzej Duda.  
Naszym wykładowcom zadałem 
kilka pytań, dotyczących naszego, 
polskiego rolnictwa, a także 
dopłat unijnych dla rolników 
i niskich, moim zdaniem, cen 
skupu żywca.

Wieczorem – uroczysta 
kolacja, z wszystkimi uczestni-
kami naszej podróży, osobiste 
rozmowy z Czesławem Siekier-
skim, wymiana doświadczeń, 
debaty o członkowstwie Polski
w Unii Europejskiej.

- Co na nas zrobiło 
największe wrażenie w Belgii ?  
Oczywiście, Europarlament, 
w którym można spotkać ludzi 
z całego świata, różnych ras, 
także pomieszana architektura 
Brukseli, mnogość Afrykań-
czyków na ulicach i liczba 
wycieczek z całej Europy. Spot-
kaliśmy np. wycieczkę uczniów 
z Polski, także grupy innych 
narodowości. Nic dziwnego, że 
o Brukseli mówi się jako o stolicy 
Europy...

- Warto było jechać, 
pozostały wrażenia na całe życie - 
puentuje wspomnienia p. Danuta.

Jerzy Kosowski

 
Kapelmistrzowie Jacek Cielibała oraz Michał Leśnik, 
wraz z Gminną Orkiestrą Dętą, ze Świętym Mikołajem.
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Trzy i pół roku minęło od oficjalnego otwarcia Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku z krytym 
basenem włącznie. Właśnie ta ostatnia inwestycja szczególnie 
przypadła do gustu amatorom kąpieli. Świadczą o tym liczby 
klientów basenu: od maja do końca 2011 r., w którym otwarto 
obiekt, w naszym basenie skorzystało z kąpieli prawie 86 tys. osób 
w roku następnym – już 121,5 tys. , w 2013 r. - 123,3 tys., zaś 
w ciągu 11 miesięcy tego roku z uroków kąpieli skorzystało 130,7 
tys. amatorów pływania.

To imponujące liczby, które 
oznaczają, że każdego roku, w 
krytym basenie w Strawczynku, 
wykąpało się... duże miasto ! Oto 
jak  trafiony był  pomysł  
zbudowania na terenie naszej 
gminy takiego obiektu. Nie jest 
tajemnicą, że pomysłodawcą tej 
inicjatywy był wójt naszej gminy 
– Tadeusz Tkaczyk, który – jako 
człowiek światowy – widział 
takie obiekty w innych miejsco-
wościach, nie tylko w Polsce. 
Centrum, wraz z nowoczesnym 
stadionem sportowym i całą 
infrastrukturą,  znakomicie 
promuje i rozsławia gminę 
Strawczyn w całym regionie, 
kraju a także za granicą, bo gości 
innych narodowości, choćby 
Niemców, Ukraińców czy 
Chińczyków, także mieliśmy 
w Strawczynku.

Warto dodać, że z uroków 
kąpieli i dobrodziejstwa jakuzzi, 
sauny czy łaźni parowej  coraz 
częściej  korzystają  także 
mieszkańcy naszej gminy. 
Stworzono im pewne udogo-
dnienie polegające na ulgowych 
(niższych o 30 %) biletach 
wstępu na basen.

Ale Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu (któremu 
podlega  CS-R OLIMPIC 
w Strawczynku), to nie tylko 
kryta pływalnia. Centrum 
prowadzi w gminie także osiem 
punktów  przedszkolnych  
w: Strawczynku, Oblęgorku, 
Strawczynie, Korczynie, Chełm-

Wykąpaliśmy... 
duże miasto !

Już 131 tysięcy klientów na basenie!

cach, Oblęgórze, Promniku 
i Niedźwiedziu, w których 
opiekę, przez osiem godzin 
dziennie ,  znajduje  126  
maluchów. SCKiS odpowiada 
także za funkcjonowanie w 
gminie wiejskich świetlic. 
Znajdują się one w: Promniku, 
K o r c z y n i e ,  H u c i s k u ,  
Strawczynku,  Chełmcach  
i Strawczynie (dawny GOK). 
Świet l icę  w  Oblęgórze  
przekształcono, w 2013 roku, na 
punkt  przedszkolny,  zaś  
działalność świetlicy w Oblę-
gorku zawieszono ze względu na 
słaby stan techniczny budynku.

Dla dopełnienia zakresu 
działalności SCKiS dodajmy 
prowadzi jeszcze: Gminną 
Orkiestrę Dętą, kółko ceramiczne 
w Strawczynku oraz kursy 
taneczne, prowadzone przez 
profesjonalistów, w Strawczynie 
(GOK), świetlicach wiejskich 
w Strawczynku,  Hucisku 
i w Promniku - w szkole - na czas 
remontu świetlicy.

Oczywiście, prowadzenie 
tak szerokiej działalności 
wymaga zatrudnienia wielu osób 
o dużej wiedzy i doświadczeniu 
w prowadzeniu m.in. imprez 
kulturalnych,  sportowych 
i rekreacyjnych. Na koniec 
listopada br.  SCKiS zatrudniało 
52 osoby. To stanowiska 
zajmowane, przede wszystkim 
przez mieszkańców gminy.

Prowadzenie działalności 
kulturalnej  i  sportowo – 

rekreacyjnej wymaga sporych 
nakładów finansowych z budżetu 
gminy, albowiem jest to tzw. 
zadanie własne gminy. Problem 
ten został mocno nagłośniony 
podczas ostatniej kampanii 
wyborczej do Rady Gminy oraz 
na wójta gminy. Na wielu 
ulotkach konkurencji obecnego 
wójta, a także podczas spotkań 
przedwyborczych, podawano 
mieszkańcom nieprawdziwe 
informacje, dotyczące m.in. 
nakładów na działalność SCKiS. 
Także podczas sesji Rady Gminy, 
w minionej kadencji, problemy 
kosztów utrzymania obiektów 
kulturalnych, oświatowych i spor-
towych usiłowano przedstawiać 
w krzywym zwierciadle, zarzu-
cając wręcz kierownictwu SCKiS 
zbytnią bierność w rozwijaniu 
inicjatyw i  pozyskiwaniu 
pieniędzy z usług tej instytucji.

Do zarzutów tych ustosun-
kowuje się dyrektor SCKiS - 
Maciej Lewandowski:

Tzw. dotacja podmiotowa 
z budżetu gminy dla Samorzą-
dowego Centrum Kultury 
i Sportu wyniosła odpowiednio: 
w roku 2012 - 1.262.200 zł, 
wykorzystano: 1.262.140 zł, 
w roku 2013: 1.280.000 zł (wyk. 
1.280.000 zł) i w roku bieżącym: 
1.338.000 zł. To nakłady na całą 
działalność kulturalno – sporto-
wą. W 2013 roku np. dotacja dla 
SCKiS wyniosła 1.280 tys. zł 
plus 40 tys zł na przedszkola 
z czego: na kulturę wydano 480,2 
tys. zł, na sport – prawie 485 tys. 
zł i na basen – 291,3 tys. zł, 
przedszkola – 63,5 tys. zł.

Dla porównania: podobna 
jednostka, Gminny Ośrodek 
Kultury „Perła” w gminie 
Sitkówka – Nowiny, otrzymała 
dotację w br. w wysokości 
2.600.000 złotych, a więc 
znacznie wyższą niż nasza 
instytucja. 

A oto osiągnięte przychody 
z działalności  basenu w Straw-
czynku od klientów indywi-
dualnych: 2011 r. - 783 tys. zł; 
2012 r. - 994,5 tys. zł, 2013 r. - 

1.053,8 tys. zł oraz w roku 
bieżącym, do końca października 
– 975,5 tys. zł.

Przychody od zawartych 
umów : 2011 r. - 141,4 tys. zł, 
2012 r. - 348,6 tys. zł, 2013 r. - 
405,5 tys. zł i 2014 r. (do 
października) – 320,5 tys. zł. 
Widać więc znaczny wzrost 
przychodów.

Trzeba dodać, iż część 
dotacji z budżetu gminy wraca do 
niej w postaci podatku od 
nieruchomości – 163 tys. zł/rok 
oraz kosztów dzierżawy - od 
grudnia 2013r. - 16,2 tys./rok.

Warto też wyjaśnić, że 
gmina  dotuje  oddzielnie  
funkcjonowanie ośmiu punktów 
przedszkolnych, gdzie dotacja na 
jednego malucha stanowi tylko 
40%  kwoty dotacji jaka jest 
przeznaczana na dziecko 
w Gminnym Przedszkolu Publi-
cznym w Promniku. Utrzymanie 
tych punktów jest zasługą także 
dyrektorów szkół, w których 
bezpłatne lokum znalazły te 
oddziały.

SCKiS jest jednocześnie 
największym odbiorcą wody 
w gminie, za którą płaci 
Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej (jednostka gminy) – 84,5 
tys. zł (w 2013 r.).

Gdyby więc policzyć tylko 
te kwoty, okazałoby się, że do 
gminy wraca z SCKiS ok. 250 
tys. zł rocznie. Wymienione tutaj 
inicjatywy świadczą o tym, że 
Centrum  nie  jest  tylko  
„pożeraczem” budżetowych 
pieniędzy, ale czyni także 
starania, by dotacja była jak 
najmniejsza. Ostatni przykład – 
uruchomienie łaźni parowej, 
w pomieszczeniach pływalni, 
z której korzysta coraz więcej 
klientów. 

SCKiS rozwija także 
inicjatywy inwestycyjne, by 
poszerzać atrakcyjność swojej 
oferty i wykorzystywać środki 
z zewnątrz. Ale o tym napiszemy 
oddzielnie.

Jerzy Kosowski.

Na zdjęciach: 
Frekwencja w krytej pływalni jest coraz większa

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.
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Zapraszamy zainteresowanych na nowo otwarte, darmowe  
warsztaty taneczne prowadzone przez Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie.

Warsztaty odbywają się w 
świetlicach: w  Korczynie, 
Huciski, Strawczynie (GOK) 
oraz w ZPO w Promniku ( na 
czas remontu świetlicy w 
Promniku).  W każdej ze świetlic 
prowadzona są zajęcia dla dzieci 
jak i dla dorosłych. W celu 
zapewnienia odpowiedniego 
p o z i o m u ,  z a d a n i e  t o  
powie rzy l i śmy  wykwa-
lifikowanemu instruktorowi 
tańca.  Osoba  przez  nas  
zatrudniona tańczy od 9 lat disco 
dance oraz salse latin show, a od 
niedawna taniec współczesny 
i jazz. Obecnie trenuje w grupie 
zawodniczej, tzn. że reprezentuje 
miasto Kielce i nasz kraj na 
mistrzostwach Polski, Europy 
i świata. Może pochwalić się 
takimi osią-gnięciami jak: II 
miejsce na mistrzostwach Polski 
latin show formacja, III miejsce 
na mistrzostwach Europy we 
Włoszech oraz V miejsce na 
mistrzostwach świata w Austrii.

W dotychczasowych  

zajęciach udział bierze już ponad  
100 osób. Instruktorka dbając 
o bezpieczeństwo i komfort 
uczestników, na początku  zajęć 
prowadzi  ćwiczenia rozcią-
gające, rozluźniające i wzma-
cniające. Dotychczas dzieci 
poznały podstawowe techniki 
tańca współczesnego disco dance, 
zaś dorośli kroki salsy latino 

Na zajęcia latino zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą 
poczuć gorący klimat tańca 
w długie, zimowe wieczory. 
Zajęcia prowadzone są w miłej 
a tmosferze .  Dzieci  zaś  
zachęcamy do spędzania  
wieczorów w sposób przyjemy 
i pożyteczny. Zajęcia taneczne 
rozwijają nie tylko poczucie 
rytmu, ale również koordynację 
wz rokowo  –  s ł uchową  
i korzystnie wpływają na cały 
organizm.

Harmonogram warsztatów na 
stronie:

 www.olimpicstrawczyn.pl 

 
Warsztaty tańca prowadzi Magdalena Wawrzeńczyk

Mikołaj na pływalni

Jak co roku, 6 grudnia Pływalnię „Olimpic” odwiedził 
Święty Mikołaj w towarzystwie śnieżynek.  Mimo iż mróz 
szczypał w nos, nie przeszkodziło to Mikołajowi w dotarciu do 
oczekujących go dzieci. Mikołaj nie zawiódł i tym razem, przybył 
z mnóstwem atrakcyjnych prezentów. Śnieżynki rozdawały  
łakocie, a dla wyjątkowo niezdyscyplinowanych klientów rózgi. 

Na wszystkich przybyłych 
na  basen  czekała  miła  
niespodzianka bilety 2 -  
godzinnne w cenie 1 godziny, 
a dla  wytrwałych maraton fitness 
za darmo. Na niecce basenowej 
czas umilali pomocnicy Mikołaja, 
którzy organizowali różne gry i 
zabawy. Święty ciepło dopin-
gował  wszystkich uczestników  
maratonu pływackiego, który  po 
raz pierwszy  odbył się  na 

basenie Olimpic. Uczestnicy  
maratonu musieli przepłynąć jak 
najdłuższy dystans w  czasie 15  
minut.
 Zmagania zawodników 
Miokołaj podsumował nagro-
dami rzeczowymi, podkreślając 
rekord   przepłyniętego dystansu   
1200 m. Na koniec wizyty  nasz  
gość był mile zaskoczony 
ciepłym przyjęciem i obiecał 
odwiedzić nasz obiekt już za rok. 

Rywalizacja zawodników podczas wirtualnej gali boksu,
za pomocą detektora ruchu Kinekt, na zajęciach świetlicowych.

Centrum zaprasza

Pierwszy sukces

W dniach 29 - 30.11.2014 r. 
w Ostrowcu Św., na pływalni 
Rawszczyzna, odbyły się Zimo-
we Mistrzostwa Okręgu Święto-
krzyskiego. W zawodach starto-
wała zawodniczka ze Strawczyna 
- Aleksandra Nawrot. Bardzo 
dobrze się zaprezentowała 
zdobywając  dwa  medale  
w konkurencjach indywidual-
nych: złoty na dystansie 50m 
stylem grzbietowym (czas 35,73) 

i brązowy na dystansie 100m 
stylem grzbietowym (czas 
1,22,11). - To najwyższe miejsca 
jakie zajęłam  w zawodach rangi 
mistrzowskiej. Sukces zawdzię-
czam wytrwałości i regularnym 
treningom. Codziennie pływam 
dwa razy, rano przed szkołą na 
naszym basenie „Olimpic”, 
a wieczorem pod okiem trenera 
w klubie w Kielcach. - dodaje. 
Życzymy dalszych sukcesów.

Rywalizacja zawodników podczas wirtualnej gali boksu,
za pomocą detektora ruchu Kinekt, na zajęciach świetlicowych.
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