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OKŁADKA:  
"Otwarcie sezonu letniego nad zalewem w Strawczynie"
Fotografia:   Wojtec Błaszczyk

Zofia Jóźwik - dzien-
nikarka prowadząca ranking - 
powiedziała m.in.: „ W rankingu 
wybieraliśmy miasta i gminy 
wyróżniające się szczególnie 
działalnością  w zakresie  
inwestycji, ochrony środowiska 
oraz turystyki, sportu i rekreacji. 
Włodarze punktowali, gdy 

wprowadzili  w urzędach  
udogodnienia ułatwiające kontakt 
z urzędnikami, nie rozdymali 
administracji a także utrzymywali 
aktywny kontakt z miesz-
kańcami. Oczywiście, ważne 
było również, ile kadencji 
włodarz szefuje samorządowi, 
ponieważ mamy co cztery lata 

dla gminy. Wówczas moglibyśmy 
przyjmować sportowców, nawet 
tych szkolnych, przez cały rok. 
Mamy dobrze wyposażone 
schronisko szkolne. A obok jest 
już komercyjna baza hotelowa”...

Na kolejne pytanie: „Czy 
będzie pan startował w kolejnym 
rozdaniu samorządowym na 
wójta”?, Tadeusz Tkaczyk 
odpowiedział: „Tak. Skoro jest 
zaufanie społeczne, to trzeba 
działać na rzecz gminy. Trzeba 
jeszcze wykorzystać fundusze 
unijne. Planujemy remonty dróg, 
oświetlenie, ale także, jak 
wspominałem, dokończenie 
kompleksu sportowego. Możemy 
łączyć historię z nowoczesnością. 
To nasz atut. No i mamy jeszcze 
góry, przystępne nawet dla 
początkujących turystów...”

Naszemu wójtowi skła-
damy serdeczne gratulacje 
z uzyskania tak zaszczytnego 
miejsca w prestiżowym rankingu 
i życzymy kolejnych sukcesów 
dla dobra gminy i osobistej 
satysfakcji.    ?  (Kos.)

P.s. Warto poinformować, 
iz wójt Tadeusz Tkaczyk został 
wyróżniony, wraz z wójtem 
Morawicy  -  Marianem  
Burasem w Plebiscycie na 
Człowieka 25 -lecia, w powiecie 
kieleckim, prowadzonym przez 
„Echo Dnia”. Człowiekiem 25 - 
lecia w powiecie został wybrany 
wieloletni  szef  kopalni
w Morawicy – Józef Dąbek.

To życiowy sukces naszego wójta, Tadeusza Tkaczyka w 20 - 
letniej historii sprawowania władzy gminie: w rankingu prestiżo-
wej „Gazety Prawnej”, pn. „Perły Samorządu”, Tadeusz 
Tkaczyk zajął I miejsce w Polsce, wraz z wójtem gm. Pawłowice 
(niedaleko Katowic).

wybory kogo innego na  
stanowisko  szefa  gminy,  
uznaliśmy, że tym, którzy są 
wybierani z kadencji na kadencję, 
należą się dodatkowe punkty – 
wszak oznacza to, że duża grupa 
mieszkańców jest zadowolona z 
ich działań.

Z analizy ankiet wypeł-
nionych przez najlepszych 
w y n i k a  w y r a ź n i e ,  ż e  
zwycięzcami mogli zostać tylko 
ci, którzy uzyskali dobre wyniki 
we wszystkich badanych przez 
nas dziedzinach. Z analizy ankiet 
wynikało wyraźnie, że samo-
rządy lepiej niż w ubiegłym roku 
radzą sobie z obowiązkowymi 
zadaniami i coraz częściej 
decydują się na wprowadzanie 
obowiązkowych innowacji  
ułatwiających życie miesz-
kańcom i że w pozyskiwaniu 
środków na inwestycje duża 
grupa samorządów okazała się 
prawdziwymi mistrzami”.

W wywiadzie dla „Gazety 
Prawnej”, na pytanie: „Co jest 
sukcesem kilku  kadencji  
samorządu?”,  nasz  wójt  
odpowiedział: „Na pewno 
pozyskanie funduszy unijnych. 
W poprzednim rozdaniu, do roku 
2013, udało się zbudować duże 
centrum sportowe z kompleksem 
boisk,  bieżnią,  pływalnią 
i związaną z nią infrastrukturą. 
W nowej perspektywie chcemy 
jeszcze pozyskać środki na dużą 
halę sportową. To byłby bonus 

Tadeusz Tkaczyk
Najlepszym Wójtem W Polsce!

W rankingu „Gazety Prawnej”

Wójt Tadeusz Tkaczyk 
w gronie wyróżnionych przez „Gazetę Prawną”.

Podczas plebiscytu nagro-
dzono 25 samorządowców i 4 
samorządy, a także przyznano 
sześć nagród specjalnych. 

Statuetki  i  dyplomy 
wręczyli: Kazimierz Kotowski, 
członek zarządu Województwa,  
Maria Szydłowska, dyrektor 
generalny Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i Jerzy 
Chrobot, dyrektor "POP-ART”. 
Rozpoczęli  od wręczania 
statuetek samorządowcom oraz 
samorządom. Przyznano Liderów 

Samorządności, tytuły bur-
mistrzów i super burmistrzów 
roku oraz miast i super miast 
roku, analogicznie honorowano 
wójtów oraz gminy. Wyróżnienia 
gminom przyznawano w czterech 
dziedzinach: kultura, gospodarka 
i przedsiębiorczość, rozwój gmin-
nej infrastrukturyi inwestycje.
   -  To był wyjątkowy plebi-
scyt. Nie dość, że jubileuszowy, 
bo dziesiąty, to jeszcze zbiegł się 
z dziesięcioleciem członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. Tym 

35 nagród przyznano w piątek, 30 maja, podczas X 
Plebiscytu "EURO-GMINA 2013/2014” województwa święto-
krzyskiego, który odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w 
Kielcach. – To było wyjątkowe podsumowanie działalności 
samorządów. Zbiegło się z 10 -leciem przynależności Polski do 
Unii Europejskiej – podkreślił Jerzy Chrobot, właściciel agencji 
"POP-ART”, producent gali. 

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

Strawczyn 
Liderem Samorządności !

Plebiscyt EURO-GMINA 2013/2014

samym tegoroczne ukorono-
wanie samorządów za to, jak 
skutecznie potrafią pozyskiwać 
między innymi środki unijne, 
miało dodatkowy smaczek. 
Nagradzając dokładnie widzimy, 
jak korzystają z tego wsparcia 
i jak umiejętnie to robią – 
podsumował Jerzy Chrobot.

Warto  zaznaczyć,  iż  
wyróżnienia i nie ominęły także 

gminy Strawczyn, która – jako 
jedna z czterech w regionie 
świętokrzyskim,  została uhono-
rowana tytułem Lidera Samorzą-
dności.  Statuetkę i dyplom 
przyjęła podczas gali w WDK, 
z rąk członka Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, 
Kazimierza Kotowskiego,  
sekretarz gminy -  Elżbieta 
Chłodnicka – na zdjęciu.
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Gorzkie słowa przed absolutorium 
dla wójta

Z sesji Rady Gminy

Sesja absolutoryjna odbyła się 26 czerwca br. Jej główne 
punkty, to zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za rok 2013, z wykonana „Założeń polityki społeczno– 
gospodarczej w roku 2013” oraz udzielenie absolutorium wójtowi 
gminy.

Sesję otworzył przewo-
dniczący Rady Gminy Stanisław 
Zdyb, witając uczestników obrad 
z  w ó j t e m ,  Ta d e u s z e m  
Tkaczykiem. Radni przyjęli 
porządek obrad, po czym 
przystąpili do jego realizacji.

W  ramach  zapytań  
i interpelacji, radni zadali wójtowi 
kilka pytań. Dotyczyły one: złego 
stanu drogi w Korczynie, terminu 
budowy drogi Korczyn – Graby, 
uruchomienia linii MPK do 
gminy oraz niedostatecznej 
obsługi lekarskiej w miejscowym 
ośrodku zdrowia (zdaniem sołtys 
Huciska, albo lekarzy albo nie 
ma, albo się spóźniają do pracy).

Odpowiadając na te pytania 
w dalszej części sesji, wójt 
stwierdził: ubytki w drodze 
gminnej w Korczynie zostaną na 
bieżąco uzupełnione kruszywem 
drogowym; dokumentacja  
projektowa na przebudowę drogi 
Korczyn – Graby jest wykonana. 
W przygotowaniu jest specy-
fikacja do przetargu na tę 
inwestycję, który odbędzie się 
w lipcu br.

W sprawie uruchomienia 
linii MPK prowadzone były 
rozmowy z kierownictwem MPK 
– 6 maja br. Uczestniczyli w nich 
radni i sołtysi, ustalono przebieg 
linii autobusowej. Do tej pory 
dyrekcja MPK nie ustosunkowała 
się do tych wniosków

Co do sytuacji w ośrodku 
zdrowia w Strawczynie, wystąpię 
do kierownika ośrodka doktora 
Midaka o konkretną odpowiedź 
na te zarzuty. Przy okazji 
informuję, iż ruszyła procedura 
w celu wyłonienia nowego 
kierownika ośrodka, w tym celu 
powołano specjalną komisję.

Wójt  gminy  złożył  
następnie informację o realizacji 
uchwał Rady Gminy oraz ze 
swych prac między sesjami 
(omówienie  publikujemy  
oddzielnie).

Radni przyjęli sprawo-
zdanie z wykonania budżetu 
gminy za rok 2013 oraz 
z wykonania „Założeń polityki 
społeczno – gospodarczej gminy 
za 2013 rok”. Materiały na ten 

temat otrzymali na piśmie jeszcze 
w kwietniu br. Ich analiza odbyła 
się w komisjach RG. 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Anna 
Dziewanowska przedstawiła 
wniosek komisji o udzielenie 
absolutorium wójtowi gminy, 
szeroko  go  motywując.  
Odczytano także pozytywną 
opinię  Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej o tym wniosku.

W dyskusji w sprawie 
wykonania budżetu gminy za 
ubiegły rok, głos zabrała jedynie 
radna Anna Dziewanowska, która 
dość mocno skrytykowała 
współpracę wójta z radnymi. 
- Jedynej rzeczy, jaką Pan 
oczekuje od radnych, to potulne 
podnoszenie ręki w głosowaniach 
i tyle. Nie mogę tego inaczej 
nazwać jak lekceważeniem 
radnych. Przekonanie o swojej 
nieomylności i brak potrzeby 
konsultowania jest objawem 
arogancji władzy - mówiła. Pan, 
zamiast wykorzystać entuzjazm i 
energię radnych, skutecznie im 
udowodnił, że są wyłącznie 
maszynka do głosowania, to 
bardzo frustrujące...

Mimo tej krytyki, radna 
zdecydowała się głosować za 
udzieleniem absolutorium dla 
wójta, „jako, że budżet za 2013 
rok został wykonany”.
 Głosowanie nad abso-
lutorium dla wójta odbyło się, 
zgodnie z regulaminem RG, 
indywidualnie. Każdy radny 
wstawał i ogłaszał swoją decyzję. 
Wszyscy radni głosowali za 
udzieleniem absolutorium 
wstrzymała się tylko jedna radna 
– Małgorzata Rządkowska. 
Rada zatwierdziła uchwałę w tej 
sprawie.

Wójt podziękował za ten 
gest, choć nie bez gorzkich słów 
pod adresem niektórych radnych.

Radni przyjęli kolejne 
uchwały dotyczące:

zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 
2014,

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy na 
lata: 2014 – 2024,

   w  

   w  

   w  

  
   w  

   w  

   w  

określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
z a j ę ć  d l a  n a u c z y c i e l i  
udzielających uczniom pomocy 
psychologicznej i pedagogicznej 
w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez gminę,

określenia opłat  za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w gminie,

zmiany uchwały w sprawie 
podziału gminy Strawczyn na 
okregi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym.

Wójt odpowiadając na 
in t e rpe lac je  i  py tan ia ,  
ustosunkował się do  zarzutów 
odczytanych przez radną Annę 
Dziewanowską.  W dość  
obszernych wystąpieniu nie 
brakowało gorzkich słów pod 
adresem części radnych:  

Z przykrością stwierdzam 
– mówił Tadeusz Tkaczyk - że 
z taką radą - częścią rady - jeszcze 
w swojej, 20-letniej kadencji 
wójta nie pracowałem. Gdyby ta 
rada była wcześniej, nic by się nie 
dało zrobić, Strawczyn byłby 
w zupełnie innym miejscu. 
Radni, którzy głosują przeciwko 
zadaniom inwestycyjnym, nie 
mają wiedzy na temat ekono-

micznego rozwoju i poprawy 
bytu mieszkańców. Część 
radnych nie rozumie swojej roli. 
Wy macie służyć, a nie rządzić ! 
To jest służba dla mieszkańców. 
Kwestionujecie prawo wójta do 
czynności, do których mam 
ustawowe prawo. Nazywanie 
czynności, mających na celu 
przysparzanie dzieciom miejsc do 
zabawy i rozwój gminnego 
sportu fanaberią, to jest poniżej 
godności radnego. Kto z radnych 
wykazał odrobinę dobrej woli 
i  chęci  do  współpracy?  
Zakwestionowaliście to, że wójt 
został wybrany przez ludzi. 
Wkradła się polityka a samorząd, 
to jest taki twór, który służy 
wszystkim. Żaden z tej grupy 
radnych nie martwi się o poprawę 
sytuacji w jego sołectwie. 
Chcecie tylko zaistnieć ! Chcecie 
zniszczyć markę Strawczyna, 
którą bardzo trudno było 
wypracować. Ja się na to nie 
zgadzam !

Kilka osób chciało pole-
mizować z wójtem, ale przewo-
dniczący rady, zaapelował, żeby 
tej kwestii nie rozwijać...

Po ogłoszeniu  przez  
przewodniczącego rady komu-
nikatów, sesję zamknięto.   

(Kos.)?  

Święto 
Samorządowców

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 27 maja br. odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Święto 
obchodzone jest na pamiątkę pierwszych demokratycznych 
wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się 27 maja 
1990r.

Z samorządami z całej Polski spotkał się Prezydent RP 
Bronisław Komorowski. W wydarzeniu tym uczestniczył wójt 
gminy Tadeusz Tkaczyk.

Pamiątkowe zdjęcie z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. 
Obok szefa państwa wójtowie: Tadeusz Tkaczyk oraz Maciej Lubecki 
– wójt gminy Miedziana Góra.
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Od ostatniej sesji - 29 maja br. - wójt gminy nadzorował 
bądź wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu 
realizacji uchwał RG, przygotowaniem kolejnych uchwał rady, 
analizą wniosków komisji RG oraz wykonywaniem budżetu 
gminy.

Ponadto:  podpisano  
u m o w y  n a  w y k o n a n i e  
dokumentacji  na budowę 
chodnika  w Kuźniakach;  
prowadzone  jest  bieżące  
utrzymanie dróg gminnych; 
rozstrzygnięte zostały przetargi na 
zadania współfinansowane 
z PROW na lata: 2007 – 20013, 
tj.: zagospodarowanie terenu przy 
Centrum Sportowo - Rekrea-
cyjnym OLIMPIC w Straw-
czynku – podpisanie umowy – 1 
lipca br.; uzupełnienie bazy 
sportowej na terenie gminy 
poprzez  budowę  bo i sk  
sportowych w Promniku i Rudzie 
Strawczyńskiej – podpisano 
umowy 23 czerwca br.

W trakcie rozstrzygania jest 
przetarg na zadanie współ-
finansowane przez RPO WŚ, na 
lata:  2007  –  2013  pn.  
„Termoizolacja  obiektów 
użyteczności publicznej na 
terenie gminy”.

Przygotowano i złożono 
wnioski o dofinansowanie zadań: 
„Zagospodarowanie terenu przy 
Centrum Sportowo – Rekrea-
cyjnym w Strawczynku”,  
w ramach regionalnej odnowy 
i  rozwoju wsi  (PROW);  
„Urządzenie aktywnego miejsca 
wypoczynku w Korczynie 
(boisko wielofunkcyjne) w 
ramach regionalnej odnowy 
i  rozwoju wsi  (PROW);  
„Zagospodarowanie terenu 
w Kuźniakach, w ramach 

PROW; „Promocja atrakcji 
turystycznych regionu „Dorzecza 
Bobrzy” (folder turystyczny, 
pozycja książkowa pt. „Gdzie 
historia przeplata się z legendą”, 
w ramach Małych Projektów 
Leader (PROW); „Uzupełnienie 
zagospodarowania terenu przy 
Centrum Sportowo – Rekrea-
cyjnym w Strawczynku (fitness, 
plac zabaw, altana z grillem); 
„Pomoc w przygotowaniu 
wniosków, w ramach małych 
projektów, dla OSP Promnik 
i Strawczyn; „Współpraca 
z Biurem PROW w zakresie 
realizacji wniosków złożonych 
o dofinansowanie w ramach: 
Leadera;  Stworzono bazę 
techniczną projektów dofinan-
sowanych ze środków UE 
w okresie: 2007 – 2013.

W zakresie oświaty: 30 
maja w ZPO w Oblęgorku odbył 
się XX Konkurs Wiedzy o Życiu 
i  Tw ó r c z o ś c i  H e n r y k a  
Sienkiewicza. Przystąpiło do 
niego 13 szkół ( również z gmin 
sąsiednich). Laureatami zostali 
uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Łosieniu oraz, w kat. SP,  
Szkoła Podstawowa w Kor-
czynie.

Do 30 maja br. zostały 
zatwierdzone projekty arkuszy 
organizacyjnych szkół z terenu 
gminy.  Wydano  decyzje  
przyznające stypendium socjalne 
dla 382 uczniów.

W zakresie  kultury

Z prac wójta między 
sesjami Rady Gminy

 i sportu: 1 czerwca odbył się, 
w Centrum Sportowo – Rekre-
acyjnym, festyn z okazji Dnia 
Dziecka.

W czerwcu br. rozpoczęto 
realizację projektu „Pozytywie 
zlepeni” - utworzenie pracowni 
ceramicznej  w  świetlicy  
w Strawczynku.

18 czerwca br., na pływalni 
OLIPIC, odbył się finał programu 
powszechnej nauki pływania dla 
klas III SP. Wzięło w nim udział 
103 uczniów. Natomiast 23 
czerwca odbyły się zawody 
pływackie dla gimnazjów.

Gmina Strawczyn brała 
udział w VI Europejskim 
Tygodniu Sportu, zajmując II 
miejsce w woj. świętokrzyskim.

W tym czasie wójt brał 
udział w: IV Forum Polski 
Wschodniej, Kongresie Regio-
nów w Świdnicy, festynach na 
terenie gminy, wmurowaniu 
kamienia węgielnego pod 
budowę Zakładu Unieszko-
dliwiania Odpadów dla Kielc 
i pow. kieleckiego - w Promniku 
oraz w debacie społecznej 

organizowanej przez Komisariat 
Policji w Strawczynie.

W Plebiscycie „EURO-
Gmina” Strawczyn został  
uhonorowana tytułem Lidera 
Samorządności, natomiast w ran-
kingu „Gazety Prawnej” - „Perły 
Samorządu – Nowoczesna 
Gmina, Nowoczesne Miasta”, w 
kat. gminy wiejskie, wójt 
Strawczyna zajął I miejsce w 
Polsce wraz z wójtem gminy 
Pawłowice.

2 3  c z e r w c a  b r . ,  
w Starostwie Powiatowym 
w Kielcach, wójt otrzymał, wraz 
z  wójtami  gmin Bieliny 
i Morawica, gratulacje oraz 
wyrazy uznania i podziękowania 
za trud w pracy na rzecz 
społeczności lokalnej.

25 czerwca br. w UG 
odbyło się spotkanie z odziałem 
przedstawicieli gminy Piekoszów 
i firmy NEMEX w sprawie 
modernizacji  oświetlenia  
ulicznego.

W tym okresie wójt wydał 
9 zarządzeń w sprawach 
ważnych dla gminy.

Wpisany już na stałe w tradycje szkoły Dzień Patrona – 
Henryka Sienkiewicza w tym roku przypadł na 6 czerwca. 

Uczniowie gimnazjum oraz 
szkoły podstawowej przygo-
towali dla swych kolegów pro-
gram artystyczny przybliżający 
postać  pisarza.  Przedstawiono 
prezentację multimedialną 
przypominającą  najważniejsze 
fakty z życia i twórczości Nob-
listy. Publiczność z zacieka-
wieniem poznawała blaski 
i cienie życia autora „Quo vadis”.  
Entuzjazm wśród widowni wzbu-
dziły inscenizacje fragmentów 
powieści historycznych – scena, 
w której Baśka pobiera lekcję 
fechtunku u Wołodyjowskiego, 

a potem pełna despektu ucieka, 
wywołała uśmiech na wielu twa-
rzach. Również  sugestywna gra 
ucznia klasy I, który wcielił się 
w postać Zagłoby, spowodowała 
radość publiczności. Przypo-
mniano również emocjonujące 
momenty z  „Krzyżaków”, m.in. 
scenę w karczmie „Pod Lutym 
Turem” oraz fragment, w którym 
Danuśka ratuje od śmierci 
Zbyszka. 

Na zakończenie odbył się 
międzyklasowy konkurs wiedzy 
o życiu i  twórczości Henryka 
Sienkiewicza. 

Dzień Patrona 
w ZPO w Promniku

OGŁOSZENIE
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W  n a s z e j  g m i n i e  
frekwencja wyniosła niespełna 23 
proc. To dziwne, bo przecież 
w y b i e r a l i ś m y  n a s z y c h  
przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego, którzy decydują 
m.in. o środkach finansowych 
p rzyznawanych  nowym  
członkom Unii Europejskiej. 
W minionej kadencji były to 
ciężkie miliardy euro, za które 
udało się znacznie przebudować 
Polskę i skierować ją na tory 
państwa najbardziej rozwija-
jącego się w ostatnich 10 latach. 
Te pieniądze widać także 
w regionie świętokrzyskim 
i w naszej gminie. Gdyby nie 
środki unijne, poziom życia 
w gminie Strawczyn byłby 
o wiele niższy...

Przypomnijmy jak to było 
25 maja: z 10 komitetów 
wyborczych mieliśmy w naszym 
Okręgu nr 10 (województwa: 
świętokrzyskie i małopolskie) 
wybrać siedmiu eurodepu-
towanych. Kandydowało 98 
osób. 

W  s a m o  p o ł u d n i e ,  
odwiedziliśmy OKW nr 2, 
w świetlicy Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie. Od wczesnych 
godzin  rannych pracowała tutaj 
komisja wyborcza, kierowana 
przez  pracownicę Urzędu 
Gminy – Marię Bąk. Komisję 

w  kraju  5-proc.  progu  
wyborczego).

A jak  głosowaliśmy  
w gminie ? Na 8101 upraw-
nionych do komisji wyborczych 
przyszło 1860 wyborców. 
Frekwencja: 22,96 %. Wygrało 
PiS – 34,02 % (612 głosów), 
przed PSL – 27,85 % (501), PO: 
12,51 % (225), Solidarną Polską: 
10,28 % (185), Nową Prawicą: 
5,95 % (107). Pozostałe komitety 
wyborcze nie uzyskały 5 - 
procentowego progu wybor-
czego.

Najwięcej głosów w gminie 
uzyskali: Beata Gosiewska 
z PiS: 367, Czesław Siekierskii 
z PSL: 271, - Bogdan Wenta 
z PO: 148, Mirosław Pawlak 
z PSL: 138, Andrzej Duda
z PiS: 122 głosy.

A oto nazwiska siedmiu 
eurodeputowanych, którym 
powierzyl iśmy  mandaty  
w naszym okręgu wyborczym: 
PiS: Andrzej Duda, Ryszard 
Legutko i senator z naszego 
okręgu Beata Gosiewska, PO: 
Róża Thun i Bogdan Wenta, 
PSL: Czesław Siekierski (po raz 
trzeci) oraz NP: Stanisław 
Żółtek, co jest sporym zasko-
czeniem. Deputowany ma 58 lat, 
był wiceprezydentem Krakowa, 
w latach: 2001 – 2009 – 
wiceprezes Unii Polityki Realnej 
i obecny wiceprezes Kongresu 
Nowej Prawicy.

Wybory mamy więc poza 
sobą. Szkoda, że przy tak małym 
zainteresowaniu mieszkańców, 
także naszej gminy. A przecież 
czekamy na kolejne środki unijne 
na lata: 2014 – 2020. Jak podzieli 
je Unia ? To będzie zależało także 
od naszych 51 deputowanych 
w PE, których wybraliśmy 25 
maja br. Czy dobrze wybraliśmy?

?  (Kos.)

podeszli Wiesław Michalski 
wraz z małżonką. Wyborca, to 
znany w gminie przedsiębiorca, 
producent okien. Dlaczego 
przyszedł głosować ?
   -  Żeby do Europarlamentu 
nie weszły te osoby, których bym 
nie chciał widzieć w tym gronie. 
Głosowałem na  Bogdana 
Wentę, człowieka ogólnie 
znanego,  mającego  duże  
doświadczenie  sportowe,  
znającego Europę, bo przecież 
grał w piłkę ręczną m.in. 
w Niemczech. Takim ludziom 
warto zaufać...

Podobnego zdania była 
młoda dziewczyna – Aleksandra 
Woźniak, która postanowiła 
mieć swój udział w tych 
wyborach.

26 maja br., Państwowa 
Komisja Wyborcza ogłosiła 
oficjalne wyniki wyborów do 
Europarlamentu w Polsce. 
Wybory wygrała nieznacznie PO, 
na którą głosowało (frekwencja: 
24,3 %)  32,13 %  przed PiS – 
31,78 %,  SLD – 9,44 %, Nową 
Prawicą Janusza Korwin – Mikke 
– 7,15 % oraz PSL – 6,80 %. PO 
i PiS wprowadziły do PE po 19 
eurodeputowanych, SLD – 5, NP 
i PSL – po 4 .

W woj. świętokrzyskim 
w y b o r y  w y g r a ł a  d o ś ć  
zdecydowanie PiS – 32,42 %, 
przed PO – 24,48 % oraz: 
Solidarna Polska (która nie 
osiągnęła 5 – procentowego 
progu wyborczego), Kongres 
Nowej Prawicy – 7,63 %, SLD – 
6,61 % PSL – 6,17 % oraz Polska 
Razem Jarosława Gowina (to 
ugrupowanie także nie osiągnęło 

tworzyły ponadto: Monika 
Jabłońska – sołtys Strawczyna, 
Anna Kruszewska – sołtys 
z Huciska oraz Ewelina 
Urbańczyk – bezrobotna.
   -  Z frekwencją nie jest 
najlepiej – powiedziała repor-
terowi „Ziemi Strawczyńskiej” 
przewodnicząca komisji Maria 
Bąk. Na 1666 uprawnionych do 
głosowania przyszło do tej pory 
około 100 wyborców. 

Do urny podchodził właśnie 
mieszkaniec Niedźwiedzia, 
student Politechniki Święto-
krzyskiej w Kielcach – Wojciech 
Bujak. 
   -  Dlaczego zdecydowałem 
się wziąć udział w tych 
wyborach? - Bo uważam, że jest 
to podstawowy obowiązek 
każdego obywatela naszego 
kraju. Przecież od naszych 
wyborów zależą, w dużej mierze, 
nasze losy, warunki naszego 
życia. Tym bardziej, że, jako 
członek Unii Europejskiej, nasz 
kraj korzysta ze znacznych 
środków finansowych łożonych 
na nasz rozwój. W minionych 
kadencjach były to ogromne 
kwoty euro, których wyko-
rzystanie widać w naszym 
regionie, także w naszej gminie. 
Dziś głosowałem na PiS i jego 
reprezentanta – Ryszarda 
Legutko.

Zaraz po studencie do urny 

Czy dobrze zagłosowaliśmy ?

Wybory do Europarlamentu mamy poza sobą. Wszyscy 
komentatorzy i politycy ubolewają nad marną frekwencją 
wyborczą. Do urn, w majową (25) niedzielę, przyszło w kraju 24,3 
% uprawnionych (ponad 30 milionów obywateli) do głosowania, 
co nie stanowi nawet jednej czwartej społeczeństwa uprawnione-
go do oddania głosów. 

W Okręgu nr 10 wybraliśmy siedmiu eurodeputowanych

Wiesław Michalski z małżonką
podczas głosowania.

Głosownie w Obwodowej Komisji Wyborczej w Strawczynie
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Festyny, festyny, festyny...

Jak co roku, uczniowie do 
wspólnej zabawy zaprosili 
swoich rodziców, dziadków 
i babcie. Na festyn przybyli 
również zaproszeni goście: 
Tadeusz Tkaczyk – wójt gminy 
Strawczyn, ks. Stanisław Malec 
– proboszcz parafii Chełmce,  
Monika Sideł – kierownik 
Referatu Oświaty, Stanisław 
Kozieł – radny Rady Gminy,  
Marian Piec – sołtys wsi 
Chełmce.

Pierwszym  punktem  
programu był konkurs „Kaba-
reton uśmiechu”. W kategorii klas 
I - III zwyciężyli uczniowie 
z klasy I. Mali artyści przedstawili 
utwór Jana Brzechwy pt. 
„Rzepka”. Zwycięzcami klas 
starszych zostali uczniowie 
z klasy V, którzy zaprezentowali 
parodię lekcji matematyki.  
W przerwach między skeczami 
konkursowymi, prezentowały się 
dzieci z przedszkola i klasy 
zerowej, które tańcem i śpiewem 
umiliły publiczności czas ocze-
kiwania na kolejny występ. Po 
występach uczniów czekał słodki 
poczęstunek, kiełbaski z grilla 

i zimne napoje.
Kolejnym punktem pro-

gramu były konkursy wiedzowe 
i sprawnościowe z nagrodami  
w ramach I Festiwalu Nauki. Po 
zmaganiach umysłowych nastąpił 
czas na rozrywkę na placu zabaw, 
który był specjalnie przygo-
towany na tę okazję. Dzieci 
mogły bawić się na trampolinach, 
karuzeli oraz na dmuchanej 
zjeżdżalni .

Wszystkie te atrakcje za-
wdzięczają licznym ofiaro-
dawcom.  Finansowo i rzeczowo 
wspomogli:  Andrzej "Piasek" 
Piaseczny, Sylwester Lisowicz, 
Michał Przepióra, Robert 
Bartos, Marian Piec, Anna 
Polit, Tomasz Majka, Stanisław 
Kozieł, Arkadiusz Zapała, 
Rada Rodziców. 

Dzięki sponsorom, dzieci 
bezpłatnie korzystały z poczę-
stunku oraz zabaw na karuzeli, 
zjeżdżalni i trampolinach. 

Za okazane wsparcie 
bardzo serdecznie dziękują: 
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
SP w Chełmcach.

W Szkole Podstawowej w Chełmcach, 14 czerwca br., odbył 
się IX Szkolny Festyn Rodzinny pod hasłem „Śmiechu warte”. 
Zebranych uczestników na placu szkolnym powitał dyrektor 
szkoły, Jarosław Kobiec.

W Chełmcach – pod hasłem 

„Śmiechu warte”!

Nic nie zapowiadało tak 
dramatycznego końca imprezy: 
o godz. 16.00 rozpoczęła ją 
Gminna  Orkiestra  Dęta  
z rozrywkowym repertuarem. 
Potem zaśpiewała Małgorzata 
Siemieniec – laureatka kilku 

konkursów śpiewaczych m.in. 
w TVP, prezes kieleckiego 
Oddziału Związku Literatów 
Polskich, Stanisław Nyczaj 
zaprezentował z Ewą Marią 
Wojtasik kilka wierszy i roz-

W tym roku organizatorzy Festynu Rodzinnego 
w Oblęgórze nie mieli szczęścia. Impreza, przygotowywana 
dużym nakładem sił i środków, praktycznie się nie odbyła 
z powodu nawałnicy z piorunami i ulewnego deszczu...

W Oblęgórze przegrali z burzą

Organizatorzy,  czyli  
nauczyciele z p. dyrektor na 
czele, wsparci przez Radę 
Sołecką,  dołożyli wszelkich 
starań, aby mieszkańcy Promnika 
spędzili czas w miłej, rodzinnej 
atmosferze.

Zabawa rozpoczęła się 
o godzinie 15.00. Po przywitaniu 
przez dyrektor, Elżbietę Gieroń 
gości, mieszkańców wsi oraz 
dziec,i na scenie pojawiły się 
przedszkolaki z „Przedszko-
landii”. Po nich scenę objęli 
w posiadanie  uczniowie z klas I 
–  III,  recytując  wiersze  
i wykonując taniec „Chocolate”. 
Następnie zastąpili ich starsi  
koledzy, którzy zaprezentowali 
kilka scen z powieści Henryka 
Sienkiewicza. 

Dużą atrakcją był występ 
orkiestry dętej ze Strawczyna, 
która umilała czas promni-
czanom, przypominając znane 
wszystkim melodie.

Spośród innych atrakcji 
należy również wymienić 
konkursy organizowane przez 
straż pożarną oraz pokaz technik 
kryminalistycznych, które, jak co 
roku, objaśniał starszy aspirant 
Dariusz Knap z Komendy 
Miejskiej w Kielcach, najlepszy 
technik kryminalistyki wojewó-
dztwa świętokrzyskiego.

Uczniowie SP i gimnazjum 
mieli także okazję zaprezentować 
swoje talenty wokalne podczas 
koncertu życzeń, który wzbudził 
duży entuzjazm wśród publi-

czności. Przybyli na festyn mogli 
również podziwiać prace 
plastyczne naszych uczniów.

Jak co roku, odbyły się 
rozgrywki sportowe i bieg prom-
nicki. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło malowanie twarzy, które 
dało dzieciom mnóstwo frajdy 
i radości. Najmłodsi mogli 
skorzystać z placu zabaw na 
świeżym powietrzu.

Po raz pierwszy na Festynie 
Rodzinnym pojawili się artyści 
z regionalnego oddziału Związku 
Literatów Polskich ze Stani-
sławem Nyczajem na czele. 
Zaprezentowali montaż literacko 
– muzyczny. Przedstawili  
publiczności fragmenty swojej 
twórczości oraz umilali czas 
śpiewem. Na zakończenie 
pojawili się uczniowie klasy 
czwartej przedstawiając scenkę 
kabaretową, którą rozśmieszyli 
publiczność do łez. Jako 
podsumowanie spotkania odbył 
się konkurs wiedzy o Promniku 
i sołectwie.

Na zakończenie festynu 
p. dyrektor wręczyła pamiątkowe 
dyplomy darczyńcom i przyja-
ciołom szkoły, dziękując im za 
wszechstronną pomoc. Swoją 
obecnością  imprezę uświetniły 
znane osobistości z naszej gminy, 
m.in. Tadeusz Tkaczyk, wójt 
gminy Strawczyn, sołtys wsi 
Promnik – Grzegorz Stępień 
oraz przedstawiciele Rady 
Gminy.

W upalną niedzielę, 8 czerwca 2014r., w ZPO w Promniku 
odbył się doroczny Festyn Rodzinny. Impreza ta już na stałe 
wpisała się w tradycję szkoły oraz lokalnej społeczności.

Festyn Rodzinny w Promniku

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

dokończenie  na  str.7

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.
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Swoją obecnością zaszczy-
cili nas: wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk, miejscowi 
radni i sołtysi, członkowie 
stowarzyszeń. 

Festyn składał się z dwóch 
części. Część I: ,,Jedna Europa, 
różne kultury” poświęcona była 
obchodom Dnia Europejskiego. 
Część europejską festynu 
przygotowała p. Aneta Zapała.

Część II festynu ,,Dla 
Mamy i Taty” stanowił blok atra-
kcji przygotowany przez naj-
młodszych uczniów naszej szko-
ły, tj. przedszkolaków i uczniów 
klas 0–III. Zaprezentowali oni 
swoim rodzicom część arty-
styczną – wiersze, piosenki, 
tańce, przedstawienie artystyczne. 

Ponadto atrakcjami festynu 
były pokazy układów tane-
cznych, przegląd piosenki, kaba-

ret oraz konkursy sportowe 
przygotowane przez nauczycieli 
wychowania fizycznego. Trady-
cją festynu stał się turniej piłki 
siatkowej, w którym rywali-
zowały drużyny uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli. W tym roku 
najlepsi okazali się rodzice.

Dużym powodzeniem 
cieszył się plac zabaw dla 
najmłodszych, malowanie twarzy 
oraz wspólne grillowanie. Pyszne 
kiełbaski z grilla przyrządzał 
niezawodny  p.  Mariusz  
Angielski  przy  pomocy  
p. Barbary Śliwy oraz p. Moniki 
Ślefarskiej. 

Sponsorami festynu byli: 
wojewoda świętokrzyski - 
Bożentyna Pałka – Koruba, 
Mariusz i Monika Olejarczyk,  
Dominik Raczyński oraz firma 
,,Gomex”.

Tegoroczny festyn, połączony z Festiwalem Nauki organizo-
wanym w ramach projektu „Wspólnie Osiągniemy Sukces”, 
odbył się 14 czerwca 2014 r. na placu szkolnym Zespołu Placówek 
Oświatowych w Oblęgorku. Uroczyście otworzyła go dyrektor 
Henryka Cisowska, witając wszystkich zgromadzonych. 

począł się pokaz karate w wyko-
naniu najmłodszych adeptów tej 
sztuki walki z Kielc. I teraz 
nastapilo najgorsze...
- Nagle nad Oblęgórem pojawiły 
się granatowe chmury – opo-
wiadał wiceprezes Stowarz-
yszenia „Skałka” Władysław 
Bańkowski. Lunęło jak z cebra, 
deszcz, mimo zadaszenia, 
wdzierał się na scenę, zamokły 
urządzenia nagłaśniające. Trzeba 
było przerwać pokazy...

Publiczność rzuciła się do 
ucieczki przed nawałnicą, część 
schroniła się w świetlicy, ale jej 
szczupłe pomieszczenia nie 
mogły pomieścić wszystkich. 

W ten sposób festyn „rozwaliła” 
pogoda. Nie pocieszeni byli: 
prezes  „Skałki”  Tadeusz 
Czarnecki i sołtys Henryk 
Zapała. Wielotygodniowy trud 
przy  organizacji  festynu  
zniweczyła burza...

Część uczestników konty-
nuowała zabawę w świetlicy. 
Tutaj wręczono statuetki – po-
dziękowanie za wkład pracy, przy 
organizacji festynu, członkiniom 
„Skałki” oraz patronom imprezy. 
Tutaj podziękowano także 28 
sponsorom. 

Szkoda, że pogoda pokrzy-
żowała szyki organizatorom, bo 
dotychczas festyny w Oblęgórze 
zawsze się udawały... 

dokończenie  ze  str.6

Pogoda,  która  mimo 
postraszenia krótkim deszczem, 
wytrzymała do końca, nie 
zniechęciła uczestników. Hono-
rowy patronat zapewnili: wójt 
gminy Strawczyn, wojewoda 
świętokrzyska, marszałek woj. 
świętokrzyskiego, starosta 
kielecki, przewodniczący RG 
w Strawczynie, posłowie koalicji 
rządzącej i dyrektor ZPO 
w Oblęgorku. 

Patronatem i opieką media-
lną otoczyli nas: „Ziemia Straw-
czyńska”, Radio Kielce, Echo 
Dnia i TVP Kielce. Wypró-
bowani darczyńcy dopisali i tym 
razem, a wśród nich: Kolporter, 
BS Łopuszno, RSP w Oblę-
gorku, Albud Oblęgorek, 
Piekarnia – Cukiernia Ange-
lina, Jarosław Zapała, Józef 
Kaniowski, Masarnia Wolder, 
SCKiS w Strawczynku. 

Nowością było pozyskanie 
dofinansowania z operacji „Małe 
Projekty”, realizowanej przez 
LGD „Dorzecze Bobrzy”. 
Dofinansowanie pochodziło 
z „Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestuje w obszary wiejskie” 
Projekt pn. „Festyn Świętojański”  
był współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 Leader PROW 
na 2007-2013.

Dzięki temu dofinan-
sowaniu, Stowarzyszenie Kobiet 
„Jagienka” mogło urozmaicić 
program festynu. Członkinie 
stowarzyszenia częstowały gości, 
przez siebie przygotowanymi 
specjałami: żurkiem z jajkiem, 
kapustą z czerwoną fasolą oraz 
ciastami. Można było spróbować 
kiełbasy i kaszanki z rusztu, a na 
deser –  pysznych ciast także 
przygotowanych przez panie ze 
stowarzyszenia. Po występie 
Gminnej  Orkiestry  Dętej  
i  popisach dzieci ze SP 
w Oblęgorku, dla najmłodszych 
czarodziejskie sztuczki prezen-
tował Beskidzki Teatr Iluzji. Na 
zakończenie imprezy, po raz 
pierwszy odbył się kilku-
minutowy pokaz sztucznych 
ogni.

W Oblęgorku, 22 czerwca br., po raz ósmy odbyło się święto 
wsi pn. „Festyn Świętojański”. Współorganizatorami  imprezy 
było OSP w Oblęgorku i Rada Sołecka wsi. 

Niespodzianki u „Jagienek”

REKLAMA

Krzysztof Religa otrzymuje podziekowanie 
za współpracę ze Stowarzyszeniem Kobiet „Jagienka”.

OGŁOSZENIE PŁATNE 

w Samorządowym Centrum Kultury i Sportu OLIMPIC w Strawczynku
 zaprasza na profesjonalne zajęcia języka angielskiego 

dla dzieci ze szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej 
(przygotowanie do egzaminu) oraz milusińskich 4,5-latków.

Zapisy na  rozpoczynamy . 
Skontaktuj się z nami telefonicznie  
lub wypełnij formularz zapisu na zajęcia online:

.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

na nieodpłatną lekcję pokazową, która odbędzie się we wrześniu.

Językoland

rok 2014/2015 18 sierpnia
668 366 827

www.jezykoland.pl

w Samorządowym Centrum Kultury i Sportu OLIMPIC w Strawczynku
Językoland zaprasza na profesjonalne zajęcia języka angielskiego 

dla dzieci ze szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej 
(przygotowanie do egzaminu) oraz milusińskich 4,5-latków.

Zapisy na rok 2014/2015 rozpoczynamy 18 sierpnia. 
Skontaktuj się z nami telefonicznie 668 366 827 
lub wypełnij formularz zapisu na zajęcia online:

www.jezykoland.pl.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

na nieodpłatną lekcję pokazową, która odbędzie się we wrześniu.
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Usuwanie i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest

Dyrektor szkoły, Elżbieta 
Błaszczyk,  podziękowała  
wychowankom za całoroczny 
trud włożony w naukę, za bardzo 
dobre wyniki  egzaminów 
zewnętrznych, za świetne wyniki 
sportowe, reprezentowanie szkoły 
w konkursach i zawodach spor-
towych na szczeblu woje-
wódzkim, międzywojewódzkim, 
a nawet ogólnopolskim. 

Uczniowie z najlepszymi 
wynikami w nauce i sporcie 
wyróżnieni zostali nagrodami 
książkowymi, pamiątkowymi 
dyplomami i  statuetkami. 
Największe brawa otrzymali 
absolwenci Gimnazjum nr 1 
w Strawczynie – Wojciech 
Śliwa, który został uczniem roku 
oraz Kamil Bielawski  – 
sportowiec roku. Dyrektor 
placówki podziękowała także 
„Przyjaciołom Szkoły”, którzy 
wspierają ją materialnie, oraz 
rodzicom najbardziej zaanga-
żowanym w życie  ZPO
w Strawczynie, wręczając im 
dyplomy „Przyjaznego Rodzica”. 
Szczególne  wyróżnienie   
i podziękowanie za opiekę 

i wsparcie otrzymał zaproszony 
na uroczystość wójt gminy, 
Tadeusz Tkaczyk. Zwracając się 
do uczniów, dyrektor szkoły 
przywołała słowa patrona, 
Stefana Żeromskiego: „Nauka 
jest jak ogromne morze. Im więcej 
pijesz, tym bardziej jesteś 
spragniony. Kiedyś poznasz, jaka 
to jest rozkosz… Ucz się, co tylko 
jest sił w tobie, żeby jej 
z a k o s z t o w a ć ! ” ,  ż y c z ą c  
młodzieży, aby stały się one jej 
życiowym mottem i drogo-
wskazem.  

Następnie miało miejsce 
uroczyste ślubowanie abso-
lwentów Gimnazjum nr 1 
w Strawczynie, a po nim odbyła 
się część artystyczna, podczas 
której uczniowie klas drugich 
gimnazjum pożegnali trzecio-
klasistów, zaś piątoklasiści – 
kończących szkołę podstawową  
uczniów klas szóstych. Ostatnim 
punktem tego uroczystego dnia 
było rozejście się do sal 
lekcyjnych, odebranie świadectw, 
pożegnanie z wychowawcami, 
koleżankami i kolegami, a potem 
już tylko...  dwumiesięczna laba! 

Na 27 czerwca czekało z utęsknieniem i niecierpliwością 
wielu uczniów ZPO w Strawczynie. Tego dnia właśnie odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/1014. O godzinie 9.00 
żegnali się ze szkołą uczniowie gimnazjum, a o 11.00 – szkoły 
podstawowej.

Zaproszeni goście, rodzice, dyrektor szkoły, nauczyciele 
i uczniowie 27 czerwca o godz. 9.30 zebrali się na placu Szkoły 
Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, aby zakończyć  Rok 
Szkolny 2013/2014. Nim ceremonia się zaczęła przybyli także 
niezapowiedziani goście - bociany. Towarzyszyły nam podczas 
uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. proboszcz 
Tadeusz Szot. 

 
Uczeń roku w ZPO Strawczyn - Wojciech Śliwa 
otrzymuje nagrodę od dyrektor ZPO - Elżbiety Błaszczyk

Swoją obecnością uświetnił 
ceremonię zakończenia roku wójt 
gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk, który podczas swego 
przemówienia nawiązał do 
bocianów mówiąc, że to dobry 
znak dla szkoły, bo liczebność 
dzieci będzie się zwiększać. 
Dyrektor Agnieszka Prędota - 
Gad  uhonorowała  wójta   
statuetką chcąc podziękować za 
pomoc, przychylność i wspie-
ranie działań szkoły.

Ceremonię rozpoczęło 
przekazanie przez klasę VI 
pocztu flagowego młodszym 
kolegom. Mszę świętą wzbogacił 
śpiew organisty – p. Piotra oraz 
chórku szkolnego prowadzonego 
przez p. Wiolettę. Frączek i p. 
Annę Gos. Ksiądz proboszcz 
podczas mszy świętej modlił się 
o bezpieczny i błogosławiony 
czas wakacji dla dzieci, rodziców 

i nauczycieli. W homilii zachęcał 
nas do walki z naszymi 
wewnętrznymi słabościami. 

Po uroczystej mszy św. 
miała miejsce część artystyczna. 
Klasa III przepięknie zaśpiewała 
piosenkę z repertuaru M. Jeżo-
wskiej "Na raz, na dwa". Klasa 
VI żegnała nas pięknymi 
piosenkami o swojej klasie
i humorystycznymi wierszami 
o nauczycielach. Na pamiątkę 
o młodszych kolegach abiturienci 
otrzymali maskotki od klasy V. 

Ostatnim punktem cere-
monii było wręczenie świadectw, 
dyplomów i nagród dla najle-
pszych uczniów. 

Podobne uroczystości, 
z okazji zakończenia roku 
szkolnego, odbyły się we 
wszystkich szkołach naszej 
gminy.      

(J.K.)
  

?  

Znów przyszły wakacje…

Zakończenie roku szkolnego

Gmina Strawczyn realizując 
założenia „Programu usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest z terenu 
gminy wykonuje w 2014r. zada-
nie pn. "Usuwanie i unieszko-
dliwianie odpadów zawiera-
jących azbest" za łączną kwotę 
48.385,48 zł. Na realizację w/w 
zadania Gmina Strawczyn 
otrzyma dofinansowanie ze 
środków:

Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej w Kielcach
w kwocie 16.934,92 zł,

Narodowego Funduszu 

   w

   w

 
-
 

 

Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej w Warszawie
w kwocie  24.192,74 zł

własne środki finansowe 
w kwocie 7.257,82 zł.

Zakres rzeczowy zadania 
obejmuje:

demontaż pokryć dacho
wych, transport zdemontowanych 
pokryć dachowych, zdeponowa
nie i unieszkodliwienie na skła
dowisku odpadów – 2.315,50 m²,

usuniecie odpadów zawie
rających azbest zalegających na 
posesjach - transport, zdeponowa
nie i unieszkodliwienie na skła
dowisku odpadów – 9.211,50 m²

-

,

-

-
-

-

-
 -

.

   w

   w

   w

Wójt, Tadeusz Tkaczyk 
przemawia do uczniów SP w Rudzie Strawczyńskiej
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Obecnych na imprezie 
powitała dyrektor ZPO Henryka 
Cisowska, która wygłosiła 
również  słowo  wstępne  
o konkursie. Jak podkreśliła  
dyrektor, marzy jej się, żeby 
następne konkursy miały już 
rangę wojewódzką.

W rywalizacji wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych 
z:  Chełmiec,  Korczyna,  
Oblęgorka, Promnika i Rudy 
Strawczyńskiej oraz z gimnazjów 
w: Bielinach, Ćmińsku, Jarosła-
wicach, Łosieniu, Oblęgorku, 
Promniku, Strawczynie i Stara-
chowicach.

Konkurs składał się z kilku 
etapów: pisemnego (biografia 
i twórczość pisarza), oceny 
strojów uczestników konkursu, 
części artystycznej w wykonaniu 
uczniów ZPO w Oblęgorku oraz 
egzaminu ustnego dla repre-
zentacji szkół. Kanwą egzaminu 
była  powieść  „Rodzina  
Połanieckich” (najpierw wyświe-
tlono fragment filmu, potem 
padły  pytania  związane
z projekcją).

P o  p o d s u m o w a n i u  
wszystkich etapów konkursu 
przewodnicząca jury i główna 
organizatorka  imprezy  –  

Jubileuszowy XX Międzyszkolny Konkurs o Życiu 
i Twórczości Henryka Sienkiewicza odbył się, tuż porzed 
wakacjami, w ZPO w Oblęgorku. Ranga konkursu sprawiła, że 
przybyli na niego zacni goście - rodzina pisarza: wnuczka 
Jadwiga Sienkiewicz oraz prawnukowie: Anna Dziewanowska 
i Jerzy Sienkiewicz, senator Krzysztof Słoń, członek Zarządu 
Woj. Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, wicekurator Grzegorz 
Bień, dyrektor generalny Św. Urzędu Wojewódzkiego – Maria 
Szydłowska, wójt – Tadeusz Tkaczyk i przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Zdyb, proboszcz parafii Chemce, ks. Stanisław 
Malec, kierownik Muzeum H. Sienkiewicza Agnieszka Lasek – 
Kowalska. Obecni byli rodzice uczniów, nauczyciele oraz 
młodzież szkoły.

Wszystko 
o „Rodzinie Połanieckich”

XX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy 
o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza Marzena Walczak oglosila 

wyniki konkursu:
W  kat .  gimnazjów:  

I  miejsce  zajęła  szkoła  
w Łosieniu, II –  Starachowice, 
III – Oblęgorek.

W  k a t .  s z k ó ł  
podstawowych: I miejsce  SP 
Korczynie, II – SP w Oblęgorku, 
I I I  –  S P  w  R u d z i e  
Strawczyńskiej.

Wy t y p o w a n o  t a k ż e  
zwycięzców w poszczególnych 
etapach konkursu. 

N a g r o d y  r z e c z o w e  

i dyplomy, ufundowane przez 
licznych sponsorów, przekazali 
goście konkursu. Piękne kwiaty 
wręczono rodzinie pisarza oraz 
okolicznościowe  stauetki 
sponsorom i rodzicom wyróż-
niających się uczniów w przed-
stawieniu. Uczyniły to dyrektorki 
ZPO: Henryka Cisowska 
i Joanna Ciołak.

Warto podkreslić znakomitą 
organizację konkursu oraz 
przygotowanie scenograficzne 
pod kierunkiem z-pcy dyr. 
Joanny Ciołak.  (Kos.) ?  

 
Uczestnicy egzaminu ustnego konkursu.

lekcji z języka polskiego, 
matematyki, uczyli się, też języka 
niemieckiego. Szkoła z powo-
dzeniem korzysta z programów 
unijnych. Poza tym ważną infor-
macją zwrotną dla nauczycieli 
były systematycznie przeprowa-
dzane próbne testy, dzięki którym 
uczniowie oswajali się z formułą 
sprawdzianu kończącego naukę 
w szkole podstawowej.

Jego uczniowie uzyskali ze 
sprawdzianu wynik 76,7 %.

Podobnym wynikiem – 
74,4 % mogą się pochwalić 
uczniowie z Oblęgorka.

Od wielu lat jesteśmy 
w czołówce szkół w naszej 
gminie – mówi dyrektor Hen-
ryka Cisowska. Takie wyniki są 
ukoronowaniem pracy młodzieży 
i nauczycieli. Już od III klasy 
badamy umiejętności uczniów 
a w V przeprowadzamy testy uło-
żone przez naszych nauczycieli. 
Uczniowie uczęszczali na dodat-
kowe zajęcia a rodzice brali sobie 
do serca sugestie nauczycieli...

Zadowolony  z  tych  

   -  

wyników, czemu trudno się 
dziwić, jest wójt gminy, Tadeusz 
Tkaczyk: 

Nauczyciele pracowali 
systematycznie ze wszystkimi 
uczniami – mówi. Nie bardzo do 
mnie trafia tłumaczenie, że 
wszystko zależy od młodzieży. 
Uważam, że jeśli nauczyciel 
poświęca uczniom wystarczająco 
dużo uwagi i zmobilizuje ich do 
pracy, to każdego stać będzie na 
przyzwoity wynik.

Dzięki programom pomo-
cowym, nauczyciele mają sporo 
możliwości. Jeśli ich wysiłek 
poparty jest dobrą współpracą 
z rodzicami, to efekt musi być 
zadowalający...

I rzeczywiście jest !  (J.)
P.s. Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna opublikowała 
także wyniki egzaminów gimna-
zjalnych. I tutaj odnieśliśmy 
sukces w pow. kieleckim, 
zajmując w rankingu gminnym II 
miejsce – 99,75 pkt, tuż za 
Miedzianą Górą, której szkoły 
uzyskały 106,59 pkt.

   -  

?  

Gmina Strawczyn górą !

Sprawdzian szóstoklasistów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki 
sprawdzianu szóstoklasistów. Z satysfakcją warto poinformować, 
iż w powiecie kieleckim najlep[iej spisali się uczniowie z naszej 
gminy, którzy od lat należą do najlepszych w powiecie. Napisali 
sprawdzian powyżej średniej krajowej, tymczasem w całym 
powiecie kieleckim szóstoklasiści napisali sprawdzian poniżej 
średniej krajowej.

Najlepsze szkoły z  pięciu 
gmin w pow. kieleckim uzyskały 
następujące wyniki: Strawczyn – 
średnia 27,84 pkt, Miedziana 
Góra – 26,78 pkt, Zagnańsk – 
26,76 pkt., Górno – 26,45 pkt 
i Chęciny – 26,39 pkt. Najgorzej 
wypadły szkoły w gminie Mniów 
– 22,81 pkt.

Komentując ten wynik, 
dyrektor ZPO w Strawczynie 
Elżbieta Błaszczyk powiedziała 
mediom: - Wydaje mi się, że 
ciepła i serdeczna atmosfera 
przekłada się na to, że dzieci 
chętnie przychodzą do szkoły. 

Realizują się  w różnych 
dziedzinach, a  przekłada się to na 
jeszcze wyższe wyniki.

Podobne opinie wyraża 
Henryk Osmenda, wycho-
wawca klasy VI SP w Cheł-
mcach, która osiągnęła najlepszy 
wynik w gminie: - W naszej 
placówce do sprawdzianu 
przystąpiło 13 uczniów. To 
zdolna, ale przede wszystkim 
pracowita młodzież. Myślę, że 
dzięki dodatkowym zajęciom, 
nauka przychodziła im łatwiej. 
Wszyscy chętnie i bez przymusu 
korzystali z nieobowiązkowych 
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Miłą niespodziankę przygotowało na wakacje Centrum 
Sportowo - Rekreacyjne "Olimpic” w Strawczynku, dla dzieci, 
które chcą się nauczyć pływać. Przygotowało „Wakacyjny kurs 
nauki pływania”.

Kurs ruszył już w zeszłym 
tygodniu, ale wciąż można się 
zapisywać. Jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc w trzech grupach 
(każda może liczyć maksymalnie 
15 osób), z którymi prowadzone 
są zajęcie.

– Zarówno jedna poranna, 
jak i dwie popołudniowe są 
jeszcze otwarte. Każde chętne 
dziecko, które nie ukończyło 13 
roku życia, może uczestniczyć 
w kursie – mówi Maciej Lewan-
dowski, dyrektor Samorzą-
dowego Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie, na 
którego obiekcie mieści się 
pływalnia. Uruchomiliśmy go 

dlatego, że jest spore zaintere-
sowanie nauką pływania. Kurs 
j e s t  p rzysp ieszony,  bo  
skierowaliśmy go dla tych, którzy 
w krótkim czasie chcieliby się 
nauczyć pływać i zarazem 
przygotować się do wodnych 
zabaw podczas wypoczynku nad 
wodą –  dodaje  dyrektor  
Lewandowski.

Z a j ę c i a  w  r a m a c h  
"Wakacyjnego kursu nauki 
pływania” odbywają się trzy razy 
w tygodniu: w poniedziałki, 
środy i piątki o godzinach 10 
(grupa poranna) oraz 17 i 18 
(grupa popołudniowa). Kurs, 
który się rozpoczął, potrwa 

Mając na uwadze ciężką 
pracę uczestników, warto 
zaznaczyć, że ich zdolności 
pływackie zostały znacznie  
wzmocnione. Skutkiem tego od 
przyszłego semestru rozszerzamy 
swoją działalność i zmieniamy 
nazwę szkółki Płotka na "sekcja 
pływacka Olimpic". Ponadto 
zostaną utworzone podgrupy. 
I tak:

Sekcja A - jest to grupa  
p rzygo towana  z  myś lą  
o dzieciach  od 6. roku życia. 
W programie: oswojenie z wodą, 
ćwiczenia prawidłowej pracy nóg 
w kraulu i na grzbiecie, 
nurkowanie  i  ćwiczenia  
oddechowe, wprowadzenie do 
pracy ramion w kraulu i na 
grzbiecie.

Sekcja B - na tym etapie 
dzieci, które opanują założenia 
programowe z sekcji A uczyć się 
będą całościowej techniki 
pływania kraulem i na grzbiecie, 

a także prawidłowych schematów 
oddychania w obu wymie-
nionych stylach. W miarę 
wzmacniania  się  gorsetu  
mięśniowego, dzieciom zostaną 
przekazane podstawy pływania 
żabką, a także zasady prawi-
dłowego wykonywania naw-
rotów w pływaniu na piersiach 
i grzbiecie.

Sekcja  C  -  ce lem  
dydaktycznym na tym etapie jest 
całościowe opanowanie stylów 
grzbietowego, kraula oraz żabki. 
Doskonalenie nawrotów (faza 
podwodna), nauka skoków 
startowych oraz wprowadzenie 
do stylu motylkowego – wraz 
z nawrotami.

Wszystkich chętnych już 
dziś zapraszamy na pierwsze 
zajęcia organizacyjne semestru 
zimowego, które rozpoczną się 
15 września 2014 roku 
o godzinie 18.00. Zapisy w kasie 
pływalni.

Szkółka Pływacka ”PŁOTKA”

Z życia Samorządowego 

Centrum Kultury i Sportu

Zapraszamy wszystkich na darmowe warsztaty ceramiczne 
w ramach projektu „Pozytywnie zlepieni”, realizowanego ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w świetlicy 
w Strawczynku. 

Zajęcia odbywają się 
w poniedziałki i środy  od godz. 
8.00 do 12.00. Zachęcamy dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe. 
Z warsztatami można było się 
zapoznać na festynie orga-
nizowanym z okazji Dnia 
Dziecka oraz podczas festynu 
sołeckiego w Strawczynku. 

Powstały  wtedy gliniane  
arcydzieła. Zapewnimy wszystkie 
niezbędne materiały. Zajęcia są 
doskonałym pomysłem na 
zorganizowanie wakacyjnego 
czasu wolnego. 

Przedmioty wykonane na 
warsztatach stają się później 
własnością autorów.

Zaproszenie na warsztaty ceramiczne

Odbywał się  w dniach 17 – 23 maja 2014 r. Gmina 
Strawczyn bierze w nim udział od 2008 r., zdobywając od 
początku zaszczytne czołowe miejsca.

W roku 2011 zdobyliśmy I 
miejsce w Polsce, zaś  w tym  II 
miejsce w województwie 
świętokrzyskim.  

Celem  imprezy  jest  
aktywizacja  ruchowa jak 
największej liczby naszych 
mieszkańców, szczególnie tych, 
którzy nie uprawiają sportu.

Organizatorem Tygodnia 
Sportu   w  Gminie  jest  
Samorządowe Centrum Kultury i 
Sportu. Jego Dyrektor Pan Maciej 
Lewandowski składa serdeczne 
podziękowania za owocną 
współpracę podczas organizacji 
Turnieju dla stowarzyszeń: Top 
Spin z Promnika, „Olimp” ze 
Strawczyna, Stowarzyszeniu 
Inicjatyw i Rozwoju Społe-

cznego Gminy Strawczyn ze 
Strawczynka oraz Stowarzy-
szeniu „Lechia” ze Strawczyna, 
a także wszystkim, którzy brali 
udział w tym przedsięwzięciu. 

1 lipca wójt gminy Straw-
czyn, Tadeusz Tkaczyk otrzy-
mał statuetkę za udział w turnieju 
z rąk dyrektora Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Jacka Kowal-
czyka - na zdjęciu. Uroczysta 
gala odbyła się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowi-
nach.

Gmina Strawczyn otrzy-
mała nagrodę pieniężną, którą 
przeznaczy na doposażenie 
infrastruktury sportowej. 

Europejski Tydzień Sportu

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

jeszcze przez dwa tygodnie. Ci, 
którzy nie zdążą się na niego 
zapisać, będą mogli uczynić to 
w sierpniu. Wtedy ruszy jego 
druga  edycja.  –  Gorąco  
zapraszamy – mówi instruktor 
Łukasz Kubicki.

Kurs Nauki Pływania 
odbywa się już po raz 12 
i dotąd Centrum  Sportowo-
Rekreacyjne OLIMPIC nau-
czyło już ponad 1100 osób 
(dzieci i dorosłych).

?  Michał Dziura.

25 czerwca 2014 roku odbyły się ostatnie zajęcia letniego 
semestru szkółki pływackiej „Płotka”. Zajęcia zakończyły się 
testem sprawnościowym i wręczeniem pamiątkowych dyplomów 
potwierdzających zdobyte umiejętności uczestników.

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.
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Zapraszamy koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia oraz 
przedstawicieli sołectw z gminy 
Strawczyn do zaprezentowania 
się podczas święta Gminy 
Strawczynada.

Celem przedsięwzięcia jest 
promocja tradycyjnych potraw 

regionalnych oraz wyszukiwanie 
wśród nich takich, które mogły 
by stać się wizytówką Gminy 
Strawczyn.

Degustacja potraw nastąpi 
podczas święta Gminy Strawczyn 
w dniu 17 sierpnia 2014 r. 

Prezentacja Potrawy Tradycyjnej

Strawczynada - ogłoszenia

Konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy

Wójt gminy Strawczyn oraz 
Samorządowe Centrum Kultury 
i  Sportu  w Strawczynie  
o rgan izu ją  konkurs  na  
„Najpiękniejszy  Wieniec  
Dożynkowy”. Celem konkursu 
jest kultywowanie lokalnych 
tradycji i popularyzacja roli 

wieńca jako głównego rekwizytu 
obchodów dożynek.

W konkursie mogą wziąć 
udział  sołectwa z gminy 
Strawczyn. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 17 sierpnia 
2014 roku podczas dożynek 
gminnych.

Rękodzieła na Święcie Gminy

Zapraszamy wszystkie 
osoby z terenu gminy Strawczyn, 
które wykonują rękodzieło do 

zaprezentowania swoich prac 
podczas święta Gminy Straw-
czynada w dniu 17.08.2014 r. 

 W sobotę i niedzielę: 16 - 17 sierpnia br. odbędzie się kolejna 
Strawczynada – doroczne Święto Gminy, podczas którego nikt 
nie powinien narzekać na brak atrakcji. Postarali się o to 
organizatorzy tej imprezy: wójt gminy, Rada Gminy oraz 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu.

Sobota, jak zwykle, to 
imprezy  sportowe,  m.in.  
wręczenie nagród w Turnieju Pił-
ki Nożnej o Puchar Wójta Gminy.

Niedziela, to przede wszy-
stkim Dożynki 2014 oraz 
imprezy artystyczne w wyko-
naniu rodzimych artystów 
(Gminna Orkiestra Dęta, zespół 
„Cogel” z Oblęgorka, grupa 
teatralna z Rudy Strawczyńskiej) 
oraz wykonawców znanych ze 
scen krajowych. Swój kunsz 
zaprezentują m.in.: Kabaret 
„Jurki”, zespół disco - polo 
„CamaSutra” oraz gwiazda wie-
czoru – zespół Bayer Full. Prze-
widziano także quiz małżeński. 

Na zakończenie Straw-
czynady odbędzie się pokaz ogni 
sztucznych. Oczywiście, miej-
scem tych atrakcji będzie stadion 
sportowy w Strawczynku.

Jak co roku, organizowana 

będzie akcja „Krew darem 
życia”, w której nasza gmina 
przoduje od lat w regionie 
świętokrzyskim. Wierzymy, że 
i w tym roku nie zabraknie ludzi 
wielkiego serca. Akcja zacznie się 
już o godz. 9.00 i potrwa do 
godz. 18.00 w niedzielę – 17 
sierpnia br. Krew będzie można 
oddawać pod trybuną stadionu. 
Na dawców oczekiwać będzie 
ekipa Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Kielcach.

 Warto dodać, że od 1 lipca 
do 14 sierpnia 2014 roku 
mieszkańcy gminy Strawczyn 
mogą oddawać krew w Centrum 
Krwiodawstwa w Kielcach na 
listę oznaczoną hasłem  „Klub 
550 – Gmina Strawczyn”.  
Krwiodawcy z tej listy będą 
uczestniczyć w losowaniu 
nagród.

Sobota 16.08.2014
Część rozrywkowa:

 Pokaz akcji ratowniczej,
Występ zespołu  Regge,
Występ zespołu cover-

owego Mercury,
Dyskoteka z DJ.

Część sportowa:
Finał turnieju tenisa 

ziemnego,  piłki plażowej, piłki 
nożnej chłopców do lat 16,

Teście Coopera, 
 Turniej Koszykówki 

Ulicznej 16 plus,
  I Otwarty turniej 

w kręgle  kat. Open,
 Pokaz 

ratownictwa wodnego nad 
zalewem w Strawczynku,

 Pokazowa lekcje 
z zakresu soccer trening skills,

 Gry i zabawy 
na stadionie „Olimpic”,

 Gry i zabawy 
z pływalnią "Olimpic",

 Wręczenie nagród Pu-
charu Wójta Gminy Strawczyn. 

17:30
18:00

20:00

10:00

10:00
12:00

12:00

13:00 - 14:00

13:00 - 13:30

14:00 - 16:00

16:00 - 18:30

18.00

19:00

Niedziela 17.08.2014
12:30
13:40
14:00 - 16:00

14:30

14:30 - 15:30

15:15

16:00 - 18:00
16:00 - 18:00

16:00

17:00

17:30
18:00
19:00
20:00

21:00

22:15

Polowa Msza Święta,
Dożynki gminne, 

 Gry i zabawy 
z pływalnią ,,Olimpic”,

Koncert Gminnej Orkie-
stry Dętej,

 Pokaz ratownic-
twa wodnego nad zalewem 
w Strawczynku,

Występy lokalnych 
artystów,

 Nauka pływania, 
 Otwarte zajęcia 

Aqua Aerobicu dla wszystkich,
„Teatr na walizkach”, - 

blok dla dzieci,
Występ grupy teatralnej 

z Rudy Strawczyńskiej,
Quiz małżeński,
Kabaret JURKI,  
Zespół COGEL,
Zespół disco – polo 

,  
Gwiazda wieczoru – 

zespół , 
Pokaz ogni sztucznych.

CamaSutra

Bayer Full

Zapraszamy na wybory Miss Lata z Echem Dnia,
w niedzielę o godz. 15:30, nad zalewem w Strawczynie.

W sprawach organizacyjnych, dotyczących „Strawczynady” 
(potrawa, wieniec, stoiska z rękodziełem), prosimy kontaktować się 
p. Kamilą Grela – Oleś  tel.: 41 30 38 635.

Adresy:  

Samorządowe  Centrum  Kultury  i  S portu  w  S trawczynie,

tel.:   41  303  86  35  ;  www.olimpicstrawczyn.pl

Redagują:   Jerzy  Kosowski  –  redaktor  naczelny  oraz  zespół

tel.:   608  306  881   ;  e -mail:  kospress@onet.pl

Druk:  Drukarnia  PressGraf

Redakcja  zastrzega  sobie  prawo  skracania  i  adiustacji  tekstów  oraz  

możliwość  zmiany  tytułu. 
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