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Trzecia, w nowej kadencji, sesja Rady Gminy odbyła się 16 
grudnia br. Dokonano na niej wyboru komisji rady oraz ich 
przewodniczących, ustalono także wynagrodzenie miesięczne 
wójta gminy.

Obrady otworzył prze-
wodniczący Rady Gminy 
Arkadiusz Wilczkowski, witając 
uczestników sesji, z wójtem 
gminy Tadeuszem Tkaczykiem. 
Radni przyjęli porządek obrad, po 
czym przeszli do jego realizacji.

W ramach „zapytań i inter-
pelacji”, radna Małgorzata 
Rządkowska zwróciła się do 
wójta  z  pytaniem,  czy  
w projekcie budżetu gminy na 
2015 r. znalazła się budowa drogi 
gminnej w Korczynie – Graby.

 Z kolei radna Danuta 
Wawrzeńczyk zwróciła uwagę, 
że w „Założeniach społeczno – 
gospodarczego rozwoju gminy na 
2015r.” nie ma zapisu o inwes-
towaniu w odnawialne źródła 
energii: o budowie elektrowni 
wodnej na zbiorniku w Straw-
czynie oraz o montażu turbin 
wiatrowych. Radna zapytała też
o infrastrukturę drogową w gmi-
nie: o budowę dróg w Oblęgorku: 
Leśne Łąki i ul. Wspólna, a także 
o przyszłość obiektu po przed-
szkolu w tej miejscowości.

Odpowiadając na te pyta-
nia, wójt, w dalszej części sesji, 
stwierdził, iż nie ma, na chwilę 

obecną, środków na budowę 
drogi gminnej – Graby w 
Korczynie. Prace są rozpoczęte 
i będą kontynuowane, jeśli gmina 
pozyska środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Jesli zaś idzie o budowę 
małej elektrowni na zbiorniku 
wodnym, to już dwa lata temu 
gmina wystąpiła do ekspertów 
o opinię na ten temat. Okazuje 
się, że przepływ wody na 
zbiorniku jest zbyt mały, by 
opłacało się budować tutaj źródło 
produkcji energii elektrycznej. 
W planach nie ma też budowy 
turbin wiatrowych,  które  
wywołują protesty mieszkańców 
w innych regionach (powodują 
zbyt duży hałas).

Co do rozbudowy drogi 
gminnej Leśne Łąki: były 
prowadzone rozmowy o wyku-
pieniu terenu pod tę drogę od 
prywatnych właścicieli. Jeden nie 
zgodził się, drugi podał zbyt 
zawyżoną cenę. 

Ulica Wspólna w Oblę-
gorku może być rozbudowana, 
ale trzeba przygotować doku-
mentację na jej odwodnienie oraz 
na zjazdy do posesji. Na razie 

w budżecie brakuje środków na 
ten cel.

Budynek po przedszkolu 
w Oblęgorku jest w opłakanym 
stanie technicznym, co potwier-
dziła ekspertyza budowlana. 
Obiekt nie spełnia warunków, by 
służył celom użytecznym. Po 
wykonaniu gruntownego remon-
tu, może być wykorzystany 
jedynie jako pomieszczenie 
magazynowe.

Radni dokonali wyboru ze 
swojego grona komisji Rady 
Gminy oraz określili ich zakresy 
działania.  Nowo wybrane 
komisje powołały swoich 
przewodniczących.  Oto ich 
składy:

KOMISJA REWIZYJNA: 
Sylwia Kasprzyk – przewod-
nicząca, oraz członkowie: 
Marian Gil, Rafał Kwiecień, 
Dariusz  Rak  i  Danuta  
Wawrzeńczyk.

KOMISJA BUDŻETU I 
INWESTYCJI: Rafał Kwiecień 
- przewodniczący, Wioletta 
Drogosz, Krzysztof Religa, 
Małgorzata Rządkowska i Da-
nuta Wawrzeńczyk – człon-
kowie.

KOMISJA SAMORZĄ-
DOWA: Ireneusz Czarnecki – 
przewodniczący, Sylwia Kas-
przyk, Elżbieta Piotrowska, 
Mariusz Rówiński i Marcin 

Wąsowicz – członkowie.
KOMISJA GOSPODAR-

KI KOMUNALNEJ: Janusz 
Wieczorek – przewodniczący, 
Marian Gil,  Krzysztof Religa, 
Mariusz Rówiński i Bogdan 
Woźniak - członkowie.

KOMISJA STATUTOWA: 
Marcin Wąsowicz – przewod-
niczący, Ireneusz Czarnecki, 
Elżbieta Piotrowska, Dariusz 
Rak i Janusz Wieczorek – 
członkowie.

Rada Gminy podjęła 
uchwałę zatwierdzając te składy 
oraz przewodniczących komisji.

Radni przystąpili następnie 
do ustalania miesięcznego 
wynagrodzenia wójta gminy. Na 
konsultacje w tej sprawie udali się 
członkowie dwóch komisji RG – 
Budżetowej i Inwestycji oraz 
Samorządowej.  Ustalenia  
obwieścił na sesji przewod-
niczący Komisji  Budżetu 
i Inwestycji – Rafał Kwiecień: po 
podliczeniu propozycji wynagro-
dzenia, uwzględniając: płacę 
zasadniczą  oraz  dodatki:  
funkcyjny, stażowy i specjalny, 
miesięczne wynagrodzenia wójta 
wynosi 9.800 zł brutto. Jest to 
wynagrodzenie o 2 tys. zł niższe, 
niż wójt miał w poprzedniej 
kadencji. Rada Gminy, w formie 
uchwały, zaakceptowała tę 
wysokość przy 11 głosach „za” 
oraz 4 wstrzymujących się.

Po udzieleniu przez wójta 
odpowiedzi na zapytania i inter-
pelacje oraz komunikatów 
organizacyjnych, sesję zamknięto. 

(Kos.)?  

Ostatnia informacja na ten temat przedstawiona została na 
sesji Rady Gminy 30 października 2014 roku.  1 grudnia br. sesję 
RG zwołał Komisarz Wyborczy, określając jednocześnie 
porządek obrad. Była to I sesja nowo wybranej Rady Gminy, na 
której radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru 
przewodniczącego  rady i jego dwóch zastępców.

dokończenie  na  str.3

8 grudnia odbyła się kolejna 
sesja, na której ślubowanie złożył 
wójt gminy oraz nieobecna – 1 
grudnia – radna ze Strawczyna.

Od 30 października wójt 
nadzorował bądź wykonywał 
zadania związane z: określeniem 
sposobu realizacji uchwał RG, 
przygotowaniem projektów uch-
wał rady, przygotowaniem 
projektu budżetu gminy na 2015 
rok i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy na lata: 2015 

– 2024, przygotowaniem założeń 
polityki społeczno – gospodarczej 
gminy na rok 2015, realizacją 
Kalendarza Wyborczego oraz 
realizacją inwestycji.

Zakończone zostały prace 
przy:  

- budowie krótkich odcin-
ków kanalizacji w Promniku 
i Niedźwiedziu, łącznie wybudo-
wano sieć kanalizacyjną dł. 
3.640m,

- remoncie drogi dojaz-

dowej do pól w Strawczynku - 
650 m, na którą gmina otrzymała 
dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego: 20.000 zł.

- remoncie drogi gminnej – 
ul. Górnej w Chełmcach (dł. 1400 
m), na którą otrzymano dofinan-
sowanie z budżetu państwa 
w wysokosci 50 %  zadania (tzw. 
schetynówka),

- remontach gminnych: 
Strawczyn  (za piekarnią) – 300 
m, Hucisko – Jaźwiny – 
Wiązowa – dł. 230 m, przebu-
dowie drogi gminnej: ul. Made-
jówka w Promniku, na dł. 347 m, 
przebudowie drogi gminnej 
Graby w Korczynie – dł. 561 m.

Zakończono zadanie pn. 
„Usuwanie i unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest” – 
w br. usunięto prawie 110 ton 
tego materiału z 54 posesji.

W trakcie realizacji są 
zadania: 

- współfinansowanie z RPO 
WŚ, na lata: 2007 – 2013, pn. 
„Termoizolacja obiektów uży-
teczności publicznej na terenie 
gminy”.

-  współfinansowane  
z PROW: uzupełnienie bazy 
sportowej na terenie gminy 
poprzez budowę boiska sporto-
wego w Korczynie, uzupełnienie 
zagospodarowania terenu przy 
CS-R w Promniku.

Zakończono i rozliczono 
operację pn. „Remont miejsca 
upamiętniającego narodziny 
Stefana Żeromskiego”, podpisano 
umowę o dofinansowanie na 
termoizolację budynków użytecz-
ności publicznej na terenie gminy, 
złożono I wniosek o płatność.

Zakończono realizację 
projektu pn. „Dostosowanie 
oddziałów przedszkolnych, na 
terenie gminy, 

Wybrano komisje rady i ich przewodniczących
Wynagrodzenie wójta 

Z sesji Rady Gminy – 16 grudnia br.

Z prac wójta 
Międzysesjami Rady Gminy 

(30.X – 16.XII)
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Kolejna, z grudniowego maratonu, sesja Rady Gminy 
odbyła się 19 . XII. 2014 r. Główne tematy obrad, to: zmiana 
uchwał - budżetowej za rok 2014 oraz zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata: 2014 – 2020, 
informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie, 
podniesienie opłaty za odbior odpadów oraz dofinansowanie 
opłaty za odbiór tychże odpadów dla mieszkańców Promnika.

Obrady rozpoczął przewod-
niczący RG – Arkadiusz 
Wilczkowski, który powitał 
uczestników sesji z wójtem 
Tadeuszem Tkaczykiem. Radni 
przyjęli porządek obrad, po czym 
przeszli do jego realizacji.

W „zapytaniach i interpe-
lacjach” radni poprosili wójta 
o odpowiedź na kilka pytań, które 
dotyczyły m.in.: uporządkowania 
ul. Osiedlowej w Bugaju po 
robotach kanalizacyjnych (stu-
dzienki praktycznie uniemoż-
liwiają przejazd), nadzoru nad 
inwestycjami: termoizolacja 
i roboty drogowe (zdaniem 
radnego, podczas prac dochodzi 
do wielu nieprawidłowości), 
budowy dalszej części chodnika 
w Kuźniakach oraz braku 
dekoracji świątecznej w tej 
miejscowości. W sprawie fatalnej 
jakości ul. Wspólnej w Oblęgórze 
zwrocili się do wójta, uczest-
niczący w sesji, przedstawiciele 

mieszkańców z tej ulicy. Droga, 
zbudowana głównie z płyt i tzw. 
destruktu, nie ma odwodnienia, 
jest systematycznie zalewana 
przez opady deszczu i błoto. 
Mieszkańcy zaapelowali do wójta 
i radnych o budowę ulicy 
z prawdziwego zdarzenia...

Ustosunkowując się, w dal-
szej części obrad, do tych proble-
mów, wójt stwierdził m.in.: 

- Na budowę ul. Osiedlowej 
w Bugaju wydane zostały 
wszystkie środki. W nowym roku 
będą nowe środki. Ogłoszony 
zostanie przetarg na tę drogę, bo 
musi być zapewniony dojazd do 
pól,

- Budowa drogi - ul. 
Wspólnej w Oblęgórze - wymaga 
całkowicie nowej, pełnej doku-
mentacji. Jeśli Rada Gminy 
przeznaczy w budżecie środki na 
tę inwestycję, będzie ona wyko-
nana. Nie kierują mną żadne 
animozje dotyczące mieszkań-

ców posesji przy tej drodze - 
mówił wójt - chciałbym załatwić 
wszystkie problemy mieszkań-
ców gminy, niestety, brak środ-
ków na to nie pozwala. Trzeba 
wyznaczyć takie zasady rozdziału 
środków, które pozwolą kolejno 
rozwiązywać takie problemy.

- Za realizację zadań, m.in. 
z zakresu termoizolacji obiektów 
i budowy dróg odpowiadają: 
inspektor nadzoru (z zewnątrz), 
kierownik Referatu Rozwoju 
Lokalnego oraz właściciele 
obiektów, np. OSP, szkoły itp. Na 
realizację poszczególnych zadań 
jest dokumentacja, z którą można 
się zapoznać w Referacie 
Rozwoju Lokalnego.

- Za budowę chodnika 
w Kuźniakach odpowiada Staro-
stwo Powiatowe w Kielcach, 
z którym nasza współpraca nie 
układa się idealnie. Mam nadzie-
ję, że roboty w Kuźniakach bedą 
kontynuowane w przyszłym 
roku. Jeśli idzie o iluminacje 
świąteczne, dotychczas kolorowe 
lampki zakładane były tylko przy 
drogach wojewódzkich. Jeśli rada 
zadecyduje inaczej, będę to 
realizował...

Radni zajęli się następnie 
podejmowaniem uchwał w spra-
wach:

- zmian w budżecie gminy 
na rok 2014 – dotyczyły zmniej-
szeń w dochodach i wydatkach 
podyktowanych m.in. przesunię-
ciem realizacji niektórych inwes-
tycji (np. z RPO) oraz zakupów 

(pojemników na odpady) na rok 
przyszły. Zwiększono natomiast 
dochody z rezerwy oświatowej  
na realizację projektu unijnego 
Erasmus + w ZPO Oblęgorek,

- zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy 
na lata: 2014 – 2020 - będących 
konsekwencją zmian bieżących 
w budżecie gminy,

-  „wyboru  metody  
ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty” - ośmioma 
głosami radni ustalili miesięczną 
stawkę opłaty za odbiór odpadów 
w wysokości 31,60 zł od 
gospodarstwa domowego oraz 
niższą stawkę – 15,80 zł od 
gospodarstwa domowego, jeżeli 
odpady są  tam zbierane  
i odbierane w sposób selektywny 
(szerzej  na  ten  temat  -  
w oddzielnym materiale),

- „dotacji do opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych 
na terenie sołectwa Promnik” - 
dopłata wynosi 50 % stawki.

Radni przyjęli informację 
o stanie realizacji zadań oświa-
towych na terenie gminy, 
aprobując, tym samym, realizację 
tych zadań.

Na tym sesję zakończono. 
Uczestnicy obrad, w tym wójt 
i przewodniczący rady, złożyli 
sobie życzenia świąteczne.

(Kos.)?  

17 grudnia br. odbyła się 
narada sołtysów jako organu 
doradczego wójta gminy –  
szerzej piszemy na ten temat 
oddzielnie.

Wójt wydał jedno zarzą-

dzenie w sprawie dzierżawy 
części nieruchomości gruntowej 
w Strawczynku, przy ul.  
Turystycznej,  stanowiącej  
własność gminy.

(J.K.)?  

Od sesji, która odbyla się 16 grudnia br,. wójt, oprócz 
bieżącej pracy biurowo – administracyjnej, brał udział 
w: spotkaniu, organizowanym przez wojewodę świętokrzyskiego, 
na temat zadań i obowiązków związanych z rozpoczęciem nowej 

dokończenie  ze  str.2

w ramach POKL 2007 – 2013, 
trwa rozliczanie projektu. 
Przygotowano materiał dla LGD 
„Dorzecze  Bobrzy”  dot.  
zrealizowanych projektów, 
w ramach Leadera, w celu 
wydania przez LGD broszury 
informacyjnej. 

Sporządzono wniosek 
o płatność dla parafii Chełmce.

Złożono wniosek o pomoc 
dla Ukrainy, w ramach Polskiej 
Pomocy Rozwojowej 2015: 

„Pomoc miastu Chodorów 
w zakresie zmniejszenia ryzyka 
pojawienia się katastrofy ekolo-
gicznej”.

W zakresie oświaty: Do 
UG wplynęło 199 wniosków 
o przyznanie stypendium szkol-
nego dla 342 uczniow zamie-
szkałych na terenie gminy. 
Wypłatę świadczeń przewidziano 
w dniach: 19 – 23 grudnia br.

 W zakresie kultury i 
sportu: odbyły się: VI Bieg 

Niepodległościowy, Turniej FIFA 
2014, Święto Gminnej Orkiestry 
Dętej, „Mikołaj z Pływalnią 
OLIMPIC”, konkurs poezji 
angielskiej, warsztaty taneczne – 
o wszystkich tych imprezach 
pisaliśmy szerzej na łamach 
„Ziemi Strawczyńskiej”.

 Wójt brał udział w podsu-
mowaniu plebiscytu „Rolnik 
Roku”, jednym z laureatów został 
W. Wawrzeńczyk ze Strawczyna 
– pisaliśmy o tym wydarzeniu 
w „ZS”. Także w przekazaniu 
samochodów dla Komisariatu 

Policji w Strawczynie. Uroczys-
tość odbyła się w Starostwie 
Powiatowym.

 W kieleckim WDK odbyło 
się zakończenie Akcji „Krew 
darem życia”, w której nasza 
gmina zajęła III  miejsce 
w regionie.

 Wójt wziął też udział 
w „Świętokrzyskiej  Gali  
Jakości”.

 Gospodarz gminy, od 30 
października br., wydał 15 
zarządzeń w sprawach ważnych 
dla gminy.

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy (30.X – 16.XII)

Drożej za odbiór odpadów
 – mieszkańcy Promnika 

zapłacą mniej

Z sesji Rady Gminy: 19 grudnia br.

Z prac wójta 
między sesjami rady giny

kadencji organów jednostek samorządowych, w spotkaniu 
członków Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz w spotkaniu 
opłatkowym z dyrektorami szkół.
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Obrady otworzył przewod-
niczący RG Arkadiusz Wilcz-
kowski, witając uczestnikow sesji 
w  w ó j t e m  Ta d e u s z e m  
Tkaczykiem. Radni przyjęli 
porządek obrad, po czym przeszli 
do jego realizacji.Wójt gminy 
złożył informacje o realizacji 
uchwał Rady Gminy oraz o jego 
pracach między sesjami RG 
(piszemy  na  ten  temat  
oddzielnie).

Przyjęcie „Założeń polityki 
społeczno – gospodarczej gminy 
na 2015 rok” przyniosło nieco 
zamieszania w obradach: część 
radnych wnioskowała o wykre-
ślenie z tego dokumentu budowy 
przedszkola gminnego w Straw-
czynie oraz hali sportowej 
w Strawczynku. Wnioskowali 
również, by ująć w nim wszystkie 
wnioski z sołectw, złożone przed 
opracowaniem budżetu gminy. 
Ustosunkowując się do tych 
wniosków, wójt podkreślił, iż 
założenia dotyczą tylko roku 
2015, natomiast realizacja 
wszystkich złożonych wniosków 
może być realizowana przez całą 
kadencją a i tak nie wszystkie 
mogą być wykonane ze względu 

na brak środków.
W dyskusji nad tymi 

problemami zarządzono przerwę 
w obradach, by komisje RG 
mogły wypracować jakiś konsen-
sus. W rezultacie radni, większo-
ścią głosów, przyjęli wniosek 
o umieszczeniu w „Założeniach” 
postulatów radnych z poszcze-
gólnych sołectw oraz wykreślenia 
wspomnianych  wcześniej  
inwestycji.

Radni przeszli następnie do 
konsultowania Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata: 
2014 – 2024. I w tej sprawie 
zarządzono  przerwę  na  
dodatkowe konsultacje. Ich 
efektem była propozycja, by 
kwotę 320 tys. złotych wydać na 
przedszkole w latach następnych. 
W tej sprawie wójt ustosunkował 
się do tej propozycji, twierdząc, 
że prace na przygotowaniem 
budowy przedszkola trwają od 
2011 roku, że opracowano 
dokumentację (za 72 tys. zł) oraz 
że załatwiono pozwolenie na 
budowę. Taki zabieg finansowy, 
co podkreśliła skarbnik Justyna 
Stępień, miałby wpływ na 
niezrównoważony budżet gminy, 

na co nie zgodziłaby się 
Regionalna Izba Obrachunkowa. 
W tej sytuacji radni zadecowali, 
żeby na budowę przedszkola 
zapewnić w 2015 roku 80 tys. 
złotych. Wójt musi ponadto 
przeprowadzić konsultacje 
z mieszkańcami gminy na temat 
budowy tej inwestycji. Rzecz 
dotyczy m.in. lokalizacji obiektu 
(na starym boisku sportowym 
w Strawczynie, które należy do 
gminy).

Po odczytaniu pozytywnej 
opinii RIO dotyczącej WPF na 
lata: 2015 - 2024, uchwała, 
z wniesionymi poprawkami, 
została przez radnych przyjęta.

Nie było problemów 
z przyjęciem uchwały budże-
towej na rok 2015. Pozytywną 
opinię wyraziły o niej komisje 
RG a także Regionalna Izba 
Obliczeniowa. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie !

Rada przyjęła także kolejne 
uchwały dotyczące:

- ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej,

- ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla przed-
szkoli publicznych, prowadzo-
nych przez osoby prywatne 
i fizyczne oraz dla przedszkoli 
niepublicznych i innych form 
wychowania przedszkolnego,

-  z m i a n y  u c h w a ł y  
w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2014,

- przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdzialania Narko-
manii na rok 2015 oraz ustalenia 
lokalizacji przystanków komuni-
kacyjnych na terenie gminy.

Po wyczerpaniu porządku 
obrad sesję zakończono.  

Miłym akcentem, po 
zakończeniu sesji, był występ 
jasełkowy uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej, przygotowany pod 
okiem Aldony Chudak.

(J.K.)?  

Jedna z najważniejszych decyzji Rady Gminy w 2014 roku 
została uchwalona: 29 grudnia rada podjęła uchwałę o przyjęciu 
budżetu gminy na 2015 rok. Ponadto przyjęto uchwały 
dotyczące: stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, w sprawie trybu udzielenia 
i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez osoby prawne i fizyczne, zmieniającą uchwałę w sprawie 
budżetu na 2014 rok, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej gminy na lata: 2014 -2024 oraz w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Tadeusz Tkaczyk wójtem
gminy Strawczyn !

Budżet na 
2015 rok uchwalony !

Z sesji Rady Gminy – 29 grudnia 2014 

 
Radni przyjmują budżet gminy na 2015 rok.

Jasełka w wykonaniu
uczniów SP z Rudy Strawczyńskiej.

Od ostatniej sesji, która odbyła się 19 grudnia 2014 r., wójt 
gminy nadzorował bieżącą pracę urzędu i jednostek 
organizacyjnych gminy, w tym wydał trzy zarządzenia 
w sprawach:

Z prac wójta 
między sesjami Rady Gminy

 – informacja z 29 grudnia 2014r.

- zmian w budżecie gminy 
na rok 2014,

-  z m i a n y  p l a n u  
finansowego Urzędu Gminy 
w Strawczynie na 2014 r.

W zakresie oświaty:  

w dniach: 19 – 23 grudnia zostały 
wypłacone stypendia szkolne. 
Wydano 199 deczyji, przyznając 
pomoc finansową 342 uczniom, 
na kwotę 123.956 zł.
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W naradzie uczestniczyli 
gospodarze wsi: Marian Piec 
z Chełmiec, Anna Kruszewska 
z Huciska, Barbara Stępień 
z Korczyna, Mirosław Wnuk 
z Kuźniaków, Anna Szczyku-
towicz – Gos z Małogoskiego, 
Teresa Raczyńska z Niedź-
wiedzia, Kazimierz Wieczorek 
z Oblęgorka, Henryk Zapała 
z Oblęgóra, Grzegorz Stępień 
z Promnika, Tadeusz Picheta 
z  Rudy Strawczyńskiej,  
Monika Jabłońska ze Straw-
czyna oraz Kazimiera Jarzą-
bek ze Strawczynka.

Przygotowanie gminy do 
aplikacji środkow unijnych na 
lata: 2014 – 2020, to jeden 
z głównych tematów spotkania. 
Tadeusz Tkaczyk poprosił swoich 
doradców z poszczególnych wsi, 
by zgłaszali do gminy, na piśmie, 
najpilniejsze potrzeby swoich 
sołectw, które można by 
realizować, korzystając z kolejnej 
transzy pieniędzy unijnych. 
Z takim samym wnioskiem wójt 
zwrócił się wcześniej do radnych 
Rady Gminy. W oparciu o te 

wnioski, które zostały w Urzędzie 
Gminy „policzone” tworzyć się 
będą kolejne, roczne budżety 
gminy. Uzupełniana będzie także 
wieloletnia prognoza finansowa 
gminy na te lata.

Z kolei sekretarz gminy 
Elżbieta Chłodnicka przybliżyła 
sołtysom zbliżające się, w roku 
przyszłym, wybory do rad 
sołeckich oraz sołtysów. Kam-
pania rozpocznie się już po 15 
marca 2015 roku.

Na zakończenie spotkania 
wójt omówił obecną sytuację 
finansową gminy, na którą duży 
wpływ miały kredyty zaciągane, 
by wykorzystać środki unijne. 
Nie ma gminy, która by się nie 
zadłużyła, by wykorzystać rzekę 
pieniędzy płynących z UE. 
Dzięki niej w gminach, także 
w Strawczynie,  powstały 
inwestycje, o których można by 
tylko marzyć gdyby nie pomoc 
unijna.

Uczestnicy  spotkania  
złożyli sobie na koniec serdeczne 
życzenia świąteczne. 

(Kos.)?  

DROGI WOJEWÓDZKIE
Całość prac związanych 

z zimowym utrzymaniem  dróg 
wojewódzkich, tj. droga nr 786 
(Promnik, Ruda Strawczyńska) 
i 748 (Bugaj, Chełmce, Strawczy-
nek, Strawczyn,) na terenie 
gminy Strawczyn prowadzi 
Obwód Drogowy nr 1 Zgórsko. 
Telefon dyżurny: (41) 347 04 92

Informacji o utrudnieniach 
w ruchu na drogach woje-
wódzkich zamieszczane są na 
stronie internetowej Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich - www.szdw.kielce.com.pl
                                         
DROGI POWIATOWE  

Prace związane z zimowym 
utrzymaniem  dróg powiatowych 
na terenie Gminy Strawczyn 
prowadzone są przez Obwód 
Drogowy w Stachurze – dyżury  
całodobowy. Informacji o prze-
jezdności dróg powiatowych 
udzielają dyżurni Obwodu 
Drogowego. Telefon dyżurny 
w Obwodzie Drogowym Straw-
czynek: (041) 303-87-77.
                                         
DROGI GMINNE

Prace związane z zimowym 
utrzymaniem  dróg gminnych na 

terenie  gminy Strawczyn 
wykonują:

1. W miejscowościach: 
Oblęgór, Oblęgorek, Chełmce, 
Promnik – PUPH Jarosław 
Zapała, tel.: 501 985 126 - dyżur  
całodobowy.

2. W miejscowościach: 
Strawczynek, Strawczyn – 
Zakład Budowlano – Usługowy 
Grzegorz  Poświat ,  tel . :  
6 0 9  9 11  1 7 3  -  d y ż u r   
całodobowy.

3. W miejscowościach: 
Niedźwiedź, Hucisko, Kuźniaki, 
Ruda Strawczyńska, Korczyn, 
Małogoskie – umowa rozwiązana 
z dotychczasowym wykonawcą 
(prace zimowego utrzymania 
dróg  będzie  wykonywał  
wykonawca  zas tępczy) ,  
tel.: 603 540 539 - dyżur  
całodobowy.

Interwencje w sprawie 
zimowego utrzymania dróg są 
przyjmowane pod nr tel.:
Urząd Gminy Strawczyn – 41 30 
38 002 w. 52, 41 30 38 630, 603 
540 539.
 

Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia, wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk spotkał się z sołtysami, jako swoim organem 
doradczym. Mimo świątecznej atmosfery, tematem spotkania 
były ważne sprawy gminy, które omówili: wójt oraz sekretarz 
gminy.

W przedświątecznym 
klimacie o sprawach gminy

Sołtysi u wójta

 
Spotkanie wójta z sołtysami.

Zimowe utrzymanie dróg
Zmiana stawek opłaty 

za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Umowa na odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych  w  gminie  
Strawczyn zawarta z firmą 
„ZIELIŃSKI”  Zbigniew  
Zieliński z siedzibą w Rakowie 
obowiązywała do końca 2014 
roku. W związku z tym Urząd 
Gminy ogłosił nowy przetarg na 
wywóz śmieci na okres 3 lat. Do 
przetargu przystąpiło 5 firm. 

Najdroższa oferta za odbiór, 
transport i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych wyno-
siła: 1 738 805,00 złotych. 

Najniższą cenę zaoferowała 
firma „ZIELIŃSKI” i wynosi ona 

1 057 320,00 złotych.
Po przeliczeniu kosztów, 

nowa opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi od gospodarstwa domo-
wego, w okresie od 1.01.2015 r. 
do 31.12.2017 r. za 1 miesiąc 
przedstawia się następująco:

15,80 zł – opłata obowią-
zująca gospodarstwa domowe, 
które segregują odpady,

31,60 zł – opłata dla 
gospodarstw, które nie będą 
segregować.

Wzrost stawki opłaty za 
odbiór śmieci wynika więc 
z przetargu.
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Dla nie wtajemniczonych 
słów kilka o tym przedsięwzięciu: 
jest to ogólnopolski projekt, 
mający na celu niesienie „mądrej 
pomocy” rodzinom znajdującym 
się w niezawinionej biedzie. Po 
raz pierwszy została zorgani-
zowana w Krakowie, w 2000 
roku,, kiedy to ks. Jacek 
Stryczek,  wraz  z  grupą  
studentów, przygotował świą-
teczne paczki dla 30 rodzin 
znajdujących się w potrzebie. 
Przez 14 lat projekt rozrósł się na 
530 lokalizacji w całej Polsce.

W Strawczynie historia 
akcji jest dość krótka: w 2013 r., 
podczas 13 edycji, oficjalnie 
powstał rejon gmin Piekoszów 
i Strawczyn, kierowany przez 
Marcina Fornalskiego, Było 

w nim 8 wolontariuszy, w tym 3 
z naszej gminy. Pomogli 15 
rodzinom, w tym w połowie ze 
Strawczyna. Rok później powstał 
odrębny  rejon  –  Gmina  
Strawczyn.

W tejże gminie od sołtysów, 
prywatnych osób i GOPS-u 
u z y s k a n o  5 1  h i s t o r i i  
potrzebujących rodzin. 13 
wolontariuszy odwiedziło 38 
rodzin. Ostatecznie do projektu 
włączono 25 rodzin, w tym 2 
z gm. Piekoszów. 13 darczyńców 
było z naszej gminy lub 
pobliskich okolic, pozostali – 
z Gliwic. Średnia wartość paczki 
wyniosła 1473 zł. Łączna wartość 
paczek od tych 13 darczyńców 
wyniosła 19.150 zł. Średnio 
przygotowało je 61 osób.

Gala „Szlachetnej Paczki” Rejonu Gmina Strawczyn 
odbyła się 10 stycznia w świetlicy SCKiS w Strawczynie. Zaszczy-
cił ją m.in. włodarz tej gminy Tadeusz Tkaczyk, który był 
jednocześnie, wraz z rodziną, jednym z głównych darczyńców 
akcji.

Gala w Strawczynie odbyła 
się w celu podziękowania tym 
wszystkim ludziom wielkiego 
Serca. Mówiąc do nich, wójt 
Tadeusz Tkaczyk stwierdził 
m.in.: „Chylę czoła przed tymi, 
którzy odszukali  rodziny 
potrzebujące pomocy i dziękuje 
im za tę społeczną pracę. Życzę, 
by rozwijała się ona także 
w latach następnych”...

Galę poprowadzili: liderka 
rejonu Strawczyn Dorota 
Rogula  oraz asystent ds. 
promocji  Damian  Gad .  
Uświetniły ją wokalistki: Monika 
Kozieł oraz Patrycja Stoga, 
także wolontariuszka „Szla-
chetnej Paczki”. Potem nastąpiły 
podziękowania i wręczenia 
certyfikatów akcji oraz skrom-
nych upominków. Zaczęto od 
wójta gminy Tadeusza Tkaczy-
ka, który otrzymał certyfikat dla 
gminy za pomoc w przepro-
wadzeniu akcji oraz zorgani-
zowaniu gali. Potem wójt wręczył 
podziękowania i upominki 
wolontariuszom: Adrianowi 
Nodzyńskiemu, Damianowi 
Gadowi, Marcinowi Fornal-
skiemu, Kindze Małkowskiej, 
Karolinie Gad, Anecie Gad, 
Angelice Świerszcz,  Marcie 
Gołuchowskiej,  Monice  
Mochockiej i Patrycji Stoga. 
Certyfikaty i upominki przyznano 

również Sylwii Łuczak oraz 
Paulinie Kalecie, nieobecnym na 
gali.

Podziękowano  także  
sponsorom akcji: wymienionej 
wcześniej gminie Strawczyn – 
za udostępnienie sal, kierow-
ców, okazaną pomoc i wsparcie 
oraz przygotowanie upomin-
ków wolontariuszom, Gmin-
nemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, „Mini - Delika-
tesom” Ewy Cedro, Parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Strawczynie, 
Tomaszowi Latocha – za 
transport paczek,  członkom 
Stowarzyszenia Inicjatyw 
i Rozwoju Społecznego – za 
wsparcie i przygotowanie gali, 
Zespołowi Placówek Oświa-
towych w Oblęgorku, Szkole 
Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Brynicy, 
Niepublicznemu Gimnazjum 
w Brynicy, salonowi fryz-
jerskiemu "Kala" w Straw-
czynku  oraz Zespołowi 
Oświatowych Placówek Inte-
gracyjnych w Micigoździe. 

Zaprezentowano także 
filmik podsumowujący akcję 
w 2014 roku. Na koniec 
uczestników gali poczęstowano 
słodyczami i życzono sobie 
sukcesów akcji „Szlachetna 
Paczka” w roku 2015.  (Kos.)?  

Pamiątkowa fotka z gali w Strawczynie wolontariuszy 
„Szlachetnej Paczki” z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem.

W każdym z nich tkwi
potrzeba czynienia DOBRA

Gala „Szlachetnej Paczki” w Strawczynie

Wójt Tadeusz Tkaczyk oraz Dorota Rogula wręczają 
certyfikat oraz upominek  Adrianowi Nodzyńskiemu.

Wspomnienie tej szcze-
gólnej nocy, chwila zadumy 
i zamyślenia. Łzy wzruszenia 
w oczach nie tylko rodziców, ale 
także nauczycieli i młodzieży. 
Prawie godzina śpiewania kolęd i 
słuchania, bo przecież „zawsze 
ilekroć pozwolisz by Bóg 
pokochał innych przez ciebie, 
zawsze wtedy Bóg się w Tobie 
rodzi”. Młodzi aktorzy, niewielka 
scena, na której dominuje szopka, 
kolędy i słowa, które trafiają 
wprost do serca. W tle wieżowce, 
bo Bóg przychodzi do nas po raz 
kolejny. Wspaniale przedstawio-
na historia narodzenia Jezusa. 
Chórek wyśpiewuje: „wstańcie 
pasterze, Bóg się wam rodzi”. Są 
anioły, są pasterze, Trzej 
Królowie, jest i Herod, a przy nim 
i diabeł, i śmierć. A co najwa-
żniejsze: jest Święta Rodzina. 
Cóż więcej? Wiedzieć i pamiętać, 

bo „my do nieba tez idziemy/ 
Kiedyś z nimi tam będziemy/ Bo 
za dobre, święte życie? Bóg 
nagrodzi nas obficie.” 
   Bóg się rodzi dla nas, „(…) 
Bo tu ludzi musi zbawić/ Zgładzić 
grzech, swój lud wybawić/ I tu 
umrzeć mu potrzeba/ By otworzyć 
nam kraj nieba (…)”.
  Dziękujemy serdecznie 
naszym młodym, zdolnym akto-
rom, wspaniałym chórzystkom 
i wszystkim, którzy sprawili, że 
ten dzień był taki zwykły, a jed-
nak wyjątkowy. Także poprzez 
wspólne dzielenie się opłatkiem. 
  Przy tej okazji dyrekcja, 
grono pedagogiczne i wszyscy 
pracownicy ZPO w Promniku 
życzą dzieciom, młodzieży, 
rodzicom oraz mieszkańcom 
Promnika wszelkiej pomyślności, 
szczęścia i radości w Nowym 
Roku.

18 grudnia, dzień jak co dzień, ale jednak nie do końca. I to 
nie tylko dlatego, że  zbliżają się Święta Bożego Narodzenia 
i przerwa świąteczna. Sala gimnastyczna wypełniona po brzegi, są 
rodzice, bracia, koledzy, ... Są anioły, choinki i żłóbek. 

Jest taki dzień...



-7-
ZiEMia  StraWCzYńskAStyczeń   2015

Uczestnicy Gminnego Konkursu 
Poezji i Prozy Angielskiej.

bohaterów nowel Sienkiewicza 
wywołały uśmiech na twarzach 
przybyłych gości,  którzy 
z ogromnym wzruszeniem 
spoglądali na występujących 
uczniów.  Przyglądali  się  
z widocznym sentymentem 
wójtowi gminy Barania Głowa 
czy pisarzowi - Zołzikiewiczowi. 
Kolejne fragmenty z noweli 
„Bartek Zwycięzca” były 
następnym dowodem na to, że 
piątoklasiści to wspaniali aktorzy. 
Scena pożegnania Magdy z 
Bartkiem, jej gorzkie łzy, ostatnie 
słowa,  łamiący  się  głos  
bohaterów, były niezmiernym 
przeżyciem dla oglądających. 
Kiedy Bartek siedział w pociągu 
i rozmawiał z Wojtkiem, na 
twarzach widzów pojawił się 
uśmiech, wszyscy podziwiali 
zdolności aktorów, ich zaanga-
żowanie, wyczucie sceniczne. 
Charakterystyczne gesty, mimika, 
zachowanie na scenie stały się 
miłym przeżyciem dla dorosłej 
publiczności. 

Cieszymy się, że Sienkie-
wicz ożywił naszych gości, był 
doskonałym sposobem na zapre-
zentowanie naszej uzdolnionej 
uczniowskiej gromady. Piosenki, 
które śpiewały utalentowane 
gimnazjalistki, wniosły powiew 
radości i współczesności na 
szkolną scenę. Występ muzyczny 
umilił wszystkim poniedziałkowy 
wieczór. Czas spędzony w gronie 
tak wyjątkowych gości był 
kolejnym doświadczeniem dla 
naszych uczniów. 

Na zakończenie dyrektor 
szkoły wręczyła gościom prezen-
ty, prosząc, aby zostały przeka-
zane uczniom z polskich szkół na 
Białorusi. Dodatkowo każdy 
uczestnik otrzymał od przedsta-
wicieli społeczności naszej szkoły 
aniołki, które zostały przygoto-
wane przez panie pracujące 
w świetlicy szkolnej. Spotkanie 
dobiegło końca, a z nim gorące
i płynące prosto z serca podzię-
kowania od przybyłych gości. 

Monika Jas ?  

 III Gminny Konkurs 
Poezji i Prozy Angielskiej 

„Szekspiriada” 

W grudniu, ub. roku, do naszej szkoły zawitała delegacja 
nauczycieli i pracowników oświaty zza wschodniej granicy - 
Białorusi. Wizyta odbyła się dzięki projektowi realizowanemu 
przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Tego dnia przybył do 
nas włodarz naszej gminy, Tadeusz Tkaczyk, który jako 
gospodarz gminy, prezentował gościom wyjątkowe miejsca 
naszego regionu. Wieczór grudniowy spędził z nami również 
dyrektor SCKiS w Strawczynie,  Maciej Lewandowski. 

Wizyta rozpoczęła się od 
uroczystego powitania gości 
przez  dyrektor  Henrykę  
Cisowską, która wspólnie 
z Samorządem Uczniowskim 
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  
i Gimnazjum oprowadziła 
przybyłych  po  budynku,  
demonstrując sale lekcyjnie, 
pracownię językową i kompu-
terową. 

Następnie goście zebrali się 
w sali gimnastycznej, w której był 
przygotowany poczęstunek. Przy 

pysznej herbatce i pachnącej 
kawie wszyscy mogli spokojnie 
obejrzeć część artystyczną 
przygotowaną przez uczniów 
klasy 5 pod kierunkiem  Moniki 
Jas. Piątoklasiści przedstawili 
tradycje naszej szkoły oraz 
przybliżyli jej patrona. Występ 
zespołu muzycznego, którym 
kieruje Zbigniew Wójcik, 
zademonstrował talenty, jakie 
drzemią wśród gimnazjalistów. 
Dzieci zaprezentowały swój 
talent sceniczny. Scenki z życia 

Goście zagraniczni 
w naszej gminie

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

10 grudnia 2014 odbyła się III edycja Gminnego Konkursu 
Poezji i Prozy Angielskiej „Szekspiriada” pod kierownictwem 
p. Iwony Toporek. Zgodnie z regulaminem szkoły, z terenu gminy 
Strawczyn, zgłaszały 1-3 przedstawicieli. 

W  r o k u  b i e ż ą c y m  
zgłoszono 14 uczestników z 5 
szkół podstawowych (Ruda 
Strawczyńska,  Oblęgorek,  
Korczyn, Chełmce Niedźwiedź). 
Szkołę Podstawową w Rudzie 
Strawczyńskiej reprezentowały 
trzy uczennice; Kinga Frączek 
kl. IV, Wiktoria Gos kl. V oraz 
Kinga Śliwa kl. IV. 

Konkurs został zorga-
nizowany  przez  Szkołę  
Pods tawową  w  Rudz ie  
Strawczyńskiej i Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie.  Otwarcia 
konkursu dokonała Agnieszka 
Prędota - Gad, dyrektor SP 
w Rudzie Strawczyńskiej wraz 
z Maciejem Lewandowskim –  

-  d y r e k t o r e m  S C K i S  
w Strawczynie.  Podczas  
konkursu zadaniem uczniów była 
recytacja wiersza a następnie 
przeczytanie  fragmentu tekstu 
w języku angielskim.  Jury 
oceniało poprawność językową, 
wymowę i akcent, płynność  oraz 
umiejętności artystyczne.  Jury 
przyznało  9  nagród i  1  
wyróżnienie.

Nagrody  w  postaci  
karnetów na basen ufundował 
dyrektor SCKiS w Strawczynie 
a nagrody książkowe, gadżety 
oraz słodki poczęstunek dla 
uczestników zakupiła  dyrektor 
SP w Rudzie Strawczyńskiej.  

W kategorii klasa IV 
(Poezja i Proza):

I m-ce: Olga Wychowaniec
SP Niedźwiedź,

II m-ce: Wiktoria Titkin
SP Korczyn,

III m-ce: Kinga Frączek
SP Ruda Strawczyńska.

W kategorii Poezja:
I m-ce: Urszula Zapała

SP Chełmce,
II m-ce: Kinga Siedlarz

SP Oblęgorek,
III m-ce: Katarzyna Śliwa      

SP Chełmce.

W kategorii Proza:   
I m-ce: Urszula Zapała

SP Chełmce,
II m-ce: Alicja Stefanowska

SP Chełmce,
III m-ce: Jan Koralik

SP Oblęgorek.  

Wyróżnienie: 
Wiktoria Gos

SP Ruda Strawczyńska.

Dziękujemy fundatorom 
nagród  oraz  wszystkim  
uczestnikom i ich opiekunom za 
udział w konkursie.  Zapraszamy 
za rok.

Iwona Toporek?  
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Święto Gminnej 
Orkiestry Dętej

Od bieżącego roku szkolnego  -  Zespół Placówek 
Oświatowych w Oblęgorku (Szkoła Podstawowa im. H. Sien-
kiewicza) realizuje program międzynarodowy w ramach 
Erasmus +. Partnerami są nauczyciele z Anglii, Francji, Holandii, 
Rumunii, Szwecji, Finlandii oraz Hiszpanii. 

Pierwsza wizyta w Anglii 
nauczycieli ZPO w Oblęgorku

W ramach programu Erasmus+

W dniach 3-8.12.14r. 
nauczyciele - Alicja Gos oraz  
Błażej  Bujała,  na  czele  
z dyrektor Henryką Cisowską - 
na zdjęciu - udali się na pierwszą 
wizytę studyjną do Anglii. 
Miejscem docelowym spotkania 
była szkoła Three Legged Cross 
First  School,  która  jest  
jednocześnie koordynatorem 
wspólnego projektu. Szkoła 
z n a j d u j e  s i ę  w  m a ł e j  
miejscowości Wimborne w regio-
nie Dorset. Jest to placówka, w 
której skład wchodzi także 
przedszkole. Łącznie uczęszcza 
do niej około 80 uczniów w 
wieku 2-9 lat. 

4 grudnia odbyło się 
pierwsze spotkanie wszystkich 
uczestników projektu.  Po 
serdecznym powitaniu gospo-
darze oprowadzili gości po  
szkole. Zwiedzano wszystkie 
sale, jak również pozostałe 
szkolne obiekty. Braliśmy 
również udział w  obserwacji 
lekcji. Mieliśmy okazję obejrzeć 
lekcję w każdej klasie oraz 
uczestniczyć w tak zwanej 
‘phonics session’. Organizatorzy 
spotkania, chętnie odpowiadali na 
nasze pytania oraz opowiadali 
o swojej szkole, systemie 

edukacji oraz problemach, 
z  którymi  spotykają  się  
w codziennej pracy. 

Kolejnym, bardzo ważnym, 
punktem naszego pobytu była 
wspólna wizyta w The Russell-
Cotes museum w miejscowości 
Bournemouth.  Uczestniczyli  
w niej  również wszyscy 
nauczyciele oraz najstarsi ucznio-
wie szkoły Three Legged Cross 
First. Spotkanie miało na celu 
wybranie obrazu, który będzie 
motywem przewodnim naszego 
projektu.  Anglii,  Francji,  
Holandii, Rumunii, Szwecji, 
Finlandii oraz Hiszpanii. Anglii, 
Francji, Holandii, Rumunii, 
Szwecji, Finlandii oraz Hiszpanii.  

Była to pierwsza wizyta 
w ramach programu Erasmus+ 
oraz naszego projektu Once upon 
an Erasmus Tale. Z tego wyjazdu 
wynosimy  sporo  miłym  
wspomnień,  ale  też,  co  
najważniejsze, doświadczeń, 
które powinny zaowocować 
w naszej pracy. Co więcej, tak jak 
każdy partner w projekcie, 
otrzymaliśmy pracę domową, 
polegającą na przeprowadzeniu 
działań projektowych, której 
wyniki zaprezentujemy już na 

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

Święto Gminnej 
Orkiestry Dętej

Szkolne remanenty

Gminny Konkurs Religijny

Odbyła się kolejna edycja Konkursu Religijnego pod 
hasłem: „Nie lękajcie się być świętymi”. Bieżąca edycja została 
zorganizowana przez dwie szkoły podstawowe: w Rudzie 
Strawczyńskej i w Korczynie. Dzięki uprzejmości dyrektor Anny 
Kowalczyk – Jas konkurs odbył się w Korczynie.

Dyrektor  Agnieszka  
Prędota – Gad oraz dyrektor 
Anna Kowalczyk – Jas uroczyś-
cie przywitały uczestników 
konkursu oraz opiekunów. Padło 
wiele ciepłych słów o Janie Pawle 
II. Panie dyrektor podkreślały jak 
ważna jest współpraca, zgodne 
działanie w dzisiejszych trudnych 
czasach, żywiły nadzieję na 
kontynuację tak pięknego dzieła 
jakim jest wspólna organizacja 
Konkursu Religijnego. Galę 
konkursową uświetnił koncert 
pieśni o Janie Pawle II przygoto-
wany przez Emilię Marszałek. 

Czas kanonizacji Jana 
Pawła II był dobrą chwilą, aby 
jeszcze raz przypomnieć sobie 
życiorys, pielgrzymki do Polski, 
słowa wypowiedziane podczas 
homilii w Masłowie, a także List 
do  dzieci.  Do konkursu  

przystąpiło pięć szkół: SP Ruda 
Strawczyńska, SP Korczyn, SP 
Promnik, ZPO Strawczyn, ZPO 
Oblęgorek. Zadania konkursowe 
przygotowały i opracowały: 
Irena Wilczyńska i Aldona 
Chudak. 

Jury wyłoniło zwycięzcę: 
SP Korczyn. Drugie miejsce 
zajęła SP w Rudzie Straw-
czyńskiej, III miejsce - ZPO 
Strawczyn.  Wyróżnienia  
otrzymali: SP Promnik i ZPO 
Oblęgorek. 

Uczniowie  otrzymali  
pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody książkowe ufundowane 
przez księdza proboszcza 
Stanisława Króla z parafii 
Łosień oraz Wydawnictwo 
Jedność. Dla opiekunów Kino 
„Fenomen” ufundowało bilety.

Gminny Konkurs Recytatorski 
„Z Brzechwą na wesoło”

W Szkole Podstawowej w Chełmcach odbyła się VIII 
Edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas 
przedszkolnych („0”). W konkursie wzięło udział 14 dzieci z 6 
szkół. 

Wszyscy miłośnicy dziecię-
cej poezji zmierzyli się z dziełami 
wspaniałego  poety  Jana  
Brzechwy. Usłyszeć mogliśmy 
bardzo znane wiersze, które 
towarzyszą najmłodszym od 
pokoleń.

Celem konkursu było 
przypomnienie twórczości Jana 
Brzechwy oraz motywowanie 
dzieci do twórczej aktywności 
i zaprezentowania swoich zdol-
ności recytatorskich. Tegorocz-
nemu konkursowi recytator-

skiemu towarzyszyło hasło 
„Z Brzechwą na wesoło”.

I miejsce zajęła Gabrysia 
Marszałek ze SP w Korczynie, 
II miejsce Aleksandra Piec ze 
SP z Rudy Strawczyńskiej oraz 
dwa III miejsca dla Patrycji 
Główczyńskiej ze SP w Oblę-
gorku i Oliwii Wychowaniec ze 
SP w Rudzie Strawczyńskiej.

Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni dyplomami oraz 
nagrodami.

Niecodzienna lekcja przyrody

Szkoła w Rudzie Strawczyńskiej gościła niesamowitego 
gościa. Swoją obecnością zaszczycił SP p. Dariusz Knap
- podłowczy Koła Łowieckiego nr 10 w Kielcach. Pan Dariusz 
przeprowadził niezwykle ciekawą i bardzo pouczającą prelekcję 
dotyczącą fauny żyjącej w naszej najbliższej okolicy. Zapoznał 
uczniów z wyglądem zewnętrznym: sarny, dzika, jelenia, zająca
 i kuny, z ich charakterystycznymi cechami i przyzwyczajeniami.

Uczniowie wykazali się 
dużym zainteresowaniem, chętnie 
uczestniczyli w konkursach 
organizowanych przez zapro-

szonego gościa. Uświadomili 
sobie, że kłusownictwo jest 
zjawiskiem bardzo powszech-
nym,   (...)

dokończenie  na  str. 9
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ale to  od nas samych zależy, czy 
na to bezkarnie pozwalamy.

Na  koniec  swojego  
wystąpienia Kronikarz Koła 
Łowieckiego i Członek Klubu 
Kolekcjonera  i  Kultury  
Łowieckiej w Polsce złożył 

pamiątkowy  dyplom i wybór 
wierszy zatytułowany „Myśliwy 
też człowiek” na ręce dyrektor 
Agnieszki Prędoty – Gad 
w podzięce za umożliwienie 
przeprowadzenia prelekcji.

dokończenie  ze  str. 8

(c.d.) Niecodzienna lekcja przyrody

Gminny Konkurs Recytatorski 
„W świecie savoir vivre’ u”

W ZPO w Oblegorku odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski pod hasłem „W świecie savoir vivre’ u”, który 
adresowany był do uczniów z klas 0 – III. Konkurs odbywał się w 
dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – I i klasy II – III. 
Zadaniem uczestników konkursu była indywidualna recytacja 
wybranego wiersza o tematyce dotyczącej kulturalnego 
zachowania się na co dzień. 

Wszyscy  uczniowie  
reprezentowali wysoki poziom 
umiejętności recytatorskich, 
dlatego jury miało trudne zadanie, 
aby wyłonić tych najlepszych. 
W kategorii klas 0 – I miejsce 
pierwsze zdobyła Amelia Majos 
z klasy I Szkoły Podstawowej 
w Oblęgorku, II miejsce uzyskał 
Konrad Zarychta uczeń klasy 
I ze Szkoły Podstawowej 
w Korczynie i miejsce III Julia 
Gołda ze Szkoły Podstawowej 
w Oblęgorku.

W kategorii klas II – III 
miejsce pierwsze zdobyła Kinga 
Frączek, uczennica klasy III 
Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Strawczyńskiej, miejsce drugie jej 

o rok młodszy kolega też ze 
szkoły w Rudzie Strawczyńskiej 
Kacper Gos. Komisja konkur-
s o w a  p r z y z n a ł a  d w a  
równorzędne trzecie miejsca dla 
Oliwii Krakowiak z klasy II 
Szkoły Podstawowej w Oblę-
gorku i Olgi Wychowaniec 
uczennicy klasy III Szkoły 
Podstawowej w Niedźwiedziu.

K a ż d e  d z i e c k o ,  
uczestniczące w konkursie, 
otrzymało dyplom i upominki. 
Konkurs został przygotowany  
przez Jolantę Smolarczyk 
i Katarzynę Rogulę przy 
współudziale  nauczycieli  
edukacji wczesnoszkolnej.
 Organizatorzy konkursu 

Mikołajki inne niż wszystkie!

Najmłodsze dzieci Szkoły Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej wyjechały na spektakl Kieleckiego Teatru Tańca pt. 
„Dziadek do orzechów”. Przepiękna opowieść o Klarze przedsta-
wiona za pomocą tańca, niezwykle barwna oprawa, cudowne 
stroje zachwyciły zarówno maluchy jak i nieco starsze dzieci. 

Najmłodsze dzieci Szkoły 
Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej wyjechały na spektakl 
Kieleckiego Teatru Tańca pt. 
„Dziadek do orzechów”. Przepię-

kna opowieść o Klarze przedsta-
wiona za pomocą tańca, niezwy-
kle barwna oprawa, cudowne 
stroje zachwyciły zarówno 
maluchy jak i nieco starsze dzieci. 

???

Uwaga, wścieklizna !

Czym jest wścieklizna i dlaczego ciągle jeszcze powinniśmy 
się jej obawiać? Wścieklizna to wirusowa, prawie zawsze 
śmiertelna choroba zwierząt (niektórych ssaków), mogąca 
przenieść się na człowieka. Jej głównym rezerwuarem są 
zwierzęta dzikie: lisy, jenoty, borsuki, nietoperze, inne zwierzęta 
mięsożerne, a także gryzonie i zajęczaki. 

psów oraz  rozkładaniem 
szczepionek dla dzikich zwierząt 
liczbę zwierząt z potwierdzonymi 
objawami wścieklizny udało się 
znacznie ograniczyć. W roku 
2 0 0 5  z a n o t o w a n o  1 3 7  
przypadków wścieklizny wśród 
zwierząt a w 2007 było ich 70. 
Jednakże wścieklizna nadal 
stanowi zagrożenie. Niedawno 
w Kielcach potwierdzono 
p rzypadek  wśc i ek l i zny  
u kilkumiesięcznego kota. 
Pogryzł on mężczyznę, który go 
znalazł, szczęśliwie w porę udało 
się zdiagnozować chorobę. Czy 
przed tym faktem zdołał zarazić 
inne zwierzęta nie wiadomo, nie 
wiadomo również jakie było 
źródło jego zakażenia. 

W celu ochrony ludności 
przed śmiertelną chorobą jaką jest 
wścieklizna prawo nakłada na 
każdego  właściciela  psa  
obowiązek szczepienia. I tak 
według obowiązującej ustawy – 
Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625 z 11 
marca 2004: „Posiadacze psów są 
obowiązani zaszczepić psy 
przeciwko  wściekl iźnie  

w terminie 30 dni od dnia 
ukończenia przez psa 3 miesiąca 
życia, a następnie nie rzadziej niż 
co 12 miesięcy od dnia ostatniego 
szczepienia.” Brak ważnego 
szczepienia może skutkować 
mandatem a w przypadku 
pogryzienia wieloma nieprzy-
jemnymi konsekwencjami 
zarówno dla właściciela psa jak
i pogryzionego. Szczepienia 
takiego można dokonać przez 
cały rok w gabinecie wetery-
naryjnym. Wykonuje je zawsze 
lekarz weterynarii, który jako 
potwierdzenie  wystawia  
„zaświadczenie o szczepieniu psa 
przeciwko wściekliźnie”, ważne 
przez rok. Jednocześnie nie 
powinniśmy zapominać o kotach, 
których szczepienie nie jest 
obowiązkowe, jednakże tak samo 
ważne dla zapewnienia zdrowia
i bezpieczeństwa nam, naszym 
bliskim oraz naszym zwierzętom. 
Nie ryzykuj - zaszczep zwierzę!

Lek. wet. J. Świerczyńska, 
Gabinet Weterynaryjny 

„Na Cztery Kopyta”, 
www.naczterykopyta.pl

Wśród zwierząt domowych 
chorują najczęściej psy i koty i to 
one są głównym zagrożeniem dla 
człowieka, ale także: bydło, 
konie, owce. Do zakażenia 
dochodzi na drodze kontaktu 
bezpośredniego  –  przez  
pogryzienie, oślinienie lub 
zanieczyszczenie mózgiem 
chorego zwierzęcia uszkodzonej 
skóry. Choroba rozwija się 
powoli, średnio od 1-3 m-ce, 
w tym czasie wirus wędruje do 
mięśni szkieletowych i dalej 
poprzez nerwy do rdzenia 
kręgowego i mózgu, gdzie 
namnaża się  intensywnie 
a później do całego organizmu, 
dając charakterystyczne objawy 

nerwowe w postaci nadmiernego 
pobudzenia lub ospałości, zmian 
w zachowaniu, drżenia mięśni, 
zaburzeń świadomości i innych. 
Wtedy jednak wyleczenie jest już 
praktycznie niemożliwe. Śmierć 
następuje na ogół w wyniku 
uduszenia. Według szacunków 
Światowej Organizacji Zdrowia 
z powodu zachorowania na 
wściekliznę co roku umiera na 
świecie 55 000 osób. 99% z nich 
zamieszkuje Afrykę, południową 
Azję oraz Amerykę Południową, 
około 70% ma mniej niż 15lat. 

W Polsce co kilka lat słyszy 
się o śmiertelnych przypadkach 
wystąpienia wścieklizny u ludzi. 
Dzięki masowym szczepieniom 

składają serdeczne podzię-
kowania sponsorom, którzy 
przekazali środki na zakup 
nagród. Sponsorami w konkursie 
byli: Henryka Cisowska - 
dyrektor ZPO w Oblęgorku, 
Agnieszka Gaj - właścicielka 
S a l o n u  F r y z j e r s k i e g o  
w Oblęgorze, Paweł Foks - 

właściciel Przedsiębiorstwa 
Usługowo – Budowlanego 
z Huciska, Muffin Group 
Spółka  Jawna z  Kielc,  
Krystyna Rogula - właścicielka 
S k l e p u  S p o ż y w c z o  -  
Przemysłowego w Rudzie 
Strawczyńskiej oraz Sołectwo 
Oblęgorek.
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W niedzielę 21 grudnia w świetlicy wiejskiej w Strawczynku 
odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe oraz kiermasz ozdób 
świątecznych przygotowane przez dzieci i rodziców z punktu 
przedszkolnego  prowadzonego przez Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w  Strawczynie wraz z wychowawcą Katarzyną 
Ziętek. Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych przygotowali 
rodzice na warsztatach świątecznych prowadzonych przez 
instruktora kultury SCKiS na świetlicy wiejskiej.

Wśród licznych gości na 
Jasełkach i kiermaszu obecny był 
wójt gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk, sołtys Strawczynka 
Kazimiera Jarząbek. 

W pierwszej części spot-
kania goście uczestniczyli 
w części artystycznej, w której 
wychowankowie przedszkola 
w Strawczynku przedstawili 
krótką historię Narodzenia 
Dzieciątka Jezus. Po występie 

wychowawca złożyła życzenia  
świąteczne wszystkim obecnym, 
podziękowała rodzicom za trud
i zaangażowanie włożone 
w przygotowanie tego dnia 
a także dzieciom za piękny
i wzruszający występ. Po wspól-
nym odśpiewaniu kolędy goście 
udali się na poczęstunek oraz 
kiermasz ozdób świątecznych. 

Katarzyna Ziętek ?  

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

Jasełka w Strawczynku

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas i właśnie z tej 
okazji, w dniach 15 i 19 grudnia 2014 r., w świetlicy w Straw-
czynku zostały zorganizowane warsztaty bożonarodzeniowe.

 Podczas zajęć wykonane 
zostały stroiki z żywej chojny 
oraz różnorodne ozdoby świąte-
czne. Wśród nich były  choinki 
z piórek, makaronu, szyszek, 
bombki z cekinów i wstążek. 
Zorganizowane zajęcia pozwoliły 
poznać różnorodne techniki 
plastyczne, odkryć własne talenty, 
a także poszerzyć własny 
warsztat manualny o nowe 
doświadczenia i pomysły. Zajęcia 
cieszyły się dużym zaintereso-
wanie zarówno wśród dzieci jak 
i starszych. Podczas warsztatów 

był czas na miłe pogawędki 
i wspólne śpiewanie kolęd. Pow-
stało dużo pięknych i niepowta-
rzalnych prac, a część z nich 
uczestnicy warsztatów przekazali 
przedszkolakom ze Strawczynka 
na kiermasz bożonarodzeniowy. 

Dziękujemy wszystkim 
obecnym na warsztatach, dzięki 
którym mogliśmy choć trochę 
stworzyć magiczny, świąteczny 
klimat. Serdecznie zapraszamy na 
kolejne spotkanie - już wiosną 
przed Wielkanocą.

Dorota Surma?  

Warsztaty Bożonarodzeniowe

W grudniu odbyły się w świetlicy w Chełmcach zajęcia 
kulinarne, prowadzone przez SCKiS w Strawczynie oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich z tejże miejscowości. Grupa pań: Helena 
Foremniak, Anna Kozieł, Zofia Lachowicz, Genowefa Piec, 
Wiesława Szczerek, Teresa Śliwa, Genowefa Zapała, Regina 
Zapała, Stanisława Zapała, Celina Żelazna służą pomocą 
i zdradzają swoje kuchenne sekrety, aby zupa z dyni, rogale św. 
Marcina czy wyśmienite świąteczne paszteciki nie były dla nikogo 
problemem. Doradzą również jak ozdobić stół, podać 
i przybrać potrawę aby miała swój niepowtarzalny charakter.

W czasie kiedy trwa 
przygotowywanie potraw,część 
adeptów sztuki kulinarnej pod 
czujnym okiem doświadczonych 
gospodyń, może nauczyć się 
wykonywać kwiaty z krepiny, 
tradycyjne czy okolicznościowe 
ozdoby np. bombkę z cekinów.

Niepowtarzalny klimat 

i miła atmosfera sprawiają, że 
każdy uczestnik warsztatów czuje 
się „jak u mamy”.

Zajęcia odbywają się 
bezpłatnie w każdy trzeci 
czwartek miesiąca o godz. 18:00 
w świetlicy wiejskiej w Chełm-
cach.  Zapraszamy!

Justyna Sagan?  

"Coś dla ciała, coś dla ducha"

W listopadzie 2014r. projekt „Radosne Maluszki” zakończył 
swoją działalność współfinansowaną ze środków unijnych, 
ośmiogodzinny punkt przedszkolny  przy Szkole Podstawowej 
w Niedźwiedziu. 

Wsparciem zostało objętych 
15 dzieci. Uczestnikom zostało 
udzielone wsparcie w postaci 
zajęć opiekuńczo- wychowaw-
czych i dydaktyczno - edukacyj-
nych (zajęć z języka angielskiego, 
plastyczno – technicznych, ryt-
miczno – muzycznych, spor-
towo- rekreacyjnych), spotkań 
z logopedą. Przedszkolaczki 
wyjeżdżały na wycieczki do 
teatru, do gospodarstwa eko 
w Lisowie, dalszą wycieczkę 
wspólnie z rodzicami odbyli do 
Zatorlandu – Parku dinozaurów 
w Zatorze. Podczas istnienia 
projektu odbywały się również 
dni tematyczne i ważne dla 
przedszkolaków i ich rodziców 
uroczystości m.in. Pasowanie na 
przedszkolaka,  Spotkanie  
opłatkowe, Bal karnawałowy, 
Dzień  Babci  i  Dziadka,  
Walentynki, Dzień Kobiet,  

Festyn Rodzinny (skupiający 3 
święta Dzień Mamy-Dziecka 
i Taty), poznawali kulturę krajów 
anglojęzycznych poprzez zorga-
nizowanie „Halloween Party”, 
Ognisko z okazji Dnia Chłopaka. 
Uczestniczyli w uroczystościach 
szkolnych prezentując swoje 
umiejętności m. in. Dzień Unii 
Europejskiej, Dzień Edukacji 
Narodowej, Święto Niepodle-
głości. Z zaoszczędzonych 
środków pieniężnych zostały 
zorganizowane wyjazdy na basen 
OLIMPIC, podczas których 
oswajały się z woda bawiąc się 
oraz usprawniały koordynację 
ruchową. W chwili obecnej punkt 
przedszkolny „Radosne Malusz-
ki” kontynuuje swoją działalność  
pod patronatem Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie.

Przedszkole w Niedziwiedziu
pod opieką SCKiS w Strawczynie

Świetlice Wiejskie w Strawczynku, Chełmcach 
oraz Korczynie zapraszają na nowe zajęcia z e-sportu.
Wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić swoje 
umiejętności w wirtualnych zawodach sportowych, 
wyścigach samochodowych, footbolu 
oraz w tańcu i zumbie.
Harmonogram zajęć na www.olimpicstrawczyn.pl

NOWA ATRAKCJA
W ŚWIETLICACH
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