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Kolejna wizyta Niemców 

X edycja Konkursu „Gmina Fair Play”

Delegację z Niemiec przyjął wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk.

Podatki w 2012 roku
Z sesji Rady Gminy

- czytaj na str. 6

Finalizacja 
projektu

Znów mieliśmy przyjemność gościć 
w naszej gminie, w dniach 9-12 listopa-
da, delegację z Niemiec, która przyby-
ła do Strawczyna na kolejne spotkanie 
w ramach realizacji projektu Comenius 
Regio. 

Goście zostali serdecznie powitani 
przez wójta gminy, Tadeusza Tkaczyka 
oraz dyrektor ZPO w Strawczynie, Elżbie-
tę Błaszczyk. Podczas wizyty omówiono 
przebieg konferencji, które zostały zorga-
nizowane zarówno w Polsce, jak i w Niem-
czech z udziałem przedstawicieli urzędów 
pracy, gminy, lokalnych szkół i przedsię-
biorstw, zgodnie z harmonogramem pro-
jektu. Ponadto zapoznano gości z filmem 
i z prezentacją wykonaną na podstawie 
zdjęć zrobionych podczas pokazu do-
świadczeń z fizyki i chemii w „warsztacie 
naukowym” przy ZGK w Strawczynie. 

Wyróżnienie  
honorowe i certyfikat 

dla Strawczyna

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia

życzymy Państwu szczęścia,
pogody ducha

i wszystkiego co najlepsze,

żeby czas tych Świąt przebiegał w rodzinnej,
ciepłej atmosferze a nadchodzący rok 2012

dał dużo radości i spełnił
wszystkie Wasze i nasze marzenia.

Wójt Gminy

Tadeusz Tkaczyk
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Zdyb
Do życzeń dołącza się Redakcja „Ziemi Strawczyńskiej”

X edycja Konkursu „Gmina Fair 
Play” znowu była szczęśliwa dla naszej 
gminy, która w kategorii gmin wiejskich, 
wielofunkcyjnych zdobyła „Wyróżnie-
nie honorowe” oraz kolejny certyfikat. 
Uroczysta gala, podczas której wręczano 
nagrody, certyfikaty i wyróżnienia, od-
była się 2 grudnia br. w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie. 

Ta prestiżowa nagroda jest świadec-
twem dobrej lokalizacji inwestycji, co 
w skrócie można opisać jako jasną infor-
mację dla przedsiębiorców, że w tej gminie 
warto zainwestować.
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dokończenie ze str. 1

Ta wiadomość spadla na nas jak 
grom z jasnego nieba: Zbyszek Ba-
naśkiewicz nie żyje ! Trudno było 
w to uwierzyć, miał przecież dopiero 
49 lat, był dyrektorem dużej firmy 
– Regionalnego Oddziału Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Kielcach, był aktywnym działa-
czem PSL, radnym Rady Powiatu 
Kieleckiego - przewodniczącym Ko-
misji Budżetu i Finansów.

Zbyszek Banaśkiewicz zmarł na-
gle, podczas służbowego wyjazdu, 
w nocy na 30 listopada br. Pozostawił 
żonę i trzy córki.

W latach 2002 – 2006 pełnił 
funkcję starosty kieleckiego, wcze-
śniej pracował w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Święto-
krzyskiego, był także naczelnikiem 
i przewodniczącym Rady Gminy 
w Strawczynie.

Pogrzeb Zbyszka odbył się 3 
grudnia w jego kościele parafial-
nym w Grzymałkowie. Uczestniczyły 
w nim setki jego przyjaciół, kolegów, 
znajomych, współpracowników, 
koleżanek i kolegów z pracy. Kilka-

dziesiąt sztandarów instytucji i or-
ganizacji z całego powiatu utworzyło 
pogrzebowy szpaler a także tworzyło 
czołówkę konduktu pogrzebowego, 
w drodze na miejscowy cmentarz. Na 
czele konduktu kroczyli, ze swoimi 
sztandarami, strażacy z OSP gminy 
Strawczyn.

Msza św. w kościele w Grzymał-
kowie, celebrowana przez ks. pro-
boszcza Henryka Rusaka, miała 
szczególny charakter. Swojego przy-
jaciela, kolegę i współpracownika 
pożegnali, podkreślając jego zasługi 
w pracy, działalności organizacyjnej 
i społecznej: przewodniczący Rady 
Powiatu Kieleckiego Józef Szczepań-
czyk oraz marszałek województwa – 
Adam Jarubas.

Mogiłę Zbyszka pokryły wieńce 
i wiązanki kwiatów od rodziny, przy-
jaciół, kolegów, znajomych, od orga-
nizacji społecznych oraz szkół. 

 Żegnaj Zbyszku, pozostaniesz na 
zawsze w naszej pamięci !

Tekst i zdjęcia:  
Jerzy Kosowski – red. naczelny.

Pożegnaliśmy  
Zbyszka Banaśkiewicza

Na czele konduktu pogrzebowego strażacy z gminy Strawczyn.

Gmina Strawczyn będzie promowana 
wśród przedsiębiorców z kraju i zagrani-
cy odwiedzających Krajową Izbę Gospo-
darczą (m.in. w ramach misji handlowych) 
oraz w trakcie zagranicznych misji han-
dlowych organizowanych przez KIG 
oraz w Katalogu Ofert Inwestycyjnych. 
Konkurs organizowany jest przez Instytut 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod 
patronatem marszałków oraz wojewodów.

Wyróżnienie odebrał wójt naszej gminy 
Tadeusz Tkaczyk, na gali był również prze-
wodniczący Rady Gminy Stanisław Zdyb.

Przypomnijmy, że konkurs, w którym 
gm. Strawczyn uczestniczy już szósty raz, ma 
na celu m.in.: wyróżnienie i promocję gmin 
„przyjaznych dla inwestorów” oraz zwięk-
szenie zainteresowania nimi ze strony inwe-
storów i mediów, promowanie przejrzystych 
relacji z przedsiębiorcami i społecznością 
lokalną, promowanie współpracy pomiędzy 
biznesem a gminami przyjaznymi dla inwesto-
rów, zachęcenie gmin do wypracowania odpo-
wiednich standardów obsługi przedsiębiorców 
poprzez wprowadzenie stosownych zmian 
w wewnętrznej organizacji pracy, wsparcie 
gmin w wysiłkach czynionych w celu przy-
ciągania nowych inwestorów, promowanie 
inwestycji przyjaznych środowisku i osobom 
niepełnosprawnym, pomoc w wymianie in-
formacji pomiędzy gminami na temat efek-
tywnych metod promocji inwestycji, zachęca-
nie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności 
i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

X edycja Konkursu „Gmina Fair Play”

Wyróżnienie  
honorowe i certyfikat 

dla Strawczyna

Z inicjatywy uczniów klasy VI Szko-
ły Podstawowej im. S. Żeromskiego 
w Strawczynie i przy aprobacie dyrek-
tor placówki, Jadwigi Elżbiety Błasz-
czyk, na terenie szkoły przeprowadzona 
została zbiórka pieniędzy, żywności i ko-
ców dla bezdomnych psów ze schroniska 
w Kielcach. 

Akcja spotkała się z dużym odzewem 
zarówno ze strony młodzieży szkolnej, jak 
i rodziców. Za zebrane pieniądze zakupio-
no dla zwierząt ryż i karmę w puszkach. 
Uczniowie klasy VI, pod opieką wycho-
wawczyni - Elżbiety Dębickiej-Szmidt 
oraz Joanny Rejowskiej, odwiedzili Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach 
przy ulicy Ściegiennego. Podczas tej nieco-
dziennej wizyty szóstoklasiści przekazali 
pracownikom schroniska zabraną żywność 
i koce, poznali zasady jego funkcjonowania, 
potrzeby i warunki adopcji. (M.C.)

Uczniowie ze Strawczyna 
bezdomnym zwierzętom
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Partnerzy z Niemiec byli pod du-
żym wrażeniem efektów pracy strony 
polskiej. Bardzo spodobała im się rów-
nież prowadzona przez zaangażowanych 
w prace projektowe nauczycieli – kroni-
ka dokumentująca kolejne etapy współ-
pracy. Ponadto podczas spotkania szcze-
gółowo zaplanowano pracę na ostatnie 
miesiące realizacji projektu: Porów-
nawcze badania systemów zarządzania 
i struktur szkolnych na terenach wiej-
skich: Anhalt – Bitterfeld (Niemcy) oraz 
gminy Strawczyn w aspekcie socjalnej 
integracji uczniów i praktykantów z ich 
regionem ojczystym. Ustalono dokładną 
zawartość oraz formę publikacji, która 

Kolejna wizyta Niemców 

Finalizacja projektu
dokończenie ze str. 1

Goście niemieccy przed Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku.

ma być ostatecznym produktem 
działań projektowych. 

W czasie pobytu w naszej gmi-
nie delegacja niemiecka wzięła 
udział w wycieczce na Perzową 
Górę, odwiedziła „warsztat na-
ukowy”, w którym powitał ją 
kierownik ZGK, Grzegorz Gad, 
wraz z nauczycielami: E. Żelazną,  
M. Ciszek oraz z K. Siwkiem, 
goście zwiedzili Muzeum H. Sien-
kiewicza w Oblęgorku, w którym 
honory gospodarza pełnił Stani-
sław Zdyb, a także mieli okazję 
podziwiać Jaskinię „Raj”, która 
zrobiła na nich ogromne wrażenie. Była 
to niewątpliwie aktywna, ale i przyjem-
na wizyta, po zakończeniu której przed-

stawicielki niemieckiej delegacji wróciły 
do swojego kraju, by tam kontynuować 
prace nad projektem.          M. Ciszek

Podobnie jak dzień, nieznany jest 
dokładny rok narodzin Jezusa, wiadomo 
już prawie na pewno, że rok 0 (zero) nie 
jest rokiem narodzin Chrystusa. Wiado-
mo, że wzmiankowany w Nowym Testa-
mencie, król Herod zmarł w 4 roku p.n.e. 
toteż niektórzy badacze skłaniają się do 
przyjęcia tego roku jako roku narodzin 
Jezusa, inni natomiast podejrzewają, że 
‘gwiazda betlejemska’ towarzysząca na-
rodzinom była kometą Haleya widoczną 
w 12 roku p.n.e lub kometą opisaną także 
przez chińskich kronikarzy w 5 roku p.n.e. 
W średniowieczu święto Bożego Na-
rodzenia było świętem wesołym i ob-
chodzonym niezwykle hucznie, dopiero 
w XVII wieku zaczęła się kształtować tra-
dycja jaką znamy do dziś, a więc święta 
radosnego ale też pełnego zadumy nad 
życiem, śmiercią i zbawieniem.

Do głównych tradycji Bożego Na-
rodzenia ,zwanego także od ‘Gwiazdy 
Betlejemskiej’ Gwiazdką, należy biesia-
dowanie i spotykanie się z rodziną i krew-
nymi, obdarowywanie się prezentami, 
choinka, śpiewanie kolęd, opłatek, ży-
czenia, kolędnicy, szopka. W niektórych 
kościołach (także polskim) większą wagę 
przywiązuje się do dnia poprzedniego 
-Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. 

Święta Bożego Narodzenia
Historia i geneza

Zwyczaj kolędowania wywodzi się 
jeszcze z czasów rzymskich, kiedy to na 
początku roku sąsiedzi i krewni odwiedza-
li się wzajemnie, obdarowywali się pre-
zentami i śpiewali pieśni na swoją cześć 

(calendae - początek miesiąca). Z biegiem 
czasu pieśni te przybrały charakter reli-
gijny znany po dziś dzień. Do najbardziej 
znanych kolęd należą : Bóg się rodzi, 
Wśród Nocnej Ciszy, Cicha Noc, Dzisiaj 
w Betlejem, Jezus Malusieńki, Lulajże Je-
zuniu, Pójdźmy wszyscy do stajenki. Jesz-
cze do dziś w niektórych regionach Polski 
w Boże Narodzenie chodzą po domach ko-
lędnicy - przebierańcy śpiewający kolędy 
- jest wśród nich, w zależności od regionu: 
Anioł, Diabeł, Turoń, Trzej Królowie, Żyd, 
Cyganka, Baba, Muzykanci.

Pierwsze informacja o święcie Bożego Narodzenia obchodzonego 25 grudnia 
pochodzi z roku 356 n.e. Wcześniej prawdopodobnie dzień narodzin Jezusa obcho-
dzono 6 stycznia. 25 grudnia ustanowiono dniem świątecznym jako przeciwwagę 
do pogańskiego święta słońca.

Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy,
aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w zdrowiu, szczęściu i miłości,

a Nowy Rok przyniósł wszystko co najlepsze.

Piotr Żołądek
Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego

Tradycje i zwyczaje

Kolędy bożonarodzeniowe
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Po powitaniu gości, wśród których 
znalazła się grupa kombatantów oraz 
wójt gminy – T. Tkaczyk, przez dyrektor 
Elżbietę Błaszczyk, uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum w skupieniu 
wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez 
p. Knapa na temat drogi jego pokolenia 
do niepodległości. Szczególną uwagę 
przykuł tego dnia sztandar, który znalazł 
się w rękach harcerzy ubranych w nowo 
zakupione stroje. Wrażenie robił również 
galowy ubiór wszystkich wychowanków 
ZPO w Strawczynie, którzy, wychodząc 
naprzeciw prezydenckiemu apelowi, nie 
zapomnieli także o biało-czerwonych 
kotylionach. 

W części artystycznej, przygotowa-
nej przez M. Kołodziejczyk, wszyscy 
występujący pięknie deklamowali swo-
je kwestie przybliżające lata zaborów 
i walk narodu polskiego o niepodległość, 

a chór szkolny pod kierunkiem pani  
A. Bazalińskiej wprowadził słuchaczy 
w nastrój skupienia, zadumy, a wreszcie 
– radości.

W Korczynie
Szkoła Podstawowa w Korczynie, 

10 listopada, jak co roku, uroczyście 
obchodziła kolejną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Podczas 
okolicznościowej akademii oddano hołd 
i pamięć tym wszystkim, którzy walczyli 
o wolność naszej Ojczyzny. Była to dla 
wszystkich ciekawa, choć opowiadająca 
o trudnych chwilach dla naszego kra-
ju lekcja historii. Przedstawione przez 
uczniów wiersze oraz pieśni legiono-
we przybliżyły atmosferę tamtych dni.  
 Akademię przygotowali uczniowie klas 
czwartych, piątych i szóstych pod opie-
ką: Anny Kowalczyk-Jas i Emilii Mar-
szałek.

Jeszcze jeden listopad...

Uczniowie klasy II c, przy akompa-
niamencie spokojnej, nastrojowej mu-
zyki, w blasku świec recytowali teksty 
poetyckie upamiętniające tych, którzy 
odeszli, oddając swe życie za ojczyznę: 
bohaterów powstań narodowowyzwo-
leńczych, I i II wojny światowej, ofia-
ry obozów śmierci, zbrodni katyńskiej, 
grudnia 1970 roku, stanu wojennego. 

W atmosferze zadumy i nostalgii 
występ oglądała dyrekcja placówki: pa-
nie Elżbieta Błaszczyk i Anna Balant, 
nauczyciele oraz uczniowie, którzy po-

święcili chwilę swego wolnego czasu, 
by pomyśleć o ważnych wartościach, by 
przypomnieć istotne momenty z historii 
narodu, by nie zapomnieć o tych, o któ-
rych zapominać nie wolno. 

Wieczorek okazał się prawdziwą lek-
cją patriotyzmu, a biorąca w nim udział 
młodzież wykazała się nie tylko umiejęt-
nością pięknego deklamowania poezji, 
ale przede wszystkim dużą dojrzałością 
i wrażliwością.

M. Ciszek

„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał żółtych liści szelestem…” – tymi sło-
wami rozpoczął się niezwykły wieczorek poetycki zorganizowany w Gimnazjum 
nr 1 w Strawczynie z inicjatywy Samorządu Szkolnego, pod kierunkiem: J. Ni-
wińskiej - Fidor, M. Ciszek i księdza G. Kuty.

Obchody Święta Niepodległości
W tym roku Święto Niepodległości w ZPO w Strawczynie zostało uczczone 

szczególnie uroczyście. Przyświecało mu hasło: „Żeby Polska była Polską”.

W tym trudnym okresie dla krwio-
lecznictwa, podejmujecie Państwo dzia-
łania, które mają ogromny wpływ na 
zwiększenie ilości pozyskiwanej krwi 
wśród społeczności lokalnej. Nie sposób 
jest wycenić wartości tej pracy, bowiem 
ratowanie ludzkiego życia nie ma ceny. 
To dzięki ofiarności i zaangażowaniu 
w działalność na rzecz honorowego 
krwiodawstwa możemy wspólnie cieszyć 
się z jej wyników. 

Tak oddawali krew mieszkańcy wo-
jewództwa świętokrzyskiego: 

Akcja trwała od 01 maja do 30 wrze-
śnia bieżącego roku. Odwiedziliśmy  
16 miejscowości województwa święto-
krzyskiego, gdzie do oddania tego dro-
gocennego leku zgłosiło się 1174 daw-
ców, oddając 527,330 litrów krwi oraz 
ok. 250 osób wyraziło chęć przystąpienia 
do Krajowego Rejestru Dawców Szpiku.

Najofiarniejsi okazali się mieszkańcy 
gmin: Strawczyna, Sobkowa, Daleszyc, 
Łagowa oraz Skorzeszyc.

348 dawców z gminy Strawczyn od-
dało 156,600 litrów krwi, to rekordowa 
ilość w tej edycji.

W Sobkowie – krew oddało 242 daw-
ców. Pozyskaliśmy w ten sposób 108,670 
litrów krwi.

Dziękujemy 174 dawcom z Gminy 
Daleszyce, którzy ofiarowali 78,300 li-
trów krwi.

 Przekazujemy Wam słowa najwyż-
szego uznania i szacunku za aktywną 
działalność na rzecz promowania hono-
rowego krwiodawstwa w naszym regio-
nie. 

Takie działania przywracają wiarę 
w ludzi dla których wartość życia jest 
najcenniejsza.

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

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

Słowa wdzięczności kierujemy rów-
nież do wszystkich tych, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do reali-
zacji.

Jerzy Stalmasiński  
- dyrektor Regionalnej Stacji  

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Szanowni 
Krwiodawcy, 

Organizatorzy Akcji 
Letniej „Krew 

Darem Życia” 2011

Fragment uroczystości niepodległościowej w ZPO w Strawczynie.
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Sesja popularnonaukowa w Oblęgorku

W ramach Programu Comenius

„Sienkiewicz – historia – sztuka”

Wizyta w Anglii

Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością liczni goście m.in. prawnuczka 
pisarza, Anna Dziewanowska, prof. dr 
hab. Beata Utkowska - wykładowca UJK 
w Kielcach, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Tadeusz Czarnecki, rodzice, dy-
rektorzy pobliskich szkół wraz z ucznia-
mi oddelegowanymi na to spotkanie.

„Miał serce czułe, kochające...”, ta-
kie motto przyświecało sesji, ponieważ 
smutny, listopadowy dzień był również 
okazją do uczczenia 95 rocznicy śmierci 
Henryka Sienkiewicza. 

W celu uczczenia tego dnia ucznio-
wie przygotowali pod kierunkiem p. 
Moniki Jas widowisko upamiętniające 
życie i twórczość Patrona szkoły. Wy-
jątkowy nastrój podkreślała dekoracja: 
portret Sienkiewicza, wykonany przez 

15 listopada 2011 r. był wyjątkowym dniem w ZPO w Oblęgorku, odbyła się 
tutaj sesja popularnonaukowa „Sienkiewicz – historia - sztuka”, która stanowi-
ła podsumowanie projektu Oblęgorskie Spotkania Sienkiewiczowskie.

uczennicę gimnazjum – Joannę Fijoł. 
Widzowie podziwiali fragment noweli 
Henryka Sienkiewicza pt. „Szkice wę-
glem”. W rolę pisarza wcielił się Wiktor 
Rysiński, wójtem był Hubert Lasota. 
Listy, czytane przez aktorów, rozwese-
liły publiczność i udowodniły, że Sien-
kiewicz potrafił również bawić czytelni-
ka. Wzruszający fragment „Latarnika” 
przedstawili uczniowie klas piątych. Kie-
dy usłyszano „Litwo, ojczyzno moja...” 
na sali zapanowała zupełna cisza. „Pieśń 
o małym rycerzu” była początkiem sce-
ny „Pana Wołodyjowskiego”, w której 
dźwięk bębna, płacz, potem szloch Basi 
i donośny głos Zagłoby, wzruszyły zgro-
madzoną widownię. 

W pierwszej części ważny moment 
stanowiło wystąpienie prawnuczki pisa-

rza: zaprezentowane zostały ciekawostki 
na temat pracy Sienkiewicza, interesu-
jące, ale i zabawne sytuacje, w których 
uczestniczyli potomkowie pisarza. 

Wykład prof. Beaty Utkowskiej, połą-
czony z prezentacją, zobrazował kontakty 
Sienkiewicza ze sławną aktorką tamtych 
czasów – Heleną Modrzejewską. 

W części drugiej przedstawione zo-
stały prezentacje, które uczniowie gim-
nazjum przygotowali pod kierunkiem 
p. Marzeny Walczak i p. Zbigniewa 
Wójcika. Wyniki swoich dociekań za-
prezentowały: Nina Borkowska, Izabe-
la Niebudek, Katarzyna Bożęcka, Da-
ria Jauszek, Marlena Szlabs, Patrycja 
Bujak, Sylwia Śliwa, Wiktoria Kra-
kowiak. Nad techniczną stroną pokazu 
czuwał Krzysztof Krawczyński.

Uroczystą sesję zakończyła dyrektor 
Henryka Cisowska, która dziękowała za 
przystąpienie do projektu, zaangażowa-
nie wielu nauczycieli w jego realizację. 
Kolejne podniosłe spotkanie z dziełami 
Henryka Sienkiewicza za rok! Zaprasza-
my! (M.J.)

Podczas realizacji projektu będą ba-
dane oraz porównywane następujące 
kwestie: środowisko naturalne, miej-
scowe zwyczaje i tradycje – te dawne, 

,,Nasze miejsce w kosmosie’’ - to tytuł projektu Comenius realizowanego od 
1 września bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Straw-
czynie we współpracy z czterema szkołami zarówno ze zurbanizowanych, jak 
i z rolniczych miejscowości w Irlandii, Hiszpanii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

bieta Błaszczyk oraz trzy nauczycielki 
biorące udział w pracach projektowych: 
A. Szyszka, A. Stefańczyk i A. Krze-
mińska. Spotkanie umożliwiło wymianę 
wiedzy i doświadczeń każdej ze szkół 
partnerskich, pozwoliło poznać partne-
rów, ale też przybliżyło zasady, w opar-
ciu o które pracuje angielski system edu-
kacji. W programie wizyty znalazły się 
także wycieczki, podczas których zwie-
dzano Liverpool oraz Manchester. 

M. Ciszek

jak i współczesne 
- oraz zaobser-
wowane różnice 
i podobieństwa 
kulturowe. Jed-
n y m  z  g ł ó w -
nych celów pro-
jektu jest uczenie 
s i ę  t o l e r a n c j i , 
szacunku i akcep-
tacji odmienności 
innych narodów 
europejskich, co 
przyczyni się do 
międzykulturowej 
edukacji w szko-
łach partnerskich, 
pozwoli przeła-
mać tradycyjne 
uprzedzenia i ste-
reotypy.

W ramach prac 
p r o j e k t o w y c h , 
os ta tn io  mia ła 
miejsce pierwsza 
wizyta robocza, 

która odbyła się w urokliwej angiel-
skiej miejscowości Rochdale. Szkołę 
podstawową w Strawczynie reprezento-
wała dyrektor placówki, Jadwiga Elż-

Stadion Manchesteru zrobił niesamowite wrażenie.
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Tomasz Zbróg - radny powiatu kie-
leckiego zaprasza na bezpłatne porady 
prawne – 3 stycznia 2012 r. (wtorek), 
w godz. 9.30 – 13.30, w świetlicy Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Mieszkańcy będą mogli skorzystać 
z pomocy prawnika z zakresu prawa pra-
cy, cywilnego i administracyjnego.

Bezpłatne  
porady prawne

Sesję otworzył przewodniczący RG 
Stanisław Zdyb, który powitał jej uczest-
ników z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. 
Radni przyjęli porządek obrad, po czym 
przeszli do jego realizacji.

Gospodarz gminy przedstawił informa-
cje o realizacji uchwał rady oraz o swoich 
pracach między sesjami RG (omówienie 
publikujemy oddzielnie). Rada podjęła na-
stępnie uchwały m.in. w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na rok 
bieżący – zmniejszono plan dochodów 
oraz plan wydatków o kwotę 31,1 tys. zł 
oraz zarezerwowano 80 tys. zł na oświetle-
nie gminy do końca tego roku. W tej czę-
ści obrad doszło do emocjonalnej dyskusji 
na temat dofinansowania długu Ośrodka 
Zdrowia w Strawczynie za roboty moder-
nizacyjne na tym obiekcie. Radna Halina 
Gad wnioskowała o przyznanie kwoty 30 
tys. złotych na ten cel. Apelował o te pie-
niądze także przybyły na sesję kierownik 
SZOZ – Grzegorz Midak. Za wnioskiem 
opowiedziała się część radnych. 

Wnioskowaną sumę trzeba by uzyskać 
z zarezerwowanej kwoty na oświetlenie, 
czemu sprzeciwił się wójt gminy, twier-
dząc, że nie opłacenie należności za oświe-
tlenie wiąże się z jego wyłączeniem przez 
Zakład Energetyczny. - Byłby to duży 
wstyd dla gminy i uciążliwość dla miesz-
kańców – stwierdził. Przywrócenie dostaw 
energii dla gminy, to dodatkowy koszt.

Przewodniczący RG dodał, iż nie opła-
cenie faktury za energię może skutkować 
nie zatwierdzeniem budżetu gminy na rok 
2012 przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową. Wnioskował, by przyjąć uchwałę, 
dotyczącą zmian w budżecie, a dotację dla 
SZOZ przesunąć na rok przyszły. Zarzą-
dził głosowanie nad projektem uchwały, 
którą radni, w większości (8 głosów), za-
twierdzili.

- w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
– przyjęto kwotę 50 zł za 1 q żyta (kwota 

proponowała przez Prezesa GUS – 74,18 
zł). Podatek leśny, zgodnie z sugestią Pre-
zesa GUS, wyniesie – 186,68 zł za 1 m. 
sześc. drewna,

- określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości: 

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej – 0,78 zł/ m. kw.
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
od 1 ha pow. – 4,33 zł,

c) od pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej działalności statu-
towej działalności pożytku publicznego 
przez org. pożytku publ. – od 1 m. kw. 
pow. – 0,32 zł;

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych, od 1 m. kw. p. u. – 

0,70 zł,
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gosp. oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gosp.- od 1 m. kw. p. 
u. – 19,00 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gosp. w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym mat. siewnym – od 1 m. kw. p. u. – 
10,24 zł,

d) od budynków lub ich części zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych- od 1 m. kw.- 4,45 zł,

e) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej, statutowej działalności 
pożytku publicznego-od 1 m. kw.- 5,50 zł,

3) od budowli wykorzystywanych na 
potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 
zajętych przez sport i rekreację ruchową, 
wraz z infrastrukturą tych obiektów – 1 % 
ich wartości.

4) od budowli pozostałych – 2 % ich 
wartości,

- zwolnień w podatku od nierucho-
mości,

- określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportu – średni 
wzrost o ok. 4 %,

- określenia wysokości opłaty targo-
wej i zasad jej poboru,

- ustalenia wysokości opłat za korzy-
stanie z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest gmina – 0,01 zł 
za jedno zatrzymanie środka transportu,

- przystąpienia gminy Strawczyn do 
regionalnego systemu gospodarki odpa-
dami obejmującego projekt „Budowa 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
dla Kielc i pow. kieleckiego w Promni-
ku oraz przeniesienia zadania własnego, 
polegającego na unieszkodliwianiu od-
padów, na rzecz gminy Kielce,

- opłat za świadczenia przedszkola 
publicznego gm. Strawczyn – za 1 godzi-
nę zegarową – 1,20 zł,

- uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Strawczyn z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami pożytku publicznego na rok 
2012.

Radni przyjęli informację o stanie za-
dań oświatowych w gminie w roku szkol-
nym 2010/2011.

Na zakończenie obrad przewodniczący 
RG Stanisław Zdyb poinformował o dysku-
sji w komisjach nt. projektu budżetu gminy 
na rok 2012. Sesja budżetowa przewidzia-
na jest pod koniec grudnia br. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Cecyliada 2011

Podatki w 2012 roku
Podatki – od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu w roku 

2012, to główny temat obrad Rady Gminy – 29 listopada br. Ponadto radni pod-
jęli decyzje o przystąpieniu do systemu gospodarki odpadami, w sprawie opłat 
za świadczenia przedszkola publicznego oraz uchwalili program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

Na wspólne muzykowanie przybyli 
goście, wśród nich: wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk,  skarbnik Justyna Stę-
pień,  sołtys Strawczyna - Monika Jabłoń-
ska oraz rodzice  członków orkiestry.      

Muzycy zaprezentowali swoje umiejęt-
ności podczas koncertu, którego atrakcją 
były występy solowe:  sekcji klarnetów:  
Katarzyna Wojtas, Kinga Filipiak, Pa-
trycja Bujak, Piotr Wójcik, Kacper Śli-
wa, Krzysztof Zawadzki, trąbek: Pauli-
na Siadul, Rafał Gaweł, Kamil Zapała, 
Karol Gaweł, Adrian Śliwa, Mateusz 
Kasprzyk, Jakub  Grądkiewicz, Cezary 
Kmiecik, saksofonów: Sabina Bąk, Do-
rota Wychowaniec, Sylwia Siadul, Kin-
ga Naszydłowska, Milena Kania, Marty-

na Jakubowska, Rafał Kubicki, Dawid 
Zapała, barytonów – tenorów: Aldona 
Wąsowicz, Adam Kurczyński, Tomasz 
Palacz, puzonów: Anna Ciołak, Mateusz 
Buchcic, Kacper Gaweł, Szymon Szcze-
pański, Krzysztof Zapała, instrumentów 
perkusyjnych: Klaudia Żarnowiecka, 
Konrad Ciołak, Dorian Naszydłowski, 
wokal: Karolina Gozdek oraz tuby: Al-
bert Zimny i Paweł Ciołak.  

Po koncercie muzycy za swoją pracę 
i zaangażowanie na rzecz orkiestry otrzy-
mali upominku ufundowane przez gminę. 

Przy okazji informujemy, że nadal ist-
nieje możliwość zapisania się do orkiestry 
dętej - zapraszamy.

Podziękowanie za dobrą muzykę
Muzycy, grający w Gminnej Orkiestrze Dętej, zaprezentowali swoje umiejęt-

ności podczas Cecyliady 2011, zorganizowanej 18 listopada br., w świetlicy SCKiS 
w Strawczynie.
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Kontynuowane są prace przy prze-
budowie dróg powiatowych w miejsco-
wościach Oblęgorek i Chełmce, zakoń-
czono realizacje zadania: „Usuwanie 
i unieszkodliwianie odpadów zawiera-
jących azbest” na terenie gminy. W tym 
roku usunięto eternit z 58 posesji w ilo-
ści: 10.098 m. kw.

Złożono wyjaśnienia do wniosków 
o płatność końcową do zadań: „Zagospo-
darowanie ścieżki – dojścia do kapliczki 
św. Rozalii na terenie Rezerwatu Geolo-
giczno - Przyrodniczego Perzowa Góra 
w Hucisku”, rozpoczęto roboty tynkar-
skie w budynku OSP w Strawczynku, 
w ramach Funduszu Sołeckiego.

Od 3 listopada br. w UG wypłacono 
pomoc finansową na zakup podręczni-

ków, w ramach Rządowego Programu 
Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”, 
na kwotę 31.938 zł. Ponadto podpisano 
9 umów w sprawie dowozu do placó-
wek szkolno - wychowawczych poza 
miejscem zamieszkania dzieci niepełno-
sprawnych oraz ich opiekunów.

W zakresie kultury i sportu: 10 li-
stopada br. zorganizowano III Bieg Nie-
podległościowy wokół zalewu w Straw-
czynie (pisaliśmy o nim w poprzednim 
numerze „ZS”).

- Gmina odebrała – 23 listopada br. 
– wyróżnienie za udział w akcji „Pomóż-
my Dzieciom Spędzić Szczęśliwe Waka-
cje”, organizowanej przez Woj. Ośro-
dek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w Kielcach.

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy
Od ostatniej sesji – 26 października br., wójt wykonywał, bądź nadzorował 

prace związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał RG, gospodarowa-
niem mieniem gminnym, przygotowaniem projektów uchwał, w tym: podatko-
wych, budżetu gminy na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata: 2012 – 2022.

- 15 listopada br. wójt i przewodni-
czący RG byli gośćmi Gali Budowni-
czych Polskiego Sportu w Warszawie. 
Gmina otrzymała wyróżnienie w kat. 
„Inwestor na medal”.

- w dniach: 9 – 12 listopada br. gmina 
gościła delegację z Niemiec - w ramach 
programu Comenius Regio. Goście 
wzięli udział: w wycieczce na Perzową 
Górę, odwiedzili „warsztat naukowy”, 
zwiedzili Muzeum H. Sienkiewicza oraz 
Jaskinię „Raj”.

Odbyła się comiesięczna narada ka-
dry kierowniczej i kierowników jedno-
stek organizacyjnych.

Gospodarz gminy uczestniczył 
w licznych spotkaniach, naradach, 
konferencjach, ślubowaniu klas I oraz 
otwarciu nowego hotelu na terenie gmi-
ny – „Szafranowego Dworu”.

Wójt wydał w tym okresie 8 zarzą-
dzeń w istotnych sprawach gminy.

Konkurs na legendę o Perzowej 
Górze

30 listopada nastąpiło uroczyste wrę-
czenie nagród dla uczestników konkur-
su literacko - plastycznego na Legendę 
o Perzowej Górze. Na konkurs wpłynęło 
14 prac, z których jury konkursu posta-
nowiło nagrodzić 8. Pod uwagę brano 
przede wszystkim poziom literacki pra-
cy oraz zgodność opisu z przedstawioną 
pracą plastyczną. 

Postanowiono wyróżnić również 
osoby, które dużo pracy włożyły przygo-
towanie części plastycznej prac konkur-
sowych. I tak: I miejsce zajęła Mariola 
Wychowaniec, II miejsce Karolina For-
nalska, III miejsce zajęły równorzędnie 
Ewelina Gos oraz Magdalena Palacz. 
Wyróżniono: Klaudię Siadul, Michała 
Rogulę, Szymona Bożęckiego oraz Zu-
zannę Bożęcką.

Laureaci konkursu mogli zaprezen-
tować swoje prace literackie szerokiej 
publiczności zgromadzonej podczas fe-
stiwalu piosenki angielskiej. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe upominki ufundowane przez orga-
nizatora - Samorządowe Centrum Kultu-
ry i Sportu w Strawczynie.

Festiwal Piosenki Angielskiej
30 listopada 2011r., w świetlicy Sa-

morządowego Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie, odbył się II Festiwal Pio-
senki Angielskiej dla uczniów klas I - III 
szkół podstawowych. W zmaganiach 
udział wzięło 12 rozśpiewanych uczniów.

W kategorii klas I zwyciężyła Stel-
la Jankowska z Rudy Strawczyńskiej. 
W kategorii klas II i III zwycięstwo wy-
śpiewała Julia Chłądzyńska z Oblęgor-
ka.

Laureaci konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz 
karnety wstępu na basen w Strawczyn-
ku. Organizatorami konkursu była Szko-
ła Podstawowa w Niedźwiedziu oraz 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie.

Andrzejki na basenie
 24 listopada br. świętowaliśmy wie-

czór andrzejkowy na basenie OLIMPIC 
w Strawczynku. Jak na ten wieczór przy-
stało, nie obyło sie bez lania wosku wróżb 
i wspaniałej zabawy. Młodsi uczestnicy 

Kultura w gminie
Atrakcją wieczoru był pokaz stylu 

break dance oraz tańca z ogniem. Nie 
mniej widowiskowy okazał się także 
mecz piłki wodnej, w którym udział bra-
li ratownicy pływalni OLIMPIC kontra 
uczestnicy zabawy andrzejkowej.

Mikołaj na basenie
6 listopada br. na basenie OLIMPIC 

w Strawczynku gościł Święty Mikołaj. 
Przywiózł ze sobą upominki, prezenty 
i pierwszy tej zimy śnieg. 

 Pomocnicy Świętego Mikołaja zor-
ganizowali wspólną zabawę dla uczest-
ników mikołajek na basenie. Był świą-
teczny quiz - kto nie znał odpowiedzi, 
ten lądował w basenie, wyścigi na ma-
teracach, mikołaj – berek, wyławianie 
skarbów i wiele innych zabawnych kon-
kurencji z nagrodami - na zdjęciu.

Więcej informacji na temat imprez  
i wydarzeń kulturalnych na stronie  
www.olimpicstrawczyn.pl.

mogli spróbo-
wać swoich sił 
w przeprawie 
przez bagno, 
szukaniu skar-
bów i innych 
grach sporto-
wych. Starsi 
chętnie bawili 
się w odczy-
tywanie wróżb 
z figur wosko-
wych i oglą-
daniem przy-
gotowanych 
na ten wieczór 
n i e spodz ia -
nek.
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W „warsztacie naukowym”, czyli 
pomieszczeniu przy ZGK w Straw-
czynie, zaadaptowanym w ramach 
programu Comenius Regio do potrzeb 
badawczych, miał miejsce ostatnio ko-
lejny już pokaz doświadczeń fizyczno-
chemicznych, który zainicjowała ko-
ordynator projektu - Jadwiga Elżbieta 
Błaszczyk. Odbył się on również  dzię-
ki uprzejmości i gościnności kierowni-
ka tej instytucji - Grzegorza Gada. 

Podczas pokazu wykorzystano urzą-
dzenia i materiały zakupione w ramach 
projektu: maszynę elektrostatyczną, ge-
nerator Van dee Graffa, pojemnik próż-
niowy czy pierścień Gravesanda. 

 Nad bezpieczeństwem głodnych 
wiedzy młodych adeptów fizyki i chemii 
czuwali biorący udział w  realizacji za-
dań projektowych nauczyciele:  M. Ci-
szek i K. Siwek.

Zajęcia w „warsztacie 
naukowym”

Od dwóch sezonów naszą gminę 
w halowej lidze piłki nożnej, reprezentu-
ją zawodnicy ze Strawczyna pod nazwą 
„Jedynka”. W ubiegłym sezonie nasi 
zawodnicy wywalczyli 9 miejsce na 17 
startujących ekip w II Zagnańskiej Li-
dze Futsalu. Na swoim koncie zgroma-
dzili 25 punktów, a najlepszym strzel-
cem był Karol Sikora – 17 bramek.

W obecnym sezonie „Jedynka” Straw-
czyn rozegrała 5 spotkań, po których 
zajmuje 2 miejsce w tabeli z kompletem 
punktów. Nadmienić trzeba, że wszystkie 
te spotkania zakończyły się zwycięstwem 
zawodników ze Strawczyna.

Do I ligi uzyskają awans najlepsze  
3 zespoły. Nasi zawodnicy są na razie na 
jak najlepszej drodze do zrealizowania 
tego planu. 

Kadra: Tomasz Błaszczyk (bram-
ka), Tomasz Sarnat (br), Marcin Zie-
liński (k), Paweł Picheta, Kamil Za-
pała, Marcin Nawrot, Karol Sikora , 
Bartosz Sosiński, Michał Ciszek, Szy-
mon Strzelecki i Mateusz Majka. 

Zapraszamy na stronę internetową 
Jedynki Strawczyn: www.jedynka.futbo-
lowo.pl.               Karol Sikora

„Jedynka” Strawczyn  
w czołówce Zagnańskiej 

Ligi Futsalu!

Drogi wojewódzkie
Całość prac związanych z zimo-

wym utrzymaniem dróg wojewódzkich, 
tj. droga nr 786 (Promnik) i 748 ((Bu-
gaj, Chełmce, Strawczynek, Strawczyn, 
Ruda Strawczyńska), na terenie gminy 
Strawczyn, prowadzi Obwód Drogowy 
nr 1 w Zgórsku.

Informacji o przejezdności dróg 
wojewódzkich udziela dyżurny Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich pod nr tel.: 041/ 347-04-92; 347-
04-71,80,81,90,91.

Telefon dyżurny w Obwodzie Drogo-
wym nr 1 w Zgórsku: 041/ 346-52-23.

Drogi powiatowe 
W siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach oraz w obwodach dro-
gowych prowadzone są dyżury zimowe-
go utrzymania: w PZD Kielce, ul. Miła 
73 – dyżury całodobowe, w obwodach 
drogowych – dyżury całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg 
powiatowych udziela dyżurny Powia-
towego Zarządu Dróg w Kielcach pod 
numerami telefonów: (041) 345-64-12, 
345-63-98, 345-63-99, telefon dyżurny 
w Obwodzie Drogowym Strawczynek: 
(041) 303-87-77

Długość dróg powiatowych na tere-
nie gminy Strawczyn - 45,1 km

Drogi gminne
Prace związane z zimowym utrzy-

maniem dróg gminnych, o łącznej 
długości 79,28 km, wykonuje Przed-
siębiorstwo Usługowo – Produkcyjno 
– Handlowe Zapała Jarosław. Inter-
wencje w sprawie zimowego utrzyma-
nia dróg są przyjmowane pod nr tel.: 
Urząd Gminy Strawczyn – (41) 30 38 
002 w. 52 lub 603 540 539, Przedsię-
biorstwo Usługowo – Produkcyjno – 
Handlowe Zapała Jarosław - 501 985 
126 - dyżur całodobowy.

Zimowe utrzymanie dróg
Zima zaczyna atakować: opady śniegu, zamiecie, mróz, to główni wrogowie 

drogowców oraz kierowców. Czasami drogi są w takim stanie, że trzeba inter-
weniować, by je doprowadzić do porządku. Gdzie to czynić ?

18 – 20 listopada br. od-
były się Zimowe Otwarte 
Mistrzostwa Polski w Pły-
waniu w Kategorii Masters 
Poznań 2011 Po raz pierw-
szy pojawili się tam nasi 
reprezentanci, ratownicy 
z basenu Olimpic w Straw-
czynku: Janusz Lipski i Ra-
fał Śliwiński.

Do zawodów zgłosiło się 
580 zawodników, najwięcej 
w historii tych zawodów. 
Nasi spisali się na medal 
a nawet medale. Janusz 
Lipski zdobył złoty medal 
i ustanowił nowy rekord Pol-
ski 11.38.14s na dystansie 
800 - metrów stylem dowol-
nym. Natomiast, dystans 400 
- metrów pokonał w czasie 
5.36.77 i wywalczył srebrny 
medal.  Kolega Rafał zdobył 
piąte miejsce na dystansie 
200 metrów delfinem.

Gratulujemy naszym ko-
legom i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Ratownicy na medal !

Na najwyższym podium Janusz Lipski.


