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VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Strawczynku

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2

Reprezentacja OSP naszej gminy podczas powiatowych zawo-
dów sportowo - pożarniczych w Strawczynku.

OSP Promnik na podium !
18 września br., na stadionie sportowym Centrum Spor-

towo - Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku, odbyły 
się VI Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu 
powiatu kieleckiego. Była to największa impreza tego typu 
w województwie świętokrzyskim, podczas której startowa-
ło łącznie 49 drużyn, 460 zawodników.

Zawody w grupach: męskie drużyny pożarnicze i kobiece 
drużyny pożarnicze są rozgrywane w 2 konkurencjach: ćwicze-
nie bojowe oraz sztafeta pożarnicza: 7 x 50 m z przeszkodami.

Zawody w grupie młodzieżowe drużyny pożarnicze dziew-
cząt i chłopców były rozgrywane w 2 konkurencjach: ćwicze-
nie bojowe oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami.

Z sesji Rady Gminy

Stanowisko  
w sprawie przedszkoli
Modernizacja drogi  

w Trupieniu
Na kolejnej sesji Rady Gminy - 29 września 

br. – radni m.in. przyjęli informację o wykonaniu 
budżetu gminy za I półrocze br. oraz podjęli kil-
ka uchwał istotnych dla funkcjonowania gminy. 
Rada określiła także swoje stanowisko w sprawie 
budowy przedszkoli na ternie gminy.

Sesję otworzył przewodniczący rady Stanisław 
Zdyb, witając jej uczestników z sekretarzem gmi-
ny Elżbietą Chłodnicką, która zastępowała wójta 
będącego na służbowym wyjeździe Niemczech. Po 
akceptacji porządku obrad, radni przystąpili do jego 
realizacji.

W ramach zapytań i interpelacji radna Anna 
Dziewanowska podniosła kilka problemów wystę-
pujących na terenie jej sołectwa: trudności dwóch 
gospodarzy posesji z podłączeniem się do kana-
lizacji, niedrożność niektórych rowów przydroż-
nych oraz obrywające się brzegi drogi asfaltowej  
w ul. Gorskiej. 

Tak prezentuje się „Szmaragdowy Dwór” w Strawczynku.

Inauguracja – na balu andrzejkowym

czyt. na str. 4

Hotel „Szmaragdowy Dwór” 
w Strawczynku  

– na finiszu
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Z sesji Rady Gminy

dokończenie ze str. 1

Pakiet zmian wypracowali wspólnie 
przedstawiciele gmin, powiatów i woje-
wództw, zasiadający w zespole opinio-
dawczo-doradczym do spraw statusu 
zawodowego nauczycieli, powołanym 
przez ministra edukacji.

Kolejna nowość, jaką proponują, to ta, 
że podwyżki i awans mają być zależne od 

Karta Nauczyciela do zmiany ?
Nie 78, a 52 dni robocze urlopu w roku dla nauczycieli, a dla przedszkolanek 

tylko 35 dni. To jedna z propozycji zmian w Karcie Nauczyciela - dowiedział się 
„Dziennik Gazeta Prawna”.

faktycznego wzrostu jakości nauczania. 
Poza tym Karta Nauczyciela ma obejmo-
wać wyłącznie osoby bezpośrednio zaan-
gażowane w proces dydaktyczny i reali-
zujący z dziećmi podstawę programową. 
Ale dyrektorów szkół już nie, chyba że 
także prowadzą lekcje z uczniami.

Stanowisko w sprawie przedszkoli
Modernizacja drogi w Trupieniu

Radna Małgorzata Rządkowska za-
pytała na jakim etapie jest realizacja wnio-
sku Rady Rodziców SP w Korczynie doty-
czącego nagrodzenia dyrektor szkoły.

W dalszej części sesji sekretarz gmi-
ny odpowiedziała na te pytania: włącze-
nie do kanalizacji mieszkańców z ul. 
Widok w Oblęgorku będzie możliwe 
po wybudowaniu krótkich odcinków 
kanalizacji w tym rejonie. Czyszczenie 
rowów w tej ulicy przyjęto do realizacji 
w terminie uzależnionym od przyznania 
środków z budżetu gminy na ten cel. Na-
prawa obrzeży drogi w ulicach Górskiej 
i Leśne Łąki uzależniona będzie od środ-
ków uchwalonych w budżecie przyszłe-
go roku przez radnych. O nagrodach dla 
dyrektorów szkół decyduje wójt gminy 
jako ich zwierzchnik.

Informacje o realizacji uchwał Rady 
Gminy oraz o pracach wójta między 
sesjami przedstawiła sekretarz gminy 
(omówienie publikujemy oddzielnie).

Radni przyjęli informację o wykona-
niu budżetu gminy za I półrocze br. Jak 
czytamy w sprawozdaniu, wykonanie 
planu finansowego na 2011 rok przypad-
nie głównie na II półrocze br. Docho-
dy budżetowe zrealizowano w kwocie 
17.962.225 zł na plan 35.326.439 zł, 
co stanowi 50,85 %. Wydatki wyniosły 
16.796.912 zł, na plan 38.215.486 zł, co 
stanowi 43,95 %. Na niższy poziom wy-
konania wydatków mają wpływ inwesty-
cje. Niektóre z nich zostały rozpoczęte 
w II kwartale br., a w przypadku tych, 
które są w trakcie realizacji, fakturowa-
nie odbywać się będzie w II półroczu br.

Na inwestycje wydatkowano 5.121.213 zł 
na plan 12.833.659 zł, co stanowi 43,95 %.

Rada przyjęła kilka uchwał, m.in. 
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na rok 
bieżący - zmniejszono plan dochodów 
budżetowych o ponad półtora mln złotych 
z powodu braku wpływów na dofinanso-
wanie budowy centrum w Strawczynku 
z Ministerstwa Sportu. Zwiększono plan 
wydatków o ponad 18 tys. zł. Zmieniono 
także zapis uchwały RG z 14 marca br. 
w ten sposób, że otrzymała ona brzmie-
nie: deficyt budżetu gminy w wysokości 
4.434.047 zł zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z kredytów i poży-
czek oraz wolnych środków jako nad-
wyżki z lat ubiegłych.

Te zmiany spowodowały koniecz-
ność aktualizacji uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej gminy.

- zaciągnięcia kredytu – gmina za-
ciąga kredyt długoterminowy w wyso-
kości 1.545. tys. zł z przeznaczeniem na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu 
gminy na 2011 r.,

- przystąpienia do sporządzenia 
zmiany nr 1 w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego so-
łectwa Promnik – dot. budowy zakładu 
demontażu pojazdów na tym terenie,

-nawiązania współpracy ze społecz-
nością lokalną GRASELLENBACH, 
w Niemczech,

aby ich potomstwo umieścić w Publicz-
nym Przedszkolu Gminnym. W roku 
2014 rodzice deklarują umieszczenie 84 
dzieci w tej placówce. Największa liczba 
rodziców wskazała w ankiecie miejsco-
wość Strawczyn za najbardziej dogodne 
miejsce na przedszkole.

Radni jednogłośnie przyjęli stano-
wisko w tej sprawie: zbudować jedno 
średniej wielkości (4 oddziały – 100 
dzieci) w Strawczynie.

W „sprawach różnych” analizowano 
kursowanie (od 29 sierpnia br.) autobu-
sów nowej linii MPK, nr 203. Przed-
stawiciele RG omawiali ten problem na 
spotkaniu z kierownictwem MPK, usta-
lono, że od nowego roku autobus ominie 
Kostomłoty, dzięki czemu skróci się czas 
jazdy do Kielc i z powrotem. Dostoso-

- przyjęcia do 
realizacji zada-
nia pn. „Budowa 
chodnika i remont 
nawierzchni drogi 
gminnej Straw-
czynek – Trupień” 
– obecnie ul. Tury-
styczna – wartość 
zadania: 1.150 tys. 
zł, z możliwością 
uzyskania dotacji, 
w wysokości 30 
% wartości inwe-
stycji, w ramach 
Narodowego Pro-
gramu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Inwestycja (2012 
r.) niezwykle ważna dla usprawnienia 
komunikacji w rejonie Centrum Rekre-
acyjno Sportowego w Strawczynku.

Ożywioną dyskusję wywołało stano-
wisko rady w sprawie liczby placówek 
przedszkolnych i ich lokalizacji o co 
poprosił, w specjalnym piśmie do RG, 
wójt Tadeusz Tkaczyk. W tej sprawie 
przeprowadzono ankietę wśród zaintere-
sowanych rodziców. Jak poinformowała 
radnych kierownik Referatu Oświaty, 
Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych 
Monika Sideł, z analizy zgromadzone-
go materiału wynika, że na 1 września 
2013 r. rodzice 118 dzieci będą chcieli, 

wane zostaną także, do potrzeb miesz-
kańców gminy, godziny odjazdu Kielc 
i Strawczyna.

Przewodniczący rady odczytał na-
stępnie pismo - apel kierownika SZOZ 
o pomoc w spłacie długu zakładu wyni-
kłego z modernizacji tej placówki. Apel 
poparł przewodniczący Rady Społecznej 
ośrodka Wiesław Piotrowski. Sprawa 
zostanie omówiona na następnej sesji 
Rady Gminy. 

W końcowej części obrad, sesję od-
wiedził marszałek województwa świę-
tokrzyskiego Marek Gos, poruszając 
różne problemy przed wyborami do pol-
skiego Parlamentu. (Kos.)

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Ma-
rek Gos na sesji Rady Gminy w Strawczynie.
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Obserwatorami zawodów, wśród któ-
rych byli marszałek województwa Adam 
Jarubas oraz członek zarządu Wojewódz-
twa Piotr Żołądek byli m.in.: wójtowie, 
burmistrzowie, przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego, Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, członkowie gminnych 

VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Strawczynku

Wybory Parlamentarne  2011

OSP Promnik na podium !
dokończenie ze str. 1 i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-

zysowego, parlamentarzyści oraz sponso-
rzy. Znakomitą oprawą zawodów okazała 
się być publiczność, która licznie wypeł-
niła trybuny stadionu w Strawczynku ki-
bicując startującym zawodnikom.

- Te zawody były podsumowaniem 
rozgrywek, które odbywały się w gminach 

gania dowodzą, że w młodzieżowych 
drużynach pożarniczych rosną godni na-
stępcy zawodowych strażaków

Wyniki zawodów przedstawiają się 
następująco:

Klasyfikacja generalna zawodów 
w kategorii MDP chłopców: Nida, Bil-
cza, Ćmińsk oraz Kowala. Na 9 miejscu 
sklasyfikowano Promnik.

 Klasyfikacja generalna zawodów 
w kategorii MDP dziewcząt: Smyków, 
Mąchocice Kapitulne, Kowala, na 6 
miejscu – Strawczyn.

Klasyfikacja generalna zawodów 
w grupie A - męskie drużyny pożarni-
cze: Wola Morawicka, Promnik, Bru-
dzów. 

Zespół OSP Promnik, który zajął  
II miejsce w kategorii seniorów tworzy-
li: Dominik Miśkiewicz, – dowódca, 
Karol Picheta, Andrzej Lis,, Marcin 
Wąsowicz, Michał Wąsowicz, Krzysz-
tof Stępień, Wojciech Gołuchowski 
oraz Paweł Kołodziejczyk.

Klasyfikacja generalna zawodów 
w grupie C - kobiece drużyny pożarni-
cze: Wola Morawicka, Obice, Rykoszyn 
i Promnik.

powiatu kieleckie-
go – powiedział 
komendant miej-
ski PSP st. bryg. 
Krzysztof Janicki. 
Są one sprawdzia-
nem sprawności 
wyszkolenia oraz 
gotowości bojowej 
członków drużyn.

- Jestem pełen 
uznania dla uczest-
ników zawodów – 
stwierdził starosta 
kielecki Zdzisław 
Wrzałka. Te zma-

Parada drużyn strażackich na stadionie Centrum Sportu i Re-
kreacji w Strawczynku.

W regionie świętokrzyskim pyrrusowe 
zwycięstwo odniosło PiS, które wprawdzie 
wygrało wybory w naszym okręgu, ale stra-
ciło - w porównaniu z poprzednim 4-leciem 
- dwa mandaty. PO otrzymało 27,6 % gło-
sów, dużym sukcesem może się pochwalić 
PSL - 23,1 % głosów, niespodziewanie do 
Sejmu wszedł Ruch Palikota, wprowadza-
jąc jednego posła z naszego terenu – Jana 
Cedzyńskiego, przedsiębiorcę z Górna.

Pyrrusowe zwycięstwo PiS, 
sukces ludowców !

W niedzielę, 9 października 2011 r., odbyły się w Polsce Wybory Parlamen-
tarne. Sukces odniosła Platforma Obywatelska, która zyskała 206 mandatów w 
Sejmie, na drugim miejscu uplasowała się PiS – 158 mandatów, niespodziewanie 
trzecią siłą parlamentarną okazał się Ruch Palikota - 40 mandatów, PSL zyska-
ło 28 mandatów, klęskę poniósł SLD, uzyskując tylko 27 mandatów.

Wybraliśmy 16 posłów: PO -....,PiS...., 
PSL...., SLD.... oraz Ruch Palikota... 1.

W Senacie będzie nas reprezentować 
trzech senatorów PiS: Beata Gosiewska..... 
głosów, Mieczysław Gil.... głosów oraz 
Krzysztof Słoń......... głosów. Do Senatu 
wyborcy wybrali: z PO – 63 senatorów, PiS 
– 31, PSL – 2 z innych komitetów – 4. 

W niedzielne, wczesne popołudnie 
odwiedziliśmy Obwodową Komisję Wy-

borczą nr 1 w Oblęgorku. Pracami komi-
sji kierował zastępca przewodniczącego 
Grzegorz Lis: 

- Do tej pory głosowało około 17 pro-
cent uprawnionych – 1464 osoby – stwier-
dził w rozmowie z reporterem „ZS”. Nie za-
notowaliśmy żadnych incydentów, wybory 
przebiegają spokojnie, z należytą powagą. 

Przy urnie spotkaliśmy mieszkankę Ob-
lęgorka – Katarzynę Blaszczyk oraz mał-
żeństwo z Oblęgóra – Małgorzatę i Marka 
Bosaków. 

– Przyszliśmy na głosowanie, bo to 
nasz obywatelski obowiązek – powiedzie-
li. Może nasze głosy będą miały wpływ na 
ostateczny wynik wyborów i skład ekipy 
rządzącej...

Co przyniosą te wybory polskiemu spo-
łeczeństwu, okaże się w najbliższej kaden-
cji. (J.K.)

Karty do głosowania odbiera Kasia Błaszczyk z Oblęgorka. W Oblęgorku głosują Marek i Małgorzata Bosakowie.
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Budowa hotelu weszła w decydująca 
fazę - finalizowane są roboty wykończe-
niowe oraz montaż urządzeń. Kilka dni 
temu spotkaliśmy się tam z inwestorem 
– Sławomirem Podstawką. Oto co po-
wiedział o swoim przedsięwzięciu:

- Jestem właścicielem firmy trans-
portowej DAWTRANS w Kostomłotach 
i zajmuję się także sprzedażą kruszywa 
budowlanego. Od jakiegoś czasu myśla-
łem o budowie, w naszym rejonie, hotelu 
z zapleczem gastronomicznym. W prasie 
przeczytałem anons o sprzedaży działki 
w Strawczynku, w pobliżu powstającego 
tam Centrum Sportowo- Rekreacyjnego. 
A ponieważ pochodzę z gminy Straw-
czyn, lokalizacja ta wydawała mi się 
najbardziej trafiona. Dokonałem zakupu 
i przystąpiłem do dzieła...

Budowę hotelu, na działce o pow. 
4300 m. kw., rozpoczęto na wiosnę 2010 
roku. Jesienią tego roku obiekt jest fina-
lizowany. Znajdą się w nim: pokoje dwu-
osobowe dla 50 osób, apartament, sala 
bankietowa dla 200 gości, sala konferen-
cyjna dla 40 osób, kawiarenka z barkiem 
oraz zaplecze kuchenne z bardzo do-
brym wyposażeniem. Dość powiedzieć, 
że tylko sam piec elektryczny kosztował 
blisko 50 tys. zł.

Obiekt jest ogrodzony i znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum – 
obok jest kort tenisowy, boiska piłkar-
skie i do gier zespołowych, kryta pływal-
nia OLIPIC oraz zalew. Sąsiedztwo jest 
zatem idealne i pozwoli gościom hotelo-
wym na dodatkowe, atrakcyjne zajęcia 

Hotel „Szmaragdowy Dwór”  
w Strawczynku – na finiszu

Inauguracja – na balu andrzejkowym

sportowo-rekreacyjne. Właściciel roz-
mawiał już z dyrektorem Samorządowe-
go Centrum Kultury i Sportu Maciejem 
Lewandowskim w kwestii organizowa-
nia wspólnych imprez, np. obozów czy 
zgrupowań sportowych.

W nowo zbudowanym obiekcie, któ-
rego oficjalne otwarcie planowane jest 
podczas tegorocznego balu andrzejko-
wego (koniec listopada br.) znajdzie pra-
cę: szef kuchni (mieszka w Chęcinach), 
pięciu kelnerów oraz dwie pokojowe 
i personel kuchenny z terenu gminy. Sze-
fową „Szmaragdowego Dworu”, bo taką 

W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Straw-
czynku powstaje nowoczesny hotel z bazą gastronomiczną. Jego właścicielem 
jest przedsiębiorca z gminy Miedziana Góra – Sławomir Podstawka.

nazwę nadano obiektowi, będzie córka 
właściciela – Kamila.

Zainteresowanie nowym obiektem 
jest duże. Hotel przyjął już 11 zamówień 
na wesela w roku przyszłym. Zachę-
ca konkurencyjna cena na jedną osobę 
w porównaniu do innych domów wesel-
nych.

Trzeba także podkreślić, że obiekt 
jest ciekawy pod względem architek-
tonicznym, autorstwa Daniela Pakuły 
z Kielc: przypomina dworek szlachecki 
z reprezentacyjnymi wejściami (patrz 
zdjęcie na str. 1), wewnątrz wysokim po-
łyskiem mienią się podłogi z dużych płyt 
ceramicznych, a nowoczesna kuchnia 
i wyszkolony personel gwarantują dobrą 
jakość serwowanych potraw i dań.

Gminie przybył jeszcze jeden (po 
„Zielonym Zaciszu” – także w Straw-
czynku) obiekt hotelowo - gastronomicz-
ny, który podniesie na pewno atrakcyj-
ność naszej okolicy.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Główna sala restauracyjna hotelu prezentuje się bardzo elegancko.

Zaplecze kuchenne restauracji w trakcie wyposażania.
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Bezpłatne badania nowotworowe

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 przeprowadzo-
na została zbiórka pieniędzy, żywności 
i koców dla bezdomnych psów ze schro-
niska w Kielcach. 

Akcja spotkała się z dużym odzewem 
zarówno ze strony młodzieży szkolnej, 
jak i rodziców. Za zebrane pieniądze za-
kupiono dla zwierząt ryż i karmę w pusz-
kach. Uczniowie klasy VI, pod opieką 
wychowawczyni - Elżbiety Dębickiej-
Szmidt oraz Joanny Rejowskiej, od-
wiedzili Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Kielcach przy ulicy Ście-
giennego. Podczas tej niecodziennej wi-
zyty szóstoklasiści przekazali pracowni-
kom schroniska zabraną żywność i koce, 
poznali zasady jego funkcjonowania, 
potrzeby i warunki adopcji. (M.C.)

Uczniowie ze Strawczyna 
bezdomnym zwierzętom

Program skierowany jest do kobiet 
w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż 
w tej grupie obserwowany jest wzrost 
zachorowań na nowotwór piersi. 

Mammografia, czyli rentgenowskie 
badanie piersi, to najbardziej skuteczna 
metoda w diagnostyce wczesnych obja-
wów raka piersi. Wczesne wykrycie tego 
nowotworu gwarantuje niemal 100 proc. 
pewności na wyleczenie choroby, dlatego 
warto się badać. Co więcej, mammogra-
fia jest badaniem bezpiecznym i wyko-
nywanym przy użyciu minimalnej dawki 
promieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma FADO Cen-
trum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to 
największy w Polsce świadczeniobiorca, 
który do wykonywania badań wykorzy-
stuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 
mobilnych pracowni mammograficznych 
FADO bada kobiety niemal w całej Pol-
sce. W 2010 roku firma wykonała ponad 
150 tys. badań, czyli 10 razy więcej niż 
największe w Polsce centra onkologii.

Podczas badania panie miały możli-
wość wzięcia udziału w konkursie „Zy-
skaj spokój z FADO”. Wśród wszystkich 
uczestniczek konkursu rozlosowane 

Przyjechał mammobus !
Od 5 do 19 października można było wykonać bezpłatne badanie mammo-

graficzne w powiecie kieleckim, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Inauguracja akcji, prowadzonej przez 
Centrum Usług Medycznych FADO, na-
stąpiła 5 października br. w Miedzianej 
Górze. Dzień później pojazd zawitał 
do naszej gminy, gdzie – przy ośrodku 
zdrowia w Strawczynie – panie mogły 
przeprowadzić badania. Jak nas poin-
formował pracownik mammobusu, Filip 
Możuch, przez cały dzień – 6 paździer-
nika przebadano 123 kobiety, co świad-
czy o dużym zainteresowaniu pań tymi 
badaniami. 

– Jesteśmy bardzo zadowolone z tej 
inicjatywy – mówiły pacjentki. Nie mu-
simy czekać kolejkach w przychodniach 
na terenie Kielc, możliwość zrobienia 
sobie badań w gminie zmotywowała nas 
bardzo pozytywnie. Trzeba było skorzy-
stać z tej okazji. Chętnie powtórzymy 
badania za dwa lata...

Niewykluczone, że taka możliwość 
będzie, albowiem władze gminy przy-

zostaną nagrody: zestawy kosmetyków 
Ziaja, kosze słodyczy firmy Bałtyk, 
a także kupony na bezpłatne badania 
mammograficzne dla pań, których nie 
obejmuje Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi.

wiązują dużą wagę do profilaktycznych 
badań mieszkanek. Mammobus nie był 
przecież po raz pierwszy w gminie.

Mammobus Centrum Usług Medycznych FADO z Gdyni zajechał także do Strawczyna.

Rejestracja w mammobusie – ciasno, ale ze skutkiem !
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1143 uczniów w szkołach gminnych

Co nowego w oświacie ?

W piśmie, skierowanym przez Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach do krwiodawców i organiza-
torów akcji „Krew darem życia” czyta-
my m.in.: „W tym trudnym okresie dla 
krwiolecznictwa podejmujecie Państwo 
działania, 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 
województwa świętokrzyskiego: 

Akcja trwała od 1 maja do 30 wrze-
śnia bieżącego roku. Odwiedziliśmy 16 
miejscowości województwa świętokrzy-
skiego, gdzie do oddania tego drogocen-
nego leku zgłosiło się 1174 dawców, 
ofiarując 527,330 litrów krwi; ok. 250 
osób wyraziło chęć przystąpienia do 
Krajowego Rejestru Dawców Szpiku.

Najofiarniejsi okazali się mieszkańcy 
gmin: Strawczyna, Sobkowa i Dale-
szyc.

348 dawców z gminy Strawczyn 
oddało 156,6 litrów krwi, to rekordo-
wa 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 litrów 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 informowa-
nia społeczności lokalnej o konieczności 
oddawania krwi potrzebującym.

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

Finał Akcji Letniej „Krew Darem Życia” 

Nasza gmina  
znowu najlepsza !

Zakończyła się kolejna akcja „Krew darem życia”, organizowana, co roku, przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Kielcach, wspólnie z gminami naszego regionu. Zakończenie akcji i wręczenie pucharów i dyplomów najlepszym 
gminom odbyło się 15 października w CKiK w Kielcach, z udziałem wójta naszej gminy Tadeusza Tkaczyka (relacja i zdjęcia 
– w następnym numerze „ZS”).

Jedna z akcji honorowego dawstwa krwi w sali SCKiS w Strawczynie.

Gmina Strawczyn  jest organem pro-
wadzącym dla siedmiu szkół oraz jed-
nego Przedszkola Publicznego w Prom-
niku. W placówkach oświatowych 
podczas apelu inaugurującego rok szkol-
ny 2011/12 uczestniczyło 1143 uczniów 
oraz 27 przedszkolaków.

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania 
nowelizacja ustawy o systemie oświaty 
nakłada od 1 września 2011 roku obo-
wiązek rocznego przygotowania przed-
szkolnego dla dzieci pięcioletnich zaś od 
1 września 2012 r. obowiązek szkolny 
dla dzieci sześcioletnich.

Rodzice przeciwni posyłaniu 6-lat-
ków do szkół zebrali ponad 330 tys. pod-
pisów pod listami negatywnie odnoszą-
cymi się do obniżania wieku szkolnego. 
Wszystkie zanieśli 4 lipca br. do Sejmu. 
Rodzice twierdzą, że szkoły nie są przy-
gotowane na przyjęcie maluchów. Chodzi 

tu zarówno o sale lekcyjne, jak i pozosta-
łe pomieszczenia (szatnie, stołówki, ko-
rytarze). Po złożeniu protestu w Sejmie, 
marszałek ma trzy miesiące na skierowa-
nie go pod obrady. Teraz rozpocznie się 
sprawdzanie ważności podpisów.

Minister edukacji Katarzyna Hall wy-
cofuje się ze swojego pomysłu, według 
najnowszej propozycji resortu oświaty 
wszystkie sześciolatki podejmą naukę 
w szkole od września 2013 roku, czyli 
rok później niż pierwotnie zakładano. 
Od września 2012 roku każde dziecko 
sześcioletnie, które na podstawie decyzji 
rodziców nie pójdzie do I klasy, tak jak 
obecnie, będzie kontynuować edukację 
przedszkolną w sposób dostosowany do 
jego potrzeb rozwojowych. Wszystkie 
pięciolatki będą korzystały z edukacji 
przedszkolnej. Taka propozycja zostanie 
przedstawiona nowemu Parlamentowi.

Dla wszystkich szkół pierwszy dzień września oznacza początek nowego 
roku szkolnego. Tego dnia wypoczęci po wakacjach uczniowie spotykają się 
z nauczycielami na uroczystych apelach, poznają plany lekcji i od następnego 
dnia   muszą z powrotem przyzwyczajać się do szkolnej codzienności.
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Finalizacja projektu partnerskiego

W zakresie inwestycji: dokonano na-
prawy nawierzchni drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Promniku – dot. ul. 
Leśnej, na odcinku 440 m, na którą otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wysokości 20 
tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego – De-
partament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Środowiska.

W ramach Funduszu Sołeckiego roz-
poczęte zostały prace przy modernizacji 
drogi dojazdowej do łąk i pól w Akwizgra-
nie, zamontowano 2 wiaty przystankowe 
w Strawczynku.

Do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego - Biuro PROW – złożony zo-
stał wniosek na budowę krótkich odcinków 
kanalizacji i wodociągów w miejscowo-
ściach: Promnik, Strawczyn i Oblęgorek.

Kontynuowane są prace przy budowie 
dróg powiatowych w Hucisku, Oblęgorku 
i Chełmcach.

Przygotowano wnioski o płatność koń-
cową do zadań: zagospodarowanie terenu 
przy zbiorniku wodnym w Strawczynie, 
modernizacja ścieżki – dojścia do kaplicz-
ki św. Rozalii, zagospodarowanie terenu 
przy źródle w Oblęgórze.

Złożony został wniosek o dofinanso-
wanie, w ramach programu gruntowego 
Komisji Europejskiej „Europa dla obywa-
teli 2011”, pn. „Spotkania mieszkańców 
miast partnerskich”.

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji RG - 12 sierpnia br. - wójt wykonywał bądź nadzorował sprawy 
w zakresie: realizacji budżetu gminy, określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, 
przygotowania kolejnych projektów uchwał oraz gospodarowania mieniem gminnym.

Ponadto: przeprowadzono audyt ze-
wnętrzny w ramach konkursu „Gmina Fair 
Play”, trwają prace planistyczne dot. zmian 
w m.p.z.p. sołectw: Hucisko, Korczyn, Kuź-
niaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgór, 
Strawczyn, złożone zostały materiały do kon-
kursów: Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwo-
ju oraz Kryształy Przetargów Publicznych.

W zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej: 28 sierpnia br., na boisku sportowym 
SCKiS w Strawczynku, przeprowadzone 
zostały gminne zawody sportowo-pożar-
nicze (pisaliśmy o nich w poprzednim nu-
merze „ZS”). Drużyny, które zajęły pierw-
sze miejsca wzięły udział w Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych, także 
na boisku w Strawczynku (piszemy o nich 
w innym miejscu).

W zakresie oświaty: do UG złożono 
224 wnioski o przyznanie stypendium szkol-
nego. We wrześniu przyznano i wypłacono, 
dla sześciorga dzieci, zasiłek szkolny. 

Kierownik Referatu Oświaty, Spraw 
Obywatelskich i Organizacyjnych dokonała 
kontroli placówek oświatowych pod kątem 
ich przygotowania do nowego roku szkol-
nego. Uwag negatywnych nie stwierdzono.

Do UG wpłynęło 11 wniosków o dofi-
nansowanie kosztów kształcenia pracowni-
ków młodocianych.

6 września zakupiono drugi autobus szkol-
ny, który usprawni dowóz dzieci do szkół.

W zakresie kultury i sportu: 20-
21 sierpnia br. odbyło się Święto Gminy 
Strawczynada 2011 – szeroko pisaliśmy 
o nim w poprzednim numerze „ZS”.

Gmina była współorganizatorem I Za-
wodów Motocrossowych na torze w Chełm-
cach - 18 września br.

Wójt gminy odebrał nagrodę dla naszej 
gminy za zajęcie I miejsca w Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin, organizowanym 
w ramach Tygodnia Sportu. Gmina otrzy-
mała nagrodę w wysokości 10 tys. zł, z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

27 września br. gmina była współorga-
nizatorem Woj. Zawodów Lekkoatletycz-
nych, które odbyły się na terenie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku.

Ponadto: UG oraz ZGK i GOPS, w lip-
cu br., poddali się audytowi zew., którego 
celem było uzyskanie Certyfikatu Syste-
mu zarządzania jakością wg. Normy ISO 
9001:2008. 21 sierpnia br. przedstawiciel 
firmy certyfikującej „Dekra” wręczył wój-
towi Certyfikat w zakresie świadczenia 
usług dla ludności oraz podmiotów gospo-
darczych w zakresie administracji publicz-
nej. Certyfikat ważny jest do 27 lipca 2014 
r. z dwukrotną koniecznością recertyfikacji 
w 2012 i 2013 r.

Wójt uczestniczył w posiedzeniach, 
uroczystościach, konferencjach oraz w mi-
sji organizowanej przez Świętokrzyski Kla-
ster Energetyczny w Austrii i Włoszech.

Odbyła się comiesięczna narada kadry 
kierowniczej UG i kierowników jednostek 
organizacyjnych, realizowany jest kalen-
darz wyborczy, wyborów do polskiego 
Parlamentu.

W tym czasie wójt wydał 14 zarządzeń 
w sprawach istotnych dla gminy.

W ramach realizacji projektu odbyły się 
wyjazdy edukacyjne do Parku Jurajskiego 
w Bałtowie, „biała szkoła” w Zakopanem, 
wakacyjny wyjazd nad Morze Bałtyckie do 
Władysławowa. Uczniowie uczestniczyli 
w cotygodniowych wyjazdach na krytą pły-
walnię, podczas których opanowali umie-
jętność pływania różnymi stylami. Dzięki 
udziałowi w zajęciach tanecznych, zyskali 
umiejętności taneczne, które zaprezento-
wali podczas festynów szkolnych, Festynu 
Gminnego „Krew darem życia”, „Strawczy-
nady”, „Święta Małych Ojczyzn” w Kielcach 
oraz na otwarciu Krytej Pływalni „Olmpic” 
w Strawczynku. 

Inicjatywa  
z wielkimi korzyściami

Uczestnicy projektu odnosili sukcesy: Na-
talia Piotrowska zajęła I miejsce, a Karolina 
Sideł miejsce III w kategorii grafika kompu-
terowa na poziomie gimnazjum w konkursie 
plastycznym pod hasłem „Podróż Stasia i Nel 
przez pustynię i puszczę”, który zorganizo-
wany był w ramach XVII Konkursu o Życiu 
i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Prezenta-
cja multimedialna „Innowacje w Oblęgorku” 
wykonana przez Karolinę Tomczyk, Anetę 
Jasińską i Karolinę Śliwę na zajęciach koła 
informatycznego „Młodzi Webmasterzy” zo-
stała wyróżniona w konkursie „Moja innowa-
cyjna szkoła” zorganizowanym przez Biuro 
Komunikacji Społecznej i Biuro Innowacji 

Dobiegł końca projekt partnerski, realizowany od 1 października 2009 roku 
do 31 sierpnia 2011 roku, w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku i Szkole 
Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. Głównym celem projektu było wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów poprzez wyrównanie dysproporcji edukacyjnych 
w trakcie procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji kluczowych.

Urzędu Marszałkowskiego. Uczestniczyło 
w nim ponad 200 uczniów gimnazjów z wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Celem konkur-
su było podzielenie się swoimi obserwacjami 
na temat innowacyjnych zmian zachodzących 
w szkołach oraz nowatorskich metod zdoby-
wania wiedzy. 

Uczestnicy kół matematycznych wzięli 
udział w szkolnym konkursie matematycz-
nym „Czar par” oraz uczestniczyli w pro-
jekcie „Magia Matematyki” organizowanym 
przez ŚCDN w Kielcach. Zajęcia z gimna-
styki korekcyjnej odbywały się w sali gim-
nastycznej z wykorzystaniem przyrządów 
i przyborów do ćwiczeń korygujących wady 
postawy. Zajęcia odbywały się także w tere-
nie -  uczniowie uczestniczyli w rajdzie pie-
szym na Baranią Górę, który zakończył się 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Uczest-
nicy zajęć filmowych zostali szkolnymi „pa-
parazzi” – fotografowali i filmowali wiele 
ważnych szkolnych wydarzeń. Dużo praco-
wali w plenerach – efektem pracy uczniów 
są zbiory zdjęć oraz  albumy tematyczne. 
W ramach realizacji zadań w projekcie za-
planowany był, w okresie wakacyjnym, wy-
jazd nad Morze Bałtyckie . Wartość projektu 
„Akademia Spełniania Marzeń” przekroczyła 
pół miliona zł.
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Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie zaprasza na:

- podstawowy kurs nauki pływania
- kurs doskonalący techniki pływackie
Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach wie-

kowych:
 - dzieci w wieku 6 - 8 lat (do kursu mogą zostać 

dopuszczone dzieci 5 - letnie, gdy warunki fizyczne 
dziecka na to pozwolą);

- dzieci w wieku 9 - 14 lat;
- młodzież i dorośli (powyżej 15. roku życia)
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod opieką 

wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. 
Podstawowy kurs nauki pływania to niepowta-

rzalna okazja, aby nauczyć się pływać - pamiętaj my 
o tym, że nigdy nie jest za późno na naukę pływania!

Kurs doskonalący przeznaczony jest dla wszystkich, 
którzy chcą nauczyć się różnych stylów pływania.

Nie czekaj i już dziś zapisz siebie lub swoje dzieci 
na kurs. Zajęcia odbywać się będą w terminie i godzi-
nach uzależnionych od liczby chętnych.

Cena kursu: 75 zł za 15 godzin lekcyjnych (45min.) 
Cena kursu nie obejmuje biletu wstępu na basen.

Przyjdź na Krytą Pływalnię OLIMPIC lub za-
dzwoń: 41 333 57 97

KURS NAUKI 
PŁYWANIA

Pogoda dopisała i do marszu była 
wręcz wymarzona.  Pierwsi uczestnicy, 
także mieszkańcy gminy Strawczyn, po-
jawili się na miejscu zbiórki przed Hutą 
„Józef” w Samsonowie tuż przed godziną 
10:00. Po wpisaniu się na listy nastąpiło 
powitanie uczestników przez prezesa  
LGD Jarosława Wałka. Następnie wi-
ceprezes LGD  Lidia Putowska zapro-
siła wszystkich do Muzeum Regionalne-
go Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, 
któremu przewodniczy. 

Uczestnicy rajdu mieli okazję zapo-
znać się ze zbiorami muzeum oraz wy-
słuchać ciekawych historii dotyczących 
eksponatów. Następnie wszyscy udali się 
pod ruiny Huty „Józef”, gdzie historię 
wiekowego pieca przybliżył przewodnik 
rajdu Czesław Naporowski.  Stamtąd 
uczestnicy rajdu wyruszyli w trasę,  któ-

ra wiodła przez: Samsonów – Komorniki 
-  Rurarnię - Węgle – Dąbrówkę, na Górę 
Grodową, na której uczestnicy zwiedzili 
kaplicę, starą skocznię narciarską oraz 
nieczynny już kamieniołom.

 Trasa powrotna prowadziła przez 
Dudków, gdzie uczestnicy rajdu wysłu-
chali historii starego Dębu „Dudek”. Dłu-
gość trasy wyniosła ok. 10 km. Na mecie 
rajdu, w ruinach Huty „Józef” w Samso-
nowie, uczestników powitał prezes LGD, 
który zaprosił wszystkich do wspólnej 
zabawy przy ognisku. Organizatorzy 
przygotowali poczęstunek, czas umilił 
pokaz Grupy „Hakownica”, a do wspól-
nych śpiewów zaprosił wszystkich Piotr 
Stefański, akompaniując na gitarze. Im-
preza była bardzo udana. Uczestnicy już 
zgłosili się do kolejnego rajdu.

Rajd na „Pożegnanie Lata  
z LGD Dorzecze Bobrzy”

24 września br.  odbył się rajd pieszy zorganizowany przez Lokalną Grupę 
Działania „Dorzecze Bobrzy”. Impreza odbyła się pod hasłem „Pożegnanie Lata 
z LGD Dorzecze Bobrzy”.

Podczas spotkania wójtów i burmistrzów regionu świę-
tokrzyskiego w Korytnicy, gmina Strawczyn odebrała na-
grodę  za zajęcia I miejsca w Sportowym Turnieju Miast 
i Gmin, w kategorii do 15 tysięcy mieszkańców, organizo-
wanego w ramach  Europejskiego Tygodnia Sportu. 

Gmina otrzymała nagrodę w wysokości 10 tysięcy zło-
tych z przeznaczeniem na sprzęt sportowy. W tym roku gmi-
na Strawczyn była jedyna gminą z województwa świętokrzy-
skiego, która zdobyła czołowe miejsce w tym ogólnopolskim 
turnieju propagującym zdrowy, sportowy tryb życia. 

*
27 września br., w Centrum Sportowo - Rekracyjnym 

w Strawczynku, odbyły się XIV Wojewódzkie Masowe 
Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS o Memoriał Zdzisława 
Stawiarza.

W biegach udział wzięło 371 młodych amatorów biega-
nia. Gminę Strawczyn reprezentowali zawodnicy ze szkoły 
w Strawczynie Nasi młodzi biegacze zdobyli następujące 
medale:

Szkoła Podstawowa: Ewa Pańczyk - za zajęcie II miej-
sca w biegu na  1000 m,

Michał Gad  - za zajęcie I miejsca w biegu na 1500 m
Gimnazjum: Kamil Bielawski - za zajęcie I miejsca 

w kategorii: chłopcy  rocznik 1998 - 1000 m, Karol Pańczyk 
- za zajęcie II miejsca w kategorii: chłopcy rocznik 1998 - 
1000 m, Krystian Surma - za zajęcie II miejsca w kategorii: 
chłopcy rocznik 1997/6 - 2000 m.

Laureaci biegów otrzymali pamiątkowe dyplomy i me-
dale.

Ogromnym sukcesem może pochwalić się cały Zespół 
Placówek Oświatowych w Strawczynie, który zajął I miejsce 
w klasyfikacji generalnej zarówno w kategorii szkół podsta-
wowych jak i szkół gimnazjalnych.

Z życia gminy – w skrócie


