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Kapelmistrz Michał Leśnik ze swoją orkiestrą na scenie SCKiS.

Jest w orkiestrach dętych...
Cecyliada 2012

- czytaj na str. 2

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składamy Mieszkańcom naszej Gminy, 

ich rodzinom i znajomym  

oraz wszystkim czytelnikom

życzenia miłości, spokoju

i wszelkiego dobra.

A w Nowym Roku 2013

- abyśmy dla siebie nawzajem

byli pełni życzliwości i zrozumienia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Zdyb
Wójt Gminy

Tadeusz Tkaczyk
Do życzeń dołącza się redakcja „Ziemi Strawczyńskiej”

Ślubowanie  
oblęgorskich  

smerfów
- czytaj na str. 4

Goście  
z Niemiec  

w Strawczynie

W ramach programu Comenius Regio

W latach 2012 - 2014 Zespół Placó-
wek  Oświatowych  w  Strawczynie,  we 
współpracy  z Urzędem Gminy, Zakła-
dem Gospodarki Komunalnej i Gminną 
Biblioteką Publiczną oraz z partnerami 
z  Niemiec,  realizować  będzie  kolejny 
już projekt w ramach programu Come-
nius Regio. 



2 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

Koncert odbył się w ramach trzeciej 
z kolei Cecyliady, czyli święta muzyków, 
w dniu imienin św. Cecylii, patronki arty-
stów spod znaku m.in.: trąbki, saksofonu 
i klarnetu. Tego dnia (23 listopada) zgro-
madził on komplet publiczności – miesz-
kańców naszej oraz ościennych gmin, 
wójta gm. Strawczyn – Tadeusza Tka-
czyka, sołtys tej miejscowości Moniki 
Jabłońskiej, dyrektora SCKiS Macieja 
Lewandowskiego  oraz dyrektor ZPO 
w Strawczynie Elżbiety Błaszczyk. Ce-
cyliadę rozpoczął Karol Macek – pra-
cownik SCKiS i jednocześnie redaktor 
kieleckiego Radia Planeta.

Jak na okoliczność przystało, głów-
nymi bohaterami muzycznego wieczoru 
byli członkowie orkiestry. To ponad 40 
osób, z których znakomitą większość 
stanowi młodzież z naszej gminy. Orkie-
stra powstała ponad 4 lata temu z inicja-
tywy wójta gminy Strawczyn. To gmina 
zatrudniła dwóch świetnych muzyków 
– nauczycieli: Michała Leśnika i Jacka 
Cielibałę, zakupiła instrumenty i stro-
je, udostępniła salę do nauki i prób. Na 
efekty nie trzeba było długo czekać, już 
po roku orkiestra zaczęła dawać koncer-
ty, na początku skromne, na uroczysto-
ściach gminnych, teraz występuje już 
poza gminą, bierze udział w przeglądach 
i imprezach okolicznościowych.

Cecyliada 2012, to przede wszyst-
kim koncert orkiestry z udziałem soli-
stek: Patrycji  Bujak – klarnet i śpiew 
i Agnieszki  Adamczyk – śpiew, pod 
batutą obydwu, wcześniej wymienio-

Tort dla orkiestry, ufundowany przez Krzysztofa Zapałę, 
z nutami „ sto lat”, oczywiście, dla zespołu.

Sołtys Strawczyna Monika Jabłońska dziękuje orkiestrze za wy-
stęp koszem cukierków.

Publiczność bawiła się na koncercie, jak widać, wspaniale.

Jest w orkiestrach dętych...
Cecyliada 2012

nych nauczycieli muzyki i dyrygentów. 
Repertuar, to znane standardy z wodewi-
li i filmów amerykańskich, utwory bie-
siadne, ale nie zabrakło także utworów 
nieco poważniejszych, z którymi młodzi 
artyści dali sobie radę doskonale. Nic 
dziwnego, że publiczność nie szczędziła 
braw i domagała się bisów, które orkie-
stranci chętnie wykonali.

Po występnie wójt podziękował za 
wspaniały koncert, gratulując muzykom 
i ich kierownictwu wysokiego poziomu 
artystycznego oraz zapewnił dalsze wspar-
cie dla orkiestry, która coraz częściej przy-
czynia się do promocji gminy. Na wiosnę 
np. zespół wyjedzie na koncerty do za-
przyjaźnionej gminy Lipowa, k. Żywca.

Wszyscy muzycy, z okazji swojego 
święta, otrzymali upominki rzeczowe, 
podobnie jak i obydwaj dyrygenci. Po 

koncercie odbył się słodki poczęstunek 
z okolicznościowym tortem, ufundowa-
nym przez Krzysztofa Zapałę, właści-
ciela „Angeliny” i jednocześnie człon-
ka orkiestry (puzon). Do podziękowań 
dołączyła sołtys Strawczyna Monika 
Jabłońska z koszem cukierków dla ze-
społu.

Po koncercie zapytałem wójta gmi-
ny: - jakie odczucia ma inicjator powsta-
nia orkiestry i jej główny orędownik ?

- Występy orkiestry, jej poziom ar-
tystyczny, udział w niej młodych ludzi, 
jest potwierdzeniem słuszności tej ini-
cjatywy. To także satysfakcja, że pomysł 
tak wspaniale zaowocował. Dziś trudno 
sobie wyobrazić jakąkolwiek imprezę 
gminną bez udziału orkiestry. Cieszy 
również fakt zainteresowania się muzyką 
tylu młodych ludzi z naszej – i nie tylko 
– gminy. Tu warto podziękować rodzi-
com za wspieranie twórczych inicjatyw 
swoich dzieci w orkiestrze. To pewnie 
dla nich także duża satysfakcja...

Gminna Orkiestra Dęta wchodzi 
w piąty rok swojego istnienia. To pierw-
szy jubileusz, z okazji którego składamy 
muzykom i ich nauczycielom gratulacje 
i najlepsze życzenia.  (Kos.)

...jakaś siła - głoszą słowa popularnej przed laty piosenki. O tym, że są one 
nadal  aktualne,  świadczył  wieczór muzyki  w  wykonaniu Gminnej  Orkiestry 
Dętej, w sali Samorządowego Centrum Kultury  i Sportu w Strawczynie – 23 
listopada br.
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Goście z Niemiec w Strawczynie

Delegacja niemiecka w jednej z klas ZPO Strawczyn, na lekcji.

W ramach programu Comenius Regio

wykonali tańce ludowe i towarzyskie, bu-
dząc podziw Niemców. W warsztacie na-
ukowym przy ZGK w Strawczynie jego 
kierownik, G. Gad, opowiedział o pracy 
zakładu oraz wymienił z gośćmi uwagi 
i spostrzeżenia na temat gospodarki ko-
munalnej w Polsce i w Niemczech. 

Mimo mglistej pogody, dużą atrak-
cją okazały się wycieczka do Tokarni, 
przejazd bryczką ulicami Strawczyna, 
Niedźwiedzia i Huciska, możliwy dzię-
ki uprzejmości Mariusza  Fronczkow-
skiego, oraz wejście na Górę Perzową. 
W budynku Urzędu Gminy w Straw-
czynie niemieccy partnerzy wysłuchali 
także koncertu orkiestry dętej. Wizyta 
przebiegała w przyjaznej atmosferze, 
a goście urzeczeni byli polską gościnno-
ścią i otwartością. Wyjeżdżali zadowole-
ni, z jasno określonymi wytycznymi do 
pracy na najbliższe miesiące. 

M. Ciszek

Gmina  Strawczyn,  w  porozumieniu 
z  Fundacją  Rozwoju  Dzieci  im.  Jana 
Amosa  Komeńskiego,  realizuje  projekt 
pt. „Od serca dla dziecka II”. Celem pro-
jektu  jest  stworzenie warunków do  lep-
szego rozwoju oraz właściwego żywienia 
dzieciom z rodzin w tym zagrożonych wy-
kluczeniem  społecznym  mieszkających 
na  terenach  wiejskich.  Program  skiero-
wany jest dla dzieci w wieku do lat 3.

W ramach projektu stworzone zostały 
dwie grupy zabawowe w miejscowościach 
Oblęgór i Strawczynek. Program jest finan-
sowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

Urząd Gminy w Strawczynie, wspólnie 
z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 
Komeńskiego, ogłosił nabór dzieci z terenu 
gminy Strawczyn w wieku do lat 3. Spotka-
nia grup zabawowych potrwają do końca 
roku.

„Od serca dla dziecka II”

Tym razem temat projektu brzmi: 
„Badania porównawcze dotyczące sposo-
bów i środków zmniejszania liczby osób 
przerywających naukę szkolną (bez za-
wodu) i możliwości wspierania uczniów 
ze środowisk zagrożonych społecznie 
w szkole i poza nią na terenach wiejskich 
Stadt Südliches Anhalt oraz gminy Straw-
czyn”. Działania koncentrowały się będą 
wokół trzech podstawowych zagadnień: 
obniżenia liczby uczniów z problemami 
szkolnymi i przerywających naukę oraz 
zbadania przyczyn tych zjawisk, a także 
określenia środków zaradczych; efek-
tywnego wykorzystania istniejących już 
„warsztatów naukowych” przy zakła-
dach pracy poprzez dostosowanie pla-
nów nauczania, organizacji zajęć i opra-
cowania materiałów dydaktycznych, 
które umożliwią połączenie teoretycznej 
wiedzy zdobywanej w szkole z zajęciami 
praktycznymi; zdiagnozowania jakości 
oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych oraz skonfrontowania ich z rzeczy-
wistymi potrzebami i zainteresowaniami 
uczniów. 

W ramach realizacji projektu, w dniach 
14 - 16 listopada br., miała miejsce pierw-
sza wizyta robocza. Do naszej gminy przy-
była sześcioosobowa delegacja z Niemiec, 
która została serdecznie powitana przez 
wójta, Tadeusza Tkaczyka, koordynator 
projektu – Elżbietę Błaszczyk i osoby za-
angażowane w jego realizację nauczycie-
li: E. Żelazną, M. Ciszek i K. Siwka oraz 
pracowników UG: T.  Poświat i P.  Jas. 
W czasie spotkania, zorganizowanego 
w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie 
honory gospodyni pełniła H. Snoch, omó-
wiono harmonogram działań na najbliższe 
miesiące, a przede wszystkim wspólnie 
opracowano pytania do ankiety na temat 
oferty zajęć pozalekcyjnych. Porównano 
także pracę pedagoga szkolnego w Polsce, 
którego obowiązki zreferowała J. Bożęc-
ka, z pracą pedagogów niemieckich. Wie-
le uwagi poświęcono kwestii poradnictwa 
zawodowego w szkołach. 

Podczas wizyty zagraniczni goście 
odwiedzili także szkołę w Strawczynie, 
gdzie mieli okazję obejrzeć taneczny wy-
stęp uczniów klas piątych, którzy pod kie-
runkiem nauczycielki wychowania fizycz-
nego – M. Smolarczyk – profesjonalnie 

dokończenie ze str. 1

Lp.

Oznaczenie 
nieruchomości wg. księgi 
wieczystej oraz katastru 

nieruchomości 

Pow.  
nieru-
chom.

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nierucho-
mości w planie miejsco-
wym i sposób jej zagospo-

darowania

Cena  
nieruchomości

1)

Działka 607/1 położona  
w obrębie Strawczyn,  

w centralnej części 
miejscowości, stano-

wiąca własność Gminy 
Strawczyn - zgodnie  
z księgą wieczystą  
KI1L/00081842/2.

600 m2

Nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wie-
czystym, uzbrojona, zabudowana budynkiem 
warsztatowym, stanowiącym odrębny od gruntu 
przedmiot własności. Działka nie posiada bez-
pośredniego dostępu do drogi publicznej, do-
jazd realizowany poprzez sąsiadującą działkę,  
z wjazdem od strony drogi wojewódzkiej. Kształt 
działki regularny, zbliżony do prostokąta.

Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa 
Strawczyn nieruchomość 
położona jest na terenach 
oznaczonych symbolem 
MU - tereny zabudowy 

usługowej i mieszkaniowej.

8 700,00 zł 

(pochodna róż-
nicy pomiędzy 

wartością prawa 
własności a war-
tością użytkowa-
nia wieczystego)

Wykaz nieruchomości w gminie Strawczyn  
przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
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W roku szkolnym 2012/2013 ucznio-
wie  klas  IV  -  VI  Szkoły  Podstawowej 
w  Rudzie  Strawczyńskiej  biorą  udział 
w  projekcie  „Filmoteka  Szkolna.  Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej”. 

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edu-
kacji Filmowej, wraz z Wojewódzkim 
Domem Kultury w Kielcach, są odpowie-
dzią na to, co prezentują komercyjne kina. 
Uczniowie uczestniczą w prelekcji przygo-
towanej przez specjalistę z danej dziedziny 
tematycznej. Potem oglądają film dostoso-
wany do grupy wiekowej oraz zawierający 
problem, który może dotyczyć uczniów. 
Są to filmy trudniejsze w odbiorze, ale nie 
mniej atrakcyjne i ciekawe. Prezentują dużo 
wyższy poziom i opowiadają o bohaterach, 
z którymi młodzi identyfikują się.

Kino współczesne w Rudzie Strawczyńskiej

To są filmy dla nich !

Wybrali cykl Kino Współczesne. Ostatnio, 
wraz z opiekunami A. Chudak i E. Kozieł, po 
raz pierwszy pojechali do WDK w Kielcach. 
Tematem tego spotkania była niepełnospraw-
ność. Prelegentka, w ciekawy sposób, przed-
stawiła problem niepełnosprawności w środo-
wisku szkolnym, a potem zaprosiła uczniów 
na projekcję filmu „Krokodyle z przedmie-

Kinomanii z Rudy Strawczyńskiej przed 
WDK w Kielcach.

ścia”. W trakcie fil-
mu uczniowie żywo 
reagowali na losy 
bohaterów. Najlepszą 
recenzją były pytania 
uczniów w drodze po-
wrotnej: „Kiedy znów 
pojedziemy?”, „Niech 
żałują, ci co nie poje-
chali!”.

W l istopadzie, 
po raz drugi, uczest-
niczyliśmy w pro-
jekcie. Film „Orps” 
bardzo podobał się 
uczniom. Po wysłu-
chaniu ciekawej pre-
lekcji oraz obejrzeniu 
filmu uczniowie mają 
pewność, że walka 
do końca w słusz-
nej sprawie ma sens 
i nigdy nie należy się 
poddawać. 

Za miesiąc znów 
pojadą na film...

Aldona Chudak

Oblęgorskie smerfy, na samym po-
czątku w scenerii baśniowej, zaprezento-
wały swoje zdolności aktorskie, recytując 
wierszyki i śpiewając piosenki. Ich występ 
wszystkich gości rozbawił do łez. Następ-
nie uczniowie ZPO w Oblęgorku (uczest-
nicy drugiego projektu realizowanego 
przez szkołę „Oblęgorska Akademia Ta-
lentów”) odegrali przedstawienie, którego 
scenariusz i układ choreograficzny opra-
cowały – Alicja Gos i Jadwiga Mróz. 

Po uroczystym pasowaniu przedszko-
laków przez dyrektor - Henrykę Cisow-
ską maluchom wręczono upominki, któ-
re wywołały ogromną radość i zachwyt. 
Prezenty zakupiono ze środków EFS, jak 
również część z nich ufundowane zosta-
ły przez wójta – Tadeusza Tkaczyka.

Przedstawienie oraz cudowną ba-
śniową dekorację przygotowały przed-
szkolanki – Agnieszka Majos  i  Kata-
rzyna Rogula.

Ślubowanie oblęgorskich smerfów
W Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku, 9 listopada br., odbyło się 

wielkie świętowanie, gdyż miało miejsce uroczyste ślubowanie przedszkolaków. 

Dyrektor ZPO w Oblęgorku Henryka Cisowska pasuje maluchy na uczniów.
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Sesję otworzył wiceprzewodniczący 
rady Tadeusz Czarnecki, witając uczest-
ników obrad, z wójtem Tadeuszem Tka-
czykiem, radnymi powiatu: Tomaszem 
Zbrógiem i Sfefanem Pacakiem, zastęp-
cą dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
Markiem Kwietniem, a także delegacje 
uczniów, dyrekcji, Rady Pedagogicznej 
i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Korczynie. Radni przyjęli porządek 
obrad i przystąpili do jego realizacji.

Po przyjęciu interpelacji od sołtys 
sołectwa Hucisko Anny Kruszewskiej, 
wójt złożył informacje na temat realiza-
cji uchwał RG oraz ze swoich prac mię-
dzy sesjami rady (omówienie publikuje-
my oddzielnie).

Radni przystąpili następnie do podej-
mowania uchwał, z których dokumentem 
o historycznym znaczeniu było podjecie 
decyzji o nadaniu Szkole Podstawowej 
w Korczynie imienia Jana Pawła II. Ob-
szerne uzasadnienie tego przedsięwzięcia 
przedstawiła dyrektor szkoły Ewa Jakub-
czyk. Radni jednogłośnie podęli tę uchwałę 
a uczestnicy obrad przyjęli tę decyzję bra-
wami. Dyrektor E. Jakubczyk podzięko-
wała za przyjecie aktu prawa miejscowego, 
który pozwoli szkole na realizację progra-
mu związanego z uroczystością nadania 
placówce imienia Wielkiego Polaka.

Korzystając z okazji pobytu na sesji 
zastępcy dyrektora PZD Marka Kwietnia, 
radni zgłosili pod jego adresem kilka py-
tań dotyczących stanu dróg powiatowych 
i chodników na terenie gminy. Apelowa-
no m.in. o poprawę nawierzchni dróg:  
Strawczynek, ulicy Nowowiejskiej, dro-
gi Piotrowiec – Promnik, chodnika przy  
ul. Spacerowej w Strawczynie oraz chod-
nika przy drodze w Kuźniakach. 

Zastępca dyrektora M. Kwiecień 
poinformował, iż długość dróg powia-
towych na terenie naszej gminy wyno-
si 45,5 km i są to drogi, jego zdaniem, 
w dobrym stanie. Stan dróg powiato-
wych (o dł. 1128 km) systematycznie się 
poprawia, lecz nie wystarcza środków na 
realizację wszystkich wniosków miesz-
kańców. Zgodził się też z twierdzeniem 
jednego z radnych, że to powiat powi-
nien ponosić koszty remontu i moder-
nizacji dróg powiatowych. Z powodu 
trudności finansowych, PZD zmuszony 
jest do korzystania z partycypacji gmin 
w tej działalności. Przedstawiciel PZD 
pochwalił naszą gminę za dobrą współ-
pracę w tym zakresie.

Szkoda, że zastępca szefa PZD nie 
ustosunkował się do konkretnych pytań 
radnych...

W dalszej części sesji, radni przyjęli 
uchwały w sprawach:

-  zmiany miejscowych planów  za-
gospodarowania  przestrzennego  so-
łectw Hucisko i Kuźniaki,

-  zmian w budżecie gminy na  rok 
bieżący – spowodowanych m.in. sub-
wencją oświatową, o czym poinformo-
wała skarbnik Justyna Stępień,

-  zmian  w Wieloletniej  Prognozie 
Finansowej Gminy na lata 2012 - 2022 
będących konsekwencją zmian bieżą-
cych w budżecie,

- obniżenia  ceny  skupu  żyta  do 
celów  wymiaru  podatku  rolnego  – 
z 78,86 zł do 50,00 zł za q żyta,

- określenia wysokości  stawek po-
datku  od  nieruchomości  i  środków 
transportowych – szczegóły na stronie 
internetowej gminy,

- uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy  Gminy  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na rok 2013.

Radni przyjęli informację o stanie reali-
zacji zadań oświatowych w gminie Straw-
czyn w roku szkolnym 2011/2012 oraz sta-
nowisko RG w sprawie zagospodarowania 
działki w Korczynie pod budowę oczysz-
czalni ścieków. Inwestycja ta stanie na wy-
kupionym terenie o pow. 1,2 ha, obecnie 
powstaje projekt tego obiektu o przepusto-
wości 1000 m. sześc. na dobę, z możliwo-
ścią powiększenia jej do 1500 m. sześc. 

W interpelacjach sołtys Huciska Anna 
Kruszewska zarzuciła władzy gminnej, 
że przewiduje się zdjęcie dobrego odcin-
ka asfaltu na ulicy Szkolnej i położenia 
tam kostki brukowej. - Są przecież inne 

potrzeby remontowe dróg w gminie, dla-
czego faworyzuje się tylko Strawczyn, 
kosztem innych sołectw ? – pytała sołtys.

Ustosunkowując się do tych zarzu-
tów, wójt stwierdził, iż asfalt na 160 
-metrowym odcinku ul. Szkolnej poło-
żono w 2002 roku, kosztem 29,9 tysięcy 
złotych. W trzy lata później, sposobem 
gospodarczym, wybudowano tutaj chod-
nik, który nie będzie obecnie ruszany. 

Koszt wyłożenia ulicy kostką grani-
tową wyniesie 399,3 tys. złotych - za-
danie w ramach projektu rewitalizacji 
miejscowości Strawczyn.

Z sesji Rady Gminy 

Jan Paweł II patronem szkoły w Korczynie
Uchwalono podatki w 2013 roku

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Korczynie imie-
nia Jana Pawła II, uchwalenie podatków w roku przyszłym oraz zmiana planów 
zagospodarowania przestrzennego sołectw: Hucisko  i Kuźniaki,  to główne  te-
maty, którymi zajęli się radni Rady Gminy na sesji 29 listopada br.

Delegacja uczniów i nauczycieli z Korczyna na sesji Rady Gminy.

Do zarzutów sołtys Huciska odniósł 
się także radny z sołectwa Strawczyn 
Bogdan  Woźniak: - Przebudowa ulicy 
Szkolnej i inne prace w centrum Straw-
czyna, to efekt wniosku sołectwa doty-
czącego rewitalizacji centrum gminy. 
Skoro przyznano nam środki na ten cel, to 
czemu mamy ich nie wziąć ? Nikt nie za-
braniał sołectwu Hucisko zgłosić swojego 
wniosku o unijne pieniądze, mieliście ta-
kie same możliwości – zakończył radny.

Po tej polemice, przewodniczący 
rady Stanisław Zdyb poinformował, że 
następna, sesja budżetowa odbędzie się 
28 grudnia br. Na tym obrady zakończo-
no. (Kos.)

Dyrektor SP w Korczynie, Ewa Jakub-
czyk - czyta, na sesji Rady Gminy, uza-
sadnienie wyboru patrona.
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W zakresie inwestycji: kontynuowana 
jest budowa sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej w Strawczynie, Promniku 
i Oblęgorku, zakończono układanie kostki 
na drodze dojazdowej do zbiornika, prowa-
dzone jest bieżące utrzymanie dróg gmin-
nych, polegające na uzupełnieniu kruszy-
wem ubytków drogowych.

Trwają prace przy realizacji zadań: 
zmiana sposobu użytkowania części po-
mieszczeń SP w Korczynie na świetlicę 
wraz z zagospodarowaniem terenu; rewita-
lizacja Strawczyna.

Zakończono realizację zadania pn. „Usu-
wanie i unieszkodliwianie odpadów zawiera-
jących azbest” z terenu gminy w 2012 r. Usu-
nięto eternit z 67 posesji o łącznej masie 124 
ton. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 
44.804 zł i został współfinansowany ze środ-
ków NFOŚiGW - 50 % i WFOŚiGW - 35 %.

Gmina otrzymała dofinansowanie 
z NPPDL 2012 – 2015 na realizację za-
dania pn. „Budowa chodnika i remonty 
nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - 
Trupień - etap III.”

Podpisano aneks do umowy dotyczącej 
zadania pn. „Budowa szklaku rowerowego 
w gminie Strawczyn”.

W zakresie kultury  i  sportu: zorgani-
zowano: IV Bieg Niepodległości o Straw-
czyńską Milę”, w którym wzięło udział 
ponad 220 zawodników, III Festiwal Pio-
senki Angielskiej dla uczniów klas: I – III, 
w którym uczestniczyły szkoły z Korczyna, 
Niedźwiedzia, Oblęgorka, Rudy Strawczyń-
skiej i Strawczyna, maraton fitness.

23 listopada br. odbyła się Cecyliada – 
piszemy o niej oddzielnie.

27 listopada br. na Targach Kielce ode-
brano wyróżnienie w plebiscycie „Nasze 

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji – 26 października br., wójt nadzorował bądź wykonywał zadania 
związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał RG, przygotowaniem projektów 
nowych uchwał, wykonywaniem budżetu gminy, przygotowaniem projektu budżetu 
gminy na rok 2013, opracowaniem „ Założeń polityki społeczno - gospodarczej gminy 
Strawczyn na 2013 rok”, zarządzaniem kryzysowym (krajowe ćwiczenia teoretyczno 
– praktyczne) oraz gospodarowaniem mieniem gminy.

Dobre Świętokrzyskie” za Centrum Sporto-
wo - Rekreacyjne Olimpic w kat. „usługi”.

W  zakresie  ochrony  przeciwpoża-
rowej: zakupiono nowy, ciężki samochód 
ratowniczo - gaśniczy Mercedes dla OSP 
w Promniku, przeszkolono 14 druhów 
z OSP Promnik i OSP Strawczyn (jednost-
ki Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga-
śniczego) z zakresu kursu dowódców stra-
żaków ratowników.

26 października br. w ZPO Strawczyn 
oraz w świetlicy ośrodka kultury zorgani-
zowana została Powiatowa Giełda Pracy.

Odbyła się comiesięczna narada kadry 
kierowniczej UG i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych.

Gospodarz gminy wziął udział w licz-
nych imprezach na terenie gminy i regio-
nu, zebraniu wiejskim w Promniku, gdzie 
tematem spotkania był montaż ekranów 
dźwiękochłonnych oraz odwodnienie, 
także w wyjeździe na Sycylię, z grupą 
uczniów, w ramach Programu Comenius. 
W ramach tego programu gmina gościła 
w listopadzie delegacje z Niemiec – Pie-
then oraz z Turcji i Irlandii.

W listopadzie gmina gościła delegację 
gminy Lipowa, a głównym tematem spo-
tkania była wymiana młodzieży szkolnej 
w okresie wakacji.

W omawianym okresie wójt wydał 13 
zarządzeń dot. spraw gminy.

Zjazd otworzył sołtys wojewódzki Fe-
liks  Januchta, witając zacnych gości: po-
słów Mirosława Pawlaka i Marka Gosa, 
wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę 
Pałkę – Korubę, przewodniczącego Rady 
Powiatu Józefa Szczepańczyka, wicestaro-
stę powiatu Zenona Janusa, przedstawicieli 
instytucji i organizacji współpracujących na 
co dzień z sołtysami, wójtów i burmistrzów 
oraz licznie przybyłych gospodarzy wsi. 
Miłym akcentem zjazdu było wręczenie 
grawertonów i dyplomów – podziękowań 
osobom współpracującym ze SSZK.

W części roboczej przedstawiciele in-
stytucji, działających na rzecz rolnictwa, 
poinformowali o swojej pracy i przedstawi-
li bogatą ofertę rolnikom. Orange propono-
wała m.in. nowoczesne systemy połączeń 
oraz sprzęt telefoniczny, Bank Spółdziel-
czy w Kielcach oferował przystępne kre-
dyty i – od nowego roku – bankomaty bio-
metryczne (na odcisk palca), jako pierwszy 
bank w regionie, przedstawiciele PZU oraz 
KRUS zachęcali rolników do ubezpie-
czeń, także tych dobrowolnych, pracownik 
Państwowej Inspekcji Pracy mówił o wy-

padkowości w gospodarstwach rolnych, 
a przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej 
Policji o bezpieczeństwie w regionie, pod-
kreślając, że wskaźnik bezpieczeństwa na-
leży u nas do najwyższych w kraju.

O swojej pracy w Sejmie na rzecz rol-
ników oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
poinformowali posłowie (PSL) Mirosław 

W czasie przerwy w obradach sołty-
si wzięli udział w konkursie wiedzy o bhp 
w rolnictwie pn. „Bezpieczny sołtys”, przy-
gotowanym przez KRUS i PIP. 12 - pytanio-
wy test najlepiej, bo bezbłędnie, rozwiązała 
sołtys Tumlina Wyknia - Urszula  Struż. 
Z naszej gminy wyróżniono sołtys Małogo-
skiego Annę Szczykutowicz  – Gos, która 
w nagrodę otrzymała sprzęt agd.

W zjeździe z naszej gminy uczestni-
czyli sołtysi: Anna Szczykutowicz – Gos, 
Monika Jabłońska, Kazimiera Jarząbek, 
Anna Kruszewska, Marian Piec, Teresa 
Raczyńska,  Barbara  Stępień, Grzegorz 
Stępień, Kazimierz Wieczorek i Henryk 
Zapała.

Po części oficjalnej uczestnicy zjazdu 
wzięli udział w uroczystym obiedzie i tra-
dycyjnych „andrzejkach”.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Powiatowy Zjazd Sołtysów w Łopusznie

Gospodarze wsi  
o swoich problemach

Blisko 200 sołtysów z powiatu kieleckiego spotkało się 24 listopada w gościnnych 
salach Zakładów Mięsnych WiR w Łopusznie na kolejnym powiatowym zjeździe go-
spodarzy wsi. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej, 
pod patronatem starosty powiatowego oraz przewodniczącego Rady Powiatu.

Pawlak i Marek Gos. 
Sporo miejsca po-
święcono m.in. nowej 
ustawie o gospodarce 
odpadami, obowiązu-
jącej w praktyce od 1 
lipca przyszłego roku. 

P o z y t y w n y m 
aspektem wprowa-
dzenia nowych zasad 
gospodarki odpadami 
będzie, miejmy na-
dzieję, uregulowanie 
problemów ze śmie-
ciami oraz likwidacja 
plagi „dzikich wysy-
pisk”, m.in. na obrze-
żach lasów. Delegacja sołtysów z gminy Strawczyn na zjeździe w Łopusznie.
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Maraton Fitness 
16 - 17 listopada Centrum Sportowo – 

Rekreacyjne OLIMPIC zorganizowało Ma-
raton Fitness, podczas którego uczestnicy 
mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach. 

Nowością jest trening SPINN, czyli 
jazda na rowerkach treningowych przy dy-
namicznej muzyce. Sala Spinn wyposażo-
na jest w 9 profesjonalnych rowerów oraz 
system nagłośnienia.

Zainteresowanie Maratonem Fitness 
przewyższyło oczekiwania. Na każdych zaję-
ciach (aerobik, aqua aerobic, nordic walking 
oraz SPINN) był komplet uczestników. 

Andrzejki 2012 
30 listopada, to jak co roku, dzień wróżb 

i dobrej zabawy. Tym razem spotkaliśmy się 
w świetlicy w Chełmcach. Wszystkie dzie-
ci, miały możliwość wywróżenia imienia 
swojej sympatii, dowiedzieć się co czeka 
ich w przyszłości oraz na co powinny zwró-
cić uwagę w najbliższym roku. Nie zabrakło 
konkursów z upominkami a także tradycyj-
nego lania wosku przez klucz. Wiele radości 
sprawiły konkursy i zabawy taneczne.

Mikołajki na pływalni OLIMPIC 
6 grudnia Mikołaj odwiedził pływalnię 

OLIMPIC w Strawczynku. Dzieci miały 
mnóstwo frajdy, a to za sprawą nie tylko 
słodkich upominków, ale i licznych gier 
i zabaw. Całe rodziny mogły także obej-
rzeć wspólnie świąteczną bajkę. Czas go-
ściom pływalni umilała także wyjątkowa 
muzyka, przygotowana na ten wieczór. 

Pływalnia OLIMPIC  
w dni świąteczne 

24.12 (wigilia) – czynne 6:00 – 14:00,  
25.12 (Boże Narodzenie) – nieczynne, 
26.12 (II Dzień Świąt) – czynne 14:00 – 22:00, 
31.12 (Sylwester) – czynne 6:00 – 14:00, 
01.01 (Nowy Rok) – nieczynne, 
06.01 (Trzech Króli) – czynne 14:00 – 22:00

Pływalnia OLIMPIC  
– oferta cenowa na ferie 2013!
W dniach 14 - 28 stycznia 2013 r. 

w dni powszednie do godz. 16:00 spe-
cjalna oferta „2 za 1” – płacisz za pierw-
szą godzinę, druga gratis ! Zapraszamy

Jeszcze w poprzednim sezonie grali w II Zagnańskiej Lidze 
Futsalu (ZLF), gdzie zajęli 4 pozycję, która nie premiowała ich 
awansem. Organizatorzy postanowili powiększyć I ligę z 13 do 
14 drużyn. Na ten fakt złożył się niespodziewany, lecz zasłużony 
awans wtedy jeszcze Jedynki Strawczyn.

Przyszedł nowy sezon, a z nim sponsor oraz nowa nazwa dru-
żyny. Olimpic Strawczyn od dwóch tygodni startuje w najwyższej 
lidze w Zagnańsku i po dwóch kolejkach plasuje się na 6 pozycji.

Naszą drużynę reprezentują: Paweł Picheta (bramkarz), Mar-
cin Zieliński (kapitan), Bartosz Sosiński, Karol Sikora, Michał 
Ciszek, Marcin Nawrot, Mateusz Majka, Piotr Snoch, Bartosz 
Banaś, Karol Majka, Kamil Zapała, Sławomir Kwiecień, Ma-
teusz Woźniak, Jarosław Raczyński.

Olimpic Strawczyn w I lidze ZLF !

Specjalny serwis drużyny Olimpic Strawczyn na stronie: 
www.olimpicstrawczyn.futbolowo.pl.

14 listopada, w sali Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
odbył się finał gminny III Festiwalu Pio-

III Festiwal Piosenki Angielskiej
senki Angielskiej. Organizatorami konkur-
su byli SCKiS w Strawczynie oraz Szkoła 
Podstawowa w Niedźwiedziu.

W festiwalu 15 dzie-
ci, klas I – III, reprezen-
towało 5 szkół z terenu 
gminy: SP Korczyn, 
SP Niedźwiedź, ZPO 
Oblęgorek, SP Ruda 
Strawczyńska i ZPO 
Strawczyn.  I  miej-
sce zdobyły ex aequo: 
Gabriela Błaszczyk 
z ZPO w Strawczynie 
oraz Stella Jankowska 
z SP w Rudzie Straw-
czyńskiej. Wręczono 
nagrody także za II i III 
m. oraz wyróżnienia.

27 listopada, na Targach Kielce, 
odbyła się uroczysta gala wręczenia 
nagród w plebiscycie „Nasze Dobre 
Świętokrzyskie”. To był wyjątkowy 
wieczór dla gminy Strawczyn, która 
otrzymała wyróżnienie w kategorii 
„usługi” za Centrum Sportowo - Re-
kreacyjne OLIMPIC. 

Kapituła doceniła jakość obsługi 
klientów centrum a także różnorodną 
ofertę sportową i rekreacyjną. Na-
grodę odebrał Maciej  Lewandow-
ski, dyrektor Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie 
– na  zdjęciu  obok. Podczas gali 
przygotowano stoisko promocyjne, 
dzięki czemu wszyscy goście mieli 
możliwość zapoznania się z ofertą 
Centrum Sportowo - Rekreacyjnego 
OLIMPIC a także zobaczenia wielu 
zabytków gminy Strawczyn na pre-
zentacji multimedialnej.

Z życia Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu
Gmina Strawczyn wyróżniona!



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
 e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

www.rzeczoznawca.kielce.pl
www.wycena.kielce.pl

WYCENA:
- gruntów, budynków, lokali,

- służebności przesyłu 
(słupy ee, wod.kan., gaz)

DLA CELU:
kupna, sprzedaży, zamiany, rozliczenia, 

zabezpieczenia kredytu, roszczeń, innych
tel.: 514 784 459

m.sliwa@rzeczoznawca.kielce.pl

Interpelacja dotycząca naprawy drogi po-
wiatowej 0450 T w Rudzie Strawczyńskiej.

Odpowiedź starosty kieleckiego: w odpo-
wiedzi na interpelację radnego powiatowego 
Tomasza Zbróga informuję, że w bieżącym 
roku w miejscowości Ruda Strawczyńska 
największe ubytki w nawierzchni jezdni zo-
staną uzupełnione masą na zimno. Dalsze 
prace będą kontynuowane wiosną 2013 r. 
w ramach remontów cząstkowych.

Interpelacja dotycząca oczyszczenia terenu 
wzdłuż drogi powiatowej 0492T w Strawczynie na 
ul. Żeromskiego oraz wybudowania tam chodnika. 

Odpowiedź starosty: w odpowiedzi na 
interpelację informuję, że zostaną wykonane 
przez PZD w Kielcach roboty związane z bie-
żącym utrzymaniem drogi. Budowa chodnika 
będzie możliwa, po wcześniejszym uregulo-
waniu przez gminę Strawczyn zobowiązań 
finansowych względem powiatu kieleckiego.

Interpelacja ws. zamontowania znaku 
stop na skrzyżowaniu dróg powiatowych 
w miejscowości Oblęgór. 

Odpowiedź starosty: informuję, że w li-
stopadzie br. wyżej wymienione skrzyżowa-

nie zostanie uzupełnione znakami A -7 ustąp 
pierwszeństwa przejazdu. 

Interpelacja ws. naprawy drogi powiatowej 
w miejscowości Strawczynek. ul. Nowowiejska.

Odpowiedź starosty: informuję, że w bie-
żącym roku w miejscowości Strawczynek,  
ul. Nowowiejska największe ubytki w na-
wierzchni jezdni zostaną uzupełnione masą na 
zimno. Dalsze prace będą kontynuowane wio-
sną 2013 r. w ramach remontów cząstkowych.

Interpelacja ws. zamontowania znaków 
drogowych (Małogoskie i Akwizgran) na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 786 z dro-
gami powiatowymi w kierunku miejscowości 
Akwizgran i Małogoskie.

Odpowiedź starosty: informuję, że zgod-
nie z ustawą o drogach publicznych, ozna-
kowanie drogi należy do zarządcy tej drogi. 
W celu ustawienia ww. znaków z miejscowo-
ściami Małogoskie i Akwizgran należy zwró-
cić się do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach.

Interpelacja ws. zamontowania progów 
zwalniających lub fotoradaru w miejscowo-
ści Oblęgorek.

Wieści z powiatu

Starosta odpowiada  
na interpelacje radnego

Sesje rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami to okazja do zapoznania się z róż-
nego rodzaju zagadnieniami, wymagającymi rozwiązania. Jako radny powiatowy staram 
się uczestniczyć w większości z nich. W związku z pojawiającymi się problemami przed-
stawianymi przez mieszkańców, radnych i sołtysów gminy Strawczyn, a związanymi ze 
Starostwem Powiatowym,  jako radny powiatowy wystosowałem szereg  interpelacji do 
starosty kieleckiego. Poniżej przedstawiam część odpowiedzi, jakie uzyskałem na moje 
zapytania.

Odpowiedź starosty: informuję, że rozpo-
rządzenie ministra infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych dla znaków i sygna-
łów drogowych i warunków ich umieszczenia 
na drogach nie wyklucza montażu progów 
zwalniających na drogach powiatowych. Do-
tychczas na drogach powiatowych nie stoso-
wano progów zwalniających ani też nie mon-
towano fotoradarów. Jeżeli gmina Strawczyn 
uzna za zasadne ustawienie fotoradaru przy 
drodze powiatowej w miejscowości Oblęgo-
rek, to PZD wyrazi zgodę.

Interpelacja ws. naprawy drogi powiato-
wej w miejscowości Korczyn.

Odpowiedź starosty: informuję, że naj-
większe ubytki w nawierzchni uzupełnione 
będą masą na zimno w tym roku. Dalsze pra-
ce będą kontynuowane wiosną 2013 r. w ra-
mach remontów cząstkowych. 

W następnych numerach postaram się 
zaprezentować kolejne odpowiedzi starosty 
kieleckiego na wystosowane interpelacje. 

Korzystając z okazji, chciałbym życzyć 
wszystkim Mieszkańcom gminy Strawczyn 
Świąt wypełnionych radością i miłością, nio-
sących spokój i odpoczynek. Nowego Roku 
spełniającego wszelkie marzenia oraz pełne-
go optymizmu, wiary i szczęścia.

Tomasz Zbróg
Radny powiatu kieleckiego

Uczniowie  Szkoły  Podstawowej 
w  Rudzie  Strawczyńskiej  uczcili  94 
rocznicę  odzyskania  niepodległości. 
W rytmie pieśni żołnierskich przypo-
mnieli okoliczności odrodzenia Polski 
po 123 latach niewoli. Szczególne wra-
żenie  zrobiły  piosenki  partyzanckie 
zaśpiewane przez uczniów klasy VI. 

W podniosłej atmosferze uczniowie 
wysłuchali wierszy o nadziei, wolności 
i marzeniach o niepodległej Polsce. Sło-
wami „Roty” – „Nie rzucim ziemi, skąd 
nasz ród” zakończono akademię przygo-
towaną przez J. Gołuch  i A.  Szymań-
ską.

To jest Polska!

Życzę wszystkim Mieszkańcom,
aby magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

przyniosła spokój i radość oraz wzajemną życzliwość
a Nowy Rok obdarował pomyślnością i szczęściem.

Piotr Żołądek
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego


