
Laureaci „Pereł Samorządu” – w środku wójt naszej 
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Założenia polityki społeczno  
-gospodarczej na rok 2013

Gala w Pałacu Prymasowskim w Warszawie

17 stycznia br., w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, pod-
czas gali finałowej, ogłoszono wyniki rankingu „Perły Samorządu 
2012”, który zorganizowała Redakcja Dziennika „Gazety Praw-
nej”. Ranking jest rozwinięciem projektu „Europejska Gmina - 
Europejskie Miasto”. 

Gmina Strawczyn zajęła 5 miejsce w kategorii „Gmina wiej-
ska”, zaś wójt - Tadeusz Tkaczyk - 7 lokatę w kategorii „Najlepszy 
włodarz – gmina wiejska”. Biorąc pod uwagę województwo świę-
tokrzyskie, jesteśmy na 1 miejscu w obu kategoriach. Oprócz na-
szej gminy w rankingu znaleźli się wójt gminy Bieliny – Sławomir 
Kopacz oraz dwie gminy: Bieliny i Morawica.

„Perły Samorządu”  
dla wójta i gminy Strawczyn

• Strawczyn najlepszy wśród 
samorządów gminnych
• Statuetka dla DEFRO

Statuetkę, z rąk redaktora naczelnego „Echa Dnia” Stanisława Wróbla, odbiera 
wójt naszej gminy - Tadeusz Tkaczyk. 

Co nas czeka ?
Na ostatniej w ub. roku sesji Rady 

Gminy - 28 grudnia - radni, obok bu-
dżetu, przyjęli także „Założenia polityki 
społeczno – gospodarczej” na rok 2013.” 
Co, wg. tego dokumentu, czeka miesz-
kańców gminy Strawczyn w roku 2013 ?

Podstawą opracowania „założeń” są 
uchwały Rady Gminy, dotyczące planów roz-
woju, a także wnioski zgłaszane do projektu 
budżetu przez: mieszkańców, sołtysów, rad-
nych, pracowników merytorycznych Urzędu 
Gminy i kierowników jednostek gospodar-
czych oraz w ramach Funduszu Sołeckiego.

W zakresie infrastruktury technicz-
nej gminy, w gospodarce wodno – ścieko-
wej, uwzględniono: wykonanie projektu na 
budowę oczyszczalni ścieków w Korczy-
nie, budowę dwóch odcinków kanalizacji: 
w Strawczynie – ul. Górna oraz Oblęgorku 
– Leścina, budowę wodociągów i kanaliza-
cji w Oblęgorku (k. kurników), w Promni-
ku (Madejówka, ul. Starowiejska od strony 
Kościelnej, ul. Kielecka, do CPN oraz Ka-
mieniec i w Niedźwiedziu (za szkołą). 

- czytaj na str. 2

Lider Regionu 2012



2 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

Zdaniem organizatorów, stara formuła 
konkursowa odbiegała od nowej rzeczywi-
stości. Postanowiono bowiem sprawdzić nie 
tylko promocyjno – kulturalne dokonania 
gmin, ale także w praktyce jak potrafiły sobie 
poradzić z pozyskaniem środków unijnych 
w latach 2007 – 2012. Oczywiście, chodzi-
ło nie tylko o realizację projektów na jednej 
płaszczyźnie: inwestycyjnej, ale także spo-
łecznej, chociażby poprzez wykorzystanie 
pieniędzy z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego – Kapitał Ludzki. 

Ideą rankingu było wybranie najlep-
szych prezydentów, burmistrzów i wójtów 
oraz gmin, wyróżniających się szczególną 
działalnością w zakresie inwestycji, ochro-
ny środowiska oraz turystyki, sportu i re-
kreacji. Sprawdzano nie tylko działania 
promocyjno - kulturalne, ale też wzięto 

Gala w Pałacu Prymasowskim w Warszawie

„Perły Samorządu”  
dla wójta i gminy Strawczyn

pod lupę działania gmin oraz to jak potra-
fiły sobie poradzić z pozyskaniem środków 
unijnych w latach 2007 – 2012. 

W rankingu, przygotowanym przez spe-
cjalistów, brano pod uwagę pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, ich ilość, inwestycje 
w infrastrukturę techniczną, sportową, tury-
styczną. 

 - Cieszę się z nagrody, albowiem ktoś 
dostrzega, że mamy trafione inwestycje, które 
służą mieszkańcom. Dzięki temu wzrasta pre-
stiż gminy a nasze grunty zyskują na wartości 
– powiedział wójt Tadeusz Tkaczyk po cere-
monii wręczenia wyróżnień. To wyróżnienie 
jest nie tylko dla wójta, ale także dla radnych, 
którzy wspólnie podejmują dobre decyzje.

Także Certyfikat Euro - Renoma

Gmina Strawczyn otrzymała w stycz-
niu br. Certyfikat Euro – Renoma. Jest to 
wyróżnienie przyznawane tym podmio-

tom, które są dobrze postrzegane w spo-
łecznościach lokalnych, które są gminami 
godnymi polecenia i współpracy. 

Certyfikat został przyznany przez Eu-
ropejski Rejestr Renomowanych. Program 
ten promuje i wspiera jedynie te podmioty 
(przedsiębiorstwa i instytucje), które odzna-
czają się, na tle innych, szczególną solidno-
ścią i jakością, a także opierają swą działal-
ność na zasadach etyki biznesowej. 

Celem programu jest wspieranie przed-
siębiorstw i instytucji w budowaniu ich repu-
tacji, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku 
oraz wyróżnieniu spośród konkurencji, a tak-
że zwiększenie liczby firm działających zgod-
nie z prawem, z odpowiedzialnością prawną 
i cywilną oraz ze standardami europejskimi 
w sposób jasny i zrozumiały dla każdego.

To wyróżnienie jest dla gminy ogrom-
nym zaszczytem i satysfakcją z osiągniętych 
wyników. Dzięki takim wyróżnieniom mamy 
pewność, że działania samorządowe, które 
podejmuje gmina, są dostrzegane. Pokazu-
jąc swoje osiągnięcia, sukcesy promujemy 
nie tylko naszą gminę, ale także cały region 
na arenie międzynarodowej. Dajemy w ten 
sposób przykład dobrych praktyk dla innych 
samorządów. (P.J.)

dokończenie ze str. 1

Po raz pierwszy ta nagroda gospodarcza 
woj. świętokrzyskiego otrzymała tak wysoką 
oprawę: patronat nad nią objął wicepremier 
i minister gospodarki Janusz Piechociński. 
Imprezę poprowadził znany prezenter telewi-
zyjny Krzysztof Ibisz, a o wyraz artystycz-
ny zadbali zwycięzcy III edycji telewizyjnej 
„Bitwy na głosy”- zespół Andrzeja Pia-
secznego. Patronat nad plebiscytem objęli: 
marszałek województwa Adam Jarubas 
i wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba, 
którzy wręczali statuetki. Pomagali im: staro-
sta powiatu kieleckiego Zdzisław Wrzałka, 
jego zastępca Zenon Janus oraz posłowie do 
Sejmu i Europarlamentu z naszego regionu.

W tym doborowym gronie najbardziej 
przedsiębiorczych ludzi regionu znaleźli się 
także przedstawiciele naszej gminy. W katego-
rii Samorząd Liderem Regionu 2012 została 
gmina Strawczyn. Statuetkę odebrał wójt Ta-
deusz Tkaczyk. W specjalnie wydanym na tę 
okoliczność folderze, włodarz naszej gminy 
powiedział m.in.: „Bardzo się cieszę, że nasza 
„mała Ojczyzna”, jaką jest gmina Strawczyn, 
została zauważona przez Kapitałę Plebiscytu 
Lider Regionu 2012. To wyróżnienie jest dla 
nas ogromnym zaszczytem i satysfakcją z osią-
gniętych wyników. Dzięki temu, mamy pewność, 
że działania samorządowe, które podejmujemy, 
są dostrzegane. Pokazując swoje osiągnięcia 
i sukcesy, promujemy nie tylko naszą gminę, ale 
także cały region na arenie międzynarodowej”.

We wspomnianym folderze o gminie można 
przeczytać m.in.: „Chociaż Strawczyn to jedna 
z najbardziej malowniczych gmin w wojewódz-
twie świętokrzyskim, nie tylko walory przyrodni-
cze stanowią o jej atrakcyjności. Władze gminy, 
na czele z wójtem, doskonale rozumieją, że nie 
tylko naturalne środowisko, zabytki sakralne 
oraz wycieczki „szlakiem wielkich pisarzy” 
przyciągają tu turystów. Postawiły także na bu-
dowę i rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej. Pe-
rełką jest przede wszystkim Centrum Sportowo 
- Rekreacyjne Olim-
pic w Strawczynku 
oraz zbiornik wodny 
Strawczyn”.

 W kat. „Prze-
mysł metalowy” 
miano Lidera Re-
gionu 2012 zdobyło 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
DEFRO z Rudy 
Strawczyńskiej . 
W uzasadnieniu 
tej nagrody czyta-
my m.in.: „ Ostat-
nie lata przynoszą 
ogromnie dyna-
miczny rozwój fir-
my, która powstała 
w 2000 roku, cho-
ciaż początków 

przedsiębiorstwa należy szukać w latach 70. 
ubiegłego stulecia. Pasmo sukcesów sprawi-
ło, że już w ciągu 11 lat marka DEFRO stała 
się synonimem najnowocześniejszych tech-
nologii i rozwiązań na polskim rynku”

Właściciel firmy Robert Dziubeła tak 
określa sukcesy firmy: „ Od lat rozwój firmy 
jest stabilny i z każdym rokiem umacniamy 
się na pozycji lidera w zakresie projektowa-
nia, technicznych i projektowych innowacji 
oraz tworzenia nowoczesnych rozwiązań. 
Nasze, wieloletnie doświadczenie pozwala 
nam zaspokajać potrzeby najbardziej wyma-
gających klientów oraz zaprojektować funk-
cjonalne, estetyczne i nowoczesne urządzenia 
grzewcze”.

Statuetkę Lidera Regionu 2012 odebrała 
w imieniu firmy DEFRO główna księgowa 
Jadwiga Jakubczyk.

Dodajmy, że na gali - w Hotelu Kongre-
sowym - Strawczyn reprezentowała wielo-
osobowa delegacja ludzi zasłużonych w roz-
woju gminy.  (Kos.)

Lider Regionu 2012

Już po raz trzynasty odbyła się wielka gala Plebiscytu Lider Regionu. W sali widowi-
skowej Hotelu Kongresowego w Kielcach zgromadzili się przedstawiciele 29 firm i insty-
tucji, których Kapituła Plebiscytu uhonorowała statuetką Lidera Regionu 2012.

Statuetkę Lidera Regionu 2012 dla firmy DEFRO odbiera z rąk po-
słanki Marzeny Okły - Drewnowicz, główna księgowa przedsiębiorstwa 
Jadwiga Jakubczyk. Gratulują: marszałek woj. świętokrzyskiego Adam 
Jarubas i wicestarosta powiatu kieleckiego Zenon Janus.

• Strawczyn najlepszy wśród 
samorządów gminnych
• Statuetka dla DEFRO
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dokończenie ze str. 1

W planie ujęto też: wykonanie pro-
jektu na rozbudowę ujęcia wody i stacji 
uzdatniania wody w Strawczynie, pro-
jektu na budowę kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Kieleckiej (od nr 107 do nr 117) 
i w ul. Św. Tekli w Promniku.

W infrastrukturze drogowej – 
drogi wojewódzkie: kontynuacja roz-
budowy drogi wojewódzkiej nr 786: 
Częstochowa – Włoszczowa – Kielce, 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego WŚ: w miejscowościach – 
Promnik i Ruda Strawczyńska.

W ramach rewitalizacji Strawczyna 
planowane jest wykonanie dodatkowe-
go odcinka chodnika przy drodze woje-
wódzkiej nr 748 – ul. Żeromskiego, od 
ul. Młynarskiej w stronę Rudy Straw-
czyńskiej – szczegóły w oddzielnym 
materiale.

Wykonanie zadań przy drogach 
powiatowych będzie uzależnione od 
środków własnych oraz Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach, jak również od 
możliwości pozyskania dofinansowania 
z programów pomocowych.

Drogi gminne: W związku z ogło-
szeniem naboru o dofinansowanie pro-
jektów w ramach „Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych”, 
planowane jest pozyskanie środków na 
budowę chodnika i remont nawierzchni 
ul. Turystycznej w miejscowości Straw-
czynek – etap III.

W 2013 r. zakłada się także moder-
nizację dróg gminnych poprzez położe-
nie masy mineralno – asfaltowej jedynie 
w przypadku pozyskania środków finan-
sowych z zewnątrz.

Oświetlenie drogowe – w ramach 
funduszy sołeckich, związanych z oświe-
tleniem drogowym, planuje się prace po-

legające na: dobudowie oświetlenia dro-
gowego w Akwizgranie - wzdłuż drogi 
powiatowej, dobudowie oświetlenia dro-
gowego w Chełmcach, ul. Poręby i ul. 
Świętokrzyskiej, dobudowie oświetlenia 
w Kuźniakach, przy drodze powiatowej 
(k. pieca hutniczego), podwieszenia 
opraw oświetleniowych w Strawczynie, 
Rudzie Strawczyńskiej i Oblęgorku. 

Planowany 
jest także do-
raźny montaż 
opraw oświe-
t l en iowych , 
których do -
budowa n ie 
będzie wyma-
gała dużych 
n a k ł a d ó w 
finansowych 
i dokumenta-
cji wykonaw-
czej.  Wyko-
nanie tych zadań uzależnione będzie od 
możliwości finansowych gminy.

Gazyfikacja – kontynuowane będą 
rozmowy z Karpackim Zakładem Gazy-
fikacji w sprawie dostarczenia gazu na 
teren gminy.

Budownictwo i zagospodarowanie 
przestrzenne – kontynuowane będą za-
dania dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej: rewitalizacja Strawczyna, 
zmiana sposobu użytkowania części po-
mieszczeń SP w Korczynie na świetlicę 
wiejską wraz z zagospodarowaniem te-
renu oraz budowa szlaku rowerowego 
w gminie.

Ponadto złożony został wniosek 
o dofinansowanie rozbudowy instalacji 
solarnej na terenie Centrum Sportowo - 
Rekreacyjnego w Strawczynku.

W 2012 r. rozpoczęto prace projekto-
we na budowę przedszkola w Strawczy-

nie. Zadanie to planowane jest do reali-
zacji w kolejnych latach.

Przewiduje się też rozpoczęcie prac 
związanych z nadbudowa łącznika i za-
plecza sali gimnastycznej w ZPO oraz 
kontynuację budowy parkingu w Straw-
czynie. Na te zadania gmina posiada do-
kumentację i pozwolenia na budowę.

W optymistycznej wersji, gdy będzie 
możliwość pozyskania dodatkowych 
środków z zewnątrz, bądź pojawienia się 
wolnych środków własnych, mogą być 
realizowane takie zadania, jak: budowa 
ściany wspinaczkowej, toru sprawno-

ściowego, pola do minigolfa itp. na tere-
nie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego 
w Strawczynku oraz zagospodarowanie 
terenu – Glinianki w Korczynie. Do-
datkowo, w miarę potrzeb i możliwości 
finansowych gminy, mogą być prowa-
dzone remonty istniejących obiektów 
oświatowych na terenie gminy.

W roku 2013 kontynuowane będą 
prace związane z wprowadzaniem jed-
nostkowych zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny, a w miarę możliwości finansowych 
rozpoczęta zostanie procedura związana 
z aktualizacją „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy”.

O planach w pozostałych sferach ży-
cia społeczno - gospodarczego gminy – 
w następnym numerze „ZS”. 

(Kos.)

Założenia polityki społeczno - gospodarczej na rok 2013

Co nas czeka ?

Jeden z najładniejszych zbiorników wodnych w regio-
nie - zalew w Strawczynie - otrzymał ostatnio godny dojazd 
- drogę z czerwonej kostki brukowej. Dzięki niej dojazd do 
pięknego miejsca rekreacyjnego w gminie będzie bardziej 
komfortowy. Posłuży on także spacerowiczom.

Inwestycja powstała ze środków gminy z wykorzystaniem 
systemu gospodarczego budowy. Remont drogi przeprowadzi-
li bowiem pracownicy Urzędu Gminy, przy pomocy pracow-
ników interwencyjnych. Kostka brukowa oraz krawężniki po-
chodziły z rozbiórki rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 
786 w Promniku i Rudzie Strawczyńskiej. Materiały te przeka-
zała gminie firma TRAKT, za zgodą Świętokrzyskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich. Prace wykonano jesienią ub. roku.

Na wiosnę cztery progi zwalniające zostaną pomalowane, 
dla lepszej widoczności.

„Hochlówka” jak spacerowy bulwar

Remont ul. Turystycznej będzie w tym roku kontynuowany.
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O zaawansowaniu realizacji tego 
projektu rozmawialiśmy ostatnio z kie-
rownikiem Referatu Rozwoju Lokalnego 
Urzędu Gminy - Ewą Wawrzeńczyk.

Zaczęto od zagospodarowania terenu 
wokół Urzędu Gminy: powstał tutaj par-
king dla samochodów, z wydzielonym sto-
jakiem dla rowerów, także droga manew-
rowa wokół urzędu, modernizowany jest 
budynek gospodarczo – garażowy za UG 
(nowy dach, stolarka budowlana, elewacja 
wewnętrzna, dobudowana będzie wiata dla 
kontenerów na odpady). Wykonane będzie 
ogrodzenie wokół urzędu, niebawem staną 
tutaj nowe kosze na śmieci, gazony z zie-
lenią oraz tablice informacyjne.

W ramach tego projektu powstaje chod-
nik przy głównej ulicy gminy – Żerom-
skiego, od kamienia Żeromskiego do Rudy 
Strawczyńskiej. Chodnik budowany jest 
po jednej stronie ulicy (po stronie kamienia 
pisarza), z kostki brukowej. Jego długość 
wyniesie 840 metrów. Główna ulica Straw-
czyna otrzyma nowe gazony z zielenią oraz 
kosze na śmieci.

Przewiduje się także remont ul. 
Szkolnej - od ul. Żeromskiego do parku. 
Wiosną ulica zostanie utwardzona kostką 
brukową. To zadanie spotkało się z kry-
tyką sołtys Huciska (po co zrywać dobry 
asfalt ?), ale – przypomnijmy – projekt 
zyskał wcześniej akceptację Rady Gmi-

ny. Kostka brukowa nada ulicy nieco za-
bytkowego charakteru.

Na początku roku rozstrzygnięto 
przetarg na budowę szlaku rowerowe-
go w gminie. Wygrała go firma IKAR 
z Widełek, w gm. Daleszyce, za kwotę 
364 tys. zł. Firmie przekazano już plac 
budowy, zakończenie inwestycji zapla-
nowano na koniec maja br. Dodajmy, 
że szlak rowerowy powstanie w miejsce 
starej trasy, wiodącej przez miejscowo-
ści: Chełmce, Promnik, Strawczyn, Kuź-
niaki, Hucisko, Niedźwiedź, Oblęgór 
i Oblęgorek – długości ok. 36 km. W ra-
mach tego zadania powstanie także taras 
widokowy na Górze Sieniowskiej.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć 
tego roku w gminie jest „ Zmiana sposo-
bu użytkowania części pomieszczeń SP 
w Korczynie na świetlicę wiejską, wraz 
z zagospodarowaniem terenu”.

Wartość tego zadania oszacowano na 
530 tys. zł, przy czym dofinansowanie ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wyniesie 328 tys. zł. Zadanie 
polega na dobudowaniu klatki schodowej 
do części starej szkoły, wykonanie szybu 
windowego, stara część otrzyma nowe po-
krycie dachowe z blachy w kolorze brązo-
wym, elewację zewnętrzną, urządzenie te-
renu. Powstanie też plac zabaw dla dzieci.

Obecnie trwają roboty wykończenio-
we wewnątrz obiektu. Zakończenie zada-
nia przewidziano na koniec czerwca br.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym 
gminy, w tym roku, jest adaptacja podda-
sza ZPO w Strawczynie na młodzieżowe 
schronisko turystyczne. Roboty są moc-
no zaawansowane, wykonują je pracow-
nicy UG. Powstają tutaj sypialnie dla 
ok. 40 młodych turystów. Pokoje zosta-
ły wyposażone w nowoczesne łazienki. 
Prace mają być zakończone do wakacji.

Jak powyższego wynika, mimo trud-
nej sytuacji finansowej (dotychczasowe 
inwestycje sporo kosztowały), gmina nie 
rezygnuje z inwestycji, wykonując wiele 
prac w systemie gospodarczym. (Kos.)

Rewitalizacja Strawczyna

W ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” budowany jest chod-
nik przy ul. Żeromskiego (od kamienia tego pisarza do Rudy Strawczyńskiej).

Pięknieje centrum gminy
W ub. roku rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja miej-

scowości Strawczyn”, przy dużym wsparciu środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Koszt całego przedsięwzięcia określono 
na ok. 2 miliony złotych, przy czym udział środków z budżetu gminy wyniesie 
ok. 40 %, czyli 800 tys. złotych.

Tak prezentuje się parking przy Urzędzie Gminy (zadbano 
o rowerzystów, udostępniając im profesjonalny stojak).

Pokoje schroniska wyposażone są w gustowne łazienki, na 
zdjęciu: pracownik UG w trakcie układania glazury.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała po raz XXI

Występ Gminnej Orkiestry Dętej w kościele parafialnym w Strawczynie.

13 stycznia 2013 r., podczas kolej-
nego finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, wolontariusze zbiera-
li datki na ratowanie życia dzieci oraz 
godne życie seniorów. Wśród nich byli 
pracownicy Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie.

Jak przystało na akcję z orkiestrą 
w nazwie, wystąpić musiała nasza Gmin-
na Orkiestra Dęta. Młodzi muzycy, pod 
batutą Michała Leśnika i Jacka Cieli-
bały, wystąpili w kościele parafialnym 
w Strawczynie, dając niezwykły koncert 
kolęd, pastorałek i piosenek świątecz-
nych. Publiczność, w ramach podzięko-
wania za występ, bardzo hojnie wspiera-
ła zbiórkę pieniężną.

Kwesta do puszek WOŚP przed kościołem w Strawczynie.

Równocześnie na pływalni Olimpic 
odbywał się kiermasz prac wykonanych 
przez dzieci ze świetlic wiejskich. Pano-
wie bardzo chętnie kupowali papierowe 
bukiety przekazując je partnerkom. Spo-
rym zainteresowaniem cieszyły się pięk-
nie zdobione ramki na zdjęcia, flakony, 
pudełka oraz figurki wykonane w tech-
nice origami. Prawdziwą furorę zrobiły 
jednak pyszne torty w kształcie serc, 
przygotowane i przekazane przez cukier-
nię „Angelina” Agnieszki i Krzysztofa 
Zapałów. Wystarczy powiedzieć, że 
kilkanaście tortów-serc rozlicytowano 
w niespełna pół godziny!

W sumie darczyńcy wsparli akcję 
o kilka tysięcy złotych.

Za tak hojne datki w imieniu dzieci, 
seniorów oraz własnym serdecznie dzię-
kujemy!

Dzieci ze swoimi wychowawczynia-
mi przygotowały dla zaproszonych gości 
niespodzianki. Maluchy, z wypiekami na 
twarzy, recytowały wierszyki, śpiewały 
piosenki oraz składały życzenia. Babcie 
i Dziadkowie z zachwytem wpatrywali się 
w swoje pociechy. Przedszkolaki wykona-
ły dla swoich ukochanych Babć i Dziad-
ków przepiękne laurki oraz pamiątkowe 
witraże przedstawiające bukiety kwiatów. 
Po występach przy słodkim poczęstunku 
goście dzielili się swoimi wrażeniami. Na 
zakończenie dzieci wspólnie zatańczyli 
„Krakowiaka” porywając do tańca także 

starszych. Dzień zakończył się miłym ak-
centem – wspólną zabawą przy muzyce.

Przedszkolaki w Teatrze Lalki  
i Aktora „Kubuś”

31 stycznia br. grupa przedszkola-
ków z Ośrodka Przedszkolnego „Chatka 
Puchatka” w Strawczynku, pod opieką 
wychowawczyń, gościła w Teatrze Lal-
ki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Dzieci 
obejrzały spektakl pt. „Królewna Śnież-
ka” w reżyserii Henryka Bielskiego, na 
podstawie bajki braci Grimm. 

Mali widzowie byli zachwyceni 
spektaklem. Z zapartym tchem śledzili 
losy bohaterów, którzy w teatrzyku byli 
dokładnie tacy sami jak na ilustracjach 
w książce, czy w filmie animowanym 
o losach Śnieżki. Piękna oprawa teatral-
na wprawiła dzieci w zachwyt. Aktorzy, 
czytając i przedstawiając historię, nie 
chowali się za kotarą, lecz pokazali dzie-
ciakom, w jaki sposób wprawiają lalki 
w ruch. Trzeba przyznać, że zrobiło to 
ogromne wrażenie i to nawet na wycho-
wawczyniach

Po skończonym spektaklu przedszko-
laki wraz z wychowawczyniami wróciły 
do przedszkola.

Seniorzy w „Chatce Puchatka”
Przedszkole „Chatka Puchatka” w Strawczynku, 21 stycznia br., pękało 

w szwach od licznie przybyłych gości. Tymi gośćmi byli Babcie i Dziadkowie, 
którzy zostali zaproszeni przez swoje wnuczęta oraz kadrę pedagogiczną.
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Goście muzeum oglądają wystawę z okazji 150 – lecia Powstania Styczniowego.

Jedna z sal wystawowych w Muzeum Henryka Sienkiewicza.

W uroczystości wziął udział poseł Marek Gos (po cywilnemu).

Między nadzieją a zwątpieniem 
- to słowa, które najdobitniej oddają 
klimat tamtych dni, w których euforia 
i radość mieszały się z rozpaczą. To 
również motyw przewodni wystawy 
objętej honorowym patronatem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego, którą 
można oglądać w Pałacyku Henry-
ka Sienkiewicza w Oblęgorku od 18 
stycznia do 16 czerwca 2013 roku. 

 Prezentowane obiekty (w domi-
nującej części ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Kielcach) zgroma-
dzone zostały wokół trzech logicz-
nych części. W pierwszej, poświę-
conej okresowi poprzedzającemu 
wybuch Powstania Styczniowego, 
podziwiać można m.in. przykłady 
biżuterii żałobnej będącej symbo-
lem smutku, ale także buntu, wiary 
i nadziei na lepszy czas. Ważnym 
elementem ekspozycji jest urna prze-
znaczona do zbierania łez i prochów. 

W drugiej zasadniczej części 
wystawy narracja skupia się wokół 
przebiegu powstania, rozstrzygnię-
cia głównych bitew, sylwetek dyk-
tatorów: Ludwika Mierosławskiego, 
Mariana Langiewicza i Romualda 
Traugutta. Tutaj zaprezentowane zo-
stały unikatowe dokumenty, które 
jednoznacznie wskazują na rolę, jaką 
w powstaniu odegrał region świę-
tokrzyski. Ostatnia część wystawy 

W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Między nadzieją a zwątpieniem  
– wystawa w Muzeum Sienkiewicza

W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego pamięć tego wydarzenia 
jest w społeczeństwie ciągle żywa. Powstanie ukształtowało następne pokolenie, 
pokolenie napiętnowane klęską. Nim jednak przegrana stała się faktem, Polacy 
walczyli, dając z siebie wszystko, wierząc, że niepodległość stanie się faktem, 
a ponoszona ofiara jest zasadna i będzie w przyszłości doceniona.

skupia się na konsekwencjach przegra-
nej walki o niepodległość, mówi o re-
presjach i nieuniknionej zmianie świado-
mości społeczeństwa, któremu przyszło 
zapłacić bardzo wysoką karę. Ozdobą 
tej części ekspozycji są obrazy przed-
stawiające polskich zesłańców oraz ich 
mogiły.

Wernisaż wystawy, w którym uczest-
niczyli m.in.: wicemarszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Grzegorz 
Świercz, poseł na Sejm Marek Gos, dy-
rektor Departamentu Promocji, Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki UM Ja-
cek Kowalczyk, wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk oraz przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Zdyb, odbył się 
18 stycznia. List, skierowany do uczest-
ników uroczystości przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego, odczytał dr Robert 
Kotowski – dyrektor Muzeum Narodo-
wego w Kielcach.

W związku z edukacyjnym charakte-
rem ekspozycji i dofinansowaniem, któ-
rego udzielili wójtowie gmin: Zagnańsk, 
Mniów i Strawczyn, dzieci i młodzież 
ze szkół znajdujących się na ich terenie, 
zapraszamy do bezpłatnego odwiedzania 
wystawy.

Łukasz Wojtczak  
– kurator wystawy 
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20 stycznia br., 
w świetlicy Samorządo-
wego Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie, 
odbył się charytatywny 
koncert Gminnej Or-
kiestry Dętej, zorga-
nizowany z inicjatywy 
SCKiS oraz Moniki Ja-
błońskiej, sołtys Straw-
czyna. Dochód z wystę-
pu przeznaczony był 
na rzecz dwuletniego 
mieszkańca naszej gmi-
ny, Stasia Gosa.

 Frekwencja przekro-
czyła wszelkie oczekiwa-
nia, wystarczy dodać, że 
publiczność nie mieściła 
się na sali koncertowej. 
Z racji okresu bożonaro-
dzeniowego, w repertu-
arze orkiestry dominowały 
utwory świąteczne i pa-
storałki. Muzycy zagrali 
także bardzo lubiane przez 
mieszkańców aranżacje 
światowych klasyków.

 Najważniejszy był 
jednak cel - pomoc dla 

Do 31 marca specjalna oferta zajęć 
Spinning dla Panów – wstęp na zaję-
cia tylko 7zł ! Zajęcia odbywają się od 
poniedziałku do piątku.

Szczegóły i harmonogram na stro-
nie: www.olimpicstrawczyn.pl.

Spinning  
– specjalna oferta!

Dzień Kobiet  
- zapraszamy

7 - 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, na 
pływalni „Olimpic” odbędzie się kier-
masz ręcznie robionych upominków. 
Nie zabraknie niezwykłych bukietów, 
które z pewnością urzekną każdą damę. 
Będą przygotowane także ozdoby 
wielkanocne. Dodatkowo 8 marca dla 
wszystkich Pań promocja - 2 godziny 
w cenie 1 - na pływalni. Zapraszamy.

W dniach: 26 - 27 stycznia br. Sa-
morządowe Centrum Kultury i Sportu 
zorganizowało kolejną edycję Turnie-
ju Halowej Piłki Nożnej. Rozgrywki 
przeprowadzone były na hali ZPO 
w Strawczynie. W turnieju wzięło 
udział 11 drużyn z wielu gmin.

Pierwszego dnia zespoły zostały po-
dzielone na 3 grupy, z której 2 najlepsze 
awansowały do rozgrywek finałowych. 
W niedzielę rozegrano 15 meczy syste-
mem „każdy z każdym”. W sumie dru-
giego dnia strzelono aż 47 bramek.

Najlepsze cztery drużyny otrzymały 
puchary i pamiątkowe dyplomy. Wrę-
czono także wyróżnienia indywidualne.

Wyniki Turnieju Halowej Piłki Noż-
nej: I miejsce - Ruda Strawczyńska, II – 
Strawczynek, III - Olimpic I, IV - Olimpic 
II. Najlepszy zawodnik: Bartosz Sosiń-
ski (Olimpic I), Najlepszy bramkarz: 
Mariusz Brejdak (Ruda Strawczyńska).

Turniej Halowej 
Piłki Nożnej

Wyniki w poszczególnych katego-
riach - do lat 15: I miejsce - Patrycja 
Kołodziejczyk, II - Mikołaj Miernikie-
wicz, III miejsce - Filip Picheta, powyżej 
lat 15: I miejsce - Krzysztof Stępień, II - 
Karol Pisz, III - Piotr Cisowski; zawod-
nicy zrzeszeni: I miejsce - Arkadiusz 
Brudziński, II - Sylwester Witecki. 

 Poziom rozgrywek był bardzo wysoki 
a walka zacięta do samego końca. Po za-

Turniej Tenisa Stołowego

kończeniu uczestnicy otrzymali medale, 
nagrody rzeczowe i dyplomy, ufundowa-
ne przez Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie, które wręczył 
dyrektor Maciej Lewandowski. Dodat-
kowo SCKiS wręczyło nagrody specjal-
ne - rakietki tenisowe i puchary, dla naj-
młodszych uczestników turnieju: Kamili 
Resiak (lat 7) i Filipa Pichety (lat 9).

24 stycznia br., w Zespole Placówek Oświatowych w Promniku, odbyły się 
finały Turnieju Tenisa Stołowego. Na 3 stołach równocześnie toczyły się roz-
grywki w 3 kategoriach.

Z życia Samorządowego Centrum Kultury i Sportu

Niezwykły koncert dla Stasia Gosa Stasia, który urodził się z wrodzoną wadą 
nóg, które musiały być amputowane. Prze-
prowadzona została akcja zachęcająca do 
przekazywania 1% a także słodka kwesta, 
przeprowadzona dzięki cukierni „Ange-
lina” Agnieszki i Krzysztofa Zapałów. 
Publiczność bardzo chętnie kupowała 
słodycze, hojnie wspierając prowadzoną 
zbiórkę pieniędzy. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim darczyńcom oraz publiczno-
ści za udział w koncercie.

Zwycięzcy turnieju.



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

Szanowni Jubilaci, jak co roku, przy-
byli bardzo licznie na tę szczególną uro-
czystość. W tym dniu nie zabrakło wier-
szy i piosenek. Uczniowie klas I – VI 
przygotowali wiersze, śpiewali piosenki 
i przedstawiali scenki. Dumni Seniorzy, 
raz po raz, nagradzali występujących 

W sali gimnastycznej szkoły zgromadzili się uczniowie i na-
uczyciele, by obejrzeć przedstawienie jasełkowe, które dzień 
wcześniej zostało zaprezentowane rodzicom. Jasełka podobały się 
zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

 Dyrektor ZPO Henryka Cisowska przekazała podziękowania: 
Katarzynie Maladze – Węgrzyn za przygotowanie dekoracji, Alicji 

Jasełka w Oblęgorku
Gos za zaprojektowanie i szycie strojów dla aktorów, Justynie Pater 
za pomoc w przygotowaniu strojów, Jadwidze Zapale, która praco-
wała z aktorami nad interpretacją tekstów, Zbigniewowi Wójcikowi 
za oprawę muzyczną oraz Małgorzacie Masłowskiej – koordynato-
rowi przedstawienia.

Na zdjęciach: Fragmenty widowiska.

Dni Babci i Dziadka w Strawczynie
Dni Babci i Dziadka to święta, o których pamiętać powinien każdy wnuczek. 

Nie zapomnieli o nich uczniowie klas drugich w Szkole Podstawowej im. S. Żerom-
skiego w Strawczynie, którzy pod kierunkiem wychowawczyń: I. Met i W. Zacha-
riasz, zorganizowali z tej okazji uroczystą akademię. Bardzo licznie przybyli na 
nią zaproszeni Babcie i Dziadkowie, których powitała dyrektor szkoły, Elżbieta 
Błaszczyk, składając im serdeczne życzenia i zapraszając na słodki poczęstunek.

Uczniowie klas IIa i IIb zaprezen-
towali specjalnie przygotowany na tę 
wyjątkową okazję program artystyczny, 

złożony ze wzruszających wierszy i pio-
senek. Punktem centralnym akademii 
okazała się prezentacja multimedialna, 
która zachwyciła gości. Dzieci stanęły 
na wysokości zadania - z wielkim prze-
jęciem recytowałyswe kwestie i śpiewa-
ły piosenki - starając się zrobić jak naj-
większe wrażenie na swoich najbliższych 
i oczywiście wszystkim się to doskonale 
udało. Babcie i Dziadkowie, zachwyce-
ni talentami aktorskimi i estradowymi 
swych wnuków oraz poruszeni otrzyma-
nymi upominkami, byli wzruszeni i nie-
jedna łza się w oku zakręciła…

Do tradycji szkoły należy już przygotowywania uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. 31 stycznia 2013 roku uczniowie Zespołu Placówek Oświato-
wych w Promniku przygotowali program artystyczny dla Babć i Dziadków.

... w Promniku

na scenie gromkimi brawami. Radość 
i wzruszenie towarzyszyły Babciom 
i Dziadkom w „Koncercie Życzeń”. Uro-
czystość dopełniła zabawa taneczna.

Bardzo licznie przybyli w tym dniu 
do naszej szkoły babcie i dziadkowie 
mieli okazję podziwiać swoje pociechy 

i cieszyć się płynącymi z ich serc cie-
płymi słowami. Byli bardzo wzruszeni 
występami wnuków i w niejednym oku 
zakręciła się łezka. Miłym zakończe-
niem spotkania był wspólny, słodki po-
częstunek, podczas którego czas umiliły 
piosenki z dawnych lat. Wspaniała at-
mosfera, która towarzyszyła spotkaniu, 
była okazją do umocnienia więzi rodzin-
nej, miłego spędzenia czasu oraz bliższe-
go poznania się. Goście rozchodząc się 
do domów, dziękowali gronu nauczy-
cielskiemu za miłe i wzruszające chwile 
spędzone w naszej szkole.

22 stycznia br., w świetlicy w Huci-
sku, odbyło się spotkanie z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Tego wieczoru dzieci 
uczestniczące w feryjnych warsztatach 
przygotowały akademię, podczas któ-
rej recytowano wierszyki i śpiewano 
piosenki. Miłym momentem dla babć 
i dziadków było wręczenie laurek i upo-
minków wcześniej przygotowanych.

... oraz  
w Hucisku


