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OKŁADKA:  
"Kamień Pamiątkowy w Strawczynie"
Fotografia:   Wojtec Błaszczyk

Ostatnia w tej kadencji, 40 z kolei, sesja Rady Gminy odbyła się 
30 października 2014 r. w Strawczynie. Rozpoczynając ją, 
przewodniczący rady Stanisław Zdyb, mając na uwadze 
zbliżające się Święto Zmarłych, zwrócił się do uczestników obrad 
o wyciszenie się i prowadzenie rozsądnej debaty.

Była to niejako aluzja do 
dość burzliwych sesji, w ostatnich 
miesiącach tego roku, podczas 
których niektórzy radni nie 
oszczędzali wójta gminy, zaś ten 
nie pozostawał im dłużny, za, 
krótko mówiąć, utrudnianie mu 
sprawowania tej ważnej w gmi-
nie funkcji.

Apel prowadzącego sesję 
uczestnicy przyjęli poważnie, 
czego dowodem był spokojny 
przebieg obrad.

Przewodniczący Rady 
Gminy  Stanisław Zdyb powitał 
wszystkich uczestników sesji, 
z wójtem Tadeuszem Tkaczy-
kiem oraz przedstawicielką 
Komisariatu Policji – mł. asp. 
Justyną Janus. Radni przyjęli 
porządek obrad,  po czym 
przeszli do jego realizacji.

W ramach zapytań i inter-
pelacji, radne: Małgorzata 
Rządkowska, Bożena Szczęś-
niak oraz  sołtys Huciska Anna 
Kruszewska zapytały wójta 
o problemy związane z przygoto-
waniami do kolejnego etapu 
kanalizacji gminy oraz powoła-
niem nowego kierownika Samo-
rządowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej.

Odpowiadając, w dalszej 
części sesji, na te pytania wójt 
stwierdził m.in.:

- podział działek oraz 
projekt budowy kanalizacji były 
ważne do 8 kwietnia tego roku. 
Teraz trzeba procedurę proje-
ktową powtórzyć od nowa, 
a więc: odnowić wszystkie 
uzgodnienia projektowe, z po-
działami geodezyjnymi włącznie, 
uzyskać pozwolenia na budowę 
i – co najważniejsze – pozyskać 
środki unijne na ten cel.

- powołanie nowego kiero-

wnika Samorządowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Strawczy-
nie odbyło się zgodnie z proce-
durą obowiązującą w takich przy-
padkach: wójt ogłosił konkurs na 
kierownika zakładu (zgłosiło się 
czterech kandydatów), powołał 
komisję konkursową, która doko-
nała  wyboru kierownika.  
Wybrano kandydata, który - 
moim zdaniem - dobrze będzie 
pełnił tę funkcję.

Po tym, zazwyczaj najbar-
dziej emocjonującym punkcie 
obrad, radni przeszli do przyjmo-
wania uchwał w sprawach:

- zmiany w uchwale 
budżetowej gminy na rok 2014 – 
zmniejszono plan dochodów oraz 
wydatków gminy o kwotę ponad 
125 tys. zł. Ponadto, jak czytamy 
w uchwale: „wydatki na progra-
my i projekty realizowane ze 
środków unijnych oraz innych 
źródeł zagranicznych, niepodle-
gających zwrotowi, realizowane 
będą w roku budżetowym w wy-
sokości przeszło 6,2 mln zł”,

- zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy na 
lata: 2014 – 2024 – będących 
konsekwencją zmian bieżących 
w budżecie,

- rozpatrzenia wniosków 
o przyznanie środków z funduszu 
sołeckiego sołectw Hucisko 
i Niedźwiedź na 2015 rok - 
wnioski odrzucono,

- obniżenia  średniej ceny 
skupu żyta dla celów wymiaru 
podatku rolnego na 2015 rok -  
utrzymano na poziomie roku 
ubiegłego (50 zł/1 q), wysokość 
podatku leśnego przyjęto na 
podstawie komunikatu prezesa 
Głównego Urzędu Statysty-
cznego (188,85 zł/ m. sześc.).

Zwolnienia od podatków – 

Mamy to już za sobą...

Ostatnia sesja Rady Gminy na podstawie przepisów obowią-
zujących w roku ubiegłym 
(szczegółowe informacje – 
w Urzędzie Gminy).

- ustalenia wstępnej loka-
lizacji przystanków komunikacyj-
nych na terenie gminy:

- droga gminna, ul. Górska 
w m. Oblęgorek – w okolicy 
skrzyżowania z drogą gminną,  
ul. Łany (przystanek dwu-
stronny),

- droga gminna, ul. Wiosen-
na, w m. Oblęgór – w okolicy 
posesji nr 62 i skrzyżowania z ul. 
Miłą (przystanek dwustronny).

Na zakończenie ostatniej 
sesji w tej kadencji wystapienie 
okolicznościowe  wygłosił prze-
wodniczący Rady Gminy Stani-
sław Zdyb: w czteroletniej kaden-
cji odbyło się 40 sesji Rady 
Gminy, przyjęto 315 uchwał. 
Każda z nich była głęboko 
analizowana na posiedzeniach 
komisji rady, które niejedno-
krotnie odbywały się w terenie. 
Szef rady złożył serdeczne 
podziękowania wszystkim, któ-
rzy współpracowali z nim w tym 
okresie: radnym, przewodni-
czącym komisji rady, jego zastę-
pcom Tadeuszowi Czarneckie-
mu oraz Grzegorzowi Stępnio-
wi, wójtowi gminy, Tadeuszowi 
Tkaczykowi, z którym dość 
często miał różne opinie na temat 
rozpatrywanych problemów, ale 
w sumie kończyły się one 
wspólnym konsensusem dla 
dobra mieszkańców. Dzięki 
uporowi i determinacji wójta – 
mówił przewodniczący - gmina 
systematycznie się rozwijała, co 
podkreślali jego rozmówcy nie 
tylko z terenu gminy.

Stanisław Zdyb podzięko-
wał sołtysom za współpracę, 
także nam, dziennikarzom: red. 
Danucie Parol z „Echa Dnia” 
i niżej podpisanemu z „Ziemi 
Strawczyńskiej” - za informo-
wanie mieszkańców o poczyna-
niach i dokonaniach lokalnej 
władzy. Także wszystkim 
pracownikom Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych.

- Za dwa tygodnie wybory 
do samorządów – stwierdził na 
zakończenie Stanisław Zdyb. - 
Wyborcy na pewno nas ocenią 
rzetelnie, ocenią naszą pracę 
i dadzą temu wyraz w swoich 
decyzjach wyborczych...

W debacie zabrał głos także 
wójt gminy Tadeusz Tkaczyk. Już 
na wstępnie stwierdził, że był 
przygotowany na dość ostrą 
krytykę współpracy z Radą 
Gminy, ale apel przewodniczą-
cego i klimat sesji sprawił, że 

będzie w tych ocenach powścią-
gliwy.

- Nie jestem zachwycony tą 
wspólpracą – mówił wójt. 
Niektórym radnym dobro miesz-
kańców nie było celem działania. 
Kierowały nimi: chęć pokazania 
siebie, duża uszczypliwość i mała 
merytoryczność tej krytyki. 
A przecież na samym początku 
naszej współpracy apelowałem 
i prosiłem o zaangażowanie na 
rzecz mieszkańców, o rozsądek 
w sporach na rzecz przeznaczania 
ograniczonych środków na dane 
sołectwa. Spory o priorytety dla 
sołectw poszczególnych radnych 
były i będą zawsze, ale sposób tej 
walki niektórych radnych nie 
zawsze był właściwy. Nie chcieli 
zrozumieć tego, że środki na 
rozwój sołectw są bardzo ograni-
czone i nie można było stosować 
zasady: „ja chcę i tak musi być!”.

Tymczasem ja działałem 
nie w interesie własnym i posz-
czególnych sołectw, ja pracowa-
łem na rzecz całej gminy! 
Dlatego dziś dziękuję, mimo 
wszystko, za to, że w wielu 
momentach zrozumieliście moje 
intencje i głosowaliście za 
interesami gminy.

Dzięki temu gmina się 
pięknie rozwija, a kto tego nie 
widzi, to nie ma wiedzy lub nie 
chce tego widzieć. Cieszę się, że 
mamy to już za sobą !

Myślę, że następne lata 
przyniosą nowemu wójtowi i no-
wo wybranym radnym większy 
komfort.

W dalszej sesji głos zabrała 
radna Teresa Raczyńska, która 
oświadczyła, że nie startuje 
w wyborach do nowej Rady 
Gminy. Podziękowała za dotych-
czasową współpracę wójtowi, 
koleżankom i kolegom radnym. 
Ta społeczna działalność przynio-
sła jej wiele satysfakcji.

Głos zabrała także radna 
Anna Dziewanowska, która 
również podziękowała radnym za 
dobrą współpracę. Słowa podzię-
kowań skierowała także do wójta, 
kończąc jednak swoje wystą-
pienia konkluzją, że jeśli wójt nie 
widzi tego, że wszyscy radni 
pracowali, mając na względzie 
dobro gminy, to jego ocena jest 
bardzo subiektywna...

Na tym ostatnia sesja Rady 
Gminy w tej kadencji się 
zakończyła. Radni oraz kierow-
nictwo Urzędu Gminy, a także 
inni uczestnicy obrad, zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcie przed 
budynkjiem UG. Będzie pamią-
tka na całe lata...  

Jerzy Kosowski?  

Pamiątkowe zdjęcie radnych i uczestników ostatniej sesji Rady Gminy 
w bieżącej kadencji, przed Urzędem Gminy.
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Dogrywka na wójta gminy! 15 sprawiedliwych w Radzie Gminy
Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe, które odbyły się w niedzielę, 16 
listopada br., w naszej gminie, są najbliższe mieszkańcom, 
albowiem wyborcy postawili w nich na ludzi, którzy będą rządzić 
przez następne cztery lata, będą decydować o rozwoju gminy, 
o priorytetach, na które wydane bedą środki z budżetu. 
Wybieraliśmy także osobę najważniejszą w gminie – wójta. Od 
niego zależeć będzie m.in. czy uda się gminie pozyskać kolejne 
pieniądze unijne na inwestycje bardzo gminie potrzebne. Liczyć 
się będą jego osobiste kontakty na wyższych szczeblach władzy, 
znakomite rozeznanie gminnych potrzeb i gospodarskie 
zarządzanie. Ważna jest także uczciwość. To wójt, z 15 radnymi, 
decydować będą przez następne cztery lata o postępie w gminie.

Punktualnie o godz. siód-
mej rano, 16 listopada 2014 r., 
otwarte zostały wszystkie 
(siedem) obwodowe komisje 
wyborcze na terenie naszej 
gminy. W ten sposób rozpoczęły 
się wybory samorządowe do: 
Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego, Rady Powiatu Kiele-
ckiego, Rady Gminy w Straw-
czynie oraz wójta gminy.

W niedzielę, 16 listopada 
br., odwiedziliśmy obwodowe 
komisje wyborcze, by na miejscu 
przyjrzeć się wyborom.

Obwodowa Komisja Wy-
borcza nr 1 w Oblęgorku, 
zlokalizowana w miejscowym 
Zespole Placowek Oświatowych, 
rozpoczęła swoją pracę punktu-
alnie o godz. 7.00. Zaraz po 
otwarciu lokalu zjawili się pierwsi 
wyborcy. Głosowanie zainaugu-
rowali, jako pierwsi, Ryszard Lis 
z  małżonką  i  teśc iem,  
z miejscowości Oblęgór. Do 
południa, kiedy komisja przesłała 
swój pierwszy meldunek, na 
1515 uprawnionych głos oddało 
około 16 % wyborców. 

- Frekwencja nie jest za 
wysoka - martwiła się zastę-
pczyni przewodniczącej komisji 
Anna Zając - ale mamy nadzie-
ję, że po obiedzie przyjdzie zna-
cznie więcej wyborców.

 Przy urnie spotkaliśmy 

małżeństwo Annę i Grzegorza 
Rysińskich z Oblęgóra, z syn-
kiem Mikołajem. Po zrobieniu 
pamiątkowego zdjęcia, zamie-
niliśmy kilka słów: małżonkowie 
przyszli zagłosować, bo czynią to 
od lat. 

- Uważamy - mówiła p. 
Anna - że to nasz podstawowy 
obowiązek obywatelski. Tym 
bardziej, że to my - wyborcy - 
decydujemy o tym, kto będzie 
zarządzał gminnym budżetem, na 
co przeznaczy się pieniądze.

Wśród kandydatów na 
radnego kolejny raz zaufali 
sprawdzonemu - jak to ocenili - 
radnemu minionej kadencji, 
wiceprzewodniczącemu Rady 
Gminy – Tadeuszowi Czarnec-
kiemu. Swoje głosy przekazali 
także kandydatowi na wójta 
gminy: Grzegorzowi Lisowi. 

- Stawiamy na nową jakość 
zarządzania i dlatego postawi-
liśmy na tego kandydata na wójta 
– powiedział po głosowaniu p. 
Grzegorz. Poza tym, to miesz-
kaniec Oblęgóra, prawie nasz 
sąsiad...

W Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 2 w Strawczynie, 
mieszczącej się w budynku 
Urzędu Gminy, spotkaliśmy dość 
dużą grupę głosujacych. Jak 
poinformowała nas przewod-
nicząca komisji Maria Bąk, 

uprawnionych do głosowania 
było ponad 1600 osób. Do 
południa lokal wyborczy odwie-
dziło około 21 % wyborców, 
którzy przychodzili całymi 
rodzinami, bądź indywidualnie. 
Mieszkańcy zachowali dużą 
powagę, jak na przedmiot 
głosowania przystało. Wszak 
głosowali za swoją najbliższą, 
czteroletnią przyszłością.

Mieszkaniec Strawczyna 
Grzegorz Kozubowski przy-
szedł zagłosować wraz ze swoją 
małżonką – Hanną. Dlaczego 
wzięli udział w wyborach ?

- Bo nie chcemy, by ktoś 
decydował za nas w ważnych 
sprawach dla gminy a tym 
samym dla nas – mówił p. 
Grzegorz. Zagłosowaliśmy na 
kandydata na radnego - Artura 
Wychowańca z naszej ulicy. To 
młody, ale mądry człowiek i - 
jeśli zostanie wybrany - na pewno 
sprosta swojemu zadaniu...

Pani Hanna ma bardzo 
ważny, jej zdaniem, postulat do 
nowo wybranych władz samo-
rządowych gminy: 

- Mamy piękne, dobrze 
wyposażone, ośrodki zdrowia, 
niestety, brakuje w nich lekarzy. 
Niech nowo wybrani do władz 
zadbają o lepszą opiekę lekarską 
mieszkańców !

Wybór Wójta
w dogrywce

Niemiła niespodzianka 
(skandal ?) przy ustalaniu 
wyników wyborów: w ponie-
działek rano, 17 listopada, 
kiedy trzeba było pilnie ustalić 
wyniki wyborów w gminie, 
„siadł” system informatyczny 
przy sporządzaniu wydruków 
wyników. Jak się okazało, 
awaria dotyczyła całego kraju. 
W tej sytuacji zarządzono 
przerwę w pracach komisji, 
których członkowie, po cało-
nocnej pracy, poszli się 
przespać kilka godzin. W tym 
czasie informatycy eliminowali 
awarię...

Udało się jednak obliczyć, 
ile głosów oddano na kandyda-
tów na wójtów w gminie Straw-
czyn: na 8178 uprawnionych do 
głosowania obecny wójt Tadeusz 
Tkaczyk uzyskał 1917 głosów, 
drugie miejsce zajęła Anna 
Kruszewska - 1.769 głosów, 
trzecie –  Grzegorz Lis – 645 
głosów, czwarte – Monika 
Kubała – 600 głosów. Te dane 
otrzymaliśmy od przewod-
niczącego Gminnej  Komisji 
Wyborczej – Grzegorza Gada.

Oznacza to, że żaden 
z kandydatów nie uzyskał  50 % 
+ 1 głosów, w związku z czym 
ogłoszona będzie dogrywka (30 
listopada), do której przystąpią: 
Tadeusz Tkaczyk oraz Anna 
Kruszewska. Różnica głosów 
w I turze wyniosła 148 z 
korzyścią dla obecnego wójta. Jak 
będzie w dogrywce ?

Nieoficjalne wyniki 
wyborów na radnych:

OKRĘG NR 1 Chełmce  - Rak 
Dariusz Andrzej, OKRĘG Nr 2 
Chełmce - Kasprzyk Sylwia, 
OKRĘG Nr 3 Hucisko, Niedź-
wiedź - Gil Marian Czesław, 
OKRĘG Nr 4 Kuźniaki, Ruda 
Strawczyńska - Wilczkowski Ar-
kadiusz, OKRĘG Nr 5 Korczyn 
- Rządkowska Małgorzata 
Honorata, OKRĘG Nr 6 Ruda 
Strawczyńska, Małogoskie - 
Piotrowska Elżbieta Edyta, 
OKRĘG Nr 7 Oblęgorek - 
Religa Krzysztof Jan, OKRĘG 
Nr 8 Oblęgorek - Drogosz 
Wioletta Luiza, OKRĘG Nr 9 
Oblęgór - Rówiński Mariusz 
Jan, OKRĘG Nr 10 Promnik - 
Kwiecień Rafał Jan, OKRĘG 
Nr 11 Promnik  - Wąsowicz 
Marcin Paweł, OKRĘG Nr 12 
Strawczyn - Wawrzeńczyk 
Danuta Teresa, OKRĘG nr 13 
Strawczyn  - Woźniak Bogdan 
Michał, OKRĘG Nr 14 Straw-
czynek  - Wieczorek Janusz, 
OKRĘG Nr 15  Strawczynek - 
Czarnecki Ireneusz. 

Anna i Grzegorz Rysińscy z Oblęgorka 
głosują z synkiem, Mikołajem.

Gry, konkursy i zabawy.

6 Grudnia 2014r.
Mikołaj na pływalni OLIMPIC.

W godz. 16:00 do 20:00
2 godziny w cenie 1.

Szczegóły na: www.olimpicstrawczyn.pl

OGŁOSZENIE

ZAPRASZAMY !
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Punktualnie w południe, 
w kościele parafialnym w Straw-
czynie, rozpoczęła się uroczysta 
msza święta w intencji autora 
„Popiołów”, koncelebrowana 
przez księży: proboszcza parafii 
Tadeusza Szota  oraz ks. 
Grzegorza Szlenka. Modląc się 
za duszę słynnego literata, ks. 
Grzegorz stwierdził m.in.: 
„Obdarz, Boże, Stwórco i Ojcze, 
wieczną nagrodą nieśmiertelności 
i chwały naszego pisarza Stefana 
Żeromskiego oraz naszych 
nauczycieli i wychowawców, 
którzy w trudnych chwilach 
ojczystych dziejów strzegli, 
prawdy i mądrości w sercach 
młodych. Spraw, abyśmy upa-
miętniając w kamieniu chrzest 
Stefana, mogli radować się ze 
spotkania z nim w Twoim 
domu...”

W trakcie uroczystości, ks. 
proboszcz odczytał akt urodzenia 
nr 60/1864 Stefana Żeromskiego. 
Brzmiał on: „Działo się to 
w Strawczynie, pierwszego listo-
pada 1864 roku, o godzinie 
pierwszej po południu. Stawił się 
Wincenty Żeromski, dzierżawca 
ze Strawczyna, lat 46 mający 
i w przytomności Walentego 
Pańczyka, lat 42 i Jana Zaję-
ckiego, lat 65 mających, rolni-
ków ze Strawczyna, okazał nam 
dziecię płci męskiej, oświad-
czając, iż takowe urodziło się o 
godzinie piątej rano w Strawczy-
nie z jego małżonki Józefy 
z Katerlów, lat 29 mającej. 
Dziecięciu temu, na Chrzcie 
Świętym, dziś przez księdza 

Michała Tomaszewskiego odby-
tym, nadano imię Stefan, 
a rodzicami jego chrzestnymi 
byli: Ignacy Szmitt i Tekla 
Trepkowa”...

Po eucharystii, w której 
uczestniczyli m.in.: nauczyciele 
i uczniowie ZPO w Strawczynie, 
dyrektorzy szkół gminnych 
i przedstawiciele mieszkańców 
gminy, w kościele odsłonięto 
tablicę pamiątkową, poświęconą 
temu wydarzeniu sprzed półtora 
wieku. Aktu tego dokonali: 
Kazimiera Zapałowa – b. 
dyrektor Muzeum Lat Szkolnych 
Stefana Żeromskiego w Kielcach, 
inicjatorka tych uroczystości, wójt 
gminy Tadeusz Tkaczyk, dyrek-
tor ZPO im. Stefana Żeromskiego 
w Strawczynie Elżbieta Błasz-
czyk oraz dyrektor Samorzą-

dowego Centrum Kultury 
i Sportu Maciej Lewandowski.

Na odsłoniętej tablicy 
wyryto napis: „W tej  świątyni 1 
listopada 1864 roku przyjął 
sakrament chrztu świętego 
Stefan Żeromski, urodzony 14 
października 1864 roku w Straw-
czynie, zmarły 20 listopada 1925 
roku w Warszawie, wybitny 
polski pisarz, zwany sumieniem 
narodu, piewca urody Ziemi 
Świętokrzyskiej, orędownik idei 
regionalizmu”.

Warto dodać, iż oprawa 
muzyczna kościelnej uroczystości 
była dziełem Gminnej Orkiestry 
Dętej, pod batutą Michała 
Leśnika i Jacka Cielibały.

Po uroczystej mszy świętej 
jej uczestnicy przeszli, prowa-
dzeni przez orkiestrę dętą, przed 
kamień pamiątkowy, poświę-
cony autorowi „Przedwiośnia”, 
w miejscu, gdzie przed laty stał 
dom rodzinny Żeromskich 
w Strawczynie.

Przed odnowionym kamie-
niem delegacja młodzieży z ZPO 
w Strawczynie położyła kwiaty, 
a uczestnicy mszy św. w intencji 
Stefana Żeromskiego, pochylili 
się przed kamieniem, oddając 
hołd wielkiemu pisarzowi.

Ostatnim akcentem obcho-
dów 150 rocznicy urodzin wiel-
kiego pisarza było przedstawie-
nie, montaż słowno – muzyczny 
w auli ZPO w Strawczynie, 
przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli tej szkoły.

Gości przywitała dyrektor 
ZPO – Elżbieta Błaszczyk. Na 
przedstawienie przybyli m.in.: 
Kazimiera Zapałowa – inicja-
torka obchodów tego jubileuszu, 
Krystyna Nowakowska – kie-
rownik  Muzeum Stefana  
Żeromskiego w Ciekotach, gos-
podarze gminy: wójt Tadeusz 

Tkaczyk i przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Zdyb, komen-
dant Komisariatu Policji w Straw-
czynie – kom. Jarosław Płowiec, 
dyrektorzy szkół gminnych, 
dyrektor SCKiS Maciej Lewan-
dowski oraz młodzież szkolna.

Do zebranych przemówił 
wójt gminy Tadeusz Tkaczyk, 
który wyraził radość z faktu, że 
ziemia strawczyńska wydał tak 
znamienitego pisarza, jakim był 
Stefan Żeromski. 150 rocznica 
jego urodzin – stwierdził włodarz 
gminy – jest okazją do pielęgno-
wania dorobku wielkiego pisarza. 
Wójt przeczytał jednocześnie list 
Barbary Wachowicz – miłośni-
czki twórczości naszego pisarza, 
która wyraziła wielkie zadowo-
lenie  i uznanie dla organizatorów 
tego jubileuszu. Znana populary-
zatorka dzieł Żeromskiego 
obiecała, że przyjedzie ze 
specjalną wizytą do Strawczyna, 
by podzielić się swoimi, na jego 
temat, refleksjami.

Następnie odbyło się przed-
stawienie uczniowskie, oparte na 
utworach Żeromskiego, głównie 
na powieści „Syzyfowe prace”. 
Nad przygotowaniem tego pię-
knego i refleksyjnego widowiska 
pracowali nauczyciele: Agata 
Ksel (scenariusz), Maria Koło-
dziejczyk (montaż słowno – 
muzyczny), Agata Bazalińska 
(opr. muzyczne),  Joanna Fidor 
(nadzór nad wystrojem), Krzy-
sztof Siwek (wystawa fotogra-
ficzna), Aleksander Niwiński 
(portret autora oraz obrazy zwią-
zane z jego twórczością). Nad 
całością czuwały dyrektorki: 
Elżbieta Błaszczyk i Anna 
Balant.

Po przedstawieniu konty-
nuowano kontemplację twórczo-
ści  Żeromskiego na wspólnym 
obiedzie.                     (Kos.)?  

Niezwykle godnie obchodzono, 24 października br. w Straw-
czynie, 150 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego - jednego 
z największych pisarzy polskich, dramaturga, którego nazwano 
„sumieniem literatury polskiej”.

Poczet sztandarowy szkoły oraz Gminna Orkiestra Dęta 
w drodze przed kamień poświęcony Żeromskiemu.

150 rocznica urodzin 
autora „Popiołów”

Stefan Żeromski – sumieniem polskiej literatury

Tablicę pamiątkową, w 150 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego, 
w kościele parafialnym w Strawczynie, odsłania wójt Tadeusz Tkaczyk 
w asyście: Kazimiery Zapałowej, dyrektor ZPO w Strawczynie Jadwigi 
Błaszczyk oraz dyrektora SCKiS Macieja Lewandowskiego.
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Uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Strawczynie, 
koncelebrowana przez ks. Grzegorza Szlenka.

Ks. proboszcz Tadeusz Szot w rozmowie z Kazimierą Zapałową
oraz wójtem gminy Tadeuszem Tkaczykiem.

Uczestnicy mszy św. - głównie uczniowie ZPO w Strawczynie, 
nauczyciele oraz gospodarze gminy Strawczyn.

Tablica pamiątkowa odsłonięta 
w kościele parafialnym w Strawczynie.

 
Uroczystości rocznicowe we ZPO w Strawczynie.

Strawczyn – obok odnowionego kamienia pamiątkowego, ustawionego 
w miejscu, gdzie stał dom Stefana Żeromskiego, tablice informacyjne 
dla turystów.

OGŁOSZENIE
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Prowadzone są roboty:
- wykończeniowe przy 

remoncie drogi gminnej - ulicy 
Górnej w Chełmcach, na którą 
otrzymamy dofinansowanie 
z budżetu państwa w wysokości 
50 % zadania, w ramach „Schety-
nówek”,

- przy remoncie drogi 
dojazdowej do pól w Straw-
czynku (za lasem), na którą 
otrzymamy dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego 
w kwocie 20.000 złotych,

- przy budowie krótkich 
odcinków kanalizacji w Prom-
niku i Niedźwiedziu,

 W trakcie realizacji jest 
zadanie, współfinansowane 
z RPOWŚ na lata: 2007 – 2013, 
pn.: „Termoizolacja obiektów 
użyteczności publicznej na 
terenie gminy Strawczyn”.

Rozstrzygnięty został  
przetarg na II etap termoizolacji, 
obejmujący budynki OSP 
w Promniku i Strawczynie.

Złożono wnioski o płatność 
dla zadań:

- „Zagospodarowanie tere-
nu przy CS-R OLIMPIC 
w Strawczynku’’, w ramach 
programu „Regionalna odnowa 
i rozwój wsi” (PROW),

- uzupełnienie bazy spor-
towej na terenie gminy poprzez 
budowę boisk sportowych 
w Promniku i Rudzie Straw-
czyńskiej,

- uzupełnienie zagospodaro-
wania centrum m. Strawczyn po-
przez budowę parkingu – etap I,

- remont miejsca upamię-
tniającego narodziny Satefana 
Żeromskiego,

- budowa systemu infor-
macji przestrzennej e-Święto-
krzyskie,

W przygotowaniu jest 
wniosek o pomoc dla Ukrainy, 
w ramach Polskiej Pomocy Roz-
wojowej 2015 (rekonstrukcja ot-
wartej kanalizacji w Chodo-
rowie),

Kontrola ŚBRR, w ramach 
realizowanych zadań: „dostoso-
wanie oddziałów przedszkolnych 
w gminie”, „zagospodarowanie 
terenu przy CS-R, w ramach 
programu „Rozwoju i odnowy 

wsi” (PROW), uzupełnienie bazy 
sportowej na terenie gminy po-
przez budowę boisk sportowych 
w Promniku i Rudzie Strawczyń-
skiej, uzupełnienie zagospodaro-
wania centrum m. Strawczyn 
porzez budowę parkingu – etap I.
Prowadzone są prace przy 
wnioskach z funduszu sołeckiego 
oraz przy sporządzeniu wniosku 
o płatność i kontrolę na miejscu 
dla parafii w Strawczynie.

13 października br., wspól-
nie z kierownikiem Referatu 
Oświaty, z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, na ręce dyrektorów 
poszczególnych placówek złoży-
łem życzenia dla wszystkich 
nauczycieli.

Od 22 października br. 
wypłacana jest pomoc finansowa, 
w ramach programu „Wyprawka 
szkolna”. Łączna kwota pomocy 
– 28.544 zł.

W październiku odbyły się 
uroczyste ślubowania uczniów 
klas pierwszych w placówkach 
oświatowych na terenie gminy.

Do Urzędu Gminy wpły-
nęło osiem wniosków o dofinan-
sowanie kosztów związanych 
z kształceniem pracowników 
młodocianych.

Podpisano cztery umowy 
w sprawie dowozu do placówek 
szkolno – wychowawczych, poza 
miejscem zamieszkania, dzieci 
niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów. Dzieci te, z uwagi na 
stan zdrowia, nie mogą korzystać 
z dowozu organizowanego przez 
UG.

10 października podpisano 
umowę na dostawę pelletu do 
pięciu placówek oświatowych na 
terenie gminy.

W ramach realizacji proje-
ktu „Dostosowanie oddziałów 
przedszkolnych w gminie Straw-
czyn” wszystkie SP otrzymały 
wsparcie w postaci:

-  zakupiono  sprzę t  
komputerowy, multimedialny, 
tablice interaktywne za kwotę 
119,403 zł,

- zakupiono wyposażenie, 
tj.: meble szkolne, pomoce 
dydaktyczne, zabawki, sprzęt do 
utrzymania czystości itp. za 
188,866 zł,

Od ostatniej sesji, która odbyła się 29 września br., wójt 
gminy nadzorował bądź wykonywał zadania związane 
z: określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, przygo-
towaniem projektów uchwał RG, gospodarowaniem mieniem 
gminnym, wykonywaniem budżetu gminy, przygotowaniem 
projektu budżetu gminy na rok 2015, przygotowaniem „Założeń 
polityki społeczno – gospodarczej gminy Strawczyn na rok 2015”.

Z prac wójta 
między sesjami Rady Gminy

- dostosowano pomiesz-
czenia (toalety) do potrzeb dzieci 
młodszych za kwotę 16.905 zł,

- przygotowano dokumen-
tację projektowo – kosztorysową 
na zagospodarowanie terenu przy 
siedmiu szkołach podstawowych 
(usytuowanie placów zabaw). 
Wartość wykonania dokumen-
tacji: 7500 zł.

Został ogłoszony przetarg 
na ostatnie zadanie, w ramach 
projektu „Dostosowanie oddzia-
łów przedszkolnych w gminie 
Strawczyn”, tj. wyposażenie 
placów zabaw przy szkołach.

Realizowany jest kalendarz 
wyborczy w wyborach samorzą-
dowych oraz wójtów, burmis-
trzów i prezydentów. Wójt wydał 
obwieszczenia o okręgach 
wyborczych i obwodach głoso-
wania, natomiast Gminna Komi-
sja Wyborcza – o kandydatach na 
radnych i wójta. Zarejestro-
wanych zostało 64 kandydatów 
na radnych przez 9 komitetów 
wyborczych. Cztery komitety 
zgłosiły kandydatów na wójta 
gminy.

Odbyła się comiesięczna 
narada kadry kierowniczej UG 
i jednostek organizacyjnych 
gminy.

Rozstrzygnięty został kon-

kurs na stanowisko kierownika 
Samodzielnego Samorządowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Strawczynie.

Wójt brał udział w licznych 
wydarzeniach, szkoleniach, spot-
kaniach, na których reprezen-
tował gminę i jej interesy.

W ramach projektu Come-
nius gościliśmy delegacje z Tur-
cji, Włoch i Hiszpanii oraz 
siedmioosobową delegację 
z Chin, której celem były m.in. 
ustalenia dotyczące wymiany 
młodzieży.

30 października br. odbyło 
się spotkanie żołnierzy ćwiczą-
cych z Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych w Kielcach 
poświęcone współpracy cywilno 
– wojskowej. Omówione zostały 
możliwości gminy w zakresie 
ochrony i wsparcia uchodźców 
a także wytypowanie i ocena 
potencjalnego miejsca do utwo-
rzenia obozu na terenie gminy.

Odbyły się obchody 150 
rocznicy urodzin Stefana Żerom-
skiego w naszej  gminie.  
(Obszerną relację publikujemy 
oddzielnie).

W omawianym okresie 
wójt wydał 15 zarządzeń 
w sprawach istotnych dla gminy 
i jej mieszkańców.

Jesteśmy na półmetku dzia-
łań - wolontariusze odwiedzają 
rodziny, dowiadują się, jakie są 
ich problemy, z czym muszą się 
zmierzać, doszukują się w nich 
postawy bohaterskiej. Do pro-
jektu nie kwalifikujemy rodzin 
z postawą roszczeniową, patolo-
gicznych oraz utrzymujących się 
jedynie przy pomocy państwa, 
stąd nasze wizyty. 

Są wolontariusze, rodziny, 
ale Szlachetna Paczka nie 
mogłaby istnieć bez darczyńców. 
Są to osoby, które przygotowują 
podarki dla potrzebujących. Od 
22 listopada istnieje możliwość 
zostania taką osobą. Jak to 
zrobić? Logujemy się na stronie 
www.szlachetnapaczka.pl,  
następnie wybieramy tam 
rodzinę, której jesteśmy w stanie 
spełnić 3 najważniejsze potrzeby, 
np. żywność, środki czystości 
i odzież. Kolejny krok to 

przygotowanie wraz z „paczką” 
przyjaciół i współpracowników 
akcji. W ubiegłym roku, średnio 
jedną paczkę przygotowywało 30 
osób. Podczas finału akcji, 13 - 14 
grudnia, dostarczamy ją do 
magazynu. W tym roku jest on 
usytuowany w świetlicy wiejskiej 
w Strawczynku. My, wolon-
tariusze, dostarczamy je do rodzin 
i zdajemy relację z przebiegu 
spotkania. 

Dla większości darczyńców 
przygotowanie paczki jest bardzo 
emocjonalnym wydarzeniem. 
Warto dołączyć do tego zacnego 
grona. Po dostarczeniu paczek, 
wolontariusz zdaje dokładną rela-
cje, co wydarzyło się podczas 
spotkania z rodziną. Opisuje ich 
emocje, co sprawiło im najwię-
kszą radość, dzięki czemu dar-
czyńca czuje, jakby sam tam był. 

Wierzymy, że mieszkańcy 
naszej gminy nie zawiodą.

Szlachetna Paczka 2014

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, którego celem 
jest mądra pomoc potrzebującym rodzinom. W tym roku trwa 
jego XIV edycja. Gmina Strawczyn bierze w nim udział po raz 
drugi - w ubiegłym roku wraz z gminą Piekoszów, a w tym - jako 
odrębny obszar. 
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Tydzień pomiędzy 6 – 11 października br. był dla uczniów 
ZPO w Oblęgorku bardzo ekscytujący. Szkołę odwiedziło bo-
wiem dwoje przedstawicieli organizacji AIESEC. Organizacji, 
której głównym założeniem jest zwiększenie zrozumienia kultu-
rowego i współpracy międzynarodowej poprzez program wymia-
ny praktyk. Gośćmi oblęgorskiej szkoły byli - studentka Busra 
Seker pochodząca z Turcji oraz Pedro Moralez z odległego 
Meksyku. 

Podczas wizyty w naszej 
szkole udało im się przepro-
wadzić prezentację swoich 
krajów we wszystkich klasach, na 
wszystkich poziomach edukacyj-
nych. Młodzież, jak również 
najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły, zapoznali się z najważ-
niejszymi informacjami dotyczą-
cymi Turcji oraz Meksyku, 
z aspektami kultury, religii, 
geografii, życia codziennego, 
a także kuchni. Nasi goście byli 

znakomicie przygotowani, dzięki 
multimedialnym prezentacjom 
mogliśmy podziwiać najpiękniej-
sze zabytki danego państwa, 
dowiedzieć się, jak wyglądają 
tam systemy edukacyjne. Jednak 
to nie wszystko, nasi goście 
prezentowali walutę swoich 
państw, jak również tradycyjne 
stroje. Najodważniejsi uczniowie 
mieli okazję spróbować meksy-
kańskiego, bardzo ostrego sosu 
lub na chwilę wcielić się 

Goście z Turcji i Meksyku 
w ZPO w Oblęgorku

w meksykańskiego zapaśnika, 
zakładając oryginalną maskę, tej 
bardzo popularnej w Ameryce 
Północnej dyscyplinie sportu. 

Pedro i Busra mieli również 
w naszej szkole okazję do 
poznania naszego regionu. 
Razem z uczniami szkoły 
w Oblęgorku udali się na rajd 
pieszy na Baranią Górę, gdzie 
mogli podziwiać piękne krajob-
razy Gór Świętokrzyskich. Rajd 
zakończyliśmy wspólnym ognis-
kiem, na którym nasi goście 
świetnie się bawili z najmłod-
szymi, grając w piłkę siatkową. 
Warto również dodać, że podczas 
tego tygodnia nasi uczniowie stali 
się o wiele śmielsi, jeśli chodzi o 
używanie języka angielskiego. 
Na początku z dużą obawą 
wymieniali tylko najprostsze 
zwroty. Jednak wraz z upływem 
czasu, nasi uczniowie, szcze-
gólnie gimnazjaliści, potrafili 
prowadzić komunikatywne 
rozmowy. Cieszyło to szcze-
gólnie nauczycieli  języka 
angielskiego. Podczas pobytu 
w naszej szkole Pedro i Busra 
mieli okazję również zwiedzić 
gminę Strawczyn. Uczestniczyli 
w lekcji muzealnej w Pałacyku 
Henryka Sienkiewicza w Oblę-
gorku, zwiedzali obiekty sporto-
we w Strawczynku, jak również 
spacerowali dookoła zalewu 
Strawczynie. Wspólnie udaliśmy 
się również na taras widokowy, 
gdzie mieli okazję zrobić piękne 

zdjęcia całego krajobrazu gminy 
Strawczyn. Obiecali, że zdjęcia te 
pokażą w swoich ojczyznach. 

Na koniec pobytu nasi 
goście zostali zaproszeni do 
złożenia wizyty przez wójta 
gminy Strawczyn - Tadeusza 
Tkaczyka. Wójt opowiadał 
o historii gminy, populacji, jak 
również ekonomii regionu. Na 
zakończenie wręczył naszym 
gościom podarunki związane 
z regionem. 

W ostatnim dniu pobytu 
pożegnaniom nie było końca. 
Nasi uczniowie bardzo przywią-
zali się do sympatycznych gości
i każdy z nich chciał mieć pamią-
tkowe zdjęcie. Pedro i Busra nie 
kryli wzruszenia. Pobyt w naszej 
szkole okazał się dla nich 
wspaniałym doświadczeniem, 
byli zachwyceni uczniami, jak 
również ich przyjęciem w naszej 
szkole. Na koniec otrzymali od 
dyrektor Henryki Cisowskiej 
upominki, w tym, pamiątkowe 
zdjęcie na tle naszej szkoły. Pobyt 
nie byłby jednak aż tak udany, 
gdyby nie nasi niezawodni 
rodzice. Szczególne podzięko-
wania należą się państwu Kot 
oraz państwu Prus za przyjęcie 
naszych gości pod swój dach oraz 
stworzenie  im idealnych  
warunków pobytowych, jak 
również organizowanie im czasu 
wolnego. Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy.

Błażej Bujała?  

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

17 października 2014 r. był wyjątkowym dniem dla 
wszystkich pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Strawczyńskiej.  Wzięli oni udział w corocznym ceremoniale 
ślubowania w obecności zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, 
swojego wychowawcy, nauczycieli, uczniów kl. III - VI. 

Część oficjalna uroczys-
tości rozpoczęła się od wprowa-
dzenia sztandaru szkoły i odśpie-
wania hymnu państwowego. 
Potem pierwszaki uroczyście 
złożyli przyrzeczenie, by uczyć 
się jak najlepiej i właściwie 
zachowywać, aby wyrosnąć na 
dobrych ludzi i obywateli 
godnych swojej ojczyzny. 
Dyrektor Agnieszka Prędota – 
Gad pogratulowała dzieciom 
występu, a następnie pasowała je 
na uczniów klasy I Szkoły 
Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej przez symboliczne 
dotknięcie ramienia każdego 
ucznia „czarodziejskim ołów-
kiem”. Swoją obecnością 
zaszczycili  szkołę: wójt gminy 
Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, 

radny Gminy Strawczyn - Paweł 
Wolder, sołtys wsi Ruda Straw-
czyńska Tadeusz Picheta, prze-
wodnicząca Rady Rodziców - 
Wioletta Frączek, którzy obda-
rowali ją dużą ilością upomin-
ków. Do dzielnych uczniów klasy 
I należą: Wiktora Kacz-
marczyk, Maja Kurczyńska, 
Kamil Mróz, Karol Petrus, 
Aleksandra Piec, Jakub Piotro-
wski, Maja Szymoniak, Dawid 
Śliwa, Adam Wychowaniec, 
Oliwia Wychowaniec.

Po zakończonej, oficjalnej 
części uroczystości pierwszokla-
siści zebrali się w klasie z wycho-
wawcą oraz  nauczycielami. Na 
dzieci czekała kolejna niespo-
dzianka - słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

Ślubowanie Pierwszaków
w Rudzie Strawczyńskiej

„Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku”

W ostatnim tygodniu października rozegrane zostały 
pierwsze mecze XV Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”. Do jubileuszowej edycji zgłoszonych zostało ponad 
270 tys. dzieci z całej Polski, które rywalizować będą w trzech 
kategoriach wiekowych. Zwycięzców poznamy w maju 
przyszłego roku podczas Wielkiego Finału na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. 

 Turniej „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku” to 
największe rozgrywki piłkarskie 
dla dzieci w Europie. Sukces 
ostatniej edycji, której finał po raz 
pierwszy miał miejsce na 
Stadionie Narodowym w Warsza-
wie, spowodował, że kolejna, XV 
odsłona turnieju spotkała się
z rekordowym zainteresowaniem. 

W rozpoczynających się 
rozgrywkach szansę rywalizacji 
o Puchar Tymbarku dostało 
ponad  270  tys .  dz iec i  
z całego kraju. Od obecnej edycji 
turniej po raz pierwszy rozgry-
wany będzie aż w trzech kategor-
iach wiekowych: U-8, U-10 i U-
12, co oznacza, że może wziąć 

w nim udział niemal każdy 
uczeń szkoły podstawowej. 
W sumie, na przestrzeni 14 lat, 
w turnieju wystartowało już 
ponad milion dzieci.

Turniej „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”, 
który honorowym patronatem 
objęła małżonka Prezydenta RP - 
Anna Komorowska, swoją inau-
gurację miał 27 października.   

Naszą gminę w turnieju 
reprezentuje 10 drużyn, w tym 
dwie dziewczęce, w różnych 
kategoriach wiekowych. Zespoły 
wystawiły szkoły podstawowe: 
w Strawczynie, Rudzie Straw-
czyńskiej, Korczynie, Promniku
i Oblęgorku.                    (J.)?  
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 Zaczął się on od występu 
przedszkolaczków z punktu 
przedszkolnego  „Radosne Malu-
szki” (współfinansowanego ze 
środków unijnych). Dzieci  dla 
wszystkich zgromadzonych mó-
wiły wiersze i  śpiewały piosenki, 
pod opieką  swoich wychowa-
wczyń: Angeliki Liwochy i 
Karoliny Zbroszczyk. Następnie 
starsi uczniowie rozpoczęli swój 
występ, który zapoczątkowany 
był krótkim przypomnieniem 
dlaczego ten dzień jest tak ważny 
zarówno dla uczniów i nauczy-
cieli: „Szczególny dziś dzień - 
święto polskiej szkoły, święto 
uczniów, nauczycieli, pracow-
ników obsługi i tych co szkoły 
prowadzą i nadzorują…”; kolej-
nym akcentem były podzięko-
wania: „W tym dniu mamy okazję 
złożyć wszystkim nauczycielom 
nasze podziękowania za prze-
kazywaną wiedzę i za trud 
włożony w kształtowanie naszych 
serc i umysłów…” nie mogło 
zabraknąć  przeprosin: „Prag-
niemy również powiedzieć słowo 
przepraszam, bo nie zawsze 
ułatwialiśmy Wam pracę. To jest 

już taki przywilej uczniów, że 
w szkole chce się płatać różne 
figle. To nie złośliwość, to nie złe 
serce, ale zwykła dziecięca 
przekora. Zawsze tak było.”

Dalsza część programu 
rozbawiła niektórych do łez, 
szczególnie piosenki oraz „atlas 
grzybów ups … przepraszam 
atlas uczniów, w którym znalazły 
się takie okazy jak: odpisywacz 
zaciekły, męczennik lekcyjny, 
maruda lekcyjna, obgryzacz 
zaciekły,  bujak pospolity,  
z a ś m i e c a c z  h a n i e b n y ,  
przemądrzalec odpychający, 
pędrak samoprzylepny, strachlak 
nauczycielski, żarłacz śniada-
niowy, gumożuj wykrętny, pracuś 
szlachetny”.

Występy zostały nagro-
dzone gromkimi brawami 
a chłopcy wręczyli kwiaty 
nauczycielom i pracownikom 
szkoły . 

Po części artystycznej 
dyrektor, Grażyna Zapała,  
zabrała głos dziękując za 
program artystyczny, a następnie 
wręczyła nagrody nauczycielom 
i pracownikom szkoły. 

                                     
 
 
Zwycięzcy turnieju z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem.

W Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu - Samorząd Ucznio-
wski wraz z koleżankami i kolegami, pod opieką p. Agaty Wycho-
waniec - opiekunki Samorządu Uczniowskiego -  przygotował  
program artystyczny, aby uczcić  Dzień Edukacji Narodowej. 

Nauczycielom w podziękowaniu
za ich trud ...

Dzień Edukacji Narodowej 

Przedstawiciele poszcze-
gólnych klas, pod kierunkiem 
Elżbiety Kozieł, wychowaw-
czyni klasy III,  zaprezentowali 
program artystyczny dedyko-
wany wszystkim pracownikom 
szkoły. Były wiersze, scenki 
humorystyczne  nawiązujące do 
życia szkolnego, przeplatane 
piosenkami tematycznymi oraz 
życzenia. Końcowym akcentem 
uroczystości była gra na skrzyp-
cach  Kacpra Gosa, ucznia klasy 
III, którego  tradycyjne „Sto lat” 
zauroczyło wszystkich, a chó-
ralne jego odśpiewanie przez 
uczniów nadało całej uroczystości 
niepowtarzalny i  wyjątkowy  
charakter. Zwieńczeniem ucznio-
wskich podziękowań za trud 
wychowania i nauczania były 

Pod takim tytułem odbyła się 13 października br., w Szkole 
Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, uroczysta akademia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

wręczone  przez Samorząd 
Uczniowski wszystkim pracow-
nikom szkoły własnoręcznie 
wykonane laurki.                                       
     W dalszej części spotkania 
głos zabrała dyrektor szkoły  
Agnieszka Prędota – Gad, która 
podziękowała nauczycielom 
i pracownikom obsługi za 
dotychczasową pracę i  zaanga-
żowanie na rzecz szkoły oraz 
życzyła dalszych sukcesów na 
niwie edukacyjnej i w życiu 
osobistym, a nauczycielom, 
którzy w ostatnim roku wyróżnili 
się osiągając sukcesy dydak-
tyczno – wychowawcze wręczyła 
nagrody.  Na koniec swojego 
wystąpienia przekazała życzenia 
wytrwałości w realizacji zaplano-
wanych przedsięwzięć, sukcesów 

„W OGRODZIE WDZIĘCZNOŚCI”

zawodowych w odpowiedzialnej 
i zarazem zaszczytnej pracy od 
przewodniczącego Rady Gminy 
Strawczyn – Stanisława Zdyba 
oraz wójta gminy Strawczyn –  
Tadeusza Tkaczyka.
     W tym dniu byli z nami 

również rodzice. Spotkanie przy 
kawie i torcie, przez nich 
przygotowanych radośnie  zakoń-
czyło niecodzienną imprezę 
świętującą Dzień Edukacji 
Narodowej w naszej szkole.

Elżbieta Kozieł?  

Od red.: Podobne uroczystości miały miejsce we wszystkich 
szkołach naszej gminy.

W świetlicy wiejskiej w Strawczynku, 8 listopada br., odbył 
się I turniej e-sportowy „FIFA CUP”. Organizatorami rozgrywek 
było  Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy 
Strawczyn we współpracy z Samorządowym Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie. Turniej ten miał charakter nowatorski, 
ponieważ zorganizowano go po raz pierwszy nie tylko na terenie 
gminy Strawczyn, ale i całego województwa. 

I turniej e - sportowy
 „FIFA CUP”

W Strawczynku

Zwody cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. Atmo-
sfera niczym nie odbiegała od tej 
panującej na prawdziwym bois-
ku. Już początkowe mecze poka-
zały, że walka będzie zacięta. 
Emocje towarzyszące uczestni-
kom udzielały się także widowni.

Pierwszy turniej e-sporto-
wego wygrał Krystian Pytel, 
drugie miejsce zdobył Szymon 
Hajzler, zaś trzecie miejsce 
i  tytuł króla strzelców otrzymał 
Paweł Ciołak. Tuż za podium 
znalazł się Filip Bednarczyk. 

Szczególne podziękowania 
kierujemy w stronę patronów 
naszego turnieju, którzy przygo-
towali wspaniałe nagrody. 
Starosta kielecki, Zdzisław 
Wrzałka przekazał piłki i książkę 
z autografami Jerzego Dudka. 
Wójt gminy Strawczyn,  Tadeusz 
Tkaczyk ufundował puchary 

oraz przekazał książki. Każdy 
z uczestników dostał także wej-
ściówki na basen OLIMPIC oraz 
bilety na mecz towarzyski 
reprezentacji  Polski U-15 
z Irlandią U-15, ufundowane 
przez Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie. 
Serdecznie dziękujemy także 
pracownikom SCKiS za pomoc 
w przygotowaniu turnieju.

Idea sportu elektronicznego 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem graczy  
w różnym wieku. Mamy 
nadzieję, że zapoczątkowana 
przez nasze stowarzyszenie 
inicjatywa sportu elektronicznego 
będzie stale się rozwijać. 
Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej oraz do 
śledzenia naszego profilu na 
facebook`u.

Kamila Frankowska?  
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Po raz szósty, w agroturystycznym Majątku Ziemskim 
„Resztówka Sienkiewiczowska” w Oblęgorku, 25 października 
br. spotkali się hodowcy i miłośnicy pięknych koni w ramach 
„Hubertusa Sarmackiego”.

Atrakcją dla uczestników 
i – mimo zimna – dość licznej 
publiczności był  widowiskowy 
wyścig koni amatorów, w którym 
wzięło udział kilkunastu zawo-
dników. Ciekawostką jest fakt, że 
na pięknych koniach i klaczach 
zasiadło więcej amazonek niż 
jeźdźców. Wśród nich główny 
inicjator i organizator Hubertusa, 
potomek wielkiego pisarza Jerzy 
Sienkiewicz na klaczy „Wizyt-
ka”. Pan Jerzy przyjechał na metę 
w czołówce zawodów.

Potem odbyły się:  jeździe-

ckie skoki, dyscyplina pokazowa 
„Co mój koń potrafi?” oraz 
gonitwa za lisem.
 - Hubertus Sarmacki, to 
cykliczne wydarzenie, organi-
zowane dotychczas dla zaprzy-
jaźnionych jeźdźców w Agro-
turystycznym Majątku Ziemskim 
"Resztówka Sienkie-wiczowska" 
w Oblęgorku. - powiedziała 
Magdalena  Sienkiewicz,  
współorganizatorka zawodów. 
W ubiegłorocznym spotkaniu 
uczestniczyło 30 osób, w tym – 
kilku jeźdźców więcej Coraz 

Wyścigi amatorów 
i pogoń za lisem

Podczas wielkiej gali w Targach Kielce, 4 listopada br.,  
poznaliśmy zwycięzców Konkursu Rolnik Roku 2014 w regionie 
świętokrzyskim i w poszczególnych powiatach, organizowanym 
przez „Echo Dnia”, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa, 
Urzędu Marszałkowskiego i „Agromy”.

Laureatów wyłoniono, 
licząc punkty wynikające z miej-
sca w głosowaniu Czytelników 
za pomocą sms, facebooka 
i klików na portalu oraz z miejsca 
głosowania Jury.

Tytuł Rolnik Roku 2014 
przyznano Renacie i Marianowi 
Bech z Winiar w powiecie 
pińczowskim. Małżeństwo od lat 
prowadzi działalność warzywni-
czą z dodatkiem produkcji 
zbożowej. Zwycięzcy otrzymali, 
w nagrodę, wycieczkę do USA, 
do fabryk przedsiębiorstwa 
CASE i miasta Chicago ufundo-
waną przez firmę Kisiel.

Drugie miejsce zajął  
właściciel 42-hektarowego 
gospodarstwa, specjalizującego 
się w hodowli trzody chlewnej, 
Witold Wawrzeńczyk. Laureat 
ze Strawczyna otrzymał czek na 
10 tysięcy złotych od Agromy 
Kielce, 500-złotowy talon na 
nawozy od Kopalni Wapienia 
Morawica oraz bon na preparaty 
chemiczne. Pojedzie także do 
Brukseli - jest to nagroda ufundo-

Witold Wawrzeńczyk 
najlepszym gospodarzem!

Konkurs Rolnik Roku 2014 rozstrzygnięty

wana przez europosła Czesława 
Siekierskiego.

 Witold Wawrzeńczyk ze 
Strawczyna prowadzi gospodar-
stwo o powierzchni 42 hektarów 
z działalnością ukierunkowaną na 
hodowlę trzody chlewnej, zbiory 
z pól w pełni pokrywają zapo-
trzebowanie na pasze. Rolnik 
posiada 30 macior i 280 sztuk 
trzody a są to: prosięta, warchlaki 
i tuczniki. 

- Duże znaczenie – mówi p. 
Witold – w uzyskiwaniu dobrych 
plonów ma zastosowanie nowo-
czesnej agrotechniki,w tym pełna 
ochrona zbóż i nawożenie. 
Korzystam z kwalifikowanego 
materiału siewnego z Centrali 
Nasiennej.  Na  potrzeby  
gospodarskie  dysponuję  
n o w o c z e s n y m  p a r k i e m  
maszynowym, zakupionym z 
wykorzystaniem środków 
unijnych.

Rolnik ze Strawczyna był 
najczęściej wyróżniany na 
wtorkowej gali na Targach 
Kielce. Oprócz uzyskania 

Najlepszy rolnik regionu Witold Wawrzeńczyk
w towarzystwie żony Danuty i wójta naszej gminy.

„srebrnego” miejsca w głównym 
plebiscycie, Witold Wawrzeń-
czyk okazał się najlepszym 
rolnikiem powiatu kieleckiego. 
Natomiast w kategorii produkcja 
zwierzęca zajął trzecie miejsce w 
całym regionie świętokrzyskim.

Dodajmy, że na galę 
przybył także wójt naszej gminy 
Tadeusz Tkaczyk, który - w uz-
naniu zasług najlepszego rolnika - 
wręczył Witoldowi Wawrzeńczy-
kowi list gratulacyjny.

Po ceremonii wręczenia 
wyróżnień i nagród zapytaliśmy 
p. Witolda  jak przyjął ten grad 
nagród na gali ?

Przyznam szczerze, że 
zostałem mocno zaskoczony 
przez organizatorów – powiedział 
rolnik. Śledząc przebieg plebis-
cytu w „Echu Dnia”, liczyłem na 
miejsce w pierwszej dziesiątce, 
ale nie sądziłem, że będę 

w najlepszej trójce. Jest to 
dla mnie wielka satys-
fakcja po kilkudziesięcio-
letniej, ciężkiej pracy na 
roli. Nareszcie trafiła się 
okazja na większy relaks...

- Na co przeznaczę 
nagrodę? Jeszcze się nie 
zastanawiałem, bo – przy-
znam – jestem mocno 
zszokowany. Na pewno 
jednak sporą kwotę przez-
naczę na doinwestowanie 
gospodarstwa, bo potrzeb 
jest ciągle sporo...

większe zainteresowanie tą 
imprezą spowodowało, że posta-
nowiliśmy otworzyć je dla szer-
szej grupy miłośników koni.

A oto wyniki gonitw 
w Oblęgorku: w potędze skoku 
triumfowała Magdalena Sko-
wron na klaczy Widawa ze stajni 
Oblęgorek, lisią kitę złapała 
Marta Kowalczyk ze stajni 
ROJA ze Świniokierza Dwor-
skiego (stajnia należy do b. pre-
miera Romana Jagielińskiego), 
konkurs „Ja i mój koń - co on 
potrafi” wygrała Sylwia Górni-
kowska z koniem Wigoń z Zam-
ku Rycerskiego w Sobkowie, 
wyścig koni amatorów - Beata 
Pabian na koniu Car z Pałacu 
w Kurozwękach.

Najlepsi w poszczególnych 
konkurencjach otrzymali puchry 
ufundowane przez wójta Tade-
usza Tkaczyka, który, w towa-
rzystwie wnuka Dominika, 
oglądał zmagania na koniach.

PODZIĘKOWANIE
Świętokrzyski Hubertus 

Sarmacki za nami i mam nadzieję 
mile wspominany, ale nie byłoby 
tak dobrze gdyby nie grupa 

entuzjastów kryjących się za 
nazwami firm, które nas wsparły.    
A były to: WODOCIĄGI 
KIELCE,  Moto-Agromax  
sp.zoo Hotel Grafit, Gmina 
Strawczyn, Restauracja Zale-
wajka, Bar sałatkowy Yem-To, 
Piekarnia Dobrowolski, Masa-
rnia Aleksander Wolder i ACM 
Agrocentrum, ponadto wszyscy 
się ze mną zgodzą, że takie 
wydarzenie nie jest możliwe do 
zorganizowania jednoosobowo. 
A zatem szczególne słowa po-
dziękowania kieruję do osób, 
dzięki których pomocy rzecz 
odbyć się mogą i są to Andrzej 
i Magda Sienkiewiczowie wraz 
z „Orlakami i ratownikami 
medycznymi” Małgorzata Kodź 
z mężem Jackiem, Magdalena 
Skowron i wielu, wielu innych.  
Dziękuję również Posłowi 
Markowi Gosowi i wójtowi 
naszej gminy Tadeuszowi 
Tkaczykowi, za patronowanie tej 
imprezie. Panie i Panowie – 
kłaniam państwu nisko, do ziemi, 
po polsku! 

Jerzy Wojciech Sienkiewicz?  

Z sukcesów męża bardzo 
zadowolona była także żona 
laureata – Danuta, która jest 
prawą ręką rolnika w prowadze-
niu gospodarstwa. Także dla niej 
ten sukces był dużym zasko-
czeniem.

Nagrody i wyróżnienia w 
plebiscycie „Echa Dnia” wręczali 
przedstawiciele władz wojewódz-
kich i powiatowych, m.in.: mar-
szałek Adam Jarubas, wice-
marszałek Grzegorz Świercz, 
wicestarosta Zenon Janus, 
europoseł Czesław Siekierski, 
który dla 10 najlepszych 
rolników ufundował wycieczki 
do Brukseli.

P.s. W informacji zamie-
szczonej w poprzednim numerze 
„ZS”, nieopatrznie rozszerzy-
liśmy zakres działalności Witolda 
Wawrzeńczyka, za co serdecznie 
laureata przepraszamy.



Listopad   2014 ZiEMia  StraWCzYńskA

-10-

„Strawczyńska Mila” 

po raz szósty

VI Bieg Niepodległościowy w Strawczynku

Już po raz szósty, z inicjatywy Michała Dziury, pracownika 
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu, 7 listopada br. odbył 
się w Strawczynku VI Bieg Niepodległościowy – „Strawczyńska 
Mila”. Jego celem było sportowe uczczenie 96 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Bieg skupił dzieci i mło-
dzież w wieku od 10 do 15 lat 
oraz zawodników w kategorii 
Open, na dystansach: 600, 800, 
1000 metrów, 1 mila oraz 2 mile.

Przypomnijmy, że w ub. 
roku w imprezie wzięło udział 
310 biegaczy z 14 szkół, także 
spoza naszej gminy. 

W VI Biegu Niepodległo-
ściowym 2014 udział wzięło 
prawie 400 zawodników ze  
szkół: ZPO w Strawczynie, 
Oblęgorku i Promniku (SP i gim-
nazja), szkół podstawowych 
w Rykoszynie, Micigoździe, 
Nowinach, Brynicy i Tumlinie 
oraz Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Łopusznie.

Zawody otworzył i uczest-
ników powitał dyrektor SCKiS - 
Maciej Lewandowski, który 
życzył wszystkim sportowej 
walki na trasach oraz sukcesów 
sportowych. Do biegaczy zwrócił 
się także obecny na zawodach 
wojt gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk, życząc im sportowego 
powodzenia.

A potem zaczęły się biegi, 
które rozegrano w ośmiu 
kategoriach chłopięcych i 
dziewczęcych na dystansach od 
600 metrów do 2 mili. Najkrótszy 
bieg rozegrano na stadionie przy 
ul. Turystycznej w Strawczynku, 

zaś biegi dłuższe poprowadzono 
na  trasach przy  zalewie  
w Strawczynie. 

We wszystkich kategoriach 
prym wiedli zawodnicy SSR 
OLIMPIC w Strawczynie i oni 
zgarnęli główne nagrody.

VI Bieg Niepodległościowy 
zorganizowało Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu. 
Zwycięzcy w każdej kategorii 
otrzymali puchary, zaś pierwsza 
trójka zawodników – dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy 
uczestnicy zawodów dostali 
karnety  na  kryty  basen  
w Strawczynku.

Dyrektor centrum podzię-
kował OSP w Promniku, która 
zapewniła bezpieczeństwo na 
trasach biegowych oraz na 
stadionie. Maciej Lewandowski 
wręczył druhom a także niżej 
podpisanemu (za obsługę praso-
wą) pamiątkowe medale, wybite 
z okazji 150 rocznicy urodzin 
Stefana Żeromskiego na naszej 
ziemi.

VI Bieg Niepodległościowy 
był sukcesem organizacyjnym 
a ponadto zaakcentował młodzie-
żowy patriotyzm przed Świętem 
Niepodległości.  Niektórzy 
zawodnicy biegli, trzymając 
w rękach flagi biało - czerwone...

 (J.)?  

 
Niektórzy sportowcy rozpoczynali bieg z flagą biało – czerwoną.

Zapraszamy do świetlic

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 
zachęca do udziału w popołudniowych zajęciach.  Zapraszamy na 
lekcje tańca, prowadzone zarówno dla dzieci i dorosłych, do 
świetlicy w Hucisku, Korczynie, Strawczynku i Strawczynie. 
Spotkania prowadzi kilkukrotna laureatka turniejów tanecznych, 
zarówno w Polsce, jak i Europie. 

Zachęcamy również do 
udziału w zajęciach ceramiczno – 
plastycznych w  Strawczynku.   
Na warsztatach powstają  
oryginalne świąteczne ozdoby 
choinkowe.  

Wszystkich lubiących 
eksperymenty  zaciekawią   
warsztaty kulinarne prowadzone 
wspólnie z kołem gospodyń 
wiejskich w Chełmcach.

Fani gier komputerowych 
znajdą coś dla siebie na zajęciach 

z e-sportu w Korczynie,  
Chełmcach i Strawczynku. 
Świetlice te wzbogaciły się 
w nowoczesne konsole do gier 
oraz telewizory.

Szeroka oferta sprawia, że 
nasze  świetlice  stanowią  
doskonałą alternatywę na długie 
jesienne wieczory spędzane dotąd 
w domu. Wszystkie zajęcia są 
darmowe. 

Harmonogram na stronie 
 www.olimpicstrawczyn.pl

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

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

13 listopada na stadionie CS-R OLIMPIC, przy pełnych 
trybunach, został rozegrany międzynarodowy mecz towarzyski 
piłki nożnej kategorii U-15 chłopców. Na profesjonalnie 
przygotowanej murawie do rywalizacji stanęła drużyna  
POLSKI  z  drużyną  IRLANDII.

Przy pełnym zaangażowaniu kibiców, dopingowani 
gospodarze pokonali kolegów z Irladni 2:1.                     WB?  

Z OSTATNIEJ CHWILI!

POLSKA  :  IRLANDIAPOLSKA  :  IRLANDIA
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