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ZieMia StraWczYńskA

Dzieciaki miały niemałą frajdę podczas zabawy na płycie boiska.

Zabawy dzieci w basenie CS-R

W jury konkursu piękności zasiedli m.in.: wójt gminy Tadeusz
Tkaczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz
Wilczkowski.

Furorę na festynowej scenie zrobiły dzieci ze świetlic SCKiS.

Starostowie dożynek: Elżbieta Łosiak oraz Sylwester Picheta.

Kandydatki do miana Miss Lata Strawczyn 2015 w strojach
kąpielowych.

Wójt Tadeusz Tkaczyk dekoruje szarfą Miss Lata Strawczyn
2015 Milenę Chmiel z Kajetanowa. Nagrody wręczy
przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Wilczkowski.

Strawczynada2015
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Tradycją się stało, że
pierwszy dzień Strawczynady
(sobota) upływa pod znakiem
sportu. Główny jej organizator
- Centrum Sportowo-Rekreacyj -
ne OLIMPIC – zadbał o bardzo
szeroką ofertę sportową zarów-
no dla dzieci i młodzieży jak
i osób dorosłych. Wcześniej na
stadionie odbywały się elimi-
nacje w turniejach piłki nożnej
o puchar wójta gminy: do lat 16
oraz dorosłych. Jednocześnie
rywalizowano w innych dyscy-
plinach sportowych: tenisie
ziemnym i piłce plażowej .
W sobotę zorganizowano po-

nadto liczne zabawy z piłką noż-
ną (konkurs żonglerki piłką,
strzelania karnych, prowadze-
nie piłki plus strzał na bramkę
itp.). Osobny program przygo-
towano dla miłośników pływa-
nia i sportów wodnych na miej -
scowym basenie.

Blok gier i zabaw w
wodzie dla najmłodszych oka-
zał się świetną alternatywą dla
wszystkich atrakcji, które cze-
kały na terenie CS-R. Dzieci
chętnie uczestniczyły w konku-
rencjach takich jak: zjazd rurą
na czas, wyławianie skarbów
czy wyścig na materacach. Naj -

Na te dwa dni sierpnia czeka się niecierpliwie przez
cały rok. Strawczynada, czyli doroczne (od 1996 roku) Świę-
to Gminy dostarcza bowiem wielu emocji, zabawy, rozryw-
ki, doznań sportowych i towarzyskich. Nie inaczej było pod-
czas tegorocznej Strawczynady: 15 – 16 sierpnia (sobota -
niedziela) na stadionie sportowym w Strawczynku. Tutaj
Święto Gminy odbywa się już od pięciu lat.

lepsi uczestnicy poszczególnych
konkurencji zostali nagrodzeni
upominkami ufundowanymi
przez firmę DEFRO i basen
OLIMPIC. W sobotnie popołu-
dnie na basenie odbyła się rów-
nież pokazowa lekcja pływania,
Podczas tych zajęć zaprezento-
wane zostały ćwiczenia wypor-
nościowe, oswajające dzieci
z wodą jak również dla star-
szych dzieci ćwiczenia korygu-
jące najczęściej popełniane błę-
dy. Klienci, którzy chcieli
poszerzyć swoją wiedzę z za-
kresu poszczególnych stylów
pływania lub uzyskać porady,
mogli skorzystać z bezpłatnych
konsultacj i z instruktorem Łu-
kaszem Kubickim.

Tymczasem na płycie
boiska do zabawy zaproszono
z widowni dzieci, które wzięły
udział w licznych, wesołych za-
bawach z piłką, na szczudłach,
w zgadywankach muzycznych
itp. Maluchom towarzyszyli ro-
dzice, często bardziej przejęci
organizowanymi konkurencja-
mi niż ich pociechy. Oczywi-
ście, żadne dziecko nie opuści-

ło murawy boiska bez nagrody
czy upominku rzeczowego.

Punktem kulminacyj-
nym sobotniego dnia sportu by-
ło wręczenie nagród dla zwy-
cięzców turniejów piłki nożnej
o puchar wójta gminy na festy-
nowej scenie. Puchary, dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe wrę-
czali: wójt Tadeusz Tkaczyk,
przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Wilczkowski oraz
dyrektor CS-RMaciej Lewan-
dowski. Wójt podziękował
uczestnikom za udział w turnie-
jach, podkreślił znaczenie spor-
towego trybu życia młodych lu-
dzi i obiecał kontynuację
turniejów.

Dla porządku dodajmy,
że główny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy wygra-
ła drużyna Strawczynka, II miej -
sce zajął zespół z Niedźwiedzia,
III – Strawczyn i IV – Oblęgo-
rek. Wszyscy uczestnicy zawo-
dów otrzymali,oprócz nagród
sportowych, także cenne nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez
sponsorów Strawczynady.

Strawczynada2015

Dwadni atrakcji
i wspaniałej rozrywki

Sobota pod znakiem sportu

Przedstawiciele zwycięskich drużyn, uczestniczących w turniejach sportowych, z dyrektorem SCKiS Maciejem Lewandowskim.
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Wybory ściągnęły wie-
lu widzów, którzy zajęli miej-
sca najpierw na trybunie stadio-
nu, a później większość
przemieściła się na murawę bo-
iska, w pobliże wybiegu dla kan-
dydatek do miana najpiękniej-
szej dziewczyny lata w
Strawczynie. Dzięki temu uro-
dę i wdzięk kandydatek można
było oglądać z najbliższej od-
ległości.

W jury wyborów za-
siedli min.: wójt naszej gminy
Tadeusz Tkaczyk, przewodni-
czący Rady GminyArkadiusz
Wilczkowski oraz kandydat na
senatora w jesiennych wybo-
rach parlamentarnych - Kamil
Suchański.

Do wyborów zgłosiło
się co prawda tylko sześć kan-
dydatek, ale każda reprezento-
wała odpowiedni poziom uro-
dy, wdzięku i. . niemały zasób
odwagi. Wszak trzeba było za-
prezentować się (także w stro-

jach kąpielowych) przy setkach
widzów. Szkoda, że naszą gmi-
nę reprezentowała tylko jedna
kandydatka –Wiktoria Kra-
kowiak z Oblęgorka. - To było
moje marzenie, by wziąć udział
w tym konkursie i dlatego po-
stanowiłam wystartować - po-
wiedziała reporterowi.

Dziewczyny najpierw
zaprezentowały się na wybiegu
w strojach „na luzie”, potem w

strojach kąpielowych, co było
największą atrakcją dla panów
z widowni, by na koniec uczest-
niczyć w najtrudniejszej chyba
konkurencji, jaką były odpo-
wiedzi na podchwytliwe pyta-
nia członków jury i rozwiązy-
wanie przeróżnych zadań,
np. jedna z kandydatek musia-
ła zapleść warkoczyk Jurkowi
Mozolewskiemu – członkowi
jury, inna w ciągu 90 sekund
musiała złożyć kostkę Rubika
(i to zrobiła, albowiem kostka,
to jej hobby), jeszcze inna mia-

Jedną z głównych atrakcji pierwszego dnia Straw-
czynady 2015 były wybory Miss Lata, organizowane od kil-
ku lat przez „Echo Dnia”. Odbywają się one w wielu miej-
scowościach regionu, nad znanymi akwenami wodnymi.

ła „wkurzyć” prowadzącego
konkurs - Michała Trzepałko,
co też jej się, po części, udało.
Słowem było dużo humoru i do-
brej zabawy.

Podczas gdy jury przy-
gotowywało ostateczny wer-
dykt, na scenie pojawiły się ma-
luchy z sekcji tanecznej CS-R
OLIMPIC, dając popis swoich
umiejętności. Małe tancerki
otrzymały duże brawa publicz-
ności, albowiem wykazały spo-
re możliwości taneczne, choć
trenują od niedawna pod okiem
instruktorki Magdaleny Waw-
rzeńczyk.

Finał: na scenie poja-
wiły się wszystkie kandydatki
do miana najpiękniejszej dziew-
czyny lata w Strawczynie. Pro-
wadzący ogłosił werdykt jury:
najpierw tzw. tytuły komple-

mentarne: Miss Publiczności –
Renata Chmiel z Kajetanowa,
Miss Osobowości – Agniesz-
ka Życińska z Gruszki w gm.
Zagnańsk, Miss „Echa Dnia”
- Magdalena Sadza z Bryni-
cy, Miss Startu Edukacja –

Wiktoria Krakowiak z Oblę-
gorka, II Wicemiss Lata
w Strawczynie – Natalia Sa-
bowicz z Kielc, I Wicemiss –
Daria Jaśkowska z Kielc oraz
MISS LATA 2015 – Milena
Chmiel z Kajetanowa.

Nowo wybrana Miss
Lata ma 17 lat, wymiary: 85-
62-85, wzrost – 174 cm, oczy
brązowe. Jest uczennicą Liceum
Ogólnokształcącego nr 4
w Kielcach, pracuje jako mo-
delka, jej hobby to taniec.

Wynik jury, choć nie
kwestionowany, trochę zasmu-
cił wójta gminy, jak również ni-
żej podpisanego. - Moją fawo-
rytką – powiedział po wyborach
Tadeusz Tkaczyk – była „ je-
dynka” czyli Wiktoria Krako-
wiak. - Pięknie się prezentowa-
ła, jej wypowiedzi były składne,

a poza tym to krajanka, a pa-
triotyzm lokalny ma znaczenie. . .

Większość wybranych
w Strawczynie dziewcząt weź-
mie udział w wyborach Miss
Ziemi Świętokrzyskiej .

Strawczynada 2015

Dwadni atrakcji
i wspaniałej rozrywki

Wybory Miss Lata 201 5

Gospodarze gminy w gronie nagrodzonych uczestniczek konkursu piękności Miss Lata Strawczyn 2015.

Dyskoteka "Pod gwiazdami"

Po zakończeniu wybo-
rów Miss Lata Strawczyn 2015,
sceną na stadionie sportowym
zawładnęły zespoły muzyczne,
min. „Rock” ze Strawczyna

i „Anielski Orszak”. Wieczo-
rem setki młodych ludzi bawi-
ły się znakomicie na dyskotece
z DJ. Zabawa trwała prawie
do północy!
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To ucieszyło ekipę
centrum, albowiem sytuacja
z zaopatrzeniem w krew jest w
regionie dramatyczna. Najcen-
niejszego leku brakuje zwłasz-
cza w wakacje, kiedy spora gru-
pa krwiodawców korzysta
z urlopów. Strawczynada, to
okazja, by powiększyć zasoby
banku krwi. W dorocznej Akcji
„Krew darem życia” Strawczyn
przoduje w całym regionie.

W południe, przeciska-
jąc się przez tłum oczekujących
na badanie lekarskie dawców,
docieram do pomieszczenia,
w którym pobierana jest krew.
Oczywiście, wszystkie leżanki
są zajęte, cenny lek płynie
do specjalnych woreczków…

Tomasz Kukulski
z Promnika, współwłaściciel
firmy transportowej , to już „we-
teran” krwiodawca. Krew od-
daje po raz… dwudziesty, za-
wsze podczas „strawczynad'.
Dlaczego to czyni?

- Wiem, że krew, to ży-
cie – mówi reporterowi „Ziemi
Strawczyńskiej”. Skoro mogę
je komuś uratować, to czemu
mam tego nie zrobić? Mnie to
nic nie kosztuje, a tam, gdzieś
w szpitalu, czekają na ten lek
chorzy. Moja krew może komuś
uratować życie, ta świadomość
motywuje do takiego zachowa-
nia…

Krew p. Tomasza jest
tym bardziej cenna, że jest uni-
wersalnej grupy „O” Rh –
i można ją przetaczać niemal
wszystkim potrzebującym.

Krwiodawstwo w ro-
dzinie p. Tomka, to już trady-
cja, wcześniej krew oddawał je-

W niedziele, 16 sierpnia, już od godz. 9.00, w po-
mieszczeniach pod trybuną, na stadionie w Strawczynku,
cztery stanowiska poboru krwi rozłożyło Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc. I od razu
utworzyła się spora kolejka dawców.

go ojciec oraz starszy brat, te-
raz dołączył do akcji on sam…

Na sąsiedniej leżance
do pobrania krwi p. Elżbiecie
Kozieł ze Strawczynka przygo-
towuje się pielęgniarkaAnna
Saletra. Lekkie nakłucie igłą
i krew płynie do specjalnego
woreczka.

Pani Elżbieta oddaje
krew po raz pierwszy w życiu.
Do uczestnictwa w tej akcji na-
mówiła ją córka Karolina. A po-
nadto – dodaje p. Elżbieta – mo-
ja decyzja wynikła z jakieś
wewnętrznej potrzeby. Wiem,
że wielu chorych czeka na ten

lek jak na zbawienie, więc po-
stanowiłam im pomóc…

Dodajmy, że Karolina
także chciała tego dnia oddać
swoją krew, ale na przeszkodzie
stanęły względy zdrowotne.
Świetnie wyręczyła ją mama…

Do godz. 1 8.00 krew
oddało 150 dawców, uczestni-
ków „Strawczynady”. Bank krwi
pozyskał 67,5 litra najcenniej-
szego leku. Centrum oraz orga-
nizatorzy Święta Gminy 2015
serdecznie dziękują dawcom za
te wspaniałe gesty, za podaro-
wanie cząstki siebie innym lu-
dziom…

Strawczynada 2015

67,5 litrakrwi
od honorowych krwiodawców!

Krew oddają: Elżbieta Kozieł ze Strawczynka oraz Tomasz Kukulski z Promnika.

Od 20 lat gmina Straw-
czyn organizuje swoje święto
pn. „ Strawczynada”. Cieszy się
ono ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców, którzy gre-
mialnie uczestniczą w impre-
zach przygotowanych na te
okazje. Tak było również w ro-
ku bieżącym. Święto Gminy nie
byłoby tak atrakcyjne,gdyby nie
zaangażowanie wielu osób
w jego organizację oraz wspar-
cie sponsorów.

Serdecznie dziękuję
sponsorom STRAWCZYNADY
2015, którzy w dużej części po-
kryli koszty tego święta. Bez te-

go zaangażowania to święto by-
łoby o wiele mniej atrakcyjne.

Szczerze dziękuję
krwiodawcom, którzy od kilku
lat nie zawodzą i bardzo chęt-
nie i licznie (150 osób) dzielą
się z innymi cząstką siebie.

Dziękuję wszystkim za-
angażowanym w organizację
STRAWCZYNADY.

Bardzo gorąco dzięku-
ję księżom celebrantom za od-
prawienie mszy świętej na sta-
dionie i skierowane do nas słowa
w kazaniu, policji i ochronie,
którzy dyskretnie czuwali nad
naszym bezpieczeństwem, dzię-

ki czemu nie zanotowano żad-
nych incydentów, służbie zdro-
wia zabezpieczającej przez dwa
dni STRAWCZYNADĘ. Straża-
kom, na których zawsze można
liczyć, którzy stają na wysoko-
ści zadania, orkiestrze, która
uprzyjemnia wszystkie nasze fe-
styny. Starościnie i Staroście,
zespołowi „Wierna Rzeka”,
który ośpiewał wieńce dożyn-
kowe oraz zespołowi „Wincen-
towianie”. Sołectwom za przy-
gotowane jadła i napitków oraz
paniom podającym te smako-
witości. Dziękuję za wspaniałe
występy: tanecznej grupy za-

wodniczej SCKiS oraz amator-
skim grupom artystycznym z Ru-
dy Strawczyńskiej i Oblęgorka.

Gorąco dziękuję pra-
cownikom Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu,Urzędu
Gminy, Zakładu Gospodarki
Komunalnej, na których spo-
czywał główny ciężar organiza-
cji STRAWCZYNADY, ich pra-
cę oceniam bardzo wysoko.

Nade wszystko dzięku-
ję wszystkim uczestnikom
STRAWCZYNADYza piękną
i wspaniałą, wspólną zabawę.

Wójt Gminy Strawczyn
Tadeusz Tkaczyk

PodziękowaniaWójtaGminy
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Muzyczną oprawę eu-
charystii zapewnili muzycy
z Gminnej Orkiestry Dętej pod
batutąMichała Leśnika. Przed
sceną stanęły także pododdzia-
ły OSP, z gminy Strawczyn,
w mundurach galowych.

W ceremonii kościel-
nej , inaugurującej Dożynki
Gminne 2015, wzięły udział set-
ki uczestników „Strawczyna-
dy”, którzy zapełnili niemal ca-
łą trybunę stadionu. Przed
ołtarzem polowym ustawiono
dwa piękne wieńce – dzieła pań
z KGW w Hucisku i Oblęgor-
ku. Przed sceną ustawiono tak-

że kosze z bochenkami chleba,
które w trakcie mszy św. po-
święcił ksiądz proboszcz. Pa-
sterz poświęcił także bochen
chleba oraz owoce przygotowa-
ne przez starostów dożynek:
Elżbietę Łosiak z Chełmiec
i Sylwestra Pichetę ze Straw-
czyna do wręczenia gospoda-
rzowi dorocznego święta plo-
nów, wójtowi Tadeuszowi
Tkaczykowi.

Po eucharystii rozpo-
częły się Dożynki Gminne 2015.
Na scenę weszli gospodarze
gminy: wójt Tadeusz Tkaczyk
i przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Wilczkowski a tak-
że zespół ludowy „Wierna Rze-
ka”, wraz z kapelą, który ośpie-
wał wieńce dożynkowe oraz

dary – plony rolne, które mia-
ły być wręczone wójtowi gminy.

Wójt powitał miesz-
kańców gminy i gości honoro-
wych Święta Gminy: parlamen-
tarzystów, wójtów sąsiedzkich
gmin, przedstawicieli policj i
i PSP oraz delegacje zaprzyjaź-
nionych gmin z Niemiec, z Fal-
kenstainu i Kielhen.

Nastąpił punkt kulmi-
nacyjny dożynek: starostowie
wręczyli wójtowi okazały bo-
chen chleba, wypieczony z mą-
ki z tegorocznych zbiorów oraz
owoce. Tadeusz Tkaczyk przy-
jął te dary, ucałował chleb i wy-

głosił tradycyjną formułę:
„Przyjmując ten bochen chle-
ba, wypieczony z tegorocznych
zbiorów, dziękuje bardzo za ten
dar i przyrzekam, że będę robił
wszystko, aby tego, naszego
chleba powszedniego nigdy ni-
komu nie zabrakło”…

Wójt zwrócił się na-
stępnie do rolników: „ Święto
plonów – dożynki, to czas po-
dziękowań, ja Wam, szanowni
Rolnicy, dziękuję za trudną pra-
cę, za miłość do ziemi ojców,
za szacunek i przywiązanie
do miejsca i tradycji. Rolnictwo
na terenie naszej gminy jest
zróżnicowane, mamy ponad
1820 gospodarstw a średnia
wielkość, to 3, 84 ha, zatem jest
trudno konkurować z gospodar-

Podczas gdy pod trybuną odbywała się piękna
Akcja „Krew darem życia”, w samo południe, na festynowej
scenie, rozpoczynała się msza święta, celebrowana przez księ-
ży pod kierownictwem ks. proboszcza parafii Strawczyn
Tadeusza Szota.

stwami wielkotowarowymi. Go-
spodarstwa muszą się organi-
zować, np. w grupy producenc-
kie, i zmieniać swoją strukturę,
szukać innych, dodatkowych
źródeł dochodów.

Szanowni Rolnicy, gra-
tulując i dziękując Wam za trud,
życzę dalszego rozwoju, satys-
fakcji z Waszej trudnej pracy,
również tej finansowej. Życzę
Wam wszelkiej pomyślności,
zdrowia i opieki bożej dla Was
i Waszych rodzin”.

Popołudnie upłynęło
na Strawczynadzie pod znakiem

rozrywki i relaksu, wystąpiły
zespoły artystyczne, na scenie
zaprezentowała się taneczna
grupa zawodnicza SCKiS.
Wieczorem wystąpiła gwiazda
– zespół „Fanatic”. Święto Gmi-
ny zakończył pokaz ogni sztucz-
nych.

Warto dodać, że na bo-
isku czynne były stoiska KGW
ze Strawczynka, Strawczyna,
Oblęgorka, Rudy Strawczyń-
skiej i Chełmiec, oferujące róż-
ne pyszności i nalewki. Stoiska
były oblegane przez uczestni-
ków Święta Gminy.

Strawczynada 2015

Publiczność, jak zwykle na Strawczynadzie, dopisała.

Dożynki Gminne

Miłym akcentem
„Strawczynady” było wręcze-
nie gospodarzom gminy przez
prezesa Lokalnej Grupy
Działania „Dorzecze Bobrzy”
- Jarosława Wałka Nagrody
Bobra w dziedzinie turystyki za
opiekę i promowanie miejsca

narodzin Stefana Żeromskiego
w Strawczynie - na zdjęciu.
Umieszczono tam okoliczno-
ściowy kamień oraz tablice
informujące o tym wydarzeniu.
Miejsce to jest odwiedzane przez
liczne wycieczki, głównie szkol-
ne, z całej Polski.

Nagroda Bobra dla gminy Strawczyn

Mszę św., przy ołtarzu polowym, odprawili księża pod
kierownictwem ks. proboszcza parafii Strawczyn Tadeusza Szota.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kossowski
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Zprac wójta
między sesjami radyGminy
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Sesję otworzył prze-
wodniczący Rady GminyAr-
kadiusz Wilczkowski, który
powitał jej uczestników, z wój-
tem Tadeuszem Tkaczykiem
oraz radną powiatu - Moniką
Jabłońską. Radni przyjęli po-
rządek obrad, po czym przeszli
do jego realizacji.

W ramach zapytań i in-
terpelacj i, radni oraz sołtys Hu-
ciska zadali kilka pytań wójto-
wi gminy. Dotyczyły one:
- inwestycji przy Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnym w Straw-
czynku oraz zagospodarowania
terenu w Kuźniakach,
- zbyt długich terminów ocze-

kiwania na zabiegi rehabilita-
cyjne w Ośrodku Zdrowia
w Strawczynie,
- nakładki asfaltowej na drodze
w miejscowości Polichta (dla-
czego położono ją tylko na nie-
wielkim odcinku drogi?),
- wykorzystaniu oszczędności
z pomniejszonego przez Radę
Gminy miesięcznego wynagro-
dzenia wójta gminy.

Odpowiadając na te
pytania, w dalszej części ob-
rad,wójt stwierdził:
inwestycja przy CS-R (pole do
minigolfa oraz rzutnia kulą) jest
odebrana i zapłacona, trwa od-
biór inwestycji w Kuźniakach;

Odbyła się kolejna sesja Rady Gminy (28 sierpnia
br.), na której radni przyjęli kilka uchwał istotnych dla funk-
cjonowania gminy. Przyjęto min. Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej Gminy Strawczyn (pisaliśmy na ten temat w po-
przednim numerze „ZS”) oraz założenia Projektu do Planu
Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazo-
we. Gminy Strawczyn.

na zabiegi rehabilitacyjne kie-
rownik OZ zawarł taki kontrakt,
otrzymał polecenie, by przezna-
czyć więcej środków na te usłu-
gę, gmina pomoże finansowo;
droga w Polichnie – w 2010 r.
wykonano taki zakres robót, na
który wystarczyło środków
z budżetu gminy; za pieniądze,
zaoszczędzone na poborach wój -
ta, w Chełmcach wykonano od-
cinek drogi do parkingu.

Wójt poinformował
następnie radnych o realizacji
uchwał Rady Gminy oraz
o swoich pracach między sesja-
mi RG (omówienie publikuje-
my oddzielnie).

Rada przyjęła uchwa-
ły w sprawach:
- zasięgnięcia informacji ko-
mendanta wojewódzkiego po-
licj i w Kielcach informacji
o kandydatach na ławników
(Teresa Raczyńska oraz Wie-
sława Sękowska),
- przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy
Strawczyn,
- przyjęcia Projektu Założeń do
Planu Zaopatrzenia w Ciepło,
Energię Elektryczną i Paliwa
Gazowe Gminy Strawczyn,
- zmian w budżecie gminy
na 2015 rok,
- zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Straw-
czyn na lata: 2015 – 2024.

Po wyczerpaniu po-
rządku obrad, sesję zakończono.

(kos. )

Od ostatniej sesji Rady Gminy - 29 czerwca br. - wójt
gminy wykonywał bądź nadzorował realizację zadań w za-
kresie: określenia sposobu realizacji uchwał RG, przygoto-
wania projektów nowych uchwał, realizacji kalendarza czyn-
ności związanych z przeprowadzeniem referendum
ogólnokrajowego – 6 września br., realizacji budżetu gminy
za I półrocze br, przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektów: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Strategii Roz-
woju Gminy na lata: 2015 – 2025.
W zakresie inwestycji:
- zakończono i rozliczono za-
danie pn. „Budowa instalacj i
solarnych na budynkach uży-
teczności publicznej na terenie
gminy”,
- w trakcie realizacji jest zada-
nie pn.: „Budowa systemów fo-
towoltaicznych na terenie gmi-
ny”,
- zakończono prace przy budo-
wie drogi gminnej w Korczy-
nie – Zalesie („schetynówka”-
982 m),
- zakończono prace przy remon-
cie odcinka drogi gminnej
w Kuźniakach, od Wielkiego
Pieca w kierunku Perzowej Gó-
ry (1 30 m) - w ramach środków
na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych,
- prowadzone są prace przy bu-
dowie chodnika w Strawczyn-
ku – ul. Miła oraz przy utrzy-

maniu bieżącym dróg gminnych,
- prowadzony jest dialog tech-
niczny na modernizację oświe-
tlenia ulicznego na terenie gmi-
ny ( zgłosiło się 7 firm),
- gmina przygotowała projekt
Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej oraz Projekt Założeń do
Planu Zaopatrzenia w Ciepło,
Energię Elektryczną i Paliwa
Gazowe dla gminy Strawczyn.
Autorem projektu jest Centrum
Doradztwa Energetycznego
Sp. z o.o. Mikołów,
- trwają prace nad opracowa-
niem Strategii Rozwoju Gminy
Strawczyn na lata: 2015 – 2025.

Ogłoszono konkurs
o strawczyńską „Jodłę” dla naj -
lepszego przedsiębiorcy z tere-
nu gminy. Wyłoniono laureata
– PGO Sp. z o.o. - Zakład
w Promniku.

Rozesłano informację

Z sesji Rady Gminy

Przed wyborami ławników

do sołtysów o wysokości Fun-
duszu Soleckiego na 2016 r.
(szczegóły w oddzielnej infor-
macji).
W zakresie oświaty:
W dniach: 11 - 1 9 lipca br.,
w ramach współpracy gminy
z miastem Chodorów na Ukra-
inie, gościliśmy 22 - osobową
grupę,w tym 20 dzieci i 2 opie-
kunów.
Odbyło się - 27 lipca br. - po-
siedzenie Komisj i Egzamina-
cyjnej na stopień nauczyciela
mianowanego, do której przy-
stąpił nauczyciel z ZPO w Ob-
lęgorku.
W dniach: 26 – 27 sierpnia br.
kierownik Referatu Oświaty,
Spraw Obywatelskich i Orga-
nizacyjnych dokonała kontroli
placówek oświatowych do roz-
poczęcia nowego roku szkolne-
go. Wszystkie szkoły, w któ-
rych wykonano prace
porządkowe, są gotowe na przy-
jęcie uczniów.
W zakresie kultury i sportu:
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta – uczestniczyło 9 dru-
żyn, puchar zdobyła drużyna
Strawczynka, II miejsce – Nie-
dźwiedź, III – Strawczyn.
I Rajd Rowerowy po Gminie –
pisaliśmy na ten temat w po-
przednim numerze „ZS”,
- 5 lipca br. odbył się Ogólno-

polski Wyścig Kolarski „MA-
STERS” o Puchar Wójta Gmi-
ny Strawczyn „Po Ziemi Stefana
Żeromskiego i Henryka Sien-
kiewicza”.
Półkolonie letnie – trwały
od 27 lipca do 7 sierpnia br.
(od poniedziałku do piątku.).
ELEMENTAL Triatlon Straw-
czyn 2015 – pisaliśmy o nim
w poprzednim numerze „ZS”.
W dniach 15 - 16 sierpnia od-
była się kolejna Strawczynada
- obszerna relacja w bieżącym
numerze gazety.

2 lipca odbyły się ju-
bileuszowe obchody 25-lecia
samorządu terytorialnego – ob-
szerną relację zamieściliśmy
w poprzednim numerze „ZS”.
Trwają prace nad projektem
uchwały Rady Gminy w spra-
wie zwolnienia z podatku od
nieruchomości przedsiębiorców
rozpoczynających działalność
gospodarzą na terenie gminy.
Wójt brał udział w licznych spo-
tkaniach, wyjazdach, festynie
rodzinnym w Strawczynku, ob-
chodach Święta Policj i, spotka-
niu z kierownictwem MPK
w sprawie linii autobusowej na
terenie gminy, reprezentując
gminę i jej mieszkańców.

W omawianym okre-
sie wójt wydał 27 zarządzeń
w sprawach ważnych dla gminy.

Wójt składa informację
ze swoich prac między
sesjami RG.
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Strawczyn -
Ruda Strawczyńska -

Niedźwiedź -
Strawczynek -

Chełmce -
Hucisko -

Obecnie budynek
Urzędu Gminy w Strawczynie,
budynek oczyszczalni ścieków,
obiekt Samorządowego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej , budyn-
ki świetlic wiejskich w Oblę-
gorze i Strawczynku, a także
budynek szatniowy przy Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjnym
w Strawczynku wykorzystują
odnawialne źródło energii ja-
kim jest słońce. Udało się to
dzięki środkom unijnym pozy-
skanym z PROW-u na lata 2007-
2013.

– To nie pierwsza i nie
ostatnia taka inwestycja. W ma-
ju zakończyliśmy projekt pole-
gający na termomodernizacji
wszystkich placówek oświato-

wych i dwóch strażnic. Łącznie
objęliśmy działaniami inwesty-
cyjnymi 10 obiektów i również
postawiliśmy na OZE. Systemy
solarne, ekologiczne kotły czy
pompy ciepła stały się nieod-
łącznym elementem projektu –
mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt
gminy Strawczyn. Dzięki tej in-
westycji gmina zaoszczędzi na
kosztach ogrzewania wody do
70-80% dotychczasowych wy-
datków na olej opałowy i ener-
gię elektryczną. – Strawczyn
stawia na rozwój i dlatego gmi-
na będzie w dalszym ciągu za-
biegać o środki unijne na inwe-
stycje min. w kolektory
słoneczne i panele fotowolta-
iczne – dodaje T. Tkaczyk.

Budynki użyteczności publicznej w gminie Straw-
czyn są sukcesywnie wyposażane w ekologiczne instalacje
wykorzystujące odnawialne źródła energii. W ostatnim cza-
sie kolejne 6 budynków zostało wyposażone w ogrzewanie
ciepłej wody ze słońca.

Na drobne inwestycje
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Spotkanie ze starosta-
mi tegorocznych dożynek: Elż-
bietą Łosiak z Chełmiec, rol-
niczką hodującą 16 mlecznych
krów oraz Sylwestrem Piche-
tą – rolnikiem, hodowcą trzo-
dy, miało miejsce 27 sierpnia
w gabinecie wójta Tadeusza
Tkaczyka. Gospodarz gminy
podziękował starostom za spra-
wowanie tych funkcji podczas
dożynek, za okazały bochen
chleba wypieczony z tegorocz-
nych zbiorów oraz owoce wrę-
czone mu podczas uroczysto-
ści. Wójt przedstawił gościom

sytuację w gminnym rolnictwie,
zwłaszcza podczas uciążliwej
suszy, która nawiedziła także
naszą gminę. Poinformował
o przyjmowaniu wniosków po-
szkodowanych rolników i przy-
gotowywanie im odszkodowań
za skutki suszy.

Z kolei starostowie
przekazali wójtowi informację
o swoich i innych rolników pro-
blemach związanymi z wyko-
nywaniem zawodu rolnika. Po-
ruszono także inne problemy
w gminie.

Nowy obyczaj w Urzędzie Gminy

Starostowie tegorocznych dożynek: Elżbieta Łosiak i Sylwester
Picheta w gabinecie wójta gminy Tadeusza Tkaczyka.

Wójt osobiście dziękuje
starostomdożynek

Od tego roku wójt gminy wprowadza nowy obyczaj:
osobiste podziękowanie starostom dożynek za udział w tym
dorocznym święcie rolników. Podczas samych dożynek
na taką ceremonię, po prostu, brakuje czasu, gdyż trzeba
realizować bogaty program Strawczynady.

Ile na Fundusz Sołecki?

Podjęto decyzję o przyznaniu poszczególnym sołec-
twom środków na tzw. Fundusz Sołecki. O wykorzystaniu
tych pieniędzy na konkretne cele decydują rady sołeckie
w poszczególnych miejscowościach. W ten sposób we wsiach
powstają min.: odcinki dróg, place zabaw, doposażane
są świetlice wiejskie, porządkuje się tereny wiejskie, prowa-
dzone są roboty naprawcze itp.
A oto ile otrzymają rady sołeckie pieniędzy w 2016 roku:

29.254 zł,
29.254 zł,
1 8.781 zł,
29.254 zł,
29.254 zł,
1 9.308 zł,

Korczyn -
Kuźniaki -

Małogoskie -
Oblęgorek -

Oblęgór -
Promnik -

29.254 zł,
1 9.01 5 zł,
1 3 .749 zł,
29.254 zł,
29.254 zł,
29.254 zł.

Wykorzystują
energię słoneczną

Dzień Chłopaka – pieczenie ziemniaka!
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

organizuje ognisko z okazji Dnia Chłopaka.
Zapraszamy wszystkich chętnych

nad zalew w Strawczynie.
30 września o godz. 17:00.

Odświeżona pływalnia
znówzaprasza

Zmiany zaszły też na
boiskach, m.in. przeniesiona zo-
stała część trybun z głównej pły-
ty na boisko wielofunkcyjne,
gdzie będą służyć kibicom do-
pingującym sportowe zmaga-
nia dzieci i młodzieży szkolnej .

Odświeżone centrum

działa od 14 września. Ceny bi-
letów i godziny zajęć nie zmie-
niły się. Jedyną zmianą są za-
pisy na zajęcia nauki pływania
– już nie w kasie basenu, ale
bezpośrednio u instruktorów.
Więcej informacji na stronie
www.olimpicstrawczyn. pl

Od 31 sierpnia do 13 września w Centrum
Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku trwała przerwa
technologiczna. Był to bardzo intensywny czas prac remon-
towo-konserwacyjnych. Wymieniona została woda w base-
nie, wyczyszczono niecki, zakonserwowano posadzki i poma-
lowano ściany.
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EwaBłaszczykw "Złotej Rybce"

Aktorka przyjechała do
Oblęgora, by zobaczyć się
z podopiecznymi centrum oraz
ich rodzicami. Jak mówi, chce
nawiązać współpracę z placów-
ką, by wybudzeni ze śpiączki
pacjenci "Budzika" mogli tu
przyjechać na turnus rehabili-
tacyjny.

„Ośrodek robi pozy-
tywne wrażenie. Nowoczesny
sprzęt, dobrze przygotowany
zespół specjalistów, którzy, po-
za umiejętnościami, pokazują
swoją niezwykłą pasję w pracy.

- Niewątpliwie także
wspaniałe widoki z okien „Zło-
tej Rybki”są atutem w terapii

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii "Zło-
ta Rybka" gościło aktorkę Ewę Błaszczyk, założycielkę Fun-
dacji "Akogo?", pomagającej dzieciom przebywającym
w stanie śpiączki. Dwa lata temu organizacja wybudowała
w Warszawie klinikę, w której ze śpiączki wybudziło się już
około dwudziestu pacjentów. Ośrodek w Oblęgorze współ-
pracuje z fundacją od dwóch miesięcy.

dzieci.”- mówi Ewa Błaszczyk.
Wierzę, że indywidualne podej -
ście do pacjenta podczas tera-
pii przyczyni się do poprawy
jakości życia dzieci - dodaje ak-
torka.

Jak twierdzi Anna
Żmudzińska, dyrektor „Złotej
Rybki”, centrum rehabilitacj i
pomaga osiągnąć sprawność
dzieciom z wadami wrodzony-
mi oraz po wypadkach. Podkre-
śla, że „Złota Rybka” propagu-

je idee fundacji "Akogo?",
a na jesieni oczekuje wybudzo-
nych pacjentów.

Świętokrzyskie Cen-
trum Rehabilitacj i „Złota Ryb-
ka” powstało w lutym tego ro-
ku. W centrum organizowane
są dwutygodniowe turnusy re-
habilitacyjne. W systemie dzien-
nym z pomocy specjalistów ko-
rzystają także pacjenci
ambulatoryjni.

Adresy:

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

tel. : 41 303 86 35 www.olimpicstrawczyn. pl

Redagują: Jerzy Kosowski - redaktor naczelny oraz zespół

tel. : 608 306 881 e-mail: kospress@onet. pl

Druk: Drukarnia PressGraf

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów

oraz możliwość zmiany tytułu.
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„Masz problem z piciem”?
Zgłoś się na spotkanie Grupy AA „Przystań”.

Przyjdź do nas na miting!
Strawczyn, ul. Żeromskiego 18, obok Urzędu Gminy.
Niedziela, godz. 15.00, czwartek godz. 20.00.

Serdecznie zapraszamy!
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Pierwszą części impre-
zy organizatorzy przeznaczyli
dla strażaków, którzy przyjęli
sztandar ufundowany przez wój -
ta gminy Tadeusza Tkaczyka
(szczegółowy opis uroczysto-
ści strażackich został opubliko-
wany na łamach „Ziemi Straw-
czyńskiej” w sierpniu br.)

Z powodu złej pogody
drugą część imprezy przenie-
siono do pomieszczeń OSP.
W programie zadbano o cieka-
we atrakcje dla mieszkańców
i gości. Jednym z wydarzeń był
koncert Gminnej Orkiestry Dę-
tej , której występy cieszą się za-
wsze dużym uznaniem. Podzi-
wialiśmy ponadto występy
artystów cyrkowych, którzy
swoim programem zachwycili
najmłodszych i dorosłych
uczestników festynu.

Kolejną atrakcją było
przedstawienie grupy przed-
szkolaków ze Strawczynka przy-
gotowane przez p. Katarzynę
Ziętek.Występ milusińskich

bardzo podobał się ich rodzi-
com i dziadkom. Za udział
w przedstawieniu maluchy
otrzymały prezenty.

W dalszej części festy-
nu zaprezentowali się członko-
wie Stowarzyszenia „Przyszłość
Strawczynka”, wykonując kil-

Mieszkańcy Strawczynka świętowali, 25 lipca br.,
na kolejnym festynie rodzinnym. Gospodarzami festynu by-
li: sołtys Kazimiera Jarząbek, Rada Sołecka oraz Stowarzy-
szenie „Przyszłość Strawczynka”.

ka piosenek. Z okazji uroczy-
stości strażackich w repertuarze
zespołu nie mogło zabraknąć
piosenki pt. „Poli się poli, choć-
ta ratować”, w trakcie której
użyto syreny alarmowej . Wy-
stęp zespołu został nagrodzony
dużymi brawami publiczności.

Po ustaniu deszczu po-
nownie przenieśliśmy się na
plac przed świetlicę, gdzie kon-
tynuowaliśmy dalszą część pro-
gramu. Odbyły konkursy dla
najmłodszych i dorosłych z za-
kresu wiedzy o gminie przygo-
towanych przez sołtys Kazimie-
rę Jarząbek. Także uczestnicy
konkursu wiedzy o gminie wy-
kazali się szeroką wiedzą i rów-
nież otrzymali nagrody.

Organizatorzy festynu
zadbali również o „ pokarm dla
ciała”. Przygotowano min.: tra-
dycyjny bigos, grilla z kiełba-
ską i kaszanką, ciasta oraz inne
smaczne potrawy, które serwo-
wano w trakcie imprezy.

W dalszej części festy-
nu, przy muzyce zespołu
„Braters” Stanisława Kornec-
kiego, w miłej atmosferze ba-
wiliśmy się do późnych godzin
nocnych.

Festyn mógł się odbyć
dzięki ofiarności sponsorów:
E. i G. Poświat, M. i J. Wie-
czorek, P. i D. Wawrzeńczyk,

L. I J. Kukulscy, A. i Z. Na-
szydłowscy, E. I M. Gonciarz,
D. i L. Czarneccy, M. i P. Tka-
czyk, A. i M. Jarząbek, P. Sę-
kowski, B. i R. Tkaczyk, I. I
J. Więckowscy, Ż.i M. Sękow-
scy, T.i R. Poświat, A. i S Ku-
kulscy, M. i T. Wawrzeńczyk,
K.i S. Smolarczyk, A. i S. Ko-
zieł, M. i W. Bielawscy, D.i A.
Gołda, FHU Jar-Pol Jarosław
Szymkiewicz z Kielc, Mariusz
Hochel - ZM Micigózd.

Składam serdeczne
podziękowania za współudział
w przygotowaniu festynu
członkom Rady Sołeckiej
w składzie: Lucyna Kukulska,
Ewa Cisowska i JózefKa-
sprzyk, koleżankom i kolegom
ze Stowarzyszenia „Przyszłość
Strawczynka”, w osobach:
Krystyna Nawara, Danuta
Cieślik, Anna Jabłońska, Mał-
gorzata Jabłońska, Katarzy-
na Ziętek, Agnieszka Prędo-
ta Gad, Edyta Poświat, Maria
Orzechowska, Leszek Cisow-
ski, Teresa i Zbigniew Mala-
sy, Irena Zapała, Maria Piec,
Janina Głąb, Elżbieta Tka-
czyk, Joanna Kasprzyk Eu-
geniusz Jarząbek, Zofia Mia-
zek oraz sponsorom.
Sołtys, prezes Stowarzyszenia

„Przyszłość Strawczynka”
Kazimiera Jarząbek
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V Festyn Rodzinny w Strawczynku

Rozrywka, muzyka, taniec

Festyn prowadziły: Kazimie-
ra Jarząbek oraz Agnieszka
Prędota-Gad.

WZPO w Strawczynie 1 września, po inaugurują-
cej nowy rok szkolny mszy św. w kościele parafialnym, wszy-
scy uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie zo-
stali gorąco powitani przez dyrektor szkoły – Elżbietę Błaszczyk.
Szczególnie serdecznie zostały przywitane dzieci rozpoczy-
nające swoją edukacyjną przygodę w przedszkolu oraz ucznio-
wie zaczynający naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Skończyła się wakacyjna laba

I znów szkoły tetnią życiem!

Pani dyrektor życzyła
im, by jak najszybciej poczuli
się w szkole w Strawczynie bez-
piecznie i pewnie, otoczeni gro-
nem przyjaciół, aby nauka sta-
ła się dla nich prawdziwą
radością i ciekawym wyzwa-
niem. Korzystając z okazji dy-
rektor podziękowała rodzicom
i uczniom za to, że, poświęca-
jąc swój wakacyjny wypoczy-
nek, zaangażowali się w orga-
nizację uroczystości 25-lecia
samorządu. (M.C. )

Pierwszy dzwonek w SP
w Rudzie Strawczyńskiej

Jak co roku, 1 września
dyrektor SP, grono pedagogicz-

ne, uczniowie i rodzice zebrali
się, aby uroczyście rozpocząć
nowy rok szkolny. Tradycją na-
szej szkoły jest uroczysta msza
święta polowa sprawowana na
placu szkolnym.

Po liturgii głos zabra-
ła dyrektorAgnieszka Prędo-
ta – Gad, która powitała na-
uczycieli, rodziców i uczniów
po wakacjach. Podkreśliła, iż
one niestety minęły bezpowrot-
nie, ale doznane w czasie ich
trwania wrażenia i przeżycia na
pewno wzbogaciły naszą oso-
bowość, charakter i przydadzą
się do nowych lekcji. Uroczy-
stość rozpoczęcia roku szkol-
nego nierozerwalnie łączy się z

atakiem Niemiec na Polskę.
„Walka naszych dziadków i pra-
dziadków o wolną Ojczyznę
skutkuje tym, że możemy dziś
cieszyć się wolnością”- przy-
pomniała p. dyrektor. Pamięć
o tym tragicznym wydarzeniu
została uczczona minutą ciszy.

Następnie dyrektor
Agnieszka Prędota - Gad zwró-
ciła się do p. Ewy Bujak, któ-
ra tego dnia odeszła na świad-
czenie emerytalne. Złożyła na
jej ręce podziękowanie, za pra-
cę i trud włożony w wychowy-
wanie dzieci. Pani dyrektor
przedstawiła wychowawców
poszczególnych klas, a następ-
nie uczniowie rozeszli się do
swoich sal, gdzie poznali plan
na najbliższe zajęcia i omówi-
li sprawy organizacyjne.

Aldona Chudak

Rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016

w ZPO w Oblęgorku
Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego 2015/2016
w ZPO w Oblęgorku rozpoczę-
ło się na boisku szkolnym od

odśpiewania hymnu narodowe-
go. Następnie uczennice klas
III gimnazjum w składzie: Ka-
tarzyna Baryłko, Zuzanna Bo-
żęcka, Anna Cisowska, Kami-
la Kubicka, Agata Malicka
i Marcelina Zaława zaprezen-
towały program artystyczno -
wokalny oraz przypomniały
wszystkim zebranym, że 1 wrze-
śnia to nie tylko dzień zakoń-
czenia dwóch miesięcy waka-
cj i, ale również 76. rocznica
rozpoczęcia II wojny światowej .

Uczniowie uczcili mi-
nutą ciszy wszystkich, którzy
polegli podczas tego konfliktu.
Potem zabrała głos dyrektor
Henryka Cisowska, która po-
witała wszystkich uczniów, ro-
dziców i nauczycieli. Na zakoń-
czenie p. dyrektor przedstawiła
grono pedagogiczne, a następ-
nie uczniowie pod opieką wy-
chowawców rozeszli się do
wcześniej przydzielonych klas.

(D. Sz. )
Podobne uroczystości

odbyły się we wszystkich pla-
cówkach oświatowych naszej
gminy.








