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Z sesji Rady GminyWielka uroczystość w Strawczynku

Komu płacić  
podatki ?

Na kolejnym posiedzeniu, 27 maja 
br., obradowała Rada Gminy, która 
przyjęła kilka ważnych uchwał, doty-
czących m.in.: zmian w budżecie gminy, 
zarządzenia poboru podatków i wyzna-
czenia inkasentów, określenia zasad, 
trybu przyznawania stypendiów spor-
towych, nagród i wyróżnień oraz przy-
jęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii i Przemocy.

Wstęgę w wejściu na teren Centrum Rekreacyjno -Sportowego w Strawczynku przecinają, od lewej: Grzegorz Świercz - wi-
cemarszałek woj. świętokrzyskiego, Maciej Lewandowski – dyrektor Centrum, Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Kazimierz Kotowski – członek Zarządu Woj. Święto-
krzyskiego, Tadeusz Tkaczyk – wójt gminy Strawczyn, Wiesław Milcarz – prezes Zarządu Condite – wykonawca centrum, Beata 
Oczkowicz – wicewojewoda, Marek Gos – przewodniczący Sejmiku, Zdzisław Wrzałka – starosta kielecki, Wiesław Piotrowski 
– radny, b. przewodniczący Rady Gminy oraz Grzegorz Stępień - wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Centrum otwarte !

Kiedy po zwiedzeniu Centrum za-
pytałem członka zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierza Kotow-
skiego o wrażenia, odpowiedział krotko: 
„Zatkało mnie”! Bo też jest to obiekt nie-
zwykły, jakiego próżno szukać w całym 
regionie świętokrzyskim. Piękne, peł-
nowymiarowe boisko sportowe do piłki 
nożnej, otoczone 6-torową bieżnią z two-

Historyczna uroczystość miała miejsce 21 maja br. w Strawczynku: przy 
udziale wielu znamienitych gości – przedstawicieli władz wojewódzkich i po-
wiatowych, księży, z ks. bp. Marianem Florczykiem, gości zagranicznych z za-
przyjaźnionego Falkenstein, organizacji sportowych, wykonawców obiektu oraz 
mieszkańców gminy, wójt Tadeusz Tkaczyk otworzył oficjalnie nowo powstałe 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne Olimpic.

rzywa sztucznego, rzutnie, skocznie oraz 
zadaszona trybuna dla 1200 widzów, 
kryta pływalnia z basenem o wymiarach 
olimpijskich, basen do nauki pływania, 
„dzika rzeka” z zestawem atrakcji wod-
nych, brodzik dla dzieci, dżakuzi, zjeż-
dżalnia wodna ( tzw. rura).
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dokończenie ze str. 1

Z sesji Rady Gminy

W ramach projektu PONS

Przegląd orkiestr dętych w Nowinach

Komu płacić podatki ?
Sesję otworzył przewodniczący Rady 

Gminy Stanisław Zdyb, który powitał 
jej uczestników, z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem oraz przedstawicielami 
Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku 
obrad, radni przeszli do jego realizacji.

W punkcie „interpelacje”, radny 
Tadeusz Czarnecki zwrócił uwagę na 
niekonserwowany od lat chodnik przy 
drodze powiatowej: Promnik – Chełm-
ce – Oblęgorek – Oblęgór – Niedźwiedź 
– Hucisko oraz na konieczność posze-
rzenia tej drogi w Oblęgorze, gdzie nie 
mieszczą się wymijające się samochody. 

Odpowiadając na tę interpelację, 
wójt gminy poinformował, że droga jest 
remontowana przez Powiatowy Zarząd 
Dróg i w III etapie tych prac przewi-
dziano jej poszerzenie. Kiedy to nastąpi, 
nie wiadomo, bo realizacja projektu nie 
zmieściła się w planach do 2013 roku. 
Wójt prześle do PZD stosowne pismo 
z interpelacją radnego.

Wójt zapoznał następnie radę z reali-
zacją jej uchwał oraz przedstawił infor-
mację ze swojej pracy między sesjami 
RG (omówienie publikujemy oddziel-
nie).

Radni pozytywnie zaopiniowali ba-
danie satysfakcji mieszkańców w Syste-
mie Zarządzania Jakością ISO, po czym 
przyjęli uchwały w sprawach:

- zmian w budżecie gminy, pole-
gających m.in. na zwiększeniu planu 
dochodów budżetowych o 142,2 tys. zł, 
w związku z dotacją z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na zagospoda-
rowanie terenu przy zbiorniku wodnym 
w Strawczynie (budowa placu zabaw 
oraz boiska sportowego). Konsekwencją 
tej dotacji jest zwiększenie planu wydat-
ków.

Wydatki dotyczą ponadto: dofinan-
sowanie zakupu samochodu dla Komisa-
riatu Policji w Strawczynie, dożywiania 
dzieci szkolnych, pomocy społecznej 
oraz pokrycia kosztów usuwania azbe-
stu (dotacja ze Starostwa Powiatowego 
i WFOŚiGW).

- zarządzenia poboru podatków: le-
śnego, rolnego, od nieruchomości w dro-
dze inkasa, wyznaczenia inkasentów 
i wysokości ich wynagrodzenia – na in-
kasentów wyznaczono: Chełmce – Ma-
rian Piec, Hucisko – Anna Kruszewska, 
Korczyn – Barbara Stępień, Kuźniaki 
– Mirosław Wnuk, Małogoskie – Anna 
Szczykutowicz - Gos, Niedźwiedź – Te-
resa Raczyńska, Promnik – Grzegorz 
Stępień, Ruda Strawczyńska – Tade-
usz Picheta, Oblegór – Henryk Zapa-

ła, Oblęgorek – Kazimierz Wieczorek, 
Strawczyn – Monika Jabłońska oraz 
Strawczynek – Kazimiera Jarząbek,

- wyrażenia zgody na przystąpienie 
gminy do projektu pn. „eIntegracja – 
drogą do przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu, realizowanego w ramach PO 
Innowacyjna Gospodarki 2007 -2013”,

- zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego SZOZ za rok 2010,

- wyrażenia opinii dotyczącej likwi-
dacji poradni logopedycznej i fonia-
trycznej w Wojewódzkim Szpitalu Dzie-
cięcym w Kielcach – opinia negatywna,

- zmiany uchwały dotyczącej zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień, 

- zmiany Statutu Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu,

- ogłoszenia konkursu „Człowiek 
Roku”,

- zmiany Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Nar-
komanii oraz Przemocy w Rodzinie,

Radni przyjęli następnie sprawozda-
nie z działalności Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz sprawozdanie z realizacji Planu Go-
spodarki Odpadami za 2010 rok.

W końcowej części sesji, sekretarz 
gminy Elżbieta Chłodnicka złożyła in-
formację o przygotowaniach do wyboru 
ławników sądowych (szerzej - w od-
dzielnej informacji). (Kos.)

Uczestnicy projektu, w wieku od 45 
do 64 lat, mogą skorzystać z bezpłat-
nych badań: EKG, spirometrii, pomia-
ru ciśnienia oraz poziomu tlenku węgla 
w wydychanym powietrzu, badania krwi 
w celu określenia poziomu glukozy, cho-
lesterolu i trójglicerydów.

Badania wykonywane są m.in. 
w Niepublicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej BIO – MEDIC: Strawczyn, 
ul. Ogrodowa 2, 601 585 480 po wcze-
śniejszej rejestracji.

Dodatkowe informacje uzyskać moż-
na pod numerem infolinii: 800 800 040 
lub na stronach www.projectpons.pl, 
www.nzozbio-medic.pl.

Bezpłatne badania pacjentów
Już 5000 osób przebadało się w ramach projektu „PONS - Ustanowienie 

infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski”, którego celem jest dia-
gnoza zdrowia populacji oraz określenie przyczyn chorób cywilizacyjnych. Pro-
jekt jest współfinansowany z Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych 
i jest realizowany w województwie świętokrzyskim od września 2010 r.

Przegląd rozpoczęto od parady po 
ulicach Nowin, w której udział uczest-
niczyły orkiestry z Łopuszna, Bodzen-
tyna, Morawicy, Daleszyc, Chmielnika 
i Strawczyna. Przy dużym zainteresowa-
niu mieszkańców, orkiestry dotarły na 
plac festynowy przy pływalni „Perła”, 
gdzie odbył się właściwy przegląd. Każ-
dy gmina zaprezentowała inny repertuar, 
była więc: muzyka rozrywkowa, marsze, 
muzyka poważna oraz ludowa z regionu 
świętokrzyskiego.

Każdy z uczestników przeglądu 
odegrał trzy utwory, min. z repertuaru 
filmowego. Nasza orkiestra, pod batu-

tami Michała Leśnika i Jacka Cieliba-
ły zagrała utwór pt. „Solisten parade”, 
eksponując sekcje instrumentów dętych 
i blaszanych. Bardzo spodobała się soli-
sta saksofonowa Sylwia Siadul, brawa 
otrzymała także wokalistka Karolina 
Gozdek, która wykonała, z orkiestrą, 
utwór pt. „Świętokrzyski pasiak”.

Wspólne występy orkiestr pozwalają 
na ocenę ich systematycznie podnoszą-
cego sie poziomu artystycznego oraz na 
porównanie swoich umiejętności i po-
stępów w doskonaleniu muzycznego 
rzemiosła. (J.)

Nasi wśród najlepszych !
Gminna Orkiestra Dęta ze Strawczyna, wraz ze swoimi solistami, wzięła 

ostatnio udział w V Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Nowinach.
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Piękny skwer w miejscu sadzawki

krzewy), budowa oświetlenia parkowe-
go w centrum Strawczyna.

Finał przedsięwzięcia miał miejsce  
4 czerwca br., podczas festynu rodzin-
nego. Towarzyszyła mu piękna pogoda, 
dzięki czemu do nowego parku (miejsce 
nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, nasza 
propozycja: „Skwer Sołtysa”) przyszło 
sporo osób, głównie matek z dziećmi, ale 
także wielu dorosłych. Honory gospody-
ni czyniła sołtys Monika Jabłońska, któ-
ra powitała uczestników festynu m.in. 
z ks. proboszczem Tadeuszem Szotem, 
zastępcą prezesa ZW OSP w Strawczy-
nie Bogdanem Gosem, radną Haliną 
Gad oraz przedstawicieli Urzędu Gminy 
ze skarbnikiem gminy Justyną Stępień.

Ks. proboszcz poświęcił obiekt, do-
konano także oficjalnego przecięcia 

Festyn rodzinny  
w nowym parku

Jeszcze półtora roku temu, w centrum Strawczyna, przy ul. Szkolnej, miesz-
kańców „straszyła” zarośnięta sadzawka z zieloną wodą o niezbyt sympatycz-
nym zapachu. Ludzie regularnie omijali to miejsce.

wstęgi w wejściu do parku. Gminna 
Orkiestra Dęta dała okolicznościowy 
koncert, a strażacy z OSP Strawczyn 
zaprezentowali widzom swój nowocze-
sny sprzęt. Potem były liczne konkursy, 
z cennymi nagrodami, dla dzieci, loteria 
z atrakcyjnymi nagrodami ( m.in. dwa 
rowery).

Pośród urządzeń zabawowych spo-
tkaliśmy młodą mamę Wiesławę Żar-
nowiecką, mieszkankę Niedźwiedzia, 
z półtoraletnią Mają, która nie chciała 
zejść ze zjeżdżalni, tak jej się spodoba-
ło. Mama przyszła obejrzeć i posłuchać 
starszej córki, która gra w orkiestrze dę-
tej a przy okazji obejrzała nowy park. 

– To bardzo dobry pomysł z zago-
spodarowaniem tego miejsca – powie-
działa. Teraz mamy z dziećmi, a także 
dorośli, będą mogli tutaj przychodzić, by 
się zrelaksować i odpocząć na łonie natu-
ry. Sama będę tutaj przyjeżdżać z Mają, 
bo bardzo jej się tutaj spodobało.

Nowy park kosztował 1,3 mln zło-
tych, przy czym z PROW skorzystano 
z dotacji w kwocie 500 tys. zł. Gmina 
dołożyła 800 tys. złotych i są to pienią-
dze dobrze zainwestowane. Mieszkańcy 
są o tym mocno przekonani !

Sponsorzy festynu: Urząd Gminy 
w Strawczynie, Justyna i Robert Dziu-
bełowie, Halina i Aleksander Wolder, 
Wiesława i Bogdan Sękowscy, Bogu-
sława i Marcin Nawrot, Ewa i Andrzej 
Barwińscy, Agnieszka i Marek Ciszek, 
Magdalena i Grzegorz Ciszek, Renata 
i Tomasz Michalscy, Marzena i Ma-
riusz Michalscy, Magdalena i Dariusz 
Wożniak, Alina i Bogdan Jas, Ewa 
i Mariusz Gos, Ewelina Zajęcka, Be-
ata Hajduk, Agata Gołuch. 

Organizatorzy dziękują także za 
pomoc: Samorządowemu Centrum 
Kultury i Sportu, Orkiestrze Dętej ze 
Strawczyna, druhom strażakom z OSP 
w Strawczynie, radnej Halinie Gad, 
Marii i Zdzisławowi Bąk oraz księdzu 
dziekanowi – Tadeuszowi Szot.

I wtedy po-
jawiła się szansa 
zmiany charakte-
ru tego miejsca, 
wójt gminy Ta-
deusz Tkaczyk 
postanowił wy-
korzystać w tym 
c e l u  ś r o d k i 
unijne, z Pro-
gramu Rozwoju 
Obszarów Wiej-
skich. Pomysłem 
„zaraził” sołtys 
Strawczyna Mo-
nikę Jabłońską 
oraz Radę So-
łecką. Napisano 
program o „re-

Symboliczną wstęgę w wejściu do nowego parku przecina soł-
tys Strawczyna Monika Jabłońska, obok: radna RG Halina Gad 
oraz wiceprezes ZW OSP Bogdan Gos.

walizacji centrum gminy”, który został 
zaakceptowany przez Urząd Marszał-
kowski, powstał projekt i wzięto się do 
roboty. 

Prace trwały ponad rok a ich zakres 
obejmował: zagospodarowanie centrum 
Strawczyna poprzez: zasypanie części 
istniejącego stawu, wykonanie kanału 
i przepustu, zagospodarowanie tere-
nu: urządzenie placu zabaw (huśtawki, 
piaskownica z domkiem, kompleks 
do zabawy, karuzela), budowę altany 
o powierzchni 43 m2, fontanny, obiek-
tów małej architektury (mostek, pergo-
le drewniane, rzeźby, ławki, kosze na 
śmieci, itp.), ogrodzenie terenu,  wraz 
z furtką i bramą wjazdową, oświetlenie 
(lampy parkowe), chodniki i place, zie-
leń (trawniki, skalniak, rabaty kwiatowe, 
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Sauna, obiekty towarzyszące: ka-
wiarnia, palmiarnia, kręgielnia, po-
mieszczenie do uprawiania aerobiku, 
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
syntetycznej do koszykówki, piłki siat-
kowej i ręcznej, korty tenisowe, boisko 
treningowe – to wymarzony kompleks 
do uprawiania sportu kwalifikowanego 
i amatorskiego. W dodatku, w najbliż-
szej odległości, zlokalizowano 10-hek-
tarowy zalew z promenadą wokół lustra 
wody, plażą, wydzielonym kąpieliskiem 
i stanowiskami dla wędkarzy, albowiem 
zbiornik został zarybiony.

Wszystkie te obiekty i urządzenia 
kosztowały prawie 37 mln złotych, przy 
czym gminie udało się pozyskać z ze-
wnątrz przeszło 15 mln złotych z fun-
duszy unijnych oraz z resortu sportu. 
Główny jednak ciężar poniosła gmina, 
przeznaczając na ten cel ponad 21 mln 
złotych.

Mówiąc o tej inwestycji, wójt Ta-
deusz Tkaczyk przypomniał jak się ona 
rodziła, jakie trudności trzeba było poko-
nać, ile trudu przebyć. Dzięki wsparciu 
Rady Gminy, kierowanej wtedy przez 
Wiesława Piotrowskiego, zaangażowa-
niu pracowników Urzędu Gminy, dzięki 
pomocy z zewnątrz udało się tę piękną 
inwestycję przekazać mieszkańcom gmi-
ny i regionu.

- Takich inwestycji nie robi się dla 
próżnej chwały – mówił wójt na otwar-
ciu centrum. Nie dla próżnej sławy, ale 
dla rozwoju gminy, dla młodych miesz-
kańców, którzy – mam nadzieję – zwiążą 

Wielka uroczystość w Strawczynku

Centrum otwarte !
swoją przyszłość z tym terenem i zachę-
cą innych do zamieszkania u nas...

Wójt serdecznie podziękował wszyst-
kim, którzy wnieśli swój, osobisty wkład 
w to sportowo-rekreacyjne dzieło.

Gratulacje, życzenia i sportowe pre-
zenty przekazali wójtowi goście impre-
zy, m.in. przewodniczący Sejmiku Ma-
rek Gos, wicemarszałek województwa 
Grzegorz Świercz, członek Zarządu 
Województwa – Kazimierz Kotowski, 
wicewojewoda – Beata Oczkowicz, sta-
rosta kielecki Zdzisław Wrzałka, dyrek-
tor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki UM – Jacek 

dokończenie ze str. 1

czynie, Promniku, Strawczynie, Rudzie 
Strawczyńskiej i Oblęgorku, Gminna 
Orkiestra Dęta, zespół ludowy „Wierna 
Rzeka”. Organizatorzy zaprosili całe ro-
dziny i mieszkańców do udziału w licz-
nych konkursach sprawnościowych, do 
obejrzenia pokazów strażackich oraz 
w wykonaniu ratowników.

Po południu wręczono nagrody hono-
rowym krwiodawcom oraz zwycięzcom 
konkursu na nazwę centrum: OLIMPIC.

Oficjalne otwarcie Centrum OLIM-
PIC na długo pozostanie wszystkim jego 
uczestnikom w pamięci. (Kos.)

Kowalczyk, wójtowie sąsiednich 
gmin oraz przedstawiciele organi-
zacji sportowych w regionie.

Poświęcenia wszystkich 
obiektów dokonał ks. bp. Marian 
Florczyk, przekazując gminie 
gratulacje i życzenia, także jako 
kapelan wszystkich sportowców 
w Polsce.

Otwarcie centrum otrzyma-
ło bogatą oprawę artystyczną 
i sportową, przygotowaną przez 
Centrum Kultury i Sportu. Na sta-
dionie odbyły się Świętokrzyskie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 
zawody w ramach Czwórboju 
Lekkoatletycznego, turnieje: gier 
i zabaw, piłki siatkowej, sportowy 
turniej rodzinny.

Na scenie, przed centrum, wy-
stąpiły liczne zespoły artystyczne: 
ze szkół w Niedźwiedziu, Kor-

Ks. bp. Marian Florczyk, w towarzystwie wójta 
gminy, zwiedza nowo otwarty stadion sportowy.

Ks. biskup Marian Florczyk poświęca nowo otwartą, krytą pływalnię w Strawczynku.
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Zawody lekkoatletyczne, w dniu otwarcia centrum, na stadio-
nie sportowym w Strawczynku.

Ks. bp. Marian Florczyk, w towarzystwie wójta gminy, po-
święca nowy zalew w Strawczynie.

Goście na uroczystości oficjalnego otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku.

Wójt gminy „zaliczył” otwarcie pływalni-
...w ubraniu.

Tak prezentują się: stadion sportowy, z trybuną dla widzów, oraz kryta pływalnia.
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Strawczynie zorganizowała w maju 
występ teatrzyku z Krakowa ArtRE. Ak-
torzy zaprezentowali widowni bajkę pt. 
„Wilk i Zając”. Widownia, z klas 1 – 3, 
była zachwycona. 

* * *
W dniu otwarcia Centrum Sportowo 

– Rekreacyjnego OLIMPIC jedną z wie-
lu atrakcji były turnieje sportowe dla 
dzieci i młodzieży. W zawodach wzięło 
udział ponad 300 osób.

 W Turnieju Gier i Zabaw uczest-
niczyli uczniowie klas I – III szkół 
podstawowych z miejscowości: Kor-
czyn, Niedźwiedź, Ruda Strawczyńska, 

Wieści z gminy
Chełmce, Oblęgorek, Strawczyn, Mici-
gózd, Łopuszno Ćmińsk i Kostomłoty. 

 I miejsce zajął Korczyn, II - Ruda 
Strawczyńska, III - Strawczyn

 W Turnieju w Piłkę Siatkową brali 
udział uczniowie gimnazjum z miejsco-
wości: Brynica, Oblęgorek, Promnik, 
Ćmińsk I, Ćmińsk II. I miejsce zajął Ob-
lęgorek, II - Promnik, III - Ćmińsk I. 

 Wszystkie drużyny miału świetnie 
zorganizowany doping. Były rymowan-
ki zachęcające do walki, transparenty, 
flagi i wiele innych akcesoriów zagrze-
wających uczestników do rywalizacji 
w duchu fair-play. Najlepsze drużyny 
dopingujące przyjechały z Micigozdu 
oraz z Rudy Strawczyńskiej.

* * *
Gmina Strawczyn prezentowała się 

podczas Dni Samorządu Terytorialnego, 
29 maja br., na Placu Artystów w Kiel-
cach. Uczestnicy pikniku wykazali duże 
zainteresowanie nowo wybudowaną pły-
walnią oraz innymi turystycznymi atrak-
cjami naszej gminy – zalewem i Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnym OLIMPIC.

* * *
W ramach Sportowego Turnieju 

Miast i Gmin odbył się mecz towarzyski 
Pracownicy Centrum Sportowo – Re-
kreacyjnego OLIMPIC – Radio Planeta. 
Bezkonkurencyjni okazali się pracow-
nicy OLIMPIC, zwyciężając 12 : 0. Był 
to pierwszy zwycięski mecz prezentacji 
gminy Strawczyn na nowo oddanym do 
użytku stadionie.

W celu poprawienia bezpieczeństwa na 
Alei Lipowej w Oblęgorku wykonano stałą 
organizację ruchu, polegającą na zamonto-
waniu blokady parkingowej przy wjeździe 
na aleję od ul. Gimnazjalnej, znaków zaka-
zu wjazdu na Aleję Lipową od: ul. Gimna-
zjalnej, ul. Stara Wieś i Muzeum Henryka 
Sienkiewicza. Ponadto umieszczono znaki 
informacyjne przy ul. Sienkiewicza i ul. 
Stara Wieś.

Odwodniono drogę dojazdową do 
zbiornika wodnego od strony drogi powia-
towej: Strawczyn – Niedźwiedź, popra-
wiono nawierzchnię drogi kruszywem.

Pogłębiono rów przy ul. Turystycznej 
w Strawczynku, na odcinku: od drogi wo-
jewódzkiej do rzeki Lipki wraz z poprawą 
poboczy i barierki.

Wykonano przejście dla pieszych od 
Komisariatu Policji w Strawczynie do 
schodów przy promenadzie zbiornika, do-
konano odkrzaczenia rowu wokół parkin-
gu w Oblęgorku.

Kontynuowana jest budowa kanaliza-
cji w Chełmcach, z przerzutem ścieków do 
Strawczynka.

Ogłoszono przetarg na wynajem trzech 
lokali użytkowych w budynku krytej pły-
walni w Strawczynku do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej, tj.: 
kawiarni, sali do aerobiku oraz kręgiel-
ni. Przetarg przeprowadzono 11 kwietnia 
br.: wyłoniony najemca kawiarni po kilku 
dniach złożył rezygnację, natomiast na wy-
najem dwóch pozostałych pomieszczeń nie 
było chętnych.

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji Rady Gminy – 31 marca br. do 27 maja br. wójt wykony-
wał, bądź nadzorował działania w zakresie: określenia sposobu realizacji chwał, 
przygotowania ich projektów na następną sesję, analizy wniosków komisji RG, 
wykonania budżetu gminy za I kwartał br. oraz inwestycji. I tak:

Gmina zawarła umowę z Centrum Kul-
tury i Sportu w sprawie oddania w bezpłat-
ne użytkowanie nieruchomości gruntowej, 
na której znajdują się: kryta pływalnia wraz 
z obiektami infrastruktury.

Trwają prace przy: modernizacji ścież-
ki do kapliczki św. Rozalii oraz zagospoda-
rowaniu terenu przy źródle w Oblęgorze.

Podpisano umowę na dofinansowanie 
zadania pn. „Rewitalizacja Strawczyna”.

W zakresie oświaty: złożono wniosek 
o zwiększenie części oświatowej subwen-
cji ogólnej, z 0,6 % rezerwy w roku 2011, 
z tytułu dofinansowania remontów bieżą-
cych, na kwotę 285 tys. zł.

W kwietniu pracownicy UG zostali 
oddelegowani do obserwacji przebiegu 
sprawdzianu w klasie szóstej SP oraz egza-
minów gimnazjalnych.

19 kwietnia br. podpisano umowę z Kura-
torium Oświaty w sprawie przekazania dota-
cji z budżetu państwa na sfinansowanie zaku-
pu pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw 
w SP w Niedźwiedziu, w ramach programu 
rządowego „Radosna szkoła”, na kwotę pra-
wie 6 tys. zł. Tego samego dnia podpisano 
umowę w sprawie zakupu autobusu szkolne-
go w celu dowozu dzieci do szkół.

Od 5 do 25 maja komisje rozpatrywały 
rozdział stypendium socjalnego, wypłatę 
środków przewiduje się w dniach: 27 – 29 
czerwca br.

W zakresie kultury i sportu – 
w dniach: 15-17 kwietnia br. gmina zorga-
nizowała stoisko promocyjne na Targach 
AGROTRAVEL w Kielcach.

1 maja br. odbyła się inauguracja akcji 
„Krew darem życia” , tego samego dnia na 
terenie gminy zakończył się Rajd Unijny 
o tytuł „Twardziela Świętokrzyskiego” (in-
formowaliśmy o tych wydarzeniach w po-
przednim numerze „ZS”). 

5 maja w Hucie Szklanej nasze panie 
z KGW w Chełmcach wzięły udział w kon-
kursie „Na najsmaczniejszą potrawę po-
wiatu kieleckiego”, zdobywając V miejsce.

21 maja nastąpiło oficjalne otwarcie 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Straw-
czynku – (obszernie inf. o tym oddziel-
nie). Tamże odbyły się: Powiatowe Za-
wody Lekkoatletyczne oraz mistrzostwa 
województwa w Czwórboju Lekkoatle-
tycznym.

W zakresie bezrobocia – 31 marca br. 
w PUP złożono wniosek o zorganizowanie 
prac interwencyjnych dla 3 osób. Wniosek 
rozpatrzono pozytywnie. 17 maja br. zło-
żono w PUP wniosek o zorganizowanie 
stażu pracy w UG dla 3 osób. Do dziś brak 
odpowiedzi.

Ponadto: gmina Strawczyn, wraz 
z gminami Bliżyn i Złota, została nomino-
wana do nagrody „Laur Świętokrzyski”.

2 kwietnia br. odbyły się wybory soł-
tysa i rady soleckiej w Hucisku. Sołtysem 
wybrano Annę Kruszewską.

3 kwietnia br. odbyły się wybory do 
walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej 
Powiatu Kieleckiego. Delegatami zostali: 
Grzegorz Kozubowski i Sylwester Pi-
cheta.

28 kwietnia br. odbyła się narada z soł-
tysami, na której poruszono najważniejsze 
problemy gminy.

Wójt wziął udział w licznych spotka-
niach, naradach, szkoleniu. Uczestniczył 
także w wyjeździe studyjnym do Chin, 
wyjazd zorganizowała Fundacja Polsko-
Chińska.

Gospodarz gminy wydał w tym czasie 
29 zarządzeń w sprawach istotnych dla 
gminy.
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Prawo zgłaszania kandydatów przy-
sługuje co najmniej 50 obywatelom ma-
jących czynne prawo wyborcze, zamiesz-
kujących stale na terenie gminy.

Do zgłaszania kandydata na ławnika, 
dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza 
się następujące dokumenty: informację 
z Krajowego Rejestru Karnego, oświadcze-
nie kandydata, że nie jest prowadzone prze-
ciwko niemu postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub prze-
stępstwo skarbowe, że nie jest lub nie był 
pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, 

że władza rodzicielska nie została mu ogra-
niczona ani zawieszona, zaświadczenie le-
karskie o stanie zdrowia wystawione przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, stwierdzające brak 
przeciwwskazań do wykonywania funk-
cji ławnika, 2 zdjęcia zgodne z wymoga-
mi stosowanymi przy składaniu wniosku 
 o wydanie dowodu osobistego.

Termin zgłaszania kandydatów: do 30 
czerwca 2011 roku.

Wybieramy ławników
14 czerwca 2011 r. weszły w życie zmiany ustawy „Prawo o ustroju sądów 

powszechnych” (Dz. U. nr 109 poz. 627), które dotyczą wyboru ławników.

Wyboru ławników do Sądu Rejono-
wego, na kadencję 2012 – 2015 w liczbie 
2 ławników, w tym do Sądu Pracy - 1 ław-
nik, dokona Rada Gminy w Strawczynie. 

Ławnikiem może być wybrana oso-
ba, która spełnia następujące warunki: 
posiada obywatelstwo polskie i korzysta 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
jest nieskazitelnego charakteru, ukończy-
ła 30 lat, jest zatrudniona lub zamieszkała 
w miejscu kandydowania, co najmniej od 
roku, nie przekroczyła 70 lat, jest zdolna 
ze względu na stan zdrowia do pełnienia 
obowiązków ławnika, posiada co naj-
mniej wykształcenie średnie.

Wszelkie dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy w Straw-
czynie, pok. nr 2, tel.: 41/30-38-002, wew. 
32 (sekretarz gminy).

Od pierwszego festynu liczyć mo-
głyśmy na uczniów ZPO w Oblęgorku, 
którzy, co roku, przygotowują część pro-
gramu artystycznego. Majówkę uświetnił 
40- minutowy występ Gminnej Orkiestry 
Dętej. Po raz kolejny Cyrk Bravo zaba-
wiał najmłodszych. Dzięki pięknej sło-
necznej pogodzie, frekwencja na festynie 
była duża. Licznie przybyli przedstawi-
ciele sponsorów, mieszkańcy Oblęgorka 
i okolicznych sołectw. Pogodny wieczór 
i dźwięki muzyki zespołu „Kogel”, a po-
tem muzyki mechanicznej, zatrzymały 
zwolenników tańca do północy.

Wyjątkowość tegorocznego jubile-
uszowego festynu polega na tym, że po 
raz pierwszy poza władzami gminnym 
i lokalnymi prominentami honorowy 
patronat nad „Majówką...” objęli: wo-
jewoda świętokrzyski Bożentyna Pał-
ka-Koruba, marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, prze-
wodniczący Sejmiku Wojewódzkiego 
Marek Gos, starosta powiatu kielecke-
go Zbigniew Wrzałka i radni powiatu 
kieleckiego reprezentujący nasz teren.

Budujące jest, że mimo trudnej sy-
tuacji ekonomicznej w kraju, można li-
czyć na wielu sponsorów. W tym roku 
pomogło zorganizować festyn 27 firm. 
Były wśród nich firmy, które są z nami 
od pierwszej Majówki, w większości 
przedsiębiorcy z Oblęgorka, ale tak-
że firmy z sąsiednich wsi, z sąsiednich 
gmin, firmy znane w całym kraju i fir-
my rodzinne. Bardzo cieszą sponsorzy, 
dla których wspieranie Majówki było 
debiutem – Aviva Commercial Union, 

Po raz piąty w Oblęgorku

Majówka dla wszystkich !
W niedzielę, 5 czerwca, po raz piąty, miała miejsce „Majówka w Oblęgorku”, 

festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Jagienka”. Miejsca na tę, 
jakże ważną dla naszej wsi imprezę, użyczyli strażacy z oblęgoreckiej OSP. Oni 
także czynnie włączyli się w trudy organizacyjno-przygotowawcze.

Perfectdach, Avon, Usługi Transporto-
we Kuźniaki, Drzazga Oblęgór, Salon 
Sukien Ślubnych Perła. 

Za przychylność i wsparcie dzięku-
jemy wójtowi gminy Strawczyn Tade-
uszowi Tkaczykowi. 

Serdeczne podziękowania kieruje-
my do wszystkich, którzy przyczynili 
się do naszego sukcesu i zapraszamy do 
współpracy w roku przyszłym. Wielkie 
podziękowania należą się członkiniom 
Stowarzyszenia, druhom OSP w Oblę-
gorku, sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi 
Oblęgorek.

SPONSORZY: Kolporter S.A., 
Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Za-

kład Instalacji Sanitarnych C.O. i ga-
zowych Jan Cedzyński, Defro, Piekar-
nia-Cukiernia Angelina Kostomłoty, 
Masarnia Aleksnder Wolder Pieko-
szów, Producent Konfekcji Męskiej 
Eles Kielce, Perfectdach – pokrycia 
dachowe Kielce, Hurtownia Napojów 
Gomex, Aviva Commercial Union, 
PHU Ekopasz Oblęgór, Drzazga – Da-
niel Drzazgowski Oblęgór, Zakład Ślu-
sarsko-Kowalski Zygmunt Zbroszczyk 
Promnik, Salon Sukien Ślubnych Per-
ła Strawczyn, Avon kosmetyki, Usługi 
Transportowe Henryk Majchrak Kuź-
niaki, przedsiębiorcy z Oblęgorka: 
PHU Kubuś, PUH Anex Anna Pod-
siadło, Albud Paweł Błaszczyk i Paweł 
Bednarczyk, PHU Jarosław Zapała 
Oblęgorek, Jadwiga i Tadeusz Zapała 
Oblęgorek, Grażyna i Wiktor Zapała 
Oblęgorek, Teresa i Jerzy Zapała Ob-
lęgorek, RSP Oblęgorek, Usługi Ziem-
ne i Wodno-Kanalizacyjne Ireneusz 
Borkowski, Rancho, Zdzisław Zapała 
– ochrona.

Na Majówce w Oblęgorku koncertuje Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Jacka Cielibały.

Anna Dziewanowska



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

Uczniowie starszych klas zapoznali 
młodszych kolegów z historią naszego kraju, 
najistotniejszymi wydarzeniami i tradycjami. 
Odegrali scenkę sejmiku szlacheckiego. Ni-
czym prawdziwi aktorzy wcielili się w role 
swych historycznych pierwowzorów, aby 
przenieść widzów w odległe czasy XVIII 
wieku. Całość została dopełniona przygo-

Uroczystości 3 Maja w Strawczynie
W Zespole Placówek Oświatowych, 5 maja br., w Strawczynie odbyła się aka-

demia z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowała ją  
E. Dębicka - Szmidt wraz z wychowankami ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

towaną przez panią A. Bazalińską i chór 
szkolny oprawą muzyczną, która stworzyła 
niezapomniany nastrój.

Uroczystość zakończyła dyrektor Jadwi-
ga Elżbieta Błaszczyk, która dziękując za 
przygotowanie uroczystości, poprosiła, aby 
nigdy nie zapominać o historii naszego kraju.

E. Stępień

SCKiS w Strawczynie zaprasza na 
wakacyjny kurs nauki pływania. Zajęcia 
odbywać się będą w trzech grupach wie-
kowych: dzieci w wieku 6-8 lat (do kursu 
mogą zastać dopuszczone dzieci 5 - letnie, 
gdy warunki fizyczne dziecka na to po-
zwolą); dzieci w wieku 9 – 14 lat; młodzież 
i dorośli (powyżej 15. roku życia)

Cena kursu – 75 zł za 15 godzin lekcyj-
nych (45min.) cena kursu nie obejmuje biletu 
wstępu na basen.

Informacje dodatkowe: Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
ul: Turystyczna 6, Tel.: 41 333-57-97, info@
olimpicstrawczyn.pl

www.olimpicstrawczyn.pl 

Wakacyjny kurs  
nauki pływania

Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie organizuje rozgryw-
ki w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy 
Strawczyn dla seniorów oraz po raz pierw-
szy dla juniorów do lat 15.

Zgłoszenia udziału w turnieju: do 22 
czerwca br. w SCKiS w Strawczynie, w godzi-
nach od 8-15, pod numerem telefonu: 41/333-
57-97.

Losowanie i przedstawienie regulaminu 
rozgrywek 22 czerwca br. w SCKiS (dawna 
siedziba GOK) o godzinie 18:00.

Zaproszenie do Turnieju  
o Puchar Wójta

Już o godzinie 9.15 rozpoczął się pierw-
szy etap konkursu. Wszyscy pisali test, któ-
ry badał znajomość biografii, twórczości H. 
Sienkiewicza i filmu w reż. W. Ślesickiego. 

Etap II polegał na ocenie strojów. Wszy-
scy uczestnicy tegorocznych zmagań przybyli 
do Oblęgorka w przebraniu bohaterów powie-
ści „W pustyni i w puszczy”. Jury pracowało 
w składzie: przewodniczący A. Kozieja - wy-
kładowca na Uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, Agnieszka Gołębiowska 
- artysta, plastyk, Mirosława Trzópek - kie-
rownik Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, 
Anna Dziewanowska – członek rodziny H. 
Sienkiewicza, Agnieszka Kowalska – Lasek 
– kierownik Muzeum H. Sienkiewicza w Ob-
lęgorku.

Zdaniem jury, najciekawszy strój, na po-
ziomie szkoły podstawowej, miała Patrycja 
Żak z Kostomłotów zaś w kategorii gimna-
zjum - Dawid Żołowicz z Ćmińska.

Największą wiedzą, na etapie szkoły pod-
stawowej, wykazała się Agnieszka Mróz 
z Korczyna i Wiktoria Krakowiak z gimna-
zjum w Oblęgorku. 

Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie 
sztandaru i odśpiewanie hymnu szkolnego. 
Następnie dyrektor ZPO Henryka Cisowska 
serdecznie powitała gości, m.in.: przewod-
niczącego Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego Marka Gosa, wójta Tadeusza 
Tkaczyka, dyrektora KRUS - Zbigniewa Ba-
naśkiewicza oraz członków jury. 

Scenka, która przedstawiała głównych bo-
haterów sienkiewiczowskiej powieści wpro-
wadziła widzów w klimat tegorocznego kon-
kursu. Uczestnicy konkursu zasiedli pośród 
palm i murzyńskich namiotów. 

Ostatni etap oceniał znajomość filmu 
z roku 1973 w reż. W. Ślesickiego. Uczniowie 
oglądali jego fragmenty i drużynowo udziela-

li odpowiedzi. W tym ostatnim etapie każdy 
uczestnik konkursu prezentował postać za 
jaką się przebrał. Za najbardziej interesująca 
prezentację jury uznało w pierwszej katego-
rii – Piotra Bąka ze Skarżyska – Kamiennej. 
Spośród gimnazjów najciekawsze było wystą-
pienie Natalii Piotrowskiej z Oblęgorka. 

Atrakcjami tegorocznego konkursu był 
występ zespołu tanecznego, który prowadzi  
A. Gos i scenka przestawiająca przybycie 
dzieci do wioski Wa-himów. Występ przygo-
towała, na zajęciach koła teatralnego, J. Mróz. 
A. Kozieja - filmoznawca - przedstawił cieka-
wostki na temat pracy nad filmem „W pustyni 
i w puszczy”. Nie lada wydarzeniem było spo-
tkanie z podróżnikiem i historykiem w jednej 
osobie dr Piotrem Olszewskim, który opowie-
dział o wyprawie do Afryki. Swoje słowa obra-
zował fotosami z tej egzotycznej wyprawy. 

15 uczniów naszej szkoły, ucharakteryzo-
wanych za Henryka Sienkiewicza, recytowa-
ło fragmenty „Listów z podróży do Afryki”. 
Przepiękna recytacja dwóch uczennic naszego 
gimnazjum: Karoliny Gozdek i Marysi Za-
pały, przebranych za dwa duchy, była zwień-
czeniem obchodów Święta Szkoły. 

Po zsumowaniu trzech etapów, wyniki 
konkursu, w kategorii szkoła podstawowa, 
przedstawiają się następująco: I miejsce Kor-
czyn, II miejsce Kostomłoty, III miejsce 
Oblęgorek.

W kategorii gimnazjum: I miejsce zdobył 
Oblęgorek, II Łosień, III Ćmińsk.

Scenariusz XVII Międzyszkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Życiu i Twórczości H. Sien-
kiewicza opracowała nauczycielka j. polskiego 
Monika Jas. Nad prawidłowym przebiegiem 
pracy jury czuwała Marzena Walczak rów-
nież nauczycielka j. polskiego. 

Patronat i fundatorzy nagród: święto-
krzyski kurator oświaty - Małgorzata Mu-

zoł, starosta powiatu kieleckiego - Zdzisław 
Wrzałka oraz wójt gminy Strawczyn - Ta-
deusz Tkaczyk. TVP Kielce objęło patronat 
medialny. 

Sponsorami XVII Międzyszkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka 
Sienkiewicza byli: przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Marek Gos, 
Kieleckie, Towarzystwo Naukowe, kierow-
nik Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku – 
Agnieszka Kowalska – Lasek, Zofia i Marek 
Drogoszowie, Marzena i Wiesław Gawłowie, 
Danuta Milewska, Aleksander Wolder oraz 
Agnieszka i Krzysztof Zapałowie 

 Sponsorom, fundatorom nagród serdecz-
nie dziękujemy. 

 Wszystkim uczestnikom tegorocznego 
konkursu serdecznie dziękujemy za przybycie 
i uświetnienie naszej uroczystości. Zwycięz-
com gratulujemy.

 Gorąco zapraszamy za rok na XVIII spo-
tkanie z Henrykiem Sienkiewiczem w murach 
naszej szkoły. 

Opracowała: Monika Jas

Święto Szkoły w Oblęgorku

Niecodzienne spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem
Po raz XVII, w ZPO w Oblęgorku, odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ży-

ciu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. 19 maja do szkoły przybyło 15 drużyn z naszego 
województwa: 9 z nich stanowili uczniowie ze szkół podstawowych: Chełmiec, Czermna, 
Korczyna, Kostomłotów, Rudy Strawczyńskiej, Skarżyska – Kamiennej, Tuczęp, Tumlina 
i Oblęgorka. 6 pozostałych to młodzież gimnazjalna z: Ćmińska, Kostomłotów, Łosienia, 
Strawczyna, Tumlina i Oblęgorka. Ten dzień, po raz pierwszy, stał się Świętem Szkoły.


