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W ramach projektu Comenius Regio

Z sesji Rady Gminy

W dniach 16 – 19 lutego br. miała miejsce kolejna 
już delegacja reprezentacji naszej gminy do miasta 
Kothen w Niemczech, w  ramach  realizacji  projek-
tu Comenius Regio. Tym razem celem wizyty było 
skonfrontowanie polskiej i niemieckiej wersji przy-
gotowywanej  przez  zespół  projektowy  publikacji 
oraz  omówienie  przebiegu  planowanej  międzyna-
rodowej konferencji, która odbędzie się 12 czerwca 
br.w Niemczech.

Delegacja ze Strawczyna z kolejną wizytą u niemieckich przyjaciół.

Kolejna wizyta  
w Niemczech

W  związku  z  bardzo  krytyczną 
oceną  pomysłu  przez  mieszkańców 
gminy  w  sprawie  wyłączania  oświe-
tlenia  ulicznego  w  godzinach  późno-
nocnych,  nie  przychylam  się  do  sta-
nowiska Rady Gminy w Strawczynie 
i pozostawiam  oświetlenie  uliczne 
jak  dotychczas.  Jednocześnie  proszę 

mieszkańców  o  zgłaszanie  przypad-
ków  zbyt  wczesnego  włączania  lub 
zbyt  późnego  wyłączania  oświetlenia 
ulicznego. Dziękuję za wszystkie gło-
sy w tej sprawie.

Wójt Gminy Strawczyn
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Stanowisko Wójta Gminy Strawczyn 
w sprawie wyłączania lub nie wyłączania  

oświetlenia ulicznego w godzinach późnonocnych

Ferie 2012
W tym roku ferie w świetlicach były 

bardzo interesujące. Odbyły się ciekawe 
zajęcia  z  technik  zdobienia  przedmio-
tów  decoupage  oraz  techniki  wykony-
wania ozdób origami, które wzbudziły 
ogromne zainteresowanie wśród uczest-
ników zajęć. Oprócz zajęć plastycznych 
rozegrano  turnieje w warcaby,  szachy 
i bilarda stołowego. 

Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu zorganizowało Wieczór Walentynkowy 
na Krytej Pływalni „OLIMPIC” w Straw-
czynku. 

Są środki na fundusz sołecki
Gmina podpisze porozumienie międzygminne
28 lutego odbyła sie pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy, na której radni 

podjęli kilka istotnych decyzji m.in. w sprawie przyszłości gminy Strawczyn. Obra-
dy poprowadził przewodniczący rady Stanisław Zdyb, który przywitał uczestników 
sesji z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem oraz gościa z Urzędu Miejskiego w Kielcach, 
zastępcę dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - Witolda Bruzdę.
Gość  z  Kielc  poinformował  radnych 

o  przygotowywaniu  porozumienia  mię-
dzygminnego z miastem Kielce w sprawie 

budowy  w  Promniku  nowego  zakładu 
utylizacji odpadów dla miasta i podkie-
leckich  gmin.  To  olbrzymie  przedsię-
wzięcie, którego koszt szacuje się na po-
nad 200 mln złotych. Jest ono konieczne 
dla  utylizacji  odpadów,  także  z  naszej 
gminy,  w  świetle  nowych  przepisów 
w tym zakresie, które wejdą w życie już 
za  półtora  roku.  Radni  po wysłuchaniu 
tej  informacji oraz po dyskusji wyrazili 
zgodę na „zawarcie przez wójta porozu-
mienia  międzygminnego  o  przekazaniu 
gminie  Kielce,  realizacji  zadania  wła-
snego dotyczącego zaspokajania potrzeb 
w zakresie przyjmowania, przetwarzania 
i  unieszkodliwiania  odpadów  komunal-
nych”
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W  ramach  interpelacji,  radna Tere-
sa  Raczyńska  podniosła  powtarzający 
się, zwłaszcza o tej porze roku, tzw. psi 
problem. Watahy wałęsających  się  bez-
pańsko  czworonogów  sprawiają  wiele 
kłopotu  i  są  niebezpieczne,  zwłaszcza 
dla dzieci. Trzeba ten problem jakoś roz-
wiązać – apelowała radna.

- To  jest  bardzo  poważny  problem 
- podkreślił wójt Tadeusz Tkaczyk. Jak 
go  zlikwidować,  skoro wyłapanie  jed-
nego tylko psa kosztuje gminę 3 tysiące 
złotych. A przecież to są zwierzęta na-
szych mieszkańców, spuszczane beztro-
sko z uwięzi. Apeluję do radnych, żeby 
rozmawiali  z  ludźmi,  żeby  zwracali 
uwagę  na  ten  problem.  Psy  powinny 
pozostać na uwięzi w gospodarstwach, 
tylko wtedy nie będzie zagrożenia z ich 
strony.

W  ostatnim  okresie  mamy  liczne 
przypadki  interwencji  mieszkańców 
w  sprawie  wałęsających  się  po  dro-
gach publicznych i polach psów, które 
posiadają właścicieli. Psy  te  stanowią 
zagrożenie dla dzieci idących do szko-
ły, a także dorosłych mieszkańców, jak 
również dla zwierzyny łownej.

Przypominamy,  że  obowiązki  osób 
utrzymujących  psy  i  inne  zwierzęta  do-
mowe  określa  ustawa  z  dnia  21  sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (jednolity tekst 
- Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002) oraz 
Uchwała  Rady  Gminy  nr  XXX/265/06 
z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie Re-

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY
Psi problem !

gulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Strawczyn, która zobo-
wiązuje  osoby  utrzymujące  psy  lub  inne 
zwierzęta domowe do sprawowania opieki 
nad tymi zwierzętami, w taki sposób aby 
nie zakłócały spokoju  i nie stanowiły za-
grożenia oraz uciążliwości dla otoczenia. 

Osoby  utrzymujące  psy  winny  za-
pewnić nad nimi należyty dozór, a przede 
wszystkim  psy  nie  mogą  biegać  bez 
sprawowania  nad  nimi  kontroli.  Psy 
winny  znajdować  się  na  uwięzi  lub 
przebywać w szczelnym ogrodzeniu.

Apelujemy  do  mieszkańców  gminy 
o  przestrzeganie  przepisów  w  tym  za-

Z sesji Rady Gminy

Są środki na fundusz sołecki
Gmina podpisze porozumienie międzygminne

dokończenie ze str. 1

-  Ja  jestem za „czipowaniem” psów 
i opodatkowaniem właścicieli za ich po-
siadanie – sugerowała radna Anna Dzie-
wanowska.

Na sesji nie  rozwiązano  tego proble-
mu, bo jest on rzeczywiście trudny. Nad 
jego rozwiązaniem od lat głowią się radni 
nie tylko naszej gminy.

W  dalszej  części  obrad  wójt  złożył 
informacje  z  realizacji  uchwał  oraz  ze 
swoich prac między sesjami (omówienie 
publikujemy oddzielnie). Następnie rada 
przyjęła kilka uchwał w sprawach:

- zatwierdzenie taryfy dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę  i odprowadza-
nia ścieków,

- ustalenia stawek dotacji przedmio-
towej dla Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Strawczynie,

-  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok 

kresie,  a  w  szczególności  sprawowania 
opieki  nad  psami,  aby  zwierzęta  te  nie 
stanowiły  uciążliwości  i  zagrożenia  dla 
otoczenia.

Wobec  osób  nie  przestrzegających 
przepisów regulaminu jak wyżej – będą 
stosowane środki egzekucyjne określone 
w ustawie o utrzymaniu czystości  i po-
rządku w gminach.

W kwietniu i maju br. Komisariat 
Policji w Strawczynie będzie dokony-
wał kontroli w gospodarstwach w tym 
zakresie.

Strawczyn, 2 marca 2012 r.

bieżący – niewielkie (10.430 zł) zwięk-
szenia  dochodów  budżetowych  i  planu 
wydatków budżetowych,

-  zmiany Wieloletniej  Prognozy  Fi-
nansowej  Gminy  Strawczyn  na  lata: 
2012 – 2022 – co jest konsekwencją po-
wyższej uchwały,

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w  budżecie  gminy  środków  stanowią-
cych fundusz sołecki w 12 sołectwach,

-  określenia  wysokości  diet  za  udział 
w pracach RG i zespołu doradczego wójta 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Radni  zapoznali  się  także  ze  spra-
wozdaniem z wysokości średnich wyna-
grodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego, zatrud-
nionych w 2011 roku.

Po wyczerpaniu  porządku obrad  se-
sję zakończono. (J.)

Problem ten reguluje art. 5 ust. 1 pkt. 
4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu  czystości  i  porządku w  gminach 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. nr 236, 
poz.  2008  z  późniejszymi  zmianami) 
mówiący,  że właściciele  nieruchomości 
zapewniają  utrzymanie  czystości  i  po-
rządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, 

Apel do mieszkańców 
w sprawie utrzymania porządku na chodnikach.

lodu  i  innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż nieruchomości.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywil-
nego, „nieruchomościami” są części po-
wierzchni ziemskiej stanowiące odrębny 
przedmiot własności  (grunty),  jak  rów-
nież  budynki  trwale  z  gruntem  związa-
ne lub części takich budynków, jeżeli na 

mocy przepisów szczególnych stanowią 
odrębny od gruntu przedmiot własności.

Apelujemy do mieszkańców gminy 
Strawczyn o utrzymanie porządku na 
chodnikach przy swoich nieruchomo-
ściach,  zarówno  zamieszkałych,  jak 
i niezamieszkałych.
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W ramach projektu Comenius Regio

Kolejna wizyta w Niemczech
W czasie wizyty u gościnnych partnerów z Niemiec polska 

delegacja  w  składzie:  wójt  gminy T. Tkaczyk,  koordynator 
projektu J.E. Błaszczyk, T. Kukulski, W. Piotrowski - radni, 
T. Poświat - księgowa, G. Gad - kierownik ZGK, E. Żelazna, 
K. Siwek  - nauczyciele zaangażowani w  realizację projektu, 
miała okazję zwiedzić centrum Magdeburga: Zieloną Cytadelę 
(ostatnie dzieło słynnego architekta austriackiego o nazwisku 
Hundertwasser) oraz katedrę wczesnogotycką, w której znaj-
duje się nagrobek cesarza Ottona  I. Uczestnicy wyjazdu,  jak 
zawsze, zostali bardzo ciepło przyjęci przez niemieckich part-
nerów, którzy zadbali nie tylko o przyjemne warunki pracy, ale 
także o atrakcje kulturalne.

M. CiszekJedno z roboczych spotkań podczas wizyty w Niemczech.

dokończenie ze str. 1

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” wpro-
wadziło  program  stypendialny  „HARRY 
WALTRAUT RATHKE”, którego celem 
jest finansowe wsparcie młodzieży zamel-
dowanej  na  pobyt  stały  na  terenie  gminy 
Strawczyn,  uczącej  się  w  szkołach  gim-
nazjalnych  i  ponadgimnazjalnych  (licea, 
technika),  a  wychowującej  się  w  trudnej 
sytuacji  materialnej,  w  tym  szczególnie 
sierotom, półsierotom, osobom pochodzą-
cym z rodzin zagrożonych patologiami.

OGŁOSZENIE

Środki  na  stypendium  uzyskane  są 
przede  wszystkim  z  wpłat  dokonywa-
nych przez Państwo Harry i Waltraut Ra-
thke z Niemiec.

ny  internetowej  Stowarzyszenia  www.
strawczyn.pl/pomocna-dlon  wniosku 
oraz regulaminu, które dostępne są rów-
nież  w Urzędzie Gminy w Strawczynie 
i szkołach.

Wnioski można składać w następu-
jące dni: 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28, 
29,  30  marca  2012r.  w  godzinach  od 
15:30 do 17:00 w pokoju nr 16 Urzędu 
Gminy w Strawczynie.

Zasady  przyznawania  stypendium 
określa Regulamin Programu Stypendial-
nego „HARRY WALTRAUT RATHKE”.

Wszystkich  zainteresowanych  sty-
pendium  prosimy  o  pobranie  ze  stro-

Wójt poinformował, że:
-16 stycznia br. została podpisana umo-

wa  z  PRI  „FART”  na  budowę  chodnika 
i remont nawierzchni drogi Strawczynek – 
Trupień, etap I. Termin wykonania zadania 
upływa 31 lipca tego roku,

- 24 lutego br. została podpisana umo-
wa z firmą „SALIX” na zadanie „Nasadze-
nia uzupełniające w zabytkowej Alei Lipo-
wej w Oblęgorku”,

- podpisano umowę z wykonawcą pro-
jektu jednostkowych zmian w miejscowym 
planie  zagospodarowania  przestrzennego 
w granicach sołectw: Oblęgorek, Promnik, 
Ruda Strawczyńska.

Ogłoszono przetargi na zadania: rewi-
talizacja  msc.  Strawczyn  (otwarcie  ofert 
– 3 lutego 2012 r.), zagospodarowanie cen-
trum  msc.  Chełmce  (otwarcie  ofert  –  21 
lutego  2012  r.),  zmiana  sposobu  użytko-
wania części pomieszczeń SP w Korczynie 
na  świetlicę  wraz  z  zagospodarowaniem 
terenu (otwarcie ofert – 21 lutego 2012 r., 
budowa szlaku rowerowego w gminie.

Odbyło  się  posiedzenie  zespołu  zada-
niowego,  w  ramach  którego  kierownicy 
przedłożyli  swoje  propozycje  zadań  ze 

środków unijnych na lata 2014 – 2020.
W  zakresie  oświaty:  do  UG  zostały 

złożone  3  wnioski  o  przyznanie  zasiłku 
szkolnego ze względu na wypadek losowy 
dla  6  dzieci  mieszkańców  naszej  gminy. 
Zasiłek ten został wypłacony 27 lutego br.

W związku z chorobą p. Beaty Kabała 
– dyrektor SP w Rudzie Strawczyńskiej, od 
3 lutego br. powierzono pełnienie obowiąz-
ków dyrektora SP – p. Ewie Bujak.

5  stycznia  br.  wójt  odznaczył  13  par 
medalami  „Za  długoletnie  pożycie  mał-
żeńskie”.

3 lutego br., podczas uroczystej gali, or-
ganizowanej przez  redakcję „Echa Dnia”, 
gmina  Strawczyn  została  uhonorowana 
statuetką  „Lider  Regionu  2011”  w  kat. 
sport, turystyka, gospodarka.

Natomiast 21 lutego br. wójt, wspólnie 
z przewodniczącym Rady Gminy, odebrali 
z rąk marszałka województwa i przewod-
niczącego  Sejmiku,  dyplom  dla  gminy 
Strawczyn,  która  została  nominowana  do 
Nagrody  Marszałka  „Świętokrzyska  Vik-
toria” w kat. samorządność.

W  ramach  Programu  „Comenius”, 
wójt,  wraz  z  delegacją  gminy,  przebywał 

w  dniach:  25  –  29  stycznia  w  Hiszpanii 
oraz 16 – 19 lutego – w Niemczech.

Odbyły się comiesięczne narady kadry 
kierowniczej UG i kierowników jednostek 
organizacyjnych.

Wójt wziął udział w licznych naradach, 
spotkaniach i konferencjach, reprezentując 
interesy gminy.

W omawianym okresie gospodarz gmi-
ny wydał 14 zarządzeń dotyczących spraw 
gminy i mieszkańców.

Z prac wójta  
między sesjami Rady Gminy
Od  ostatniej  sesji,  która  odbyła  się  28  grudnia  ub.  roku,  wójt  gminy  wyko-

nywał  bądź  nadzorował  prace  związane  z  wykonywaniem  budżetu  gminy,  okre-
śleniem  sposobu  realizacji  uchwał  RG,  przygotowaniem  projektów  uchwał  
RG oraz analizą wniosków komisji Rady Gminy.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej  w  Strawczynie  informuje,  że  jest 
realizatorem  projektu:  „Program  ak-
tywizacji  społeczno-zawodowej  bezro-
botnych  oraz  nieaktywnych  zawodowo 
podopiecznych  GOPS”,  współfinanso-
wanego  przez  Unię  Europejską  w  ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki.

Projekt zakłada sfinansowanie szkoleń 
zawodowych oraz innych działań z zakresu 
aktywizacji  społecznej, zawodowej  i edu-
kacyjnej. W  związku  z  powyższym  ośro-
dek  informuje  o możliwości  skorzystania 
ze wsparcia, w ramach projektu, dla osób 
korzystających  ze  świadczeń  z  pomocy 
społecznej.  Udział  w  projekcie  jest  bez-
płatny.

Szansa  
dla bezrobotnych
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Wnętrze basenu zostało udekorowa-
ne  w  klimacie  dla  zakochanych.  Moc 
atrakcji i niespodzianek był zagwaranto-
wany dla wszystkich. Ponadto w ofercie 
dla  par  zakochanych  mieliśmy  tańsze 
bilety.

Telewizyjna szkoła pływania
Na basenach Olimpic w Strawczynku 

i „Perła” w Nowinach, przez okres ferii 
zimowych,  uczyło  się  pływać pięćdzie-
sięcioro dzieci. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać - dzieciaki są zadowolone 
i  dumne  ze  swoich  osiągnięć.  Pokona-
li  strach,  a  w  nagrodę  dostali  dyplomy  
i drobne upominki. Za rok, w ferie zimo-
we, znów Telewizyjna Szkoła Pływania.

alternatywy dla spędzenia  ferii przed 
telewizorem  i  komputerem.  Opieku-
nami „Ferii na wesoło” byli sołtys oraz 
radna, a także rodzice dzieci przycho-
dzących na świetlicę.

Za  pomoc  w  organizacji    „Ferii  na 
wesoło”  sołtys  wsi  Hucisko  składa  ser-
deczne  podziękowania:  wójtowi  gminy 
Tadeuszowi  Tkaczykowi,  Samorządo-
wemu  Ośrodkowi  Kultury  i  Sportu, 
Stowarzyszeniu  „Pomocna  Dłoń”,  Ja-
nowi  Łakomcowi,  właścicielowi  przed-
siębiorstwa „Budotrans”, Monice Siwek 
- Salon Sukni Ślubnych „Perła”, Firmie 
Usługowo-Handlowej  M.I.G.  Ciszek 
Mariusz,  Aleksandrowi  Wolderowi  - 
Delikatesy „Centrum”, państwu Hannie 
i Tomaszowi Wojda, radnej Teresie Ra-
czyńskiej, Firmie „Barex” Barbara Gos, 
Z.P.U. Marian Gil, oraz prezesowi OSP 
Hucisko Tadeuszowi Wychowańcowi.  

Z wizytą w kieleckim ratuszu 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

S. Żeromskiego w Strawczynie wzięli 
udział w niecodziennej wycieczce - od-
wiedzili  Urząd Miasta Kielce. 

Z dużym zaciekawieniem  zwiedzali 
magistrat, ale największą atrakcją okazał 
się  gabinet  prezydenta Kielc,  spotkanie 
z  samym Wojciechem Lubawskim oraz 
przedstawicielami władz miasta.  

Uczniowie  podziwiali  również  sta-
dion Korony Kielce, gdzie mieli okazję 
porozmawiać z piłkarzami  i poprosić ich 
o  autografy. 

Organizatorem przedsięwzięcia byli: 
prezydent  Kielc  oraz  Stowarzyszenie 
„Samorząd  2002” wraz  z  zaprzyjaźnio-
nymi  instytucjami  i władzami samorzą-
dowymi.

Ferie 2012

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strawczynie wizytą u prezydenta Kielc – Wojcie-
cha Lubawskiego.

dokończenie ze str. 1

Honorowi  krwiodawcy  jak  zwykle 
nie zawiedli w kolejnej akcji, która od-
była  się 4 marca br. w Samorządowym 
Centrum Kultury  i  Sportu w Strawczy-
nie. Tego dnia zgłosiły się 43 osoby, od-
dając ten cenny lek.

Na  zdjęciach,  od  góry:  Grzegorz 
Rogula  z Niedźwiedzia, Marzena Po-
świat oraz Bogdan Wieczorek – oboje 
ze Strawczynka, oddają najcenniejszy 
lek.

Akcja „Krew darem życia”

Dawcy  
nie zawiedli !

Ferie w Hucisku
W czasie  tegorocznych  ferii  zimo-

wych  świetlica  wiejska  w  Hucisku 
tętniła  życiem.  Dzięki  hojności  wójta 
gminy  Strawczyn  oraz  prywatnych 
sponsorów,  sołtys  wsi  Hucisko  oraz 
radnej,  Teresy  Raczyńskiej  zorgani-
zowano  zajęcia  dla  dzieci  i  młodzie-
ży pt.  „Ferie  na wesoło”. Celem  tego 
przedsięwzięcia  było  zagospodarowa-
nie wolnego  czasu dzieci  i  stworzenie 
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Na  początku  imprezę  umilił  śpiew 
gimnazjalistek  z  ZPO  w  Promniku  (I. 
Czupryńska,  I. Walas,  M.  Jedlińska, 
M. Gorzelak, K. Głowacka, P. Titkin, 
D.  Kowalska,  A.  Jedlińska,  K.  Bru-
dzińska,  P.  Bebel),  które  zostały  przy-
gotowane  przez  Elżbietę  Wąsowicz 
i Agnieszkę Bernaśkiewicz.

Następnie dzieci  i opiekunowie wy-
ruszyli na parkiet, gdzie świetnie się ba-

Zabawa karnawałowa  
dla podopiecznych!

19  lutego  br., w  świetlicy  środowiskowej w Oblęgorze,  odbyła  się  zabawa 
karnawałowa, przygotowana przez Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” dla pod-
opiecznych.

wili przy muzyce i zabawach przygoto-
wanych  przez  wolontariuszkę Agniesz-
kę Wąsowicz. W trakcie zabawy goście 
mogli skorzystać z poczęstunku przygo-
towanego przez członków stowarzysze-
nia, a na koniec 51 podopiecznych otrzy-
mało paczki ze słodyczami.

Pragnę podziękować wszystkim tym, 
którzy  brali  czynny  udział w  przygoto-
waniu  tego  wydarzenia  (członkom  sto-

warzyszenia: Jolancie Smolarczyk, Ali-
nie Tkaczyk, Ewie Barwińskiej, Annie 
Polit,  Marzenie  Gaweł,  Wiesławie 
Jarząbek,  Grzegorzowi  Gadowi  oraz 
wolontariuszom: Agnieszce Wąsowicz, 
Annie Snoch, Karolinie Snoch, Kata-
rzynie Gaweł, Magdzie Gaweł, Karo-
linie  Gad,  Aleksandrze  Bednarczyk, 
Michałowi  Wąsowiczowi).  Dzięki  po-
mocy  i  życzliwości  tych  osób  uśmiech 
mógł zagościć na tak wielu twarzach.

Zachęcam wszystkich, którzy chcie-
liby nieść pomoc  innym do współpracy 
ze  Stowarzyszeniem  „Pomocna  dłoń”. 
To wszystko  zależy  od  nas.  Spróbujmy 
bo naprawdę warto, a zwykłe „dziękuję” 
stanie się niezwykłym słowem.

Barbara Gad  
– Prezes Stowarzyszenia

Zapraszamy  wszystkich  mieszkańców 
Gminy  Strawczyn  na  warsztaty  wykony-
wania tradycyjnych ozdób wielkanocnych, 
zajęcia  odbywały  się  będą  na  świetlicach 
w Oblęgorze – wtorek 27.03.2012 w godz. 
17.00  –  19.00;  Strawczynku  –  środa 
28.03.2013  godz.  17.00  –  19.00;  Chełm-
cach  –  czwartek  29.03.2012  godz.  17.00 
–  19.00;  Oblęgorku  –  piątek  30.03.2012 
godz.  17.00  –  19.00  i  Promniku  sobota 
31.03.2012 godz. 15.00 – 17.00.

Zapraszamy  wszystkich  bez  względu 
na wiek. 

Więcej  szczegółów  na  stronie  www.
olimpicstrawczyn.pl w  zakładce  świetlice 
wiejskie.

PRIMA APRILIS na basenie  
w Strawczynku

1  kwietnia  2012  roku  zapraszamy  na 
Prima Aprilis na basenie. Będzie mnóstwo 
zabawy  i  żartów  oraz  promocyjne  bilety 
wstępu. W dniu 02 kwietnia ( poniedziałek 
) Samorządowcze Centrum Kultury i Spor-
tu  w  Strawczynie  organizuje  „Zabawy 
z  piłka  nożną”.  Na  boisku  wielofunkcyj-
nym odbędzie się piłkarski  tor przeszkód, 
turniej  w  piłkę  nożną  oraz  wiele  innych 
atrakcji. Więcej  informacji na www.olim-
picstrawczyn.pl .

Konkurs fotograficzny
SCKiS organizuje konkurs fotograficz-

ny pn „Gmina Strawczyn w obiektywie”
Konkurs adresowany jest do osób, któ-

rzy amatorsko zajmują się fotografią. Prace 
będą oceniane w dwóch kategoriach wie-
kowych: 

- do 16 roku życia,
- powyżej 16 roku życia. 
Konkurs trwa od marca do grudnia 

2012 roku. Regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronie www.olimpicstraw-
czyn.pl

Komunikaty  
Samorządowego  

Centrum Kultury i Sportu

8  marca  w  Samorządowym  Cen-
trum  Kultury  i  Sportu,  na  basenie 
krytej pływalni, został zorganizowany 
promocyjny Dzień Kobiet. Panie mo-
gły,  w  ramach  jednej  godziny,  mieć 
drugą gratis na wszelakie wodne ucie-
chy. 

Basen na tą okoliczność został  ude-
korowany,  zorganizowano  też  stoisko 

Dzień Kobiet  
w gminie Strawczyn

z  pracami  dzieci  ze  świetlic  w  Chełm-
cach,  Oblęgorze,  Oblęgorku,  Promniku 
i Strawczynku. Dzieci wykonały piękne 
wiązanki kwiatów – patrz zdjęcia a pie-
niądze,  uzyskane  ze  sprzedaży,  posłużą 
na zakup materiałów na dalsze prace. 

* * *
Z  okazji  Dnia  Kobiet,  Rada  So-

łecka  wsi  Hucisko,  zorganizowała 
w  świetlicy  wiejskiej  spotkanie,  dla 
swoich  mieszkanek.  Panie  na  zapro-
szenie  odpowiedziały  bardzo  licznie, 
świetlica  pękała  w  szwach.  Gościem 
honorowym  imprezy  była  radna,  Te-
resa Raczyńska. 

Zgromadzone  panie  przywitała  soł-
tys  wsi  Hucisko,  życząc  wszelkiej  po-
myślności  w  dniu  ich  święta.  Oprócz 
kawy,  ciasta,  pysznego bigosu  i  lampki 

wina, zgromadzonym 
paniom  czas  umilała 
grająca  na  saksofo-
nie Dorotka Wycho-
waniec.  Wszystkie 
uczestniczki  spotka-
nia  były  bardzo  za-
dowolone  i  zgodnie 
orzekły,  że  dawno 
tak  dobrze  wspólnie 
się  nie  bawiły.  Jed-
nogłośnie  stwierdzi-
ły,  że  będą  aktywnie 
włączać  się  w  życie 
wsi i częściej organi-
zować  podobne  im-
prezy.
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W  kategorii  chłopców  udział  wzięło  
5 drużyn: Oblęgorek I, Oblęgorek II, Straw-
czyn  I,  Strawczyn  II,  Promnik.  Drużyny 
podzielone  zostały  na  dwie  grupy.  Dwie 
najlepsze uzyskiwały awans do półfinałów. 

Eliminacje  do  turnieju  toczyły  się 
przez cały okres ferii zimowych w świe-
tlicach w Chełmcach, Oblęgorku, Oblę-
gorze,  Promniku  i  Strawczynku.  W  fi-
nałach  udział  wzięło  20  uczestników. 

Walczyli oni w dwóch kategoriach wie-
kowych: do lat 16 i powyżej 16 lat. 

W kategorii  I  -  do  lat  16  zwyciężył 
Przemek Kozieł z Chełmiec, II miejsce 
zajął Sylwek Witecki (też z Chełmiec), 
III  -  wywalczył  Piotrek  Cisowski  ze 
Strawczynka. 

W kategorii  II  - powyżej  lat 16 naj-
lepszy  okazał  się  Piotrek  Surma  ze 
Strawczynka,  II  był  Marcin  Zięba 
z  Chełmiec,  a  III  - Arek  Brudziański 
z Promnika.

Zwycięzcy  otrzymali  pamiątkowe 
dyplomy, puchary i nagrody ufundowane 
przez organizatora  - Samorządowe Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Świetlicowy turniej tenisa stołowego
24 lutego br. odbył się finał Świetlicowego Turnieju Tenisa Stołowego. Dzięki 

życzliwości Elżbiety Gieroń - dyrektor ZPO w Promniku mogliśmy przeprowa-
dzić go w dogodnych warunkach, w sali gimnastycznej tej szkoły.

W dniach  18  –  19  lutego br., w  sali 
gimnastycznej  w  Strawczynie,  pod  pa-
tronatem  Samorządowego  Centrum 
Kultury i Sportu rozegrany został otwar-
ty turniej piłki nożnej halowej.

W  turnieju  udział  wzięło  18  drużyn, 
które w fazie pierwszej podzielone były na 
grupy i grały w nich każda z każdą.

Do  gier  finałowych,  które  rozegrane 
były  następnego  dnia,  zakwalifikowały 
się drużyny: Niedźwiedź, Chełmce, „Kris 
–  Trans”,  „Nokaut”  Strawczyn,  „Olim-
pic” Strawczyn, „Wolder” Ruda, „Milano” 
Strawczynek,  „Przemek”  Strawczynek.. 
W  finałach  drużyny  grały  systemem  pu-
charowym  –  w  zależności  od  wcześniej 
zajętego miejsca w  swojej  grupie  zostały 
rozstawione wg klucza rozgrywek.

W całym turnieju drużyny strzeliły 114 
bramek, najwięcej, bo aż 22 drużyna „Wol-
der” Ruda, która została również zwycięzcą 
całego turnieju. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna Firmy przewozowej  „Kris  – Trans”, 
trzecie  -  drużyna  z  sołectwa  Chełmce, 
a czwarte młoda drużyna z Niedźwiedzia. 

Turniej  cieszył  się  dużym  zaintereso-
waniem kibiców, którzy nie szczędzili gar-
deł dla swoich drużyn. Mecze rozgrywane 
były na dobrym poziomie, a drużyny grały 
fair – play. 

Organizator  dla  czterech  pierwszych 
drużyn ufundował puchary, dyplomy oraz 
wejściówki na basen OLIMPIC w Straw-
czynku.

Tenisiści z Gimnazjum nr 2 
w Oblęgorku najlepsi w gminie!
W  Zespole  Placówek  Oświatowych  w  Oblęgorku,  7  lutego  br.,  odbył  się 

Gminny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych. Turniej 
otworzyła dyrektor Henryka Cisowska, witając wszystkich uczestników rozgry-
wek, opiekunów, sędziów oraz zgromadzonych kibiców.

System  rozgrywek  grupowy  –  do  trzech 
wygranych meczy, mecze do dwóch wygra-
nych setów.

Składy drużyn w kategorii chłopców:
Oblęgorek I: Karol Pisz, Marcin Kozieł
Oblęgorek II: Paweł Kwiecień, Domi-

nik Śliwa
Strawczyn I: Krystian Surma, Karol Gołda
Strawczyn II: Dawid Zawadzki, Sylwe-

ster Rogula
Promnik:  Krzysztof  Dziuba,  Grzegorz 

Ernestowicz
W  turnieju  dziewcząt  udział  wzięły  4 

drużyny. W odróżnieniu do turnieju chłop-

ców obowiązywał system gry ,,każdy z każ-
dym”.  O  zwycięstwie  decydowała  liczba 
wygranych  meczy,  czyli  zdobytych  punk-
tów. W przypadku takiej samej liczby punk-
tów pod uwagę brany był stosunek setów.

Składy drużyn w kategorii dziewcząt:
Oblęgorek I: Paulina Rutkowska, Na-

talia Piotrowska
Oblęgorek II: Klaudia Kubicka, Mar-

lena Szlabs
Strawczyn: Zuzanna Fidor, Agata Sobura
Promnik: Katarzyna Kołodziejczyk, Pa-

trycja Kołodziejczyk

Klasyfikacja końcowa turnieju chłopców:
1.  Oblęgorek  I  (Karol  Pisz,  Marcin 

Kozieł),
2.  Oblęgorek II (Paweł Kwiecień, Do-

minik Śliwa),
3. Promnik  (Krzysztof  Dziuba,  Grze-

gorz Ernestowicz),
4. Strawczyn II (Dawid Zawadzki, Syl-

wester Rogula),
5. Strawczyn I (Krystian Surma, Karol 

Gołda). 

Klasyfikacja końcowa turnieju dziewcząt:
1.  Oblęgorek  II    (Klaudia  Kubicka, 

Marlena Szlabs),
2.  Strawczyn (Zuzanna Fidor, Agata 

Sobura),
3. Promnik  (Katarzyna Kołodziejczyk, 

Patrycja Kołodziejczyk),
4. Oblęgorek  I    (Paulina  Rutkowska, 

Natalia Piotrowska).  
Był to bardzo udany turniej dla zawod-

ników ZPO w Oblęgorku. 

Po  zakończeniu  turnieju dyrektor ZPO 
pogratulowała  zwycięzcom,  wręczyła  pa-
miątkowe dyplomy i nagrody. 

Dziękujemy  wszystkim  szkołom  za 
udział i zapraszamy za rok. 

Organizatorzy: Marcin  Zieliński,  Jaro-
sław Skoczylas

Sędziowie: Przemysław Kozieł, Bartło-
miej  Dorosiński,  Patryk  Szlabs,  Dominik 
Kurczyński.

Marcin Zieliński
Na  zdjęciach:  Laureaci  rozgrywek  

w kategoriach dziewczęcych i chłopięcych.

Halowy turniej  
piłki nożnej

Zwycięzcy świetlicowego turnieju teni-
sa stołowego.
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Zapisy do Turnieju „Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarku” już się roz-
poczęły  i  potrwają  do  końca marca. Te 
prestiżowe  rozgrywki  dla  młodych  pił-
karzy i piłkarek z całej Polski, od lat biją 
rekordy popularności i stanowią żelazną 
pozycję  w  kalendarzu  sportowych  im-
prez  dla  trenerów  i  nauczycieli wycho-
wania fizycznego. 

- Mam nadzieję, że 2012 rok będzie 
szczególny dla turnieju – powiedział 
Tomasz  Zabielski,  koordynator  Tur-
nieju  z  ramienia  Polskiego  Związku 
Piłki  Nożnej  -   W poprzedniej edycji 
wzięły udział reprezentacje wszystkich 
powiatów z całej Polski. Ponad 85 000 
dzieci, dla których piłka nożna to przede 
wszystkim rewelacyjna zabawa i pasja, 
to świetny wynik. Najważniejsza jest ra-
dość z gry i szansa na rozwój piłkarskich 
talentów. Mam nadzieję, że wspaniała 
piłkarska atmosfera, która towarzyszyć 
nam będzie w 2012 roku, w związku  
z mistrzostwami Euro 2012, udzieli się 
również wszystkim młodym zawodnikom, 
którzy staną do rywalizacji podczas te-
gorocznej, XII edycji turnieju Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbarku.

Wspaniałe nagrody 
Obok pasji, emocji i piłkarskich ma-

rzeń, które są wizytówką  turnieju Z po-
dwórka  na  stadion  o  Puchar Tymbarku, 
ważne są również nagrody przyznawane 

uczestnikom  turnieju  na  każdym  eta-
pie  rozgrywek. Pierwsze  z  nich  zostaną 
przyznane  za  udział  drużyn  w  elimina-
cjach gminnych i powiatowych. Trenerzy 
zgłoszonych  zespołów  otrzymają  kurtki 
treningowe  firmy  JAKO,  a  zawodnicy 
pamiątkowe dyplomy. W trakcie finałów 
wojewódzkich,  które  dzięki  zaplanowa-
nym  atrakcjom  pozwolą  poczuć  niepo-
wtarzalną atmosferę Mistrzostw Europy, 
wszyscy zawodnicy oraz trenerzy zostaną 
wyróżnieni medalami oraz atrakcyjnymi 
upominkami. Z kolei podczas wielkiego 
finału,  który  co  roku  jest  fantastyczną 
imprezą  sportową  i  wielkim  piłkarskim 
świętem,  dzieci  otrzymają  profesjonal-
ne stroje piłkarskie i wspaniałe nagrody. 
Tą najcenniejszą jest prestiżowe trofeum 
w  postaci  Pucharu  Tymbarku,  który 
otwiera przed zwycięzcami turnieju dro-
gę na mecz Mistrzów Europy 2012 roku. 

Jak wziąć udział w Turnieju o Pu-
char Tymbarku?

Zapisy do tegorocznej edycji Turnie-
ju o Puchar Tymbarku już się rozpoczęły. 
Trenerzy, nauczyciele oraz opiekunowie 
mogą  zgłaszać  dowolną  liczbę  drużyn 
chłopców  i  dziewcząt  w  kategorii  wie-
kowej  do  lat  10  (klasy  I-III).  Zespoły 
te mogą liczyć od 6 do maksymalnie 12 
zawodników.  Formularz  zgłoszeniowy 
a także szczegółowe informacje na temat 
zapisów i turnieju, dostępne są na stronie 
www.zpodworkanastadion.pl.

Harmonogram rozgrywek 
Pierwsze mecze XII Turnieju „Z po-

dwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
rozpoczną  się  już w kwietniu na  etapie 
gminnym  i  powiatowym.  Następnie 
zwycięskie  drużyny  zmierzą  się w  jed-
nym z  16 finałów wojewódzkich,  które 
rozpoczynają  się  14  maja.  Najlepsze 
zespoły  z  poszczególnych  województw 
wezmą  udział  w  półfinałach,  podczas 
których  rywalizować  będą  o  awans 
do  wielkiego  finału.  Jedną  z  najważ-
niejszych  idei  Turnieju  o  Puchar  Tym-
barku,  jest  wyłanianie  piłkarskich  ta-
lentów,  dlatego  począwszy  od  etapu 
rozgrywek  gminnych,  trenerzy  zwycię-
skich  drużyn mogą  dobrać  do  swojego 
składu  do  5  najlepszych  zawodników  
z pozostałych zespołów. We wrześniu zo-
stanie  rozegrany Wielki  Finał Turnieju, 
podczas  którego  poznamy  nowych  mi-
strzów w kategorii U-10, którzy  wyjadą 
na mecz Mistrzów Europy 2012 roku. 

Organizatorem  turnieju  jest  Polski 
Związek  Piłki  Nożnej,  a  sponsorem 
głównym od sześciu jest lat firma Tym-
bark. Patronat honorowy nad turniejem 
objęli: UEFA Grassroots,  FIFA Gras-
sroots,  UEFA  Respect  Your  Health, 
Ministerstwo  Sportu  i Turystyki oraz 
Ministerstwo  Edukacji  Narodowej. 
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku” rozgrywany będzie w duchu 
idei RESPECT. 

Szczegółowe  informacje  o  turnieju 
znajdują się na stronach: 

www.zpodworkanastadion.pl  oraz 
www.uks.info.pl  

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

W turnieju o puchar wójta

Szansa dla młodych piłkarzy
Wystartowały  zapisy  do XII Turnieju  „Z  podwórka  na  stadion  o  Puchar 

Tymbarku” – zwycięzcy w nagrodę wyjadą w niezwykłą podróż na mecz Mi-
strzów Euro 2012!

Drużyny  rozlosowane  zostały  do 
sześciu  grup.  Zwycięzcy  każdej  grupy 
oraz  dwie  drużyny  z  najlepszym  bilan-
sem z drugiego miejsca przeszły do fazy 
ćwierćfinałowej, rozgrywanej systemem 
pucharowym. Nasz zespół trafił do jedy-
nej cztero - drużynowej grupy. Po dwóch 
zwycięstwach  i  jednym  remisie  zajęli-
śmy pierwsze miejsce w grupie i czeka-
liśmy na ćwierćfinał.  Naszym kolejnym 
rywalem był RTS Wólka.

Wynik  meczu  ćwierćfinałowego: 
Strawczyn – RTS Wólka 1 : 0 (bramka: 
Marcin  Zieliński),  Strawczyn  –  Śmigło 
Meksykańskie 1  : 3  (bramka: Karol Si-
kora).

Po  przegranym  meczu  półfinało-
wym  bardzo  chcieliśmy  wygrać  mecz 
o  3 miejsce. Nie  chcieliśmy  powtórzyć 
sytuacji  z  rozgrywek  Zagnańskiej  Ligi 

III miejsce w Radoszycach !
VII Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ra-

doszyce, który odbył się w lutym br., zgromadził rekordową liczbę uczestników. 
W tej cyklicznej imprezie rywalizowało aż 19 drużyn. Nie zabrakło również na-
szej futsalowej drużyny ze Strawczyna.

Halowej  Piłki  Nożnej  o  Puchar  Wójta 
Gminy  Radoszyce:  1.  AAA,  2.  Śmi-
gło  Meksykańskie,  3.  STRAWCZYN,  
4. Desperados.

Strawczyn  reprezentowali:  Mar-
cin  Zieliński  (kapitan),  Jarosław  Ra-
czyński  (bramkarz), Marcin  Nawrot, 
Karol Sikora, Michał Ciszek, Mateusz 
Majka, Michał Buk i Paweł Picheta.

Warto  dodać,  iż  nasz  zespół  upla-
sował  się  na miejscu  tuż  za  drużynami 
składającymi się z zawodników IV ligo-
wego Partyzanta Radoszyce.

Futsalu,  w  której 
zakończyliśmy    se-
zon  na  pechowym 
czwartym  miejscu. 
Wynik  meczu  o  3 
miejsce:  Strawczyn 
–  Desperados  1  :  0 
(bramka:  Karol  Si-
kora)

N a j l e p s z a 
czwórka VII Nowo-
rocznego  Turnieju  Laureaci turnieju w Radoszycach.



Pokaz w Pałacyku Sienkiewicza zgro-
madził wielu entuzjastów mody, tej doj-
rzałej, także dla Amazonek.

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

A wszystko to za sprawą organizato-
rów Konkursu dla Projektantów i Entu-
zjastów Mody – Off Fashion, który po raz 
kolejny odbył się, w końcu maja, w Kiel-
cach. Imprezą towarzyszącą, z udziałem 
Amazonek, czyli kobiet dzielnie walczą-
cych  z  rakiem  piersi,  był  pokaz  mody 
w Pałacyku Sienkiewicza.

„Radosne kobiety, elegancja z nutką 
luzu, według marki Laura Guidi i piękne 
okoliczności czyli uroczy dworek Sienkie-

wicza w Oblęgorku o zachodzie słońca. 
Tak można streścić zupełnie wyjątkowy 
klimat pokazu, którego modelkami były 
świętokrzyskie Amazonki  -  tak  pisała 
reporterka  „ED”.  Przesłanie wiosennej 
edycji konkursu Off Fashion „Jestem 
Lady Off” także podczas pokazu w Ob-
lęgorku znalazło swoją inną, prawie 
metafizyczną interpretację, choć poka-
zywane ubrania z gatunku offowego nie 
były z pewnością. Na wybiegu królowała 
elegancja ta wieczorowa i ta codzienna, 
a nawet ta sportowa. Polska marka Lau-
ra Guidi doskonale potrafi ubrać kobietę 
dojrzałą, pewną swojej wartości, umie-
jętnie wykorzystującą atuty sylwetki. Fa-
sony, desenie czy kolory prezentowane 
w najnowszej kolekcji marki to środki do 
osiągnięcia wizerunku modnej i zadba-
nej, szczęśliwej kobiety”.

Amazonkami była zachwycona jedna 
z pomysłodawczyń wyjątkowego pokazu 
-  dyrektor Kieleckiego Centrum Kultu-
ry,  gospodyni Off Fashion, Magdalena 
Kusztal.  Modę w salach Muzeum Hen-
ryka Sienkiewcza w Oblęgorku obejrza-
ło wielu gości, bliskich i znajomych wy-
jątkowych modelek. 

Nie literatura a moda w Pałacyku Sienkiewicza To ciekawe !

Mistrz nie byłby przeciw...
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku widział już wiele imprez kul-

turalnych, głownie związanych z literaturą, malarstwem czy muzyką za sprawą 
„Wieczorów u Henryka”. Ale pokaz mody, niecodzienny bo w wykonaniu kobiet 
dotkniętych ciężką chorobą, zagościł tutaj po raz pierwszy. Mistrz Henryk na 
pewno nie byłby przeciw.

BARWA, FORMA, PUNKT to ko-
lejna  prezentacja  w  Pałacyku  Henryka 
Sienkiewicza  z  cyklu Wystawa Pierw-
sza, której ideą było wspieranie młodych 
twórców, podobnie jak czynił to Henryk 
Sienkiewicz. 

W  tym  roku  swoje  prace  przedsta-
wiają  absolwenci  Instytutu  Sztuk  Pięk-
nych Uniwersytetu Jan Kochanowskiego 
w  Kielcach:  Ewelina  Kożuchowska, 
Julita  Szydłak,  Katarzyna  Macios, 
Oliwia Gajda, Emilia Penkala, Diana 
Gaweł i Mariusz Sobociński. Prezento-

Przywrócenie  i  rozwinięcie  chowu 
gęsi kieleckiej w Świętokrzyskiem,  to 
jeden z celów grupy producenckiej ho-
dowców drobiu, która powstaje w re-
gionie.  Stado  zachowawcze  tej  rasy 
gęsi prowadzi  tylko Ferma Hodowla-
na  Drobiu Wodnego  w  Dworzyskach 
k. Poznania. 

Produkowana  w  wielkopolskiej  fer-
mie  liczba  piskląt  tej  rasy  jest  niewy-
starczająca. Ferma już nie przyjmuje na 
ten  rok  zamówień  na  sprzedaż  piskląt. 
Podczas  spotkania  w  Świętokrzyskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach hodowcy, założyciele gru-
py producenckiej wskazywali, że gdyby 
stado zarodowe kieleckiej gęsi powstało 
też  w  Świętokrzyskiem,  to  udałoby  się 
przywrócić tę rasę w regionie, gdzie jest 
ona  najlepiej  przystosowana  do  życia 
i rozwijać stopniowo jej populację w lo-
kalnych hodowlach.

Jak  mówili  uczestnicy  spotkania, 
do  realizacji  takiego  planu  potrzebna 
jest  współpraca  hodowców,  dostawców 
piskląt  oraz  odbiorców  gęsiny.  Służyć 
tej  współpracy  powinna  właśnie  grupa 
producencka. Aby grupa mogła być for-
malnie uznana, musi skupiać co najmniej 
pięciu członków i produkować minimum 
4 tys. sztuk gęsi rocznie.

Podczas  spotkania  wskazano  poten-
cjalne  źródła  dofinansowania  działal-
ności  grupy,  a  także  promocji  jej  pro-
duktów  w  ramach  Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Według dropiarzy, gęś kielecka powinna 
być traktowana jako produkt tradycyjny, 
a  jej hodowcy jako dostawcy lokalnego 
produktu Europejskiej Sieci Regionalne-
go Dziedzictwa Kulinarnego.

Spotkanie założycielskie grupy odby-
ło się z inicjatywy działacza społecznego 
Władysława Kowalewskiego z Zagnań-
ska oraz rolników Gabrieli i Krzysztofa 
Królów, którzy w swoim gospodarstwie 
agroturystycznym  „Zagroda  Królów” 
w Brześciu k. Bliżyna hodują  i serwują 
rasową gęś kielecką.

Rasa gęś kielecka charakteryzuje się 
skromną wagą (gąsior 4,5- 5 kg, gęś ok. 
3,5 kg) i niewielką nieśnością (ok. 17 jaj 
w sezonie), ale jest przy tym mało otłusz-
czona, co podnosi jej walory smakowe. 

Chcą przywrócić chów 
zapomnianej  
gęsi kieleckiej

wane prace odrębne w charakterze, tech-
nice (malarstwo, rzeźba, grafika) ukazują 
siedem różnych  sposobów postrzegania 
świata  przez młodych  artystów,  siedem 
sposobów  komunikowania  się  z  wi-
dzem. Będziemy więc mieli możliwość 
obejrzenia metamorfozy materii, obrazu 
kobiecej  identyfikacji,  poznamy  kolor 
przestrzeni,  poszukamy  co  znajduje  się 
między wierszami…

Wystawę  będzie  można  oglądać  do 
20  maja  2012  w  piwnicach  pałacyku 
Wstęp bezpłatny. 

Wernisaż w Pałacyku  
Sienkiewicza w Oblęgorku

Wernisaż nowej wystawy czasowej BARWA, FORMA, PUNKT odbył się 17 
lutego br. w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.


