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Jest budżet na 2012 rok !
Kontrowersje w sprawie oświetlenia

Rada Gminy, na sesji 28 grudnia 2011 r., podjęła jedną z najważniejszych 
decyzji ub. roku – przyjęła budżet gminy na 2012 rok. Aktu tego dokonała po 
głębokiej analizie wniosków do budżetu w komisjach oraz po pozytywnych opi-
niach Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ponadto radni przyjęli kilka innych 
uchwał, dotyczących m.in.: bieżących 
zmian w budżecie i Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej na lata: 2012 – 2020, 
zmiany w Statucie Związku Gmin Powia-
tu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy, 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2012, w sprawie zabezpie-
czenia środków finansowych na pokrycie 
wkładu własnego w projekcie „eIntegra-
cja drogą do przeciwdziałania wyklucze-

niu cyfrowemu w woj. świętokrzyskim”, 
w sprawie zmiany w uchwale dot. wpro-
wadzenia ulic w sołectwie Strawczyn, 
w sprawie uporządkowania adresów dla 
nieruchomości w obrębach ewidencyjnych 
oraz w sprawie dotacji przedmiotowej dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wójt złożył informacje o realizacji 
uchwał rady oraz na temat swojej pracy 
w okresie międzysesyjnym (omówienie 
publikujemy oddzielnie).
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To zaszczytne wyróżnienie otrzyma-
li: Janina i Jan Ciołak, Teresa i Józef 
Gaweł, Irena i Stanisław Gugała, Zo-
fia i Henryk Jagodzki, Daniela i Stefan 
Kozieł, Genowefa i Józef Kozieł, Jani-
na i Stanisław Łukasik, Janina i Jan 
Sagan, Władysława i Zygmunt Stan-
kowski, Stanisława i Roman Stępień, 
Zofia i Józef Stępień, Władysława i Jó-
zef Zajęcki oraz Marianna i Tadeusz 
Zapała.

Uroczystość rozpoczęła zastępca kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego Elż-
bieta Kumańska, witając „złote” pary, 
gospodarzy gminy z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem, przewodniczącym Rady 
Gminy Stanisławem Zdybem i jego za-
stępcą Grzegorzem Stępniem oraz ro-
dziny Jubilatów.

- Za Wasz trud i poświęcenie dla ro-
dziny na pewno wdzięczni są Wam dziś 
Wasze dzieci – powiedziała Elżbieta Ku-
mańska. Nasza władza samorządowa, by 
wyrazić uznanie całej społeczności, wy-
stąpiła do Prezydenta RP o odznaczenia 
Was medalem „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”.

Odznaczenie to wręczył Jubilatom 
wójt gminy, wspólnie z przewodniczą-
cym Rady Gminy. „Złote” pary otrzy-
mały ponadto piękne kwiaty oraz prezent 
w postaci ciepłego pledu, który na pewno 
przyda się na długie, zimowe wieczory.

Wójt Tadeusz Tkaczyk zwrócił się 
do Jubilatów z gratulacjami i życzeniami 
długich lat życia w zdrowiu i satysfakcji 
z dokonań:

 - 50 lat to dla historii niewiele – mó-
wił gospodarz gminy. Ale dla ludzi, to 
dużo. Gratuluję Wam tego sukcesu i ży-
czę kolejnych jubileuszy. Życzę Wam, 
żebyście na co dzień cieszyli się szacun-
kiem u swoich rodzin, sąsiadów i znajo-
mych.

„Złote gody” w Strawczynie

Przez pół wieku  
na dobre i złe

Piękna uroczystość miała miejsce 5 stycznia br. w świetlicy SCKiS w Straw-
czynie: gospodarze gminy zaprosili tutaj 13 par małżeńskich, które przeżyły ze 
sobą 50 lat ! Na wniosek wójta, prezydent RP przyznał im medale „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”.

Wójt wzniósł następnie toast szampa-
nem za zdrowie i pomyślność Jubilatów.

W imieniu odznaczonych podzięko-
wał za to wyróżnienie i docenienie „zło-
tego” jubileuszu Józef Stępień.

Podczas poczęstunku poprosiłem 
o krótką rozmowę właśnie Józefa Stęp-
nia i jego małżonkę – Zofię: poznali się 
przed ponad pół wiekiem w Łowini, 
w pow. jędrzejowskim. Pan Józef był tam 
dyrektorem PGR. Od razu „zaiskrzyło” 
między młodymi ludźmi, bo okres narze-
czeński trwał zaledwie... dwa miesiące. 
Wtedy podjęli decyzję o ślubie. Potem 
przeprowadzili się do Promnika, gdzie 
mieszkają do dziś. Pan Józef znalazł pra-
cę w Urzędzie Gminy w Strawczynie, był 
także agronomem.

„Złota” para dorobiła się dwóch sy-
nów, z jednym mieszkają wspólnie, 
wszyscy zajmują się uprawą roli. Mają 
sześcioro wnuków i dwójkę prawnuków. 
Na pytanie jakie cechy żony p. Józef ceni 
najwyżej, odpowiedział: pracowitość, 
zaradność i... urodę. Pani Zofia wyróżnia 
u męża: dobroć, uczynność oraz stanow-
czość.

W części artystycznej program oko-
licznościowy, przygotowany przez Mał-
gorzatę Masłowską i Zbigniewa Wój-
cika, zadedykowali Jubilatom uczniowie 
Zespołu Szkół w Oblęgorku.

Wszystkim „złotym” parom życzy-
my długich lat życia w szczęściu, zdro-
wiu i satysfakcji z tego co przez ten czas 
uczynili. (Kos.)

Wójt Tadeusz Tkaczyk dekoruje Zofię i Józefa Stępniów medalem „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”.

Dekoracja Janiny i Jana Ciołaków. 
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dokończenie ze str. 1

Drogi wojewódzkie
Całość prac związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg wojewódzkich, tj. 
droga nr 786 (Promnik) i 748 ((Bugaj, 
Chełmce, Strawczynek, Strawczyn, Ruda 
Strawczyńska), na terenie gminy Straw-
czyn, prowadzi Obwód Drogowy nr 1 
w Zgórsku.

Informacji o przejezdności dróg wo-
jewódzkich udziela dyżurny Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
pod nr tel.: 041/ 347-04-92; 347-04-
71,80,81,90,91.

Telefon dyżurny w Obwodzie Drogo-
wym nr 1 w Zgórsku: 041/ 346-52-23.

Drogi powiatowe 
W siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach oraz w obwodach dro-
gowych prowadzone są dyżury zimowe-
go utrzymania: w PZD Kielce, ul. Miła 
73 – dyżury całodobowe, w obwodach 
drogowych – dyżury całodobowe.

Odpowiedzialni za odśnieżanie
Zima tuż, tuż: opady śniegu, zamiecie, mróz, to główni wrogowie drogowców 

oraz kierowców. Czasami drogi są w takim stanie, że trzeba interweniować, by 
je doprowadzić do porządku. Gdzie to czynić ?

Informacji o przejezdności dróg 
powiatowych udziela dyżurny Powia-
towego Zarządu Dróg w Kielcach pod 
numerami telefonów: (041) 345-64-12, 
345-63-98, 345-63-99, telefon dyżurny 
w Obwodzie Drogowym Strawczynek: 
(041) 303-87-77

Długość dróg powiatowych na terenie 
gminy Strawczyn - 45,1 km

Drogi gminne
Prace związane z zimowym utrzy-

maniem dróg gminnych, o łącznej 
długości 79,28 km, wykonuje Przed-
siębiorstwo Usługowo – Produkcyjno 
– Handlowe Zapała Jarosław. Inter-
wencje w sprawie zimowego utrzyma-
nia dróg są przyjmowane pod nr tel.: 
Urząd Gminy Strawczyn – (41) 30 38 
002 w. 52 lub 603 540 539, Przedsię-
biorstwo Usługowo – Produkcyjno – 
Handlowe Zapała Jarosław - 501 985 
126 - dyżur całodobowy.

Dochody budżetowe, zaplanowa-
ne w budżecie gminy na rok 2012, sta-
nowią kwotę prawie 31,4 mln złotych. 
Uwzględniono w nich dochody własne 
oraz dotacje celowe i subwencje dla 
gminy. 

Przy ustalaniu dochodów własnych 
kierowano się przewidywanym po-
ziomem wykonania tych dochodów 
w 2011 roku. Dochody z tytułu podat-
ków i opłat zaplanowano: z podatku 
rolnego – o 32,8 % wyższe od stawek 
podatkowych obowiązujących w 2011 
r., z podatku od nieruchomości – o 4,2 
% wyższe niż w 2011 r., z podatku od 
środków transportu – 4,2 % wyższe od 
stawek z 2011 r.

Kwota dochodów majątkowych 
obejmuje dotacje celowe, w ramach pro-
gramów finansowanych z Unii Europej-
skiej – RPO i PROW i z innych źródeł, 
m.in. ze sprzedaży gruntów w Promniku 
i Rudzie Strawczyńskiej oraz wpłat na 
kanalizację.

Wydatki budżetowe stanowią kwo-
tę przekraczającą nieznacznie 30 mln 
złotych, które przeznaczone zostaną na 
finansowanie wszystkich zadań o cha-
rakterze obowiązkowym, występujących 
na terenie gminy. M.in. na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii – łączna kwota: 125 
tys. zł, na dotacje dla: Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu – 1.262 tys. zł, 
Gminnej Biblioteki Publicznej – 75 tys. 
zł, ZGK – łącznie 648,5 tys. zł, Samo-
rządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Strawczynie – 20 tys. zł.

Największą kwotę wydatków pochło-
nie oświata i wychowanie – prawie 10,1 
mln zł, pomoc społeczna – przeszło 4,5 
mln złotych, transport i łączność – 2,3 
mln zł, w tym drogi gminne – 1,3 mln zł 
oraz rolnictwo i łowiectwo – 1,5 mln zł.

Gmina planuje w 2012 r. zaciągnąć 
kredyt długoterminowy w wysokości 
700 tys. zł na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów.

Przewidywane zadłużenie gminy na 
koniec 2012 roku wyniesie ok. 18,8 mln 
złotych i stanowi 59,85 % planowanych 
dochodów budżetowych gminy.

W dyskusji nad projektem budżetu 
gminy na rok 2012, dwa wnioski (o za-
jęcie stanowiska przez Radę Gminy) 
wywołały wiele kontrowersji, emocji 
i różnych opinii: pierwszy, złożony przez 

Z sesji Rady Gminy

Jest budżet na 2012 rok !
Kontrowersje w sprawie oświetlenia

radną Monikę Kubalę o zmniejszenie 
dotacji (10 tys. zł) dla Stowarzyszenia 
MX PRO Racing o 3 tys. zł i przeznacze-
nie tych pieniędzy na zwiększenie dotacji 
dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 
w Strawczynie; drugi - wniosek komisji 
RG o późnonocne wyłączanie oświetlenia 
w gminie Strawczyn i przeznaczenie 30 
tys. zł z oszczędności z tego tytułu na do-
finansowanie SZOZ w tej miejscowości.

O ile pierwszy wniosek został prze-
głosowany bez większych emocji, o tyle 
drugi spotkał się ze zdecydowanym 
sprzeciwem wójta gminy.

– Apeluje do Was – mówił włodarz 
gminy – bo nie pozwolę, by coś takiego 
przeszło. Za porządek i bezpieczeństwo 
mieszkańców na terenie gminy odpo-
wiada wójt, biorę za to odpowiedzial-
ność. Jeżeli Państwo mi przeszkodzicie 
w realizacji zadań, do których zostałem 
wybrany, po prostu, nie pozwolę na to !

Ten apel poparł obecny na sesji ko-
mendant Komisariatu Policji w Straw-
czynie Tomasz Pastuszka: - Statystyki 
policyjne – mówił – jasno i wyraźnie wy-
kazują, że wszelkiego rodzaju przestęp-
stwa, wszelkie zło, dzieje się wtedy, gdy 
jest ciemno, gdzie nie ma oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy – Sta-
nisław Zdyb, zobligowany wnioskiem 

radnych, poddał go pod głosowanie: 
13 radnych głosowało za wyłączaniem 
oświetlenia w godzinach późnonocnych 
(trzech się wstrzymało). Wniosek prze-
szedł.

Po głosowaniu wójt stwierdził: - Na 
podstawie stanowiska rady nie podejmę 
działań. To światło będzie się świecić, 
nie wyłączę go. Proszę Państwa, chcę 
zwrócić uwagę, że ludzie was wybrali po 
to, żebyście służyli tym ludziom...

W dalszej części obrad radni zatwier-
dzili plany pracy komisji stałych RG, 
Rady Gminy, wójta i Rady Społecznej 
SZOZ na 2012 r.

Apel wójta gminy  
do mieszkańców
W związku przyjęciem, na ostat-

niej sesji Rady Gminy, stanowiska 
RG, dotyczącego wyłączania oświe-
tlenia w gminie Strawczyn, w godzi-
nach późnonocnych, wójt Tadeusz 
Tkaczyk zwraca się do mieszkań-
ców gminy o wyrażenie opinii na 
ten temat: czy wyłączać światło, 
obniżając w ten sposób poziom bez-
pieczeństwa w gminie, czy zacho-
wać stan aktualny. Opinie posłużą 
wójtowi do podjęcia ostatecznego 
stanowiska w tej sprawie.

Opinie prosimy kierować pod 
adresem Urzędu Gminy w Straw-
czynie, e-mail:gmina@strawczyn.pl, 
tel.: 41 30-38-630.
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Comenius w Promniku

Tradycyjnie, w grudniu, Święty Miko-
łaj odwiedza grzeczne dzieci. 

W Ośrodku Przedszkolnym „Oblęgor-
skie Skrzaty” również nie zabrakło tego 
długo wyczekiwanego gościa. 

Mikołaj zjawił się z workiem wypchanym 
podarkami dla przedszkolaków, wywołując 
wielkie poruszenie i radość wśród dzieci. 
Skrzaty gorąco przywitały Świętego Mikoła-
ja wierszykami i piosenki. 

Po części artystycznej Mikołaj wręczył 
każdemu dziecku prezent.

Mikołaj  
u przedszkolaków

Zostały one stworzone głównie z myślą 
o poprawie jakości nauczania (zwłaszcza 
w zakresie języka angielskiego) a także do-
konywaniu wymiany kulturowej i zwięk-
szaniu wiedzy o europejskim stylu życia 
wśród uczniów i społeczności lokalnej.

Obecnie Gimnazjum nr 3 w Promni-
ku, wspólnie ze szkołami z pięciu innych 
europejskich krajów, realizuje projekt 
pt.: „A healthy mind in a healthy body” 
(strona internetowa projektu prowadzona 
jest w formie blogu pod adresem: www.
comeniusgim3.blogspot.com). 

Partnerami są podobne placówki 
z Anglii, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii 
oraz Danii. W ramach prac projektowych 
ogromny nacisk położony jest na propa-
gowanie zdrowego trybu życia, sportu 
i aktywnego wypoczynku.

Podczas trwania projektu uczniowie 
i nauczyciele odwiedzili szkoły partner-
skie w następujących państwach: Buł-
garia, Hiszpania, Dania oraz Rumunia. 
Krajem, w którym odbędzie się kolejne 
spotkanie jest Wielka Brytania. Wszyst-
kie wyjazdy umożliwiają uczniom pozna-
nie lokalnej kultury, udział w zajęciach 
sportowych oraz rozwój kompetencji 
językowych.

W Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza od ponad roku realizowa-
ny jest również projekt programu Come-
nius zatytułowany „News from Europe” 
(www.comenius-newsfromeurope.blog-
spot.com). Działania projektowe dotyczą 
takich elementów kultury jak: muzyka, 
sztuka kulinarna, sport, obchody świąt 
i tradycje świeckie poszczególnych kra-

jów, z naciskiem na tradycje regionalne. 
We współpracę zaangażowane są też 
szkoły siedmiu innych krajów: Wielkiej 
Brytanii, Danii, Turcji, Portugalii, Hisz-
panii Łotwy i Włoch. Zgromadzone po 
pierwszym roku współpracy materia-
ły i prace uczniów ze wszystkich szkół 
partnerskich umieszczone zostały we 
wspólnie stworzonej gazecie. Jej drugi 
numer wydany zostanie pod koniec bie-
żącego roku szkolnego.

Program Comenius umożliwia 
przede wszystkim nawiązanie bezpo-
średniej współpracy pomiędzy szkołami 
z różnych europejskich krajów. Otrzy-
mane dofinansowanie w głównej mierze 
przeznaczane jest na realizację wizyt ro-
boczych, czyli zagranicznych wyjazdów 
uczniów i nauczycieli. Część środków 
została też wydana na materiały potrzeb-
ne do realizacji planowanych zadań; 
udało się też zakupić dla szkoły dwie 
przenośne tablice interaktywne, sprzęt 
audio video oraz elementy wyposażenia 
pracowni językowej. 

Korzystna współpraca

Szkoła ma nadzieję, że propagowanie 
tego typu współpracy międzynarodowej 
zmotywuje uczniów do nauki języków 
obcych oraz poszerzania wiedzy o in-
nych państwach europejskich.

Nauczyciele z Promnika wśród uczestników ostatniego spotkania roboczego, które 
miało miejsce w Tivoli we Włoszech.

Uczniowie gimnazjum w Promniku pod-
czas zawodów sportowych w Danii.

Od ponad roku uczniowie i nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Promniku zaangażowani są we współpracę międzynarodową. Po zakończe-
niu pierwszego projektu „All the ways lead to Europe”, realizowanego w Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, nauczyciele angliści rozpoczęli pracę 
nad dwoma kolejnymi.
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Dar narodowy podsycał wyobraźnię, 
a możliwość zobaczenia, gdzie mieszka 
wielki pisarz, jak wygląda jego otocze-
nie, powodowała, że jeszcze za życia 
Sienkiewicza przyjeżdżały tu wycieczki 
szkolne. Pierwszym gościem Oblęgorka 
był ks. Chełmicki, który w imieniu Sien-
kiewicza podpisywał akt kupna majątku, 
ostatnimi – legioniści z oddziału Beliny 
– Prażmowskiego, którzy w drodze do 
niepodległości postanowili pokłonić się 
temu, który o nią piórem walczył. Opie-
rając się na wspomnieniu Bolesława 
Wieniawy-Długoszowskiego, przygoto-
waliśmy krótką inscenizację tego wyda-
rzenia. Licznie przybyli goście nie kryli 
zadowolenia z takiej formy wernisażu 
wystawy. W rolę komendanta Beliny 
wcielił się sam Jerzy Wojciech Sienkie-
wicz a wspierał go Świętokrzyski Szwa-

dron Kawalerii Ochotniczej im. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”, którego jest 
prezesem. Natomiast  postać Sienkiewi-
cza odegrał kielecki aktor Andrzej Cem-
pura. Dziećmi Sienkiewicza byli aktorzy 
z grupy teatralnej Lecha Sulimierskiego.  
Otwarcia  dokonała Daria Dyktyńska - 
dyrektor ds. naukowych Muzeum Naro-
dowego w Kielcach oraz kurator wysta-
wy Agnieszka Kowalska-Lasek. 

W Oblęgorku zachowało się niewiele 
pamiątek po tych, którzy go odwiedzili. 
Pozostały jednak opowieści, fragmenty 
listów, w których Sienkiewicz o odwie-
dzinach pisał, wspomnienia osób, którym 
dane było być gościem Noblisty.

Aby przypomnieć  bywalców Oblę-
gorka, prezentowano wszystkie przed-
mioty zgromadzone w Pałacyku związane 
z tymi postaciami oraz obiekty wypoży-

czone z Muzeum Narodowego w Kra-
kowie – autoportret Leona Wyczółkow-
skiego, Muzeum Jacka Malczewskiego 
w Radomiu – autoportret Franciszka Ej-
smonda, Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Woli Okrzejskiej – popiersie Henryka 
Sienkiewicza dłuta Piusa Welońskiego 
oraz Seminarium Duchownego w Sando-
mierzu – listy H. Sienkiewicza do bpa. 
Zwierowicza, księdza Teodora Janow-
skiego – proboszcza parafii Chełmce 
a także 5 listów Marii Babskiej również 
do księdza Janowskiego. Z księdzem Ja-
nowskim związany jest również kielich 
mszalny wypożyczony przez proboszcza 
Stanisława Malca z parafii pw. Św. Marii 
Magdaleny w Chełmcach. 

Ponadto na wystawie można było 
zobaczyć listy Sienkiewicza do Antonie-
go Osuchowskiego (muzeum w swoich 
zbiorach posiada ich ponad 40), Karola 
Potkańskiego, fotografie przyjaciół pisa-
rza, meble i pamiątki należące do szwa-
gierki Jadwigi Janczewskiej. 

Wystawa czynna była do 20 grudnia 
2011. 

Goście i bywalcy Oblęgorka
Dzięki Sienkiewiczowi, Oblęgorek stał się miejscowością znaną w Polsce. 

Odwiedziło go i nadal odwiedza wielu znanych ciekawych ludzi. To stało się 
przyczynkiem do zorganizowania wystawy Goście i bywalcy Oblęgorka.

Urodziła się 18 lutego 1930 roku 
jako trzecia córka, a przedostatnia 
z czwórki potomstwa Henryka Józefa 
Sienkiewicza – syna pisarza. Jako je-
dyna z rodzeństwa, przyszła na świat 
poza Oblęgorkiem – w Krakowie. Była 
wątłego zdrowia, zagrożona gruźlicą, 
więc dzieciństwo spędzała między sana-
toriami w Zakopanem a Oblęgorkiem. 
Pod koniec wojny, mimo bardzo mło-
dego wieku i słabego zdrowia, została 
najmłodszym w okolicy partyzantem 
o pseudonimie „Kozak” – była łącz-
niczką przenoszącą meldunki ukryte – 
jak sama opowiadała – w warkoczach.

Zawsze marzyła o aktorstwie. Po-
wojenna, komunistyczna rzeczywi-
stość uniemożliwiła jej przystąpienie 
do egzaminów do szkoły teatralnej (nie 
odpowiednie pochodzenie społeczne 
– córka obszarnika!). Mimo trudno-
ści, udało się jej zatrudnić w teatrze, 
aby po kilku latach eksternistycznie 
zdać egzamin aktorski. Jej pierwsze 
miejsce pracy to teatr im. Stefana Że-
romskiego w Kielcach. Po kilku latach 
przeniosła się do Warszawy gdzie osia-
dła na stałe. W stolicy realizowała się 
zawodowo w teatrze dla dzieci, pracu-
jąc, początkowo w teatrze „Guliwer” 
potem – „Lalka”.

 Po przejściu na emeryturę przed-
stawiała monodram, wg scenariusza 
Barbary Wachowicz, pt. „Mój Dziad 
Henryk”. Z tym monodramem odwie-
dziła niezliczone szkoły i wiele, bardzo 
odległych miejsc w Polsce. Zaprezen-
towała go także emigrantom polski-
mi zamieszkałym w Anglii, Francji 
i Szwajcarii, a za oceanem – Australii.

Jeden z ostatnich występów, parę 
lat temu, miał miejsce w jej rodzin-
nym domu – obecnym Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza. 

Ostatnie trzy lata spędziła w Domu 
Aktora Weterana w Skolimowie pod 
Warszawą, gdzie 30 grudnia 2011 
roku odeszła.

Oblęgorek był dla niej najpiękniej-
szym miejscem na świecie – tu ptaki 
śpiewały najładniej, a chmury przy-
bierały kształty i kolory jak nigdzie 
indziej.

12 stycznia 2012 roku, po mszy 
w kościele parafialnym w Chełmcach, 
prochy Marii Sienkiewicz – zgodnie 
z jej wolą – zostały odprowadzone na 
parafialny cmentarz i złożone w gro-
bie rodzinnym.

Anna Dziewanowska  
– siostrzenica  

Pożegnaliśmy
Marię, Różę, Ludwikę, Teresę, Benwenutę  

Sienkiewicz
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Licznie zgromadzonych gości z wój-
tem gminy Tadeuszem Tkaczykiem, 
przewodniczącym Rady Gminy Stani-
sławem Zdybem, dyrektorami szkół 
z terenu gminy i sołtysami –  mieszkań-
ców Oblęgorka i sąsiednich wsi powitał 
sołtys Kazimierz Wieczorek. Minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłego, w po-
przednim tygodniu, radnego powiatu 
kieleckiego Zbigniewa Banaśkiewicza.

Podczas imprezy zaprezentowane 
zostały prace miejscowych artystów: 
wystawa „Igłą malowane” to prace: Ha-
liny Zając, Barbary Wilczkowskiej 
i Marii Ciołak. Artystki wykorzystują 
komputerowe opracowania graficzne 
obrazów znanych malarzy zamieszczane 
w czasopiśmie „Hafty polskie” i potrafią 
„wyczarować” istne cudeńka, które za-
chwyciły gości.

Ireneusz Zarychta – mieszkaniec 
Oblęgorka od trzech lat – zaprezento-
wał swoje olejne obrazy malowane na 
płótnie szpachelką. Pana Ireneusza do 
malowania zainspirowała sztuka impre-
sjonistów.

Agata Bożęcka wystawia swoje pra-
ce na wielu uroczystościach gminnych 
i powiatowych reprezentując i promując 
naszą gminę.

Fotografie artystyczne przedstawił 
Marek Gaweł, pokazująć okoliczne, ma-
giczne pejzaże i urok kieleckich ulic nocą.

Wyroby kowalstwa artystycznego za-
prezentował, znany nie tylko w Oblęgor-
ku, Stanisław Moćko. Jest on związany 
z kowalstwem od wczesnego dzieciństwa, 
bowiem urodził się jako syn kowala Anto-
niego. Stanisław Moćko jest założycielem 
Muzeum Kowalstwa Artystycznego, gdzie 
można przyjrzeć się z bliska finezyjnym 
wyrobom kowalskim.

Kompozycje i bukiety z zasuszonych 
kwiatów, traw i ziół zaprezentowała Ja-
nina Zapała.

O smak kulinarny zadbały niezawod-
ne panie ze Stowarzyszenia Kobiet „Ja-

W remizie OSP w Oblęgorku, w grudniu ub. roku, odbyła się impreza pod 
nazwą „Galeria smaków artystycznych” promująca sołectwo Oblęgorek.

„Galeria smaków artystycznych”

Oblęgorek się chwali

Na scenie remizy OSP w Oblęgorku przewodniczący Rady Gminy Stanisław Zdyb 
oraz sołtys tej miejscowości Kazimierz Wieczorek.

gienka”, częstując gości własnoręcznie 
przygotowanymi potrawami. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się pierogi 
z mięsem i kapusta z czerwoną fasolą.

Jak na prawdziwy wernisaż przysta-
ło, goście mieli do wyboru lampkę białe-
go lub czerwonego wina. Smak muzycz-
ny zapewnili młodzi muzycy z zespołu 
„Kogel”, bracia Dawid i Kamil Zapała, 
Adrian Śliwa i solistka Karolina Goz-
dek.

Na scenie wystąpiły także inne uczen-
nice ZPO w Oblęgorku: Agata Malicka, 
Kasia Przeździk i Marysia Wieczorek.

Grupa wokalna, działająca przy sto-
warzyszeniu, zaśpiewała wiązankę utwo-
rów ludowych.

Szczególnie ucieszył zebranych, św. 
Mikołaj, w rolę którego przeobraził się 
Krzysztof Religa – prezes OSP w Oblę-
gorku. Mikołaj obdarował gości gadżeta-
mi (kubek, długopis, opaska odblaskowa) 
promującymi nasz Oblęgorek. (J.S.)

Publiczność na imprezie dopisała.

Wystawa obrazów miejscowych twórców w remizie OSP w Oblęgorku.
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Właściciele posesji, którzy będą 
wymieniać pokrycie dachowe w 2012 
roku, proszeni są o zgłoszenie do soł-
tysów wsi lub do Urzędu Gminy (po-
kój nr 9; tel.: 41-30-38-630) celem 
wypełnienia wniosku o „odebranie 
odpadów zawierających azbest”. 
Termin: do 15 lutego 2012 r. 

Informujemy, że odbiór eternitu 
będzie się odbywał nieodpłatnie. 

OGŁOSZENIE
Dotyczy  

usuwania eternitu

Zakończone zostały prace poprawkowe 
związane z odwodnieniem drogi gminnej 
Oblęgorek – Kurniki, zakończono prace 
przy przebudowie dróg powiatowych w Hu-
cisku, Oblęgorku i Chełmcach. 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich podpisał umowę z wykonawcą robót 
budowlanych na „Rozbudowę drogi woje-
wódzkiej nr 786, na odcinku od granicy wo-
jewództwa do Kielc – etap I: droga nr 786 
na odcinku: Łopuszno – Kielce, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Woj. Świętokrzyskiego. Termin zakończe-
nia inwestycji – 30 września 2013 r. Urząd 
Gminy partycypował w kosztach wykona-
nia projektu w wysokości: 175.546 zł.

Odbyły się kontrole inwestycji reali-
zowanych w ramach PROW: zagospoda-
rowanie terenu przy zbiorniku wodnym 
w Strawczynie, modernizacja ścieżki – 
dojścia do kapliczki św. Rozalii.

Zakończono roboty tynkarskie w bu-
dynku OSP w Strawczynku, w ramach fun-
duszu sołeckiego.

W dniach: 20 – 22 grudnia 2011r. wy-
płacono stypendia szkolne: wydano 237 
decyzji, przyznając 425 uczniom pomoc 
finansową na kwotę 86.725 zł.

30 listopada ub. roku, w świetlicy 
w Strawczynie, wręczono nagrody uczest-

Z prac wójta między sesjami  
Rady Gminy

nikom konkursu literacko-plastycznego 
na Legendę o Perzowej Górze. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali upominki. 
Tego samego dnia odbył się tutaj II Festiwal 
Piosenki Angielskiej dla uczniów klas: I – 
III SP, zaśpiewało 12 uczniów.

Gmina Strawczyn otrzymała dofinanso-
wanie w ramach programu grantowego Ko-
misji Europejskiej. „Europa dla obywateli 
2011”, pn. „Spotkania mieszkańców miast 
partnerskich”, w wysokości 5.000 euro.

2 grudnia, w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie, wójt Tade-
usz Tkaczyk odebrał wyróżnienie hono-
rowe w kat. „Gmina wiejska, wielofunk-
cyjna”, w konkursie „Gmina Fair Play”. 
W uroczystości wziął udział przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Zdyb.

16 grudnia wójt odebrał puchar, dy-
plom i czek na kwotę 3.500 zł za zajęcie 
I miejsca przez gminę w konkursie woje-
wódzkim „Przyjazna Wieś”, za najlepszy 
projekt w kat. „Infrastruktura Techniczna”, 
realizowany na terenach wiejskich, przy 
wsparciu środków unijnych, od 2004 r. Na-
grodę wręczył marszałek Adam Jarubas.

Gmina wzięła również udział w ogól-
nopolskim finale tego konkursu. 22 grud-
nia wójt otrzymał podziękowanie od mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi.

„Zasłużony dla sportu” – srebrną od-
znakę otrzymał wójt naszej gminy, zaś 
wyróżnienie za wzorowe zabezpieczenie 
zawodów piłkarskich w 2011 r. wręczono 
prezesowi Lechii – Jerzemu Kowalczyko-
wi.

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

21 grudnia wójt podpisał umowę ze 
ŚBRR w sprawie dofinansowania budowy 
krótkich odcinków sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej: Promnik – Oblęgorek – 
Strawczyn, w ramach PROW – działanie 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej”.

Wójt wziął udział w licznych naradach, 
spotkaniach, konferencjach, m.in. w spo-
tkaniach opłatkowych i krajowej konferen-
cji antykorupcyjnej pn. „Odbudowa zaufa-
nia w społeczeństwie.

Od ostatniej sesji RG, 29 listopada 2011 r., wójt gminy wykonywał, bądź 
nadzorował prace związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał rady, 
przygotowaniem projektów uchwał, analizą wniosków komisji RG oraz gospo-
darowaniem mieniem.

Projekt skierowany był dla dzieci 
w wieku 3-5 lat, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Objęto nim 29 uczestników, którzy brali 
udział zajęciach rytmicznych i lekcjach 
języka angielskiego (po 188 godzin), 

Wesołe przedszkolaki  
w Niedźwiedziu

Podobnie jak w ubiegłym roku szkol-
nym, dziewczęta z gimnazjum w Promni-
ku wystartowały w turniejach piłki nożnej, 
organizowanych na terenie naszego woje-
wództwa, reprezentując gminę Strawczyn.

W Finale Wojewódzkim II Turnieju Orli-
ka o Puchar Premiera Donalda Tuska, w kate-
gorii dziewcząt starszych 12-13 lat,  zdobyły 
III miejsce 

W II etapie Turnieju Coca Cola Cup 
w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjal-

Sukcesy piłkarek  
nożnych z Promnika

Zakończył się projekt „Wesołe Przedszkolaki”, realizowany w Szkole Pod-
stawowej w Niedźwiedziu, od 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2011r.

objęci byli opieką pedagogiczną i lo-
gopedyczną (po 46 godzin). Odbyli za-
planowane wyjazdy do kina „Moskwa”, 
Teatrzyku „Lalki i Aktora „Kubuś”, 
Centrum Zabaw Sprawnościowo - Ru-
chowych w Kielcach. Codziennie mieli 
zapewniony posiłek: śniadanie i obiad. 

W trakcie trwania projektu powstały 
oszczędności, w ramach których zosta-
ły zorganizowane dodatkowe zadania: 
wyjazd do Jura Parku w Bałtowie, do 
Europejskiego Centrum Bajki w Paca-
nowie, wycieczka do Muzeum  Zabawek 
i Zabawy w Kielcach a ponadto wyjazdy 
na basen połączone z lekcjami  basenie 
Olimpic w Strawczynku. Niebagatelną 
inwestycją okazał się zakup huśtawek na 
plac zabaw, aby dzieci mogły rozłado-
wać swoje emocje bawiąc się wspólnie 
na szkolnym podwórku. (A.W.)

nych zwyciężyły, awansując do fina-
łowej szóstki Turnieju Wojewódz-
kiego, który odbędzie się na wiosnę. 
Zdobyły również piękny puchar za II 
miejsce,  biorąc udział w Andrzejko-
wym Turnieju Piłki Nożnej Dziew-
cząt Szkół Gimnazjalnych w Ło-
pusznie. 

Należy nadmienić, że dziew-
częta z Promnika są dwukrotnymi 
mistrzyniami naszego województwa 
w latach 2009/2010 i 2010/2011 
a w tym roku szkolnym będą bronić 
mistrzowskiego tytułu po raz trzeci 
z rzędu!



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

19 grudnia, w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego 
w Strawczynie, w ramach realizacji programu społeczno-
ściowego „Szkoła bez przemocy” zorganizowany został apel 
dotyczący bezpieczeństwa w szkole. 

Uczniowie klas drugiej i trzeciej, pod kierunkiem wycho-
wawczyń H. Nygi i T. Woźniak, we współpracy z panią pedagog 
J. Bożęcką, w obecności dyrekcji szkoły: Elżbiety Błaszczyk 
i Anny Balant, nauczycieli oraz kolegów i koleżanek ze star-
szych klas zaprezentowali scenki obrazujące wzorce zachowań  
w różnych sytuacjach w szkole i poza nią. Celem apelu było 
utrwalenie zasad właściwego funkcjonowania w społeczności 
szkolnej i przekazanie informacji dotyczących utrzymywania 
odpowiednich relacji interpersonalnych między uczniami.

„Szkoła bez przemocy”

„Góra grosza” ze Strawczyna
W grudniu samorządy uczniowskie Szkoły Podstawowej im. S. Że-

romskiego i Gimnazjum  nr 1 w Strawczynie, pod kierunkiem opieku-
nek, D. Mróz i J. Niwińskiej-Fidor, przeprowadziły akcje „Pluszowy 
miś” i „Góra grosza”.

Uczniowie bardzo aktywnie  włą-
czyli się w zbiórkę na rzecz potrze-
bujących dzieci.  W ramach „Góry 
grosza” udało się uzyskać na ten cel 
niemałą sumę 97,67 zł. Placówka 
w Strawczynie od lat już współpra-
cuje na polu charytatywnym z re-

dakcją „Echa Dnia”. W tym roku 
wspólnymi siłami zebrano  nie tylko 
maskotki, zabawki, puzzle czy gry 
edukacyjne, ale przede pieniądze, za 
które zostały zakupione nowe przy-
bory szkolne oraz słodycze dla dzieci 
z domów dziecka .

Od połowy stycznia rusza na 
krytej pływalni OLIMPIC w Straw-
czynku aqua aerobik. Spotkanie or-
ganizacyjne odbędzie sie 16 stycz-

Zapraszamy na aqua aerobic
nia o godz. 20.00 w sali fitness w  
Centrum Sportowo Rekreacyjnym 
w Strawczynku. Zapraszamy ! Uczniowie klasy II SP w Promniku, wraz 

z wychowawczynią Elżbietą Chudzik, pod-
trzymując tradycje, zorganizowali, 20 grud-
nia ub. roku, spotkanie bożonarodzeniowe dla 
rodziców.

Przygotowania zaczęły się od ułożenia pro-
gramu, następnie odbyły się próby, zamontowano 
dekorację. Pojawiła się scena z rozgwieżdżonym 
niebem, Gwiazdą Betlejemską, szopką z sianem 
i choinką.

Dzieci zaangażowały się emocjonalnie 
w przygotowanie tej imprezy. Wykonały pięk-
ne zaproszenia, które wręczyły swoim bliskim. 
Piękna recytacja wierszy, w wykonaniu uczniów, 
sprzyjała atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. 

Wiele wzruszeń dostarczyło rodzicom wysłu-
chanie kolęd w wykonaniu ich pociech.

Jasełka  
w Promniku

W ciągu tych 19 lat Fundacja Wiel-
kiej Orkiestry Jurka Owsiaka przeka-
zała szpitalom i oddziałom dziecięcym 
w naszym regionie sprzęt wartości 15 
milionów złotych. W tym czasie zebrano 
podczas akcji ok. 11 mln zł.

Jubileuszowa Orkiestra zagrała 8 
stycznia, jak zwykle, z całą siłą w całym 
regionie świętokrzyskim, także w gminie 
Strawczyn. W tym roku akcję zorgani-
zowało Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie, a przeprowa-

dzono ją głównie na Krytej Pływalni 
OLIMPIC w Strawczynku.

Od godziny 14.00 goście basenu mo-
gli skorzystać z bezpłatnych zajęć z na-
uki pływania i aqua aerobiku. Pobyt na 
basenie urozmaicali instruktorzy sportu, 
którzy zachęcali do wspólnych gier i za-
baw. Wspomagający akcję otrzymali ga-
dżety w postaci prac wykonanych przez 
dzieci w świetlicach gminnych.

Po południu, w kościele p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Strawczynie, odbył się koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu Gminnej Or-
kiestry Dętej. Na koncert przybyło kilku-
set miłośników muzyki. Wszyscy wspól-
nie śpiewali piękne polskie pieśni przy 
akompaniamencie młodych muzyków.

Akcję zakończyła dyskoteka zorga-
nizowana na kręgielni BOWLING PLA-
NET, działającej w Centrum Sportowo 
- Rekreacyjnym w Strawczynku.

Jubileuszowy koncert WOŚP

Orkiestra Owsiaka  
zagrała także w Strawczynie !

Już po raz 20 z kolei, 8 stycznia br., zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy ! Tym razem zbierano pieniądze na sprzęt do ratowania życia wcześnia-
ków i małych dzieci oraz na pompy insulinowe dla mam chorych na cukrzycę.

Koncert kolęd w kościele parafialnym 
w Strawczynie, występ solistki Patrycji Bujak.


