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XV Konkurs Wiedzy o Życiu i 
Twórczości Henryka Sienkiewicza

Wszystko  
o „Krzyżakach” !

Już po raz 15., w Zespole Placówek 
Oświatowych w Oblęgorku, 12 maja 
br., odbył się Konkurs Wiedzy o Życiu 
i Twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Utworem przewodnim wielkiego pisa-
rza, związanego z Oblęgorkiem, była 
tym razem powieść pt. „Krzyżacy”, 
napisana w 1900 r., przetłumaczona 
na 30 języków obcych, m.in. na chiń-
ski i japoński.

50 lat ze sobą na dobre i złe
czytaj na str. 2

„Złote Gody” w Strawczynie

Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas wręcza sta-
tuetkę Super Gminy wójtowi – Tadeuszowi Tkaczykowi.

Samorządowa gala odbyła się 5 czerwca br. w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach. Podsumowano tutaj 
V Plebiscyt „Euro - Gmina Roku”, organizowany przez 
Agencję POP-ART., pod honorowym patronatem marszał-
ka oraz wojewody woj. świętokrzyskiego.

Kapituła plebiscytu przyznała 12 nagród głównych oraz  
10 wyróżnień, w różnych kategoriach, samorządom, które wy-
kazały się ostatnio najciekawszymi inicjatywami oraz dorob-
kiem w rozwoju gminy i ułatwianiu mieszkańcom życia. Jednym  
z głównych kryteriów były osiągnięcia w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych oraz z budżetu państwa na gminne inwestycje.

Strawczyn  
– Super Gminą !
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Projekt realizowany będzie w ramach pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko Narodowa 
Strategia Spójności, a jego beneficjentem jest 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. 
z o.o. w Kielcach. Wartość inwestycji to 41 

Pieniądze na rozbudowę 
wysypiska w Promniku

Do Urzędu Marszałkowskiego dotarła informacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej o wysokiej ocenie merytorycznej przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinanso-
wanie przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce  
i powiatu kieleckiego w Promniku, k/Kielc”. 

mln euro. Projekt uzyskał wysoką, pozytyw-
ną ocenę merytoryczną I stopnia  instytucji 
wdrażającej, czyli Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 
został skierowany do oceny merytorycznej II 

stopnia – przez instytucje unijne w Brukseli. 
Według założeń „Planu gospodarki odpa-

dami dla województwa świętokrzyskiego na 
lata 2007 –2011”, realizacja przedsięwzięcia 
jest zadaniem priorytetowym z zakresu go-
spodarki odpadami komunalnymi w naszym 
województwie. Swym zasięgiem oddziaływa-
nia obejmować będzie około 370 tys. miesz-
kańców miasta Kielce i powiatu kieleckiego.  
W ramach Rejonowego Zakładu Gospodar-
ki Odpadami będą podejmowane działania 
obejmujące sortowanie, kompostownie oraz 
składowanie odpadów. Przewiduje się także 
montaż instalacji do produkcji paliwa alterna-
tywnego, a także innych urządzeń do odzysku 
odpadów.

50 lat ze sobą na dobre i złe

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk oraz za-
stępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
- Zofia Zając zaprosili na tę uroczystość pary 
odznaczone - na wniosek władz gminy - przez 
Prezydenta RP medalami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Medale te przyznano: 
Stefanii i Janowi Adamczykom z Oblęgo-
ra, Stanisławie i Władysławowi Banasiom 
z Chełmiec, Janinie i Edwardowi Bieli-
czom z Promnika, Eugenii i Stanisławowi 
Czarneckim ze Strawczynka, Aleksandrze 
i Stanisławowi Frankowskim z Korczyna, 
Stanisławie i Bronisławowi Kozubowskim 
ze Strawczyna, Mariannie i Stanisławowi 
Snochom ze Strawczyna, Danucie i Jó-
zefowi Szcześniakom z Promnika, Zofii  
i Stefanowi Tkaczykom z Oblęgora, Irenie 
i Walentemu Wawrzeńczykom ze Straw-
czyna, Zofii i Błażejowi Zającom z Oblę-
gorka oraz Genowefie i Stanisławowi Za-
ława z Chełmiec.

Witając na uroczystości dostojnych Jubi-
latów, zastępca kierownika USC Zofia Zając 
powiedziała m.in.: - Życie Wasze zakwitło jak 
wiosna, pełne było zapału, radości, szczęścia, 
uśmiechu, gorącego serca i nadziei, gdy 50 
lat temu wstępowaliście w związek małżeń-
ski. Towarzyszyły Wam wtedy uśmiechnięte 
twarze Waszych bliskich, którzy życzyli Wam 

„Złote Gody” w Strawczynie

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania” – takie motto 
towarzyszyło obchodom „Złotych Godów”, czyli przeżycia ze sobą 50 lat, kilkunastu par 
małżeńskich - 9 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury.

zdrowia i wszelkiej pomyślności na nowej 
drodze życia. Z pewnością towarzyszyła Wam 
wtedy nutka obawy i zatroskania na starcie 
w nieznaną przyszłość: jakie będzie to nowe 
życie ? Jednak pełni odwagi i młodzieńczego 
zapału weszliście w to nowe życie. Dziś wi-
dzicie owoce tego życia i nie żałujecie tych 
wspólnych, przeżytych dni, bo jesteście świa-
domi, że te 50 lat, to dowód miłości rodzinnej, 
wzajemnego zaufania i zrozumienia, to pięk-
ny wzór zgody i miłości małżeńskiej dla Wa-
szych następców... Pozwólcie – kontynuowała 
kierownik USC – że, w imieniu wójta gminy 
i własnym, podziękuję Wam za to wszystko, 
czego dokonaliście w życiu, za Waszą ofiar-
ność, zrozumienie celów małżeńskich oraz za 
trud pracy na rzecz rodziny i środowiska.

Wójt gminy dokonał następnie dekoracji 
Jubilatów zaszczytnym odznaczeniem, wrę-
czając im bukiety kwiatów oraz prezent od 
gminy - ciepły pled. Wznosząc toast szam-
panem za pomyślność sędziwych Jubilatów, 
wójt podziękował im za trud wychowania 
dzieci i wnuków, pogratulował odznaczenia 
oraz złożył życzenia na dalsze, dostatnie  
i w dobrym zdrowiu życie.

W imieniu odznaczonych podziękowa-
nia władzom gminy - za zorganizowanie tej 
wzruszającej uroczystości oraz życzenia sa-

wspomnieniowego przy zastawionym stole, 
poprosiłem o garść wspomnień sprzed pół 
wieku Eugenię i Stanisława Czarneckich ze 
Strawczynka:

Poznali się na wiejskiej potańcówce. Od 
razu wpadli sobie w oko. Stanisław odpro-
wadził 18-letnią wówczas Eugenię do domu  
i tak to się zaczęło...Po kolejnych spotka-
niach ona podjęła postanowienie: - on musi 
być mój ! - I tak też się stało – śmieje się pani 
Gienia. Po pół roku chodzenia postanowili 
wziąć ślub cywilny – 16 kwietnia 1959 roku, 
po kolejnych dwóch miesiącach – ślub ko-
ścielny w Strawczynie.

Pan Stanisław zatrudnił się w kieleckich 
„Armaturach”, pani Eugenia zaś w GS Ruda 
Strawczyńska, jako ekspedientka. Mieszkali 
u rodziców, a na przełomie lat 60/70 postawi-
li własny dom i zabudowania gospodarcze.

Dziś są na zasłużonych emeryturach, 
dorobili się dwóch synów i córki oraz sied-
miorga wnuków i czterech prawnuków. Są 
zadowoleni z życia, cieszą się z dorodnych  
i dobrych dzieci.

Kiedy zapytałem, jakie, wzajemnie cechy 
charakteru pomogły im przetrwać pół wieku 
na wspólnej drodze życia, p. Eugenia powie-
działa o swoim mężu: - jest dobry, uczciwy, 
oszczędny, pracowity i gospodarny. Wiele 
mi pomaga, razem rozwiązujemy wspólne 
problemy. Pan Stanisław zaś tak określił mał-
żonkę: - dobra gospodyni, zaradna, bardzo 
pracowita, umie stworzyć odpowiedni klimat 
rodzinny.

Wszystkim Jubilatom życzymy jeszcze 
wielu lat życia w dobrym zdrowiu i poczuciu 
dobrze spełnionego obowiązku małżeńskiego 
i rodzicielskiego.                    (Kos.)

Jubilaci Eugenia i Stanisław Czarneccy 
ze Strawczynka.

Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” wójt Tadeusz Tka-
czyk wręcza Genowefie i Stanisławowi Zaława z Chełmiec.

mych sukcesów dla wójta w 
pomnażaniu dorobku gminy - 
złożyła Eugenia Czarnecka.

Miłym prezentem arty-
stycznym dla Jubilatów był 
okolicznościowy występ 
słowno – muzyczny oraz 
życzenia od uczniów Szko-
ły Podstawowej w Rudzie 
Strawczyńskiej, przygoto-
wany pod kierownictwem p. 
Jolanty Gołuch.

Złotych Jubilatów za-
proszono następnie na słodki 
poczęstunek w postaci m.in. 
okolicznościowego, pięknego 
tortu, z napisem: „Na 50-lecie 
pożycia małżeńskiego”.

Korzystając z klimatu 
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Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” wśród najlepszych

Ogólnopolski Program Granto-
wy „Równać Szanse 2009” składał się  
z dwóch etapów, do pierwszego, któ-
ry polegał na opracowaniu diagnozy 
środowiska i zainteresowań młodzieży 
w wieku od 13 do 19 lat, zgłosiło swój 
udział 179 organizacji pozarządowych  
z całej Polski. Do drugiego etapu zakwa-
lifikowało się 50 organizacji, których 
przedstawiciele – koordynatorzy, po  
4 – dniowym, szkoleniu mieli miesiąc na 
napisanie projektu na innowacyjne zaję-
cia dla młodzieży. 

Komisja ekspertów wybrała 22 naj-
lepsze projekty w tym projekt „Niby bli-
skie, a nieznane” napisany przez Jolantę 
Smolarczyk - prezes Stowarzyszenia 
„Pomocna Dłoń”. Projekt trwa 18 mie-
sięcy: od 1 czerwca 2009 do 30 listopada 
2010 roku. Stowarzyszenie otrzymało 
dotację w kwocie 47 000 zł. 

Uroczysta inauguracja projektu miała 

47 tys. zł na realizację projektu 
„Niby bliskie a nieznane”

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” ze Strawczyna otrzymało dotację na reali-
zację własnego projektu pn. „Niby bliskie a nieznane”, w ramach Ogólnopol-
skiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2009” Polsko - Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

miejsce 5 czerwca br. w ZPO w Oblęgor-
ku, z udziałem gospodarzy gminy: wójta 
Tadeusza Tkaczyka, przewodniczącego 
Rady Gminy Wiesława Piotrowskiego, 
dyrektora ZPO Henryki Cisowskiej, pre-
zes Stowarzyszenia „Jagienka” w Oblęgor-
ku Anny Dziewanowskiej oraz młodzieży 
gimnazjum – uczestników programu.

Prezes Stowarzyszenia „Pomocna 
Dłoń” Jolanta Smolarczyk wprowadziła 
zebranych w istotę projektu „Niby bli-
skie a nieznane”. Jego celem jest wyrów-
nywanie szans edukacyjnych młodzieży 
wiejskiej poprzez rozwijanie ich zain-
teresowań artystycznych, aktywizację 
do twórczego spędzania czasu wolne-
go, rozwój umiejętności owocnej pracy  
w grupie, rozbudzanie systematyczności 
poprzez czynny udział w warsztatach 
plastycznych, teatralnych, fotograficz-
nych, kulinarnych i praktyczne wykorzy-
stanie nabytych umiejętności. Chcemy 

- mówiła prezes - żeby młodzież: była 
aktywna, nie bała się realizować swoich 
marzeń, była dumna z miejsca, w którym 
mieszka, uwierzyła w swoje możliwości 
i odważnie i aktywnie planowała własną 
przyszłość !

Gospodarze gminy pogratulowali sto-
warzyszeniu ciekawego projektu i otrzy-
manie dotacji na jego realizację. Życzyli 
sukcesów w tym przedsięwzięciu, które 
pozwala młodym ludziom na rozwój 
własnej osobowości oraz realizację swo-
ich marzeń. (J.)

Do zebranych przemawia Jolanta Smo-
larczyk – prezes Stowarzyszenia „Po-
mocna Dłoń”.

dokończenie ze str. 1

W Plebiscycie „Euro-Gmina 2008/2009”

Strawczyn – Super Gminą !

a także ich innowacyjnych przedsię-
wzięć.

Miło nam poinformować, iż gmina 
Strawczyn została nagrodzona tytułem 
Super Gminy Roku ! Pamiątkową sta-
tuetkę plebiscytu oraz dyplom odebrał, 
na scenie sali koncertowej WDK, z rąk 
marszałka woj. świętokrzyskiego Ada-
ma Jarubasa, wójt naszej gminy Tade-
usz Tkaczyk. 

- To piękne wyróżnienie – powie-
dział wójt, dziękując za nagrodę, dedy-
kuję: mieszkańcom, radnym, sołtysom, 
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych, bez współudziału któ-
rych nasze osiągnięcia nie byłyby moż-
liwe.

Wójt podziękował także marszał-
kowi województwa za dotychczasową 
pomoc w pozyskiwaniu środków na 
gminne inwestycje oraz poprosił o dal-
sze wspieranie tych inicjatyw.

W części artystycznej gali wystąpi-
li: zespoły Studia Tańca i Stylu Rewanż 
oraz „Bielinianki” z Włodzimierzem Ki-
niorskim.

Po koncercie uczestnicy gali wzięli 
udział w bankiecie przygotowanym na tę 
okoliczność przez organizatorów plebi-
scytu. W  imprezie wzięła udział 10-oso-
bowa delegacja z naszej gminy, na czele 
z przewodniczącym Rady Gminy Wie-
sławem Piotrowskim.

Pamiątkowa fotka naszej delegacji, na tle pomnika Józefa Piłsudskiego, w WDK w Kielcach.

Główny organizator imprezy, dyrek-
tor Agencji POP-ART. Jerzy Chrobot 
powiedział, otwierając imprezę, m.in.: 

- Plebiscyt jest sposobem na promocję 
samorządów oraz ich wspaniałych osią-
gnięć w poszczególnych dziedzinach  
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HONOROWY PATRONAT:
•	 Tadeusz Tkaczyk 
 – wójt gminy Strawczyn,
•	 Wiesław Piotrowski – przewodniczący 

Rady Gminy w Strawczynie,
•	 Robert Kotowski – dyrektor Muzeum 

Narodowego w Kielcach,
•	 Lidia Putowska – kustosz Muzeum  

H. Sienkiewicza w Oblęgorku,
•	 Henryka Cisowska – dyrektor ZPO  

w Oblęgorku,
•	 Jerzy Zapała – Prezes OSP w Oblęgorku,
•	 Tomasz Piotrowski – naczelnik OSP  

w Oblęgorku,
•	 Jadwiga Sienkiewicz – wnuczka  

H. Sienkiewicza.
SPONSORZY:
1. Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego,
2.  DEFRO - Przedsiębiorstwo Wielobran-

żowe, Ruda Strawczyńska,
3. Zakład Instalacji Sanitarnych CO i gazo-

wych Jan Cedzyński, Zgórsko 98 C, 
4. Cukiernia – Piekarnia „Angelina”, Kielce,

5. Bank Spółdzielczy Łopuszno,
6. Gmina Strawczyn,
7. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  

im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku,
8. Punkt Apteczny w Oblęgorku,
9. Eles Producent Konfekcji Męskiej, Kiel-

ce,
10. Drogosz Zakład Rozbioru i Składowania 

Drobiu, Oblęgorek,

16. Ekopasz Przedsiębiorstwo Handlowo– 
Usługowe, Mariusz Zapała, Oblęgór,

17. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe 
Kubuś , Karol Kubuś, Oblęgorek,

18. Gomex Hurtownia napojów i alkoholu, 
Kielce,

19. Dżumla Moda Męska, Pl. Wolności 8, 
Kielce,

20. Apteka Na Szkolnej, Strawczyn,
21. Albud Zakład Usług Remontowo - Bu-

dowlanych, Paweł Błaszczyk, Paweł 
Bednarczyk Oblęgorek,

22. Piekarnia, Wiesława Zachariasz, Straw-
czyn,

23. Fach-Dach, Roman Perz, Hucisko,
24. Zakład Produkcyjno – Usługowy, Ma-

rian Gil, Hucisko,
25. Zed-Bud Usługi Remontowo Budowlane, 

Grzegorz Zapała, Oblęgorek,
26. Sołectwo Porzecze,
27. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, 

Jarosław Zapała, Oblęgorek.
PATRONI MEDIALNI: „Echo Dnia”, Radio 

„Kielce”, „Ziemia Strawczyńska”.

Sponsorzy „Majówki 
w Oblęgorku”

11. Aleksander Wolder – Masarnia, 
 Piekoszów,
12. Producent drobiu Jadwiga i Tadeusz 
 Zapałowie, Oblęgorek,
13. Producent drobiu Teresa i Jerzy Zapałowie, 

Oblęgorek,
14. Producent drobiu Grażyna i Wiktor Za-

pałowie, Oblęgorek,
15. Sklep Wielobranżowy, Małgorzata i Ma-

rek Bosak, Oblęgór,

Po raz pierwszy Stowarzysze-
nie Kobiet „Jagienka” przystąpiło 
do otwartego konkursu ofert na 
zadanie z zakresu kultury w 2009 
roku, ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego – Departament Pro-
mocji, Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki. Przygotowana oferta zo-
stała zakwalifikowana i dofinanso-
wanie Urzędu Marszałkowskiego 
wyniosło 2500 zł. Dopisali także 
sponsorzy (27 firm i osób prywat-
nych), którym w imieniu własnym 
i wszystkich mieszkańców Oblę-
gorka, serdecznie dziękujemy. Dru-
howie Ochotniczej Straży Pożarnej 
włączyli się energicznie w pomoc 
przy organizacji „Majówki...”. 
Dzięki nim remiza i teren wokół 
niej został oddany na potrzeby fe-
stynu, artyści mieli do dyspozycji 
dużą scenę, a wieczorem było na 
czym tańczyć. Gminny Ośrodek 
Kultury, w osobie Stanisława Śli-
wy, zapewnił sprzęt nagłaśniający i 
jego obsługę.

Atrakcją tegorocznej „Majów-
ki...” były występy cyrku rodzinne-
go Bravo z Kielc. Dzieciom najbar-
dziej podobały się sztuczki w wy-
konaniu czworonożnych artystów 
– piesków. Podobnie jak w latach 
poprzednich, uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum oblę-

goreckiego prezentowali swoje ta-
lenty wokalne, teatralne i taneczne. 
Po raz pierwszy wystąpiła Gminna 
Orkiestra Dęta „Dmuchawiec”. 
Udostępnienie dzieciom mini-we-
sołego miasteczka przez ponad 
cztery godziny bezpłatnie spotkało 
się z aprobatą nie tylko dzieci, ale 
przede wszystkim rodziców.

Marek Gos, członek Zarządu 
Urzędu Marszałkowskiego ogłosił 
wyniki i wręczył nagrody zwy-
cięzcom konkursu fotograficznego 
pt. „Uroki Oblęgorka”: I miejsce 
– Marek Gaweł, II – Małgorzata 
Kotwica, III – Magdalena Kotwi-
ca, wyróżnienia otrzymali: Maria 
Migalska-Gaweł, Agata Zapała  
i Stanisław Gaweł. 

Na zakończenie odbyło się 
ciągnięcie losów loterii fantowej – 
główną wygraną był lniany garnitur 
firmy Eles z Kielc.

Współpraca z OSP, szkołą,  
i gminą, a także pomoc Urzędu Mar-
szałkowskiego i sponsorów umożli-
wiła zorganizowanie trzeciej „Ma-
jówki w Oblęgorku” i pozwala mieć 
nadzieję, że w przyszłym roku także 
znajdą się ludzie i instytucje goto-
we wesprzeć kolejny festyn. Z góry 
dziękujemy i zapraszamy za rok!

Anna Dziewanowska
Prezes Stowarzyszenia Kobiet

„Jagienka” Migawki z festynu.

W niedzielne popołudnie, 7 czerwca, na terenie remizy OSP w Ob-
lęgorku, odbył się kolejny, już trzeci, festyn pt. „Majówka w Oblęgor-
ku”. Ta rodzinna impreza wyrobiła sobie stałe miejsce w kalendarzu 
ważnych wydarzeń na terenie naszego sołectwa i gminy.

Majówka w Oblęgorku

Po raz trzeci !
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Na boisku szkolnym mundurowi za-
prezentowali pokaz tresury psa policyj-
nego oraz zajęcia mające na celu przybli-
żenie maluchom przepisów ruchu drogo-
wego. Oczywiście, największe wrażenie 
zrobił „Szerman” – prawie 7-letni pies 
służący już 5 lat w policji. Pokaz apor-
towania, pogoni za przestępcą oraz jego 
ujęcie (przy pomocy specjalnego rę-

Policjanci z Kielc w Promniku
Pokaz tresury psa Szermana i nauka przepisów ruchu drogowego

Wielką frajdę zrobili ostatnio policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach: sierż. Iwona Miter, sierż. sztab. Mariusz Pawłowski 
– przewodnik psa policyjnego „Szermana” oraz mł. asp. Tomasz 
Królak z kieleckiej „drogówki”, odwiedzając, ze swoim sprzętem, dzieci  
z Przedszkola Publicznego oraz najmłodszych klas Szkoły Podstawowej 
w Promniku.

kawa ochronnego) zrobił na 
dzieciach duże wrażenie. Przy 
okazji maluchy usłyszały jak 
się zachować, gdyby jakiś pies 
ich zaatakował (najlepiej zrobić 
„żółwika”), jak należy postę-
pować z tymi czworonogami, 
pytały o szczegóły służby psa 
policyjnego. Nie mniej ciekawa 

była pogadanka, z użyciem znaków drogowych, na 
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na ko-
niec dzieci, wraz z wychowawcami oraz dyrektor 
przedszkola Justyną Wieczorek, zrobiły sobie pa-
miątkowe zdjęcie z policjantami i ich psem. Był to 
bardzo ciekawy dzień dla najmłodszych wychowan-
ków placówek oświatowych w Promniku. (Kos.)

Pogoda pomieszała trochę 
szyki organizatorom, bo pada-
jący deszcz utrudnił realizację 
programu imprezy, ale nie zni-
weczył całkowicie trudu przygo-
towań. Już od wczesnych godzin 
przedpołudniowych na estradzie, 
przed szkołą, rozbrzmiewała mu-
zyka zachęcająca do tańca. Obok 
sceny rozpalano grilla, na którym 
smażyły się smakowite kiełbaski, 
ruszyła karuzela dla dzieci, co 
odważniejsi korzystali ze spręży-
nowych skoczni.

Festyn rozpoczął się w sali 
gimnastycznej szkoły, gdzie dy-
rektor Jarosław Kobiec powitał 
uczestników zabawy, z gospoda-
rzami gminy: wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem oraz przewodni-
czącym Rady Gminy Wiesła-
wem Piotrowskim, który – jako 
mieszkaniec sołectwa – przybył 
na festyn z rodziną.

Zebrani obejrzeli program 
artystyczny młodzieży: skocz-
ne tańce nowoczesne, wiersze  
i skecze oraz życzenia pod adre-
sem rodziców. W nagrodę dzieci 
otrzymały słodycze, ufundowane 
przez Radę Rodziców oraz wójta 
gminy, przekazane przez kierow-
nika Referatu Oświaty UG Mo-
nikę Sideł. 

Goście imprezy mogli następ-
nie skosztować bigosu oraz sło-
dyczy, przygotowanych na festyn 
przez mamy uczniów.

Kiedy deszcz nieco przestał 
siąpić, publiczność przeniosła się 
na plac przed szkołą, gdzie kon-
tynuowano zabawę.

W programie imprezy każ-
dy  mógł odnaleźć „coś” dla sie-
bie: zobaczyć, jak prezentuje się 
pociecha, posłuchać orkiestry, 
spotkać ze znajomymi. A także 
spróbować potraw przygotowa-
nych przez rodziców i szkołę. 
Humory dopisywały wszystkim, 
a zwłaszcza dzieciom, które do-
skonale bawiły się dzięki po-
mocy Oddziału Straży Pożarnej  
w Chełmcach. Wielu malców 
zwiedziło wnętrze samocho-
du ratowniczego i cieszyło się z 
pokazów gaszenia. Dodatkowy 
„prysznic” (oprócz deszczowego) 
wywoływał prawdziwy aplauz. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się także typowo „festynowe” 
atrakcje, jak: karuzela, trampoli-
ny czy cukrowa wata. I chociaż 
słońce zaświeciło dopiero pod 
koniec festynu, to zapewne pozo-
stanie on w ciepłych wspomnie-
niach wszystkich uczestników!

Dlatego też dyrektor szkoły 
pragnie bardzo serdecznie po-
dziękować sponsorom imprezy, 
bez których zabawa nie byłaby 
pewnie aż tak udana. A należą do 
nich: Teresa i Stanisław Kubic-
cy, Anna Polit, Sylwester Liso-
wicz, Józef Zapała oraz Tomasz 
Majka. Migawki z festynu rodzinnego w Chełmcach.

Pod takim hasłem odbył się, 30 maja br., V Festyn Rodzinny 
przy SP w Chełmcach, na który miejscowych mieszkańców zaprosi-
li: dyrekcja i nauczyciele szkoły oraz uczniowie i Rada Rodziców.

V Festyn Rodzinny w Chełmcach

Tobie Mamo, Tato...
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Zgodnie z coroczną tradycją,  
w Gimnazjum nr 1 w Strawczynie zo-
stał zorganizowany „Gminny konkurs 
mitologiczny”. Przygotowali go: p.  
A. Ksel, p. E. Picheta oraz p. K. Siwek. 

Tym razem tematyka dotyczyła mi-
tologii rzymskiej. W potyczkach mi-
tologicznych wzięły udział cztery dru-
żyny: dwie reprezentowały gimnazjum  
w Strawczynie ( uczniowie klasy Ia oraz 
IIa ), a pozostałe przybyły z Oblęgorka  
i Promnika.. Po powitaniu uczniów przez 
p. dyr. E. Błaszczyk przystąpili oni do 
indywidualnego rozwiązywania testów. 
Okazało się, że uczestnicy byli świetnie 

Uczestnicy konkursu mitologicznego w GOK.

Gminny Konkurs Mitologiczny

Rzymianie
przygotowani, toteż zadania te-
stowe nie sprawiły im większych 
trudności, w wyniku czego jury 
przyznało aż cztery pierwsze 
miejsca: Justynie Met (Straw-
czyn), Paulinie Gos (Strawczyn), 
Dominikowi Siadulowi (Ob-
lęgorek) i Noeli Kaczmarczyk 
(Promnik). 

Kolejnym etapem konkur-
su było odgrywanie scenek 
rodzajowych o tematyce mito-
logicznej. Uczniowie, niczym 
prawdziwi aktorzy, prezentowa-
li swe artystyczne umiejętności 

w Promniku i Strawczynie. Wszyscy 
otrzymali książkowe upominki ufundo-
wane przez Gminny Ośrodek Kultury.

XV Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

Wszystko o „Krzyżakach” !
Konkurs był wieloetapowy i składał 

się z pisemnego sprawdzianu wiedzy 
o dziele i jego autorze, a także o filmie 
pod tym samym tytułem, z oceny histo-
rycznych strojów, przygotowanych przez 
uczestników konkursu, prac plastycz-
nych oraz ustnego sprawdzianu wiedzy. 
We współzawodnictwie wzięły udział 
dwuosobowe zespoły z 9 szkół podsta-
wowych (także z gmin: Miedziana Góra 
i Tuczępy) i 5 gimnazjów – także z gm. 
Miedziana Góra.

Finał konkursu odbył się w sali gimna-
stycznej ZPO w Oblęgorku, przy pięknej 
scenografii, z udziałem wielu zaproszo-
nych gości i sponsorów, m .in.: członka 
Zarządu Woj. Świętokrzyskiego – Marka 
Gosa, wicestarosty pow. kieleckiego Ma-
riana Ferdka, wójta gminy Tadeusza 
Tkaczyka, radnych Rady Gminy: Wło-
dzimierza Szczepańskiego, Mieczysła-
wa Nowka i Anny Dziewanowskiej - 

prawnuczki autora „Krzyżaków”, a także 
Lidii Putowskiej – kustosza Muzeum 
Henryka Sienkiewicza.

Uczestników konkursu powitała dy-
rektor ZPO Henryka Cisowska, zapra-
szając na okolicznościowy występ mło-
dych artystów szkoły, wyreżyserowany 
przez polonistkę Agnieszką Kowalska – 
Lasek, oparty, oczywiście, na motywach 
powieści „Krzyżacy”. Po części artystycz-
nej  rozpoczął się, najbardziej atrakcyjny 
dla publiczności, ustny sprawdzian wie-
dzy uczestników konkursu. Pytania były 
trudne, czasami bardzo szczegółowe, ale 
większość zawodników odpowiedziała 
na nie celująco. Maksymalną liczbę punk-
tów (20) zdobyły ekipy ze SP w Rudzie 
Strawczyńskiej: Agnieszka Gos i Justy-
na Wychowaniec oraz z gimnazjum w 
Ćmińsku: Ewelina Bracik i Karolina 
Kaniowska.

Po podliczeniu wszystkich konku-

rencji w konkursie zwyciężyli: 
Drużynowo w kategorii szkół gimna-

zjalnych: I miejsce – Ćmińsk, II – Oblę-
gorek, III - Kostomłoty

Drużynowo w kategorii szkół pod-
stawowych: I miejsce - SP Chełmce  ex 
aequo Oblęgorek, II - SP Ruda Straw-
czyńska, III - SP Porzecze.

Organizatorzy konkursu serdecznie 
dziękują sponsorom za ufundowanie 
nagród: Kieleckiemu Towarzystwu Na-
ukowemu, którego prezesem jest prof. 
dr hab. Adam Massalski, marszałkowi 
woj. świętokrzyskiego - Adamowi Ja-
rubasowi, przewodniczącemu Sejmiku 
Woj. Świętokrzyskiego - Tadeuszowi 
Kowalczykowi, członkowi Zarządu Woj. 
Świętokrzyskiego - Markowi Gosowi, 
staroście powiatu kieleckiego - Zenono-
wi Janusowi, wójtowi gminy Strawczyn 
- Tadeuszowi Tkaczykowi  oraz Święto-
krzyskiemu Kuratorium Oświaty i Wy-
dawnictwu MAC

W imieniu dyrektora Muzeum Naro-
dowego w Kielcach - Roberta Kotow-
skiego nagrody dla uczniów oraz przy-
gotowujących ich nauczycieli wręczyła 
Lidia Putowska – kustosz Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Były to 
materiały promujące obie placówki.

Nagrody dla najlepszych uczestniczek 
konkursu: Ewelinie Bracik z gimnazjum 
w Ćmińsku oraz Justynie Wychowaniec 
ze SP w Rudzie Strawczyńskiej wręczył 
członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego 
Marek Gos, który, w imieniu marszałka 
województwa, pogratulował organizato-
rom współzawodnictwa oraz zwycięzcom 
konkursu.

Przygotowanie jubileuszowej impre-
zy wymagało wielkiego trudu organiza-
cyjnego, któremu - z powodzeniem - po-
dołali nauczyciele ZPO: Anna Rutka, 
Agata Bożęcka, Alicja Gos, Małgorzata 
Masłowska i Aleksander Żmuda – od-
powiedzialny za nagłośnienie.

Członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marek Gos wręcza nagrodę zespołowi SP w Oblęgorku.

dokończenie ze str. 1

na scenie Gminnego Ośrodka Kultury. 
Najbardziej spodobał się wszystkim 
występ drużyny z Oblęgorka. Nagro-
dzeni zostali też reprezentanci szkoły  
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Spośród niemal 200 tytułów, jakie w cią-
gu ostatnich 20 lat pojawiały się w gminach 
i powiatach województwa świętokrzyskiego, 
do dziś ukazuje się cyklicznie około 70 ga-
zet lokalnych. Są to tygodniki, miesięczniki, 
kwartalniki, często rozprowadzane w lokal-
nych społecznościach bezpłatnie, dostępne 
w siedzibach urzędów, szkołach, placówkach 
służby zdrowia, w remizach, gminnych biblio-
tekach, kolportowane przez sołtysów. Wiele z 
nich dostępnych jest także drogą internetową. 

Pisma informują o najważniejszych de-
cyzjach, podejmowanych przez rady gmin  
i powiatów, o planowanych i realizowanych 
inwestycjach, wydatkowaniu budżetowych 
pieniędzy. Przekazują informacje o bieżą-

cych wydarzeniach, istotnych dla mieszkań-
ców, dają poczucie współodpowiedzialności 
i decydowania o kierunkach rozwoju małych 
społeczności, integrują mieszkańców, akty-
wizują i motywują do podejmowania działań 
prospołecznych. 

Nadesłane przez przedstawicieli samorzą-
dów terytorialnych, wydawców, redaktorów, ar-
chiwistów, pisma, prezentowane będą do końca 
czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
przy Al. IX Wieków Kielc, a także w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej i Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.

Warto podkreślić, iż na wystawie w Urzę-
dzie Marszałkowski eksponowana jest także 

„Ziemia Strawczyńska”. W specjalnie wy-
danej na tę okoliczność broszurce pt. „Prasa 
samorządowa województwa świętokrzyskie-
go”, w katalogu czytamy o naszej gazecie: 
„Miesięcznik ukazuje się od 2003 roku, w na-
kładzie 500 egz. Wydawcą jest Urząd Gminy  
w Strawczynie, redaktorem naczelnym – Jerzy 
Kosowski. Gazeta posiada wersję elektronicz-
ną na www;strawczyn.pl” Fot.: Kos

Otwarcia wystawy prasy samorządowej, w Pe-
dagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kiel-
cach, z udziałem przewodniczącego Sejmiku 
Woj. Świętokrzyskiego Tadeusza Kowalczyka, 
dokonuje dyrektor PBW Urszula Salwa.

20 lat prasy samorządowej

„Ziemia Strawczyńska” w katalogu
Przewodniczący Sejmiku Województwa Tadeusz Kowalczyk wziął udział w uroczy-

stym otwarciu wystawy „Prasa samorządowa województwa świętokrzyskiego” w Peda-
gogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Wystawa powstała w ramach obchodów 
Dnia Samorządu Terytorialnego i przedstawia prasę samorządową województwa święto-
krzyskiego, począwszy od 1989 roku po najnowsze wydania gazet. 

Strawczyn, dnia 10. 06. 2009 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie 
gminy Strawczyn. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami), art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr XV/125/08 
Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy 
Strawczyn 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na terenie 
gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
w dniach od 24. 06. 2009 r. do 16. 07. 2009 r. w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 30. 06. 2009 r. o godz. 1800 w świe-
tlicy OSP w Hucisku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz uwagi do prognozy oddziały-
wania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do 
Wójta Gminy Strawczyn w formie:

1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, 
26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16,

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, 
26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
na adres: gmina@strawczyn.pl.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Strawczyn  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 31. 07. 2009 r. 

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Strawczyn.

Strawczyn, dnia 10. 06. 2009 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego sołectw: Chełmce, Oblęgorek, Promnik, Strawczynek 
i Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 54 
ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr VII/57/07 
Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego so-
łectw: Oblęgorek, Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda Strawczyńska na obszarze 
gminy Strawczyn

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego sołectw: Chełmce, Oblęgorek, Promnik, Straw-
czynek i Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn wraz z prognozami oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 24. 06. 2009 r. do 16. 07. 2009 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów rozwiązaniami od-
będzie się w dniu:

1. 01. 07. 2009 r. o godz. 1800 dla sołectwa Chełmce w świetlicy OSP w Chełmcach,
2. 02. 07. 2009 r. o godz. 1800 dla sołectwa Oblęgorek w świetlicy OSP w Oblęgorku,
3. 06. 07. 2009 r. o godz. 1800 dla sołectwa Ruda Strawczyńska w Szkole Podstawowej 

w Rudzie Strawczyńskiej,
4. 07. 07. 2009 r. o godz. 1800 dla sołectwa Promnik w świetlicy OSP w Promniku,
5. 08. 07. 2009 r. o godz. 1800 dla sołectwa Strawczynek w świetlicy w Strawczynku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projektach zmian planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów zmian planów oraz uwagi do prognoz oddziaływania na 
środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Wójta Gminy Strawczyn 
w formie:

1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, 26-067 Straw-
czyn, ul. Żeromskiego 16,

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, 26-067 Straw-
czyn, ul. Żeromskiego 16,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@strawczyn.pl.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Strawczyn z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31. 07. 2009 r. 

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Strawczyn.



SZKOŁA JAZDY

organizuje kursy prawa jazdy 
 na:kat A, B, B+E, C, C+E 

Przyjmo 60 G, tel.: 607-37-37-21

„AREK”

• 
• osobowe
• 
  (Volkswagen T - 5 - taki sam jak na egzaminie)

• ciężarowe
• przyczepy

MOTOCYKLE

LAWETY 

Spotkania organizacyjne:
00- 25.06 br., godz.: 18  - SP Strawczyn 
00- 26.06 br., godz.: 18  - SP Oblęgorek

Pomoce dydaktyczne - 
Przy kursach na kat. A i B - 

GRATIS
RABAT

Odpłatność, także w ratach 
(z tym ogłoszeniem)
Wakacyjna promocja 

} RABAT 
5%.

Pieniądze ze Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi

Turniej miast i gmin

Podczas niedawnego spotkania z przed-
stawicielami tych stowarzyszeń, marszałek 
woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas 
powiedział m.in.: - Program jest skiero-
wany do wszystkich stowarzyszeń, które  
- z gminną pomocą - mogą w nim uczest-
niczyć. Jest oryginalnym pomysłem, który 
daje możliwość przeprowadzenia cieka-
wych projektów. Mieszkańcy, dzięki wła-
snej pracy przy drobnych inwestycjach, 

Przedsiębiorczy mają więcej ! – tak można by podsumować inicjatywy 
stowarzyszeń, organizacji i instytucji pozarządowych z niewielkich miejscowości, 
które wyróżniają się inicjatywami na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Z myślą 
o nich stworzono w naszym województwie Świętokrzyski Program Odnowy Wsi.

Także dla OSP w Promniku  
i Chełmcach

aktywizują się. Odnowa wsi, jak nazwa 
wskazuje, ma podnieść jakość życia wiej-
skich społeczności.

Miło nam poinformować, iż do progra-
mu tego wystąpiła Ochotnicza Straż Po-
żarna w Promniku z projektem wykonania 
elewacji zewnętrznej strażnicy - świetlicy 
oraz OSP w Chełmcach z pomysłem pt. 
„Wspólny kąt”. Projekty te otrzymały dofi-
nansowanie z  ŚPOW. Gratulujemy !  (J.)

Wzięły w nim udział wszystkie szko-
ły z terenu gminy. Organizowano: tur-
nieje sportowe, zawody lekkoatletyczne, 

W drodze na Górę Perzową.

W zdrowym ciele... To już 10 edycja gminnego konkur-
su ekologicznego dla klas młodszych 
organizowanego w SP w Korczynie. 
W tym roku przebiegał on pod hasłem 
„Ratujmy ziemię - uratujemy siebie”. 

Wierząc, że „czym skorupka za mło-
du nasiąknie, tym na starość trąca”, 
szkoła stara się hasła ekologiczne wpa-
jać uczniom już od najmłodszych lat, bo 
przecież to oni w przyszłości decydować 
będą o naszej planecie.

Na zaproszenie odpowiedzieli ucznio-
wie z Rudy Strawczyńskiej, Promnika  
i Strawczyna. Odpowiadali oni na wiele 
pytań i zagadek o różnym stopniu trudno-
ści. Wszyscy poradzili sobie doskonale.  

Jak co roku, tak i tym razem, uczest-
nicy rywalizacji wyjechali z przepiękny-
mi nagrodami. I miejsce uzyskała SP  
w Rudzie Strawczyńskiej, II - SP w Kor-
czynie, III - SP w Strawczynie i IV - SP 
w Promniku. Gratulujemy zwycięzcom  
i zapraszamy wszystkich za rok.

Ratujmy 
ziemię !

W dniach od 26 maja do 1 czerwca br. w gminie Strawczyn odbyła się XV 
edycja sportowego turnieju miast i gmin.

zawody sportowe, 
np. w tenisie stoło-
wym, mecze w pił-
kę nożną, siatkową, 
koszykówkę, piłkę 
halową.

Na zakończenie 
turnieju, z okazji 
Dnia Dziecka, GOK 
Strawczyn zorga-
nizował rajd pie-
szy na Górę Perzo-
wą. Uczestniczyły  
w nim dzieci uczęsz-
czające na zajęcia 
świetlicowe. W cza-

sie wycieczki poznawały one przyrodę 
Suchedniowsko – Oblęgorskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu.

W świetlicy wiejskiej 
w Oblęgorze odbyło 
się pierwsze przedsta-
wienie kółka teatralne-
go pt. „Jak to niegdyś 
bywało”, poświęcone 
tradycji wielkanocnej.  
W przedstawieniu wzię-
ło udział 15 osób z Ze-
społu Placówek Oświa-
towych w  Oblęgorku. 

Występowi towarzyszył kiermasz 
ozdób wielkanocnych, wykonanych 
przez dzieci uczestniczące na zajęcia 
świetlicowe we wszystkich świetlicach 
w gminie.

Serdeczne podziękowania dla p. Mo-
niki Pisz, która przygotowała piękne 
dekoracje i makijaż sceniczny naszych 
młodych aktorów.

Uczestnicy przedstawienia i  kiermaszu ozdób.( K.G-O)

Jak to niegdyś bywało...


