
dokończenie na str. 2

Preumowy podpisane !
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Rada Gminy ustaliła stawki odpłatności za wodę i ścieki  - czyt. na str. 3

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Korczynie zrobili wszystko, aby god-
nie powitać tegoroczną Panią Wiosnę. 
Przygotowali ciekawe przedstawienie, 
w którym okazało się, „iż ptaszki już 
ćwierkały, że wiosnę widziały”. 

Wyśpiewali całe mnóstwo wiosen-
nych piosenek, przygotowali piękne, 
kolorowe kwiaty, gaiki zielone i ma-
rzanny, aby potem w kolorowym pocho-
dzie wyruszyć pożegnać złą zimę. Przy 
głośnych okrzykach: „wiosno, wiosno, 
wioseneczko, przybądź do nas prędko, 
piękna panieneczko” została spalona ku-
kła - marzanna zła zima. 

Powitanie wiosny

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,
bogaty zajączek uśmiechem czaruje.

Mały kurczaczek ziści marzenia:
wiary, radości, miłości, spełnienia.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
najlepsze te życzenia

wszystkim Mieszkańcom Gminy  
składają:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Piotrowski

Wójt Gminy
Tadeusz Tkaczyk

Dotacje z Unii Europejskiej 
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

 
 

nawet do  
 

506 366 525  
lub Biuro Konsorcjum: 

041 343 01 23  
Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228 

Dotacje zostały przyznane w ramach 
działań: „Rozwój regionalnej infra-
struktury ochrony środowiska i energe-
tycznej” oraz „Rozwój systemów lokal-
nej infrastruktury ochrony środowiska  
i energetycznej”. W ramach pierwszego 
z działań podpisane zostały 32 preumo-
wy na inwestycje o znaczeniu regional-
nym. Dostaną one w sumie prawie 145,5 
mln złotych dofinansowania z RPO (cał-
kowity koszt inwestycji to 253,7 mln zł). 
Z kolei 32 lokalne inwestycje w ochro-
nie środowiska Zarząd Województwa  
wesprze kwotą 133,5 mln zł (cały koszt 
tych przedsięwzięć to 233,5 mln zł).

Wśród przedstawicieli samorządów, 
którzy podpisali preumowy w kieleckim 
WDK, znaleźli się także: wójt naszej 
gminy Tadeusz Tkaczyk ze skarbni-
kiem Justyną Stępień. 

Będą dotacje na budowę 
kanalizacji i zbiornika wodnego

64 umowy wstępne na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego inwestycji związanych  z ochroną środowiska podpisane zostały 16 marca 
br. w Wojewódzkim Domu Kultury. Przedsięwzięcia związane z budową małych 
zbiorników retencyjnych, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych czy rekulty-
wacją terenów poprzemysłowych wsparte zostaną kwotą prawie 280 mln zło-
tych. To największe z dotychczas przyznanych dofinansowań w ramach RPO.

Wesołych Świąt
życzy Redakcja
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Pre-umowy podpisane !

Będą dotacje na budowę 
kanalizacji i zbiornika wodnego

Urząd Marszałkowski reprezento-
wali: marszałek woj. świętokrzyskiego 
Adam Jarubas oraz członek Zarządu 
Województwa Marcin Perz.

Preumowa nr 137/09 dotyczy budo-
wy zbiornika wodnego w Strawczynie: 
całkowita wartość projektu: 8.195.880 
zł, w tym środki z RPO: 4.917.528 zł, co 
stanowi 60 % kwoty całkowitej wydat-
ków kwalifikowanych. Wkład własny 
gminy, to 3.278.352 zł.

Preumowa nr 138/09 dotyczy budo-
wy kanalizacji dla m. Kuźniaki – zada-
nie A oraz Ruda Strawczyńska – zada-
nie B. Szacunkowa, całkowita wartość 
projektu wynosi: 5.965.807 zł, środki z 
RPO: 3.579.484 zł, wkład własny gmi-
ny: 2.386.322 zł.

*   *   *
Skoro mowa o gminnych inwesty-

cjach, warto podać, iż rozstrzygnięto 
przetarg na budowę I etapu kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego w Strawczyn-
ku – boisk sportowych. Wygrała go 
firma z Warszawy za kwotę 4.307.000 
zł. Podpisanie umowy - w I dekadzie 
kwietnia br.

W połowie kwietnia br. ogłoszo-
ny zostanie przetarg na budowę krytej 
pływalni w ww. kompleksie. Zakłada 
się, że budowa tego obiektu potrwa ok. 
dwóch lat. Wójt gminy chciałby, żeby 
zakończyć realizację pływalni w poło-
wie 2011 roku. (J.K.)

Przedstawiciele samorządów z Da-
leszyc, Słupi Koneckiej, Skarżyska Ko-
ścielnego, Staszowa, Strawczyna oraz 
ze starostw w Opatowie i Kielcach jako 
jedyni z województwa odpowiedzieli na 
zaproszenie do udziału w szkoleniu z za-
kresu Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka – budowa społeczeń-
stwa informacyjnego.

Spotkanie dotyczyło zasad korzy-
stania ze środków przeznaczonych dla 
osób o niskich dochodach lub osób nie-
pełnosprawnych na przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu, tj. na pokrycie 
kosztów uzyskania komputera, dostępu 
do Internetu, przeszkolenia z zasad ko-
rzystania z komputera i Internetu oraz 
pokrywania abonamentu za Internet. 

– Województwo świętokrzyskie znaj-
duje się na szarym końcu, jeśli chodzi  
o wykorzystywanie Internetu przez 
mieszkańców – alarmuje Lech Jani-
szewski, członek Zarządu Wojewódz-
twa. – Należymy też do regionów uboż-
szych jeśli chodzi o poziom dochodów 
na głowę mieszkańca oraz do regionów  
o najwyższym poziomie bezrobocia.  
W tej sytuacji aktywność w sięganiu po 
środki w ramach tego programu powin-
na być w naszym województwie zde-
cydowanie większa – dodaje Lech Ja-
niszewski. Jego zdaniem - nie możemy 
sobie pozwalać na utratę żadnej okazji 
do pozyskania środków. Bez poważnego 
zaangażowania wielu samorządów nie 
nadgonimy dystansu dzielącego nas od 
innych. Mam nadzieję, że w kolejnych 
spotkaniach aktywność samorządów bę-
dzie większa – kończy Lech Janiszew-
ski.

Społeczeństwo informacyjne

Nie wszyscy  
chcą skorzystać  

z okazji...

Dość długo spierano się kiedy Wiel-
kanoc ma być obchodzona. Dopiero pod-
czas soboru nicejskiego w 325 r. ustalo-
no, że obchodzić ją będziemy w pierwszą 
niedzielę po wiosennej pełni Księżyca.

W roku 1583, po wprowadzeniu ka-
lendarza gregoriańskiego, pojawiły się 
rozbieżności pomiędzy datą Wielkanocy 
obchodzoną w Kościele prawosławnym, 
a datą w Kościele katolickim. W Koście-
le prawosławnym Wielkanoc (Pascha) 
obchodzona jest wg dat kalendarza ju-
liańskiego. 

Tradycje Wielkanocne  
- Wielki Post

Święta Wielkanocne poprzedza Wiel-
ki Post. Trwa on 40 dni. Zaczyna się od 
Środy Popielcowej nazywanej również 
wstępną środą lub Popielcem. Podczas 
środy popielcowej w kościołach, pod-
czas nabożeństwa, posypuje się głowy 
wiernych popiołem powstałym w wyniku 
spalenia palm wielkanocnych z zeszłego 
roku.

Kiedyś wierzono że posypuje się gło-
wy popiołem ze szczątków ludzkich zna-
lezionych na cmentarzach. Posypywanie 
głów popiołem zostało wprowadzone do 
liturgii Kościoła powszechnego ok. IV 
wieku. Początkowo posypywano głowy 
jedynie osobom, które publicznie od-
prawiały pokutę. Osoby te nie mogły 
powracać do kościoła, aż do spowiedzi 

wielkanocnej odbywającej się w Wielki 
Czwartek. 

Od X wieku posypywanie popio-
łem stało się obrzędem dla wszystkich 
wiernych – symbolem pokuty, żalu za 
grzechy, gotowości do wielkiego postu – 
umartwień i rozważań.

W wiekach XVIII i XIX – a w niektó-
rych rejonach również na początku XX 
wieku księża posypywali popiołem jed-
nego najważniejszego człowieka z rodzi-
ny – ojca, dziada, oraz dawali mu nieco 
popiołu do modlitewnika. W domach ta 
osoba „dawała popielec” rodzinie – czy-
li posypywała głowy popiołem domowni-
kom.

Wielki post miał być okresem umar-
twień, pobożności, dobrych uczynków, 
umiarkowania.

W dawnych czasach mieszkańcy wsi 
przestrzegali zaleceń kościelnych oraz 
samodzielnie wybierali sobie różne 
umartwienia.

Mięso, a w niektórych domach rów-
nież nabiał, cukier i miód znikały ze sto-
łów. Pojawiał się żur postny, ziemniaki, 
kapusta kiszona, śledzie, chleb.

W domach bogatych, magnackich 
post nie był tak dokuczliwy gdyż tam ja-
dano wiele wspaniałych potraw z ryb, 
jedzono również sery, masło i mleko.

Zazwyczaj na czas wielkiego postu 
ludzie rezygnowali z palenia tytoniu, 
picia alkoholu. Nie urządzano zabaw, 

Czym jest Wielkanoc  
i kiedy ją obchodzimy ?

spotkań towarzyskich (spotykano się na 
wspólnych modlitwach), nie śpiewano  
i nie grano.

W połowie Wielkiego Postu obcho-
dzono Półpoście. Była to chwila wy-
tchnienia od umartwień i ciszy postnej. 
Po wsiach biegali chłopcy hałasując 
drewnianymi kołatkami i rozbijając  
o drzwi domów garnki wypełnione po-
piołem

Wielki Tydzień
Wielki Tydzień to tydzień bezpośred-

nio poprzedzający Wielkanoc. To czas 
przygotowań do świąt. Czas porządków, 
przygotowywania potraw wielkanoc-
nych, a także czas codziennych nabo-
żeństw.

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim.  Wiel-
kanoc jest świętem ruchomym, może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. 

dokończenie ze str. 1
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W związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w sołectwach: 
Oblęgorek, Chełmce - (wieś Chełmce, Bugaj), Strawczynek, Promnik,
Rada Gminy Strawczyn zwraca się do mieszkańców ww. sołectw o składanie 

propozycji nazw ulic na drukach wniosków i wg  poniższych kryteriów:
- Wnioski w sprawie nazw ulic mogą składać: mieszkańcy, grupa 

mieszkańców  zamieszkujących przy danej drodze lub posiadających tam działkę 
budowlaną, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, działające na terenie 
sołectwa, w którym wprowadzana jest nazwa ulicy.

Wnioski prosimy składać w Urzędzie Gminy Strawczyn, pokój nr 32, II piętro 
- Biuro Rady Gminy lub u sołtysa - do 15 maja 2009 r.

Wnioski do pobrania: na stronie internetowej www.strawczyn.pl, w Urzędzie 
Gminy Strawczyn pokój nr 32 lub u sołtysa.

ZAWIADOMIENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Strawczynie informuje, że osoby 
ubiegające się o dodatek z tytułu urodze-
nia dziecka oraz jednorazową  zapomo-
gę, dla dzieci urodzonych po 1 listopada 
2009 roku, zobowiązane będą do dostar-
czenia zaświadczenia potwierdzającego 
pozostawanie pod opieką medyczną od 
10 tygodnia ciąży do  porodu.

GOPS informuje

Z sesji Rady Gminy

Odpłatność za wodę i ścieki
Raporty jednostek organizacyjnych

Sesję otworzył przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Piotrowski, wita-
jąc uczestników debaty, z wójtem Tade-
uszem Tkaczykiem oraz gośćmi. Radni 
przyjęli porządek obrad, po czym prze-
szli do jego realizacji.

Podczas interpelacji, radny Stani-
sław Zdyb zapytał o plany związane  
z przebudową drogi powiatowej Pio-
trowice – Promnik, głównie na odcinku  
w Oblęgorku. Pilną inwestycją jest tu-
taj, obok samej drogi, budowa chodnika 
przez wieś ze względu na bezpieczeń-
stwo dzieci idący do - i ze szkoły. 

Odpowiadając, w późniejszej części 
sesji, na to pytanie, wójt stwierdził, iż 
przynajmniej raz w miesiącu kontaktuje 
się w tej sprawie z administratorem drogi 
– PZD w Kielcach. Jest złożony wniosek 
o środki unijne na tę inwestycję, który 
znalazł się na liście rezerwowej. Na dziś 
nie ma decyzji w sprawie modernizacji 
tej drogi.

Następnie wójt złożył informację  
o realizacji uchwał Rady Gminy oraz  
o swojej działalności między sesjami 
(piszemy na ten temat oddzielnie).

Radni przyjęli kilka uchwał w spra-
wach:

- udzielenia pomocy finansowej 
woj. świętokrzyskiemu na zadanie o 

nazwie „Przebudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 748 w m. Strawczyn”,  
w kwocie 118 tys. zł – chodzi o prze-
budowę odcinka o długości 357 m oraz  
o budowę chodnika: od ośrodka zdrowia, 
w kierunku kamienia Stefana Żerom-
skiego.

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i odprowadze-
nia ścieków – obowiązują w okresie: od 
10 kwietnia 2009 r. do 9 kwietnia 2010 
roku i są zróżnicowane dla pięciu grup 

Udzielenie pomocy finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 748 
w Strawczynie, zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 
odprowadzenia ścieków a także raporty jednostek organizacyjnych gminy  
z działalności w 2008 roku – to główne tematy obrad Rady Gminy na posiedze-
niu 12 marca br.

odbiorców wody: od 2,62 zł/ m. sześć. 
do 2,70 zł/ m.sześc. + 7 % VAT oraz 
za odprowadzenie ścieków: 5,19 zł/m. 
sześc. + 7 % VAT,

- ustalenia stawek dotacji przed-
miotowej dla ZGK – które wynoszą: 

od 0,62 zł do m.sześc. do 3,09 zł/m. 
sześc. wody i ścieków, w zależności od 
grupy taryfowej,

- rozwiązania Związku Międzyg-
minnego „Gazociąg” w siedzibą w Ra-
doszycach,

- zaliczenia i ustalenia przebiegu 
istniejących dróg gminnych na terenie 
gminy,

- zmian w budżecie gminy – zwięk-
szono plan dochodów oraz wydatków 
gminy o prawie 117 tys. zł. Zwiększenie 
dochodów dotyczy dodatkowych środ-

ków z podatków od nieruchomości od 
osób prawnych i fizycznych, natomiast 
zwiększenie wydatków z tytułu dotacji 
dla ZGK, na dopłatę do 1 m. sześc. wody 
i ścieków.

Radni zapoznali się następnie z ra-
portami kierowników i dyrektorów jed-
nostek organizacyjnych gminy: Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrod-
ka Kultury oraz jednostek oświatowych 
na terenie gminy z działalności w roku 
2008. Rada przyjęła te raporty (będzie-
my publikować informacje o ich pracy  
w kolejnych numerach „ZS”) 

Przewodnicząca zespołu ds. nazew-
nictwa ulic w gminie Anna Dziewanow-
ska złożyła informację z prac zespołu: 
obecnie przygotowywana jest mapka so-
łectw, których mieszkańcy opowiedzieli 
się za wprowadzeniem nowego nazew-
nictwa. 

Rada przedłużyła termin składania 
wniosków na nowe nazwy do końca maja 
br. Zespół przedstawi - do 15 czerwca 
br. - swoje propozycje w tej sprawie. Na 
tym obrady zakończono. (Kos.)

Raport z działalności Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej składa dyrektor 
placówki Beata Kabała.
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Z sesji Rady Gminy – 31 marca br.

Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Wiesław Piotrowski, który powitał 
uczestników obrad, z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem. Radni przyjęli porządek obrad 
i przeszli do jego realizacji.

Radni przyjęli uchwały dotyczące:
- zatwierdzenia Planu Odnowy Prom-

nika na lata: 2009 – 2015 – zakłada on,  
w ciągu najbliższych siedmiu lat, realizację 
kilku zadań, których istotą jest pobudzenie 
aktywności środowisk lokalnych oraz sty-
mulowanie współpracy na rzecz rozwoju  
i promocji miejscowych wartości społecz-
nych i kulturowych.

- dofinansowania dla zadania pn. „Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjne w Prom-
niku”, planowanego do realizacji przez 
Gminny Ośrodek Kultury – w budżecie 
gminy na rok 2010 zostaną zabezpieczone 
środki finansowe w kwocie: 1.125.631 zł na 
ww. zadanie. Realizowane ono będzie przez 
Gminne Centrum Kultury, przy dofinansowa-
niu ze środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w ramach PROW na lata: 2007 – 2013.,

- zmian w Wieloletnim Planie Inwe-
stycyjnym gminy na lata: 2007 – 2013 –  
w związku z ww. zadaniem inwestycyjnym 
i wprowadzeniem Karty Inwestycji na to za-
danie,

Środki na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego  
w Promniku

Na wniosek wójta, 31 marca br., zebrała się Rada Gminy, by w trybie pilnym podjąć uchwałę dotyczącą dofinanso-
wania budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Promniku. Inwestycja ta ma szansę na dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radni przyjęli także kilka innych uchwał ważnych dla 
funkcjonowania gminy.

- zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
– z tytułu dotacji celowej na wynagrodzenia 
pracowników socjalnych oraz zapewnienia 
środków na budowę Centrum Sportowo-Re-
kreacyjnego w Promniku,

- wyrażenia zgody na przedłużenie 

mem i będzie na ten temat zbierać konkretne 
informacje od zainteresowanych mieszkań-
ców budową takich, ekologicznych urządzeń 
na swoich posesjach. Ze względu na mini-
malną wartość przedsięwzięcia ( 10 mln fran-
ków szwajcarskich), w zadaniu uczestniczyć 

W okresie od sesji – 12 lutego br. do 
kolejnej – 13 marca br. wójt nadzoro-
wał, bądź wykonywał zadania związane 
z: określeniem sposobu realizacji uchwał 
Rady Gminy, przygotowaniem projektów 
uchwał na bieżącą sesję, analizą wniosków 
komisji RG oraz realizacją inwestycji: bu-
dowy kanalizacji Kuźniaki – Ruda Straw-
czyńska, boisk sportowych w ramach pro-
jektu „Moje boisko Orlik 2012”, zbiornika 
wodnego w Strawczynie, wprowadzeniem 
zmian w miejscowym Planie zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Strawczyn 
oraz prac adaptacyjnych pomieszczeń na 
parterze urzędu, ogłoszeniem przetargu 
na budowę Centrum Sportowo - Rekre-
acyjnego w Strawczynku – etap I – budo-
wa boiska do piłki nożnej.

W zakresie mienia komunalnego:
- ogłoszony został przetarg na sprze-

daż działki nr 252/3, o pow. 3500 m. kw.  
w Strawczynku, pod budowę hotelu wraz  
z bazą gastronomiczną – nie wpłynęła żadna 
oferta, po upływie 30 dni zostanie ogłoszony 
ponowny przetarg,

- podano informację o przetargu ustnym, 
nieograniczonym na dzierżawę parkingu  
w Oblęgorku - przetarg odbył się 27 marca br.

- podano do publicznej wiadomości wy-
kaz lokali przeznaczonych do wynajmu – 
dot. lokalu handlowego w świetlicy wiejskiej  
w Strawczynku.

W zakresie rolnictwa: - ogłoszono dwa 
konkursy ekologiczne dla szkół: „Czysta 
gmina, którego zadaniem będzie lokalizacja 
„dzikich” wysypisk śmieci oraz „Ratuj przy-
rodę” ph.  „Czyste powietrze”.

W zakresie oświaty:
- ze względu na wypowiedzenie umowy 

przez przewoźnika na dowóz uczniów do 
szkół, 15 stycznia został ogłoszony przetarg 
na dowożenie dzieci do szkół, bez opieki ze 

wych z Unii Europejskiej.
W zakresie kultury:
- GOK był organizatorem: finału kon-

kursu pn. „Mam talent”, Gminnego Turnie-
ju Tenisa Stołowego w świetlicy wiejskiej 
w Oblęgorze oraz Gminnego Turnieju Piłki 
Halowej.

Wójt gminy uczestniczył w: zebraniach 
wiejskich w Rudzie Strawczyńskiej, Huci-
sku i Niedźwiedziu, Walnym Zgromadze-
niu Związku Gmin „Gazociąg”, na którym 
podjęto decyzję o likwidacji tego związku, 
w Walnym Zgromadzeniu Związku Miast  
i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, w konfe-
rencji nt. „Klęsk żywiołowych”, inauguracji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w latach: 2007 – 2013 oraz w otwarciu ośrod-
ka zdrowia w Oblęgorze.

Odbyła się comiesięczna narada kadry 
kierowniczej UG i kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, na której omówiono 
sprawy bieżące urzędu oraz realizację zadań 
inwestycyjnych.Wójt poinformował uczest-
ników sesji o nominacji gminy, przez kapitu-
łę i organizatorów Konkursu „Świętokrzyska 
Victoria”, do nagrody w kat. „Samorząd-
ność”. Uroczystość odbyła się w Centrum 
Biznesu w Kielcach (informowaliśmy o niej 
w „ZS”.)

W ww. okresie wójt wydał 8 zarządzeń  
w sprawach ważnych dla gminy.

Z prac wójta 
między sesjami 
Rady Gminy

strony przewoźnika. Przetarg rozstrzygnięto 
30 stycznia br., 16 lutego podpisano umowę 
dot. ww. zadania.

- 17 lutego br., z inicjatywy Urzędu Gmi-
ny oraz na zaproszenie posła Andrzeja Pałysa, 
został zorganizowany wyjazd 55-osobowej 
grupy uczniów, z opiekunami, do Sejmu RP,

- 3 marca br. odbyła się spotkanie dy-
rektorów placówek oświatowych z wójtem 
mające na celu m.in. omówienie zasad spo-
rządzania arkuszy organizacyjnych na rok 
szkolny 2009/2010 oraz sprawniejszego po-
zyskiwania przez placówki środków finanso-

dzierżawy parkingu (działka nr 1047)  
w Oblęgorku – przedłużono termin dzierża-
wy do końca maja 2009 r.

W dyskusji podniesiono m.in. problem 
instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp 
cieplnych, w ramach szwajcarsko – polskie-
go programu współpracy. Jak poinformował 
wójt, gmina jest zainteresowana tym progra-

z Urzędem Miejskim w Kielcach. 
Wójt poinformował także radnych  

o podpisaniu pre-umów z Urzędem Marszał-
kowskim na budowę kanalizacji sanitarnej 
dla Kuźniaków – zadanie A oraz Rudy Straw-
czyńskiej – zadanie B, a także na budowę 
zbiornika wodnego w Strawczynie – o szcze-
gółach piszemy oddzielnie.  (Kos.)

musi większa aglome-
racja, w tym przypadku 
miasto Kielce oraz gminy 
wchodzące w skład tzw. 
obszaru metropolitalne-
go, w tym gmina Straw-
czyn. Szkic – propozycję 
wstępną wystąpienia do 
Funduszu Szwajcarskie-
go o dofinansowanie po-
wyższych zadań (do 85 
% kosztów kwalifikowa-
nych) przygotuje Biuro 
Polityki Gospodarczej  
i Rozwoju Regionalnego 
z Kielc, we współpracy  

Radny z Promnika Grzegorz Stępień uzasadnia potrzebę rozbudowy 
obiektów sportowo-rekreacyjnych w jego miejscowości.
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Organizatorzy wernisażu: Muzeum 
Narodowe w Kielcach, Muzeum Henry-
ka Sienkiewicza oraz Rada Artystyczna 
Twórców Kieleckich, zaprosili tego dnia 
do Oblęgorka uczestników pleneru ma-
larskiego, z Antonim Fałatem i Wło-
dzimierzem Borowczykiem na czele, 
przyjaciół placówki, mecenasów sztu-
ki, przedstawicieli władz, z dyrektorem 
Departamentu Kultury Urzędu Marszał-
kowskiego Jackiem Kowalczykiem, ro-
dzinę wielkiego pisarza: wnuczkę Hen-
ryka Sienkiewicza Jadwigę Sienkiewicz 
i prawnuczkę Annę Dziewanowską oraz 
miłośników sztuki.

Honory gospodyni domu czyniła, jak 
zwykle, z dużym wdziękiem, kustosz 
muzeum Lidia Putowska, która powi-
tała uczestników wernisażu, dziękując 
współorganizatorom oraz artystom za 
udział w tym przedsięwzięciu. Miły 
wieczór poprowadzili: prezes Rady Ar-
tystycznej Twórców Kieleckich Adam 
Wolski oraz malarka Agnieszka Chat

- Formuła pleneru – mówił Adam Wol-
ski – obejmuje nie tylko pobyt artystów 
w Krainie Świętokrzyskiej, pozyskanie 
dzieł przez nich tu stworzonych i przez 
nas nagrodzonych, ale przede wszystkim 
ekspozycje tych efektów artystycznych 
w Oblęgorku, Kielcach i kraju. Wystawy 
takie przewidujemy bowiem w Muzeum 
Sienkiewicza, Muzeum Historii Kielc, w 
Galerii ZPAP w Łodzi, BWA w Rzeszo-
wie oraz w moich galeriach w Kielcach 
i Zagnańsku. Uważamy, że uznani, pro-
fesjonalni artyści, w sposób znaczący, a 
powszechnie niedoceniony, znakomicie 
promują te miejsca, w których tworzą i 
z którymi się utożsamiają...

W plenerze wzięło udział 27 arty-
stów z całej Polski, którzy wykonali 
prawie 100 prac obrazujących piękno 
ziemi świętokrzyskiej. Jury, pod kierow-
nictwem Ireny Rajkowskiej, z Muzeum 
Narodowego, nagrodziło kilkanaście 
najlepszych dzieł: nagrodę Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego otrzy-
mał Włodzimierz Borowczyk za obraz 
„Droga do...”. Wyróżnienia specjalne, 
za wkład w rozwój sztuki współczesnej 
w Polsce, przyznano: Antoniemu Fa-
łatowi, Januszowi Narzyńskiemu oraz 
Pawłowi Pierścińskiemu – znakomi-
temu fotografikowi z Kielc. Wręczono 
także równorzędne nagrody za obrazy: 
Agnieszcze Chat, Anecie Jaźwińskiej, 
Kazimierzowi Kielianowi, Leszkowi 
Kurkowi, Janowi Szole oraz Katarzy-
nie Zwolińskiej. Wyróżniono także ob-
raz Sławomira Antoszewskiego.

27 autorów – ok. 100 prac na wystawie w Muzeum Henryka Sienkiewicza

„Barwy Krainy Świętokrzyskiej”
To już trzecie z kolei, duże wydarzenie artystyczne, w salach Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku, organizowane  

w ramach obchodów 50-lecia tej placówki oraz 100-lecia Muzeum Narodowego w Kielcach. Mowa o wernisażu wysta-
wy malarskiej ogólnopolskiego pleneru „Barwy Krainy Świętokrzyskiej Kielce 2008”, który odbył się - 26 marca br. -  
w pałacyku autora „Trylogii”.

Wszystkie te prace można było obej-
rzeć na wystawie w pałacu Sienkiewi-
cza, w towarzystwie ich twórców, co 
niezwykle uatrakcyjniło oglądanie dzieł, 
połączone z rozmowami z ich autorami.

Wystawa czynna będzie do końca 
kwietnia br.

W trakcie wernisażu własną, balla-
dową twórczość zaprezentował Bronek 
Opałko, po raz pierwszy swoje, reflek-
syjne wiersze przeczytała publicznie 
Małgorzata Sajkiewicz – Kręt.

Na koniec uczestnicy wernisażu zo-
stali zaproszeni przez Jerzego Wydry-
cha - mecenasa sztuki -  do degustacji 
świętokrzyskich potraw z zajazdu „Echa 
Leśne”.

Czekamy na następne wydarzenia 
kulturalne w pałacyku Henryka Sienkie-
wicza.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Wśród zaproszonych gości na wernisaż wnuczka autora „Trylogii” 
Jadwiga Sienkiewicz oraz prawnuczka Anna Dziewanowska.

Nagrodę marszałka woj. świętokrzyskiego artyście Włodzimierzowi 
Borowczykowi wręczył dyrektor Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk.

Wystawa „Barwy Krainy Świętokrzyskiej” czynna będzie do końca kwietnia br.
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W sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Strawczynie, odbył się turniej 
halowej piłki nożnej, w którym wystąpiło 
siedem drużyn. Organizatorem zawodów 
był Gminny Ośrodek Kultury, którego 
kierownik - Bogdan Woźniak sędziował 
wszystkie mecze.

Turniej wygrała drużyna ze Strawczyn-
ka, II miejsce zajął Promnik, III – Straw-
czyn, IV – Ruda Strawczyńska – Pawełki.

Cztery najlepsze drużyny zostały nagro-
dzone pucharami, dyplomami oraz upomin-
kami.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Dominik Kasprzyk, najlepszym bramka-
rzem – Mateusz Woźniak, zaś najlepszym 
strzelcem Mateusz Tkaczyk, który zdobył 
13 bramek ( wszyscy z teamu Strawczynek).

Strawczynek najlepszy !
Turniej halowej piłki nożnej

Wycieczka, w której uczestniczyło pra-
wie 100 dziennikarzy mediów lokalnych  
z województw: świętokrzyskiego i ma-
łopolskiego, miała charakter poznawczy: 
zwiedziliśmy Brukselę - przepiękną stoli-
cę Europy, z wielowiekowymi zabytkami, 
miasto nowoczesne, lecz na kieszeń Pola-
ka bardzo drogie, niezapomniane wrażenie 
sprawiła średniowieczna Bruggia, odetchnę-
liśmy także powiewem Morza Północnego  
– w Ostendzie.

Robi wrażenie Parlament Europejski  
z swoimi nowoczesnymi obiektami, w któ-
rych zlokalizowano dziesiątki sal obrad,  
z główną dla 750 posłów 27 państw, także 
biur obsługujących tego biurokratycznego 
kolosa, restauracji, barów, kiosków itp. Wła-
śnie w jednej z mniejszych sal obrad, wypo-
sażonych znakomicie w urządzenia audiowi-
zualne, łącznościowe, telewizyjne, radiowe 
itp. wzięliśmy udział w sympozjum praso-
wym z udziałem ministra rolnictwa Marka 
Sawickiego, który gościł akurat na spotkaniu 
swoich, ministerialnych kolegów po fachu  
w sprawach przyszłości rolnictwa europej-
skiego.

W krótkim wystąpieniu nasz minister 
scharakteryzował sytuację polskiego rolnic-
twa, po pięciu latach członkostwa w Unii 
Europejskiej. Zdaniem ministra, polskie 
rolnictwo bardzo skorzystało w tym okresie 
z tego związku: nie sprawdziły się progno-
zy sceptyków, że nasze rolnictwo przegra  
w konfrontacji z gospodarkami państw Euro-
py Zachodniej. Stało się wręcz odwrotnie – 
dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników, 
dotacje na rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw pozwoliły na unowocześnienie tego 
sektora gospodarki i jego dalszy rozwój. Tyl-
ko w 2008 roku rolnictwo uzyskało z ekspor-
tu 11,6 mld euro (3,6 mld euro z samej tylko 
żywności). W ogólnym eksporcie rolnictwo 
zanotowało udział blisko 10,5 %. Piąta część 
produkcji rolniczej została wyeksportowana, 
z czego znaczną część stanowiło przetwór-
stwo rolno-spożywcze.

W ub. roku o 7,6 % zwiększyła się tzw. 
kwota mleczna (planowana ilość wyprodu-
kowanego mleka). Zakłada się, że po 2013 r. 
ilość tego produktu wzrośnie do 10 mln ton, 
jest szansa, że kwoty mleczne wtedy znikną.

Minister Sawicki przypomniał o 50 pro-
centowych dopłatach państwa do ubezpieczeń 
rolniczych, wyrażając ubolewanie, że liczba 
ubezpieczonych gospodarstw nadal jest zbyt 
mała. To samo dotyczy rozdrobnienia sektora 
rolniczego, co utrudnia skuteczną działalność 
w różnych sferach życia gospodarczego. Mi-
nister zapewnił, iż nie zabraknie środków na 
zwrot rolnikom akcyzy za paliwo i zachęcił 
do bardziej zdecydowanego korzystania ze 
środków unijnych, m.in. z programu Kapitał 

Ludzki, który zakłada rozwój także w sferze 
świadomości rolników.

Poseł Czesław Siekierski, na liczne za-
pytania, co konkretnego uczynił w ciągu 
tych pięciu lat kadencji w Europarlamencie, 
stwierdził dowcipnie, że na omówienie tego 
tematu trzeba by było poświęcić całą, naszą 
wycieczkę. Jego sprawozdanie, przygotowa-
ne na Zjazd PSL - partii, która rekomendo-
wała go do wyborów przed 5 laty, przekra-
cza znacznie... 500 stron. Podkreślił m.in. 

Na zaproszenie europosła Czesława Siekierskiego

„Ziemia Strawczyńska”...  
w Brukseli

Na zaproszenie europosła Czesława Siekierskiego, redaktor naczelny „Ziemi Straw-
czyńskiej” gościł, w połowie marca, przez kilka dni, w Europarlamencie w Brukseli. 
Głównym wydarzeniem w stolicy Unii Europejskiej było sympozjum o roli mediów lo-
kalnych w popularyzacji działalności Parlamentu Europejskiego. W sympozjum wziął 
udział minister rolnictwa rządu polskiego Marek Sawicki. Obrady poprowadził Czesław 
Siekierski.

sukces jego inicjatywy ograniczenia zalewu 
chińskiej truskawki na europejski rynek, co 
doprowadziło, przed kilku laty, do nieopła-
calności upraw polskiej truskawki,  także ini-
cjatywę o zwiększeniu unijnych środków na 
dożywianie biedniejszych warstw społeczeń-
stwa. Niedawno Parlament Europejski podjął 
uchwałę o przeznaczeniu na ten cel pół mi-
liarda euro, z czego 100 mld trafi do Polski.

Poseł Siekierski znany jest z inicjatyw 
popularyzacji działalności Europarlamentu, 
m.in. poprzez liczne wycieczki organizowa-
ne co roku do Brukseli. Korzystają z nich: 
uczniowie świętokrzyskich szkół, studenci, 
zespoły ludowe, członkowie organizacji rol-
niczych, strażacy, dziennikarze  i wiele in-
nych grup społecznych. Z możliwości takiej 
skorzystało już (bezpłatnie) kilkuset miesz-
kańców naszego regionu.

I jeszcze jedna korzyść z tego wyjazdu: 
asystent prasowy posła Siekierskiego z biura 
brukselskiego Andrzej Sanderski obiecał 
przysyłać „Ziemi Strawczyńskiej” interneto-
wy serwis prasowy Europarlamentu – nowin-
ki z działalności tego ważnego organu, sta-

Pamiątkowe zdjęcie dziennikarzy mediów lokalnych woj. świętokrzyskiego, z europosłem 
Czesławem Siekierskim, na schodach Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Redaktor naczelny „ZS”, w towarzystwie 
ministra rolnictwa Marka Sawickiego,  
w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

nowiącego nowe prawo w Unii Europejskiej. 
Dziękujemy, skorzystamy !

           Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski
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Uczniów gimnazjów z województwa 
świętokrzyskiego zapraszamy do udziału 
w konkursie „5 lat Polski w Unii Europej-
skiej – jak zmienia się mój region”. Celem 
konkursu jest popularyzacja integracji 
europejskiej oraz upowszechnienie wiedzy 
o korzystnych zmianach zachodzących  
w świętokrzyskich miastach i gminach 
dzięki unijnemu wsparciu.

Prace konkursowe mogą mieć formę: pra-
cy pisemnej w formie eseju, pracy plastycznej 
w formie plakatu, prezentacji multimedialnej 
lub fotoreportażu. Wykonane indywidualnie 
lub w zespołach. 

Wychowawców klas prosimy o zachęce-
nie młodzieży do podzielnia się obserwacjami 
z 5-letniej obecności Polski w Unii Europej-
skiej. Uroczyste wręczenie nagród laureatom 
konkursu przewidziane jest na początku maja, 
podczas obrad Sejmiku Dziecięcego. 

Organizatorem konkursu jest Biuro Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach.

Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie internetowej www.sejmik.kielce.pl

Konkurs  
dla gimnazjalistów

W czasie święta Gminy Strawczyn - 
„Strawczynada 2009”, które odbędzie się 
w dniach: 15 – 16 sierpnia br., będzie moż-
liwość wykonania badań cytologicznych  
i mammograficznych. 

Zainteresowane panie prosimy o kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury pod nume-
rem tel.: 041 3038 635 lub osobiście w sie-
dzibie GOK.

Ważne dla kobiet !

W Sali Portretowej Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach, z udziałem wi-
cemarszałka Zdzisława Wrzałki, odbyła się 
konferencja, poświęcona podsumowaniu 
pierwszej edycji Programu Stypendialne-
go dla Szczególnie Uzdolnionych Uczniów 
Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas spotkania ogłoszona została lista 
187 uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, którzy otrzymali stypendia 
finansowane ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Do WDK przybyli „najlepsi z najlep-
szych”, a więc uczniowie, którzy znaleźli się 
na pierwszych miejscach „listy rankingowej”, 
ułożonej po analizie blisko 1300 wniosków  
o przyznanie stypendiów, które napłynęły do 
ŚBRR – Biura PO KL.

Do Biura Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki wpłynęło ponad 600 projektów 
(rekordowa liczba w ramach jednego nabo-
ru), zaś do rozdysponowania na finansowanie 
projektów konkursowych było kilkadziesiąt 
mln zł (kilkakrotnie więcej niż w ubiegłym 
roku).

Warto poinformować, iż jednorazo-
we stypendium (1800 zł) otrzymała także 
uczennica Zespołu Placówek Oświatowych 
w Strawczynie Milena Gad  (opiekunka: 
Joanna Niwińska - Fidor), która na liście 
stypendystów została sklasyfikowana na 158 
miejscu. Gratulujemy !

Wśród wyróżnionych – Milena Gad  
z ZPO w Strawczynie

Stypendia  
dla najlepszych

Uroczystości pogrzebowe rozpoczę-
ły się  na posesji Zmarłego, gdzie trumnę 
ze Zwłokami ustawiono przed Kuźnią 
– Muzeum Kowalstwa Artystycznego, 
zorganizowaną przez Antoniego i Sta-
nisława Moćko – spadkobiercę chlub-
nych tradycji kowalstwa rodzinnego. Na 
wystawionym przed muzeum kowadle 
odbył się swoisty koncert w wykona-
niu syna Zmarłego oraz jego przyjaciół. 
W ten niecodzienny sposób pożegnano 
twórcę ludowej metaloplastyki.

Msza św., w intencji Zmarłego, 
odbyła się w kościele parafialnym,  
p.w. św. Marii Magdaleny i św. Miko-
łaja w Chełmcach. Celebrowali ją: były 

Ostatnia droga Antoniego Moćki

Koncert na kowadle...
8 marca 2009 roku w Oblęgorku zmarł nestor kowalstwa artystycznego Kie-

lecczyzny Antoni Moćko. Miał 92 lata.
proboszcz tej parafii – ks. kanonik Jan 
Mazur oraz obecny proboszcz, ks. kano-
nik Stanisław Malec. Żegnając Zmarłe-
go, ks. Jan Mazur przypomniał i po-
dziękował ś.p. Antoniemu za wynajem 
własnych pomieszczeń na naukę religii  
w Oblęgorku.

W uroczystościach pogrzebowych 
wzięły udział dzieci Antoniego Moćko: 
Henryka, Edward i Stanisław ze swo-
imi rodzinami oraz liczne rzesze przyja-
ciół, znajomych i mieszkańców gminy, z 
wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. Trum-
na ze Zwłokami Zmarłego spoczęła na 
cmentarzu parafialnym w Chełmcach.

Cześć Jego Pamięci !



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Urząd 
Gminy w Strawczynie zwracają się z apelem do mieszkańców  naszej gminy oraz 
gmin ościennych o oddanie krwi - 3 maja 2009 roku, podczas akcji „Krew darem 
życia”, w Gminnym Ośrodku Kultury w Strawczynie.

Organizatorzy apelują: podzielcie się swoją cząstką z tymi, którzy jej potrzebują i cze-
kają na ten najcenniejszy lek, by wrócić do zdrowia i życia.

Krew może oddać każdy, kto ukończył 18 rok życia i cieszy się dobrym zdrowiem. 
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego (koniecznie).

Program:
- godz. 8.00 - rozpoczęcie akcji „Krew Darem Życia”,
- godz. 9.00 – turniej piłki siatkowej plażowej (w tle muzyka mechaniczna),
- godz. 10.00 – pokaz aerobiku i zaproszenie publiczności do wspólnych ćwiczeń,
- godz. 11.00 – oficjalne otwarcie akcji przez dyrektora RCKiK - Jerzego Stalmasiń-

skiego i wójta gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczyka,
- godz.11.15 – występ Gminnej Orkiestry Dętej ze Strawczyna,
- godz.12.00 – mecz piłki nożnej (w przerwie meczu występ kabaretowy uczniów  

z SP Chełmce),
- godz. 13.45 – pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej,
- godz. 14.30 – występ zespołu „Preludium” ze Strawczyna (w trakcie występu kon-

kurs „ Mini playback show” - występy artystów z poszczególnych szkół gminy. ,
- godz. 16.00 – mecz piłki nożnej „Lechia” Strawczyn – „Gród” Wiślica  

(w przerwie meczu konkursy dla publiczności – rozciąganie ekspandera i siłowanie na rękę 
i inne konkurencje sprawnościowe),

- godz.18.00 – dalszy ciąg występu zespołu „Preludium”,
- godz.19.00 – losowanie nagród w akcji „Krew Darem Życia”,
- godz. 20.00 – 21.00 – dyskoteka, występ zespołu.

3 maja br. inauguracja akcji „Krew darem życia”

Od tego leku  
zależy ludzkie życie !

Celem Tygodnia było rozwijanie umiejęt-
ności posługiwania się poprawną polszczyzną. 
Dekoracje na Tydzień Kultury Języka zostały 
wykonane przez członków aktywu bibliotecz-
nego.

Tydzień zapoczątkował wyjazd młodzieży 
kl. III gimnazjum do Biblioteki Głównej Po-
litechniki Świętokrzyskiej, Czytelni Głównej 
Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodnicze-
go J. Kochanowskiego, Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej. Uczniowie zostali zapoznani  
z warsztatem informacyjnym bibliotek uczel-
nianych oraz ze zbiorami Antykwariatu Nauko-
wego, w którym uczestniczyli w lekcji na temat: 
„Książka na przestrzeni dziejów”- przeprowa-
dzonej przez p. Gizelę Cieciorowską. 

Kolejny dzień, to zmagania uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum w II Szkolnym Kon-
kursie Krasomówczym. Jury, któremu przewod-
niczyła dyrektor Henryka Cisowska, oceniało 
kwiecistość języka, płynność wypowiedzi oraz 
poprawność językową. Zwycięzcą w kategorii 
gimnazjum okazał się Radosław Zając. Wypo-
wiadał się na temat: „W którą stronę należy się 
kręcić podczas tańca – w prawo czy w lewo ?” 

Bardzo dobrze poradziła sobie także Karo-
lina Zapała. Z równie dużą starannością wypo-

wiadali się uczniowie kl. IV-VI, nie straszne im 
były tematy typu: „Mój niezwykły dzień” lub 
„Mój najlepszy przyjaciel”. Świetnym mówcą  
okazał się  Piotr Śliwa, uczeń kl. IV a.

W następnym dniu uczniowie klas IV-VI 
prezentowali swoje zdolności recytatorskie  
w  II Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji 
Własnej pod hasłem „Poranek poezji wiosen-
nej”. Tutaj podziwiano nie tylko dykcję, barwę 
głosu, ale również wiersze, które były dziełami 
recytujących. Najlepszym okazał się utwór Syl-
wii Bosak, Aleksandry Piątek,  Aleksandry 
Kubiec - uczennic z kl. V.  Kto wie może mali 
poeci w przyszłości staną się słynnymi twórca-
mi naszej gminy ?

Czwartek był dniem, w którym wyłoniono 
mistrzów ortografii w Szkolnym Konkursie Or-
tograficznym. Spośród uczniów klas I-III gim-
nazjum bezkonkurencyjni byli: Radosław  Za-
jąc i Ewa Cedro – uczniowie kl. I a oraz Anna 
Zapała – uczennica kl. III a.  

W kategorii klas IV-VI najlepszymi okazali 
się: Wiktoria Krakowiak – kl. VI, Tomasz Jarzą-
bek – kl. V. Tego dnia uczniowie klas IV-VI udali 
się do Teatru im. Stefana Żeromskiego na przedsta-
wienie pt. „Cyrograf”, po którym odbyła się lekcja 
teatralna na temat: „Jak powstaje spektakl?”

Miłym zaskoczeniem na zakończenie Ty-
godnia Kultury Języka był przyjazd pisarki 
ziemi kieleckiej – p. Ireny Żukowskiej-Ru-
min oraz dyrektora Biura Wystaw Arty-
stycznych w Kielcach – Mirosława Rumi-
na. Wizyta miłych gości zbiegła się również  
z Międzynarodowym Dniem Pisarzy. Mło-
dzież z gimnazjum uświetniła spotkanie 
autorskie recytacjami wierszy pisarki,  
a następnie w dalszej części poznała tajniki 
sztuki pisarskiej i drukarskiej. Zapoznała się 
ze sposobami pracy, wiedzą i zdolnościami 
znawcy literatury i technikami plastycznymi  
– p. M. Rumina, tworzącego oprawę plastycz-
ną  dzieł pisarki – swojej żony.

W dowód wdzięczności państwu Irenie  
i Mirosławowi Ruminom, dyrektor Henryka 
Cisowska wręczyła dyplom uznania i podzięko-
wała twórcom za spotkanie, życząc im dalszych 
sukcesów. Uczniowie wręczyli gościom kwiaty 
i wyrazili swoje zadowolenie.

21 – 21 marca br. piłkarze klasy okrę-
gowej zainaugurowali rozgrywki wiosenne 
– 2009 ( I kolejkę: 14 –15 marca przełożo-
no ze względu na zimowe warunki na bo-
iskach).  Lechia Strawczyn, znajdująca się 
ścisłym „czubie” tabeli, po rozgrywkach 
jesiennych, zremisowała u siebie 1:1 z Zie-
lenią Żelisławice – Secemin.

Zespół przystąpił do wiosennych rozgry-
wek w następującym składzie: 

- bramkarze: Daniel Majdziński, Paweł 
Urbańczyk i Michał Wąsowicz,

- obrońcy: Karol Majka, Konrad Majka, 
Artur Tkaczyk, Mateusz Woźniak, Grzegorz 
Dudek, Wojciech Gołuchowski, Dominik 
Kasprzyk,

- pomocnicy i napastnicy: Krzysztof 
Trzebiński, Mateusz Tkaczyk (1977), Mate-
usz Majka, Paweł Picheta, Mateusz Tkaczyk 
(1987), Dominik Woźniak, Mariusz Zając, 
Przemysław Gołuchowski, Tomasz Baran, 
Mateusz Kaniowski, Rafał Piotrowski, Miro-
sław Gałęziowski i Krzysztof Kasprzyk.

Zmienił się trener drużyny, obecnie jest 
nim Robert Bal, jeszcze do niedawna za-
wodnik Lechii, kierownikiem zespołu jest 
nadal Bogdan Woźniak. Na stanowisko pre-
zesa zarządu klubu, na ostatnim walnym ze-
braniu, po niewielkiej przerwie, wrócił Jerzy 
Kowalczyk.

A oto terminarz rozgrywek rundy wio-
sennej:

- 11 -12 kwietnia: Stąporków – Lechia, 
18 -19 kwietnia: Lechia – Skała, 25 - 26 
kwietnia: Zenit – Lechia, 2 - 3 maja: Le-
chia – Gród, 9 - 10 maja: Klimontowianka 
– Lechia, 16 -17 maja: Lechia – Samborzec,  
23 - 24 maja: Nidzianka – Lechia, 30 - 31 
maja: Zorza – Lechia, 6 - 7 czerwca: Lechia 
– Unia, 11  czerwca: Łagów – Lechia, 13 - 14 
czerwca: Lechia – Moravia.

Zawodnicy i kierownictwo klubu liczą na 
kulturalny doping swoich kibiców. (J.)

Lechia mierzy 
wysoko !

Sport

Tydzień Kultury Języka

Wiele się działo w Oblęgorku
Tydzień Kultury Języka w ZPO w Oblęgorku trwał od 9 do 13 marca 2009 r. Został 

zorganizowany przez bibliotekę szkolną z udziałem pań: p. Renaty Parandyk –  bibliote-
karki oraz Renaty Jas i Jadwigi Mróz – nauczycielek języka polskiego.


