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15 - 16 sierpnia br. zapraszamy na Strawczynadę 2009 - czyt. na str. 3

dokończenie na str. 2

W Wojewódzkim Domu Kultury 
przewodniczący Sejmiku Tadeusz Ko-
walczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Józef Żurek, marszałek Adam Jaru-
bas oraz członek Zarządu Wojewódz-
twa Lech Janiszewski podpisali umo-
wy na udzielenie pomocy finansowej  
w ramach „Świętokrzyskiego Progra-
mu Wspierania Rozwoju Edukacji na 
Obszarach Wiejskich”. Środki trafią 
do 107 podmiotów z województwa 
świętokrzyskiego i przeznaczone zosta-
ną na doposażenie szkół i przedszkoli 
w pomoce dydaktyczne.

Umowa podpisana

Decyzją komendanta głównego PSP

Z paletą po gminie

Będą środki  
na pomoce  

dydaktyczne

Umowę podpsują: wójt Tadeusz Tkaczyk, dyrektor ZPO w Promniku Elżbieta Gie-
roń oraz marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorz 
Ryski wręcza akt włączenia OSP Promnik do KSR-G naczel-
nikowi OSP - Karolowi Pichecie.

OSP Promnik  
w krajowym systemie !

czyt. na str. 2

Odkrywali uroki 
Strawczyna

czyt. na str. 4

Wiesław Piotrowski, wraz z małżonką i dyrektor ZPO  
w Strawczynie Elżbietą Blaszczyk, oglądają obraz... własne-
go gospodarstwa na płótnie.
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dokończenie ze str. 1

Głównym założeniem „Świętokrzy-
skiego Programu Wspierania Rozwoju 
Edukacji na Obszarach Wiejskich” jest 
stworzenie instrumentu wsparcia szkół  
i placówek przedszkolnych z terenów 
wiejskich w zakresie rozwoju ich no-
woczesnej bazy dydaktycznej, nowych 
możliwości korzystania z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
rozszerzenie procesów doskonalenia 
nauczycieli, pozwalających im na wy-
korzystywanie nowoczesnych metod 
nauczania w zakresie wszystkich przed-
miotów szkolnych. 

Szacuje się, że całkowite koszty re-
alizacji programu wyniosą ponad 9,5 
mln zł. Środki finansowe na jego reali-
zację będą pochodziły z: budżetu wo-
jewództwa (kwota 5 mln zł), Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (ok. 4 
mln), budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego - organów prowadzących 
jednostki oświatowe (wkład własny min. 
10% wartości wsparcia – ok. 582 tys.), 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  
i Świętokrzyskiego Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli.

nia pomocy finansowej w postaci dotacji 
celowej o wartości do 20 000 zł na zakup 
pomocy dydaktycznych. I z tymi ostatni-
mi 2 lipca br. w WDK podpisane zostały 
umowy. 

Wśród beneficjentów programu jest 
również Zespół Placówek Oświatowych 
w Promniku: umowę z marszałkiem wo-
jewództwa podpisali: wójt gminy Ta-
deusz Tkaczyk oraz dyrektor zespołu 
– Elżbieta Gieroń. W umowie czytamy 
m.in.: „Województwo udziela gminie po-
mocy finansowej w postaci dotacji celo-
wej w kwocie 20.000 zł na doposażenie 
Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach 
w pomoce dydaktyczne, przy czym be-
neficjent wnosi finansowy wkład własny 
w wysokości nie mniejszej niż 9960 zł.” 

Środki mają być wykorzystane do 25 
listopada br.     (Kos.)

W wyniku oceny formalnej wnio-
sków, jakie trafiły do Urzędu Marszał-
kowskiego, wybrano 100 wniosków 
gmin/szkół (przedszkoli) w zakresie 
udzielenia pomocy rzeczowej, tj. inte-
raktywnego zestawu multimedialnego 
o wartości ok. 20 000 zł oraz 107 gmin/
szkół (przedszkoli) w zakresie udziele-

Umowa podpisana

Będą środki na pomoce 
dydaktyczne

dokończenie ze str. 1

Kompania honorowa, ze sztandarem, OSP w Promniku podczas uroczystości.
Decyzją komendanta głównego PSP

OSP Promnik  
w krajowym systemie !

Na dziedzińcu, przed strażnicą OSP 
w Promniku, 29 czerwca br., odbyła się 
niecodzienna uroczystość z udziałem: I 
zastępcy komendanta wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Grzegorza Ryskiego, ko-
mendanta miejskiego PSP w Kielcach st. 
bryg. Ryszarda Kępińskiego, jego za-
stępcy - st. bryg. Krzysztofa Janickiego, 
członka Zarządu Woj. Świętokrzyskiego 
Marka Gosa, dyrektora KRUS – Zbi-
gniewa Banaśkiewicza oraz gospodarzy 

Przygotowania trwały wiele lat: trzeba było zmodernizować strażnicę, zaku-
pić nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, przeszkolić strażaków. Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Promnika, przy wydatnej pomocy gminy, sys-
tematycznie podnosiła swój poziom. Jednocześnie wójt gminy czynił starania 
w Państwowej Straży Pożarnej, wnioskując o włączenie OSP z Promnika do 
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Udało się !

gminy: Tadeusza Tkaczyka i przewod-
niczącego Rady Gminy Wiesława Pio-
trowskiego. Na placu stanęła kompania 
honorowa ze sztandarem jednostki OSP, 
dowódca uroczystości kpt. Mariusz 
Góra złożył meldunek komendantowi 
wojewódzkiemu PSP, przy dźwiękach 
hymnu Polski wciągnięto na maszt flagę 
państwową.

Decyzję komendanta głównego PSP 
o włączeniu OSP Promnik do KSR-G 

odczytał st. bryg. Krzysztof Janicki. Akt 
ten został następnie przekazany na ręce 
naczelnika OSP Karola Pichety przez 
st. bryg. Grzegorza Ryskiego. Gratulacje 
jednostce złożyli: kierownictwo woje-
wódzkie i miejskie PSP, gospodarz gmi-
ny, w imieniu marszałka województwa 
– Marek Gos oraz jeden ze sponsorów 
OSP – Zbigniew Banaśkiewicz.

Wszyscy zgodnie podkreślili, że akt 
włączenia do KSR-G, to duże wyróżnie-
nie dla OSP w Promniku. Będzie to dru-
ga jednostka w gminie (po OSP Straw-
czyn), która znalazła się w tym elitarnym 
gronie. To jednocześnie nowe wyzwanie 
dla druhów z Promnika, od tej chwili 
będą oni do dyspozycji oficera dyżurne-
go Komendy Miejskiej PSP w Kielcach 
i mogą - w sytuacji zagrożenia - zostać 
wezwani do akcji na terenie powiatu, a w 
przypadku większego zagrożenia - także 
regionu.

OSP w Promniku jest przygotowana 
do tych wyzwań: dysponuje m.in.: dwo-
ma samochodami ratowniczo - gaśni-
czymi: średnim – „starem 244” z 2000 
r., lekkim „Ranaultem- masterem” (2008 
r.), pompą szlamową, aparatami po-
wietrznymi, torbą ratowniczo - medycz-
ną, piłami do drewna, specjalnymi ubra-
niami i obuwiem. Niebawem zakupione 
zostaną hydrauliczne nożyce do cięcia 
stali, niezwykle przydatne podczas rato-
wania ofiar wypadków drogowych.

Jednostkę tworzy 42 wyszkolonych 
druhów, w tym dwóch ratowników me-
dycznych, gotowych w każdej chwili 
stanąć do akcji. OSP dba także o strażac-
ki narybek: działają tutaj dwie drużyny 
młodzieżowe: męska oraz żeńska.

OSP Promnik dysponuje zmoderni-
zowaną strażnicą, w której mieszczą się: 
świetlica, kuchnia, łazienka, sala wido-
wiskowa ze sceną. Także dwoma boksa-
mi dla samochodów. (Kos.)
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Podczas tegorocznej Strawczynady: 16 
sierpnia br. - odbędzie się Akcja „Krew darem 
życia”, organizowana wspólnie przez gmi-
nę oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Mieszkańcy naszej gminy od lat dawali 
przykłady ofiarnych postaw i zrozumienia lu-
dzi chorych, potrzebujących najcenniejszego 
leku jaki jest krew. Bez niej nie odbyłaby się 
żadna, poważna operacja, dlatego o tym leku 
mówi się, że jest cenniejszy od złota.

Postawa mieszkańców gminy zasługuje na 
najwyższy szacunek: tylko w ub. roku, podczas 
festynu,  249 dawców oddało honorowo po-
nad 112 litrów krwi. W sumie, wliczając akcję  
z okazji Święta Strażaka, w tym honorowym 
przedsięwzięciu wzięło udział 392 dawców, 
którzy oddali 176 litrów najcenniejszego leku. 
Wierzymy, że w tym roku będzie podobnie.

Sytuacja na rynku krwi jest dramatyczna: 
jak informuje dyrektor RCKiK Jerzy Stal-
masiński, od trzech miesięcy brakuje ok. 25 
% krwi potrzebnej do operacji. Wiele z nich 
trzeba odkładać w czasie, w oczekiwaniu na 
najważniejszy lek. Każdy krwiodawca trakto-
wany jest więc niemal jak zbawca dla chorego, 
oczekującego na zabieg chirurgiczny.

- Ofiarność dawców jest bardzo wskaza-
na - mówi dyrektor Stalmasiński. Wierzę, że 
mieszkańcy gminy Strawczyn, podobnie jak  
w latach poprzednich, tak i teraz stawią się 
gremialnie do akcji i jeszcze raz udowodnią, 
że nie są obojętni na trudny los, jaki spotkał 
ich bliźnich...

Do apelu dołącza się wójt gminy Sobków 
Tadeusz Tkaczyk, wierząc w dobrą wolę  
i obywatelską postawę mieszkańców gminy.

Przypomnijmy, że dawcą krwi może zo-
stać osoba, która skończyła 18 lat, posiada 
dowód tożsamości lub nowe prawo jazdy, 
nie chorowała na żółtaczkę i kiłę, zapozna 
się z „informacją o chorobach zakaźnych dla 
krwiodawców” i wypełni kwestionariusz, nie 
miała w ostatnich 6 miesiącach zabiegu ope-
racyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych 
części ciała i nie jest na czczo.

Akcja rozpoczyna się już od godz. 9.00 
rano w Gminnym Ośrodku Kultury i po-
trwa do godzin wieczornych. Wśród krwio-
dawców zostaną rozlosowane cenne nagrody 
rzeczowe ufundowane przez organizatorów 
akcji oraz sponsorów. Zapraszamy !

 Akcja „Krew darem życia”15 – 16 sierpnia br.

W Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w Strawczynku

Oddajmy chorym 
najcenniejszy lek !

Zapraszamy  
na Strawczynadę 2009 !

W drugi weekend – 15 -16 sierpnia br. władze gminy zapraszają, jak co 
roku, na „Święto Gminy” – Strawczynadę. Atrakcji nie zabraknie, będą: za-
wody sportowe, doroczne Święto Plonów – Dożynki 2009, Akcja „Krew da-
rem życia, występy artystów rodzimych i zaproszonych z zewnątrz, dyskoteka  
i pokaz ogni sztucznych. A oto szczegółowy program imprez:
15  sierpnia ( sobota )

Dzień sportowy:
• godz. 10.30 – Turniej piłki siatkowej 
plażowej,
• godz. 12.30 – Sprawnościowe tory 
przeszkód,
• godz. 13.30 – Wręczenie nagród w 
konkursach sprawnościowych,
• godz. 14.00 – Mecz o trzecie miejsce w 
piłce nożnej o „Puchar Wójta”,
• godz. 16.00 – Turniej siłaczy ( expan-
der, siłowanie na rękę, wyciskanie od-
ważnika,waga płaczu),
• godz. 17.00 – Wybór Miss i Mistera,
• godz. 17.30 – Mecz finałowy w piłce 
nożnej o „Puchar Wójta”,
• godz. 19.30 – Wręczenie nagród w tur-
niejach piłki nożnej i piłki siatkowej  - 
plażowej,
• godz. 20.30 – Dyskoteka dla publicz-
ności,
• godz. 22.00 – Zakończenie.          

16 sierpnia ( niedziela):
• godz. 12.30 – Msza św. w Kościele Pa-
rafialnym, w Strawczynie, 
• godz.12.30 – Muzyka mechaniczna, 
atrakcje – skakańce, konkursy dla dzieci, 
eurobungy – boisko,

• godz. 13.45 – Przemarsz z kościoła or-
kiestry, zespołu i strażaków,
• godz. 14.00 – Rozpoczęcie Dożynek 
Gminnych na scenie,
• godz. 14.10 –  Przekazanie wieńca, 
chleba i soli wójtowi gminy Strawczyn,
• godz. 14.20 –  Oficjalne otwarcie 
Strawczynady przez wójta gminy,
• godz. 14.30 – Zwiedzanie stoisk sołec-
kich (turniej drużyn sołeckich i samorzą-
dowców),
• godz. 14.45 – Występ zespołów mło-
dzieżowych ze szkół z terenu gminy, 
• godz.15.30 –  występ Marleny Droz-
dowskiej, 
• godz.16.35 –  Capoeira (brazylijska 
sztuka walki połączona z formą tańca ),
• godz.17.00  – występ Kabaretu „Słu-
chajcie”,
• godz. 18.00 – Występ zespołu „TO-
PLES”,
• godz. 19.10 – Quiz małżeński,
• godz. 19.30 –   Występ zespołu mu-
zycznego z Kielc,
• Losowanie nagród -  godzina uzależ-
niona od liczby krwiodawców,
• godz. 21.10 – Zespół cygański – wy-
stęp sponsorowany,
• godz. 22.15 – Pokaz sztucznych ogni.

Wartość kontraktu opiewała ostatecz-
nie na ponad 4,5 mln złotych, zakończe-
nie robót i przekazanie obiektu inwesto-
rowi – 26 czerwca tego roku !

Termin został przez wykonawcę do-
trzymany ! 26 czerwca br. obiekt sporto-
wy został odebrany przez komisję, której 
przewodniczyła sekretarz gminy Elż-
bieta Chłodnicka. Wykonawca, który 
realizował zadanie w dużym pośpiechu 
(obligowały go, a także gminę, do tego 
terminy unijne), toteż nie uniknął kilku 
niedoróbek, które obiecał wyeliminować 
w ciągu następnych dni.

Boisko zostanie sfinansowane ze 
środków Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionu 

(ZPORR). Warunkiem otrzymania tych 
pieniędzy było zakończenie inwestycji 
do końca czerwca tego roku.

Jest już boisko do piłki nożnej !

Komisja wizytuje nowo wykonane boisko w Strawczynku.

Jak już informowaliśmy, w końcu kwietnia br., w Urzędzie Gminy, mia-
ło miejsce ważne wydarzenie: wójt gminy Tadeusz Tkaczyk podpisał umowę  
z warszawską firmą „POLCOURT” na „Budowę Centrum Sportowo – Rekre-
acyjnego w Strawczynku – etap I – budowa boiska do piłki nożnej”.
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Artyści, w liczbie 11 osób, zamiesz-
kali w Schronisku Młodzieżowym i co-
dziennie, od 22 czerwca do 5 lipca br., 
penetrowali z paletami naszą gminę 
w poszukiwaniu ciekawych tematów  
i twórczej weny. Odwiedzili nas mistrzo-
wie pędzla: Nino Ajdinowicz, Ewa Haj-
dukiewicz - Nowak z Krakowa, Julian 
Bartosik, Ryszard Brych, Zofia Do-
browolska, Elżbieta Kamińska, Anna 
Kowalik – Suchodola, Halina Pela  
i Mieczysław Pela z Kielc oraz Ire-
na Górecka – Wrona ze Starachowic  
i Barbara Obara ze Skarżyska Kam.

Efektem pleneru było ok. 50 prac 
wykonanych w różnej technice  (akwa-
rele, olej, sucha pastela, akryl), przed-
stawiających: ciekawe obiekty sakralne, 
zabytkowe, krajobrazy, kwiaty, pejzaże. 
13 z nich artyści podarowali gminie.

Wystawa poplenerowa i uroczysty 
wernisaż odbyły się 5 lipca br. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Na imprezę przy-
byli: artyści, uczestnicy pleneru, wielu 
mieszkańców gminy, ale także innych 
miejscowości, m.in. z Kielc i Skarżyska 
Kam. Wszystkich powitał wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk, dziękując artystom 
za ich twórczą pracę i umieszczenie na 
swoich obrazach najciekawszych obiek-
tów i fragmentów naszej gminy. Dopiero 
na tych pracach widać jak piękna i uro-
kliwa jest gmina Strawczyn...

Z paletą po gminie

Odkrywali uroki Strawczyna
Już po raz drugi na ziemię strawczyńską  zjechali artyści malarze, by - pod-

czas dwutygodniowego pleneru - odkrywać uroki Strawczyna. Organizatorami 
pleneru byli: wójt naszej gminy oraz ZW Towarzystwa Uniwersytetu Robotni-
czego w Krakowie.

W imieniu artystów wystąpiła przed-
stawicielka ZW Towarzystwa Uniwer-
sytetu Robotniczego Maria Gajewska, 
dziękując wójtowi za inicjatywę i gości-
nę, która zaowocowała tak pięknym do-
robkiem twórczym. 

– Mam nadzieję - powiedziała - że 
ta współpraca będzie kontynuowana  
w przyszłości, że uda się do niej wcią-
gnąć utalentowaną młodzież... 

Artyści podarowali swoim opie-
kunom, m.in.: wójtowi, dyrektor ZPO  
w Strawczynie – Elżbiecie Błaszczyk, 
kierownikowi GOK, pracownikowi 
GOK Stanisławowi Śliwie grafiki obra-
zujące fragmenty naszej gminy.

Uczestnicy wernisażu obejrzeli na-
stępnie namalowane w Strawczynie 
obrazy. Obecny na imprezie przewodni-
czący Rady Gminy Wiesław Piotrowski 
wraz z małżonką rozpoznali na jednej  
z prac... własną zagrodę oraz dwa ko-
nie. Inni wskazywali na znane w gminie 
obiekty, m.in.: kościół parafialny, młyn 
w Rudzie Strawczyńskiej, piec hutniczy 
w Kuźniakach, budynek Urzędu Gminy, 
czy pałacyk Sienkiewicza w Oblęgor-
ku, który wzruszył obecną na wystawie 
prawnuczkę pisarza Annę Dziewanow-
ską...

Organizatorzy i uczestnicy pleneru po-
wiedzieli sobie: do zobaczenia za rok !

(Kos.)

Obrazy, widoczne na zdjęciu, zostały podarowane przez artystów – naszej gminie.

Wielką frajdę i ucztę duchową 
sprawili miłośnikom muzyki organi-
zatorzy kolejnego koncertu kameral-
nego „U Henryka”, 13 czerwca br.,  
w Muzeum Sienkiewicza w Oblęgor-
ku. Dyrektor Muzeum Narodowego 
Robert Kotowski, kustosz muzeum  
w Oblęgorku Lidia Putowska, wsparci 
przez wójta gminy Strawczyn Tade-
usza Tkaczyka, tym razem zaprosili 
na wieczór oper i operetek w wykona-
niu artystów scen warszawskich.

Przed koncertem odbyła się miła uro-
czystość wręczenia obrazu Jana Szoły, 
przedstawiającego pałac oblęgorski, - 
daru Stanisława Zdyba - prezesa Banku 
Polskiej Spółdzielczości - dla muzeum, 
odebranego przez Lidię Putowską.

Koncert, z charakterystycznym dla 
siebie wdziękiem, poprowadziła Wan-
da Bargiełowska – Bargieyllo. Arie 
operowe z oper: Donizettiego, Verdiego, 
Belliniego, Bizeta i Moniuszki, w wyko-
naniu: Magdaleny Idzik - mezzosopran, 
Anny Kutkowskiej - Kass – sopran, 
Mirosława Starza - tenor, przy akompa-
niamencie fortepianowym Roberta Mo-
rawskiego, zauroczyły publiczność, któ-
ra – mimo deszczu – licznie przybyła do 
Oblęgorka i oddała się muzycznej roz-
koszy. Największe brawa artyści otrzy-
mali za duety operowe z oper: Norma - 
Beliniego, Lakme - Delibes”a, Straszny 
Dwór - Moniuszki oraz Koty - Rossinie-
go. Były więc: bisy, burza braw i kwiaty 
dla wykonawców i prowadzącej. Wanda 
Bargieyllo, rozemocjonowana, zachwy-
cona klimatem wieczoru, podarowała 
własne kwiaty wójtowi gminy, dziękując 
za sympatyczny sponsoring imprezy.

Za wspaniałe przeżycia podziękował 
wykonawcom i organizatorom koncertu, 
w imieniu rodziny autora „Trylogii” – 
Juliusz Sienkiewicz, wnuk Henryka.

Tekst i fot.: J. Kosowski

Koncert u Henryka

Przeboje operowe 
i nie tylko...

Występ Małgorzaty Idzik oraz Anny 
Kutkowskiej – Kass.
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I Oblęgórski Wieczór Kupały

Pogoda, mimo deszczowych zapo-
wiedzi, okazała się, na początku festynu, 
łaskawa dla organizatorów, toteż wszyst-
kie atrakcje przeniesiono przed świetli-
cę: konferansjerzy: Ryszard Mikurda 
oraz Ryszard Zięzio najpierw powitali 
uczestników biesiady, z niecodziennymi 
gośćmi: znaną kompozytorką, autorką 
popularnej „Małgośki” od wielu lat śpie-
wanej przez Marylę Rodowicz – Kata-
rzynę Gaertner i jej męża - Kazimie-
rza Mazura, popularnego przed laty 
Tomaszka z serialu „Noce i Dni”. Pan 
Kazimierz (bez próby) odczytał znane na 
świętokrzyskiej ziemi, legendy związa-
ne ze Świętojankami. Gospodarze wie-
czoru: Henryk Zapała oraz Mieczysław 
Nowek przywitali uczestników festynu 
i zaproszonych gości: sekretarz gminy 
Elżbietę Chłodnicką, a także: Zbignie-
wa Banaśkiewicza - dyrektora Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
oraz Stanisława Zdyba – prezesa Banku 
Polskiej Spółdzielczości.

Nagle,  na pochmurnym niebie,  zza 
lasu ukazała się... czarownica na miotle, 
jakby przed chwilą wystartowała z Ły-
sej Góry. Zaczęła krążyć nad świetlicą, 
budząc powszechne zainteresowanie. 
Kiedy wylądowała, okazało się, że jest 
to latający model Baby Jagi, wykona-
ny przez 8-krotnego mistrza świata w 
modelarstwie - Władysława Herbusia  
z Kielc. Oczywiście, autor modelu otrzy-
mał wielkie oklaski za tę niespodziankę. 
Teraz można było już na dobre rozpo-
cząć Wieczór Kupały !

A złożyło się na niego wiele atrakcji 
i niespodzianek: występy piosenkarki 
Ani Molisak z Kielc, zespołu młodych... 
czarownic z ZPO w Oblęgorku, liczne 
konkursy dla dzieci i dorosłych, włącz-
nie z nadmuchiwaniem balonów, który 
wygrała p. sekretarz gminy. Dzieci ma-
lowały czarownicę, czytały bajki, grały  
z tenisa stołowego, otrzymując w nagro-
dę upominki rzeczowe. 

Wielkim powodzeniem cieszyły się 
potrawy regionalne, przygotowane przez 
mieszkanki sołectwa. Pyszny żurek, pie-
rogi, ciasta różnorodne, a także kiełbasa 
z grilla szły jak przysłowiowe, chrupiące 
bułeczki. Bezkonkurencyjny okazał się 

Festyn z wojewodą !
W niedzielne popołudnie - 21 czerwca br. - przy świetlicy „Na Skałce” w Oblę-
gorze, zebrali się mieszkańcy tej miejscowości oraz sąsiednich wiosek na I Oblę-
górskim Wieczorze Kupały. Impreza została zorganizowana  staraniem sołtysa 
wsi Henryka Zapały, przy wsparciu wójta gminy Strawczyn Tadeusza Tkaczy-
ka, radnego Mieczysława Nowka oraz licznych sponsorów.

tyny Pałki – Koruby, która przyjecha-
ła, by promować swoje akcje: pokazy 
udzielana I pomocy podczas wypadków 
na drogach oraz akcję „Przeszczep ratuje 
życie”. Pierwsza dama województwa po-
zdrowiła uczestników Wieczoru Kupały 
i zachęciła do udziału w tych pożytecz-
nych przedsięwzięciach.

Zabawa trwała do późnego wie-
czora, kiedy to rzęsisty deszcz zmusił 
biesiadników do odwrotu. I Oblęgorki 
Wieczór Kupały należy jednak uznać 
za udany. Mieszkańcy Oblęgora zrobili 
dobry początek, impreza pewnie uzyska 
stałe miejsce w kalendarzu kulturalnych 
przedsięwzięć w tej miejscowości. 

Organizatorzy dziękują sponso-
rom imprezy: KRUS Kielce, Masarni  
A. Woldera, Wydawnictwu Bog - Art., 
Małgorzacie i Markowi Bosak, Marze-
nie, Wiesławowi, Krzysztofowi Gaweł, 
Beacie i Bogdanowi Frączkowskim, 
Monice, Mariuszowi Olejarczyk, Wi-
toldowi Wawrzeńczykowi, Mariuszo-
wi Zapale oraz patronowi medialne-
mu - Radiu „Kielce”.  (Kos.)

Niecodzienni goście: Katarzyna Gaertner - słynna kompo-
zytorka oraz jej mąż - Kazimierz Mazur, aktor - popularny 
Tomaszek z filmu pt.”Noce i dnie”.

jednak chlebek ze 
smalcem i kiszone 
ogórki. Za specja-
łami tymi ustawiały 
się kolejki biesiad-
ników.

I kolejna niespo-
dzianka: przy war-
kocie motocykli, na 
plac wjechały cza-
rownice z miotłami, 
w świętokrzyskich 
zapaskach - to 
członkowie Kielec-
kiego Klubu Moto-
rowego uświetnili 
Wieczór Kupały. 

Miłą niespo-
dzianką była wizyta 
wojewody święto-
krzyskiego Bożen-

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Ko-
ruba wpisuje się do księgi pamiątkowej świetli-
cy w Oblęgórze, obok – radny Stanisław Zdyb.Publiczność na imprezie świętojańskiej dopisała.
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W ostatni weekend czerwca,  
w Strawczynie odbył się festyn gmin-
ny, z udziałem delegacji niemieckich 
sportowców – piłkarzy z zaprzy-
jaźnionego Dorfstadt, którzy wzięli 
udział w turnieju piłkarskim.

Goście dopingowali 150 kolarzy, 
którzy w sobotę – 27 czerwca wzięli 
udziale Ogólnopolskim Wyścigu Kolar-
skim „Masters 2009”, szlakami pisarzy 
ziemi strawczyńskiej: Stefana Żerom-
skiego i Henryka Sienkiewicza. Wyścig 
przeprowadzono w kilku kategoriach  
o puchary ufundowane przez wójta na-
szej gminy. Wręczyła je, na trybunie boiska 
gminnego, sekretarz Elżbieta Chłodnicka.

Ciekawym wydarzeniem sporto-

wym był turniej piłkarski z udziałem 
Lechii Strawczyn, drużyny DEFRO 
oraz zawodników niemieckich. Gospo-
darze nie okazali się zbyt gościnni: Le-
chia wygrała z Dorfstadt 7:1, a DEFRO 
1:0. W meczu o zwycięstwo w turnie-
ju Lechia zremisowała z DEFRO 1 : 1 

Z udziałem sportowców z Dorfstadt

Festyn gminny
i wygrała zawody. Puchary wręczyła 
uczestnikom turnieju sekretarz gminy 
Elżbieta Chłodnicka.

Tego samego dnia, po południu, na 
boisku odbył się festyn rodzinny, zorga-
nizowany przez Gminną Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 

przy współudziale Gminnego Ośrodka 
Kultury. Ciężar organizacji imprezy 
wzieły na siebie: Kazimiera Jarząbek 
- podinspektor ds. działalności gospo-
darczej i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz Bożena Suchenia 
- członkini GKRPA.

W programie uwzględniono m.in. 
pogadankę terapeuty na temat szkodli-
wości nadużywania alkoholu i używania 
narkotyków, konkursy i quizy z zakresu 
wiedzy na powyższy temat, z atrakcyj-
nymi nagrodami dla wszystkich uczest-
ników. Zabawę zapewnił miejscowy ze-
spół muzyczny, a całość prowadził Wit 
Chamera z Impresariatu Artystycznego 
„KREATOR” z Kielc.

Obrady otworzył przewodniczący rady 
Wiesław Piotrowski, witając jej uczestni-
ków z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni 
przeszli do jego realizacji.

Informacje o realizacji uchwał RG oraz 
o pracy wójta między sesjami przedstawi-
ła sekretarz gminy Elżbieta Chłodnicka 
(omówienie publikujemy oddzielnie). 
Radni podjęli następnie uchwałę o zmia-
nach w budżecie gminy na rok bieżący, 
przedstawionych przez skarbnika Justynę 
Stępień. Polegają one m.in. na zmniejsze-
niu planu dochodów budżetowych o bli-
sko 640 tys. zł oraz na zmniejszeniu planu 
wydatków budżetowych o kwotę ponad 
426 tys. zł. Rada zmieniła także uchwałę 
z kwietnia br., ustalając deficyt budżetu 
gminy na ten rok w  wysokości 5.989 tys. 
zł, który zostanie pokryty z kredytów i po-
życzek oraz nadwyżki budżetowej (ponad 
1 mln zł) z lat ubiegłych.

Do spraw finansowych nawiązywała 
kolejna uchwała w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW 
w kwocie przeszło 2,1 mln zł na budowę 
kanalizacji sanitarnej Kuźniaki – Ruda 
Strawczyńska. Pierwsza transza pożycz-
ki – 1,4 mln zł – zostanie zaciągnięta  
w 2009 r., druga zaś – 734 tys. zł – w 2010 
r. Całkowita spłata pożyczki nastąpi do 
2012 roku. Źródłem spłaty będą wpływy 
z podatków lokalnych.

Radni wyrazili zgodę na wyodrębnie-
nie z budżetu gminy 2010 roku tzw. Fun-
duszu Sołeckiego. Do podjęcia decyzji 
(na tak lub nie) zobowiązywała ich usta-

wa z 20 lutego br. o funduszu sołeckim. 
Wyrazili także zgodę na udzielenie pomo-
cy finansowej Starostwu Powiatowemu,  
w kwocie 764 tys. zł, na budowę kładki 
dla pieszych, wraz z chodnikiem i remon-
tem mostu, w ciągu drogi powiatowej  
w m. Niedźwiedź. 

Kolejna uchwała dotyczyła programu 
profilaktyki zakażeń meningokokowych, 
który zakłada zaszczepienie młodzieży 
w wybranej grupie wiekowej, z gminy 
Strawczyn, w celu wytworzenia w ich or-
ganizmach swoistych przeciwciał przeciw 
bakteriom, co uchroni przed zachorowa-
niem.

Radni ustalili także zasady refundacji 
kosztów zakupu urządzeń grzewczych 
wytwarzających ciepło z energii słonecz-
nej. Wysokość refundacji wynosi 25 % 
udokumentowanych rachunkami kosz-
tów zakupu urządzeń, lecz nie więcej niż 
2.500 zł.

Kolejne uchwały dotyczyły: zalicze-
nia i ustalenia przebiegu istniejących dróg 
gminnych, zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narko-
manii i Przemocy na rok 2009, regulami-
nu określającego wysokość oraz warunki 
przyznawania dodatków nauczycielom, 
zmian w Wieloletnim Planie Inwesty-
cyjnym, opinii (negatywnej) do projektu 
obszaru Natura 2000, określenia składu 
Rady Społecznej ZOZ w Strawczynie: 
przewodniczący Wiesław Piotrowski, 
Włodzimierz Bogusz – przedstawiciel 
wojewody oraz członkowie: Małgorza-

ta Wawrzeńczyk, Stanisław Gieroń  
i Włodzimierz Szczepański. Radni wyra-
zili negatywną opinię o likwidacji Porad-
ni Kardiologicznej i Endokrynologicznej  
w Woj. Specjalistycznej Przychodni Gruź-
licy i Chorób Płuc w Kielcach.

Przewodnicząca zespołu ds. nazew-
nictwa ulic na terenie gminy Anna Dzie-
wanowska zdała relację z aktualnych 
ustaleń z mieszkańcami dotyczącymi tego 
problemu. Opracowano ankietę dla ośmiu 
sołectw: najwięcej wniosków o nadanie 
nazw ulicom zgłosili mieszkańcy: Cheł-
miec, Oblęgorka oraz Strawczynka, naj-
mniej – Oblęgorka.

Radni zapoznali się także ze stanem 
bezpieczeństwa, porządku publiczne-
go i ochrony p. poż. na terenie gminy.  
W imieniu komendanta Komisariatu Poli-
cji w Strawczynie problem zreferował Pa-
weł Banaśkiewicz, zaś o bezpieczeństwie 
pożarowym – zastępca komendanta gmin-
nego OSP Karol Picheta. Liczba prze-
stępstw i wykroczeń ma tendencję zniż-
kową i pozwala mieszkańcom gminy na 
spokojne życie.  Większe jest natomiast 
zagrożenie pożarowe: w ub. roku straża-
cy ugasili 86 pożarów i zlikwidowali 15 
innych zagrożeń. Dlatego systematyczne 
podnoszenie poziomu wyszkolenia stra-
żaków oraz wyposażenia jednostek jest 
uzasadnione. Cieszy fakt włączenia do 
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśni-
czego jednostki OSP w Promniku.

Jedyna interpelacja, złożona przez 
radnego Stanisława Zdyba, dotyczyła 
budowy drogi gminnej oraz chodnika Ob-
lęgorek – Kurniki. Wójt poinformował, iż 
ogłoszony przetarg na budowę tej drogi, 
wraz z poboczem, został rozstrzygnięty, 
wygrała firma „CEZET” ze Starachowic. 
Chodnika, póki co, nie przewiduje się przy 
tej drodze ze względu na to, że prowadzić 
ona będzie tylko do trzech gospodarstw. 
W przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, 
zostanie on uwzględniony w budżecie 
gminy. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Będzie Fundusz Sołecki w 2010 roku
Stan bezpieczeństwa w gminie

Kilka ważnych uchwał podjęli radni Rady Gminy na sesji ostatniego dnia 
czerwca br. M.in. o wyodrębnieniu z budżetu gminy 2010 roku tzw. Funduszu So-
łeckiego, o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
oraz o określeniu składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Samorządo-
wego ZOZ. Radni wysłuchali także informacji o stanie bezpieczeństwa w gminie.
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15 czerwca br. firma „ELTAR” – wy-
konawca kanalizacji: Kuźniaki – Ruda 
Strawczyńska – wystąpiła z pismem  
o wyrażenie zgody na przerwanie prac 
w czerwcu i lipcu br. Zgodę wyrażono, 
pod warunkiem, że wykonawca nadrobi 
zaległości do końca listopada br.

Kontynuowane są prace przy budo-
wie zbiornika Strawczyn. W związku  
z opóźnieniem, wystąpiono z pismem do 
wykonawcy o nadrobienie powstałych 
zaległości.

Dokonano odbioru I etapu budowy 
boiska do piłki nożnej, w ramach za-
dania: Centrum Sportowo-Rekreacyjne  
w Strawczynku. Podpisano umowę na 
dofinansowanie tego zadania.

Trwają roboty projektowe konstruk-
cji dachu na budynku SP w Korczynie. 
Oddano do użytku i rozliczono zadanie 
pn. „Moje boisko – Orlik 2012” w Straw-
czynie. Złożono wniosek do „Krajowej 
Federacji Sportu dla Wszystkich” o dofi-
nansowanie kompletu sprzętu sportowe-
go na kompleks boisk sportowych „Orlik 
2012”.

Trwa realizacja projektów pn. „Re-
mont strażnicy w Strawczynie” i „Plac 
zabaw pod modrzewiem” (Ruda Straw-
czyńska) w ramach Świętokrzyskiego 
Programu Odnowy Wsi 2009. Także 
przy dokumentacji dla zadania „Rewita-
lizacja miejscowości Strawczyn”.

Przygotowano i zgłoszono wnioski  
o dofinansowanie, w ramach: PROW 
2007 – 2013: zagospodarowanie cen-
trum Strawczyna; Centrum Sportowo-
Rekreacyjne w Promniku, budowa kana-
lizacji w Chełmcach wraz z przerzutem 
ścieków do Strawczynka, zakup kopar-
ko-ładowarki dla ZGK.

Złożono wniosek o dofinansowanie 
ekspertyzy konserwatorskiej dworku  
i parku w Promniku.

Trwają prace na rzecz LGD „Dorze-
cze Bobrzy” oraz w ramach programu 
Komisji Europejskiej URBACT II, two-
rzy się lokalne plany działania. Przygo-
towano dokumentację do konkursu orga-
nizowanego przez LGD – „Bobry – LGD 
Dorzecze Bobrzy”. Zgłoszono: GOK  
i UG Strawczyn. Nagrodę otrzymał GOK 
za działania na rzecz rozwoju LGD.

Trwają prace zmierzające do wpro-
wadzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gm. 
Strawczyn w granicach sołectw: Chełm-
ce, Oblęgorek, Promnik, Ruda Straw-

czyńska, Strawczynek oraz indywidual-
na zmiana w Hucisku.

W zakresie dróg gminnych: popra-
wiono nawierzchnie poprzez wysypanie 
kruszywa na drogi w Korczynie, Oblę-
górze, Kuźniakach, Chełmcach, rozpo-
częto modernizację drogi dojazdowej 
do pól i łąk w m. Strawczyn – Zagości-
niec, wykoszono pobocza przy drogach 
gminnych, wykopano rowy przy dro-
gach w Promniku – ul. Piaskowa, Straw-
czynku – plac, Oblęgórze – Huta Górna  
i Huta Dolna, wykonano zjazdy na pola 
w Promniku, Oblęgórze i Strawczynku, 
pomalowano przystanki autobusowe, 
naprawiono ubytki w drodze gminnej 
Chełmce, k. szkoły, podpisano umowę 
na przebudowę drogi gminnej Oblęgo-
rek – Kurniki.

GOK był organizatorem, bądź współ-
organizatorem imprez: V Unijnego Ma-
ratonu Pieszego po Górach Świętokrzy-
skich, „Polska Biega”, rajdu pieszego na 
Górę Perzową dla 20 dzieci uczestniczą-
cych w zajęciach świetlicowych, festy-
nów w Oblęgorku, Niedźwiedziu, Prom-
niku i „I Oblęgórskiej Nocy Kupały”.

3 maja br. odbyła się Akcja „Krew 
darem życia”, w której wzięło udział 158 
osób - oddały 71,1 l krwi. Akcja połączo-
na była z Dniem Strażaka”.

W dniach: 26 maja – 1 czerwca br. 
gmina wzięła udział w Ogólnopolskim 
Sportowym Turnieju Miast i Gmin – na 
podsumowaniu akcji 30 czerwca w Kiel-
cach, gmina otrzymała wyróżnienie – 
statuetkę.

W dniach 26-28 czerwca, w ramach 
współpracy z niemiecka gminą, gościli-
śmy piłkarzy z FC Dorfstadt (o pobycie, 
jak również  o festynie GKPiRPA, wyróż-
nieniu w plebiscycie „EURO-GMINA,  
o XV Konkursie Sienkiewiczowskim pi-
saliśmy lub piszemy oddzielnie).

25 maja wójt spotkał się ze związ-
kami zawodowymi nauczycieli, projekt 
uchwały w tej sprawie został wniesiony 
na sesję Rady Gminy. Do końca maja br. 
zostały zatwierdzone projekty arkuszy 
organizacyjnych szkół w gm. Strawczyn, 
na rok szkolny 2009/2010.

295 wniosków o przyznanie stypen-
dium szkolnego dla 647 uczniów oraz  
1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolne-
go ze względu na wypadek losowy, zo-
stało złożonych do UG. Wszystkie roz-
patrzono pozytywnie. Stypendia zostały 
wypłacone na kwotę 176.040 zł.

Do Kuratora Oświaty wystosowane 
zostało pismo o przydzielenie GIM-busa 
niezbędnego do przewożenia dzieci do 
szkół.

W ramach współpracy gminy z Fun-
dacją „Pomóżmy Marzeniom” zorgani-
zowany został wyjazd na „zieloną szko-
łę” do Łeby 40 dzieci z najuboższych 
rodzin.

W ramach Programu COMENIUS, 
w dniach: 23 – 28 czerwca br., SP  
w Promniku gościła delegację z Hiszpa-
nii i Anglii.

W ramach współpracy z Powiato-
wym Urzędem Pracy podjęte zostały 
aktywne formy działania w zakresie bez-
robocia. Na wnioski z gminy: w maju  
i czerwcu br. zorganizowano roboty pu-
bliczne dla 5 osób. Wysłano też wnioski 
o zorganizowanie robót publicznych dla 
kolejnych 4 osób oraz stażu w UG dla  
5 osób. Na razie brak odpowiedzi.

Wójt w omawianym okresie uczestni-
czył w licznych wyjazdach, spotkaniach, 
szkoleniach i wyjeździe studyjnym, zor-
ganizowanym przez Zw. Miast i Gmin 
Woj. Świętokrzyskiego.

W maju zakończyła się dwumie-
sięczna kompleksowa kontrola gminy 
przeprowadzona przez Regionalna Izbę 
Obrachunkową w Kielcach. 18 czerwca 
br. miała miejsce jednodniowa kontrola 
Wydziału Kontroli i Nadzoru UW. Od-
była się comiesięczna narada kadry kie-
rowniczej UG i kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy.

W Promniku, 30 czerwca br., odbyła 
się uroczystość włączenia jednostki OSP 
do KSR-G (piszemy o tym oddzielnie).

Wójt informuje, iż zatwierdzone zo-
stały do realizacji 4 projekty w ramach 
PO Kapitał Ludzki, dotyczące organiza-
cji przedszkoli, tzw. unijnych, w Straw-
czynku, Chełmcach, Promniku i Niedź-
wiedziu.

W ramach programu Operacyjnego 
– Rozwój Polski Wschodniej, wójt pod-
pisał list intencyjny na rzecz utworzenia 
konsorcjum pn. „Świętokrzysko-Pod-
karpacki Klaster Energetyczny”, który 
dotyczy wdrożenia celów nowej polityki 
energetycznej Unii Europejskiej. Wkład 
własny wyniósłby 15 tys. zł.

W omawianym okresie wójt wydal 
17 zarządzeń dotyczących ważnych pro-
blemów gminy.

Z prac wójta  
między sesjami Rady Gminy

Od sesji - 24 kwietnia br. do obrad Rady Gminy - 30 czerwca br. wójt nadzorował bądź wykonywał prace związane z: 
określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, ustosunkowaniem się do wniosków komisji RG, analizą realizacji budżetu 
gminy, przygotowaniem projektów uchwał rady oraz prowadzonymi inwestycjami.



W dniach 13 - 14 czerwca br. zakoń-
czyły się rozgrywki piłkarskie, w których 
występowała - w lidze okręgowej - Lechia 
Strawczyn. Piszemy – występowała, bo od 
nowego sezonu 2009/2010 nasz klub za-
gra w klasie A, do której spadł, zajmując  
w swojej grupie 10 miejsce.

W 30 meczach nasi piłkarze zgromadzili 
tylko 46 pkt., co dało im 10 miejsce w tabeli 
na 16 zespołów. Zawodnicy strzelili 65 bra-
mek, tracąc 52.

Jest jeszcze szansa na grę w lidze okrę-
gowej, albowiem rozpatrywany jest wniosek 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
Mazowieckiego ZPN w sprawie powiększe-
nia III ligi, grupy VII, w sezonie 2009/2010, 
do 18 drużyn. W przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia i zaakceptowania wniosku przez 
PZPN, Lechia pozostałaby w lidze okręgo-
wej. Kibicom pozostaje więc cierpliwie cze-
kać na decyzję...

Lechia spadła  
do klasy A ?

Piłkarze zakończyli rozgrywki

Nagrody Bobra LGD „Dorzecze Bobrzy”

GOK Strawczyn 
wśród laureatów !

Po raz pierwszy od powołania przez 
władze Lokalnej Grupy Działania „Dorze-
cze Bobrzy”, swojej Nagrody Bobra, roz-
dano te trofea.

Miło nam donieść, iż w kategorii - insty-
tucja wyróżniająca się w działalności na rzecz 
LGD, nagrodę otrzymał Gminny Ośrodek 
Kultury w Strawczynie m.in. za populary-
zację tej organizacji.

W kategorii: osoba wyróżniająca się  
w działalności na rzecz LGD: statuetkę bo-
bra otrzymali: Zbigniew Krakowiak - gmina 
Mniów oraz Mirosława Mochocka - Święto-
krzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

W kategorii najlepszy produkt turystycz-
ny, laureatem zostało Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne w Jeżynowie - Jerzy Wawrzeńczyk 
- gmina Piekoszów.

Kustosz, Lidia Putowska prezentuje pro-
fesorowi, w towarzystwie rodziny pisa-
rza, pamiątki w salonie muzeum.

Profesor Zemła przyznał, że z ogrom-
nymi oporami decydował się na przyjęcie 
propozycji jaką złożył mu wiceprezydent 
Kielce Czesław Gruszewski. W efekcie 
sam dla siebie zrobił konkurs i przygo-
tował dwa projekty, z których zaprezen-
tował jeden. - Wykonanie tego pomni-
ka to zadanie nie tylko rzeźbiarskie, ale  
i urbanistyczne. On musi organizować 
przestrzeń wokół. To musi być miejsce, 
gdzie ludzie będą się chcieli spotykać, 
musi być otoczone zielenią i przytulne.

17 czerwca br. w Kielcach odbyła się 
prezentacja projektu pomnika w Kielcach: 
profesor umieścił postać siedzącego pi-
sarza na cokole. Rzeźba z brązu ma mieć 
3 metry wysokości, cokół 1 m a schody 
60 cm. Kolumna z marmuru, która stanie 
obok 8 m. Na cokole widnieje napis Qvo 
vadis ? - Dokąd podążasz. - Myślę, że nie 
tylko Sienkiewicz zadawał sobie to pyta-
nie, każdy może je sobie postawić - wyja-
śniał symbolikę swej pracy Gustaw Zemła. 
Z tyłu cokołu znajduje się orzeł jagielloń-
ski nawiązujący do powieści „Krzyżacy”  
i „Potop” oraz płomienie przypominające  
o „Ogniem i mieczem”.

Kolumna z płonącymi laurami to  
z kolei nawiązanie do sztuki, jej żarliwości  
a także do miłości, dobroci, geniuszu Sien-
kiewicza. Jej antyczna forma koresponduje 
z „Qvo vadis”. - Ale niech każdy odczyta 
ten pomnik jak chce - wzbraniał się przed 
głębszą interpretacją profesor. 

Po południu prof. Zemła gościł w Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 
gdzie podejmował go wójt gminy Straw-
czyn – Tadeusz Tkaczyk oraz rodzina 
wielkiego pisarza: wnuczka - Jadwiga 
oraz prawnuk - Jerzy Sienkiewiczowie. 
Po siedzibie autora „Trylogii” zacnego go-
ścia oprowadzała kustosz muzeum Lidia 
Putowska. Dodajmy, że profesor został 
przyjęty z niezwykle gościnnie, z kapelą 
„Strawczynioków” na czele.

Gustaw Zemła był po raz pierwszy  
z wizytą w Oblęgorku i -  jak przyznał - jest 
oczarowany urokiem i klimatem pałacyku 
oraz pamiątkami po wielkim pisarzu. Bez-
pośrednia rozmowa z bliskimi członkami 
rodziny pisarza będzie miała ogromne zna-
czenie podczas tworzenia pomnika twórcy 
„Quo vadis”.

Profesor Zemła w Oblęgorku

Wśród potomków Sienkiewicza
Prezydent Kielc zwrócił się do znanego rzeźbiarza - prof. Gustawa Zemły 

– autora m.in. pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach oraz dwóch po-
mników Sienkiewicza - w Bremie i Warszawie, o zaprojektowanie i wykonanie 
pomnika Henryka Sienkiewicza, który stanie na początku ulicy wielkiego pisa-
rza w Kielcach, niedaleko od Kieleckiego Centrum Kultury.

Prof. Gustaw Zemła, w rozmowie z Jadwigą i Jerzym Sienkiewiczami, w gabinecie pisarza.

Prof. Zemła z makietą pomnika autora „Trylogii”.


