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Akcja „Krew darem życia”

Z sesji Rady GminyRaport z budowy

Strawczynada, to przede wszystkim 
akcja „Krew darem życia”, w której 
nasza gmina od lat należy do najofiar-
niejszych w regionie. Dzięki postawie 
mieszkańców oraz ludzi zaprzyjaź-
nionych z gminą, każdego roku Bank 
Krwi zasilany jest potężną dawką tego 
najcenniejszego leku. Mamy nadzieję, 
że tak będzie i w roku bieżącym. Tym 
bardziej, że sytuacja na runku krwi 
jest tragiczna.

Chorym na ratunek

Zapraszamy  
na „Strawczynadę 2010” !

Niedziela, 22 sierpnia br.

- czytaj na str. 3

Nazwy ulic  
w sołectwie  

Chełmce
Bieżące zmiany w budżecie gminy 

na 2010 rok, poprawki do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego sołectwa Ruda Strawczyńska, 
decyzja w sprawie nadania ulic w so-
łectwie Chełmce oraz zmiany w Gmin-
nym Programie Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, to 
główne tematy obrad radnych na sesji 
RG 30 lipca br.

Obrady rozpoczął przewodniczą-
cy rady Wiesław Piotrowski, witając 
uczestników sesji, z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem. Radni przyjęli porządek 
obrad i przeszli do jego realizacji.

Pływalnia w Strawczynku, będąca częścią zadania pn. Centrum Sportowo 
– Rekreacyjne, rośnie jak na drożdżach ! Obecnie ściany zewnętrzne są ociepla-
ne, wewnątrz trwają roboty przy niecce basenu, „dzikiej rzece”, czyli atrakcji  
z rwącą wodą w małym basenie, montowane są dżakuzi, trwają prace w po-
mieszczeniach towarzyszących inwestycji.

Przypomnijmy, że  w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Strawczynku - po 
wybudowaniu boiska do piłki nożnej wraz z nowoczesnymi bieżniami - w trakcie 
realizacji jest II etap tego zadania - budowa krytej pływalni oraz zlokalizowanych  
w niej obiektów towarzyszących (pisaliśmy o nich w poprzednich wydaniach gaze-
ty). Zadanie ma być ukończone w połowie przyszłego roku.

Dobre tempo prac na pływalni
Zalew w Strawczynie gotowy do oddania

Po raz pierwszy publikujemy zdjęcie z wnętrza pływalni: niecka basenu (12 x 25 m) 
czeka na położenie glazury.
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dokończenie ze str. 1

W interpelacjach głos zabrali: Stani-
sław Zdyb – zgłosił konieczność popra-
wienia nowej drogi na działki budowla-
ne w Oblęgorku, z której woda zalewa 
(złe wyprofilowanie drogi) posesje oraz 
Mieczysław Nowek – zniszczona droga 
i zamulony przepust w Oblęgorze. Wójt 
obiecał zając się tymi problemami.

Zmiany w budżecie gminy omówiła 
skarbnik Justyna Stępień. Wynikają one 
m.in. z dotacji Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i GW na eliminowa-
nie azbestu oraz dofinansowania projek-
tów gminnych (plac zabaw w Oblęgorku 
oraz zakup instrumentów dla gminnej 
orkiestry dętej - piszemy na ten temat 
oddzielnie). W związku z tym zwiększo-
no plan dochodów gminy o 225 tys. zł 
oraz zwiększono plan wydatków gminy  

Z sesji Rady Gminy

Nazwy ulic w sołectwie  
Chełmce

o 311 tys. zł. M.in. dotacje,  na wykonanie 
krótkich odcinków wodociągu w Bugaju 
oraz kanalizacji w Oblęgorku, otrzymał 
Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zmieniono też zapis w uchwale z 15 
czerwca br., który otrzymał brzmienie: 
„ Deficyt budżetu gminy w wysokości 
17.103.000 zł zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z: zaciąganych 
kredytów w kwocie 13.779.429 zł, poży-
czek- w kwocie 2.274.000 zł oraz wol-
nych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym bu-
dżetu gminy wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
w kwocie 1.049.571 zł”.

Radni dokonali zmiany uchwały  
w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego sołectwa 
Ruda Strawczyńskiej – poprawki zaleca-
ne przez Urząd Wojewódzki.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
nadania nazw ulic w sołectwach Chełmce 
i Bugaj. Nazwy nadano 23 ulicom. Zmie-
niono też zapisy w uchwale dotyczącej 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
polegające na dofinansowaniu wypoczyn-
ku dla dzieci z rodzin ubogich, szkoleń  
i kursów specjalistycznych dla członków 
komisji, kampanii oraz programów profi-
laktycznych i edukacyjnych.

Przewodnicząca zespołu, przepro-
wadzającego badanie ankietowe wśród 
mieszkańców Oblęgora – Anna Dzie-
wanowska, poinformowała o wynikach 
swoich prac: spośród 198 ankietowa-
nych mieszkańców tej miejscowości  
65 % opowiedziało się za wprowadze-
niem nazw ulic. W związku z tym radni 
podjęli decyzję o nadaniu nazw w Oblę-
gorze. Powołano zespół, który przedsta-
wi wyniki pracy do 5 września br.

Przewodniczący Rady Gminy odczy-
tał następnie pisma, jakie wpłynęły do 
rady, a dotyczące m.in.: remontu dachu 
na szkole w Korczynie oraz pomocy po-
wodzianom w Gąbinie i Nowym Korczy-
nie. (Kos.)

W zakresie inwestycji:
- zakończono dobudowę sieci kanali-

zacyjnej w Rudzie Strawczyńskiej, zgod-
nie  z umową zawartą – 22 czerwca br.  
z PW „Eltar”,

- kontynuowane są prace przy budo-
wie kanalizacji w Chełmcach oraz przy  
budowie zbiornika wodnego „Strawczyn” 
- termin zakończenia: 15 sierpnia br.,

- dokonano poprawy (nawiezienie 
kruszywem) nawierzchni dróg gminnych  
w sołectwach: Promnik – Madejówka, 
ul. Strażacka, Oblęgór – Osiczyna, Ruda 
Strawczyńska – Czubacz, Zagościniec, 
Oblęgorek od modrzewi do bramy RSP, 
Korczyn – Graby, Rożniska, droga do 
Rausa, Sochów, Kopaniny, Strawczyn – 
koło piekarni, Hucisko – Przydatek. Na-
prawiono także przepusty pod drogami 
gminnymi w Niedźwiedziu – Zaskalu, 
Promniku, ul. Zachodnia, Korczynie – 
Stary Łaz oraz Akwizgranie. Wykoszono 
pobocza i rowy przy drogach gminnych 
a także wyremontowano przystanki auto-
busowe.

Trwają prace przy budowie II i III 
etapu Centrum Sportowo-Rekreacyjne-
go w Strawczynku, Centrum Strawczy-
na i Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym  
w Promniku.

W zakresie oświaty:
- Do UG wpłynęły 3 wnioski o dofi-

nansowanie kosztów związanych z kształ-
ceniem pracowników młodocianych,

- Stowarzyszenie Nauczycieli i Wy-
chowanków w Kielcach przyznało 9 
miejsc na wypoczynek letni dla dzieci  
z terenu gminy, w miejscowości Ząb,  
w terminie od 27 lipca do 5 sierpnia br.,

- w ramach współpracy gminy z Fun-
dacją „Pomóżmy Marzeniom”, zorgani-
zowany został wyjazd na „zieloną szko-
łę” dzieci z najuboższych rodzin. Wyjazd 
do Zakopanego odbył się w dniach: od 12 
do 19 czerwca br. Wzięło w nim udział 20 
dzieci ze szkół podstawowych z Promni-
ka i Korczyna.

- w dniach 14-16 lipca br. zostały 
wypłacone stypendia socjalne dla 460 
uczniów na łączną kwotę 128.263 zł,

- w czerwcu br. odbyły się liczne fe-
styny szkolne z udziałem dzieci, rodzi-
ców oraz gości zaproszonych,

- obecnie w placówkach oświatowych, 
na terenie gminy, trwają prace remonto-
wo-modernizacyjne przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego 2010/2011.

- odbyły się comiesięczne narady ka-
dry kierowniczej UG i kierowników jed-
nostek organizacyjnych.

Poza bieżącą pracą analizowane były 
tematy związane z: realizacją kalendarza 
wyborczego – wybory prezydenta RP, 
Powszechnym Spisem Rolnym 2010, 
wykonaniem budżetu gminy za I półro-
cze br., informacją o sprawowaniu przez 
wojewodę świętokrzyskiego nadzoru nad 
działalnością jednostek samorządu tery-
torialnego w 2009 r.

Ponadto spotkał się Komitet Organi-
zacyjny obchodów Święta Gminy „Straw-
czynada 2010”.

Wójt uczestniczył w licznych spotka-
niach, konferencjach i naradach, repre-
zentując  interesy gminy.

Gospodarz gminy podpisał umowy 
na: dofinansowanie budowy drogi po-
wiatowej, etap I, na kwotę 825 tys. zł, 
zaciągnięcie pożyczki w BGK na budowę 
kanalizacji w Chełmcach, modernizację 
ścieżki – dojścia do kapliczki św. Rozalii 
na terenie rezerwatu geologiczno – przy-
rodniczego „Perzowa Góra”.

23 czerwca br. odbyła się uroczysta 
sesja RG z okazji 20-lecia samorządu te-
rytorialnego (obszerną relację zamieścili-
śmy w poprzednim numerze „ZS”).

W tym czasie wójt wydał 13 zarzą-
dzeń w sprawach ważnych dla gminy.

Z prac wójta między  
sesjami Rady Gminy

Od sesji, która odbyła się 15 czerwca br., wójt gminy wykonywał bądź nad-
zorował prace związane z: przygotowaniem materiałów na uroczystą sesję RG 
z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego, która odbyła się 23 czerwca br. w 
Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie, określeniem sposobu realizacji 
uchwał RG, przygotowaniem projektów uchwał, analizą wniosków z sesji i ko-
misji rady, analizą wykonania budżetu gminy za I półrocze br., prowadzeniem 
inwestycji na terenie gminy.
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dokończenie ze str. 1
- W okresie wakacyjnym drastycznie 

spada liczba czynnych krwiodawców. 
Obecna sytuacja jest tragiczna – przy-
znaje Mira Kozak z działu promocji 
Świętokrzyskiego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa. Brakuje nam 
każdej grupy krwi, a w szczególności 
grup o ujemnym Rh. Został nam do dys-
pozycji całego województwa jedynie 
żelazny zapas krwi, który musimy mieć 
w razie jakiś nieprzewidzianych wypad-
ków. To jest 10 do 20 jednostek każdej 
grupy. Zwykle do naszych oddziałów 
zgłasza się od 120 do 150 krwiodawców 
dziennie a wydajemy 70-80 jednostek 
każdej grupy – kontynuuje Mira Kozak. 
W wakacje ten bilans jest odwrotny. 
Dlatego szczególnie nas cieszy masowe 
ruszenie dawców, jak chociażby podczas 
Strawczynady.

W związku z dramatyczną sytuacją 
na rynku krwi, dyrektor ŚCKiK Jerzy 
Stalmasiński oraz wójt naszej gmi-
ny Tadeusz Tkaczyk zwracają się do 
wszystkich mieszkańców gminy oraz ich 
przyjaciół i znajomych spoza niej z ape-
lem, by podzielili się darem życia. 

Podczas Strawczynady, 22 sierpnia 
br., ekipa centrum będzie czekać na daw-
ców w sali Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu (w budynku Urzędu 
gminy) już od godz. 8.00 rano. Przypo-
minamy, że należy wziąć ze sobą dowód 
tożsamości. Krew może oddać każda 
dorosła, zdrowa osoba, która waży po-
wyżej 50 kg, nie chorowała na żółtaczkę 
lub kiłę, a w ciągu ostatnich sześciu mie-
sięcy nie przechodziła zabiegów chirur-
gicznych.

Wśród dawców, jak co roku, zostaną 
rozlosowane cenne nagrody rzeczowe. 
(J.K.)

Akcja „Krew darem życia”

Niedziela – 22 sierpnia br.

Chorym  
na ratunek

12.30 - msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem WNMP  
w Strawczynie;

13.45 - przemarsz z kościoła orkiestry i strażaków na boisko gminne;
14.00 - rozpoczęcie Dożynek Gminnych na scenie przy boisku;
14.10 - przekazanie wieńca, chleba i soli wójtowi gminy Strawczyn;
14.20 - oficjalne otwarcie „Strawczynady” przez wójta gminy;
14.30 - występ Gminnej Orkiestry Dętej oraz zespołu „Jagienki” z Oblęgorka
15.00 - występ zespołu „FOCUS”
16.10 - występ uczestników warsztatów terapii zajęciowej - osób niepełnospraw-

nych z Fanisławic.
16.25 - quiz małżeński ;
16.50 - występ zespołów młodzieżowych z terenu gminy;
17.00 - licytacja (obrazów, piłki z autografami, szalików, przedmiotów wykona-

nych przez dzieci ze świetlic wiejskich);
17.30 - występ Kabaretu „DNO”;
18.35 - wręczenie nagród w Pucharze Wójta, najnowsze wiadomości o gminie;
19.00 - występ gwiazdy wieczoru - zespołu cygańskiego (w przerwie losowanie 

nagród);
21.30 - zakończenie „Strawczynady”.

Program  
„Strawczynady 2010”

„Strawczynada 2010 dla powodzian”- pod takim hasłem obchodzone będzie 
- w niedzielę, 22 sierpnia br. – kolejne Święto Gminy. Tym razem, ze względu na 
powagę sytuacji, w związku z tragicznymi skutkami powodzi w wielu miejsco-
wościach kraju i naszego regionu, festyn będzie miał nieco inny niż w poprzed-
nich latach charakter.

Przede wszystkim organizatorzy święta pragną podporządkować go głównemu 
celowi, jakim jest zebranie środków dla wsparcia rzeczowego i finansowego poszko-
dowanych w tym żywiole. Jak wiemy, powódź wielu ludziom zabrała wszystko – 
cały dobytek życia. Każda forma pomocy poszkodowanym się liczy, oni potrzebują 
wszystkiego ! I dlatego w programie „Strawczynady” przewidziano m.in. licytację 
różnych przedmiotów zebranych przez organizatorów. Wierzymy, że chętnych w li-
cytacji nie zabraknie.

Trudna sytuacja poszkodowanych w powodzi oraz solidaryzowanie się z nimi 
sprawiły, że Święto Gminy trwać będzie tylko jeden dzień i zabraknie na nim atrakcji 
takich jak: pokaz fajerwerków, dyskoteka, czy konkurs stoisk poszczególnych so-
łectw, wymagających sporych nakładów finansowych. Te środki wzbogacą fundusz 
pomocowy dla powodzian.

Drugim ważnym wydarzeniem Strawczynady, zresztą jak co roku, będzie akcja 
„Krew darem życia”, o której piszemy oddzielnie.

Mimo tego przesłania, organizatorzy przewidzieli jednak sporo atrakcji dla 
uczestników festynu. Przede wszystkim odbędą się doroczne dożynki gminne, pod-
czas których gospodarze gminy podziękują rolnikom za trud i ciężką pracę przy te-
gorocznych zbiorach. W części artystycznej imprezy przewidziano występy wielu 
zespołów rodzimych jak i przyjezdnych. Wystąpią m.in. zespoły: „FOCUS”, Kabaret 
„DNO” a przede wszystkim gwiazda wieczoru – zespół cygański. Przeprowadzone 
zostaną liczne konkursy, m.in. quiz małżeński. Wójt wręczy nagrody najlepszym 
drużynom piłkarskim, które zwyciężyły w turnieju piłkarskim o jego puchar.

Będzie więc sporo się działo podczas tegorocznej „Strawczynady” i już dziś war-
to zarezerwować sobie czas w niedzielę, 22 sierpnia br. Zapraszamy !

Poniżej drukujemy godzinowy program imprezy.

Niedziela, 22 sierpnia br.

Zapraszamy  
na „Strawczynadę 2010” !

Obrazek sprzed roku - konkurs stoisk. 
W tym roku będzie o wiele skromniej na 
„Strawczynadzie”...
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Jak już informowaliśmy, Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Sportu ogła-
sza konkurs fotograficzny p.n. „Niby 
bliskie, a nieznane  – fotografie krzy-
ży i kapliczek przydrożnych w gminie 
Strawczyn”.

Tematyka konkursu: konkurs ma na 
celu popularyzacje krzyży i kapliczek 
oraz ochronę dziedzictwa kulturowego 
gminy Strawczyn.

Uczestnicy: konkurs skierowany jest 
do dzieci, młodzieży i dorosłych miesz-
kańców gminy Strawczyn: I kategoria 
– uczniowie szkoły podstawowej, II ka-
tegoria – uczniowie gimnazjum, III kate-
goria – młodzież ponadgimnazjalna oraz 
dorośli.

Termin konkursu: 1.07 - 25.08.2010 
r., czas trwania konkursu: 25.08. br. - ter-
min nadsyłania prac do SCKiS w Straw-
czynie, ul. Żeromskiego 16.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 
31 sierpnia br.

Wymagania konkursowe: każdy 
uczestnik może zgłosić dwa zdjęcia.

Prace mogą być w formie papierowej 
(format: 10 x 15: papier fotograficzny) 
lub elektronicznej ( płyta cd ). Prace po-
winny być podpisane imieniem i nazwi-
skiem, zawierać wiek autora, jego dane 
adresowe i numer kontaktowy.

Nagrody: rzeczowe oraz dyplomy.
Regulamin konkursu dostępny na 

stronie internetowej gminy Strawczyn,  
w siedzibie SCKiS, oraz pod numerem 
Tel.: 41-30-38-635

Uwaga, konkurs !

Niby bliskie  
a nieznane...

W związku z wprowadzaniem na-
zewnictwa ulic w sołectwie Oblęgór, 
Rada Gminy Strawczyn zwraca się 
do mieszkańców sołectwa o składa-
nie propozycji nazw ulic na drukach 
wniosków i wg poniższych kryteriów:

Wnioski w sprawie nazw ulic mogą 
składać: mieszkańcy, grupa mieszkań-
ców zamieszkujących przy dane lub po-
siadających tam działkę budowlaną, sto-
warzyszenia 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 31 
sierpnia 2010 r.

Wnioski są do pobrania: na stro-
nie internetowej  strawczyn.4 bip.pl, w 
Urzędzie Gminy Strawczyn pokój nr 32 
lub u sołtysa.

Zawiadomienie

III etap tej inwestycji przewiduje 
budowę m.in.: boisk wielofunkcyjnych, 
trybun dla publiczności oraz infrastruk-
turę towarzyszącą (drogi, parkingi, ciągi 
komunikacyjne,  itp.). Obecnie trwają 
roboty przy trybunie dla publiczności. 
Z zadaniami tymi budowlani muszą się 
uporać do końca października br.

Odbiór techniczny zalewu  
w Strawczynie – 15 sierpnia br.

Tymczasem wykonawcy finalizują 
budowę zbiornika wodnego w Straw-
czynie – o tej inwestycji pisaliśmy wie-
lokrotnie, przypomnijmy tylko, że będzie 
to akwen  (zbiornik boczny) o pow. ok. 

10 hektarów, z oświetloną promenadą  
o szerokości 4 m (dookoła zalewu), 
utwardzoną kostką brukową, od strony 
północno – wschodniej prowadzić bę-
dzie droga dojazdowa, przy zbiorniku 
wybudowany zostanie parking dla ok. 
100 samochodów, od strony północ-
nej – powstanie molo o długości 24 m 
(szerokości: 4 – 5 m). Wodę do zbiornika 
doprowadzi się rurociągami grawitacyj-
nymi ze strugi Olszówka i cieku od Mo-
krego Boru. Na Olszówce wybuduje się 
dwa przepusty wodne.        

Zakończenie inwestycji planowane 
jest na 15 sierpnia br. i w tym dniu roz-
pocznie się odbiór techniczny obiektu.

Raport z budowy

Dobre tempo prac  
na pływalni

Zalew w Strawczynie gotowy do oddania

Budynek pływalni otrzymuje ocieplenie zewnętrzne.

Przy oddanym już stadionie powstają trybuny dla widzów.

dokończenie ze str. 1
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Pomnik Henryka Sienkiewicza w Kielcach poświęca ks. bp. Marian Florczyk.

W rankingu „Rzeczpospolitej”

Od 2011 roku

„Rzeczpospolita” opublikowała ko-
lejny ranking samorządów w Polsce  
w trzech grupach gmin: miejsko-wiej-
skich, wiejskich i miast. Kapituła kon-
kursu brała pod uwagę sposób zarzą-
dzania finansami, wysokość pozyskanych 
środków unijnych, wartość inwestycji 
oraz dynamikę wzrostu dochodów.

W rankingu znalazło się aż 10 samo-
rządów z naszego województwa. W grupie 
gmin wiejskich nasza gmina uplasowała 
się na 33 miejscu, zyskując siedem lokat 
w stosunku do poprzedniego rankingu. Na 
bardzo wysokim - piątym miejscu znalazła 
sie gmina Morawica, wysoko – 26 miejsce 
– uplasowała się także gmina Raków, na 68 
pozycji sklasyfikowano Łagów, zaś na 89  
- Obrazów.

33 pozycja Strawczyna, to niewątpliwy, 
kolejny sukces, miejsce to oznacza bowiem 
ścisłą czołówkę krajową. (J.)

Strawczyn wyżej !

Sejm przyjął jednogłośnie ustawę  
o nowych dowodach osobistych, zakłada-
jącą, że od 2011 roku będziemy mogli po-
sługiwać się elektronicznym dokumen-
tem tożsamości, a prawo do niego będzie 
przysługiwało Polakom już z chwilą uro-
dzenia. 

Według rządu, który przygotował projekt 
ustawy, elektroniczne dowody osobiste mają 
umożliwić każdemu obywatelowi załatwia-
nie spraw urzędowych przez internet - bę-
dzie on wzbogacony o elektroniczny nośnik 
danych (tzw. chip). Nowy dowód osobisty 
będzie można wykorzystać jako dokument 
potwierdzający uprawnienie do korzystania 
z wielu usług.

Nowe dowody osobiste będą bezpłatne.

Nowe dowody 
osobiste

Wnuk pisarza Juliusz Sienkiewicz przecina wstęgę przed pomnikiem sławnego 
dziadka.

W uroczystości uczestniczyli liczni po-
tomkowie pisarza: seniorka rodu Jadwiga 
Sienkiewicz, mieszkanka Oblęgorka, w 
towarzystwie córki Anny Dziewanow-
skiej z mężem Bogdanem i syna Jerzego 
Sienkiewicza, Juliusz Sienkiewicz – naj-
młodszy wnuk pisarza z żoną Urszulą oraz 
Mariola Madeyska – prawnuczka pisa-
rza, córka nieżyjącej Zuzanny z Sienkie-
wiczów Madeyskiej w towarzystwie syna 
Marcina Wylona. Obecni byli przedsta-
wiciele władz, z prezydentem Kielc Woj-
ciechem Lubawskim, wicemarszałek woj. 
świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka, wójt 
naszej gminy Tadeusz Tkaczyk, radny z 
Oblęgorka Stanisław Zdyb oraz społe-
czeństwo miasta. Pomnik poświęcił ks. bp. 
Marian Florczyk.

Prof. Gustaw Zemła stwierdził przed 
odsłonięciem pomnika, że było to dla 
niego wielkie wyzwanie, mimo iż kilka 
pomników pisarza już wykonał. Pomogli 
mu bardzo członkowie rodziny Sienkie-
wiczów oraz wizyta w pałacyku pisarza w 
Oblęgorku. Wyraził nadzieję, że udało mu 
się uchwycić sedno w wizerunku autora 
„Trylogii”. Potwierdzeniem tej tezy były 
brawa zebranych na uroczystości, w tym 
członków rodziny Sienkiewicza.

Najmłodszy wnuk pisarza Juliusz Sien-
kiewicz podziękował prezydentowi Kielc 
za inicjatywę ustawienie pomnika przy 
głównej ulicy Kielc i wyraził nadzieję, że 
będzie to piękny akcent architektoniczny 
przy najpiękniejszym deptaku w Polsce. 
Pogratulował także twórcy pomnika za to 
dzieło, które przypominać będzie jednego 
z największych pisarzy Polski piszących 
dla pokrzepienia ludzkich serc.

Tymczasem pomnik pisarza już na do-
bre wkomponował się w pejzaż Kielc i stał 
się jego charakterystycznym miejscem, 
odwiedzanym przez liczne wycieczki oraz 
indywidualnych przybyszy, którzy chętnie 
fotografują się z p. Henrykiem. Coraz czę-
ściej dochodzi tutaj do sesji zdjęciowych 
nowożeńców. To jeszcze jeden dowód jak 
potrzebny był ten monument miastu.

P.s. Jak się dowiadujemy, prof. Gustaw 
Zemła uzupełni pomnik o napis: „Henryk 
Sienkiewicz”, którego brakuje na postu-
mencie rzeźby. Umieszczono tam jedynie 
słowa” „Quo vadis”, które niektórzy tury-
ści zagraniczni odczytują jako... imię i na-
zwisko postaci na pomniku. No cóż, kłania 
się łacina.  (Kos.)

Pomnik Henryka Sienkiewicza 
wrasta w pejzaż Kielc

Jak już informowaliśmy, podniosła uroczystość miała miejsce 25 czerwca w Kiel-
cach. Na początku ul. Sienkiewicza, w bardzo atrakcyjnym miejscu, dokonano odsło-
nięcia monumentalnego pomnika autora „Trylogii”, autorstwa prof. Gustawa Zemły.
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Dane zebrane w spisie rolnym: pozwo-
lą na analizę zmian polskiego rolnictwa po 
przystąpieniu do UE oraz na porównanie 
ich z danymi gospodarstw w innych pań-
stwach członkowskich,  pozwolą na kre-
owanie przez Komisję Europejską Wspólnej 
Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych 
ram, dostarczą szczegółowych informacji  
o jednostkach funkcjonujących w rolnic-
twie, sytuacji społeczno-demograficznej 
i ekonomicznej rolników oraz o prowa-
dzonej produkcji rolnej, w połączeniu  
z informacjami zebranymi w badaniu metod 
produkcji rolnej i Narodowym Spisie Po-
wszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na 
wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się 
ludności wiejskiej i problemu następców, za-
trudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich 
oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Powszechnym Spisem Rolnym zostaną 
objęte gospodarstwa rolne: osób fizycz-

Rachmistrze wyszli w teren

Umowy podpisane, będą pieniądze !

Rusza Powszechny Spis Rolny
W okresie od 1 września do 31 października br., na terenie całego kraju, zostanie 

przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Badanie będzie dotyczyło stanu na dzień 
30 czerwca 2010, godz. 24.00.

PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, 
co w innych państwach członkowskich UE.

nych, osób prawnych, jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości prawnej.

PSR 2010 przeprowadzony zostanie 
z wykorzystaniem nowych narzędzi oraz 
metod zbierania danych: pobranie danych 
ze źródeł administracyjnych, samospis in-
ternetowy - metoda CAII (od 1 września do 
17 października) polegający na sprawdze-
niu tj. potwierdzeniu lub korekcie danych 
uzyskanych ze źródeł administracyjnych 
oraz uzupełnieniu brakujących informacji, 
wywiad telefoniczny – metoda CATI (od 8 
września do 31 października) prowadzony 
przez ankietera statystycznego, wspoma-
gany programem komputerowym, wywiad 
realizowany przez rachmistrza spisowego 
– metoda CAPI (od 8 września do 31 paź-
dziernika) u użytkownika gospodarstwa 
rolnego, rejestrowany na formularzu elek-
tronicznym przy użyciu urządzenia typu 
hand-held. 

We wszystkich metodach zbierania 
danych wykorzystany zostanie ten sam 
rodzaj formularza spisowego (formularz 
elektroniczny).

Obchód przedspisowy
W dniach: od 9 do 23 sierpnia br. 

rachmistrze odwiedzą wszystkie gospo-
darstwa rolne na terenie kraju podczas 
obchodu przedspisowego przed Po-
wszechnym Spisem Rolnym 2010.

Głównym celem obchodu jest weryfi-
kacja i aktualizacja wykazu gospodarstw 
rolnych z przydzielonych obwodów spiso-
wych oraz potwierdzenie ich geolokaliza-
cji. Dodatkowo wizyty w gospodarstwach 
rolnych są dla rachmistrzów okazją do kon-
taktu z przyszłymi respondentami, pozna-
nie terenu, na którym będą przeprowadzać 
spis oraz doręczenia listu prezesa GUS in-
formującego o znaczeniu i zakresie tema-
tycznym spisu jak również bezwzględnym 
zachowaniu tajemnicy statystycznej.

Rachmistrze, już w trakcie obchodu, 
będą mieli możliwość ustalenia terminu 
przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego  
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, 
ale także przekazania informacji o innych 
możliwościach spisania (samospis interne-
towy, wywiad telefoniczny). Więcej infor-
macji na stronie www.spis.gov.pl.

Jak stwierdził podczas uroczystości 
w sali lustrzanej WDK, członek Zarzą-

du Województwa Marek Gos, to kolej-
na transza pieniędzy ze środków Samo-

rządu Województwa Świętokrzyskiego 
przeznaczona na realizację pomysłów, 
wniosków mieszkańców a niekiedy na-
wet marzeń niewielkich środowisk. Tym 
razem kwotę półtora miliona złotych po-
dzielono między ponad 90 podmiotów 
administracyjnych. Praktycznie każdy, 
kto złożył dobrze przygotowany projekt, 
otrzymał dofinansowanie.

Tego dnia naszą gminę reprezento-
wał dyrektor Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu Maciej Lewandowski. 
Przy błyskach fleszy aparatów reporter-
skich oraz kamer telewizyjnych repre-
zentanci gmin i miast odbierali podpi-
sane umowy, które oznaczały konkretne 
środki.

- Lubię przyjeżdżać do WDK – śmiał 
się jeden z wójtów – bo tutaj dają pie-
niądze !

Nasza gmina otrzymała środki:
- na budowę placu zabaw i wypo-

czynku „Baobab” w Oblęgorku – koszt 
zadania: 25,7 tys. zł, dofinansowanie: 17 
tys. zł, co stanowi 66 % kosztów kwali-
fikowanych. Zadanie należy rozliczyć do 
30 listopada br.,

- na realizację projektu pn. „Or-
kiestra dęta – by wszyscy nas słyszeli  
i muzyką się radowali” – czyli na zakup 
instrumentów muzycznych dla gminnej 
orkiestry dętej.  Koszt projektu: 32,5 tys. 
zł, dofinansowanie: 16 tys. zł, co stanowi 
49,2 % kosztów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia. I to zadanie należy rozliczyć 
do końca listopada br.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Gos przekazuje umowy 
dyrektorowi SCKiS Maciejowi Lewandowskiemu.

Plac zabaw w Oblęgorku,  
instrumenty dla orkiestry

Miła uroczystość miała miejsce 16 lipca br. w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach. Zebrało się tutaj kilkudziesięciu wójtów, burmistrzów i przedsta-
wicieli gmin z całego regionu, by odebrać umowy podpisane dwa dni wcześniej  
z marszałkiem województwa na środki, z funduszu „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 
2010”, przeznaczone na realizację małych (do 25 tys. zł) zadań inwestycyjnych.
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Gdzie szukać pomocy ?

Gmina Fair Play

„Niebieska Linia” już od 15 lat dzia-
ła na zlecenie Państwowej Agencji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 
- Każdy przypadek traktowany jest indy-
widualnie - mówi Katarzyna Łukowska, 
wicedyrektor Agencji. Z pomocy specjali-
stów, dyżurujących przy telefonie,  korzy-
sta ponad 10 tys. osób rocznie.  Telefoniści 
„Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory 
ponad 150 tysięcy konsultacji.

Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, 
lęku i poniżania, osoba doznająca przemocy 
bardzo długo podejmuje decyzję o poszuki-
waniu pomocy dla siebie i dzieci.  Zwykle 
decyduje się na to po ostrej przemocy skie-
rowanej na nią samą lub na dziecko. 

Według badań, co trzeci Polak (36%) 
przyznaje, że przynajmniej raz doświad-
czył którejkolwiek z form przemocy. Nie-
co mniej, bo 30 % badanych, doświadczy-
ło przemocy więcej niż raz, natomiast co 
dziewiąty (11%) doświadczał jej wielo-
krotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). 

– Bardzo trudno pokonać wstyd i po-
wiedzieć: potrzebuję pomocy – mówi 
Wanda Paszkiewicz, psycholog i szefowa  
„Niebieskiej Linii”. – Jesteśmy po to, by 
podać rękę ludziom, którym zawalił się 
świat – dodaje Paszkiewicz. - Pokazuje-
my, że można uwolnić się od przemocy, 
odzyskać godność i powiedzieć jasno: za 

przemoc odpowiada ten, kto krzywdzi,  
a nie ofiara.

Badanie przeprowadzone przez Pań-
stwową Agencję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych  w 2008 roku  
wykazało, że zdecydowana większość 
(ponad 89%) przypadków zaobserwowa-
nej przemocy w rodzinie miała związek 
z alkoholem. – Pomaganie ofiarom prze-
mocy  to element systemu rozwiązywania 
problemów alkoholowych i rzeczywistego 
wspierania rodziny w kryzysie – mówi 
Katarzyna Łukowska. – Zachęcamy samo-
rządy lokalne do tworzenia własnych dzia-
łań pomocowych.  Gminy tworzą punkty 
konsultacyjne, ośrodki interwencji kryzy-
sowej i specjalistyczne ośrodki dla ofiar 
przemocy. – Często pracownicy „Niebie-
skiej Linii” wskazują dzwoniącym do nas 
osobom właśnie takie placówki położone 

„Niebieska Linia”  
pomaga ofiarom przemocy

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz  wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś 
świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom?  Wystarczy wybrać numer 
0 801 12 00 02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogól-
nopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia” codziennie 
pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od działań przemocowych.

najbliżej miejsca zamieszkania – dodaje 
Wanda Paszkiewicz.

W gminie Strawczyn ofiary prze-
mocy mogą zgłaszać się do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Samorząd 
lokalny wspiera działania na rzecz ofiar 
przemocy, m.in.  poprzez udzielanie po-
rad i konsultacji w GOPS. 

W kontakcie z osobami doświadczają-
cymi przemocy bardzo ważne jest psycho-
logiczne wsparcie. - Nasi psychologowie 
życzliwie z Tobą porozmawiają i pomo-
gą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie 
rozwiązanie – mówi szefowa „Niebie-
skiej Linii”. Z jakimi jeszcze problemami 
zwracają się klienci „Niebieskiej Linii”? 
Poszukują również informacji prawnych. 
Często złożonych sytuacji rodzinnych nie 
da się rozwiązać bez uruchomienia proce-
dur takich jak alimenty, eksmisja czy ogra-
niczenie władzy rodzicielskiej

Więcej informacji:
1) Katarzyna Łukowska - zastępca 

dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych - tel. 22/ 
532 03 20;   2) Wanda Paszkiewicz  - kie-
rownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska 
Linia”  - tel. 22/ 666 10 36; 3) Wiesława 
Jarząbek - kierownik GOPS Strawczyn,  
tel.: 41/ 30-38-018.

6 lipca br. w gminie gościliśmy Janu-
sza Byrtusa, który - w ramach konkursu 
Gmina Fair Play 2010 (Strawczyn uczest-
niczy w konkursie po raz szósty) - odwie-
dził naszą gminę, aby bliżej przyjrzeć się 
jej rozwojowi a także poznać jej dobre i 
słabsze strony. 

Podczas rozmowy z wójtem i pracow-
nikami Urzędu Gminy opowiadaliśmy o 
rosnącym zainteresowaniu gminą o czym 
świadczy pojawianie się coraz większej 
liczby znaczących inwestorów ze świata 
biznesu i kultury. Obserwuje się duże za-
interesowanie zakupem działek, przybywa 
coraz więcej mieszkańców spoza terenu. 
Napływ ludności z zewnątrz obliguje wła-

dze gminy do poprawy bądź budowy no-
wych odcinków dróg, uzbrajania terenów 
w sieć wodociągową, do budowy kanali-
zacji sanitarnej. Modernizowane są szko-
ły, tworzone przedszkola. Cała gmina jest 
oświetlona i sukcesywnie we wszystkich 
miejscowościach budowane są  chodniki, 
aby jej mieszkańcy czuli się bezpiecznie. 
Młodzież i dzieci mogą aktywnie wypo-
czywać dzięki wyremontowanym świetli-
com, nowo powstałym placom zabaw a w 
niedalekiej przyszłości będą korzystały ze 
zbiornika wodnego z centrum sportowo-
rekreacyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli także przed-
stawiciele mediów (wod-kan, energii elek-

trycznej, telekomunikacji), inwestorzy 
prywatni, przedstawiciele biznesu, stowa-
rzyszeń i organizacji z terenu naszej gmi-
ny, którzy wypowiadali się na temat współ-
pracy z Urzędem Gminy przedstawiając ją 
w samych superlatywach. 

Ponadto audytor został zaproszony na 
krótką przejażdżkę po terenie gminy, gdzie 
mogliśmy pochwalić się swoimi osiągnię-
ciami inwestycyjnymi. A jest czym bowiem 
okazale prezentuje się rosnące Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne w Strawczynku i 
zbiornik wodny w Strawczynie, które to 
obiekty znalazły duże uznanie u gościa. Na 
koniec wycieczki audytor podziwiał prze-
piękną panoramę Strawczyna ze szczytu 
góry Sieniawskiej.

Uczestnictwo w konkursie „Gmina Fair 
Play” stało się swego rodzaju świadectwem 
potwierdzającym nowoczesność gminy 
oraz podkreśliło jej unikalne walory. Zdo-
bywaniem kolejnych tytułów „Gminy Fair 
Play” stanowi oryginalne narzędzie budu-
jące markę gminy oraz jej prestiż. (E.W.)

Warto u nas inwestować
Gmina Strawczyn dbając o rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie, bierze 

udział w wielu konkursach. Zdobywane nagrody i wyróżnienia dają z jednej strony 
prestiż dla gminy, a z drugiej gwarancję dla inwestora, że to właśnie tutaj na terenie 
gminy Strawczyn warto inwestować. 



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
                                              e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

Na granicach naszej gminy, z różnych 
stron świata, przyjeżdżających witają 
nowe, estetyczne słupy graniczne z napi-
sem: DEFRO oraz: „Gmina Strawczyn 
wita”. To inicjatywa promocyjna najwięk-
szego zakładu pracy w gminie: DEFRO – 
Technika Grzewcza.

Jak poinformował nas właściciel firmy, 
Robert Dziubeła, dotychczas ustawiono czte-
ry takie słupy, od strony: Miedzianej Góry, 
Piekoszowa, Kuźniaków oraz Łopuszna.

Nowy słup graniczny, ustawiony przy 
drodze wojewódzkiej, od strony Mie-
dzianej Góry.

Nowe słupy 
graniczne w gminie

Celem  turnieju było upowszech-
nianie kultury fizycznej wśród naj-
szerszych kręgów społeczeństwa. } 
W gminie Strawczyn turniej rozpoczął 
się w Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym 

W XVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2010

Majówka  2010 w Oblęgorku

Gmina Strawczyn  
wśród laureatów !

w Strawczynku zawodami lekkoatle-
tycznymi. Tutaj odbywały się  imprezy 
sportowo - rekreacyjne dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej, m. in.: turnieje w grach 
sportowych, zawody lekkoatletyczne, 
tory przeszkód, skoki w dal, konkursy, 
gry i zabawy rekreacyjne i inne konku-
rencje. W godzinach popołudniowych 
odbywały się mecze i treningi sportowe 
młodzieży i dorosłych. Przyjechała rów-
nież reprezentacja Polski w piłkę nożną 
„old boy-ów”, która zgromadziła licz-
ną publiczność czynnie biorącą udział  
w tym małym festynie sportowym.

W dni wolne od pracy odbyły się raj-
dy rowerowe i piesze dla mieszkańców 
gminy. Dzieci i młodzież wzięły udział 
w grach terenowych.

Turniej zgromadził wielu zwolenni-
ków czynnego wypoczynku,  widać było 
zadowolenie dzieci, młodzieży i doro-
słych z różnorakich konkurencji spor-
towych. Cieszyło ich włączenie się do 
promocji sportu i wypoczynku w naszej 
gminie.

Na przełomie maja i czerwca tego roku odbył się XVI Sportowy Turniej 
Miast i Gmin 2010. Ze 167 biorących udział gmin z całej Polski nasza gmina 
uplasowała się na I miejscu w kategorii gmin do 15 tys. mieszkańców, otrzymu-
jąc nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 tysięcy złotych.

Dekoracja zwyciężczyń biegu na 300 me-
trów – jednej z konkurencji rozegranych 
na nowym stadionie Centrum Sportowo 
–Rekreacyjnego w Strawczynku.

Gmina Strawczyn, w dniach od 01 
do 17 września 2010r., prowadzi nabór 
uzupełniający dzieci w wieku 3-5 lat,  
z terenu gminy Strawczyn, do ośrodka 
przedszkolnego w Strawczynku w ra-
mach projektu pn. „Akademia Krasna-
li Strawczynka” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych prosimy o skła-
danie Kart zgłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy w Strawczynie (pokój nr 31) lub 
w ośrodku przedszkolnym w Straw-
czynku,  Strawczynek 20A. Karty zgło-
szeniowe oraz szczegółowe informacje 
na temat projektu dostępne są  na stro-
nie internetowej www.strawczyn.pl.

Koordynator Projektu
„Akademia Krasnali Strawczynka”

Kamila Grela - Oleś

A oto lista ludzi i instytucji, które wspar-
ły wysiłek organizacyjny: Tadeusz Tka-
czyk - wójt gminy Strawczyn, Kolporter 
Holding - Krzysztof Klicki Kielce, Cu-
kiernia – Piekarnia  Angelina Krzysztof 
Zapała Kielce, PSS Społem Kielce, Eles 
Producent Konfekcji Męskiej Leszek 
Ludwikowski, Sylwester Zając Kielce, 
Dżumla Moda Męska - Anna Ludwikow-
ska, Agnieszka Zając Kielce, Defro - Ro-
ber Dziubeła Ruda Strawczyńska, Zakład 
Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych 
-  Jan Cedzyński Sitkówka Nowiny, Za-
kład Produkcyjno – Usługowy - Marian 
Gil Hucisko, Gomex S.J. PPHU Hur-
townia napojów, Gołda J.G..B. Kielce, 
Niedźwiedź, Bank Spółdzielczy Łopusz-
no, Bank Polskiej Spółdzielczości O/Kiel-
ce, Producent Drobiu Grażyna i Wiktor 

Zapała Oblęgorek, PHU Kubuś Karol 
Kubuś Oblęgorek, PUPH Jarosław Zapa-
ła Oblęgorek, Producent Drobiu Teresa  
i Jerzy Zapała Oblęgorek, Anex Anna 
Podsiadło Oblęgorek, Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna Oblęgorek, Producent 
Drobiu Jadwiga i Tadeusz Zapała Oblę-
gorek, Drogosz Zakład Rozbioru Drobiu 
Zofia i Marek Drogosz Oblęgorek, Przed-
stawicielka  lokalnej służby zdrowia, Ma-
ria i Jerzy Borkowscy Oblęgorek, Ma-
sarnia, Rozbiór mięsa, wędliny i podroby 
Aleksander Wolder Piekoszów, Zakład 
Ślusarsko-Kowalski Zygmunt Zbrosz-
czyk Promnik, Apteka na Szkolnej Ewa 
Barwińska Strawczyn, Ekopasz Mariusz 
Zapała Oblęgór, Skład Opału Agnieszka  
Ciszek Strawczyn oraz Firma Ochroniar-
ska Zdzisław Zapała Oblęgorek.

Lista sponsorów
Organizatorzy festynu ludowego w Oblęgorku serdecznie dziękują sponsorom, 

dzięki którym impreza doszła do skutku i miała taki wymiar. 

Ogłoszenie  
o naborze


