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Mamy obiekt na miarę XXI wieku !
Rozmowa z dyrektorem SCKiS Maciejem Lewandowskim

- Uchwałą Rady Gminy w Strawczy-
nie, z 29 października 2009 r., w sprawie 
zmiany nazwy gminnej instytucji kultury 
pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Straw-
czynie” i nadania statutu: „Samorządowe-
mu Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie” powołano SCKiS. Jaki był cel tej 
decyzji ?

- Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu, zwane dalej SCKiS, jest gminną instytucją 
kultury realizującą zadania własne w zakre-
sie upowszechniania kultury fizycznej, tu-
rystyki i wypoczynku oraz promocji gminy. 
Celem szczególnym SCKiS jest pozyskiwa-
nie i przygotowanie środowiska lokalnego do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie 
oraz współtworzenie jej wartości poprzez 
zespołowe oraz indywidualne uczestnictwo 
w kulturze.

Nowa kryta pływalnia w Strawczynku należy do najładniejszych i najbardziej 
atrakcyjnych w regionie.

Życzenia radosnych  
Świąt Wielkanocnych  
wypełnionych nadzieją  
budzącej się do życia  

wiosny i wiarą w sens życia.  
Pogody w sercu i radości  

płynącej z faktu  
Zmartwychwstania Pańskiego  
oraz smacznego Święconego  
w gronie najbliższych osób  
Mieszkańcom Gminy życzą:

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy

Stanisław Zdyb Tadeusz Tkaczyk

Delegacja  
ze Strawczyna  

z wizytą  
w Niemczech

W dniach 10-13 marca br. mia-
ła miejsce wizyta polskiej delegacji 
w Niemczech, w ramach projektu Co-
menius Regio. Gminę Strawczyn repre-
zentowali: wójt Tadeusz Tkaczyk, rad-
ny Rady Gminy – Wiesław Piotrowski, 
dyrektor ZPO w Strawczynie - Jadwiga 
Elżbieta Błaszczyk, kierownik ZGK – 
Grzegorz Gad oraz nauczyciele i pra-
cownik Urzędu Gminy zaangażowani 
w prace projektowe: E. Żelazna, M. Ci-
szek, K. Siwek i G. Wawrzeńczyk.
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dokończenie ze str. 1

W pożarach giną ludzie

15-17 kwietnia w Kielcach

Delegacja została gorąco powitana 
i gościnnie przyjęta przez partnerów nie-
mieckich, wraz z którymi, podczas kilku-
godzinnych zajęć warsztatowych, omó-
wiła i uściśliła zasady dalszej współpracy. 

W ramach projektu Comenius Regio

Delegacja ze Strawczyna  
z wizytą w Niemczech

Obydwie strony wymieniły się uwagami 
i pomysłami związanymi z realizacją pro-
jektu, zdecydowano m.in. o wydaniu kil-
ku numerów informatora zawierającego 
szczegółowe wiadomości na jego temat, 
określające cele współpracy, zadania oraz 

opisujące podejmowa-
ne działania. 

Podczas wizyty 
przedstawiciele gminy 
Strawczyn mieli okazję 
obejrzeć szkołę podsta-
wową oraz przedszko-
le w Edderitz, a także 
gimnazjum w Köthen, 
w którym podziwiali 
profesjonalny występ 
baletowy w wykonaniu 
uczniów – mistrzów 
Europy w tym tańcu. 
Następnie dokonano 
porównania systemów 
szkolnictwa w Polsce 
i w Niemczech. Po-
nadto odbyła się wy-
cieczka po Köthen - 
urokliwym miasteczku 
związanym z życiem 
i twórczością Johanna 
Sebastiana Bacha. Wi-
zyta przebiegała w cie-
płej, serdecznej wręcz 
atmosferze sprzyja-
jącej owocnej współ-
pracy i nawiązywaniu 
przyjaźni.

Z niecierpliwo-
ścią oczekujemy już 
majowego przyjazdu 
delegacji niemieckiej 
do naszej gminy, bo 
przecież i my mamy 
się czym pochwalić.

 M. CiszekPamiątkowe zdjęcie przed ratuszem w Köthen

Polska delegacja w szkole w Edderitz.

Spotkanie robocze w gimnazjum w Köthen.

Panuje błędne przekonanie, że wypa-
lanie traw powoduje bujniejszy wzrost 
roślinności, tymczasem jest szkodliwe, 
wyjaławia ziemię, powoduje emisję 
szkodliwych substancji do atmosfery. 

Wypalanie traw jest wyjątkowo nie-
odpowiedzialne, ponieważ pożar może 
rozprzestrzeniać się w niekontrolowany 
sposób. Jeżeli wypalane są trawy na tere-
nach sąsiadujących z lasem, może dojść 
do zagrożenia dla lasów i giną wówczas 
cenne drzewostany, które odrastają przez 
dziesiątki lat. Wypalanie traw przyczy-
nia się także do zniszczenia miejsc lęgo-
wych wielu gatunków zwierząt.

Jak poinformował nas bryg. Robert 
Sabat - zastępca komendanta miejskie-
go PSP w Kielcach, rok bieżący jest wy-
jątkowy pod względem liczby pożarów 
traw. O ile w najbardziej niekorzystnym 
pod tym względem roku 2005 miały 
miejsce 444 pożary traw, to do 5 kwiet-
nia br. zanotowano już. 746 takich pod-
paleń. Zatrważająca jest bezmyślność 
ludzi inicjujących te zagrożenia. Nie-
dawno, w Bilczy pod Kielcami, podczas 
gaszenia takiego pożaru, strażacy zna-
leźli w spalonej trawie zwęglone zwłoki 
mężczyzny. Takich ofiar może być wię-
cej, jeśli właściciele łąk nie zrozumieją 
jak dużym zagrożeniem są te pożary.

Wypalanie traw jest wykroczeniem 
zagrożonym karą grzywny od 5 tysię-
cy złotych.

Nie wypalać 
trawy !

W dniach 15 - 17 kwietnia br., na 
terenie Targów Kielce, odbędzie się 
trzecia edycja Międzynarodowych 
Targów Turystyki Wiejskiej i Agrotu-
rystyki AGROTRAVEL. 

Nasza Lokalna Grupa Działania „Do-
rzecze Bobrzy” tradycyjnie będzie miała 
do dyspozycji stoisko targowe oraz sto-
isko „Karczma” (w tym roku nie będzie 
wystawiane stoisko „Jarmark”). Do dys-
pozycji będziemy mieć również czas na 
scenie kultury. 

W związku z tym, prosimy o kontakt 
z biurem LGD: koła gospodyń wiejskich, 
zespoły ludowe, gospodarstwa agrotury-
styczne oraz osoby zainteresowane wy-
stępami na scenie kultury i „Karczmą”.

Lokalna Grupa Działania  
„Dorzecze Bobrzy”

Międzynarodowe Targi 
Turystyki Wiejskiej 

i Agroturystyki 
AGROTRAVEL
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Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2011 

1 kwietnia 2011 r. rozpoczął się w ca-
łym kraju Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011. Spisywane 
będą dane według stanu na 31 marca 
2011 r. o godz. 24.00. Spis trwać będzie 
do 30 czerwca 2011 r.

Od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 
r. każdy spisując się samodzielnie przez 
Internet (adres formularza spisowego: 
(http://form.spis.gov.pl/), będzie mógł po-
twierdzić lub zaktualizować swoje dane 
uzyskane ze źródeł administracyjnych.

Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 
r. trwać będzie zbieranie danych:

• drogą wywiadów telefonicznych 
przeprowadzanych przez ankieterów 
statystycznych

• poprzez wywiady bezpośrednie 
przeprowadzane przez rachmistrzów 
spisowych, którzy będą odwiedzać oso-
by objęte spisem i rejestrować dane na 
formularzach elektronicznych zainsta-
lowanych na przenośnych urządzeniach 
elektronicznych

Pod numerami infolinii NSP 2011 
uzyskać można informacje na temat 
spisu oraz potwierdzić tożsamość 
rachmistrza i ankietera statystyczne-
go 800 800 800 - numer bezpłatny dla 
połączeń z telefonów stacjonarnych 
22 44 44 777 - numer dla połączeń z te-
lefonów komórkowych (płatny zgodnie 
z cennikiem operatora). Infolinia czyn-

na: od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8 - 20 oraz w weekendy od 8 - 18.

W województwie świętokrzy-
skim pracować będzie 22 ankieterów 
statystycznych oraz 596 rachmistrzów 
spisowych.

Na terenie gminy Strawczyn spis 
przeprowadzać będą następujący rach-
mistrze: Agnieszka Jarząbek, Marzena 
Stępień - Komar i Emil Bąk.

Rachmistrze spisowi rozpoczęli od-
wiedzanie mieszkań 8 kwietnia 2011 r. 
Rachmistrz powinien posiadać legityma-
cję, która upoważnia do przeprowadzenia 
prac spisowych. Legitymacja jest ważna 
wyłącznie z dowodem osobistym.

Przez Internet i rachmistrzów

Na dofinansowanie projektów z PO 
KL województwo świętokrzyskie otrzy-
mało 317,5 mln euro (ponad 1,2 mld zł). 
Dotychczas za pośrednictwem Święto-
krzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kiel-
cach przyznano autorom projektów po-
nad 820 milionów złotych. 

Do tej pory pieniądze te zostały prze-
znaczone na realizację ponad tysiąca 
projektów ze sfer edukacji, rynku pracy 
i walki z wykluczeniem społecznym. Naj-
więcej z nich dotyczyło organizacji dodat-
kowych zajęć w szkołach oraz tworzenia 
nowych przedszkoli. Tego typu projekty 
skierowane są m. in. do dzieci i młodzie-
ży z obszarów wiejskich. Dotychczas  
z finansowanych przez UE zajęć poza-
lekcyjnych skorzystało 34 tys. święto-
krzyskich uczniów, a z zajęć przedszkol-
nych – 8 tys. dzieci. Ponadto blisko 600 
młodych ludzi, szczególnie uzdolnio-
nych w przedmiotach matematyczno – 
przyrodniczych, otrzymało przyznawane 
przez ŚBRR stypendia naukowe. 

Kapitał Ludzki dał również wielu 
osobom możliwość doskonalenia swo-
ich umiejętności oraz nauki nowych, 
lepszych profesji. Z projektów PO KL, 
w ramach których realizowane były róż-
nego rodzaju szkolenia zawodowe, na 
przykład nauka języka angielskiego, czy 
obsługa nowoczesnych maszyn budowla-

Tysiąc kapitalnych projektów
Ponad sto tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego skorzystało 

dotychczas z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są wśród nich 
dzieci, uczęszczające do nowych przedszkoli, uczniowie korzystający z dodatko-
wych lekcji, pracownicy i bezrobotni, podnoszący swoje kwalifikacje oraz osoby 
przedsiębiorcze, które dzięki Kapitałowi Ludzkiemu mogły założyć własny biz-
nes. Są to też osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z tak różnych powo-
dów, jak choćby długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność czy uzależnienia.

nych, skorzystało blisko 80 tys. osób, za-
równo pracujących, jak i odchodzących 
z rolnictwa, czy bezrobotnych. 

Elementem Kapitału Ludzkiego są 
także bardzo popularne dotacje dla osób 
fizycznych na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej – możliwa do uzy-
skania kwota wsparcia to nawet 40 tys. 
zł. W firmach, które powstały w naszym 
regionie dzięki takim właśnie dotacjom, 
pracę znalazło ponad 5 tys. osób.

Każdy mieszkaniec naszego woje-
wództwa może być uczestnikiem projektu 
PO KL. Jak znaleźć projekt „dla siebie”? 
To proste. Wszelkie informacje o reali-
zowanych właśnie przedsięwzięciach 
z PO KL są w internetowej bazie – tzw. 
„Mapie Projektów”, która znajduje się 
pod adresem: www.projekty.efs.gov.pl. 
Mapa działa na zasadzie wyszukiwarki, 
w której, po zaznaczeniu odpowiednich 
kryteriów, zainteresowane osoby mogą 
znaleźć odpowiedni dla siebie projekt.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim realizują: 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członek Zarzą-
du Województwa 
Świętokrzyskie-
go, Piotr Żołądek, 
nadzorujący wdra-
żanie PO KL w na-
szym regionie: 

- Województwo 
świętokrzyskie do-
brze wykorzystuje 
pieniądze z Progra-
mu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Na tle pozostałych regio-
nów jesteśmy na szóstym miejscu w kra-
ju pod względem zaawansowania w jego 
realizacji. Ale to nie tylko liczby i staty-
styki. To również realny wpływ na roz-
wiązywanie problemów naszego regionu. 
Na przykład, dzięki uruchomieniu punk-
tu przedszkolnego w Oblęgorku, dzieci 
z Gminy Strawczyn uczestniczą w za-
jęciach z logopedą, psychologiem, uczą 
się również języka angielskiego. Daje 
im to szansę na lepszy start w przyszłość 
i stanowi wsparcie dla ich rodziców. Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki będzie 
realizowany w Polsce i w województwie 
świętokrzyskim jeszcze do 2013 r. Do 
dyspozycji wnioskodawców pozostało 
blisko czterdzieści procent kwoty, którą 
nasz region otrzymał na dofinansowanie 
„kapitałowych” projektów. Można więc 
jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje PO 
KL.
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SCKiS realizuje zadania w dziedzi-
nach: wychowania, edukacji, upowszech-
niania kultury i sportu, rozwijania i zaspo-
kajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa 
i upowszechnianie różnych dziedzin kul-
tury w celu wzbogacania osobowości, 
kształtowania moralnych i patriotycznych 
postaw obywateli, rozwijania kultury ży-
cia codziennego oraz wypoczynku przez 
rozwój kultury fizycznej i zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców gminy w zakresie 
sportu masowego i rekreacji. 

W zakresie kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji do zadań SCKiS należy pro-
wadzenie działalności upowszechnia-
jącej kulturę fizyczną ze szczególnym 
uwzględnieniem rekreacji fizycznej wśród 
młodzieży poprzez: udostępnianie obiek-
tów dla organizacji imprez sportowych 
i rekreacyjnych, organizowanie imprez 
sportowych i rekreacyjnych, umożliwia-
jących podnoszenie sprawności fizycznej, 
rozwijanie i kształtowanie nawyków czyn-
nego wypoczynku oraz prowadzenie za-
jęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu 
uczestników.

- Gmina wzbogaciła się ostatnio o kil-
ka atrakcyjnych obiektów o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym. Czynny jest 
już zalew, stadion sportowy, na finiszu 
znajduje się budowa krytej pływalni 
wraz z obiektami towarzyszącymi. Jej 
oficjalne otwarcie - 21 maja br. - połączo-
ne będzie z wieloma atrakcjami, jakimi ?

- Otwarcie Centrum Sportowo Rekre-
acyjnego w Strawczynku - 21 maja tego 
roku - zostanie uświetnione wieloma atrak-
cjami będą to: Świętokrzyskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej, pokazy ratowników 
WOPR, mecz Lechia Strawczyn - Granat 
Skarżysko, Turniej Gier i Zabaw, Turniej 
Piłki Siatkowej, mecz futbolu amerykań-
skiego, Sportowy Piknik Rodzinny połą-
czony z licznymi konkursami sportowymi 
dla publiczności, koncert orkiestry dętej.

Ponadto otwarcie Centrum uświetnią: 
pokazy umiejętności strażackich, rejsy 
łódką strażacką, pokazy płetwonurków.

Publiczność będzie mogła: skorzystać 
z pomiaru tkanki tłuszczowej, uczestni-
czyć w zawodach strzeleckich z wiatrówki 
i peint ball- u, spinningu - jazda na rowe-
rach stacjonarnych w rytm muzyki, tur-
nieju w mega piłkarzyki i cymber – gaja, 
mega kręgle. Miłe dla oka będą również 
pokazy umiejętności tanecznych i wokal-
nych zaprezentowane przez uczniów szkół 
z gminy Strawczyn.

- Pływalnia OLIMPIC, to jeden 
z nielicznych obiektów tego typu w re-

Mamy obiekt na miarę XXI wieku !
Rozmowa z dyrektorem SCKiS Maciejem Lewandowskim

gionie, proszę przybliżyć jej funkcjono-
wanie na co dzień.

- Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
OLIMPIC to z pewnością obiekt na miarę 
XXI wieku. Nowoczesny, okazały obiekt 
widać z daleka. Zielony dach budynku, 

z żółtą elewacją, wznosi się przy ul Tury-
stycznej w Strawczynku, tuż przy głównej 
drodze prowadzącej z Kielc do Częstocho-
wy. To właśnie tutaj znajdować się będzie 
centrum sportu i rekreacji oraz informacji 
turystycznej. 

Budowa tej najbardziej oczekiwanej 
inwestycji postępuje zgodnie z harmo-
nogramem, stan zaawansowania wynosi 
prawie 99%. Termin zakończenia robót 
i oddania obiektu do użytku to – 21 maja 
2011 r. Obiekt będzie składał się z głów-
nej atrakcji czyli krytej pływalni, w kom-
pleksie znajdą się: widownia, kręgielnia, 
kawiarnia, palmiarnia, sztuczna plaża, po-
mieszczenie do uprawiania aerobiku. Jest 
także stadion piłkarski, bieżnia lekkoatle-
tyczna, boiska treningowe. 

Obiekt będzie czynny codziennie w go-
dzinach 6.00 – 22.00, tak, aby zaspokajać 
potrzeby pływackie, sportowe i rekreacyj-
ne ludności lokalnej jak również z gmin 
ościennych. Pływalnia będzie oferowała 
indywidualną naukę pływania dla dzieci 
i dorosłych oraz zajęcia grupowe w ra-
mach umiejętności podstawowych a także 
doskonalenie techniki pływackiej w szkół-
ce pod okiem trenerów i instruktorów pły-
wania. Organizowana będzie aktywność 
ruchowa oraz doskonalenie umiejętności 
pływackich dla dzieci ze szkół, klubów 
i stowarzyszeń sportowych. Prowadzone 
będą zajęcia aquaaerobiku. Pragnę, aby 
liczne atrakcje typu: sauna, gejzery wodne, 
powietrzne, masażery, leżanki powietrzne, 
bicze wodne, zjeżdżalnie przyciągnęły 
nie tylko miłośników sportu, ale również 
osoby, które pragną zrelaksować się i od-
począć. Myślę, że oferta będzie ciągle po-

szerzana w zależności od zainteresowania 
społeczeństwa.

- Utrzymanie takiego obiektu, to 
duży koszt, czy pływalnia „zarobi” na 
siebie ?

- Faktycznie, koszty utrzymania tra-
dycyjnych obiektów tego typu są bardzo 
wysokie. Jednak budynek krytej pływalni 
w Strawczynku to nowoczesny energo-
oszczędny obiekt. Został on wyposażony 
w odnawialne i niekonwencjonalne źródła 
energii cieplnej, tj. kolektory słoneczne 
i pompy ciepła wykorzystujące energię 
z ziemi co pozwoli w pewnym stopniu 
ograniczyć koszty eksploatacyjne. Wszy-
scy wiemy, że w obiektach komercyjnych 
o charakterze użyteczności publicznej wy-
znaczanie celów i zadań nie koncentruje się 
na zysku, co nie oznacza, że zyskowne być 
nie mogą. SCKiS aby osiągnąć efekt finan-
sowy, ma zamiar zaoferować szerokie spek-
trum świadczonych usług wśród których 
można wymienić: zajęcia nauki pływania 
we wszystkich kategoriach wiekowych, 
profesjonalne treningi pływackie, treningi 
i zajęcia na boiskach wielofunkcyjnych, za-
jęcia rehabilitacyjne, naukę tańca, aerobik 
w wodzie, organizację zajęć rekreacyjnych 
dla osób fizycznych i firm, organizację im-
prez sportowych, sprzedaż akcesoriów pły-
wackich, wynajem pomieszczeń, wynajem 
powierzchni reklamowych itp.

Najważniejszym ogniwem w osią-
gnięciu sukcesu są ludzie. Kadra została 
oparta głównie o mieszkańców gminy 
Strawczyn. Pragnę zintegrować pracowni-
ków z celami obiektu tak, aby widzieli, że 
duża liczba klientów i ich zadowolenie, to 
z jednej strony możliwość rozwoju firmy, 
a z drugiej ich satysfakcja z wykonywanej 
pracy. Chcę stworzyć sprawnie działający 
zespół, który poradzi sobie w najtrudniej-
szych sytuacjach. Trochę w myśl zasady 
– jeśli coś jest niemożliwe, znajdź ludzi, 
którzy o tym nie wiedzą i zrób to.

- Obok pływalni powstaje prywatny 
hotel, który zapewne uzupełni straw-
czyńską ofertę ? 

- Jestem przekonany, że powstający ho-
tel przyciągnie również klienta zewnętrz-
nego. SCKiS jest otwarte na współprace 
w tym zakresie.

- W jaki sposób wykorzystany bę-
dzie piękny stadion sportowy z urządze-
niami do uprawiania l.a.?

- Pragniemy, aby na tym obiekcie od-
bywały się zawody sportowe, cykliczne 
imprezy o charakterze wojewódzkim, po-
wiatowym, gminnym. 

- Uzupełnieniem oferty jest zalew, 
jakie plany, związane z jego wykorzy-
staniem, ma SCKiS ?
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Ekologia- Już na dzień otwarcia Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu - 21 maja - prze-
widuje darmowe rejsy łódkami strażacki-
mi od godziny 11.00 do godziny 19.00, po-
nadto przewidziane są pokazy strażackie: 
udzielanie pierwszej pomocy, gaszenie 
pożaru. 

Przy zalewie będziemy organizować 
turnieje w piłkę siatkową – plażową, dwu-
bój pływacki i trójbój pływacki, zawody 
wędkarskie, pokazy ratowników WOPR, 
pikniki rodzinne i inne imprezy rozryw-
kowo - sportowe. Mamy również nadzie-
je, że zorganizowany w roku 2010 Bieg 
Niepodległościowy wokół zalewu stanie 
się naszą, cykliczną imprezą gdyż zainte-
resowanie w roku ubiegłym było ogromne 
- startowało 240 osób. 

Zakończono kampanię wyborczą do 
Izb Rolniczych na terenie kraju. W pow. 
kieleckim odbyły się wybory członków 
Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej 
Powiatu Kieleckiego. W Strawczynie - 3 
kwietnia br. - w świetlicy Samorządowe-
go Centrum Kultury i Sportu - wybra-
no dwóch przedstawicieli gminy, którzy 
będą reprezentować płatników podatku 
rolnego. Są to: Sylwester Picheta i Grze-
gorz Kozubowski – obaj ze Strawczyna.

Wybory do Izby Rolniczej

- O istnieniu atrakcyjnych obiek-
tów sportowo - rekreacyjnych w gminie 
Strawczyn powinien się dowiedzieć cały 
region, co zrobiono by je odpowiednio 
rozreklamować ?

- Pierwszą, dużą akcje promocyjną 
zaplanowaliśmy na 15, 16, 17 kwietnia 
podczas targów AGROTRAVEL w Kiel-
cach. Wynajęliśmy stoisko reklamowe, na 
które przygotowano nowe materiały (roll - 
up, ulotki reklamowe, banery, prezentacje 
multimedialne) promujące gminę Straw-
czyn oraz Centrum Sportowo – Rekreacyj-
ne OLIMPIC w Strawczynku. Poza tym 
trwają prace przygotowawcze nad stroną 
www. oraz materiałami prezentacyjnymi 
dla lokalnych mediów: radia, telewizji, 
prasy, portali internetowych, radia i telewi-
zji internetowej. Pragniemy dotrzeć z in-
formacją do każdego mieszkańca naszej 
i ościennych gmin, zainaugurowaliśmy już 
akcję promocyjną wśród uczniów szkół.

- Dziękuję za rozmowę.

 Jerzy Kosowski

Jaccuzi, już napełnione wodą, czeka na 
pierwszych gości.

Odpady komunalne zbierane są selek-
tywnie w kilku funkcjonujących niezależ-
nie od siebie wariantach: system „wor-
kowy”, system pojemnikowy, system 
ogólnodostępnych pojemników (gniaz-
dowy). 

Selektywna zbiórka obejmuje dwa ro-
dzaje odpadów opakowaniowych: szkło, 
zbierane do pojemników oraz tworzywa 
sztuczne, zbierane do worków żółtych. 
Odpady zbierane są co dwa miesiące zgod-
nie z ustalonym wcześniej terminarzem. 
Dodatkowo selektywnie zbierane są rów-
nież odpady wielkogabarytowe i zużyty 
sprzęt elektroniczny, które są zbierane 2 
razy do roku (wiosną i jesienią). W 2011 
roku w okresie wiosny i jesieni zbierane 
będą ponadto zużyte opony.

W 2009 r. gmina Strawczyn otrzymała 
dofinansowanie działań z zakresu tworze-
nia systemu zbiórki i segregacji odpadów 
stałych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z przy-
znanych środków zakupiono 2.000 po-
jemników PE-HD 120 l. na odpady stałe 
do selektywnej zbiórki szkła. Koszt inwe-
stycji wyniósł 150.792 zł.

Zakup pojemników na odpady stałe 
(szkło) – w ilości 2000 szt. dla mieszkań-
ców gminy Strawczyn przyczynił się do 
ulepszenia istniejącego wcześniej syste-
mu zbiórki i segregacji odpadów stałych

Gmina Strawczyn zrealizowała zada-
nie pn.: „Zakup pojemników na odpady 
stałe w gminie Strawczyn” - nagroda za 
zajęcie III miejsca w Konkursie „Na naj-
bardziej ekologiczną gminę wojewódz-
twa świętokrzyskiego” w kategorii gmina 
wiejska , za łączną kwotę 150 792,00 zł. 

Na realizację w/w zadania gmina 
Strawczyn otrzymała dofinansowanie 
ze środków:

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach w kwocie 30 000,00 zł - nagroda za 
zajęcie III miejsca w Konkursie „Na naj-
bardziej ekologiczną gminę wojewódz-
twa świętokrzyskiego” w kategorii gmina 
wiejska , 

• środki przyznane w ramach działania 
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” - Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w kwo-
cie 92 700,00 zł

• własne środki finansowe Wniosko-
dawcy w kwocie 28 092,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmo-
wał:

• zakup pojemników PE-HD o pojem-
ności 120 l w kolorze zielonym do selek-
tywnej zbiórki szkła

W ramach współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim, gmina zrealizuje 
jeszcze jedno zadanie służące popra-
wie ochrony środowiska i polepszeniu 
warunków życia mieszkańców. Jest to 
„budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Chełmce wraz z przerzutem 
ścieków do Strawczynka”

• Budowa kanalizacji obejmuje wyko-
nanie: kolektorów sanitarnych z rur PCV 
Ø 200 - 15990 mb i Ø 160 - 5097 mb; 
rurociągów tłocznych z rur PE Ø 90 - 125 
- 4566 mb; rurociągów ciśnieniowych - 
740 mb, pompowni sieciowych (6 szt.); 
przydomowych przepompowni - 7 szt. 
oraz modernizację istniejącej pompowni.

• Wykonanie tego zadania umożliwi 
odprowadzenie ścieków z miejscowo-
ści Chełmce do istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Strawczynie. Odbędzie się to 
za pomocą 307 szt. przyłączy, dzięki cze-
mu na oczyszczalnię w Strawczynie trafią 
ścieki w ilości 147,67 m³/d. 

Zbieramy  
odpady selektywnie !
System selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Strawczyn został 

określony w 2006 r. „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Strawczyn”. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych objętych jest 
100% mieszkańców gminy. 
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Z sesji Rady Gminy

Warto skorzystać z okazji !

Obrady otworzył przewodniczący 
rady Stanisław Zdyb, witając uczestni-
ków sesji. Radni przyjęli porządek ob-
rad, po czym przeszli do jego realizacji.

Informacje o realizacji uchwał RG 
oraz z działalności wójta między sesjami 
przedstawiła w zastępstwie wójta (był 

Uchwalono Fundusz Sołecki 
na 2012 rok

Projekt dla bezrobotnych

Na wniosek wójta gminy, 31 marca br. zwołano obrady Rady Gminy, która 
przyjęła kilka ważnych uchwał dotyczących m.in.: zmian w budżecie gminy, 
uchwalenia Funduszu Sołeckiego na rok 2012 oraz w sprawie zasad usytuowa-
nia na terenie gminy miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alko-
holowych, w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania oraz wnosze-
nia napojów alkoholowych.

w podróży służbowej) sekretarz gminy 
Elżbieta Chłodnicka – omówienie pu-
blikujemy oddzielnie.

Rada przyjęła uchwały dotyczące:
- udzielenia pomocy rzeczowej - 

w związku z tym, że do Urzędu Gminy 
wpłynęło pismo od dyrekcji i Rady Ro-

dziców Szkoły Podstawowej w Wólce 
Kłuckiej, z prośbą o udzielenie pomocy 
na zakup kserokopiarki, zestawu do za-
baw i ćwiczeń sportowych, udzielono 
pomocy rzeczowej w kwocie 5 500 zł.,

- bieżących zmian w budżecie gminy,
- wyrażenia zgody na wyodrębnie-

nie w budżecie gminy środków stano-
wiących Fundusz Sołecki na 2012 rok,

- zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych, 
w sprawie zakazu sprzedaży, podawa-
nia i spożywania oraz wnoszenia na-
pojów alkoholowych.

Na tym wyczerpano porządek obrad. 
Przewodniczący rady Stanisław Zdyb 
przekazał zebranym serdeczne życzenia 
z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych. (J.K.)

Kontynuowane są prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w Chełmcach, roz-
poczęto prace przy wykonaniu przejścia 
dla pieszych do promenady (przy zbior-
niku wodnym) od Komisariatu Policji, 
rozpoczęto prace przy wykonaniu stałej 
organizacji ruchu w Alei Lipowej w Ob-
lęgorku, trwają prace porządkowe przy II 
Etapie budowy Centrum Sportowo - Re-
kreacyjnego w Strawczynku (kryta pły-
walnia) – obiekt przygotowywany jest do 
odbioru.

Ponadto: wyłoniony został wykonaw-
ca na zadanie pn. „Modernizacja ścieżki – 
dojścia do kapliczki św. Rozalii na terenie 
rezerwatu geologiczno- przyrodniczego 
Perzowa Góra w m. Hucisko”, wyłonio-
ny został wykonawca na zadanie pn. „Za-
gospodarowanie terenu przy źródle w m. 
Oblęgór”, trwają prace planistyczne zmie-
rzające do wprowadzenia zmian w m.p.z.p 
sołectw: Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, 
Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgór, Straw-
czyn – przygotowywane są materiały do 
wyłożenia do publicznego wglądu projek-
tu planów, złożony został wniosek o płat-
ność dla zadania pn. „Budowa Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnego w Strawczyn-
ku”, trwają prace nad przystąpieniem do 
udziału w II edycji konkursu „Laur Go-
spodarności”.

 Wojewoda Świętokrzyski wstrzymał 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 786, na odcinku 
od granicy województwa do Kielc”, do 
czasu wydania postanowienia uzgadnia-
jącego ponowną ocenę oddziaływania na 

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy

środowisko przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska, co ma nastąpić do 
20 kwietnia 2011 r. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 
przyjął harmonogram remontów cząstko-
wych na drogach powiatowych, w których 
ujęto drogi: Stąporków – Ruda Straw-
czyńska, Piotrowiec – Promnik, Węgrzy-
nów – Promnik, Niedźwiedź – Promnik, 
Akwizgran – Korczyn. Realizacja tych za-
dań zostanie zakończona do końca czerw-
ca br.

 W zakresie oświaty:
- 14 marca br. wydano decyzję w spra-

wie dofinansowania kosztów kształcenia 
pracownika młodocianego na łączną kwo-
tę 7.554,18 zł,

- do Urzędu Gminy płynęło 5 wnio-
sków o przyznanie stypendium socjalnego 
oraz jeden wniosek o przyznanie zasiłku 
szkolnego z uwagi na zdarzenie losowe,

- 28 marca br. rozpoczęto rekruta-
cję dzieci do Publicznego Przedszko-

Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 14 marca br., wójt wyko-
nywał bądź nadzorował prace związane z przygotowaniem: projektów uchwał 
Rady Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, informa-
cji z wykonania założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy za 2010 rok 
oraz realizacją inwestycji.

la w Promniku. Z uwagi na obowiązek 
szkolny dzieci 5- letnich, do oddziału 
przedszkolnego przyjmowane będą dzieci 
w wieku od 3 do 4 roku życia. 

Wójt uczestniczył w dwudniowym 
szkoleniu zorganizowanym przez Zwią-
zek Miast i Gmin Regionu Świętokrzy-
skiego. Natomiast w dniach: 28 marca – 4 
kwietnia br. wójt przebywał na wyjeździe 
studyjnym, wraz z przedsiębiorcami z te-
renu gminy, w Chinach, zorganizowanym 
przez Fundację Polsko - Chińską. Celem 
wyjazdu było zbadanie potencjalnego 
rynku inwestora oraz współpraca z part-
nerami chińskimi.

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 
br. przeprowadzony zostanie Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
(piszemy na ten temat oddzielnie).

3 kwietnia br. odbyły się wybory 
członków Świętokrzyskiej Izby Rolni-
czej. Głosowali płatnicy podatku rolnego, 
rolnicy prowadzący działy specjalne oraz 
przedstawiciele osób prawnych (probosz-
czowie parafii: Strawczyn i Chełmce).

W omawianym okresie wójt wydał  
7 zarządzeń w sprawach istotnych dla 
gminy.

Projekt zakłada sfinansowanie 
szkoleń zawodowych oraz innych dzia-
łań z zakresu aktywizacji społecznej, 
zawodowej i edukacyjnej. W związku 
z powyższym ośrodek informuje o moż-

liwości skorzystania ze wsparcia, w ra-
mach projektu, osoby korzystające ze 
świadczeń z pomocy społecznej. Udział 
w projekcie jest bezpłatny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, że jest 
realizatorem projektu: „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobot-
nych oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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W bibliotece w Oblęgorku

Zakończyły się wybory sołtysów

Wybitny „Syn tej ziemi”, jak określił 
go prof. Marek Kątny, zauroczył wypowie-
dzią na temat swojej twórczości uczniów, 
którzy na koniec spotkania nagrodzili go-
ścia gromkimi brawami, ofiarując kwiaty. 
Uczennica, Agata Malicka po zakończo-
nej recytacji wiersza mówiącego o tym, 
jak ważną rolę pełni pisarz, wręczyła mu  
pióro, gdyż „...Jego oręż – to pióro: razem 
leczy i rani”. Dyrektor Henryka Cisow-
ska podziękowała pisarzowi, przekazując 
dyplom uznania w imieniu społeczności 
szkolnej. Wyraziła radość z przyjętego 
przez naszego gościa zaproszenia.

Badacz literatury  wypowiedź rozpo-
czął od opowieści o swojej rodzinie, po-
cząwszy od rodziców i brata, którzy już 
nie żyją po przyjaciół - twórców.  Rodzi-
na, zawsze stanowiła największą wartość 
w jego życiu, uważa ją za skarb najdroż-
szy. Dlatego też tak często w swoich utwo-
rach odwołuje się do  nich bezpośrednio, 
dedykując im swoje publikacje, np.  „Tyl-
ko miłość” – wiersze poświecone żonie, 
„Wołanie za matką” – poezja napisana na 
cześć matki, po jej śmierci, czy wiersze 
„Zabawa z Wiktorem” i „Radosne prze-
budzenie” z ostatnio wydanego tomu po-
ezji  „Poetycki ogród dla Dzieci”. Z tego 
właśnie tomu, adresowanego do młodego 
odbiorcy, czytał pisarz swoją poezję po-
święconą wnuczkom. Na podstawie tego 
wydania, na który składa się cykl utwo-
rów o różnej tematyce, p. Renata Paran-

O „Synu tej ziemi” – doktorze Rogali 
i Tygodniu Kultury Języka

XIX Tydzień Kultury Języka w bibliotece w Oblęgorku okazał się niezwy-
kłym wydarzeniem kulturalnym, bowiem w mury biblioteki przybył po raz ko-
lejny –  znany pisarz, prozaik, krytyk, wydawca i historyk literatury, doktor 
Stanisław Rogala. Autor około 50. książek.

dyk opracowała scenariusz przedstawie-
nia i przygotowała inscenizację teatralną, 
którą zaprezentowali uczniowie szkoły na 
powitanie literata. Młodzi artyści, w tym 
członkowie aktywu bibliotecznego, swoje 
popisy aktorskie prezentowali w scenerii 
plastycznej pod hasłem „Syn tej ziemi”. 
Nasz gość był oczarowany wystawą doty-
czącą jego twórczości. 

Na pytanie, skąd czerpie natchnienie 
do pisania, odpowiedział, że z obserwa-
cji, z ludzkich zwierzeń, własnych do-
świadczeń. W swoich utworach nie uni-
ka sytuacji trudnych, 
dlatego też bardzo 
często porusza sprawy 
społeczno - obyczajo-
we, czego przykładem 
jest powieść „Chło-
pak zwany Kawką”, 
w której przedstawio-
ne są dzieje niepełno-
sprawnego ruchowo 
chłopca.  Stwierdził 
on, że „najważniejsze 
w życiu człowieka po-
winno być to, aby nikt 
nigdy nie zapomniał 
o swoich korzeniach. 
Każdy człowiek musi 
mieć dokąd wracać. 
Ja bardzo często wra-
cam do mojej Ziemi 
Chmielnickiej, skąd 

pochodzę, a którą ukochałam na zawsze 
i której jestem dłużnikiem”. 

Prezentując swój dorobek literacki, pi-
sarz właśnie tej Ziemi poświecił tom po-
ezji „Pokłon Ziemi mojej”. 

Jedną z atrakcji Tygodnia był także 
konkurs krasomówczy, który od czterech 
lat organizuje bibliotekarka. Nauczy-
cielki języka polskiego: p. Renata Jas  
i p. Jadwiga  Mróz zorganizowały „Pora-
nek poezji wiosennej” (twórczość własna)  
wraz z inscenizacją o wiośnie.  Polonistka,  
p. Marzena Walczak – konkurs o przysło-
wiach pt. „Przysłowie dobre na wszystko”. 
Natomiast uczniowie kl. III gimnazjum 
odwiedzili kieleckie biblioteki, Antykwa-
riat Naukowy im. A. Metzgera oraz dru-
karnię „Karad” w Kielcach.

Tydzień Kultury Języka po raz kolejny 
pokazał, jak istotne jest wpajanie młodym 
ludziom odpowiedniego stosunku wobec 
języka polskiego i tradycji kultury. 

Renata Parandyk

Dyrektor Henryka Cisowska, w otoczeniu aktorów, dzię-
kuje Stanisławowi Rogali za spotkanie.

Do wyborów w Hucisku sta-
nęło dwoje kandydatów, na któ-
rych głosowało 126 mieszkań-
ców sołectwa. Z ramienia gminy 
zebranie obsługiwała sekretarz 
Elżbieta Chłodnicka oraz 
skarbnik Justyna Stępień, która 
zapoznała zebranych w wykona-
niem budżetu gminy za rok 2010 
oraz z nowym budżetem na rok 
bieżący.

W wyborach zdecydowaną 
większością głosów nowym soł-
tysem sołectwa Hucisko została 
Anna Kruszewska.

W gminie wybrano na soł-
tysów sześciu panów oraz sześć 
pań. Pięcioro z nich, to ludzie 

nowi, pozostali będą kontynuować swoje spo-
łeczne posłannictwo.

A oto pełna lista nowo wybranych sołtysów 
w gminie Strawczyn: 

- Kuźniaki – Marian Wnuk, 
- Strawczyn – Monika Jabłońska,
- Strawczynek – Kazimiera Jarząbek, 
- Małogoskie – Anna Szczykutowicz – Gos, 
- Oblęgorek – Kazimierz Wieczorek,
- Chełmce – Marian Piec, 
- Niedźwiedź - Teresa Raczyńska,
- Promnik – Grzegorz Stępień, 
- Korczyn – Barbara Stępień,
- Ruda Strawczyńska – Tadeusz Picheta, 
- Oblęgor – Henryk Zapała, 
- Hucisko – Anna Kruszewska.

Pięciu nowych gospodarzy wsi
Zebraniem sprawozdawczo - wyborczym w Hucisku – 2 kwietnia br. – 

zakończyła się w gminie kampania wyborcza sołtysów – nowych gospodarzy 
wsi.

Samorządowe Centrum Kultury i sportu 
w Strawczynie od 3 stycznia br. wyszło z inicjaty-
wą prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych. 
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w dwóch 
szkołach: w Oblęgorku i Promniku. 

Zajęcia prowadzili instruktorzy sportu Michał 
Dziura i Bogdan Woźniak. Odbywały się one dwa 
razy w tygodniu z piłki nożnej, piłki siatkowej, mini 
hokeja, piłki ręcznej i zajęciach ogólnorozwojowych. 
Stała grupa uczestników zajęć liczyła około 90 osób.

Ponadto na świetlicach wiejskich, w miejscowo-
ściach Strawczynek i Oblęgór, prowadzone były za-
jęcia z fitnessu. Również one cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem wśród pań z gminy Strawczyn. 
Na każde z nich przychodziła grupa około 20 osób 
chcących popracować nad swoją kondycją fizyczną. 
Zajęcia prowadziła Monika Kukulska wraz z opie-
kunkami świetlic. 

 Dyrektor SCKiS Maciej Lewandowski posta-
nowił wynagrodzić uczestników i zachęcić do dal-
szego uprawiania sportu przez wręczenie darmowych 
karnetów na basen OLIMPIC w Strawczynku. 

Zajęcia kontynuowane będą jesienią - zapraszamy.

Sport, rekreacja i fitness
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Magdalena Skawińska z Warszawy zachwyciła publicz-
ność swoim głosem i grą aktorską.

Spragnieni sienkiewiczowskiego 
klimatu miłośnicy dobrej muzyki, gre-
mialnie przybyli na kolejny koncert, wa-
lentynkowy – jak stwierdziła kierownik 
muzeum Agnieszka Kowalska – Lasek, 
witając zebranych. Tym razem frekwen-
cja była rekordowa i trzeba było, w dru-
giej sali pałacyku, dostawiać krzeseł.

„Miłość ci wszystko wybaczy” – ta-
kie było hasło przewodnie koncertu, za-
czerpnięte od tytułu popularnego przed 
laty przeboju Hanki Ordonówny. Ona 
bowiem, oraz dwie inne wokalne divy 
okresu międzywojennego i powojenne-
go: Marlena Dietrych oraz Edith Piaf po-
służyły wykonawcom koncertu za pod-
stawę repertuaru muzyki retro.

Muzyczne małżeństwo: Joanna 
Błażej – Łukasik – fortepian oraz Pa-
weł Łukasik – skrzypce, spełnili także 
z powodzeniem rolę konferansjerów, 
przybliżając dramatyczne, chwilami, 
fragmenty życiorysów gwiazd muzyki 
retro. A popularne przeboje przypomnia-
ła sopranistka, Magdalena Skawińska 
– artystka warszawska, która przez kilka 
ostatnich lat realizowała swoje muzycz-
ne ambicje w Paryżu. Jej czysty, o dużej 
skali,  głos przypomniał największe prze-

1 maja br., od godz. 8.30 do 14.30, w świe-
tlicy Samorządowego Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie odbędzie się inaugu-
racja Akcji Letniej „Krew Darem Życia”. Dla 
uczestników akcji przewidziano nagrody.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej 
gminy, podobnie jak to się dzieje od wielu lat, 
gremialnie przyjdą oddać najcenniejszy lek po-
trzebny dla ratowania życia. Apelują o to: wójt 
gminy Tadeusz Tkaczyk oraz dyrektor Świę-
tokrzyskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa Jerzy Stalmasiński.

Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa 
w naszej gminie odbędzie się tradycyjnie latem, 
podczas „Strawczynady”.

Akcja Letnia  
„Krew darem życia”

1 maja w świetlicy SCKiS

Wznowienie „Wieczorów u Henryka” w Oblęgorku

Po przeszło rocznej przerwie, spowodowanej gruntownym remontem Pała-
cyku Sienkiewicza w Oblęgorku, w połowie lutego br., wznowiono „Wieczory 
u Henryka”, czyli popularne koncerty muzyki niekoniecznie poważnej. 

Koncert w stylu retro

boje słynnych artystek. Były więc pio-
senki Ordonówny: „Na pierwszy znak”, 
„Odrobinę szczęścia w miłości”, „Nie 
kochać w taką noc” i sztandarowy hit 
„Miłość ci wszystko wybaczy”, filmo-
we przeboje Marleny Dietrych z obrazu 
„Błękitny Anioł”, m.in. „Cała jestem tyl-
ko po to, by kochać”, czy: „To śpiewa 
Paryż”, „Hymn do miłości” i „Padam, 
padam” paryskiego „Wróbelka” – Edith 
Piaf. Muzyka retro wciągnęła publicz-
ność do zabawy, albowiem słychać było 
ciche wtórowanie refrenów wokalistce. 

Wśród koncertowej publiczności wi-
dzieliśmy m.in.: przewodniczącego Rady 
Gminy w Strawczynie  Stanisława Zdy-
ba z małżonką, prawnuczkę Henryka 
Sienkiewicza - Jadwigę i jej córkę Annę 
Dziewanowską, byłą kustosz muzeum 
Lidię Putowską z małżonkiem a także 
sponsora koncertu, prezesa Banku Spół-

dzielczego w Kielcach 
Stanisława Matejkie-
wicza z rodziną.

Po bis, wszyscy 
uczestnicy koncer-
tu, z wykonawcami 
włącznie, zintegrowa-
li się, przy szwedzkim  
stole, z kawą, herbatą 
i słodyczami. Krewni  
pisarza pokazali wy-
konawcom osobisty 
gabinet ich słynnego 
dziadka.

W trakcie wieczo-
ru Magdalena Ska-
wińska zwierzyła się 

reporterowi: - To duży zaszczyt móc wy-
stąpić w pomieszczeniach, gdzie przed 
wiekiem żył i pracował słynny pisarz. 
Tym bardziej, że placówka wygląda re-
welacyjnie, a publiczność dowodzi, że 
muzyka jest jej szczególnie bliska. Je-
stem tutaj po raz pierwszy, ale - mam 
nadzieję - że nie ostatni...

Taką nadzieję ma także publiczność 
„Wieczorów u Henryka”, czekająca na 
kolejne spotkanie z muzyką.

Tekst i fot.: Jerzy Kosowski

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Strawczynie będzie odpowiedzialny 
za porządek  i czystość nad zbiornikiem 
wodnym w Strawczynie. Dlatego jako 
kierownik ZGK zwracam się z prośbą 
do mieszkańców gminy o poszanowa-
nie mienia i zachowanie czystości nad 
zbiornikiem. Nie od dziś wiemy, że nie 
jest czysto tam gdzie jest wielu sprząta-
jących, ale tam gdzie ludzie nie śmiecą. 

Z przykrością muszę powiadomić 
mieszkańców naszej gminy o aktach 
wandalizmu, które miały miejsce nad 
zalewem. W okresie późnej jesieni nie-
znani sprawcy wyrwali 50 sztuk nowo 
nasadzonych drzewek, z których kilka 
zostało złamanych. Kilka razy z jezdni 
prowadzącej do parkingu i z samego 
parkingu zostały zdjęte i wrzucone do 
zalewu włazy ze studzienek kanalizacji 

deszczowej. Był to wyraz kompletnej 
nieodpowiedzialności i bezmyślności, 
ponieważ ktoś mógł stracić zdrowie 
a nawet życie. Poza tym wszystkie ta-
blice i zapory ograniczające wjazd 
samochodom na promenadę były już 
kilkakrotnie łamane i wyrywane. Pro-
szę więc mieszkańców gminy o to, aby 
poczuli się właścicielami tego obiektu 
i natychmiast reagowali na każdy prze-
jaw wandalizmu dzwoniąc na policję. 
Chciałbym, aby zbiornik był wizytów-
ką naszej gminy, ale bez waszej pomo-
cy stanie się on zbiornikiem na śmieci 
i w krótkim czasie zostanie zapełniony 
przez butelki. Jeszcze raz proszę więc 
o współpracę i pozdrawiam.

Akty wandalizmu nad zalewem

Grzegorz Gad
Kierownik ZGK


