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Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk wręcza małżeństwu H. i W. Rathke 
statuetkę oraz dyplom „Zasłużonego dla Gminy Strawczyn”.

Wójt gminy, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Zdyb oraz 
dyrektor SCKiS Maciej Lewandowski z piłkarzami, uczestni-
kami turnieju o puchar wójta gminy.

STRAWCZYNADA 2012

To był sukces!

Tegoroczne Święto Gminy – Strawczynada 2012, zor-
ganizowane 18 i 19 sierpnia br., na stadionie oraz basenie 
Centrum Sportu i Rekreacji w Strawczynku, było pod każ-
dym względem rekordowe. Takich tłumów na tym święcie 
jeszcze nie notowano, podobnie jak i liczby imprez sporto-
wych i rekreacyjnych.

Zaczęto w sobotę, która tradycyjnie jest dniem sportu: od-
były się finały turniejów: tenisa ziemnego, piłki siatkowej oraz 
koszykówki. A oto wyniki zmagań sportowych:

Turniej o Puchar Wójta w piłkę nożną: I miejsce – Straw-
czynek, II – Brynica, III – Strawczyn, IV – Niedźwiedź.

Najlepszy bramkarz: Dariusz Wieczorek (Strawczynek), 
najlepszy zawodnik: Mateusz Tkaczyk (Strawczynek).

 
Turniej o Puchar Wójta do lat 16 w piłkę nożną: I miej-

sce - Zając Team, II – Galaktyczni, III - Plac City, IV - Power 
Rangers.

Najlepszy bramkarz: Wojciech Lasota, najlepszy zawod-
nik: Damian Mazur.

 
Turniej Piłki Siatkowej 16 +
I miejsce - CPN Team, II – Promnik.
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Test Cooper’a: 3080 metrów - Ma-
teusz Świderek (23 lata), 3040 metrów 
- Marek Korpula (28 lat), 2900 metrów 
- Patryk Gad (14 lat), 2730 metrów - Ke-
win Gad (12 lat), 2050 metrów - Jakub 
Czechowski (12 lat), 2040 metrów - 
Wojciech Adamski (12 lat).

W niedzielę, przy ołtarzu polowym, 
odprawiona została msza św. w intencji 
rolników, jako że święto, jak co roku, 
rozpoczyna się tradycyjnymi dożynkami. 
Po mszy św. korowód dożynkowy wniósł 
na scenę wieńce, przygotowane przez 
sołectwa: Chełmce, Korczyn oraz Straw-
czyn. Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk wy-
głosił okolicznościowe przemówienie, 
dziękując rolnikom za tegoroczny trud. 
Następnie starostowie dożynek: Danuta 
Wawrzeńczyk ze Strawczyna oraz Da-
riusz Rak z Bugaja przekazali gospoda-
rzowi gminy bochen chleba upieczony 
z tegorocznej mąki oraz owoce.

Miłym akcentem uroczystości było 
nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Strawczyn” niemieckiemu małżeństwu 
H. i W. Rathke za wieloletnią pomoc 
finansową uczniom z terenu gminy. 
Statuetkę oraz paterę wręczyli gospoda-
rze gminy: wójt Tadeusz Tkaczyk oraz 

przewodniczący Rady Gminy Stanisław 
Zdyb. Goście byli wyraźnie wzruszeni 
tymi honorami i przekazali czek wartości 
5 tys. euro na ręce Barbary Gad, prze-
wodniczącej Stowarzyszenia „Pomocna 
Dłoń”. Niemieccy przyjaciele podkre-
ślili, że nie jest ostatnia pomoc w tym 
roku. Podziękowania i statuetkę otrzy-
mali także Monika i Paweł Rogula za 
prezentację gminy niemieckim gościom. 
To ci Państwo byli inicjatorami przyjaźni  
H. i W. Rathke z naszą gminą.

Urząd Gminy w Strawczynie otrzymał 
następnie nagrodę honorową przyznaną 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dorzecze Bobrzy”. Jej przekazania 
dokonał prezes LGD Jarosław Wałek.

Specjalna komisja udała się na prze-
gląd stoisk sołeckich z Chełmiec, Kor-
czyna, Huciska, Oblęgora, Oblęgorka, 
Strawczyna i Strawczynka. Częstowa-
no tutaj potrawami, które wzięły udział 
w konkursie na te specjały. Za ich ja-
kość oraz za wystrój stoisk wyróżniono: 
I miejsce – Strawczyn i Oblęgorek, II – 
Chełmce, III- Korczyn.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na zabawę przy zespołach uczniów ze 
Strawczyna i Oblęgorka, przy zespo-
łach Maxel i Cogel, kabarecie „Ciach” 
oraz zespole ludowym z Ukrainy. Furorę 
zrobił występ trzech wesołych dziew-
cząt z ukraińskiego zespołu „Mirami” 
– gwiazdy wieczoru. Jak zwykle, pu-

Strawczynada 2012

To był sukces !
bliczność zachwycona była wieczornym 
pokazem ogni sztucznych.

Warto odnotować zbiórkę środków 
na protezę dla Stasia.

Podczas niedzielnej akcji „Krew da-
rem życia”, ten cenny lek oddały 192 
osoby

Lista krwiodawców z poszczegól-
nych sołectw:

Strawczyn (24 osoby), Strawczynek 
(18), Promnik (17), Niedźwiedź (17), 
Oblęgór (16), Chełmce (8), Kuźniaki 
(7), Małogoskie (4), Hucisko (3), Kor-
czyn (3), Bugaj (2), Oblęgorek (2), Ruda 
Strawczyńska (2) oraz dawcy spoza tere-
nu gminy (69). Łącznie 192 osoby.

Nagrody:
Grill elektryczny od Firmy „Wobis”, 

B. Sękowski: nr 102;
Opiekacz: nr 17, 47, 61, 62, 77, 82, 

101, 119, 129, 130, 150, 154, 158, 187;
Wazon: nr 7, 18, 44, 45, 51, 65, 79, 

87, 107, 155, 177, 178, 191;
Sztućce: nr 8, 12, 41, 43, 55, 122, 

127, 143, 165, 181;
Waga łazienkowa: nr 5, 21, 81, 92, 

97, 106, 113, 137, 189;
Suszarka: nr 1, 23, 26, 33, 40, 84, 

98, 176, 179;
Komplet ręczników: nr 3, 14, 28, 

36, 64, 71, 108, 172, 183;
Lampki nocne: nr 11, 13, 69, 85, 

147, 175;
Patery: nr 29, 3

Goście z Niemiec, p. M. i P. Rogulowie w towarzystwie gospodarzy gminy.

dokończenie ze str. 1
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Fotoreportaż ze Strawczynady 2012 r.
Przewodniczący RG Stanisław Zdyb ze swoimi gośćmi. Publiczność, jak zwykle, dopisała.

Krwiodawcy z naszej gminy przekazują swój najcenniejszy lek podczas akcji „Krew darem życia”.

Miss Lata 2012 Inga Machul  
z Samsonowa

Misski w pełnej krasie podczas pokazu zbiorowego.

Występ ludowego zespołu z Ukrainy.
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Na uroczystą prezentację zaproszeni 
zostali: rodzice, dyrekcja szkoły, nauczy-
ciele oraz uczniowie klas pierwszych. 
Projekty oceniała komisja w składzie: 
Agnieszka Bernaśkiewicz, Renata Zim-
na, Stanisław Gieroń i Piotr Dziedzic. 
Koordynatorem ds. projektu była Sabina 
Skoczylas.

„Dzień Projektów” w Gimnazjum nr 3 w Promniku
Już po raz drugi, w Gimnazjum nr 3 w Promniku, odbył się „Dzień Projek-

tów”, podczas którego uczniowie klasy drugiej gimnazjum przedstawiali efekty 
swojej pracy w ramach realizacji projektów gimnazjalnych.

Tematy projektów realizowane 
w roku szkolnym 2011/2012: historia ma-
tematyki, zabawy dawniej i dziś, media 
i Internet XXI wieku, życie w kropli wody 
oraz historia komputerów.

Efekty pracy uczniów okazały się 
imponujące, uczniowie zdobytą wiedzę 
przedstawili w formie: inscenizacji, pre-

zentacji multimedialnych, plakatów, son-
daży, wywiadów, albumów. Prezentacje 
wzbudziły duże zainteresowanie wśród 
publiczności. Zostały pozytywnie ocenio-
ne przez komisję pod względem meryto-
rycznym, językowym. 

Podsumowując „Dzień Projektów”, 
należy dodać opinię samych uczniów klas 
drugich, którzy zgodnie uznali, że dzięki tej 
metodzie nie tylko zgłębili swoją wiedzę na 
dany temat, ale również nauczyli się zasad 
współpracy w grupie i odpowiedzialności. 

Stoisko sołectwa Strawczyn podczas dożynek gminnych.
Święto Gminy to okazja do spotkań to-
warzyskich.

Wśród gości wójt gminy Miedziana Góra Maciej Lubecki (drugi z prawej). Przed występem na scenie głównej festynu.

Jedna z atrakcji imprezy –mini-samochodziki. Dzieci też miały frajdę na Święcie Gminy.
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Realizacja inwestycji: zakończono 
zagospodarowanie centrum Chełmiec, bu-
dowę chodnika i remont nawierzchni drogi 
w Strawczynku – ul. Turystyczna. W trak-
cie realizacji znajdują się przedsięwzięcia: 
zmiana sposobu użytkowania części po-
mieszczeń SP w Korczynie – organizacja 
świetlicy wiejskiej oraz rewitalizacja msc. 
Strawczyn.

Kontynuowana jest budowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w Straw-
czynie, Promniku i Oblęgorku. Rozbudo-
wywana jest droga wojewódzka nr 786, 
na odcinku: od granicy województwa do 
Kielc – etap I – droga: Łopuszno – Kielce. 
Termin zakończenia: 30 września br. Pro-
wadzone jest, na bieżąco, utrzymanie dróg 
poprzez uzupełnianie ich kruszywem.

27 czerwca br. przeprowadzony został 
przetarg ustny (licytacja), w wyniku której 
wyłoniony został najemca lokalu handlo-
wego w budynku świetlicy w Strawczynku 
(SCKiS).

Na 30 sierpnia br. wyznaczono przetarg 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej w Rudzie Strawczynku o po-
wierzchni 0,1880 ha.

Gmina Strawczyn prowadzi, od 2010 
r. z gazownią w Kielcach rozmowy w celu 
doprowadzenia gazu na jej teren, od stro-

Wybrano także skład Komisji Inwenta-
ryzacyjnej, ustalono regulamin określający 
wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków oraz nie-
których innych składników wynagrodzenia 
i zasady przyznawania i wypłacania dodat-
ku mieszkaniowego. Zatwierdzono też sta-
tut samodzielnego Samorządowego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Strawczynie.

Obrady poprowadził tym razem wice-
przewodniczący rady Tadeusz Czarnecki, 
zaś informacje z prac wójta między sesja-
mi RG, pod jego nieobecność, odczytała 
sekretarz Elżbieta Chłodnicka. Ona także 
przekazała dane o wynikach ankiet badania 
satysfakcji klienta (ISO).

Mówiąc o zmianach w budżecie gminy, 
skarbnik Justyna Stępień poinformowała 
m.in. o dotacji celowej (25 tys. zł) z Urzę-
du Marszałkowskiego, o uzyskaniu 50 
tys. zł dodatkowych środków unijnych na 
rewaloryzację Strawczyna, o zwiększeniu 
o 71 tys. zł funduszu sołeckiego. Gmina 
otrzyma, do końca roku, 441 tys. zł z UE 
na wspieranie programu Comenius Regio.

Zmniejsza się dość znacznie środki na 
budowę ścieżki rowerowej w gminie, któ-
ra zostanie urządzona w roku przyszłym. 
O 134 tys. zł zmniejszy się fundusz gmin-
ny ze względu na fakt, że nie sprzedano 
gruntu gminnego w Promniku. Mniejsze 
pieniądze przeznaczy się także na szlak ro-

Z sesji Rady Gminy

Zmiany w budżecie
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

28 sierpnia br. obradowała kolejna sesja Rady Gminy w Strawczynie. Tym ra-
zem radni dokonali zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Strawczyn na lata 2012 – 2020 oraz podjęli uchwały w sprawie zmian w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego sołectw: Małogoskie, Niedźwiedź, Oblę-
gór oraz Strawczyn, zmiany uchwały z 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia 
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2007 – 2013, zmiany uchwały RG z 30 mar-
ca 2012 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy na lata 2012 – 2017.

werowy, który powstanie w roku przyszłym 
oraz na program „e-Świętokrzyskie” z po-
dobnych względów. Wszystkie te propozy-
cje, przedstawione przez skarbnika gminy, 
zostały zaakceptowane przez radnych.

Rada dokonała także zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej, co było kon-
sekwencją zmian w budżecie gminy oraz 
w Planie Rozwoju Lokalnego. 

Sekretarz gminy przedstawiła wyniki 
ankiety dla mieszkańców, nie są one, mó-
wiąc delikatnie, optymistyczne, bo z 1500 
sztuk, wróciło do Urzędu Gminy niewie-
le. Nikt jednak nie zarzucił pracownikom 
urzędu np. korupcji.

Radni otrzymali informację o wejściu 
w życie ustawy Kodeks Wyborczy, który 
będzie dotyczył wszystkich wyborów. Do 
końca października br. Rada Gminy zobo-
wiązana jest podjąć uchwały o stałych okrę-
gach wyborczych (w gminie powstanie ich 
15) oraz o stałych obwodach głosowania. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję 
zakończono. (J.K.)

ny Kielc. Ustalono przypuszczalną liczbę 
mieszkańców zainteresowanych tym pa-
liwem. Zachodzące zmiany w Karpackim 
Górnictwie Naftowym nie sprzyjają tym 
negocjacjom. Wójt przekazał informację, 
że udzieli wszelkiej pomocy w ew. realiza-
cji tego zadania.

Przygotowano się do uchwalenia zmian 
w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego sołectw: Małogoskie, 
Niedźwiedź, Oblęgor, Strawczyn. Jedno-
cześnie trwają prace przy jednostkowych 
zmianach tych planów w granicach so-
łectw: Oblęgorek, Promnik i Ruda Straw-
czyńska.

Kultura i sport: SCKiS zorganizo-
wało turnieje: „Moje Euro 2012”, tenisa 
ziemnego, o puchar wójta w piłce nożnej. 
Od 18 do 31 lipca br., wspólnie z ZMW, 
zorganizowało, dla dzieci z rodzin rolni-
czych, półkolonie, z których skorzystało 
60 dzieci. Organizatorzy zapewnili im wy-
żywienie.

W ramach akcji „Pomóżmy dzieciom 
spędzić szczęśliwe wakacje”, zostały zor-
ganizowane im: spotkania z trenerami 
sportowymi, dziennikarzami, strażą pożar-
ną oraz policjantami WRD. Każdy mógł 
przystąpić do egzaminu na kartę rowerową 
i motorowerową.

18 i 19 sierpnia br. odbyło się trakcyjne 
Święto Gminy Strawczynada 2012 – pisze-
my o nim oddzielnie.

Bezrobocie: w sierpniu złożono w PUP 
w Kiecach wnioski o: zorganizowanie ro-
bót publicznych i prac interwencyjnych dla 
15 osób oraz o zawarcie umowy na zorga-
nizowanie stażu pracy. Na razie brak odpo-
wiedzi na te inicjatywy.

W zakresie oświaty: do UG złożono 
3 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego; 
w dniach: 23-24 sierpnia br. kierownik Re-
feratu Oświaty, Spraw Obywatelskich i Or-
ganizacyjnych dokonała kontroli placówek 
oświatowych pod względem przygotowa-
nia ich do nowego roku szkolnego. Uwag 
nie zanotowano.

W ramach rządowego programu pomo-
cy uczniom, pod nazwą „Wyprawka szkol-
na”, w 2012 r. wystąpiono o dofinansowa-
nie zakupu podręczników dla195 uczniów 
za ponad 35 tys. zł.

Wójt, na terenie gminy i poza nią, 
brał udział w licznych imprezach, m.in. 
28 czerwca odebrał z rąk Prezydenta RP 
I nagrodę w konkursie ogólnopolskim pn. 
„Sposób na sukces”. Gmina po raz kolejny 
okazała się w rankingu „Rzeczpospolitej” 
Najlepszą Gminą Wiejską.

19 lipca br. odbył się audyt zewnętrz-
ny, utrzymujący na kolejny rok Certyfikat 
Systemu Zarządzania Jakością, wg. normy 
ISO 2001- 2008.

W omawianym okresie wójt wydał kil-
kanaście zarządzeń w sprawach ważnych 
dla gminy i jej mieszkańców.

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy
Od ostatniej sesji, która odbyła się 27 czerwca br., wójt wykonywał, bądź nadzo-

rował, zadania w zakresie: określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, przy-
gotowania projektów nowych uchwał, realizacji budżetu za I półrocze, aktualizacji 
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy, analizy oświadczeń majątkowych za rok 2011 
oraz gospodarowania mieniem komunalnym.
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Inscenizacja przyjazdu autora Trylogii 
do Oblęgorka przypomniała o historii tego 
wspaniałego „daru narodowego”, pozwoli-
ła przenieść się nam w czasie, aby poczuć 
emocje towarzyszące miejscowej ludności 
podczas uroczystego powitania Sienkiewi-
cza w Jego siedzibie. 

Piknik rozpoczął się uroczystym powi-
taniem pisarza. Powitał Go sam Stefan Że-
romski. Następnie na terenie parku, odbyły 
się rycerskie prezentacje oraz pokazy ich 
umiejętności. 

W sienkiewiczowskim Tuskulum

15 par otrzymało medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

Literacki piknik rodzinny
Tegoroczny piknik literacki, odbywający się w przypałacowym parku, miał na 

celu uczczenie 110 rocznicy sprowadzenia się Henryka Sienkiewicza do Oblęgorka.
Na uczestników pikniku czekały qu-

izy i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami. 
Wspólną zabawę rozpoczęto od konkursu, 
w którym zmierzyli się śmiałkowie chcą-
cy sprawdzić swoją wiedzę o życiu Stefa-
na Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. 
Obok pojedynków na miecze można było 
„powojować” na tytuły. Umożliwił to Lite-
racki omnibus - konkurs, dotyczący tytułów 
utworów tych pisarzy. 

Dla najmłodszych organizatorzy przy-
gotowali inne zabawy. Ich zadaniem bę-

dzie zaprojektowanie jedynego i niepowta-
rzalnego herbu własnej rodziny. 

Przybyłych gości czekała też niezwy-
kła podróż po wnętrzach Pałacyku. Aby go 
zwiedzić, należało zamienić się w czujne-
go obserwatora, który rozwiąże wszystkie 
łamigłówki z myślowego toru przeszkód. 
Odgadując, je zdobywano kolejne elemen-
ty układanki, które jednocześnie były ko-
dami dostępu do następnych etapów trasy. 
Natomiast spacerując po parku, poznawa-
no zasady popularnego już Questingu. Wi-
dzowie mieli szansę poznać najciekawsze 
okazy fauny i flory w dawnej posiadłości 
pisarza oraz zobaczyć ślady Jego obecno-
ści w tym miejscu. 

Piknik zakończył koncert W kręgu mu-
zyki filmowej w wykonaniu artystów Fil-
harmonii Świętokrzyskiej.

„My, rodzice Stasia, chcielibyśmy 
serdecznie podziękować wszystkim ofia-
rodawcom oraz ludziom, którzy pomogli 
nam w organizowaniu zbiórki publicz-
nej, a szczególnie dla p. Wójta gminy 
Tadeusza Tkaczyka, p. sołtys Monice 
Jabłońskiej, sołectwom, Robertowi i Ju-
stynie Dziubeła, drużynom piłkarskim 
ze Starwczynka, Brynicy, Strawczyna 
i Niedźwiedzia, druhnom i druhom z OSP 
Strawczyn, Patrycji Jas oraz Agencji Re-
klamowej „Pressgraf” Mateusza Majki. 
Serdecznie dziękujemy.

W okresie trwania Święta Gminy 
„Strawczynada 2012” zebraliśmy kwotę 
12.230,97 zł.”

Podziękowania  
rodziców Stasia  
za zbiórkę publiczną:

Gmina Strawczyn znalazła się po-
nownie w Złotej Setce Rankingu Sa-
morządów „Rzeczpospolitej”. Zajęła  
4 miejsce w kategorii Najbardziej Inno-
wacyjnych Gmin, 21 w kategorii Gmin 
Wiejskich Rankingu Rzeczpospolita.

Ranking Samorządów „Rzeczpospo-
litej” jest prestiżowym, ogólnopolskim 
plebiscytem, którego celem jest wskaza-
nie najlepiej zarządzanych miast i gmin 
w Polsce. Nagradza te samorządy, któ-
re najlepiej dbają o rozwój i podniesie-
nie jakości życia swoich mieszkańców, 
zgodnie z regułami odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa finansowego. Konkurs 
organizowany jest już od 15 lat.

Najpierw na podstawie danych z Mi-
nisterstwa Finansów wybieranych jest 250 
samorządów. Do wybrańców wysyłane są 
ankiety na podstawie, których niezależna 
Kapituła wybiera najlepszych, którzy naj-
bardziej dbają o rozwój i podniesienie ja-
kości życia swoich mieszkańców.

Gmina Strawczyn 
znowu w czołówce

Prezydent RP przyznał im medale „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie” Otrzy-
mali je: Jadwiga i Władysław Ciołak, 
Stanisława i Marian Dyl, Zofia i Jerzy 
Gaik, Janina i Wacław Kotwica, Stefa-
nia i Stefan Kozieł, Stanisława i Józef 
Lis, Irena i Kazimierz Majchrak, Zo-
fia i Feliks Nowak, Aleksandra i Adam 
Pytel, Weronika i Józef Rak, Halina 
i Walenty Rogula, Helena i Władysław 
Rutkowscy, Krystyna i Henryk Sko-
rupka, Barbara i Henryk Struscy oraz 
Genowefa i Władysław Zapała.

- Dziękujemy Wam za to, że własnym 
przykładem pokazaliście jak należy żyć. 

50 lat na wspólnej drodze życia
Niezwykle miła uroczystość miała ostatnio - 6 września br. - miejsce w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Strawczynie. Gospodarze gminy: wójt Tadeusz Tka-
czyk oraz przewodniczący Rady Gminy Stanisław Zdyb i jego zastępca Grze-
gorz Stępień podejmowali tutaj 15 par małżeńskich, które doczekały jubileuszu 
50-lecia pożycia, czyli tzw „złotych godów”.

Jesteście wzorem dla młodego pokolenia 
– powiedziała m.in. zastępca kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego – Elżbieta 
Kumańska.

Do życzeń gospodarzy gminy dołą-
czono złotym parom kwiaty oraz ciepłe 
koce na zimę. Potem było spotkanie przy 
słodyczach, owocach i napojach, pod-
czas którego jubilaci wspominali swoje 
długie życie. Spotkanie upłynęło w milej 
i serdecznej atmosferze. Jubilaci podzię-
kowali gospodarzom gminy za to, że nie 
zapomnieli o Ich pięknym święcie. 

(J.)

Jubilaci wraz z gospodarzami gminy 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.
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Grają dla nas już 4 lata! 
18 września 2008 roku odbyła się 

pierwsza próba nowo utworzonej Gmin-
nej Orkiestry Dętej w Strawczynie. 12 
młodych muzyków rozpoczęło naukę 
gry na instrumentach. Od samego po-
czątku zajęcia prowadzą kapelmistrzo-
wie Michał Leśnik i Jacek Cielibała. 
Jak wspomina pan Michał, początki były 
trudne, orkiestra była tworzona praktycz-
nie od zera, ale w dość krótkim czasie 
udało się stworzyć pierwszy program.

Dziś, po 4 latach, są liczącym się 
zespołem na skalę województwa. Ich 
występy to zarówno marsze otwierające 
uroczystości, oprawy świąt kościelnych 
jak również koncerty muzyki rozrywko-
wej, które można usłyszeć na niejednym 
festynie. 

Orkiestra liczy dzisiaj ponad 30 mu-
zyków, ale wciąż czeka na kolejnych – 
każda osoba, która kocha muzykę, która 
czuje „bluesa”, jest mile widziana – za-
chęca Jacek Cielibała – Mamy nadzieję, 
że będzie nas jak najwięcej, bo muzyko-
wanie to ogromna przyjemność, satys-
fakcja i możliwości.

Próby orkiestry odbywają się w każ-
dą środę i piątek od 17:00.

Zaproszenie na zajęcia  
do świetlic wiejskich 

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie zaprasza wszyst-
kich mieszkańców gminy na zajęcia 
świetlicowe. W ramach świetlic prowa-
dzone są 4 koła zainteresowań, na które 
może uczęszczać każdy, bez względu na 
wiek. Tematyka zajęć jest bardzo róż-
na: decoupage, fotografia, modelarstwo 
i orgiami. Oprócz tego dzieci i młodzież 
mogą rozwijać swoje umiejętności pla-
styczne a także przygotować się do zajęć 
szkolnych pod okiem instruktorów kul-
tury. Nie zabraknie także rozrywki: bi-
lard, tenis stołowy, piłkarzyki – to tylko 
niektóre atrakcje. Świetlice są otwarte od 
poniedziałku do piątku, w godz. 15:00 – 
20:00. 

Szczegółowy harmonogram na stro-
nie www.olimpicstrawczyn.pl

Kino „Pod Gwiazdami”
31 sierpnia i 1 września br. Stowa-

rzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Społecz-
nego Gminy Strawczyn, wspólnie z Sa-
morządowym Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie, zorganizowało projekcje 

filmowe „pod gwiazdami”. W piątkowy 
wieczór dla miłośników filmów z hu-
morem wyświetlono francuską komedię 
„RRRrrrr!!!”. W sobotę uczestnicy roz-
poczęli prezentacją na temat twórczość 
ś.p. Grzegorza Wawrzeńczyka, którą 
przygotował i przedstawił Stanisław Śli-
wa. Po niej miała miejsce projekcja ame-
rykańskiego horroru „Paranormal Acti-
vity”. Frekwencja przerosła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów - na terenie 
Centrum Sportowo - Rekreacyjnego 
OLIMPIC filmy wspólnie obejrzało kil-
kaset osób!

Dożynki Powiatowe  
w Daleszycach

2 września w Daleszycach odbyły 
się Dożynki Powiatowe, zorganizowane 
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. 
Gminę Strawczyn reprezentowało sołec-
two Chełmce, z przewodniczącą KGW 
Chełmce - Genowefą Piec. Wieniec re-
prezentujący ziemię strawczyńską, który 
był wykonany w 100 % samodzielnie, 
prezentował się bardzo okazale. Pod-
kreślił to starosta kielecki - Zdzisław 
Wrzałka, gratulując naszej delegacji.

Reprezentant gminy  
na ogólnopolskich  
igrzyskach! 

23 – 25 sierpnia br. w Opolu odbył 
się finał Ogólnopolskich Igrzysk LZS. 

W zespole reprezentującym nasze woje-
wództwo sztandarowym był mieszkaniec 
naszej gminy Michał Dziura. W ogól-
nopolskim finale województwo święto-
krzyskie zajęło zaszczytne III miejsce, 
w dużej mierze dzięki panu Michałowi.

Nowe kursy  
na pływalni OLIMPIC 

Po zakończeniu przerwy technolo-
gicznej Centrum Sportowo – Rekreacyj-
ne OLIMPIC zaprasza wszystkich do 
wzięcia udziału w kursach pływackich: 
kurs nauki pływania, Szkółka Pływacka 
„Płotka”, kurs „Mama i Ja”

Kursy prowadzą doświadczeni in-
struktorzy pływania, którzy pomogą 
w zależności od potrzeb opanować pod-
stawy pływania jak również doskonalić 
umiejętności. Szczegółowy terminarz 
i informacje na stronie:

www.olimpicstrawczyn.pl.

Nordic Walking  
dla każdego!

 Centrum Sportowo – Rekreacyjne 
OLIMPIC w Strawczynie oferuje 
doskonałą formę aktywności ruchowej, 
jaką jest Nordic Walking, czyli popularne 
chodzenie z kijkami. Zajęcia będą odbywać 
się w każdą środę, w godzinach od 17.45 
– 18.30. Zapisy w kasie pływalni do  
16 września 2012r.

Szczegóły na stronie:
www.olimpicstrawczyn.pl

Z prac Samorządowego Centrum  
Kultury i Sportu

Koncert Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Jacka Cielibały.



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

Tegoroczny festyn nosił nazwę „Ga-
leria smaków artystycznych” i miał na 
celu integrację mieszkańców wsi oraz 
promowanie naszego sołectwa przez 
prezentowanie prac artystów repre-
zentujących różne dziedziny sztuki, 
posługujących się różnym technikami 
i środkami wyrazu. Swoje prace zapre-
zentowali: Halina Zając i Maria Cio-
łak – wystawa obrazów wyszywanych 
ręcznie, Ireneusz Zarychta – obrazy 
olejne malowane szpachelką, Stanisław 
Moćko – kowalstwo artystyczne, Wik-
toria Zdyb – różne techniki plastyczne 
i Marek Gaweł – fotografia. Wyjątko-
wość tego festynu polega na tym, że tym 
razem honorowym patronatem objęli nas 
posłowie RP w osobach: Marzeny Okła 
– Drewnowicz i Marka Gosa, oraz wo-
jewoda świętokrzyski – Bożentyna Pał-

ka – Koruba. Wielkim zaszczytem dla 
Stowarzyszenia i mieszkańców Oblęgor-
ka była obecność tych osób na festynie. 
Wśród honorowych patronów byli także: 
Adam Jarubas - Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Zdzisław Wrzał-
ka - Starosta Kielecki. Od momentu 
zaistnienia festynu mogłyśmy liczyć na 
wsparcie Tadeusza Tkaczyka - Wójta 
Gminy Strawczyn i Przewodniczącego 
Rady Gminy, w obecnej kadencji – Sta-
nisława Zdyba.  Honorowy patronat nad 
imprezą objęła także, jak co roku, Hen-
ryka Cisowska - Dyrektor Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Oblęgorku. 

Organizatorzy zapewnili wiele atrak-
cji dla uczestników festynu: jako pierw-
sza wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta ze 
wspaniałym repertuarem,  były również 
występy wokalne uczniów z ZPO w Ob-

lęgorku, konkurs wiedzy o regionie pod 
nazwą „Świętokrzyskim szlakiem”, poka-
zy cyrkowe w wykonaniu cyrku „Brawo” 
oraz loteria fantowa, w której każdy los 
wygrywał. Panie ze Stowarzyszenia Ko-
biet „Jagienka” zadbały o to, aby nikt nie 
był głodny oferując zebranym chleb ze 
smalcem, różne ciasta oraz pieczoną kieł-
basę i kaszankę z grilla. Wieczorem wy-
stąpił Zespół Cogel zapraszając zebranych 
do tańca. Wytrwali tancerze bawili się do 
północy przy muzyce dyskotekowej, ob-
sługiwanej przez Mateusza Zdyba. 

Festyn wiejski, który zgromadził bardzo 
dużo mieszkańców z naszej gminy i z in-
nych okolic mógł się odbyć dzięki hojności 
sponsorów. Należeli do nich: „Kolporter”, 
„Defro”, piekarnia „Angelina”, ma-
sarnia „Wolder”, drukarnia Pressgraf, 
Szkoła jęzkowa LanguageAcademy, Al-
bud, Bank Spółdzielczy w Łopusznie, 
Grażyna i Wiktor Zapałowie, Jadwiga 
i Tadeusz Zapałowie, Jarosław Zapała 
– PUH Oblęgorek, RSP Oblęgorek, 
Teresa i Jerzy Zapałowie, Zygmunt 
Z b ro s z c z y k ,  M u z e u m  H e n r y k a 
Sienkiewicza.  

Organizatorzy dziękują wszystkim 
za pomoc w organizacji  festynu 
i zapraszamy za rok.

Szósty festyn w Oblęgorku!

„Galeria smaków artystycznych”
W niedzielę, 2 września br., w Oblęgorku, już po raz szósty, odbył się festyn 

wiejski, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Jagienka”, przy wspar-
ciu i zaangażowaniu druhów OSP z prezesem Krzysztofem Religą i komendan-
tem Tomaszem Piotrowskim na czele, oraz we współpracy z radą sołecką pod 
przewodnictwem sołtysa Kazimierza Wieczorka.

www.rzeczoznawca.kielce.pl 
www.wycena.kielce.pl

WYCENA: 
- gruntów, budynków, lokali, 
- służebności przesyłu  
(słupy ee, wod.kan., gaz) 
- innych

DLA CELU: 
kupna, sprzedaży, zamiany, 
rozliczenia, zabezpieczenia 
kredytu, roszczeń, innych

tel.: 514 784 459 
m.sliwa@rzeczoznawca.kielce.pl

Profesjonalne zajęcia języka angielskiego  
dla dzieci, młodzieży, dorosłych  

w Centrum OLIMPIC w Strawczynku.
JĘZYKOLAND to miejsce zarówno dla 5-latka, 

gimnazjalisty jak i osoby zainteresowanej konwersacjami.

Zadzwoń - tel.: 668 366 827  
lub odwiedź: www.jezykoland.pl

Trwają zapisy na nowy semestr!

4 października 2012 r.  
o godz. 17.00

 serdecznie zapraszamy 
na otwarcie nowoczesnej 

multimedialnej  
wystawy biograficzno – 

literackiej

Sienkiewicz  
– dopełnienie

 do Pałacyku Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku, 

oddziału Muzeum 
Narodowego w Kielcach


