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go” zdobyta przez naszą gminę.
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Z sesji Rady GminyNasza gmina w elicie turystycznej regionu

W ten sposób uhonorowano dorobek 
gminy w rozwoju turystyki na jej terenie, 
uwzględniając powstanie Centrum Spor-
towo - Rekreacyjne, które znane jest już 
w całym regionie i poza nim. Docenio-
no także umiejętne wykorzystanie przez 
gminę walorów turystycznych, histo-
rycznych i krajobrazowych. 

„Wędrowca Świętokrzyskiego”, 

w kategorii „Gmina Turystyczna”, ode-
brał wójt gminy Tadeusz Tkaczyk z rąk 
marszałka województwa świętokrzyskie-
go Adama Jarubasa. Gospodarz gminy 
podziękował włodarzom województwa 
za docenienie gminy w działalności tu-
rystyczno – sportowej i zaprosił wszyst-
kich do odwiedzania naszej, atrakcyjnej 
ziemi. (J.)

Wójt Tadeusz Tkaczyk, obok marszałka Adama Jarubasa, w gronie wyróżnionych 
statuetką „Wędrowca Świętokrzyskiego”.

„Wędrowiec 
Świętokrzyski”  
dla Strawczyna

Miła uroczystość miała miejsce 6 grudnia br., w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry w Kielcach, z okazji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. 
Statuetką „Wędrowca Świętokrzyskiego” wyróżniono tutaj instytucje z grona 
elity turystycznej regionu. Wśród nich znalazła się gmina Strawczyn.

Uchwalenie budżetu gminy na rok 
2013 oraz przyjęcie założeń polityki 
społeczno – gospodarczej gminy na 
2013 r. - to najważniejsze decyzje rad-
nych na sesji 28 grudnia br. Ponadto 
Rada Gminy przyjęła kilka innych, 
ważnych dla funkcjonowania gminy, 
uchwał, odkładając jedną z najważ-
niejszych, dotyczącą ustalenia opłaty 
za odbiór odpadów z posesji.

Uchwalono  
budżet  

na 2013 rok
Uchwała „śmieciowa” 

odłożona !
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Obrady otworzył przewodniczący 
rady Stanisław Zdyb, witając uczestni-
ków sesji z wójtem Tadeuszem Tkaczy-
kiem oraz gościa – radnego powiatu To-
masza Zbróga. Radni przyjęli porządek 
obrad, wycofując z jego projektu pakiet 
uchwał dotyczących m.in. ustalenia opła-
ty za odbiór odpadów z posesji. Stało się 
to w związku z cofnięciem przez Senat 
RP do Sejmu RP projektu ustawy w tej 
sprawie. Od początku, jak powszechnie 
stwierdzono, stanowiła ona tzw. bubel le-
gislacyjny, wymagający wielu poprawek. 
Przypomnijmy, że nowe opłaty mają 
wejść w życie od początku lipca 2013 r.

W ramach zapytań i interpelacji, soł-
tys Huciska – Anna Kruszewska posta-
wiła wójtowi pytanie, dlaczego, w prze-
widzianym terminie, nie otrzymała 
odpowiedzi na pismo złożone w sekreta-
riacie UG 15 listopada 2012 r. Poprosiła, 
przy okazji, o dofinansowanie programu 
ferii zimowych w miejscowej świetlicy 
wiejskiej.

W ramach późniejszych odpowiedzi 
na te pytania, wójt przeprosił za opóźnie-
nie w odpowiedzi na to pismo, wynikłe 
z niedopatrzenia urzędnika urzędu. Prze-
wodniczący RG uzupełnił tę odpowiedź 
o informację, że środki na dofinanso-
wanie zajęć podczas ferii, w świetlicy 
w Hucisku, powinny się znaleźć.

W dalszej części sesji, wójt złożył in-
formacje o realizacji uchwał rady oraz ze 
swoich prac między sesjami RG (omó-
wienie publikujemy oddzielnie).

Radni przeszli następnie do najważ-
niejszych punktów obrad: przyjęcia za-
łożeń polityki społeczno – gospodarczej 
gminy na rok 2013 oraz budżetu gminy 
na rok 2013. Obydwa te projekty otrzy-
mały pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach. Także 
komisje RG opowiedziały się za przyję-
ciem tych uchwał. W ramach dyskusji 
nad budżetem roku 2013 radna Anna 
Dziewanowska zwróciła uwagę na zbyt 
duże, jej zdaniem, koszty ulicznego 
oświetlenia gminy, ujęte w budżecie.

W materiale wprowadzającym do bu-
dżetu, który radni otrzymali wcześniej, 
wójt stwierdza m.in.: „Przy opracowywa-
niu projektu uchwały budżetowej gminy 
na rok 2013, po stronie dochodów opiera-
no się na wielkościach kwot wynikających 
z dochodów własnych, dotacji celowych 
oraz subwencji dla gminy. Kierowano się 

Kolejnym punktem spotkania były 
wolne wnioski. Prezes Zarządu LGD 
wniósł projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia stowarzyszenia do nowo 
utworzonego Związku Stowarzyszeń 
o nazwie – Świętokrzyska Sieć LGD. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Janusz Kowal - prezes 
Zarządu Świętokrzyskiego Stowarzy-

W remizie OSP w Miedzianej Górze, 14 grudnia br., odbyło się Walne Ze-
branie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy”. Spotkanie roz-
poczęło się od powitania zebranych przez prezesa Zarządu Jarosława Wałka, 
który przedstawił następnie informację z działalności LGD w okresie między 
walnymi zebraniami członków.

szenia Artystów i Twórców Ludowych, 
z terenu LGD „Dorzecze Bobrzy”, zło-
żył podziękowania dla Biura LGD za 
pomoc w przygotowaniu dokumentacji 
niezbędnej do założenia i rejestracji sto-
warzyszenia w KSR.

Po części oficjalnej odbyło się spo-
tkanie świąteczno - noworoczne.

także przewidywanym poziomem wykona-
nia dochodów w 2012 roku”

Radni przyjęli budżet gminy na 
2013 rok jednogłośnie !

Dochody budżetowe, zaplanowane 
w budżecie gminy na rok 2013 stano-
wią kwotę 32.951.847 zł i określone są 
w pełnej szczegółowości klasyfikacji bu-
dżetowej a także z podziałem na docho-
dy bieżące i majątkowe.

Wydatki budżetowe, zaplanowane na 
rok 2013, stanowią kwotę 32.209.045 zł 
i także są określone w pełnej szczegóło-
wości klasyfikacji budżetowej z wyod-
rębnieniem wydatków bieżących oraz 
majątkowych.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 
742.802 zł zostanie przeznaczona na 
spłatę rat kredytów i pożyczek zacią-
gniętych w latach poprzednich. 

Przewidywane zadłużenie gminy na 
31 grudnia 2013 r. wyniesie 17.999.076 
zł i stanowić będzie 54,62 % planowa-
nych dochodów budżetu ogółem.

Dodajmy, że wydatki na realizację 
zadań określonych w Gminnym Progra-
mie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2013 zostały zaplanowane na po-
ziome 140.000 zł.

Rada przyjęła także uchwały w spra-
wach:

- zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego sołec-
twa Niedźwiedź,

- zmiany uchwały dot. dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Strawczynie,

- zmian bieżących w budżecie gminy – 

wynikają m.in. – jak poinformowała skarb-
nik Justyna Stępień – z wpływu środków 
z rezerwy z subwencji ogólnej dla gminy,

- zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Strawczyn na lata: 
2012 – 2022 – będących konsekwencją 
zmian w budżecie gminy na rok 2012,

- pozbawienia kategorii dróg gmin-
nych i wyłączenia części ich odcinków 
w Korczynie z użytkowania – co wyni-
ka z planów budowy zalewu na Wiernej 
Rzece oraz w Niedźwiedziu - dotyczy 
korekty przebiegu odcinka drogi („Ho-
chlówki”) w kierunku zbiornika wodne-
go w Strawczynie,

- przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziała-
nia Narkomanii na rok 2013,

- nawiązania współpracy z gminą 
Lipowa w pow. żywieckim,

- wyrażenia zgody na przystąpie-
nie gminy Strawczyn do projektu pn. 
„Kielecki Obszar Funkcjonalny”.

Po wyczerpaniu porządku obrad se-
sję zakończono.

Jasełka na świątecznej  
sesji Rady Gminy Strawczyn
Na świątecznej sesji uczniowie ZPO 

w Oblęgorku zaprezentowali Jasełka dla 
radnych i urzędników gminy Strawczyn. 
Na przedstawienie, do placówki przy-
byli: przewodniczący Rady Gminy p. 
Stanisław Zdyb, zastępca przewodni-
czącego p. Tadeusz Czarnecki, radna 
Oblęgorka p. Hanna Dziewanowska 
oraz radni i sołtysi poszczególnych wio-
sek gminy, a także dyrektorzy szkół. 

(Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy”

Uchwalono budżet na 2013 rok
Uchwała „śmieciowa” odłożona !

dokończenie ze str. 1

Problemy codzienne i życzenia 
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W zakresie inwestycji:
- kontynuowana jest budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w Strawczynie, Promniku i Oblęgorku;

- trwa rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 786;

- trwają prace przy realizacji zadań: 
zmiana sposobu użytkowania części po-
mieszczeń SP w Korczynie na świetlicę 
wiejską wraz z zagospodarowaniem te-
renu, rewitalizacja Strawczyna.

Ponadto: odbyło się spotkanie z in-
westorami zainteresowanymi lokalizacją 
na terenie gminy Strawczyn parku fo-
towoltaicznego, tj. wytwarzania energii 
elektrycznej z promieni słonecznych,

- gmina aktywnie uczestniczy w spo-
tkaniach, w ramach Projektu „Kielecki 
Obszar Funkcjonalny”, gdzie trwają pra-
ce przygotowawcze do złożenia wniosku 
aplikacyjnego na opracowanie strategii 

zrównoważonego rozwoju i sektorowe 
programy operacyjne dla pięciu wybra-
nych obszarów.

6 grudnia 2012 r. odbyło się spotka-
nie wójta naszej gminy z dyrektorem 
Karpackiej Spółki Gazownictwa, O/ Za-
kład Gazowniczy w Kielcach. Na podsta-
wie ustaleń powołano zespół z udziałem 
przedstawiciela gminy, którego głów-
nym celem będzie dokonanie analizy 
ekonomicznej doprowadzenia rurociągu 
gazowego od istniejącej sieci w Mie-
dzianej Górze do gminy Strawczyn.

W zakresie oświaty: 
- wydano 19 decyzji w sprawie dofi-

nansowania kosztów związanych z kształ-
ceniem pracowników młodocianych,

- w SP w Niedźwiedziu zrealizowano 
projekt pn. „Cyfrowa szkoła”. Placów-
ka została wyposażona w nowoczesny 
sprzęt informacyjno - komunikacyjny,

- w dniach: 17 – 19 grudnia 2012 
roku zostały wypłacone stypendia szkol-
ne: wydano 216 decyzji, przyznając po-
moc finansową 388 uczniom,

- w ramach współpracy gminy 
z Fundacją „Pomóżmy Marzeniom” 
zorganizowany został wyjazd 100 dzie-
ci z rodzin najuboższych do Kinoplex-u 
w Kielcach,

- 21 grudnia 2012 r. odbyło się posie-
dzenie komisji egzaminacyjnej, powo-
łanej do przeprowadzenia egzaminu na 
stopień nauczyciela mianowanego. Przy-
stąpił do niego jeden nauczyciel z ZPO 
w Promniku.

Odbyła się comiesięczna narada ka-
dry kierowniczej UG i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto wójt brał udział w licznych 
spotkaniach, wyjazdach, konferencjach, 
uroczystościach, reprezentując tam na-
szą gminę.

Gospodarz gminy wydał w tym okre-
sie osiem zarządzeń dot. funkcjonowa-
nia gminy.

Z prac wójta między sesjami  
Rady Gminy

Od ostatniej sesji Rady Gminy – 29 listopada 2012 r., wójt nadzorował bądź 
wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał RG, 
przygotowaniem projektów uchwał rady, wykonywaniem budżetu gminy oraz 
gospodarowaniem mieniem gminnym.

Na zakup tego rewelacyjnego pojazdu specja-
listycznego złożyli się m. in.: gmina Strawczyn 
– 349 tys. zł , OSP Promnik ,środki własne - 
 64 tys. zł , ZW ZOSP RP -150 tys. zł , WFOŚ – 
50 tyś. zł , środki z KSRG – 94,4 tys. zł.

Mercedes – Benz i nowo rozbudowywany 
budynek remizy strażackiej  

dla OSP Promnik
Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku wzbogaciła się ostatnio (24 listopada 2012 r) 

o nowy , ciężki samochód pożarniczy marki Mercedes – Benz AF Atego 1529 (na zdjęciu 
- z lewej). Koszt tego pojazdu , to 707,4 tys. zł.

OSP w Promniku rozbudowała ze środ-
ków własnych (sprzedano działkę własną) 
budynek remizy strażackiej, w którym znaj-
dują się dwa boksy garażowe o powierzch-
ni 100 m. kw. , świetlica wraz z zapleczem 

socjalnym, z której będą korzystać strażacy 
oraz mieszkańcy sołectwa Promnik – zdjęcie 
z prawej.

Dzięki tym inwestycjom, OSP Promnik 
należy obecnie do jednej z najlepiej wyposa-
żonych jednostek z naszego regionu ,wcho-
dzących w skład Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego.
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Po szkolnych korytarzach przechadza-
ło się wielu Mikołajów w różnym wieku 
– czyli uczniów wystrojonych w czer-
wone czapki. Dobry nastrój towarzyszył 
wszystkim, gdyż każdy tego dnia został 
obdarowany słodkimi upominkami.

20 grudnia 2012 roku sala gimna-
styczna szkoły w Promniku wypełniła 
się rodzicami oraz dziadkami uczniów, 
którzy chcieli ujrzeć swe pociechy w te-
gorocznych jasełkach. Dyrektor, Elżbie-
ta Gieroń, powitała zebranych i złożyła 
życzenia świąteczne.

W atmosferę przedstawienia wprowa-
dziła piosenka „Jest taki dzień” zaśpie-
wana przez chór szkolny. W tematykę 
i klimat poszczególnych scen przedsta-
wienia wprowadzały śpiewane przez 
chór kolędy. Przekaz widowiska podkre-

„Zawsze, ilekroć uśmiechniesz się do swojego brata i wyciągniesz do niego rękę, 
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie (…)” Matka Teresa z Kalkuty

W świątecznej atmosferze
W szkole w Promniku świąteczną atmosferę można było odczuć już 6 grud-

nia. W klasach i na korytarzach pojawiły się choinki oraz dekoracje świąteczne. 
Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały na pojawienie się najważniejszej 
postaci tego dnia – Mikołaja. On, jak zwykle, nie zawiódł milusińskich i pojawił 
się z workiem prezentów.

Po zakończeniu spektaklu wystąpili 
uczniowie Szkolnego Koła Gitarowego, 
grając i śpiewając kolędy.

Po uroczystości głos ponownie zabra-
ła p. dyrektor, dziękując osobom odpo-
wiedzialnym za przygotowanie jasełek, 
a więc katechecie – Józefowi Kasprzy-
kowi, Małgorzacie Kawałek, Ewie Jas 
oraz Elżbiecie Wąsowicz – za przygoto-
wanie przepięknych dekoracji. Uczniowie 
i nauczyciele podzielili się opłatkiem. Ze-
wsząd płynęły serdeczne życzenia, uśmie-
chy gościły na wszystkich twarzach…ślała scenografia nawiązująca do biblij-

nego raju i do Betlejem

Organem prowadzącym przedszkole 
„Chatka Puchatka” w Strawczynku jest 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie, a koordynatorem Patry-
cja Jas. Placówka funkcjonuje od wrze-
śnia 2012r. 

 Kadra pedagogiczna organizuje mile 
dzieciom czas. W grudniu zostały zorga-
nizowane: 

 - Mikołajki - zgodnie z tradycją 6 
grudnia nasze dzieci miały wielką frajdę. 
W ten dzień odwiedził je Święty Miko-

Mikołajki i Jasełka z „Chatką Puchatka”
Przedszkole „Chatka Puchatka” w Strawczynku współfinansowane jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieści się przy ul. Wojewódz-
kiej 39. W przedszkolu znajdują się przestronne i kolorowe sale, urządzone 
estetycznie i funkcjonalnie, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. 
Zorganizowane w salach kąciki zainteresowań, zgromadzone zabawki i pomoce 
dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnej aktywności.

łaj, który zjawił się z workiem pełnym 
prezentów. Wszystkie dzieci otrzymały 
prezenty w postaci puzzli edukacyjnych 
oraz słodyczy ufundowanych przez ro-
dziców. 

 - Jasełka - oczekując na zbliżające 
się Święta Bożego Narodzenia, dzieci, 
przy ogromnym wsparciu kadry pedago-
gicznej oraz rodziców, wystawili prze-
piękne Jasełka. Wśród zaproszonych 
gości był m.in. wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk oraz dyrektor Samo-

rządowego Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie – Maciej Lewandowski. 

 Widzowie, którzy mieli okazję oglą-
dać przedszkolne przedstawienie, poddali 
się nastrojowi chwili. Wielu gości, śpie-
wając wspólnie z małymi aktorami popu-
larne kolędy, czy słuchając kolęd i pasto-
rałek, miało łzy w oczach. Po występach 
wszyscy przełamali się opłatkiem, skła-
dając sobie życzenia po czym zasiedli do 
przygotowanej przez rodziców i kadry 
pedagogicznej przedszkola wieczerzy 
wigilijnej. Goście złożyli serdeczne ży-
czenia świąteczne i noworoczne.

Na zdjęciach powyżej: imprezy 
grudniowe z „Chatką Puchatka” ze 
Strawczynka.
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Niektóre sceny miały charakter sym-
boliczny. Uczniowie, przybrawszy po-
stacie żołnierzy, symbolicznie złożyli 
broń u żłóbka dzieciątka, przy którym 
stały postacie Św. Maryi i Św. Józefa 
oraz dwóch pięknie ubranych aniołków. 
Gest ten oznaczał nastanie pokoju i miło-
ści. W pięknie recytowanych wierszach 
uczniowie przekonywali, dlaczego Jezus 
przyszedł na świat. 

Jasełka w Strawczynie

Boże Narodzenie zawsze poruszy...
Zgodnie z coroczną tradycją, 20 grudnia ub. roku, w ZPO w Strawczynie, 

odbyły się jasełka wyreżyserowane przez ks. Grzegorza Szlenka. Miały one cha-
rakter czuwania adwentowo – wigilijnego, w które zaangażowała się młodzież 
gimnazjalna z klas III B i III C.

Każdy człowiek, choćby celowo, 
pielęgnował w sobie obojętność, Boże 
Narodzenie zawsze jednak poruszy. 
W Tę Noc wszyscy stajemy się delikat-
ni, bo to Wielkie Święto Miłości, a Bóg 
się rodzi po to, abyśmy się nauczyli ko-
chać ludzi. 

Przy dźwiękach nastrojowych kolęd 
i pastorałek w wykonaniu szkolnego 
chóru, pod batutą p. Agaty Bazalińskiej, 

czuwanie adwentowe miało sens, bo po-
ruszyło serca i umysły wszystkich zgro-
madzonych w sali gimnastycznej. Prze-
cież tak niewiele trzeba, aby na miłość 
odpowiedzieć także miłością, a stajenkę 
zawsze można urządzić we własnym 
domu, sercu, we własnej duszy. 

Tego właśnie życzyła uczniom, na-
uczycielom i pracownikom szkoły dy-
rektor Elżbieta Błaszczyk, która podzię-
kowała występującym i ich opiekunowi 
za przygotowanie tak pięknego i skłania-
jącego do refleksji przedstawienia.

Czwartoklasiści, pod czujnym okiem 
swojej polonistki, z wielkim zaangażo-
waniem przeobrazili się w prawników 
i zaprezentowali rozprawę sądową. Brali 
w niej udział: sędzia, prokurator, obrońca, 
a także świadkowie obrony i oskarżenia. 
Przedmiotem rozprawy była Książka, 
wobec której wniesiono oskarżenie, że 

Książka może być przyjacielem
21 grudnia 2012 roku klasa IV ZPO w Strawczynie zaprezentowała apel 

na temat „Książka może być przyjacielem”. Wystąpienie o podobnej tematyce 
przygotowali także dla swych rówieśników uczniowie gimnazjum pod kierun-
kiem opiekunki świetlicy, M. Kurczyńskiej.

w dobie komputeryzacji i nieustannego 
rozwoju techniki jest przeżytkiem, rzeczą 
zbędną. Sama oskarżona, czyli Książka, 
była bardzo smutna. W swoim wystą-
pieniu podkreśliła, jak bardzo ją kiedyś 
ceniono, bo przecież gromadziła wiedzę 
z całego świata. Niestety, prokurator bez-
litośnie podkreślał, że Era Książki już 

Do dziś gromadzą społeczność lokal-
ną podczas majówek czy w trakcie świę-
cenia pól. Jedne, pięknie przybrane i od-
nowione, inne zapomniane, niszczejące. 
Niestety, upływ czasu sprawia, że coraz 
częściej stają się tylko niemymi świad-
kami radości i tragicznych przeżyć ich 
fundatorów, ponieważ nikt nie pamięta, 
dlaczego je zbudowano.

Na terenie gminy Strawczyn znajduje 
się kilkadziesiąt takich obiektów godnych 
uwiecznienia. Z inicjatywą zachowania 
ich historii dla potomnych wystąpiła Jo-
lanta Smolarczyk, która jest autorką pro-
jektu Historia zapisana w kapliczkach. 

Kapliczki i przydrożne krzyże są swoistym świadectwem historii mieszkań-
ców danej miejscowości. Murowane, drewniane, skrzynkowe, słupowe, stawia-
ne na rozstajach dróg, na prywatnych posesjach, wieszane na przydrożnych 
drzewach, upamiętniają ważne wydarzenia, stanowią dziękczynne wota.

Projekt, realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
priorytet IX Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach, Działanie 9.5. Od-
dolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich otrzymał 50.000 zł dofinanso-
wania. Projekt adresowany jest do doro-
słych w wieku powyżej 50 lat i młodzie-
ży w wieku 13-17 lat. W ramach zajęć 
organizowanych w okresie 01.09.2012 
– 31.08.2013 uczniowie ZPO w Oblęgor-
ku wezmą udział w warsztatach fotogra-
ficznych prowadzonych przez Jarosława 
Skoczylasa i w warsztatach literacko 
-dziennikarskich odbywających się pod 

kierunkiem Marzeny Walczak – nauczy-
cieli z ZPO w Oblęgorku.

Końcowym efektem projektu będzie 
wydanie albumu pt. „Kapliczki i krzy-
że przydrożne w gminie Strawczyn”, 
w którym znajdą się fotografie wykona-
ne przez uczestników projektu i mate-
riały zebrane od mieszkańców. Dlatego 
autorka projektu i jego uczestnicy zwra-
cają się z gorącą prośbą do mieszkańców 
o podzielenie się informacjami na temat 
powstawania kapliczek oraz o udostęp-
nienie archiwalnych zapisków i fotogra-
fii. Mają nadzieję, że publikacja tworzona 
przez mieszkańców i dla mieszkańców 
wzbudzi bardzo duże zainteresowanie 
w gminie Strawczyn.

Prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu: 519302896 
w godzinach popołudniowych.

Historia zapisana  
w kapliczkach

minęła, a każde dziecko woli usiąść przed 
komputerem. Wobec tych zarzutów nie 
pozostał obojętny obrońca i powołał na 
świadków dzieci i panią bibliotekarkę. 
Właśnie oni obronili Książkę, a sędzia 
podkreślił, że nie może ona zniknąć z na-
szych domów.

Na koniec przedstawienia wszyscy 
głośno wiwatowali na cześć Książki. 

Za piękne występy podziękowała 
dzieciom i młodzieży dyrektor placówki, 
Elżbieta Błaszczyk.

Autorka projektu apeluje do mieszkańców o pomoc w zebraniu materiału do albumu
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W ZPO w Oblęgorku odbył się 
ostatnio Gminny Konkurs Piosenki 
Dziecięcej p.n. „Wszystkie dzieci na-
sze są”. Celem konkursu było popu-
laryzowanie wśród dzieci śpiewania 
oraz promowanie młodych talentów. 

Konkurs przeznaczony był dla dzie-
ci z klas 0 – III i odbywał się w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy 0 – I oraz 
klasy II – III. W konkursie uczestniczy-
li uczniowie ze wszystkich szkół pod-
stawowych z terenu gminy Strawczyn. 
Zaprezentowali oni bogaty repertuar wo-
kalny i ciekawe układy choreograficzne 
podczas wykonywanych utworów. Wy-
stępy dzieci oceniało jury w skład, któ-
rego weszli nauczyciele, którzy przyje-
chali z dziećmi. 

Gminny Konkurs 
Piosenki Dziecięcej

W kategorii klas 0 – I werdyktem jury 
I miejsce zdobył Kacper Gos z klasy 
I SP w Rudzie Strawczyńskiej, II miejsce 
zajęła Jagoda Nowak z klasy I SP w Ob-
lęgorku, a III miejsce wyśpiewała Domi-
nika Zajęcka ze SP w Strawczynie. 

W kategorii klas II – III przyzna-
no dwa pierwsze miejsca: dla Domi-
niki Piotrowskiej ze SP w Rudzie 
Strawczyńskiej i Natalii Kosiba ze SP 
w Chełmcach. II miejsce uzyskała Ma-
rysia Błaszczyk ze SP w Oblęgorku, 

a III - Stella Jankowska ze SP w Rudzie 
Strawczyńskiej. 

Dyrektorka szkoły Henryka Cisow-
ska podziękowała uczestnikom konkur-
su za piękne występy, a nauczycielom za 
profesjonalne przygotowanie uczniów 
do udziału w konkursie. Każde dziecko, 
uczestniczące w konkursie, otrzymało 
nagrodę i pamiątkowy dyplom. Sponso-
rami nagród byli: dyrekcja ZPO w Ob-
lęgorku, Zofia i Marek Drogoszowie, 
Marzena i Wiesław Gawłowie, Danuta 
Milewska i Paweł Foks. Organizator-
kami konkursu były: Agata Wieczorek 
i Jadwiga Mróz, a nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej aktywnie włączyli się 
w przygotowania.

 Obecnie mamy 4 konie własne. 
Stajnia ma charakter hodowlano – pen-
sjonatowy. Mamy w niej swoje klaczki 
hodowlane, dwa wałachy i przyjmuje-
my do stajennego „hotelu” cudze konie. 
Wszystkie chodzą wyłącznie pod sio-
dłem, oprócz źrebaka, którego jeszcze 
nie ujeździłem. Są tu nawet dwa konie 
torowe, folbluty, które dawniej biegały 
na Służewcu. Pozostałość majątku mo-
jego pradziadka, czyli tzw. resztówka 
sienkiewiczowska, obejmuje 25 hekta-
rów powierzchni i stanowi zaplecze dla 
mojej stajni. Na pastwisku moje konie 
pasą się pod „opieką” elektrycznego pa-
stucha. Hodujemy konie rasy małopol-
skiej, w której jesteśmy zakochani. To 
są właśnie te konie, na których król Jan 
Sobieski i jego wojska w dziesięć dni do-
szły pod Wiedeń.

 Zapraszam serdecznie na spacery, 
wycieczki i rajdy konne w terenie, mamy 
wyznaczone bardzo ciekawe krajobrazo-
wo, urozmaicone trasy wśród wzgórz, 
nieskazitelnych łąk, pól i lasów. (Kontakt 
e – mail: sienkierz@op.pl) Nasza stajnia 
stanowi jedną z baz na Świętokrzyskim 
Szlaku Górskiej Turystyki Konnej.

 Kultywuję tradycje kawaleryjskie, 
jestem ułanem Kieleckiego Ochotnicze-
go Szwadronu Kawalerii im. 13 pułku 
Ułanów Wileńskich. Moja przygoda 
kawaleryjska zaczęła się trzy lata temu, 

kiedy przy okazji tradycyjnego marszu 
z krakowskich Oleandrów na pamiątki 
pierwszej kadrowej brygady Józefa Pił-
sudskiego do Kielc, był zorganizowany 
także rajd konny z udziałem ułanów 8 
płk ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 
z Krakowa i 8 pułku. Strzelców Konnych 
z Chełmna.. Przybycie ułanów, uczestni-
ków marszu pierwszej kadrowej, do Ob-
lęgorka było to nawiązaniem do faktu hi-
storycznego, przybycia oddziału konnego 
Beliny – Prażmowskiego z pokłonem do 
Henryka Sienkiewicza. Moich ułanów 

Konie były zawsze w oblęgoreckiej stajni i jako siła pociągowa w polu, i do 
jazd wierzchem i do bryczek. Koni roboczych było tutaj, przed II wojną świato-
wą, około 16. Pracowały na obszarze wielkiego majątku, z którego pozostawio-
no naszej rodzinie tylko część. Bryczką moi krewni jeździli przez las bugajski po 
piaszczystej drodze do Kielc i do kościoła w Chełmcach. Pradziad do ostatnich 
dni najchętniej jeździł powozami.

Nie tylko do jazdy wierzchem i bryczkami...

O koniach opowiada  
Jerzy W. Sienkiewicz, prawnuk pisarza

przejąłem w Chęcinach i przyprowadzi-
łem do Oblęgorka, skąd następnego dnia 
ruszyliśmy razem na uroczyste zakoń-
czenie kolejnego marszu śladami pierw-
szej kadrowej. Z moimi końmi biorę 
obecnie udział w wielu paradach kawa-

leryjskich nie tylko w Kielcach. Kolejną 
okazją są wspaniałe rajdy, takie jak pod 
Komarów. W K.O.S.K. czynnie udziela 
się dwudziestu kawalerzystów. O moim 
pradziadku Henryku Sienkiewiczu nie 
wiem, czy był dobrym jeźdźcem, lubił 
polowania i miał obok kolekcji szabel, 
strzelb także wiele siodeł. Żadne siodło 
nie zachowało się, ostatnie dwa zostały 
wysłane z wozem owsa do oddziału mjr. 
Hubala Dobrzańskiego w 1939 roku.

Wiesław Adamik
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Jerzy W. Sienkiewicz, prawnuk pisarza, ze źrebakiem Jurko Bohun.
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O koniach opowiada  
Jerzy W. Sienkiewicz, prawnuk pisarza

Trwają zimowe ferie dla wszystkich 
uczniów województwa świętokrzyskie-
go. W związku z tym Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczy-
nie przygotowało dla dzieci i młodzieży 
wiele atrakcji. W świetlicach wiejskich: 
w Chełmcach, Hucisku, Promniku, Ob-
lęgorze i Strawczynku będzie można 
wziąć udział w ciekawych warsztatach 

plastycznych i manualnych. Odbędą się 
także spotkania, w których uczestnicy 
poznają zabytki i ciekawe legendy na te-
mat gminy Strawczyn. Lubiący tradycyj-
ną zabawę będą mogli zagrać w typowe 
gry stolikowe oraz bilard. 

Zapraszamy od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach 10:00 – 16:00.

Z życia Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu

II Festiwal Piosenki  
Dziecięcej i Młodzieżowej

Ferie 2013

Od lewej: G. Kaczmarczyk, D. Blichar-
ska i A. Świercz.

Od lewej: M. Kozieł, S. Bosak i M. Ró-
wińska.

18 grudnia 2012 roku odbyła się dru-
ga edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej, zorganizowana przez 
ZPO w Oblęgorku wraz z Samorządo-
wym Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie. W koncercie finałowym wystąpi-
ło 17 uczestników, podzielonych na dwie 
kategorie: klasy IV-VI szkół podstawo-
wych oraz klasy I-III gimnazjów. Młodzi 
wokaliści wykonywali tylko piosenki 
w języku polskim.

Swoich reprezentantów wystawi-
ły szkoły: z Chełmiec, Niedźwiedzia, 
Promnika, Oblęgorka, Strawczyna oraz 
Piekoszowa.

Oto laureaci z naszej gminy:
Kategoria I: klasy IV - VI szkół 

podstawowych:
II miejsce: Gabriela Kaczmarczyk 

(Promnik), za piosenkę „Tyle słońca 
w całym mieście”, III miejsce: Angelika 
Świercz (Strawczyn), za piosenkę „Mo-
delka”.

Kategoria II: klasy I - II gimnazjum:
I miejsce: Magdalena Rówińska 

(Oblęgorek), za piosenkę „Szukaj mnie”, 
II miejsce: Sylwia Bosak (Oblęgorek), 
za piosenkę „Babę zesłał Bóg”, III miej-
sce: Monika Kozieł (Strawczyn), za 
piosenkę „Pamiętasz była jesień”.

Laureaci otrzymali bardzo atrakcyj-
ne nagrody: odtwarzacze MP4, karnety 
o wartości 100 zł do Centrum Sportowo 
- Rekreacyjnego OLIMPIC, zestaw ga-
dżetów oraz dyplomy. Pozostali uczest-
nicy również otrzymali pamiątkowe ga-
dżety i zaproszenia.

Sponsorami II Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej byli:

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” 
ze Strawczyna, Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie, Zespół 
Placówek Oświatowych w Oblęgorku 
oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Re-
gionalnego w Kielcach.

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie po raz kolejny 
zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego. 
W tym roku zmagania przeprowadzone 
będą zarówno dla amatorów, jak i za-
wodników zrzeszonych w klubach /sto-
warzyszeniach tenisa stołowego. 

Eliminacje dla amatorów rozegrane 
zostaną na świetlicach: Oblęgór (14.01), 
Strawczynek (15.01.), Chełmce (16.01.), 
Oblęgorek (17.01.), Promnik (18.01.), Hu-
cisko (21.01.). Rozgrywki pierwszego eta-
pu rozpoczynać się będą o godz. 10:00.

Finał oraz turniej zawodników zrze-
szonych odbędzie się 24.01. w Zespole 
Placówek Oświatowych w Promniku, od 
godziny 10:00. Regulamin i szczegóły 
na stronie www.olimpicstrawczyn.pl.

Turniej Halowej  
Piłki Nożnej

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie organizuje Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej. Tegoroczna 
edycja odbędzie się w dniach 26 - 27 
stycznia w Zespole Placówek Oświato-
wych w Strawczynie. 

Zapisy przyjmuje p. Bogdan Woź-
niak (tel.: 691-343-409). Losowanie 
grup odbędzie się 23.01. o godz. 18:00 
na pływalni OLIMPIC w Strawczynku.

Szczegóły i regulamin na www.olim-
picstrawczyn.pl.

Zakończenie kursu 
pływania Stowarzyszenia 

„Olimp”

6 grudnia odbyło się uroczyste zakoń-
czenie kursu nauki pływania organizo-
wanego przez Stowarzyszenie „Olimp”. 
Nad przygotowaniem przyszłych pły-
waków czuwał doświadczony instruktor 
Janusz Lipski. Uczestnicy kursu wzię-
li udział w mini zawodach pływackich, 
podczas których mogli sprawdzić swoje 
umiejętności pływackie.

 Po zakończeniu konkurencji wszyst-
kie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, a najlepsi zostali odznaczeni meda-
lami. Uroczystego zakończenia dokonał 
Prezes Stowarzyszenia ,,Olimp” Tomasz 
Michalski wspólnie z Dariuszem Malic-
kim oraz Maciejem Lewandowskim.

Turniej Tenisa Stołowego



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

Piłkarze Korony Kielce  
w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Uczniowie ZPO w Oblęgorku gościli w swojej szkole słynnych piłkarzy dru-
żyny Korona Kielce: Aleksandra Vukovicia i Grzegorza Lecha. Po uroczystym 
powitaniu gości i odśpiewaniu hymnu drużyny uczniowie mieli możliwość zada-
wania piłkarzom przeróżnych pytań. 

Piłkarze też przepytali uczniów, a za 
prawidłowe odpowiedzi wręczali ciekawe 
nagrody. Każdy miał możliwość otrzyma-
nia plakatu lub zdjęć z autografami gwiazd 
Korony. Na koniec piłkarzom wręczono 
tort w barwach drużyny upieczone przez 
uczennice gimnazjum. Ten dzień na pewno 
zapamięta każdy kibic piłki nożnej.

Światowy Dzień Walki z AIDS
Od kilku już lat w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczy-

nie organizowana jest w grudniu akcja „W naszej szkole nie bę-
dziemy agresywni.” W jej ramach uczniowie klasy Ib gimnazjum, 
pod kierunkiem p. I. Wawrzeńczyk i we współpracy z p. pedagog 
J. Bożęcką przygotowali apel związany z przypadającym 1 grudnia 
Światowym Dniem Walki z AIDS.

Wszyscy gimnazjaliści przypięli do swych ubrań symbo-
liczne, czerwone wstążeczki i z wielką uwagą obejrzeli pełne 
powagi, skłaniające do refleksji przedstawienie. Wygłaszane 
przez wykonawców kwestie niosły ze sobą treści nawołują-
ce do tolerancji, a także unikania zachowań ryzykownych, 
grożących życiu i zdrowiu. Występ młodzieży zakończyła 
i podsumowała dyrektor szkoły, p. Elżbieta Błaszczyk krót-
kim przemówieniem nawiązującym do treści apelu.

Muzyka na żywo wprowadziła 
uczniów szkoły w niezwykły świątecz-
ny nastrój. Został on podkreślony przez  

p.o. dyr. szkoły Ewę Bujak podczas skła-
dania życzeń. 

Najładniejsza szopka  
bożonarodzeniowa

Na początku adwentu został ogło-
szony w SP w Rudzie Strawczyńskiej 
konkurs rodzinny na wykonanie szop-
ki bożonarodzeniowej. Po jasełkach 
zostały ogłoszone wyniki. Jury miało 
nie lada problem z wyborem najład-
niejszej i nagrodzeni zostali wszyscy 
uczestnicy. Szopka Zuzanny Gawęc-

Piłkarze Korony Kielce: Aleksandr Vucovic i Grzegorz Lech 
na spotkaniu z młodzieżą ZPO w Oblęgorku.

Słynnych piłkarzy młodzi kibice z Oblęgorka przyjęli bardzo 
entuzjastycznie.

kiej zostanie umieszczona w Kościele 
pw. WNMP w Strawczynie. Ksiądz 
Tadeusz Szot oraz Wydawnictwo Jed-
ność byli współfundatorem nagród dla 
dzieci. 

Ale nie na tym zakończono świętowa-
nie. Jak tradycja każe każda klasa spotkała 
się ze swoim wychowawcą przy suto za-
stawionym stole. Było łamanie opłatkiem, 
składanie życzeń i wspólne kolędowanie 
w miłej rodzinnej atmosferze. 

W SP w Rudzie Strawczyńskiej 

„Cicha noc, święta noc…”
Tą kolędą rozpoczęły się w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej Ja-

sełka przygotowane przez uczniów z klas V i VI pod opieką p. A. Chudak. Opra-
wa muzyczna i scenariusz zostały przygotowane przez uczniów. Jakub Kowalczyk 
(kl. VI), Dawid Wychowaniec (kl. VI) oraz Kacper Gos (kl. I) grali na keyboar-
dach, Konrad Ciołak (kl. V) na saksofonie a Julia Szymoniak (kl. VI) na gitarze.

Wyniki konkursu przedstawiono na spo-
tkaniu w świątecznej atmosferze...


