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Hotel „Zielone Zacisze” w Chełmcach czeka na gości

Z sesji Rady Gminy 

Jednogłośne  
absolutorium dla wójta
Jedna z najważniejszych w roku, tzw. sesja absolutoryjna, 

miała miejsce 27 czerwca br. w Strawczynie. Radni mieli za-
twierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 oraz 
udzielić (bądź nie udzielić) absolutorium wójtowi gminy.

Obrady otworzył przewodniczący rady Stanisław Zdyb, 
witając uczestników sesji, z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem, 
radnym powiatowym Stefanem Pacakiem oraz przedstawicie-
lem Komisariatu Policji – mł. asp. Pawłem Banaśkiewiczem. 
Po zatwierdzeniu uzupełnionego porządku obrad, radni przeszli 
do jego realizacji.

W interpelacjach głos zabrał radny Bogdan Woźniak, podno-
sząc konieczność: wycięcia kilku topoli przy drodze na cmentarz 
w Strawczynie, stwarzających zagrożenie dla pomników i mogił 
cmentarnych oraz poprawienia drogi wewnętrznej na terenie ZPO 
Strawczyn, prowadzącej do boiska „Orlik”.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Zdyb gratuluje wójtowi, 
Tadeuszowi Tkaczykowi otrzymania absolutorium za 2011 rok.

Nareszcie  
wakacyjna laba !

Zakończenie roku szkolnego

- czytaj na str. 2

Zakończenie roku szkolnego w ZPO Strawczyn – dy-
rektor Elżbieta Błaszczyk dziękuje za wysiłek w cią-
gu minionych 10 miesięcy nauki.

Dwie gwiazdki nobilitują !
Od sierpnia ub. roku funkcjonuje w Chełmach, gm. Strawczyn, 

Hotel „Zielone Zacisze”, należący do Anny i Zbigniewa Irzykow-
skich z Piekoszowa (właściciele mają zamiar przenieść się na stałe 
do naszej gminy). Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się z udziałem 
gospodarzy gminy: wójta Tadeusza Tkaczyka oraz przewodniczące-
go Rady Gminy – Stanisława Zdyba. Poświęcenia hotelu dokonali 
księża: Paweł Rojewski oraz ks. proboszcz parafii w Piekoszowie – 
Zygmunt Kwieciński.
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W ZPO w Strawczynie odbyły się 
dwie uroczystości – dla gimnazjum 
i osobno dla szkoły podstawowej. Przy-
świecało im skłaniające do refleksji ha-
sło: „Dokąd mam iść ? O co się bić ? 
Dla kogo warto żyć ?”. Uczniowie klas 
trzecich gimnazjum ślubowali jak naj-
lepiej wykorzystywać zdobytą wiedzę 
i umiejętności oraz godnie reprezen-
tować szkołę w środowisku lokalnym. 
Dyrektor placówki, Elżbieta Błaszczyk, 
wyróżniła najpilniejszych uczniów na-
grodami książkowymi, a rodziców ab-

Zakończenie roku szkolnego

Nareszcie wakacyjna laba !
Wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekali na dzień, który wreszcie nad-

szedł 29 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. We wszyst-
kich szkołach w naszej gminie: osobno w liceach, osobno w szkołach podsta-
wowych, odbyły się uroczystości, podczas których wręczono świadectwa oraz 
nagrody dla najlepszych uczniów.

solwentów – listami gratulacyjnymi 
- i życzyła wszystkim radosnych, sło-
necznych wakacji oraz wielu sukcesów 
w przyszłości. 

Część artystyczną przygotowali, ze 
swoimi podopiecznymi, wychowaw-
cy klas drugich: A. Krzemińska, M. 
Ciszek, K. Siwek we współpracy z  E. 
Szmidt, księdzem G. Kutą i opieku-
nem chóru szkolnego, A. Bazalińską. 
W przygotowanie dekoracji aktywnie 
włączyli się ponadto M. Moćko i A. Ni-
wiński. 

Absolwenci mieli okazję powspomi-
nać na wesoło chwile przeżyte w Gimna-
zjum nr 1 w Strawczynie, oglądając za-
bawne scenki kabaretowe w wykonaniu 
uczniów klasy IIb, a także zadumać się 
nad tym, co było lub będzie, słuchając 
refleksyjnych wierszy i piosenek. Od ko-
legów i koleżanek z klas drugich otrzy-
mali pamiątkowe upominki: breloczki 
w kształcie czterolistnej koniczyny na 
szczęście. 

Uroczystość zakończenia roku szkol-
nego w szkole podstawowej przygotowa-
li, wraz z wychowankami, nauczyciele: 
E. Picheta i M. Stolarski we współ-
pracy z wychowawcami klas szóstych, 
A. Stefańczyk i A. Bazalińską oraz M. 
Smolarczyk, która pracowała z grupą 
taneczną. Po odebraniu z rąk wycho-
wawców świadectw wszyscy uczniowie 
ZPO w Strawczynie z uśmiechami na 
twarzach wrócili do domów, by oddać 
się błogiemu lenistwu.

Ustosunkowując się, w dalszej czę-
ści sesji, do tych wniosków, wójt obiecał 
zająć się tymi problemami i załatwić je 
w porozumieniu z ks. proboszczem oraz 
dyrektorką ZPO w Strawczynie.

Wójt złożył następnie informacje 
o realizacji uchwał Rady Gminy oraz ze 
swoich prac między sesjami rady (omó-
wienie publikujemy oddzielnie). 

Radni przeszli do najważniejsze-
go punktu obrad: przyjęcia sprawoz-
dań z wykonania budżetu gminy za rok 
2011, o stanie mienia gminnego oraz 
z wykonania „Założeń polityki społecz-
no - gospodarczej gminy za rok 2011”. 
Dokumenty te były wcześniej przedmio-
tem pogłębionej analizy komisji RG. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Anna Dziewanowska zaprezentowała 
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach nt. sprawozdań z wykonania 
budżetu za rok ubiegły oraz nt. wniosku 
Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie 
absolutorium wójtowi za działalność 
w roku 2011 r. Obydwie te opinie RIO 
były pozytywne. 

Dokładna analiza w.w. dokumentów 
w komisjach rady sprawiła, że radni nie 
podjęli dyskusji nad nimi na obradach 
sesji. W tej sytuacji przewodniczący RG 
zarządził imienne głosowanie radnych 
nad wnioskiem o udzielenie wójtowi ab-
solutorium za działalność w roku ubie-
głym.

Radni jednogłośnie udzielili ab-
solutorium wójtowi za działalność 
w 2011 roku.

Przewodniczący rady Stanisław Zdyb 
pogratulował wójtowi dobrego wyniku 
w głosowaniu oraz życzył mu dalszych 
sukcesów w pracy na rzecz gminy. Wójt 
podziękował za ten akt zaufania, obie-
cując dalszą, solidną pracę w interesie 
mieszkańców gminy.

Radni przyjęli następnie kilka uchwał 
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy – pole-
gających na zwiększeniu planu docho-
dów oraz planu wydatków budżetowych 
o kwotę ponad 80 tys. zł,

- zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata: 2012 – 2022 – bę-
dącymi konsekwencją bieżących zmian 
w budżecie,

- udzielenia pomocy finansowej 
Starostwu Powiatowemu – na przebu-
dowę dróg powiatowych: Piotrowiec – 
Oblęgorek – Chełmce – Promnik oraz: 
Oblęgorek – Porzecze – etap I, w kwo-
cie 190 tys. zł oraz na budowę chodnika 
w ciągu drogi powiatowej: Stąporków 
– Serbinów – Mniów – Grzymałków – 
Kuźniaki – Ruda Strawczyńska, w msc. 
Kuźniaki – w kwocie 150 tys. zł, 

- zaciągnięcia pożyczki z budżetu 
państwa na wyprzedzające finansowa-
nie, w ramach PROW 2007 – 2013 – na 
kwotę 500 tys. zł na zagospodarowanie 
centrum Chełmiec (uchwała intencyjna),

- powołania Komisji Inwentary-
zacyjnej – w celu przeprowadzenia in-
wentaryzacji i sporządzenia spisu mienia 
państwowego i gminnego, podlegające-
go komunalizacji na rzecz gminy,

- zmiany uchwały dot. programu 
opieki nad zwierzętami – ustalono wy-
sokość środków - 20 tys. zł - na ten cel,

- powołania Rady Społecznej Samo-
rządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Strawczynie – w jej skład weszli: Wie-
sław Piotrowski – przewodniczący, Karol 
Dostal – przedstawiciel wojewody, Boże-
na Szczęśniak – radna RG, Małgorzata 
Rządkowska – radna RG oraz Tadeusz 
Czarnecki – radny RG – członkowie,

- zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej SZOZ,

- wystąpienia gminy Strawczyn ze 
Związku Gmin Powiatu Kieleckiego 
w Zlewni Górnej Nidy – udział w pra-
cach tego związku nic nie wnosi dla gmi-
ny (opinia radnego, Grzegorza Stępnia).

Radni przyjęli sprawozdania ze sta-
nu bezpieczeństwa, porządku publicz-
nego i ochrony p. - poż na terenie gmi-
ny, przedstawione przez komendanta 
gminnego OSP – Bogdana Woźniaka 
oraz przedstawiciela Komisariatu Po-
licji w Strawczynie – mł. asp. Pawła 
Banaśkiewicza (omówienie sprawoz-
dań - w numerze sierpniowym „ZS”). 
W dyskusji na ten temat podniesiono 
m.in. konieczność większego nadzoru, 
ze strony policji, przy rozwiązywaniu 
się tłumu mieszkańców po zakończeniu 
imprez związanych ze Strawczynadą. 
Przedstawiciel policji udostępnił numer 
komórkowy patrolu interwencyjnego, 
czynnego całą dobę: 723-192-231.

Na zakończenie obrad, radni wydali 
pozytywną opinię o pracy Urzędu Gmi-
ny, jako jednego z elementów badania 
satysfakcji mieszkańców. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Jednogłośne  
absolutorium dla wójta

dokończenie ze str. 1
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Kontynuowana jest budowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w Strawczy-
nie, Promniku i Oblęgorku, budowa chodnika 
i remont nawierzchni drogi gminnej: Straw-
czynek, ul. Turystyczna.

Prowadzone jest bieżące utrzymanie dróg 
poprzez uzupełnianie kruszywem kamien-
nym ubytków drogowych. Trwają prace przy 
rozbudowie drogi woj. nr 786, na odcinku: 
Łopuszno – Kielce, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzy-
skiego. Termin zakończenia inwestycji: 30 
września 2013 r. Kontynuowane są ponadto 
roboty przy: zmianie sposobu użytkowania 
części pomieszczeń SP w Korczynie – na 
świetlicę, wraz z zagospodarowaniem terenu, 
oraz przy zagospodarowaniu centrum Cheł-
miec.

Realizowane są zadania, w ramach fun-
duszu sołeckiego: powstaje projekt oświetle-
nia ul. Poręby w Chełmcach, trwają: remont 
oświetlenia w SP w Chełmcach, moderni-
zacja budynku OSP w Hucisku, wykonanie 
projektu oświetlenia, na odcinku pomiędzy 
piecem hutniczym a mostem, doposażenie 
placu zabaw przy ZPO w Oblęgorku, remont 
poddasza świetlicy w Oblęgorze, docieplenie 
budynku przedszkola w Promniku, wykona-
nie ogrodzenia wokół krzyża w Strawczynie 

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji RG, która odbyła się 21 maja br., wójt gminy wykonywał, bądź 
nadzorował zadania w zakresie: określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, 
przygotowania projektów nowych uchwał, analizy realizacji budżetu gminy – za 
I kw. 2012 r. oraz gospodarowania mieniem gminy.

Prezydent RP Bronisław Komorowski gościł samorzą-
dowców z okazji ich święta. Na zdjęciu: pamiątkowe 
zdjęcie z wójtami: Strawczyna – Tadeuszem Tkaczykiem 
oraz Miedzianej Góry – Maciejem Lubeckim.

oraz budowa garażu dla OSP 
w Strawczynie.

Kontynuowane są prace 
przy jednostkowych zmia-
nach w miejscowym planie 
zagospodarowania prze-
strzennego gminy, w gra-
nicach sołectw: Oblęgorek, 
Promnik, Ruda Strawczyń-
ska – trwa etap zawiadomień 
o rozpoczęciu procedury.

W związku z brakiem 
chętnych na dzierżawę par-
kingu w Oblęgorku, została 
zawarta umowa – zlecenie 
z dotychczasowym dzier-
żawcą parkingu na pobie-
ranie opłat parkingowych 
w formie inkasenckiej. Umo-
wę zawarto na okres: od 1 
czerwca do 31 grudnia br.

27 czerwca br. wyzna-
czono przetarg ustny nie-
ograniczony (licytacja) na 
wynajem lokalu handlowego w budynku 
świetlicy wiejskiej w Strawczynku.

W zakresie oświaty: do 30 maja br. zosta-
ły zatwierdzone arkusze organizacyjne placó-
wek oświatowych na rok szkolny 2012/2013; 

do 15 tys. mieszkańców. To I miejsce w wo-
jewództwie w tym przedziale.

1 czerwca br., na basenie w Strawczynku, 
odbyły się obchody Dnia Dziecka, zorganizowa-
ne przez SCKiS oraz LGD „Dorzecze Bobrzy”.

3 czerwca br. Gminna Orkiestra Dęta 
wzięła udział w VI Powiatowym Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Sitkówce – Nowinach.

21 czerwca br. SCKiS oraz stowarzysze-
nie „Miasta w Internecie”, w ramach projektu 

wydano decyzje przyzna-
jące stypendium socjal-
ne dla 431 uczniów na 
łączną kwotę 98,8 tys. zł; 
gmina otrzymała dofinan-
sowanie w kwocie 42,1 
tys. zł na unowocześnie-
nie bazy technologicz-
nej SP w Niedźwiedziu, 
w ramach „Rządowego 
p rogramu rozwi jan ia 
kompetencji uczniów i na-
uczycie l i  w zakres ie 
stosowania technologii 
informacyjno – komunika-
cyjnych”.

W zakresie bezrobo-
cia: w czerwcu br. złożone 
zostały w PUP w Kielcach 
dwa wnioski: o zawarcie 
umowy na zorganizowanie 
stażu pracy, ze środków 
PEFRON, dla 3 osób oraz 
na zorganizowanie robót 
publicznych dla 2 osób – 
wnioski zostały rozpatrzo-
ne pozytywnie.

W zakresie kultury 
i sportu: od 26 maja do 
1 czerwca zorganizowano 
Europejski Tydzień Spor-
tu dla Wszystkich – XVIII 
Sportowy Turniej Miast 
i Gmin. Gmina zajęła 14 
miejsce w kat. od 7,5 tys. 

SPINEeR – Świętokrzyskie Partnerstwo dla 
e-Rozwoju, zorganizowało mieszkańcom 
gminy prezentację aktualnych rozwiązań 
w zakresie technologii informacyjno – komu-
nikacyjnych i możliwości ich wykorzystania 
w życiu codziennym, osobistym oraz zawo-
dowym.

KGW w Chełmcach – 23 czerwcach br. 
wzięło udział w V Powiatowym Konkursie 
na „Najsmaczniejszą tradycyjną potrawę 
powiatu kieleckiego” - nad zalewem w Ka-
niowie.

24 maja br. odbyła się gala Plebiscytu 
„Euro - Gmina”, pod patronatem Marszałka 
Woj. Świętokrzyskiego i Wojewody Święto-
krzyskiego. Gmina uhonorowana została na-
grodą specjalną.

28 czerwca br., w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie, gmina Strawczyn odebrała na-
grodę II stopnia w ogólnopolskim konkursie 
„Sposób na sukces”. Do konkursu zgłoszono 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Straw-
czynku.

Wójt uczestniczył m.in. w: otwarciu Kie-
leckiego Parku Technologicznego, z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego – w spo-
tkaniu z Prezydentem RP – patrz zdjęcie, 
w posiedzeniu Zarządu Zw. Miast i Gmin 
oraz w festynie w Oblęgorze „Noc Kupały” 
i festynie rodzinnym w Oblęgorku.

Ponadto wójt, wraz z delegacjami, był 
gościem miasta Chodorów na Ukrainie, w ra-
mach projektu Comenius – przebywał w za-
przyjaźnionej gminie Pithen w Niemczech 
oraz był we Francji na wyjeździe studyjnym 
organizowanym przez Świętokrzyskie Cen-
trum Innowacji i Transferu Technologii.

W omawianym okresie wójt wydał 8 za-
rządzeń w sprawach ważnych dla gminy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2012 wójta gminy 
Strawczyn, Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie organizuje konkurs na „Najpiękniej-
szy Wieniec Dożynkowy”. 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o daw-
nych zwyczajach dożynkowych oraz rola wieńca, jako 
głównego rekwizytu obchodów dożynek. W konkursie 
mogą wziąć udział sołectwa z gminy Strawczyn, zgło-
szone wcześniej przez ich przedstawicieli.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas dożynek 
gminnych w Strawczynie 19 sierpnia 2012. Więcej in-
formacji na www.strawczyn.pl oraz www.olimpicstraw-
czyn.pl.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2012 wójta gminy 
Strawczyn, Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie organizuje Konkurs na Potrawę Tra-
dycyjną „Strawczyńskie przysmaki”. 

Celem konkursu jest promocja regionalnych potraw 
tradycyjnych oraz wyszukanie tych z nich, które mogły-
by stać się wizytówką gminy Strawczyn. W konkursie 
mogą wziąć udział stowarzyszenia, sołectwa oraz koła 
gospodyń z terenu gminy Strawczyn.

Prezentacja potraw odbędzie się podczas Święta 
Gminy Strawczyn 19 sierpnia 2012. Więcej informacji 
na www.strawczyn.pl oraz www.olimpicstrawczyn.pl.

Ważne ogłoszenia

* * *
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Panie z SK „Jagienka” przygotowały 
swoje specjalności: kapustę z czerwoną 
fasolą, pierogi z kapustą i mięsem, oraz 
na słodko ciasto drożdżowe i pączki 
z ziemniakami, a do tego kawę i herbatę. 
Członkinie KGW w Chełmcach serwo-
wały: fasolkę po bretońsku, kwaśniok 
oraz pierogi z kapustą i mięsem, a na 
słodko – dwa rodzaje sernika, piernik 
z makiem i ciastka grzybki. Częstowały 
także domową nalewką z aronii. Pączki 
z ziemniakami i ciastka grzybki zostały 
zgłoszone do konkursu „Świętokrzyskie 
na słodko”. Potrawy cieszyły się dużym 
powodzeniem i wczesnym popołudniem 
większość z nich została sprzedana. Pa-
nie także rozdawały broszurki promujące 
atrakcje naszej gminy w szczególności – 
pływalnię Olimpic w Strawczynku i Mu-
zeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku.

VII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni

Z udziałem „Jagienek” i KGW z Chełmiec

Stoisko gminy Strawczyn w Tokarni.

Na początku czerwca br., na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni, odbył się VII Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. 
Gminę Strawczyn reprezentowały dwie organizacje kobiece: Stowarzyszenie 
Kobiet „Jagienka” z Oblęgorka i Koło Gospodyń Wiejskich z Chełmiec.

Hotel dysponuje 13 pokojami 1, 2 i 3-o-
sobowymi, w tym apartamentem dla nowo-
żeńców. Jeden z pokoi przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych. Każdy pokój 
wyposażony jest w łazienkę z kabiną ką-

pielową i wc., wygodne łóżko, szafę, szafki 
nocne, stolik i fotele, kanapę wypoczynko-
wą oraz telewizor z Internetem.

W sali restauracyjnej można pomie-
ścić od 100 do 200 osób, w związku 

Hotel „Zielone Zacisze” w Chełmcach czeka na gości

Dwie gwiazdki  
nobilitują !

dokończenie ze str. 1

z czym obiekt z powodzeniem wykorzy-
stywany jest na wesela i inne przyjęcia 
okolicznościowe. Restauracja służy jed-
nocześnie gościom hotelowym, którzy 
wynajmując pokój (120 zł za dobę), ko-
rzystają w tej cenie ze śniadania szwedz-
kiego.

Hotel otrzymał od Urzędu Marszał-
kowskiego kategorię dwóch gwiazdek, 
spełniając wymagane ustawowo warun-
ki, m.in. restauracja musi być czynna dla 
gości hotelowych w godzinach poran-
nych i popołudniowo – wieczornych. 

„Zielone Zacisze” wzięło ostat-
nio udział w konkursie Targów Kielce 
i „Echa Dnia” o nagrodę „Złotego Żura-
wia”, zdobywając wyróżnienie za funk-
cjonalność obiektu.

Mimo stosunkowo krótkiego czasu 
funkcjonowania, hotel doczekał się już 
powrotu gości, którzy w tym roku od-
wiedzili go po raz trzeci. Gościli tutaj 
obywatele zagraniczni z Norwegii, Bia-
łorusi, Estonii, Niemiec i Kazachstanu. 
Był tu m.in. przeor zakonu w Licheniu 
z arcybiskupem z Kazachstanu.

Restauracja hotelowa proponuje 
dobre jedzenie, preferując dania świę-
tokrzyskie. Obiekt zatrudnia kilka osób 
personelu, w tym trzy z gminy Straw-
czyn. 

W przyszłości właściciele „Zielone-
go Zacisza” planują wiele dodatkowych 
atrakcji, albowiem teren – 1,3 ha – jest 
dość rozległy i pozwala na realizację róż-
nych pomysłów, np. na jazdę konną..?

Stoiska odwiedziło wielu mieszkań-
ców obu sołectw i gminy, a wśród nich 
przewodniczący, Rady Gminy Stanisław 
Zdyb wraz z rodziną. 

Tak prezentuje się sala bankietowa, w której odbywają się m.in. wesela.
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Imprezę rozpoczęto występami uczniów 
klas młodszych przygotowanymi z okazji 
Dnia Matki i Ojca. Następnie p.o. dyrek-
tora Ewa Bujak zaprosiła wszystkich do 
obejrzenia musicalu ,,Cinderella” w języku 
angielskim. Część artystyczną wzbogaciły 
pokazy taneczne dziewcząt z klas: III, IV, 
V i VI, taniec góralski wykonany przez naj-
młodszych z oddziału przedszkolnego oraz 
taniec rodziców przebranych za krasnali. 
Niezwykłą inwencją wykazali się ucznio-
wie tworząc własnoręcznie kapelusze i pre-
zentując je na pokazie. Dzieci z rodzicami 
uczestniczyli w różnych zabawach i konku-
rencjach sportowych. Atrakcją był konkurs 

Szczególne zainteresowanie wzbudzi-
ły prace uczniów wykonane z odpadów na 
konkurs ,,Baw się z nami odpadami”: po-
jazdy, postacie i sprzęty wykonane z maku-
latury, plastiku, puszek, zakrętek i pojemni-
ków. Uzbierano też 12 worków nakrętek dla 
Fundacji Miśka Zdziśka. Rodzice ze swoimi 
pociechami doskonale bawili się projektu-
jąc modę w rywalizacji pod hasłem ,,Mały 
i duży projektant”. Brali także udział w roz-
grywkach sportowych..

Nad przebiegiem festynu czuwała Emi-
lia Zielińska – nauczyciel wychowania fi-
zycznego. Na zakończenie imprezy wyróż-
nieni uczestnicy otrzymali nagrody, które 
zawdzięczamy sponsorom: posłowi Marko-
wi Gosowi, Marcie i Janowi Łakomcom, 
Dorocie i Andrzejowi Wronom, Zakła-
dowi Remontowo-Usługowemu ,,Metal” 
z powiatu ostrowieckiego, a pyszne kiełba-
ski z grilla zafundowali Zbigniew i Jacek 
Jankowscy. Słodką niespodziankę dla dzie-
ci zapewnił sołtys wsi – Tadeusz Picheta.

Festyn rodzinny w Rudzie Strawczyńskiej

III Noc Kupały

„Żyj z pomysłem!”

Najlepiej na festynie bawiły sie maluchy.

Pod tym hasłem 11 czerwca br., w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, 
odbył się festyn pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty 
Muzoł. Współorganizatorem było Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.

24 czerwca b.r. zorganizowano, już po 
raz trzeci, Święto Mieszkańców Sołectwa 
Oblęgór. Festyn odbył się z inicjatywy Rady 
Sołeckiej, sołtysa wsi, radnego oraz Stowa-
rzyszenia Sołectwa Oblęgór „Skałka”. Fe-
styn, tak jak w poprzednim roku, poprowa-
dzili: Henryka Cisowska – dyrektor Zespołu 
Placówek Oświatowych w Oblęgorku oraz 
Ryszard Mikurda – prezes Klubu Przyja-
ciół Oblęgóra, którzy od pierwszych chwil 
nawiązali znakomity kontakt z widownią. 

Festyn opiewał w różnorakie atrakcje. 
Młodzież z ZPO w Oblęgorku przygoto-

wała występ kabaretowy oraz pokazy ta-
neczne. Zarówno młodzi, jak i starsi chęt-
nie brali udział w licznych konkursach: 
plastycznym, recytatorskim, wiedzy o so-
łectwie Oblęgór. Punktem kulminacyjnym 
imprezy było, po raz pierwszy, wręczanie 
„Oblęgórskich Fryderyków”. W podzię-
kowaniu za współpracę z sołectwem sta-
tuetki otrzymali: Andrzej Piaseczny, wójt 
gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, 
FHP „Angelina” Kielce – Agnieszka 
i Krzysztof Zapałowie, KCMB „Beton 
Stal” Kielce – Piotr Kubicki, PZMOT 

Konkursy, występy muzyczne i taneczne, to jedynie niektóre atrakcje, któ-
rych mogliśmy być świadkami podczas tegorocznego festynu w Oblęgorze. Mat-
ka natura zafundowała organizatorom słoneczną pogodę, która w znacznej czę-
ści przyczyniła się do znakomitej frekwencji podczas III Nocy Kupały.

Kielce – Mirosław Martyniszyn, poseł – 
Marek Gos, dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Oblęgorku – Henryka 
Cisowska, Sabina i Władysław Bańkow-
scy, Anna i Tadeusz Czarneccy, PUPH 
Jarosław Zapała, Wiesław i Marzena 
Gawłowie, Ryszard Mikurda, sołtys 
Oblęgora – Henryk Zapała, Zbigniew 
Chilik, Elnar Kielce – Jarosław Zapała, 
Bartłomiej Koza.

Czas festynu umilały występy muzycz-
ne zespołów: KOGEL, „Bobrzanki” oraz 
Ryszarda Janaszka. 

Sponsorami imprezy byli: Andrzej Pia-
seczny, wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tka-
czyk, FHP „Angelina” Kielce – Agnieszka 
i Krzysztof Zapałowie, KCMB „Beton 
Stal” Kielce – Piotr Kubicki, PZMOT Kiel-
ce – Mirosław Martyniszyn, poseł – Marek 
Gos, Sabina i Władysław Bańkowscy, Anna 
i Tadeusz Czarneccy, PUPH Jarosław 
i Małgorzata Zapałowie, Wiesław i Ma-
rzena Gawłowie, Beata i Bogdan Froncz-
kowscy, Sklep ul. Duża Kielce – p. Nocoń, 
Mariusz i Monika Olejarczyk, Edyta i Wal-
demar Gawłowie, Kamila i Mariusz Gołda, 
Mariusz i Agnieszka Zapałowie, Krzysztof 
i Barbara Gawłowie, Mariusz i Edyta Ró-
wińscy, Firma „Dyka” – Jacek Toporek, 
Krzysztof Jarząbek, Mariusz Buras, Daniel 
Rysiński, Jerzy Siadul, Jacek Zapała, El-
nar Kielce – Jarosław Zapała i Bartłomiej 
Koza, Tadeusz Kozieł, Ryszard Mikurda, 
Maciej Lewandowski, KCMB „Narzędzia 
i Metal” – Krystyna Kuta i Teresa Wale-
rowicz, UpShot Kielce - Wojciech Herman, 
Piekarnia Piekoszów – Tomasz Majka, Zbi-
gniew Chilik, Grzegosz Plisak i Ryszard 
Lis. 

Organizatorzy bardzo dziękują spon-
sorom, kobiecej części Stowarzyszenia 
Sołectwa Oblęgór „Skałka” – za przygoto-
wanie smakowitych potraw regionalnych 
oraz prowadzącym: Henryce Cisowskiej 
i Ryszardowi Mikurdzie. 

„Oblęgórskie Fryderyki”  
dla przyjaciół sołectwa

„Oblęgórski Fryderyk” dla właścicieli „Angeliny”: Agnieszki i Krzysztofa Zapa-
łów. Puchar wręcza sołtys Oblęgóra Henryk Zapała.

na najlepszego sportowca, w którym brały 
udział drużyny pod przewodnictwem zapro-
szonych gości. 
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23 czerwca br., na placu szkolnym Ze-
społu Placówek Oświatowych w Oblęgor-
ku, odbył się festyn rodzinny pod hasłem 
,,Temu, który ukochał sercem”. 

Tego dnia organizatorzy imprezy przy-
gotowali wiele atrakcji dla dzieci, mło-
dzieży jak i rodziców. Festyn uroczyście 
otworzyła dyrektor Henryka Cisowska, 
witając wszystkich gości.

Po atrakcjach aktorskich i tanecznych 
rozpoczęła się część sportowa, w której 
zaplanowano gry i zabawy, na wesoło, dla 
klas I – III SP, turniej rzutów lotkami i tur-
niej piłki siatkowej. 

Następnie odbyła się część poświęco-
na Januszowi Korczakowi, a w niej: kon-
kurs na najciekawszy strój bohatera z dzieł 
J. Korczaka, konkurencje dla ministrów 
i ich podwładnych, konkurs na najciekaw-
szą charakteryzację J. Korczaka i na naj-
ciekawsze przemówienie na temat ,,To, 
o czym marzą dzieci”. 

Kolejnym elementem festynu był 
Przegląd Piosenki Obcojęzycznej, który 
promował talent wokalny naszych uczen-
nic. Jedną z największych atrakcji festynu 
były pokazy rycerskie Grupy Odtwórstwa 
Historycznego – Kompanii Wolontarskiej . 
Pokazy zgromadziły dużą widownię, każ-
dy chciał się wcielić w rolę rycerza wal-
czącego ze swoim przeciwnikiem, a pani 
dyrektor miała okazję przejść szkolenie 
strzelania z broni palnej. Festyn zakończy-
ły występy taneczne uczniów klas II – III 
SP oraz turniej rodzinny. 

Festyn rodzinny w Oblęgorku

„Temu, który ukochał sercem...”

Dodatkowej radości dostarczały rów-
nież inne atrakcje: zjeżdżalnia, basen z pił-
kami, ściana do wspinaczki, malowanie 
twarzy, loteria fantowa, wystawa plastycz-
na i fotograficzna. Można było skosztować 
pysznej kiełbaski z grilla, wypieków przy-
gotowanych przez Stowarzyszenie Kobiet 
,,Jagienka” oraz klasowe rady rodziców, 
a także pyszny pasztet przygotowane 
przez szkolne panie kucharki. Wielkie po-
dziękowania należą się rodzicom, którzy 
mieli bardzo duży wkład we współorga-
nizację festynu, w szczególności dzięku-

była – RADA SOŁECTWA OBLĘGÓR, 
której organizatorzy dziękują za udzielo-
ne wsparcie. Dyrektor Henryka Cisowska 
uroczyście zakończyła festyn, dziękując 
uczniom, rodzicom, nauczycielom, go-
ściom za współorganizację i miłą zabawę. 

Tegoroczny festyn przygotował zespół 
w składzie: koordynator - Marcin Zieliń-
ski oraz współorganizatorzy: K. Ciołak, 
J. Ciołak, B. Bujała, J. Smolarczyk, 
A. Wieczorek, E. Makuch, K. Foks, 
J. Kusińska, M. Walczak, Z. Wójcik, 
J. Mróz, J. Zapała, J. Skoczylas, R. Jas, 
M. Mendalka - Kozieł, A. Gos, K. Mala-
ga - Węgrzyn, M. Walas, M. Masłowska. 
Dyrektor dziękuje nauczycielom za przy-
gotowanie wspaniałej imprezy.

Bieżący rok, decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiono Rokiem Ja-
nusza Korczaka. W związku z tym zaplanowano wiele inicjatyw związanych z Ja-
nuszem Korczakiem i promujących jego idee. Nasz szkoła upamiętniła wielkiego 
pisarza podczas tegorocznego festynu, stąd hasło ,,Temu, który ukochał sercem”.

W czerwcu Staś miał wykonaną am-
putację w obu nóżkach powyżej kola-
nek. Obecnie czeka na oprotezowanie. 
W związku z tym, że jest to małe dziecko, 
które rośnie, trzeba będzie wymieniać pro-
tezki minimum co pół roku. 

Aby Staś mógł sprawnie funkcjonować 
w społeczeństwie, musi minąć wiele lat, 
w których będzie potrzebował kosztow-
nych rehabilitacji i profesjonalnych protez. 

Do pełni jego szczęścia brakuje mu 
tylko serca dobrych ludzi, którzy pomogą 
przebrnąć przez trudny czas. W związku 
z tym rodzice Stasia proszą o pomoc. Na-
wet najdrobniejsza kwota pozwoli im wy-
wołać uśmiech na twarzy synka. Wszyscy 
marzą, by Staś stanął na swoich nóżkach 

Pomóżmy Stasiowi !
Staś ma 19 miesięcy. Jest pogodnym, zawsze uśmiechniętym dzieckiem. Praw-

dziwym oczkiem w głowie swoich rodziców. Urodził się z wrodzonym zniekształce-
niem obu kończyn dolnych. Pomimo swojej niepełnosprawności, jest żywiołowym, 
prawidłowo rozwijającym się dzieckiem.

i zrobił pierwsze w życiu jakże milowe jak 
dla niego kroki.

Obecnie rodzice wraz z najbliższą ro-
dziną i przyjaciółmi prowadzą zbiórkę na-
krętek plastikowych. W najbliższym czasie 
planowane są podobne inicjatywy, które 
pozwolą zebrać pieniążki na kosztowną re-
habilitację, a co najważniejsze na protezy. 

Każdy, kto pragnie wesprzeć Stasia i po-
móc mu normalnie żyć, a przede wszystkim 
pomóc mu wstać i w pełni cieszyć się pięk-
nem świata proszony jest o pomoc.

Informację o możliwości pomocy dla 
Stasia można uzyskać kontaktując się bez-
pośrednio z jego rodzicami: Ewą i Ma-
riuszem Gosem. ul. Podosina 7b, 26-067 
Strawczyn. tel.: 693 050 295.

Na festynie bawiono się znakomicie, nawet p. dyrektor H. Cisow-
ska odpaliła ze strzelby Kompanii Wolontarskiej.

jemy p. K. Drogosz, 
A .  Raczyńsk ie j , 
A. Kozubowskiej, 
p. K. Krakowiak, 
p. B. Śliwie, p. An-
gielskiemu. To dzię-
ki nim nie brakowało 
dla każdego słodkie-
go poczęstunku oraz 
zimnych napojów. 
Dla każdego dziecka 
przygotowane były 
również lody ufun-
dowane przez Radę 
Rodziców.

Na  zakończe -
nie tegorocznego 
festynu, wręczono 
nagrody i dyplomy 
dla zwycięzców kon-
kursów i zawodów. 
Fundatorem nagród 
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Oferta SCKiS

Pierwszą z atrakcji był nietypowy 
mecz piłkarski: zawodnicy zagrali piłką 
tenisową, a rzuty karne były strzelane 
stojąc tyłem do bramki. W tej rozgryw-
ce (podobnie jak w prawdziwym finale) 
zmierzyły się drużyny Hiszpanii i Włoch. 
W regulaminowym czasie gry był remis 
1:1, rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero po 
serii rzutów karnych, w których wygrali 
Włosi 4:2. W zwycięskim zespole za-
grali: Patryk Stępień, Mikołaj Mierni-
kiewicz, Filip Harabin, Paweł Stępień, 
Filip Picheta oraz Karol Stępień.

Swoją wiedzę o piłce nożnej uczestni-
cy mogli sprawdzić w quizie piłkarskim. 
Najlepiej wypadła drużyna w składzie: 
Marcin Wąsowicz, Mikołaj Miernikie-
wicz oraz Wojciech Gołuchowski, któ-
rzy zdobyli aż 18 punktów.

Jak przystało na profesjonalną opra-
wę meczową zorganizowano studio te-
lewizyjne. W rolę ekspertów wcielili 
się Sebastian Wilk oraz Marcin Wąso-
wicz, którzy bardzo fachowo podsumo-
wali cały turniej oraz omówili warianty 
na spotkanie finałowe.

Gmina Strawczyn 
znalazła sposób  

na sukces !

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie już po raz kolej-
ny włącza się do akcji „Pomóżmy dzie-
ciom spędzić szczęśliwie wakacje”.

 Podczas tegorocznej edycji dla dzie-
ci przygotowano wiele atrakcji: pokazy 
w wykonaniu policjantów, spotkania ze 
strażakami i omówienie zasad bezpieczeń-
stwa w wakacje, pokazy ratownictwa me-
dycznego, trener piłki nożnej poprowadzi 
zajęcia z zakresu gry fair-play oraz prawi-
dłowego zachowania na stadionie i wspól-
nego kibicowania. Będzie także możliwość 
wyrobienia karty pływackiej i karty rowe-
rowej. Jak zawsze nie zabraknie konkur-
sów i ciekawych zajęć sportowych. 

Pokazy oraz spotkania odbędą się 27 
lipca na terenie Centrum Sportowo – Re-
kreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku. 
Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci 
oraz ich rodziców. Szczegółowy plan na 
www.olimpicstrawczyn.pl.

Pomóżmy dzieciom 
spędzić szczęśliwie 

wakacje

W  dniach:  27-29 
czerwca br., na boisku 
ORLIK, został przepro-
wadzony Turniej pod 
nazwą „Moje EURO 
2012”. Uczestniczyło 
w nim 7 drużyn a każda 
z nich posiadała nazwę 
reprezentacji uczestni-
czącej w finałach Mi-
strzostw Europy w piłce 
nożnej.

Turniej rozgrywany 
był systemem „każdy 
z każdym”. Przez trzy 
dni rozegrano 21 meczy. 
Cztery najlepsze zespo-
ły otrzymały dyplomy, 
puchary. Statuetkę dla 
najlepszego bramkarza 
otrzymał Wojciech La-
sota a strzelcem najefek-
towniejszej bramki był 
Patryk Raczyński.

Dodatkowo Samorzą-
dowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie 
ufundowało dla zwycię-
skich drużyn godzinne 
karnety wejściowe na 
kręgielnie BOWLING 
PLANET.

Turniej „Moje EURO 2012”

Polska – zwycięscy turnieju „Moje Euro 2012”.

Finał EURO 2012 w Promniku
1 lipca br., przy świetlicy w Promniku, Samorządowe Centrum Kultury 

i Sportu w Strawczynie zorganizowało imprezę „Finał EURO 2012”.

Na wszystkich uczestników zabaw  
czekały pamiątkowe puchary i medale.

Wszyscy uczestnicy gier i zabaw 
otrzymali bilety na pływalnię Olimpic 
w Strawczynku, zaproszenia na targi tu-
ningu samochodów oraz puchary i me-
dale przygotowane przez dzieci i opie-
kunów świetlic wiejskich.

Na zakończenie ponad 100 osób obej-
rzało wspólnie ostatni mecz Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej, w którym Hisz-
panie pokonali Włochów 4:0.

Gmina Strawczyn zajęła II miej-
sce w XII edycji konkursu SPOSÓB 
NA SUKCES w kategorii Inicjatywy na 
Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnych.

Głównym celem konkursu jest promo-
wanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym 
pozarolniczych przedsięwzięć tworzących 
miejsca pracy na obszarach wiejskich. 
i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Jury 
konkursu nagradza inicjatywy i przedsię-
wzięcia, które aktywizują gospodarczo, 
wykorzystują siłę współpracy, pokazują 
jak korzystać z różnych form dofinanso-
wania. Za jedno z takich przedsięwzięć 
jury obecnej edycji konkursu uznało bu-
dowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
w Strawczynku.



Mecze barażowe rozegrane zostaną 8, 
15 i 22 lipca o godzinie 15:00. Pierwszy 
półfinał zaplanowany jest na 29.07.2012, 
g. 18:00, drugi na 05.08.2012, g. 18:00.

15 sierpnia br. zostaną rozegrane: wiel-
ki finał oraz mecz o III miejsce. Zaprasza-
my wszystkich na stadion Centrum Spor-
towo – Rekreacyjnego w Strawczynku! 
Szczegółowy terminarz na www.olimpic-
strawczyn.pl

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie organizuje już 
po raz drugi turniej piłki nożnej o „Pu-

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

Wójt, Rada Gminy oraz Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu zapraszają na kolejne Święto Gminy – Strawczynadę 2012, w dniach:  
18 (sobota) - 19 (niedziela) sierpnia br.

Przez ten sierpniowy weekend nie zabraknie wielu atrakcji kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji w Straw-
czynku oraz na pływalni OLIMPIC. Dlatego już dziś warto sobie zarezerwować 
czas, by wziąć udział w tych imprezach. M.in. przewidziano doroczną akcję 
„Krew darem życia” z nagrodami dla jej uczestników.

A oto szczegółowy program „Strawczynady”:
18 sierpnia br. - SOBOTA na sportowo (początek o 10:00):
- Gry zespołowe: - finał Turnieju Piłki Nożnej o „Puchar Wójta Gminy 

Strawczyn” do lat 16; finał Turnieju Piłki Siatkowej, finał Turnieju Piłki Koszy-
kowej do lat 15, finał Turnieju Koszykówki Ulicznej – powyżej 16 lat.

- Gry indywidualne: finał Turnieju Tenisa Ziemnego, test Coopera (każdy 
może sprawdzić swoją wydolność / wytrzymałość), sportowy kącik dla dzieci 
i młodzieży

- Zmagania na Pływalni „Olimpic”: zawody pływackie, pokazowa lekcja 
pływacka, egzamin na kartę pływacką.

A ponadto: wybory Miss Lata w Strawczynie, uroczyste wręczenie pu-
charów oraz dyskoteka pod gwiazdami

19 sierpnia - NIEDZIELA: dożynki gminne, atrakcje dla dzieci i doro-
słych (początek o 12:30).

Msza święta na stadionie, Dożynki Gminne, wręczenie nagród („Zasłu-
żony dla Gminy Strawczyn”), koncert Gminnej Orkiestry Dętej, występy 
dzieci ze szkół w Strawczynie i Oblęgorku oraz młodzieżowego zespołu Co-
gel, blok artystyczny dla dzieci „Bajkowa Zofia i przeszkadzający Marceli”, 
Kabaret Ciach, quiz małżeński, występ zespołu Maxel, gwiazda wieczoru 
– ukraiński zespół Mirami, pokaz sztucznych ogni. 

Dar krwi
Jak co roku, przeprowadzona zostanie akcja „Krew Darem Życia” wspól-

nie z Regionalną Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Spośród wszystkich 
dawców zostaną rozlosowane nagrody.

Moc atrakcji dla każdego: wesołe miasteczko oraz punkty gastronomiczne.

Kolejna edycja Pucharu Wójta w pił-
kę nożną rozpoczęta. Tytułu sprzed roku 
broni reprezentacja Strawczynka.

Wszystkie spotkania rozgrywane są na 
głównej płycie boiska Centrum Sportowo – 
Rekreacyjnego „Olimpic” w Strawczynku.

Do zmagań o Puchar Wójta gminy 
Strawczyn zgłosiło się 9 zespołów, które 
zostały podzielone na 3 grupy. Do półfi-
nału awansowały drużyny z Niedźwiedzia, 
Brynicy i Strawczyna. O pozostałe miejsce 
w walce o tytuł w barażach zmierzą się eki-
py z drugich miejsc. 

char Wójta Gminy Strawczyn do lat 16”. 
SCKiS organizując te zawody, chce zachę-
cić jeszcze większą rzeszę młodzieży z na-
szej gminy do uprawiania tak lubianej 
dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna. 

W tym roku do zmagań zgłosiło się 
12 zespołów. Mecze zostaną rozegrane na 
boisku „Orlik” przy Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczyn-
ku. Wszystkich chętnych do kibicowania 
zapraszamy w każdy poniedziałek, środę 
i piątek od godziny 18:00. Rozgrywki po-
trwają do 15 sierpnia, a uroczyste wręczenie 
pucharu i nagród z udziałem wójta gminy 
Strawczyn, odbędzie się 18 sierpnia, I dnia 
„Strawczynady 2012” o godzinie 18:00.

Wyniki na www.olimpicstrawczyn.pl

Puchar Wójta 
w piłkę nożną

Puchar Wójta  
do lat 16

W dniach od 26 maja do 1 czerwca 
br., po raz XVIII na terenie kraju a VII 
w naszej gminie został zorganizowany Eu-
ropejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – 
XVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin. 

Celem imprezy była aktywizacja ru-
chowa jak największej liczby naszych 
mieszkańców, szczególnie tych, którzy 
nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codzien-
nie, nie prowadzą aktywnego fizycznego 
trybu życia. W sportowym Turnieju Miast 
i Gmin mogli startować wszyscy mieszkań-
cy naszej gminy (przedszkolaki, uczniowie 
szkół, studenci, pracownicy działających 
na naszym terenie firm, wczasowicze itp.) 
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w tur-
nieju był udział w zorganizowanych, w tym 
okresie, imprezach turniejowych: grach 
sportowych, zawodach (np. tanecznych, 
motocrossowych - na zdjęciu, zawodach 
wędkarskich, rozgrywkach piłkarskich, 
turniejach  sprawnościowych, a także spę-
dzali czas na obchodach Dnia Dziecka itp.) 
lub innej formie aktywności ruchowej. 

Podczas tegorocznej edycji Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 
uczestniczyło aktywnie ponad 9000 osób. 

Europejski 
Tydzień Sportu

Strawczynada 2012

Zapraszamy na Święto Gminy !

Szczegółowe informacje na www.olimpicstrawczyn.pl


