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Ruszyła budowa boiska w Strawczynku! - czyt. na str. 4

W Strawczynie otwarto kolejny, piąty już, obiekt sportowy, powstały  
w regionie, w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”. W uroczystości -  
29 kwietnia br. – udział wzięli: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pał-
ka – Koruba, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka, 
członek Zarządu Województwa Marek Gos, dyrektor kieleckiego Oddzia-
łu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zbigniew Banaśkiewicz, 

„Orlik 2012” także w Strawczynie

7 czerwca 2009 roku odbędzie się III „Majówka 
w Oblęgorku”. 

W programie wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Początek festynu o godzinie 14.00 na terenie remizy 
OSP w Oblęgorku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Majówka  
w Oblęgorku

Piąte boisko w regionie

Z sesji Rady Gminy

wójt zaprzyjaźnionej gminy Miedziana Góra 
Maciej Lubecki oraz miejscowa społeczność,  
z gospodarzami gminy: wójtem Tadeuszem Tka-
czykiem i przewodniczącym Rady Gminy Wiesła-
wem Piotrowskim.

Symboliczną wstęgę, w wejściu na boisko wielofunkcyjne, przecina wojewoda świętokrzyski 
Bożentyna Pałka – Koruba.

dokończenie na str. 3

Gratulacje, z tytułu otrzymania absolutorium, składa wójtowi Tadeuszowi  
Tkaczykowi przewodniczący Rady Gminy Wiesław Piotrowski.

Zatwierdzenie sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy za rok ubiegły 
oraz udzielenie absolutorium wójtowi 
za działalność w roku 2008, to główne 
zadanie radnych na sesji 24 kwietnia 
br.

Obrady otworzył przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Piotrowski, któ-
ry powitał uczestników sesji z wójtem 
Tadeuszem Tkaczykiem. Po zatwier-
dzeniu porządku obrad, radni przeszli do 
jego realizacji. 

W ramach interpelacji padło tyl-
ko jedno pytanie: radny Włodzimierz 
Szczepański zapytał o realizację budo-
wy oświetlenia w Chełmcach – chodzi  
o założenie tam trzech brakujących lamp. 
Wójt odpowiadając na pytanie, stwier-
dził, iż sprawdzi: jeśli plan przewidywał 
założenie tych lamp, to sprawa będzie 
załatwiona w tym roku, jeśli zaś nie, to 
zadanie musi być przeprowadzone zgod-
nie z procedurą inwestycyjną.

Jednogłośne 
absolutorium  
dla wójta !

dokończenie na str. 2
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Wójt zdał następnie relację z wyko-
nania uchwał Rady Gminy oraz przed-
stawił informację ze swojej działalności 
między sesjami (omawiamy ją oddziel-
nie).

Głównym punktem obrad była ocena 
wykonania budżetu gminy za rok ubie-
gły, informacja z wykonania założeń 
polityki społeczno-gospodarczej oraz 
udzielenie wójtowi absolutorium z dzia-
łalności w 2008 roku. 

Oceniając rok ubiegły, wójt podkre-
ślił, iż był to okres, w którym zamykano 
I etap finansowania inwestycji z progra-
mów unijnych oraz czas koncentracji 
wysiłków na przygotowanie nowych in-
westycji: budowy centrum rekreacyjno-
sportowego w Strawczynku, zbiornika 
wodnego w Strawczynie oraz kanalizacji 
Kuźniaki – Ruda Strawczyńska, z udzia-
łem środków unijnych. Także na inwe-
stycjach własnych, m.in. na remontach 
dróg gminnych oraz modernizacji szkoły 
w Strawczynie.

W roku 2008 spłacono wszelkie zo-
bowiązania gminy, by dysponować pie-
niędzmi na wsparcie inwestycji z progra-
mów Unii Europejskiej. 

Chcąc podnieść rangę gminy, zapew-
nić jej właściwą promocję oraz skorzy-
stać z doświadczeń innych, zgłoszono 
ją do wielu konkursów ogólnopolskich 
oraz regionalnych. Kapituły tych konkur-
sów dostrzegły osiągnięcia gminy, przy-
znając jej nagrody i wyróżnienia, m.in.  
w konkursach: „Gmina Fair Play”, „Gmi-
na Przyjazna Środowisku” czy „Gmina 
Innowacyjna”.

- Pragnę podkreślić duży wysiłek, na 
rzecz gminy, pracowników urzędu i jed-
nostek organizacyjnych – mówił wójt. 
Wiem, że nasi ludzie pracują więcej niż 
gdzie indziej, ale wyniki tego trudu są 
widoczne i chciałbym im za to serdecznie 
podziękować. Może te podziękowania 
mogłyby mieć inny, bardziej wymierny 
charakter, ale pomyślimy i o tym...

Jestem także bardzo wdzięczny miesz-
kańcom gminy za ich uwagi o funkcjono-
waniu urzędu i jednostek organizacyjnych 
gminy. Są to czasami uwagi krytyczne, 
ale twórcze i za to także mieszkańcom 
dziękuję. Pomaga to podejmować bar-
dziej trafne decyzje...

W dyskusji nad sprawozdaniem wy-
powiedzieli się przewodniczący komisji 
Rady Gminy, pozytywnie oceniając dzia-
łania wójta w roku ubiegłym. Taką oce-
nę przedstawił również przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Grzegorz Stępień, 

wnioskując o udzielenie wójtowi abso-
lutorium. 

Przewodniczący Rady Gminy Wie-
sław Piotrowski odczytał pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o wykonaniu budżetu gminy za rok 2008, 

Z sesji Rady Gminy

Jednogłośne absolutorium dla wójta !
dokończenie ze str. 1

24.088.477 zł a więc w 100,86 %,  w sto-
sunku do planu, zaś wydatki w kwocie 
22.074.641 zł, co stanowi 96,3 % planu.

W dalszej części obrad, Rada Gminy 
podjęła także uchwały dotyczące:

- zmian w budżecie gminy na rok 
2009 – zwiększono dochody o 47 tys. zł 
oraz wydatki w kwocie blisko 1,1 mln 
zł, m. in. na drogi gminne, OSP, oświatę  
i wychowanie;

- zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego samodzielnego SZOZ  
w Strawczynie;

- opłat za świadczenia przedszko-
la publicznego, prowadzonego przez 
gminę;

- zmian Statutu Gminy Straw-
czyn;

- zmiany uchwały dot. Planu Od-
nowy Miejscowości Strawczyn;

- przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Przemocy na rok 
2009;

- opłat za zajęcie pasa drogowe-
go – szczegóły do wglądu w protokóle  
z sesji.

Rada przyjęła także sprawozdania: 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych za 2008 r. oraz 
z prac: Rady Gminy, jej komisji, Rady 
Społecznej SZOZ.

Po wyczerpaniu porządku obrad se-
sję zamknięto.   (Kos.)

po czym zarządził głosowanie imienne 
radnych nad wnioskiem Komisji Rewi-
zyjnej. Radni jednogłośnie udzielili ab-
solutorium wójtowi gminy Strawczyn 
za rok 2008.

Dodajmy, że dochody budżetowe 
w 2008 roku zrealizowano w kwocie 

Za udzieleniem absolutorium wójtowi głosuje radny Włodzimierz Szczepański.

Wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium 
składa przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
RG Grzegorz Stępień.
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Budowa kompleksu rozpoczęła się  
w listopadzie 2008 r. W jego skład wcho-
dzi boisko do piłki nożnej o powierzchni 
1860 m kw. oraz boisko wielofunkcyjne 
do koszykówki i siatkówki o pow. 613 
m. kw.. Wszystkie obiekty posiadają 
sztuczne oświetlenie. 

Koszt inwestycji, to ponad 1,1 mln 
zł, przy czym  60 proc. kosztów pokrył 
budżet państwa oraz Urzędu Marszał-
kowskiego. Gminę boiska kosztowały 
453 tys. zł.

Uroczystość oficjalnego otwarcia 
obiektu rozpoczęła się w sali gimna-
stycznej Zespołu Placówek Oświato-
wych, gdzie gości oraz młodzież szkol-
ną, ze swoimi wychowawcami, powitała 
dyrektor ZPO Elżbieta Błaszczyk. Wy-
raziła ona wielkie zadowolenie z powo-
du otrzymania tak wspaniałego prezen-
tu. Pozwoli on na wzbogacenie zajęć  
z wychowania fizycznego oraz na pod-
niesienie poziomu uprawianego w szko-
le sportu. Placówka już może pochwalić 
się wieloma sukcesami sportowymi na-
wet na szczeblu wojewódzkim (czołowi 
sportowcy szkoły zaprezentowali się 
przed publicznością). Teraz, mając taki 
obiekt, sukcesy z pewnością zostaną po-
mnożone.

Za pomysł stworzenia Programu 
„Orlik 2012” oraz pomoc w zbudowaniu 
kompleksu boisk w Strawczynie podzię-
kował wójt Tadeusz Tkaczyk, podkre-
ślając, że boiska te, to dopiero początek 
tworzenia nowoczesnej bazy sportowo 
- rekreacyjnej w gminie. Właśnie roz-
poczęto budowę boiska piłkarskiego  
w kompleksie centrum rekreacyjno-spor-

towego w Straw-
czynku. Trwają 
także prace przy 
budowie akwenu w 
Strawczynie, któ-
ry zapewni rozwój 
sportów wodnych.

Wy s t ę p u j ą c y 
następnie przedsta-
wiciele władz oraz 
goście gratulowali 
szkole pięknego 
obiektu, życząc 
uczniom oraz na-
uczycielom wielu 
sukcesów sporto-
wych. Wicemar-
szałek Z. Wrzałka 
oraz wójt gminy 
Miedziana Góra 
wręczyli dyrektor 
ZPO - na dobry po-
czątek - prezenty 
w postaci sprzętu 
sportowego.

Część oficjalną 
zamknął występ ar-
tystyczny uczniów 
ZPO, utrzymany  
w duchu sporto-
wym.

Potem wszyscy 
przenieśli się na 
boiska, gdzie księ-
ża: Grzegorz Kuta  
i Norbert Sie-
dlecki dokona-
li poświęcenia 
obiektu. Następnie 

„Orlik 2012”  
także w Strawczynie

Piąte boisko w regionie

dokończenie ze str. 1

goście oraz gospodarze gminy  
i szkoły dokonali przecięcia symbolicz-
nej wstęgi (w imieniu uczniów dokonał 
tego Damian Gola z gimnazjum), po 
czym sprawdzono stan boisk. Były też 
pierwsze bramki, które - z karnego - 
strzelili goście oraz gospodarze gminy. 
Miejscowi sportowcy rozegrali pierwsze 
mecze na nowym obiekcie: w piłkę noż-

ną oraz siatkówkę. 
Wszyscy uczestnicy uroczystości 

byli bardzo zadowoleni z obiektów „Or-
lika 2012”, najbardziej radzi są  jednak 
uczniowie. (Kos.)

Wójt gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk składa serdeczne podzięko-
wanie dyrekcji ZPO, nauczycielom 
oraz uczniom, którzy przyczynili się  
do oddania tak pięknego obiektu spor-
towego. Także sponsorom: wykonawcy 
boiska Mariuszowi Klimczakowi, wła-
ścicielom Cukierni „Andżelina” oraz 
gimnazjalistom z Oblęgorka i Promni-
ka, którzy zadbali o należytą oprawę 
uroczystości oficjalnego przekazania 
obiektu do użytku. Będzie on służył 
młodemu pokoleniu przez długie lata  
w rozwoju sportu i tężyzny fizycznej.Uczniowie ZPO w Strawczynie za chwilę rozegrają mecz na nowo oddanym boisku.

Wstęgę w wejściu na boisko przecina, w towarzystwie wójta gminy Ta-
deusza Tkaczyka oraz członka Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marka 
Gosa, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka...

...oraz uczeń ZPO Damian Gola.
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Zastępca komendanta gminnego OSP 
Karol Picheta złożył raport wójtowi 
gminy Tadeuszowi Tkaczykowi, przy 
dźwiękach hymnu Polski wciągnięto fla-
gę państwową na maszt, po czym rozpo-
częły się oficjalne uroczystości.

Prezes Zarządu Gminnego OSP Wie-
sław Piotrowski powitał gości, przyby-
łych na uroczystość: zastępcę prezesa 

Strawczynie. Ta ostatnia należy do Kra-
jowego Systemy Ratowniczo - Gaśni-
czego i jest najczęściej wykorzystywa-
na do akcji ratowniczych. Organizacja 
liczy w gminie 186 czynnych straża-
ków-ochotników, którzy stoją na straży 
bezpieczeństwa pożarowego oraz biorą 
udział w innych akcjach ratowniczych, 
okolicznościowych i uroczystościach 

Świętowali druhowie z OSP

Św. Florian u strażaków  
ze Strawczyna

W przeddzień św. Floriana - patrona strażaków - 3 maja br. druhowie  
z Ochotniczej Straży Pożarnej gm. Strawczyn obchodzili swoje, doroczne świę-
to.  Obchody poprzedzono mszą św. w miejscowym kościele parafialnym, w in-
tencji OSP,  skąd strażacy, prowadzeni przez kompanię honorową OSP, prze-
maszerowali na boisko sportowe.

kościelnych.
OSP w gminie dysponuje 8 samocho-

dami ratowniczymi oraz nowoczesnym 
sprzętem p. poż., zakupionym głównie 
ze środków gminy oraz funduszy PSP  
i ZOSP.

Prezes ZG złożył strażakom i ich 
rodzinom serdeczne życzenia z okazji 
Święta Strażaka. 

- Aby noszenie munduru było dla was 
chlubą i zaszczytem a wasza ofiarność  
i poświęcenie w niesieniu pomocy po-
trzebującym była doceniona przez spo-
łeczeństwo – powiedział na zakończenie 
W. Piotrowski.

Gratulacje i życzenia druhom z OSP 
złożyli także: wójt Tadeusz Tkaczyk, 
dziękując im za ofiarną służbę na rzecz 
gminy oraz przedstawiciele PSP i ZW 
ZOSP.

Miłym akcentem uroczystości było 
wręczenie odznaczeń resortowych wy-
różniającym się strażakom. Złote medale 
„Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: 
Edward Moćko, s. Antoniego, Tadeusz 
Wolder, s. Józefa i Paweł Woźniak, 
s. Jana; srebrne: Arkadiusz Gugała, 
s. Stanisława, Wacława Kasprzyk,  
c. Franciszka, Michał Jaworski, s. Jó-
zefa oraz Marcin Wąsowicz, s. Czesła-
wa, brązowe medale: Paweł Główczyń-
ski, s. Władysława, Marcin Piotrowski, 
s. Jerzego, Grzegorz Dziura, s. Stani-
sława, Łukasz Wolder, s. Lucjana oraz 
Mateusz Sikora, s. Janusza.

Tego dnia strażacy wzięli udział  
w inauguracji wojewódzkiej akcji „Krew 
darem życia”, oddając swój najcenniej-
szy lek potrzebującym. Po południu 
członkowie OSP świętowali na spotka-
niach towarzyskich, w swoich jednost-
kach OSP. (Kos.)

ZW ZOSP Irene-
usza Żaka, dowód-
cę JRG Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Kielcach kpt. 
Mirosława Górę, 
wójta gminy Ta-
deusza Tkaczyka 
oraz strażaków i ich 
rodziny. 

W krótkim, 
okolicznościowym 
wystąpieniu, prezes 
scharakteryzował 
gminną organizację 
OSP, którą tworzy 
6 jednostek OSP  
w Oblęgorku, 
Chełmcach, Hu-
cisku, Strawczyn-
ku, Promniku oraz 

Wiceprezes ZW ZOSP Ireneusz Żak dekoruje srebrnym medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa” Michała Jaworskiego ze Strawczyna.

W końcu kwietnia br., w Urzędzie 
Gminy, miało miejsce ważne wyda-
rzenie: wójt gminy Tadeusz Tkaczyk 
podpisał umowę z warszawską firmą 
„POLCOURT” na „Budowę Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnego w Straw-
czynku – etap I – budowa boiska do 
piłki nożnej”.

Wartość kontraktu opiewa na po-
nad 4,3 mln złotych, zakończenie robót 
i przekazanie obiektu inwestorowi – 26 
czerwca tego roku !

Boisko zostanie sfinansowane ze 
środków Zintegrowanego Programu 

konawca, który wszedł na plac budowy 
natychmiast po podpisaniu umowy.

Dwa dni później byliśmy z wójtem 
na terenie budowy i niemal oniemieli-
śmy z postępu prac oraz koncentracji 
sprzętu i maszyn budowlanych. Warto 
dodać, że najcięższy sprzęt - olbrzymia 
koparki została wydzierżawiona przez 

Ruszyła budowa Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnego w Strawczynku

Na początek  
boisko  

do piłki nożnej !

warszawską firmę od przedsiębiorcy  
z...Promnika. 

Mamy nadzieję, że wykonawca do-
trzyma terminu i już w czerwcu będzie-
my mieć pierwszy obiekt atrakcyjnego 
(docelowo) centrum sportowo – rekre-
acyjnego.

Ciężki sprzęt na placu budowy w Strawczynku.

Operacyjnego 
Rozwoju Regio-
nu (ZPORR). 
W a r u n k i e m 
otrzymania tych 
pieniędzy jest 
zakończenie in-
westycji do koń-
ca czerwca tego 
roku. Czasu, jak 
widać, jest bar-
dzo niewiele, 
z czego zdają 
sobie sprawę 
zarówno wójt 
gminy jak i wy-
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Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Strawczynie został powołany w celu za-
spokajania potrzeb mieszkańców gminy  
w zakresie dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków. Zakład nie musi przynosić 
zysków, ale powinien przynajmniej uzyskać 
tyle pieniędzy od mieszkańców, aby pokryć 
koszty swojej działalności. Obecnie gmina 
dopłaca do zakładu około 500 tys. zł rocznie. 

Bez tej dotacji cena wody i ścieków by-
łaby jeszcze większym wydatkiem z kieszeni 
każdego mieszkańca. Niepokojący jest fakt, że 
30% wody pobranej z ujęć ginie bezpowrotnie 
z sieci. Przyczyny są dwie: nieszczelność sieci 
i kradzieże wody przez użytkowników. 

Zakład Gospodarki Komunalnej apeluje 
do mieszkańców o niezwłoczne informowanie  
o występujących awariach sieci wodociągo-
wej. Prosimy również o informacje dotyczące 
nielegalnego poboru wody, np. z hydrantów. 
Ktoś, kto kradnie wodę nie może tłumaczyć 
się tym, że okrada wójta czy gminę. Koszt  
wody, pobranej przez niego, rozkłada się  na 

ZGK informuje  
i ostrzega !

wszystkich mieszkańców gminy. Nazwijmy 
rzecz po imieniu, ktoś kto pobiera nielegalnie 
wodę świadomie wyciąga pieniądze z kieszeni 
sąsiada. Nie może tak być, żeby uczciwi miesz-
kańcy ponosili koszty wody dostarczonej dla 
złodziei. Dlatego do 30 czerwca br. czekamy 

na zalegalizowanie przez mieszkańców niele-
galnych ujęć wody. Po tej dacie za nielegalne 
ujęcie wody lub fałszowanie odczytu wodo-
mierza, ujawnione przez pracowników ZGK, 
mieszkaniec poniesie konsekwencje. 

W myśl ustawy, z 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków, karze grzywny 
do 5000 zł podlega ktoś, kto bez uprzednie-
go zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń 
wodociągowych, uszkadza wodomierz głów-
ny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone 
na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych 

lub zaworze odcinającym, a także wpływa na 
zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości 
lub funkcji metrologicznych wodomierza 
głównego lub urządzenia pomiarowego.

Podobnie rzecz ma się z nielegalnym 
odprowadzaniem ścieków. Ktoś, kto bez 
uprzedniego zawarcia umowy i poinformo-
wania zakładu o wprowadzaniu ścieków do 
kanalizacji, podłączył się do niej lub prze-
pompowuje ścieki z szamba do studzienki 
kanalizacyjnej, podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Mieszkańcy, którzy mają techniczne moż-
liwości podłączenia się do kanalizacji, a jesz-
cze tego nie zrobili  i wypompowują ścieki na 
pola proszeni są o niezwłoczne podłączenie.

W myśl ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie, mogą oni zostać ukarani 
karą grzywny.

Wszelkie informacje udzielane są pod ca-
łodobowym numerem telefonu 0693644165, 
lub w pokoju nr 14, w godzinach pracy, Urzę-
du Gminy.

W inauguracji uczestniczyli niecodzien-
ni goście: marszałek woj. świętokrzyskiego, 
Adam Jarubas, przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty, władze gminne reprezentował wójt 
Tadeusz Tkaczyk. Obecni byli też rodzice,  
starsi koledzy maluchów oraz dyrektorzy pla-
cówek oświatowych w gminie.

Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły 
Ewa Jakubczyk, która powiedziała m.in.: 
„Nasze, dzisiejsze spotkanie ma niezwy-
kły charakter, pragniemy bowiem powitać i 
przyjąć do szkolnej społeczności gromadkę 
przedszkolaków. Dlaczego powstało „Do-
mowe przedszkole” ? Powodów było kilka: 
zdając sobie sprawę  jak ważny w rozwoju 
dziecka jest okres przedszkolny i jak bar-

bom rodziców, a także zmianom planowanym 
w oświacie, tj. obniżenie wieku szkolnego  
i upowszechnienie wychowania przedszkolne-
go.

Dlaczego „Domowe przedszkole” ? Bo 
wierzymy, że będzie to miejsce, które zapew-
ni najmłodszym rozwój i zabawę pod okiem 
zaangażowanych i mądrych wychowawców. 
Miejsce, w którym dzieciaki będą się czuły 
jak w domu i gdzie otrzymają dużo ciepła...”

Starsi koledzy przedszkolaków przygo-
towali specjalny program artystyczny, a po-
tem sami bohaterowie tego dnia popisali się 
wzruszającym występem, którym zapisali się 
do szkolnej społeczności. Było oficjalne ślu-
bowanie maluchów oraz pasowanie ich, przez 
dyrektor szkoły, na przedszkolaków. Były 
wystąpienia gości i prezenty: od marszałka 
(kosz słodyczy), od wójta (przybory szkol-
ne) oraz Rady Rodziców, której przedsta-
wicielki przekazały kwiaty wychowawcom  
i twórcom programu. A potem przedszkolaki 
spotkały się, w swoim „Domowym przed-
szkolu”, z wychowawczyniami i rodzicami, 
by - przy napojach i słodyczach - rozpocząć 
pierwszą w swoim życiu edukację...(Kos.)

Otwarcie z udziałem marszałka województwa Adama Jarubasa

„Domowe przedszkole” w Korczynie
Niezwykle miła i podniosła uroczystość miała miejsce 20 kwietnia br. w Kor-

czynie: w Szkole Podstawowej oficjalnie oddano do użytku „Domowe przed-
szkole”, dla 20 maluchów, sfinansowane ze środków unijnych. 

Goście honorowi uroczystości w Korczynie.

Dyrektor SP w Korczynie Ewa Jakubczyk 
pasuje maluchów na przedszkolaków.

dzo przyszłość naszych dzieci, ich sukcesy  
w szkole i na uczelni, a potem w życiu za-
wodowym zależą od tego, co uda nam się 
przekazać dziecku w wieku przedszkolnym, 
grupa nauczycieli, pod kierunkiem p. Artu-
ra Węglińskiego, napisała projekt „Domo-
we przedszkole” i zgłosiła go do konkursu 
9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej”, 
ogłoszonego przez Świętokrzyskie Biuro Roz-
woju Regionalnego. Trud napisania projek-
tu został uwieńczony sukcesem i oto grupa 
dwadzieściorga przedszkolaków, dzięki po-
zyskanym funduszom unijnym, od 1 kwietnia, 
powiększyła naszą, szkolną rodzinę. Pisząc 
projekt, wyszliśmy również naprzeciw potrze-
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W zakresie dróg gminnych: złożo-
no wniosek do Urzędu Marszałkowskie-
go w Kielcach na budowę drogi dojazdo-
wej do pól i łąk w Strawczynie - 1200 m, 
ogłoszono przetargi na: zakup kruszywa 
kamiennego do remontu dróg gminnych, 
kopanie rowów przy drogach gminnych 
w Promniku, Strawczynku i Oblęgorze, 
zlecono wykonanie projektu technicz-
no - budowlanego na budowę chodnika 
Strawczyn – Trupień. 

Rozpoczęto prace modernizacyjne 
na drodze gminnej w Strawczynie – Go-
ścińcu oraz przy budowie chodnika, przy 
drodze wojewódzkiej w Strawczynie – 
ul. Żeromskiego.

W zakresie rolnictwa: ogłoszono 
dwa konkursy pn.: „Najbardziej zadbana 

zagroda wiejska i działka” oraz „Na naj-
bardziej wszechstronne sołectwo”.

W zakresie oświaty: wydano 3 de-
cyzje w sprawie dofinansowania kosz-
tów kształcenia pracowników młodo-
cianych; czterech pracowników UG 
oddelegowano do obserwacji przebiegu 
sprawdzianu w klasach szóstych SP; od-
były się posiedzenia komisji stypendial-
nych w celu podziału dotacji i zasiłków 
szkolnych za okres: od stycznia do maja 
br.; zawarto dwie umowy z rodzicami  
o zwrot kosztów przejazdu uczniów nie-
pełnosprawnych; w SP w Korczynie od-
dano „Domowe przedszkole” (piszemy  
o tym oddzielnie).

W zakresie kultury: w świetlicy 
wiejskiej w Oblęgorze zorganizowano 

przedstawienie pt. „Jak dawniej bywa-
ło”; GOK, wspólnie z LGD „Dorzecze 
Bobrzy”, uczestniczył w targach „Agrot-
ravel” (piszemy oddzielnie).

Wójt uczestniczył w posiedzeniach: 
Zw. Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlew-
ni Górnej Nidy, KS „Lechia”, Radzie Po-
wiatu - w Daleszycach, Konwencie Wój-
tów - w Sandomierzu oraz w spotkaniu 
ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty.

Zostały podpisane umowy z Za-
rządem Woj. Świętokrzyskiego, w ra-
mach RPO 2007 – 2013, na budowę 
kanalizacji sanitarnej Kuźniaki – Ruda 
Strawczyńska oraz zbiornika wodnego  
w Strawczynie.

Odbyła się comiesięczna narada ka-
dry kierowniczej UG i jednostek orga-
nizacyjnych gminy, omówiono bieżące 
zadania oraz realizację inwestycji.

Gmina Strawczyn została nomino-
wana do nagrody „Laur Świętokrzyski” 
(piszemy o tym oddzielnie).

22 kwietnia br. wójt podpisał umowę 
na realizację I etapu budowy centrum 
rekreacyjno-sportowego w Strawczynku 
(piszemy o tym oddzielnie). 

Ponadto wójt wydał kilkanaście za-
rządzeń w sprawach ważnych dla gminy 
i jej mieszkańców.

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji Rady Gminy – 12 marca br., do 24 kwietnia br., wójt nad-
zorował bądź wykonywał zadania związane z określeniem sposobu realizacji 
uchwał RG, przygotowaniem projektów uchwał na kolejne sesje rady, analizą 
wniosków komisji RG oraz realizacją inwestycji: budowy kanalizacji sanitarnej 
Kuźniaki – Ruda Strawczyńska oraz zbiornika wodnego w Strawczynie.

Na stoiskach tych targów oraz orga-
nizowanych, po raz kolejny, Świętokrzy-
skich Targów Turystyki VOYAGER, 
zaprezentowały się nie tylko biura orga-
nizujące wyjazdy, ale przede wszystkim 
stowarzyszenia, organizacje turystyczne, 
gminy i powiaty. Obejrzeć można było 
także sprzęt turystyczny i sportowy oraz 
najnowocześniejsze systemy obsługi baz 
turystycznych. 

W tej bogatej ekspozycji nie zabrakło 
akcentów z naszej gminy: Na wspólnym 
stoisku LGD „Dorzecze Bobrzy” swoje 
wyroby pokazali twórcy ludowi: Stani-
sław Moćko, Zygmunt Zbroszczyk – 

artyści – kowale oraz hafciarka z Oblę-
gorka Halina Zając, piękne dziewczęta 
prezentowały m.in. wydawnictwa popu-
laryzujące uroki turystyczne z gmin (tak-
że naszej) zrzeszonych w tej organizacji. 
Stoisko odwiedził wójt naszej gminy Ta-
deusz Tkaczyk.

Obok ww. targów, swoje stoiska za-
prezentowali także wystawcy biorący 
udział w: XVI Ogólnopolskich Targach 
Materiałów Budownictwa Mieszkanio-
wego i Wyposażenia Wnętrz, Targów 
„Dom i Ogród”, Targów Medycyny Es-
tetycznej i Kosmetyki Profesjonalnej 
„Venus”, Międzynarodowych Targów 

Główną ekspozycję urządzono w hali 
wystawienniczej, gdzie do odwiedzenia 
stoiska zapraszamy pięknie (i skąpo) 
ubrane hostessy. Właściciele firmy: Ro-
bert i Justyna Dziubełowie udzielali 
wszelkich informacji dotyczących dzia-
łalności przedsiębiorstwa.

I jeszcze jeden, gminny akcent: na 
stoisku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Kielcach honory gospo-
darza tej znanej instytucji pełnił jej pre-
zes Zbigniew Banaśkiewicz, mieszka-
niec naszej gminy.

Wszystkie te ekspozycje zgromadzi-
ły 515 wystawców. Przez trzy dni przez 
hale targowe przewinęło się, zdaniem 
organizatorów, ponad 22 tysiące osób. 
Była to więc promocja o jakiej można 
tylko pomarzyć. (J.K.)

Nasi na kieleckich targach

Mocne akcenty z gminy Strawczyn
Prezentujące się, od 17 do 19 kwietnia br., na Targach Kielce, Międzynaro-

dowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL odbyły się - po 
raz pierwszy - przy współpracy WTO – Światowej Organizacji Turystycznej, 
Europejskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej Eurogites oraz Pol-
skiej Organizacji Turystycznej. 

Ekspozycja LGD „Dorzecze Bobrzy”, na kieleckich 
targach, prezentowała się bardzo okazale.

Kamienia i Maszyn Kamieniar-
skich „Interkamień”, oraz Targów 
Produkcji, Przetwórstwa i Obrób-
ki Szkła oraz Ceramiki „Glass-
Tech”. 

Także i tym razem na kielec-
kiej imprezie nie zabrakło Przed-
siębiorstwa Wielobranżowego 
DEFRO z Rudy Strawczyńskiej. 
Do zwiedzenia stoisk tej firmy 
zachęcał największy transparent 
na hali targowej: „DEFRO – wi-
tamy na targach”, przy wejściu do 
hali usytuowano stoisko z kotłami 
grzewczymi oraz betoniarkami. 

Właściciel DEFRO Robert Dziubeła, na 
swoim stoisku, w towarzystwie uroczych 
hostess.
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Gala konkursu, organizowanego 
już po raz trzeci, odbyła się na począt-
ku kwietnia br. w Centrum Biznesu 
„Exbud”, w Kielcach. Miło nam poinfor-
mować, iż wśród pięciu nominowanych 
do tej nagrody, w kategorii gmin, znala-
zła się gmina Strawczyn, co jest dużym 
wyróżnieniem wśród 102 gmin na tere-
nie naszego województwa. W gali wzięli 

Gmina Strawczyn wśród nominowanych 
do „Lauru Świętokrzyskiego”

„Laur Świętokrzyski”, to nagroda wojewody świętokrzyskiego, której celem 
jest wyróżnianie przedsiębiorstw, gmin, gospodarstw oraz osób wnoszących 
znaczący wkład w rozwój i promocję naszego regionu.

udział gospodarze naszej gminy: wójt 
Tadeusz Tkaczyk oraz przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Piotrowski.

Z dziennikarskiego obowiązku in-
formujemy, że „Laur Świętokrzyski”,  
w kat. gmina, kapituła przyznała, w trze-
ciej edycji konkursu, gminom: Ostro-
wiec oraz Bieliny. (J.)

Do Strawczyna zawitała ekipa  
z olimpijczykiem Robertem Korze-
niowskim i znanym sprawozdawcą 
sportowym z TVP - Przemysławem 
Babiarzem. 

Od granic gminy w Kuźniakach do-
łączyli do nich nasi biegacze ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Strawczy-
nie. Sportowcy zatrzymali się na krótki 
odpoczynek  w Strawczynie, gdzie zo-
stali poczęstowani  jadłem i napitkiem, 
wpisali się do Księgi Pamiątkowej i po-
biegli do Promnika.

„Polska biega(ła)”  
w gminie Strawczyn

Uczestnicy akcji „Polska biega”, z Robertem Korzeniowskim i Przemysławem 
Babiarzem, podczas odpoczynku w Strawczynie.

Sytuacja jest dramatyczna: na 
obrzeżach lasów, przy drogach, w sku-
piskach drzew na polach – wszędzie, 
jak na drożdżach, rośnie liczba „dzi-
kich” wysypisk śmieci !

Mimo starań i podejmowaniu wielu 
przedsięwzięć ze strony gminy: pod-
pisanie umów z firmami zajmującymi 
się odbiorem odpadów, namawianie do 
segregacji śmieci, ustalaniu przez Radę 
Gminy górnych stawek za odbiór odpa-
dów, by firmy nie stosowały cenników 
„z powietrza”, kontroli przeprowadza-
nych u właścicieli nieruchomości (czy 
mają podpisane umowy z odbiorcami 
odpadów), góra śmieci ciągle rośnie !

Świadczy to fatalnie o naszym po-
czuciu estetyki, o braku wrażliwości na 
czystość otaczającego nas naturalnego 
środowiska, o dbaniu wreszcie o własne 
zdrowie, bo „dzikie wysypiska”, to prze-
cież siedliska zarazków, bakterii i innych 
substancji szkodliwych dla istot żywych, 
a więc nie tylko ludzi, ale także zwierząt, 
ptaków itp. Jakie znaleźć wyjście z tego 
zaśmieconego zaułka ?

Potrzebna jest „praca od podstaw” 
nad rozwojem ekologicznej świado-
mości mieszkańców i to się w szkołach 
czyni. Trzeba mieć nadzieję, że gdy mło-
de pokolenie dorośnie, jego stosunek 
do ochrony środowiska będzie inny niż 
obecnie. Problem należy jednak rozwią-
zać już teraz, żeby nie utonąć w śmie-
ciach. Może więc przeprowadzić w gmi-
nie referendum na temat tzw. „podatku 
śmieciowego”. Chodzi o opodatkowa-
nie się wszystkich mieszkańców pewną 
kwotą pieniędzy, które zostaną przezna-
czone na systemowe rozwiązanie pro-
blemu odpadów przez gminy. Taki po-
mysł rozważa się już w wielu gminach, 
dyskutuje się na ten temat na sesjach rad 
gmin, w komisjach RG. Inny pomysł, to 

Toniemy  
w śmieciach !

zorganizowanie Straży Gminnej, która 
m.in. pilnowałaby zasad przestrzegania 
czystości w gminie i karała brudasów, 
którzy zaśmiecają środowisko. Ważna 
jest również tzw. postawa obywatelska, 
a więc reagowanie na przypadki zaśmie-
cania natury, np. zapisywanie numerów 
rejestracyjnych aut, których właścicie-

śmietniska w okolicach Promnika. Praw-
da, że wygląda to wstrętnie ? Co zrobić, 
by takich wysypisk było coraz mniej ? 
Czekamy na sugestie naszych Czytel-
ników w tej sprawie. Może  wspólnie 
znajdziemy rozwiązanie śmieciowego 
problemu ? (J.)

le pozbywają się śmieci 
przy leśnych i polnych 
drogach i podawanie ich 
policji..

Problem śmieci do-
strzega się w mediach od 
wielu lat. Ostatnio „Echo 
Dnia” zorganizowało ak-
cję „Śmieci precz”, publi-
kując zdjęcia  miejsc naj-
bardziej zaśmieconych. 
Wytykanie i wskazywa-
nie „dzikich wysypisk”, 
owszem, skutkuje, one 
znikają, ale nie na długo. 
W ich miejsce pojawiają 
się nowe, także i u nas  
w gminie. Publikuje-
my dziś zdjęcie takiego 



W pomieszczeniach GOK przygoto-
wano pięć stanowisk do poboru krwi, do 
których ustawiła się kolejka ludzi wrażli-
wych na trudny los pokrzywdzonych, cier-
piących na poważne choroby.

- Dlaczego oddaję krew ? – Bo właśnie 
jej ktoś bardzo potrzebuje – odpowiedziała 
na nasze pytanie studentka Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, miesz-
kanka Promnika Martyna Miśkiewicz. 
Wiem z mediów, że jest duży deficyt tego 
leku, że wielu chorych czeka na nią jak na 
zbawienie. Dlaczego więc nie mam jej od-
dać ? Może kiedyś ja lub ktoś z mojej ro-
dziny znajdzie się w podobnej sytuacji... 

Martyna oddała tego dnia krew po raz 
pierwszy w życiu. Dla dodania sobie od-
wagi przyszła do GOK ze swoim stryjecz-
nym bratem Mateuszem Zachariaszem  
z Promnika, który też oddał 450 mililitrów 
najcenniejszego leku.

Na leżankach do poboru krwi spotkali-
śmy tego dnia bardzo wielu ofiarnych daw-
ców, m.in. sołtysa i radnego z Promnika 
Grzegorza Stępnia, który krew oddawał 
po raz któryś z rzędu.

- Moje krwiodawstwo zaczęło się 
jeszcze w wieku szkolnym, potem konty-
nuowałem je podczas kolejnych „Straw-
czynad” – zwierzył się reporterowi. Dziś 
oddaję krew kolejny raz, bo wiem, że jej 
bardzo brakuje, że czekają na nią chorzy 
ludzie. Jak jest okazja, by innym pomóc, to 
czemu mam tego nie zrobić..?

Renata Rożniatowska jest pracowni-
cą etatową ŚCKiK i od lat przyjeżdża do 
Strawczyna na akcje krwiodawcze.

- Chętnie biorę w nich udział nie tyl-
ko dlatego, że mieszkam w Rudzie Straw-
czyńskiej i osobiście znam wielu dawców 
z naszej gminy. Także dlatego, że widzę 
oddanie moich krajanów i wielką wolę po-
mocy innym. To cieszy, bo nie wszędzie 
spotykamy się z taką postawą.

Prawdziwą rewelacją był udział w ak-
cji rodziny Zdzisława Foksa kierowcy 
gminnego BUS-a, który przyszedł oddać 
krew wraz z żoną Anną oraz trzema syna-
mi ! Państwo Foksowie przekazali w sumie 
ponad 2 litry cennego leku, brawo !

Tego dnia w akcji: „Krew darem ży-
cia” wzięło udział 158 dawców, którzy 
przekazali ponad 71 litrów krwi. 

A oto „geograficzna” liczba dawców: 
Strawczyn – 27 osób, Strawczynek – 20, 
Promnik – 20, Chełmce – 15, Oblęgór – 

Udana inauguracja akcji „Krew darem życia”

71 litrów najcenniejszego leku !
W niedzielę, 3 maja br., już od godz. 8.00 rano, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Strawczynie, gromadzili się 

mieszkańcy naszej gminy, by zainaugurować wojewódzką akcję „Krew darem życia”, organizowaną przez Świętokrzy-
skie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, przy współudziale wójta gminy.

14, Niedźwiedź – 14, 
Hucisko – 5, Oblęgo-
rek – 5, Ruda Straw-
czyńska – 4, Kuźniaki 
– 3, Małogoskie – 2, 
Akwizgran – 1, Bugaj 
– 1, spoza gminy – 27 
osób.

Wieczorem rozlo-
sowano nagrody dla 
dawców, był to sprzęt 
AGD, pościel, obrusy 
itp. ufundowane przez 
ŚCKiK oraz Bogdana 
Jasa ze Strawczyna.

Wójt gminy Ta-
deusz Tkaczyk, za 
naszym pośrednic-

okręgowej Lechii i Grodu Wiślica wygrali 
nasi zawodnicy: 7:2!.

Duży udział w uatrakcyjnieniu majów-
ki w Strawczynie mieli uczniowie szkół 
z Chełmiec (skecz „Romeo i 3 Julie”), 
Oblęgorka (pokaz aerobiku), z Korczyna, 
Niedźwiedzia i Promnika (konkurs „mini 
play back show”) oraz ze Strawczyna 
(występ cheerleaderek). Publiczność, któ-
ra dość licznie zasiadła na trybunach sta-
dionu, oklaskiwała także występ gminnej 
orkiestry dętej, która poczyna sobie coraz 
śmielej oraz podrygiwała w takt muzyki 
„łatwej, milej i przyjemnej” zespołu „Pre-
ludium” ze Strawczyna, który przygrywał 
również na zabawie w wieczornej części 
programu. Piękna pogoda oraz bogaty pro-
gram majówki sprawiły, że pozostanie ona 
na długo w pamięci jej uczestników. (J.)

twa, składa serdeczne podziękowania 
wszystkim krwiodawcom za ich obywa-
telską postawę, za zrozumienie idei akcji 
ph. „Krople życia, krople nadziei”. Naj-
cenniejszy lek, oddany w Strawczynie,  
z pewnością uratuje kilka istnień ludz-
kich i wielu osobom przywróci zdrowie. 
Taka postawa zasługuje na najwyższy 
szacunek ! 

Majówka na stadionie
Z okazji inauguracji akcji „Krew da-

rem życia” oraz Święta Strażaka, 3 maja 
br., na stadionie sportowym w Strawczy-
nie, przez cały dzień, odbywały się im-
prezy sportowo-artystyczne.

Tutaj spotkali się uczestnicy V Unijne-
go Maratonu Pieszego po Górach Święto-
krzyskich, by podsumować swoją imprezę, 
rozdać dyplomy i puchary najlepszym pie-
churom. Gości powi-
tał i pozdrowił wójt 
naszej gminy Tadeusz 
Tkaczyk.

Na boiskach do 
piłki plażowej oraz 
piłki nożnej rozegra-
no kilka ciekawych 
spotkań. Turniej pił-
ki siatkowej wygrał 
duet „Kuki i Baba” , 
mecz piłkarski druży-
ny DEFRO z samo-
rządowcami zakoń-
czył się zwycięstwem 
tych ostatnich 2 : 3, 
natomiast spotkanie  
o mistrzostwo ligi 

Krew oddaje radny Grzegorz Stępień.

Atrakcją majówki był zespół „Preludium” ze Strawczyna.


