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„Ziemia Strawczyńska” w Brukseli - czytaj na str. 7

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2

I sesja Rady Gminy w nowej kadencji

Wybory samorządowe 2010

I w nowej kadencji sesja Rady Gmi-
ny odbyła się 2 grudnia br. Przybylo na 
nią 15 nowo wybranych radnych, w tym 
większość - 8 osób, które debiutują 
w tej roli oraz nowo wybrany, w I tu-
rze, wójt gminy Tadeusz Tkaczyk.

Obrady poprowadził radny – senior, 
63-letni Stanisław Zdyb. Po otwarciu 
sesji i powitaniu jej uczestników, senior 
poprosił przewodniczącego Gminnej Ko-
misji Wyborczej Grzegorza Gada o wrę-
czenie radnym zaświadczeń o wyborze na 
tę funkcję.

– przewodniczącym 
Rady Gminy

Stanisław Zdyb

Nowo wybrany przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Zdyb wręcza kwiaty nowo 
zaprzysiężonemu wójtowi gminy Strawczyn – Tadeuszowi Tkaczykowi.

W niedzielę, 21 listopada br., odby-
ły się kolejne wybory samorządowe: 
w gminie Strawczyn wybraliśmy nowe-
go wójta oraz 15 radnych Rady Gminy. 
Piąte już, od czasu zmiany ustroju, wy-
bory wygrał zdecydowanie,  już w I tu-
rze, dotychczasowy wójt naszej gminy 
Tadeusz Tkaczyk. Powierzyliśmy także 
15 mandatów radnym do nowej Rady 
Gminy: większość, bo 8 z nich, to nowi 
ludzie w radzie.

- wójtem gminy  
Strawczyn !

Zmiany w Radzie Gminy

Tadeusz Tkaczyk

Z okazji  
Świąt Bożego Narodzenia  

i Nowego Roku
składamy Mieszkańcom  

Gminy  życzenia 
miłości, spokoju  

i wszelkiego dobra.
Abyśmy dla siebie nawzajem byli pełni życzliwości i zrozumienia. 

Aby wszystkie dni w Nowym Roku były tak piękne i szczęśliwe,

 jak ten jeden wigilijny wieczór. 

Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze  

rozpromieniał uśmiech, a gwiazda Betlejemska prowadziła Was 

ku szczęściu.
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Zdyb
Wójt Gminy

Tadeusz Tkaczyk
Do życzeń dołącza się zespół redakcyjny „Ziemi Strawczyńskiej.
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dokończenie ze str. 1
W 10 okręgach wyborczych, na te-

renie naszej gminy, uprawnionych do 
głosowania było 7.745 wyborców. Do 
lokali wyborczych, 21 listopada br. uda-
ło się 4.337 dorosłych mieszkańców, co 
stanowi 56 % frekwencji.

W głosowaniu na wójta gminy, Ta-
deusz Tkaczyk uzyskał 2917 głosów, 
co stanowi 67,2 % uczestniczących 
w wyborach. Wystarczyło to by zdobyć 
mandat wójta już w I turze. Jego konku-
rent – Grzegorz Lis uzyskał 1354 gło-
sy, co stanowi 31,19 %. Rywal wygrał 
z wójtem jedynie w sołectwie Korczyn. 
W pozostałych zdecydowanie triumfo-
wał dotychczasowy wójt gminy.

Dość istotne zmiany nastąpiły w Ra-
dzie Gminy, do której weszło 8 nowych 
radnych. A oto 15 radnych, którzy spra-
wować będą władzę uchwałodawczą 
w gminie, w latach - 2010 – 2014:

- Okręg nr 1: Wiesław Piotrowski – 
KWW „Rozwojowa Gmina Strawczyn” 
– 218 głosów. Mieszka w Chełmcach, 
wykształcenie średnie. Pracuje w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Energetyki 
w Kielcach. Żonaty, troje dzieci.

Stanisław Kozieł – KWW „Na-
sze Chełmce” – 339 głosów. Mieszka 
w Chełmcach, wykształcenie zawodowe 
– mechanik kierowca. Żonaty, czworo 
dzieci.

- Okręg nr 2: Teresa Raczyńska – 
KWW „Rozwojowa Gmina Strawczyn” 
– 262 głosy. Mieszka w Niedźwiedziu, 
ma 55 lat, jest nauczycielką – emerytką. 
Mężatka, dwie córki.

- Okręg nr 3: Małgorzata Rząd-
kowska – KW PiS - 142 głosy. Mieszka 

w Korczynie, ma 36 lat, wykształcenie 
wyższe, zawód – położna, pracuje w Świę-
tokrzyskim Centrum Matki i Noworodka 
w Kielcach. Mężatka, jedno dziecko.

- Okręg nr 4: Katarzyna Staszew-
ska – KWW „Nasze Kuźniaki” – 121 
głosów. Mieszka w Kuźniakach, ma 30 
lat, wykształcenie średnie – technik eko-
nomista, nie pracuje. Mężatka, ma dwoje 
dzieci - córkę i syna.

Wybory samorządowe 2010

Tadeusz Tkaczyk - wójtem gminy Strawczyn ! 
Zmiany w Radzie Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza w Straw-
czynku - głosuje Grzegorz Czarnecki  
z córką.

w Promniku, ma 52 lata, wykształcenie 
– średnie medyczne, jest pielęgniarką 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Kielcach, na oddziale kardiologii. Mę-
żatka, troje dzieci.

 Grzegorz Stępień - KWW „Roz-
wojowa Gmina Strawczyn”- 233 gło-
sy. Mieszka w Promniku, ma 43 lata, 
wykształcenie – technik rolnik. Żonaty, 
dwie córki. Na I sesji RG, w nowej ka-

- Okręg nr 5: Paweł Wolder – KW 
PiS – 209 głosów. Mieszka w Rudzie 
Strawczyńskiej, ma 32 lata, wykształce-
nie wyższe – magister ekonomii. Pracuje 
w DELFA Kielce. Kawaler.

- Okręg nr 6: Stanisław Zdyb – 
KWW „Przyjazna Gmina Plus” 180 gło-
sów. Mieszka w Oblęgorku, wykształce-
nie wyższe, b. dyrektor Oddziału Banku 
Polskiej Spółdzielczości w Kielcach, 
obecnie emeryt. Żonaty, troje dorosłych 
dzieci. Na I sesji Rady Gminy w nowej 
kadencji wybrany na przewodniczącego 
Rady Gminy.

 Anna Dziewanowska – KWW 
„Przyjazna Gmina Plus” – 157 głosów. 
Mieszka w Oblęgorku, ma 58 lat, wy-
kształcenie wyższe, zajmuje się prowa-
dzeniem domu. Mężatka, bezdzietna.

- Okręg nr 7: Tadeusz Czarnecki – 
KWW Stowarzyszenie Oblęgór „Skałka” 
– 176 głosów. Mieszka w Oblęgorze, ma 
56 lat, wykształcenie wyższe, nauczy-
cielskie, emeryt. Żonaty, posiada syna 
i córkę. Na I sesji w nowej kadencji, zo-
stał wiceprzewodniczącym Rady Gminy.

- Okręg nr 8: Bożena Szcześniak 
- KW PSL – 212 głosów. Mieszka 

dencji, wybrany na wiceprzewodniczą-
cego Rady Gminy.

- Okręg nr 9: Halina Gad – KWW 
„Rozwojowa Gmina Strawczyn”- 286 
głosów. Mieszka w Strawczynie, ma 56 
lat, wykształcenie średnie medyczne, 
pracuje jako pielęgniarka w Samorzą-
dowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Strawczynie. Mężatka, troje dzieci, 
dwie dorosłe córki, syn studiuje w War-
szawie. Ma dwoje wnucząt. 

Bogdan Woźniak – „Rozwojowa 
Gmina Strawczyn”- 332 głosy. Mieszka 
w Strawczynie, ma 51 lat. Wykształcenie 
średnie, techniczne. Zatrudniony w Sa-
morządowym Centrum Kultury i Sportu. 
Żonaty, dwoje dzieci.

- Okręg nr 10: Monika Kubała - KW 
PSL – 165 głosów. Mieszka w Straw-
czynku, ma 34 lata, wykształcenie wyż-
sze – nauczyciel dyplomowany. Mężat-
ka, jedno dziecko - córka. 

Tadeusz Kukulski – KWW „Roz-
wojowa Gmina Strawczyn” – 162 głosy. 
Mieszka w Strawczynku, ma 58 lat, wy-
kształcenie podstawowe: kierowca, ope-
rator ładowarki. Wdowiec.

Nowo wybrani Radni Rady Gminy, z kierownictwem Urzędu Gminy w Strawczynie 
– pamiątkowa fotka przed Centrum Kultury i Sportu.
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dokończenie ze str. 1

I sesja Rady Gminy w nowej kadencji

Stanisław Zdyb
– przewodniczącym Rady Gminy

Następnie odbyło się ślubowanie rad-
nych: „Wierni Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

Dziewanowska, Halina Gad i Małgo-
rzata Rządkowska, zgłaszając pod ad-
resem wójta problemy swoich wsi oraz 
gminy. Dotyczyły one: odśnieżania dróg 
gminnych (m.in. w Niedźwiedziu Zaska-

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
Każdy z radnych dopowiedział: „Ślubu-
je, tak mi dopomóż Bóg!”.

Głównym punktem sesji był wybór 
przewodniczącego Rady Gminy: zgło-
szono dwie kandydatury: Wiesława Pio-
trowskiego – szefa rady w poprzedniej 
kadencji oraz Stanisława Zdyba. Gło-
sowanie było tajne, po podliczeniu gło-
sów okazało się, że Wiesław Piotrowski 
otrzymał 7 głosów, zaś Stanisław Zdyb 
– 8 głosów i on został przewodniczącym 
Rady Gminy na kadencję: 2010 – 2014.

Nowy przewodniczący otrzymał gra-
tulacje i kwiaty od radnej Anny Dzie-
wanowskiej oraz od wójta Tadeusza 
Tkaczyka.

Następnie radni dokonali wyboru 
dwóch wiceprzewodniczących RG. Na 
tę funkcję zgłoszono trzech kandydatów: 
Tadeusza Czarneckiego, Halinę Gad 
i Grzegorza Stępnia. Po podliczeniu gło-
sów przez Komisję Skrutacyjną, okazało 
się, że najwięcej radnych wskazało na: 
Tadeusza Czarneckiego – 13 głosów  
oraz Grzegorza Stępnia – 9 głosów 
i oni objęli te funkcje. Halina Gad uzy-
skała 8 głosów.

W punkcie „zapytania i interpelacje” 
głos zabrali: Teresa Raczyńska, Anna 

lu) i chodnika w Strawczynie, kursowa-
nia BUS-ów z Oblęgorka i Korczyna do 
Kielc i z powrotem oraz konieczności 
kontroli właścicieli posesji: czy posiada-
ją umowy na wywóz śmieci. Do proble-

mów tych ustosunkował się wójt gminy 
w dalszej części sesji.

Radni powołali następnie składy oso-
bowe i określili zakres dziania komisji 
Rady Gminy.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Teresa Raczyńska, Tadeusz Kukulski, 
Anna Dziewanowska – przewodniczą-
ca komisji, Stanisław Kozieł i Małgo-
rzata Rządkowska.

Komisja Budżetu i Inwestycji: Pa-
weł Wolder, Małgorzata Rządkowska 
– przewodnicząca komisji, Bożena 
Szcześniak, Halina Gad i Monika Ku-
bała,

Komisja Gospodarki Komunal-
nej: Bogdan Woźniak, Paweł Wolder, 
Tadeusz Kukulski, Grzegorz Stępień 
i Teresa Raczyńska – przewodnicząca 
komisji,

Komisja Statutowa: Bogdan Woź-
niak, Wiesław Piotrowski – przewod-
niczący komisji, Katarzyna Staszew-
ska – przewodnicząca komisji, Tadeusz 
Czarnecki i Bożena Szcześniak.

Komisja Samorządowa: Wiesław 
Piotrowski – przewodniczący komisji, 

Halina Gad, Stanisław Kozieł, Monika 
Kubała i Katarzyna Staszewska.

Po udzieleniu odpowiedzi na zapyta-
nia i interpelacje, sesję zakończono.

(Kos.)

Nowo wybrane Prezydium Rady Gminy, od lewej: Grzegorz Stępień - wiceprzewodniczą-
cy, Stanisław Zdyb - przewodniczący oraz Tadeusz Czarnecki - wiceprzewodniczący.

Kwiaty dla nowo wybranego przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Zdyba od 
radnych wręcza Anna Dziewanowska.
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Z sesji Rady Gminy

Zaprzysiężenie wójta gminy

Składam mieszkańcom gminy Strawczyn serdeczne podziękowanie za oddane 
na mnie głosy podczas wyborów samorządowych – 21 listopada 2010 roku. Wybór, 
już w I turze, na wójta gminy traktuję jako wyraz zaufania Mieszkańców do mojej 
osoby oraz mojego programu rozwoju naszej gminy. Jest to dla mnie także wielkie 
zobowiązanie do dalszych wysiłków i wytężonej pracy na rzecz gminy. Obiecuję,  
że nie zawiodę Państwa zaufania i oczekiwań w nowej kadencji 2010 – 2014.

Podziękowania, za wytężoną i skuteczną pracę, składam także członkom mo-
jego Komitetu Wyborczego.

Podziękowanie wójta gminy

Z poważaniem
Tadeusz Tkaczyk - wójt gminy Strawczyn

Druga z kolei sesja nowo wybranej 
Rady Gminy odbyła się 6 grudnia br. 
i jej głównym punktem było zaprzysię-
żenie wybranego w I turze – 21 listopa-
da br. - wójta gminy Tadeusza Tkaczy-
ka. Dokonano także bieżących zmian 
w budżecie gminy na rok 2010.

Sesję otworzył przewodniczący rady 
Stanisław Zdyb, który powitał jej uczest-
ników z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem, 
radnym powiatu Zbigniewem Banaśkie-
wiczem, komendantem Komisariatu Poli-
cji – nadkom. Ryszardem Mazurem oraz 
dyrektorów szkół gminnych.

Radni przyjęli porządek obrad, po 
czym przeszli do jego realizacji: prze-
wodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
Grzegorz Gad wręczył nowo wybrane-
mu wójtowi Tadeuszowi Tkaczykowi 
zaświadczenie o wyborze na to stanowi-
sko. Złożył przy okazji serdeczne gratu-
lacje oraz życzenia sukcesów w pełnieniu 
tej odpowiedzialnej funkcji.

Następnie wójt złożył ślubowanie, 
wypowiadając treść roty, po czym podpi-
sał akt ślubowania. Przewodniczący Rady 
Gminy wręczył wójtowi okazały bukiet 
kwiatów, gratulując wyboru na to stano-
wisko i życząc mu sukcesów w dalszym 
prowadzeniu gminy do systematyczne-
go rozwoju. W dalszej części sesji, wójt 
wygłosił krótkie orędzie, stwierdzając 
m.in., że nowa kadencja 2010 - 2014 nie 
będzie odbiegać od poprzednich, nadal 
kontynuowane będą inwestycje m.in. 
z programów: Odnowa Wsi oraz Rewi-
talizacja Strawczyna, gmina ponadto ma 
szanse na realizację hali sportowej, której 
projekt znalazł się na liście rezerwowej 
inwestycji wspieranych środkami unijny-
mi. Finalizacja tej inwestycji wypełniłaby 
program budowy Centrum Sportowo-Re-
kreacyjnego w Strawczynku.

Pilnym zadaniem, także dla Rady 
Gminy, będzie rozwiązanie problemów 
związanych z wychowaniem przedszkol-
nym w gminie. Chodzi o realizację po-
trzebnych inwestycji, m.in. przedszkola 
gminnego. 

- Razem z Radą Gminy mamy wspól-
ny interes - powiedział wójt gminy. To 
dalszy rozwój gminy. Ja będę zabiegał 
ośrodki z zewnątrz, a rada pomoże w ich 
spożytkowaniu na najważniejsze cele 
w gminie. Trzeba się jednak liczyć z tym, 
że potrzeby gminy będą kilkakrotnie wyż-
sze, niż możliwości. Potrzebne będzie po-
rozumienie, by racjonalnie wykorzysty-
wać pozyskane środki, sprawiedliwie dla 
wszystkich sołectw. Liczę, że współpraca 
z radnymi, w tym zakresie, będzie tak do-
bra jak dotychczas.

Wójt podkreślił, że interes rodzinny 
w preferowaniu inwestycji gminnych nie 
może stać w sprzeczności z interesem 
publicznym. Będzie pilnował tej zasady, 
zgodnie ze złożoną przysięgą. Wójt bę-
dzie otwarty na wnioski radnych, sołty-
sów i mieszkańców, ale będzie preferował 
swoje założenia rozwojowe gminy, przy-
jęte przez Radę Gminy.

Gospodarz gminy wyraził nadzieję, że 
kolejne cztery lata upłyną w atmosferze 
współpracy ze wszystkimi, którym leży 
na sercu równomierny i systematyczny 
rozwój gminy. Zwrócił się do radnych, 
by uwzględniali jego wnioski mające na 

zmian w budżecie gminy na rok bieżą-
cy: polegają one m.in. na zmniejszeniu 
planu dochodów oraz planu wydatków 
budżetowych o blisko 270 tys. zł. Wiąże 
się to głównie ze zmniejszeniem dofinan-
sowania budowy kanalizacji Ruda Straw-
czyńska – Kuźniaki a także z przesunię-
ciem środków na budowę kanalizacji 
w Chełmcach z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na rok 2011 Zmniejszo-
no także środki, zaplanowane pierwotnie, 
na promocję budowy zbiornika wodnego 
w Strawczynie.

W interpelacjach głos zabrała rad-
na Halina Gad, podnosząc ponownie 
problem nie odśnieżonych chodników 
w centrum Strawczyna. Powoduje to duże 
niebezpieczeństwo dla pieszych, głównie 
dzieci szkolnych, zmierzających do i ze 
szkoły. Odpowiadając na to pytanie, wójt 
przypomniał jeszcze raz, że administrato-
rem tej drogi i chodników nie jest gmina, 
lecz Świętokrzyski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich oraz że obowiązek odśnieżania 
chodnika, na wysokości swojej posesji, 
należy – zgodnie z ustawą – do właścicie-
la tejże posesji. Niestety, nie wszyscy wy-
wiązują się z tego obowiązku. Zwrócono 
się więc do obecnego na sesji komendan-
ta Komisariatu Policji nadkom. Ryszarda 
Mazura o kontrole policyjne przestrzega-
nia tego wymogu.  (Kos.)

celu służyć wszystkim 
mieszkańcom gminy. 
– Nie będą szczędził 
swojego czasu w pra-
cy na rzecz gminy. 
Liczę na dobrą współ-
pracę radnych, którą 
ja również deklaru-
ję – zakończył swoje 
wystąpienie Tadeusz 
Tkaczyk.

Radni przyjęli na-
stępnie (jednogłośnie) 
uchwałę o uposażeniu 
wójta w nowej ka-
dencji oraz dokonali 

Treść zaświadczenia o wyborze Tadeusza Tkaczyka na wój-
ta gminy Strawczyn czyta przewodniczący Gminnej Komisji 
Wyborczej Grzegorz Gad.
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Członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego (obecnie przewodniczący Sejmiku) Marek 
Gos w rozmowie z... Henrykiem Sienkiewiczem (aktor –) w jego gabinecie.

Po rocznym remoncie

Dyrektor Muzeum Narodowego 
w Kielcach Robert Kotowski nie ukry-
wał wzruszenia, mówiąc na otwarciu 
o zakresie prac: - Dziś wszyscy możemy 
się cieszyć – mówił – że to ważne zada-
nie zostało wykonane, a obecność Pań-
stwa dowodzi, że Oblęgorek jest praw-
dziwą perełką, ważną dla mieszkańców 
świętokrzyskiej ziemi.

Pełną modernizację obiektu pokaza-
no na pokazie medialnym, prezentując 
wygląd poprzedni i po remoncie. Wraże-
nie było piorunujące: pałacyk zmienił się 
nie do poznania: odtworzono oryginalną, 
sprzed stu laty, kolorystykę sal, wykona-
no nowe podłogi dębowe, wyremonto-
wano piwnice (gdzie powstał przytulny 
klub), na zewnątrz pałacyk otrzymał 
nową elewację, uporządkowano także 
obejście wokół obiektu. 

Inicjatorka remontu i b. kustosz mu-
zeum Lidia Putowska, także nie bez 
wzruszenia, mówiła: - Staraliśmy się 
odtworzyć te wnętrza tak, jak funkcjo-
nowały przed stu laty. Odrestaurowany 
pałacyk wzbogacił się ponadto o info-
kioski, wycieczki będą mogły korzystać 
z pokazów multimedialnych. Wyremon-
towano także górną część posiadłości, 
w przyszłym roku muzeum przystąpi do 
aranżacji wnętrz poświęconych twórczo-
ści Henryka Sienkiewicza.

W uroczystości otwarcia pałacyku, 
po remoncie, obok licznie przybyłej pu-
bliczności udział wzięli m.in.: rodzina 
Sienkiewicza: wnuczka Jadwiga i pra-
wnuczka Anna Dziewanowska, która 
przeczytała list seniora rodu Juliusza 
Sienkiewicza (nie mógł osobiście przy-
być na uroczystość). W obszernej ko-
respondencji Juliusz przypomniał losy 
pałacyku i rodziny, którą ówczesna wła-
dza wysiedliła z ojcowizny. Dopiero po 
wielu latach pozwolono Sienkiewiczom 
wrócić na swoją posiadłość. Syn pisarza 
przekazał następnie pałacyk na muzeum, 
które systematycznie wzbogacało się 
o pamiątki po autorze Trylogii i dziś sta-
nowi niezwykle interesującą ekspozycję 
życia i twórczości jednego z najwięk-
szych pisarzy polskich.

O trosce władz wojewódzkich o mu-
zeum mówili: członkowie Zarządu Woj. 
Świętokrzyskiego Marek Gos i Lech 
Janiszewski oraz dyrektor Departamen-

Pałacyk Sienkiewicza  
jak nowy !

tu Kultury, Oświaty, 
Promocji UM - Jacek 
Kowalczyk. Podkre-
ślali jak dużą wagę 
przywiązuje się w re-
gionie do historii i tra-
dycji, do pielęgnowa-
nia dorobku i osiągnięć 
kulturalnych. Muzeum 
w Oblęgorku jest tego 
kolejnym przykładem.

O r g a n i z a t o r z y 
zadbali o należytą 
oprawę inauguracji: 
w gabinecie pisarza 
zasiadł autor „Krzyża-
ków” (jego rolę ode-
grał aktor Teatru im. 
St. Żeromskiego Ma-

Ponad rok trwał remont Pałacyku Sienkiewicza w Oblęgorku za pieniądze 
z Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego. Wykonawca - firma „Agat” 
z Miedzianej Góry - postarał się, by roboty wykonać rzetelnie i terminowo. Uro-
czyste otwarcie placówki nastąpiło 6 listopada br.

Nowy kustosz muzeum Agnieszka 
Kowalska – Lasek zaprasza do placów-
ki od wtorku do niedzieli, w godz.: 
9.00 – 17.00. Warto podkreślić, że mu-
zeum dysponuje Internetem, za pomocą 
którego można - w trakcie zwiedzania 
- wysłać zrobione zdjęcia rodzinie, zna-
jomym itp. Na stronie internetowej Mu-
zeum Narodowego w Kielcach są tak-
że lekcje muzealne z Oblęgorka, które 
warto polecić nauczycielom i młodzieży 
szkolnej.      

(Kos.)

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk składa podziękowanie za sprawny 
remont pałacyku prezesowi firmy „Agat” Ryszardowi Żelaznemu.

rek Plech), w salonie obecne były panie 
z otoczenie Sienkiewicza: żona – Maria 
Babska i córka Jadwiga (wcieliły się 
w nie Małgorzata Angielska i Kinga Ko-
sin), przy szachach zasiedli przyjaciele 
domu Sienkiewiczów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się pokazy woltyżerki konnej i szermier-
ki, na dziedzińcu pałacyku, w wykonaniu 
kaskaderów Apolinarski Group z Wrocła-
wia oraz Kompanii Wolontarskiej z Kielc 
w historycznych strojach z czasów opisy-
wanych przez Henryka Sienkiewicza.
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Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” dzieciom

Od grudnia 2003 roku członkowie sto-
warzyszenia organizują akcje mikołajkowe 
dla swoich podopiecznych, Mikołaj odwie-
dzał dzieci w ich domach, w roku 2004 - 18 
grudnia odbyło się, w sali GOK w Strawczy-
nie, spotkanie opłatkowe z udziałem dzieci 
niepełnosprawnych i ich rodziców. Uczest-
nicy spotkania obejrzeli jasełka w wykona-
niu uczniów ze szkoły w Promniku, spotkali 
się z Mikołajem, od którego otrzymali pacz-
ki ze słodyczami i zabawkami. 

14 grudnia 2005 roku członkowie stowa-
rzyszenia zorganizowali dla dzieci wyjazd 
do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kiel-
cach, w którym dzieci, po obejrzeniu baśni 
„Wielka nowina”, spotkali się z Mikołajem, 
który wręczył im paczki ze słodyczami i za-
bawkami. 

W grudniu 2006 roku Mikołaj odwiedzał 
dzieci niepełnosprawne w ich domach wrę-
czając im paczki ze słodyczami i książkami. 
Mikołaj nie zapomniał o rodzeństwie tych 
dzieci i oni także otrzymali paczki świątecz-
ne. 

W sierpniu 2007 roku, z prywatną wi-
zytą, odwiedzili naszą gminę państwo Ra-
thke - małżeństwo z Niemiec. Dzięki ich 
hojności, członkowie stowarzyszenia mogli 
rozszerzyć swoją działalność i zorganizowa-
li wycieczkę do uzdrowiska w kopalni soli  
w Bochni i do parku wodnego w Krakowie. 
Wycieczka odbyła sie 28 października 2007 
roku, udział w niej wzięło 42 dzieci, rodzi-
ce, opiekunowie i pielęgniarka. W grudniu 
stowarzyszenie również nie zapomniało 
o przygotowaniu paczek mikołajkowych dla 
swoich podopiecznych. 

W sierpniu 2008 roku członkowie sto-
warzyszenia zorganizowali dla swoich 
podopiecznych wycieczkę do Parku Minia-
tur w Inwałdzie, a w grudniu mikołajkowe 
paczki ze słodyczami i książkami. 20 grud-
nia 2009 roku członkowie stowarzyszenia 
przygotowali spotkanie wigilijne dla dzieci 
niepełnosprawnych i półsierot zamieszka-
łych na terenie gminy Strawczyn. 

Prezes stowarzyszenia, Jolanta Smo-
larczyk, napisała projekt „Niby bliskie, 
a nieznane”, który zyskał aprobatę komi-
sji ekspertów w ramach Ogólnopolskiego 
Konkursu Grantowego Programu Równać 
Szanse 2009 Polsko - Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży. Projekt realizowany jest przez 
18 miesięcy od 1 czerwca 2009 r. do 30 li-
stopada 2010 r. 

W ramach projektu, 19 grudnia 2009 
roku młodzież uczestnicząca w projekcie 
przygotowała spotkanie opłatkowe, w któ-
rym uczestniczyły władze gminne: wójt 
gminy Tadeusz Tkaczyk, przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Piotrowski, rad-
na wsi Oblęgorek Anna Dziewanowska 

Finał projektu „Niby bliskie a nieznane”

Na warsztatach fotograficznych mło-
dzież zaplanowała i przygotowała wystawę 
swoich prac plastycznych i fotograficznych 
wykonanych w czasie warsztatów. Zgodnie 
ze staropolską gościnnością, na zaproszo-
nych gości czekały potrawy świąteczne przy-
gotowane przez młodzież pod kierunkiem 
świetnych kucharek wybranych spośród pań 
ze Stowarzyszenia Kobiet „Jagienka”. 

Okres Bożego Narodzenia to czas bar-
dzo pracowity dla członków stowarzysze-
nia, którzy nie zapomnieli o swoich pod-
opiecznych i przygotowali dla nich, w sali 
Centrum Kultury i Sportu spotkanie wigilij-
ne, które odbyło się w niedzielę 20 grudnia 
2009 roku. W spotkaniu uczestniczyły dzieci 
i  młodzież niepełnosprawna, półsieroty i ich 
opiekunowie. W spotkaniu uczestniczyli: 
wójt gminy Tadeusz Tkaczyk i wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Janusz Malicki.

Członkowie stowarzyszenia nie mogliby 
realizować swojej działalności bez hojności 
sponsorów Harry i Waltraut Rathke  - 
małżeństwa z Niemiec.    

Prezes stowarzyszenia Jolanta Smolar-
czyk, w imieniu swoim i członków stowa-
rzyszenia, serdecznie dziękuje sponsorom 
za okazane serce i wsparcie. (J.S.)

*
Uroczyste zakończenie projektu mia-

ło miejsce 25 listopada br. w remizie OSP 
w Oblęgorku, gdzie zebrali się mieszkańcy 
miejscowości, młodzież szkolna, jej opieku-
nowie – nauczyciele ZPO w Oblęgorku z dy-
rektor Henryką Cisowską, a także miejsco-
wi radni: Anna Dziewanowska i Stanisław 
Zdyb oraz wójt gminy Tadeusz Tkaczyk.

Spotkanie otworzyła autorka projektu 
„Niby bliskie a nieznane, prezes Stowarzy-
szenia „Pomocna Dłoń” Jolanta Smolar-

czyk, która opowiedziała o realizacji projektu 
w ciągu 18 miesięcy. Dorobek przedsięwzię-
cia, to m.in.: wzbogacające wiedzę i zdolno-
ści praktyczne zajęcia warsztatowe uczniów 
z plastyki, fotografii, a także zajęcia teatral-
ne i kulinarne. To także liczne wycieczki 
piesze i objazdowe po kraju. Największym 
sukcesem projektu i jego realizatorów jest 
jednak wydanie albumu fotograficznego 
„Oblęgorek w sepii”, w którym zaprezen-
towano ponad 200 oryginalnych, czarno-
białych zdjęć z życia mieszkańców Oblę-
gorka. Album opracował edytorsko Jerzy 
Daniel z Oficyny Wydawniczej „Scriptum”. 
Fotografie pogrupowano w rozdziałach: 
„Portrety i zdjęcia rodzinne mieszkańców”, 
„Dzień powszedni”, Uroczystości i święta”, 
„W kręgu szkoły” oraz „Wokół pałacu pana 
Sienkiewicza”.

Oryginały zdjęć przedstawiono na wy-
stawie w remizie, którą uczestnicy spotka-
nia, podobnie jak i album, obejrzeli z wiel-
kim zainteresowaniem, dostrzegając na 
fotografiach siebie i swoje rodziny.

W trakcie uroczystości swoimi reflek-
sjami o projekcie podzieliła się młodzież 
szkolna. Marysia Zapała podkreśliła ko-
rzyści płynące z udziału w tym interesują-
cym i pożytecznym przedsięwzięciu. Anna 
Dziewanowska podziękowała mieszkańców 
za użyczenie swoich, pamiątkowych, często 
unikatowych, zdjęć do albumu a wójt gmi-
ny pochwalił inicjatorów projektu za pięk-
ną inicjatywę, podziękował, przy okazji, za 
głosy wyborcze, dzięki którym poprowadzi 
gminę przez kolejne cztery lata. Tadeusz 
Tkaczyk obiecał wspierać nadal działalność 
Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.  

(Kos.)

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” działa od 2003 roku, powstało z inicjatywy społeczników zamieszkałych na terenie 
gminy Strawczyn, którym leży na sercu los drugiego człowieka, a w szczególności los dzieci niepełnosprawnych i półsierot.

z rodziną, panie ze 
Stowarzyszenia Ko-
biet „Jagienka” oraz 
nauczyciele, emeryci. 
Młodzież rozpoczę-
ła przygotowania do 
spotkania już w li-
stopadzie. Podczas 
warsztatów teatral-
nych opracowała 
scenariusz jasełek 
bożonarodzeniowych, 
rozdzieliła między 
sobą role, wykonała 
dekoracje i przygoto-
wała potrzebne rekwi-
zyty. W czasie warsz-
tatów plastycznych 
uczestnicy projektu 
wykonali upominki 
świąteczne (malowa-
ne bombki) dla zapro-
szonych gości. 

O korzyściach wynikających z projektu mówi, w imieniu 
uczniów miejscowej szkoły, Marysia Zapała.
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„Ziemia Strawczyńska” w Brukseli 

Mając tak wiele obowiązków posel-
skich, p. Czesław nie traci kontaktów z wy-
borcami, często jest zapraszany na różne 
uroczystości i spotkania, wspomaga swoich 
kolegów z PSL, podejmuje liczne inicjaty-
wy popularyzujące Unię Europejską. Jedną 
z nich jest zapraszanie przez posła (na jego 
koszt) przedstawicieli licznych środowisk 
z Polski na zwiedzanie Brukseli oraz Euro-
parlamentu. Tylko podczas ubiegłej kaden-
cji Czesław Siekierski zaprosił do stolicy 
Unii kilkaset osób, m.in.: uczniów szkół, 
twórców ludowych, zespoły folklorystycz-
ne, ludzi realizujących projekty unijne, 
dziennikarzy.

Niedawno do Brukseli udało się, na 
zaproszenie posła, kilkudziesięciu dzien-
nikarzy mediów regionalnych i lokalnych, 
głównie gazet powiatowych i gminnych. 
Wśród zaproszonych znalazł się niżej pod-
pisany, reprezentujący „Ziemię Strawczyń-
ską”, której kilka egzemplarzy pojechało do 
Parlamentu Europejskiego. To był pięcio-
dniowy wyjazd do Brukseli, Brugii i Osten-
dy, grupę stanowili dziennikarze mediów 
regionalnych, lokalnych oraz portali inter-
netowych ze Świętokrzyskiego i Małopol-
ski.  Oto relacja z tej podróży:

Do eleganckiego autokaru (z barkiem, 
TV oraz w.c.) Szkoły Jazdy „Ekspres” „za-
okrętowaliśmy” się przed dworcem PKP 
w Kielcach. Po drodze, w Krakowie, przy-
jęliśmy grupę żurnalistów z tego regionu 
i wzięliśmy kurs na Brukselę, przez Niem-
cy i Holandię. Podróż, blisko 20-godzinna, 
była dość uciążliwa, ale częste przystanki 
łagodziły jej trudy 

W Brukseli zamieszkaliśmy w przeszło 
stuletnim Hotelu Manhattan, w centrum 
miasta, który nie olśniewał przepychem 
i luksusem, ale przymknęliśmy na to oko, 
ciesząc się z centralnego położenia hotelu, 
skąd było blisko i do centrum miasta, i Eu-
roparlementu. Jeszcze tego samego dnia, po 
południu,  pod opieką asystenta posła An-
drzeja Szkotaka i pilotki Anny Roczyna, 
zwiedziliśmy centrum Brukseli, obfitujące-
go w zabytkowe obiekty, kościoły, pomniki 
i place. Oblicze Brukseli już dawno ukształ-
towało się w sposób niewiarygodny.  Jedną 
z tych niezwykłości jest Atomium, metalo-
wa konstrukcja, a właściwie rekonstrukcja 
atomu żelaza powiększonego 150 miliardów 
razy z okazji Ekspo 1958. Do dziś 9 stalo-
wych kul, połączonych siecią korytarzy, słu-
ży jako centrum edukacyjne, a z najwyższej 
sfery można podziwiać panoramę Brukseli 
z Mini Europą zlokalizowaną w pobliskim 
Bruparku. Obok monumentalnych i niemal 
futurystycznych gmachów budynków pu-
blicznych miasto posiada swój historyczny 

Europoseł Czesław Siekierski (druga kadencja w Europarlemencie) należy do najaktywniejszych parlamentarzystów 
europejskich z Polski, czego dowodem są jego liczne wystąpienia na sesjach plenarnych, aktywna praca w komisjach, 
ale także częste wizyty w kraju, przede wszystkim  na Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce, skąd kandydował do Par-
lamentu Europejskiego w Brukseli.

Przed polską prezydencją

profil. Grand Place to miejsce, w którym 
w klatkę czasu schwytanych zostało kilka 
wieków świetności europejskiej cywiliza-
cji. Gotycki ratusz, barokowe kamienice, 
neoklasycystyczne budowle to świadectwo 
tego, co w istocie tworzy dziedzictwo euro-
pejskie i uczy szacunku dla historii.

W Brukseli, na każdym kroku, można 
było się natknąć na przedstawicieli Czarne-
go Lądu, którzy czują się tutaj jak u siebie, 
mają bowiem obywatelstwo belgijskie. To 
skutek polityki kolonialnej Belgii w prze-
szłości oraz zatrudniania, przez wiele lat, 
czarnoskórych z Konga, do budowy metra. 
Przez ten okres Murzyni wywalczyli sobie 
obywatelstwo i znakomite warunki socjal-
ne. Za każde dziecko narodzone w Belgii, 
rodzina murzyńska otrzymuje 500 euro za-
siłku miesięcznie. Płaci się także „za rozłą-
kę” rodzicom w Afryce. Ponadto każda taka 
napływowa rodzina otrzymała mieszkanie. 
Nieoficjalnie dowiedziałem się, że te przy-
wileje kosztują rząd belgijski niemało pie-
niędzy i dziś Belgowie zastanawiają się jak 
obniżyć te koszty.

Nazajutrz, w niedzielę, wycieczka do 
przeuroczej Brugii oraz portu Ostenda 
przy Morzu Północnym. Zachwyciliśmy 
się Brugią: otrzymała prawa miejskie 27 
lipca 1128 roku. Wtedy też zbudowane zo-
stały nowe mury i kanały. Od mniej więcej 
roku 1050 stopniowe zamulanie spowodo-
wało, iż miasto utraciło bezpośredni dostęp 
do morza. Dzięki sztormowi w 1134 roku, 
który stworzył naturalny kanał w Zwin, 
miasto odzyskało dostęp do morza.

W drugiej połowie XIX wieku Brugia 
stała się miastem turystycznym, przyciąga-
jącym bogatych brytyjskich i francuskich 
turystów. W drugiej połowie XX wieku 
miasto zaczęło odzyskiwać dawną sławę. 
Port Zeebrugge, pierwotnie zbudowany 
przez Niemców dla ich U-Bootów pod-
czas II wojny światowej, został powięk-
szony w latach 70. i 80. Nastąpił boom 
turystyczny i w 2002 roku Brugia została 
wybrana Europejską Stolicą Kultury.

Wieczorem europoseł podjął naszą gru-
pę na kolacji w restauracji „Colmar”, znanej 
m.in. z tego, że część miejsc konsumpcyj-
nych zorganizowano w starych tramwajach. 
Przy dobrym jedzeniu (pyszne tutti di mare) 
i miejscowym winie gaworzyliśmy o Bruk-
seli, Unii i Polakach zatrudnionych w in-
stytucjach unijnych, a jest ich tutaj sporo, 
o czym mogliśmy się przekonać nazajutrz, 
odwiedzając Stałe Przedstawicielstwo RP 
przy Unii Europejskiej.

Od pracowników Przedstawicielstwa 
dowiedzieliśmy się o historii naszych, 
polskich kontaktów z UE, o okresie przed 

wstąpieniem do tej organizacji oraz o jej 
obecnym funkcjonowaniu. Mieści się tu-
taj 15 wydziałów, jak gdyby resortowych, 
w których zatrudnieni są eksperci z danych 
dziedzin. Pracują w 400 grupach, przygoto-
wując europosłom z Polski fachowe dane 
dotyczące prac m.in. ustawodawczych Par-
lamentu Europejskiego. Praca ta odbywa się 
w trzech etapach: najpierw w grupach robo-
czych, potem w stałych komitetach przed-
stawicieli oraz podczas szczytów Rady Eu-
ropy. – Sztuką w tej działalności – mówił 
rzecznik prasowy Przedstawicielstwa – jest 
znalezienie kompromisu, który byłby naj-
bliżej interesów danego państwa.

Przedstawicielstwo przygotowuje się 
do objęcia przez Polskę, w przyszłym roku, 
tzw. półrocznej Prezydencji. Z konieczno-
ści liczba pracowników Przedstawicielstwa 
musi mocno wzrosnąć, nawet do ponad 200 
osób. Już teraz myśli się o wybudowaniu 
nowego obiektu polskiego Przedstawiciel-
stwa, albowiem ciasnota w obecnym locum 
nie pozwala na normalną pracę.

Wizyta w Europarlamencie zawsze do-
starcza wielu wrażeń. Nasza grupa miała 
szczęście, albowiem w sali plenarnej odby-
wała się właśnie otwarta debata. Mogliśmy 
jej posłuchać, w galerii dla publiczności, 
mając na głowach słuchawki z tłumaczo-
nym - na żywo - tekstem debaty na język 
polski. Duże przeżycie !

Po tej niespodziance spotkanie, w jednej 
z sal Europarlamentu, z Czesławem Siekier-
skim. Pozwoliłem sobie na zadanie pytania: 
jak ocenia szanse Polski na kolejne środki 
unijne w latach: 2014 – 2020 ?

- Naszymi priorytetami w tych latach – 
odpowiedział poseł Siekierski – będą: wal-
ka z obecnym kryzysem gospodarczym, in-
tensywne prace nad budżetem: 2014 - 2020, 
partnerstwo wschodnie oraz bezpieczeń-
stwo energetyczne. Przed nami Prezydencja 
Polski w Unii, mamy Polaka, Jerzego Buz-
ka, pełniącego funkcję przewodniczącego 
Europarlamentu, szefem unijnej Komisji 
Budżetowej jest Janusz Lewandowski, tak-
że nasze ugrupowanie partyjne należy do 
największych w Parlamencie Europejskim. 
W przyszłym roku przejmiemy Prezyden-
cję, będziemy więc robić wszystko, by Pol-
ska nadal mogła czerpać, szerokim nurtem, 
ze środków unijnych.

Po spotkaniu jeszcze kilka pamiątko-
wych zdjęć z posłem Siekierskim oraz na tle 
obiektów unijnych, potem autokar i powrót 
do kraju. To był pożyteczny wyjazd, dzięku-
jemy ci, panie Czesławie.

Jerzy Kosowski



Andrzejkowa zabawa, jak widać, przypa-
dła wszystkim uczestnikom do gustu !

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

* * *
Składam serdeczne podziękowanie za oddane, podczas wyborów do Rady Po-

wiatu, na mnie głosy. Uzyskanie ponad 600 głosów utwierdziło mnie w przekona-
niu, że moja praca społeczna na rzecz wsi i gminy znalazła uznanie u mieszkańców. 
Jeszcze raz dziękuję.

Podziękowania
Składam podziękowania Wójtowi Gminy, Radzie Gminy Strawczyn oraz wszyst-

kim, z którymi współpracowałem przez minione trzy kadencje jako radny Gminy 
Strawczyn. Jednocześnie dziękuję wszystkim mieszkańcom sołectwa Chełmce - Bu-
gaj, którzy oddali na mnie głosy  podczas ostatnich wyborów samorządowych.

Gratuluję nowo wybranym radnym i życzę owocnej pracy w nowym składzie 
Rady Gminy. Z poważaniem

Włodzimierz Stanisław Szczepański

Monika Jabłońska

Andrzejkowa zabawa 
w Oblęgorze

W świetlicy w Oblęgorze, 25 listopa-
da br. odbył się wieczór andrzejkowy, 
którego  atrakcją były nie tylko wróż-
by, ale też zabawy i konkursy dla  liczne 
zgromadzonych uczestników zabawy. 

Wieczór zaczął się tradycyjnie od lania 
wosku, formy z wosku zapowiadające co 
czeka  nas w przyszłości odczytywała Cy-
ganka. Kolejnym punktem imprezy były 
konkursy andrzejkowe, których uczestnicy 
otrzymali miłe upominki.  Na koniec im-
prezę andrzejkowa uświetniła dyskoteka. 

Organizacją imprezy zajęły się pracow-
nice świetlic wiejskich w Chełmach, Prom-
niku, Oblęgorze Oblęgorku i Strawczynku.

Zawodnicy startowali w różnych ka-
tegoriach: dziewczyny, chłopcy, szkoła 
podstawowa oraz gimnazjum chłopcy 
i dziewczęta. Zawodnicy uzyskali nastę-
pujące wyniki: 

dziewczęta - szkoły podstawowe: 
I miejsce Natalia Nyga - Łopuszno, II - 
Natalia Stąpor -Tumlin, III - Martyna - 
Stoga Piekoszów,

chłopcy - SP: I-Karol Pańczyk, II 
-Nikodem Bazak - Tumlin, III - Patryk 
Pietrzak - Strawczyn, 

gimnazjum - dziewczęta: I miejsce 
Anna Pachowska - Łopuszno, III - Olga 
Kozieł - Łopuszno, III - Katarzyna Gli-
ścińska - Krasocin, 

chłopcy - gimnazjum: I - Dawid 
Szawarc - Łopuszno, II - Łukasz Toma-

II Bieg Niepodległości w Strawczynie
W Strawczynie odbył się II Bieg Niepodległości, którego organizatorem było 

Samorządowe Centrum  Kultury i Sportu. W biegach udział wzięły 243 osoby.

szewski - Łopuszno, 
III - Norbert Brożek 
- Piekoszów.

Za organizację 
i sprawne przepro-
wadzenie biegów 
odpowiedzialny był 
Michał  Dziura - 
instruktor do spraw 
sportu, który dzię-
kuje wszystkim oso-
bom biorącym udział 
w biegu i serdecznie 
gratuluje uzyska-
nych wyników. Zwycięzcy biegu, z jego organizatorami, na stadionie w Strawczynku.

Zima nie odpuszcza: opady śniegu, za-
miecie, mróz, to główni wrogowie drogowców 
oraz kierowców. Czasami drogi są w takim 
stanie, że trzeba interweniować, by je dopro-
wadzić do porządku. Gdzie to czynić ?

Drogi powiatowe 
W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach oraz w obwodach drogowych prowa-
dzone są dyżury zimowego utrzymania: w PZD 
Kielce, ul. Miła 73 – dyżury całodobowe, w ob-
wodach drogowych – dyżury całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg powiato-
wych udziela dyżurny Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kielcach pod numerami telefonów: 
(041) 345-64-12, 345-63-98, 345-63-99, telefon 
dyżurny w Obwodzie Drogowym Strawczynek: 
(041) 303-87-77

Długość dróg powiatowych na terenie gmi-
ny Strawczyn - 45,1 km

Drogi gminne
Prace związane z zimowym utrzymaniem 

dróg gminnych, o łącznej długości 79,28 km, 
wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowo – Pro-
dukcyjno – Handlowe Zapała Jarosław. In-
terwencje w sprawie zimowego utrzymania 
dróg są przyjmowane pod nr tel.: Urząd Gmi-
ny Strawczyn – (41) 30 38 002 w. 52 lub 603 
540 539, Przedsiębiorstwo Usługowo – Produk-
cyjno – Handlowe Zapała Jarosław - 501 985 
126 - dyżur całodobowy.

Zimowe  
utrzymanie dróg

Gmina Strawczyn realizując założenia 
„Programu usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest z terenu 
gminy „ wykonała zadanie pn. „Usuwanie 
i  u n i e s z k o d l i w i a n i e  o d p a d ó w 
zawierających azbest” za łączną kwotę 39 
135,03 zł. 

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

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w kwocie 13 697,26 zł, 

Realizacja zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest” na terenie gminy Strawczyn

• Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w kwocie 18 416,95 zł 

• budżetu Starostwa Powiatowego 
w Kielcach w kwocie 7 020,82 zł.


