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Lechia Strawczyn w IV lidze! - czyt. na str. 11

dokończenie na str. 5

20 lat samorządu terytorialnego w Strawczynie

Święto lokalnej demokracji
Pamiątkowa fotografia uczestników jubileuszowej sesji.

W refleksyjnym programie, poświęconym jubileuszowi, wystąpili szkolni artyści  
ze Strawczyna.

Kolejna sesja Rady Gminy  
w Strawczynie różniła się znacznie 
od dotychczasowych, bo też i powód 
był po temu szczególny: 23 czerwca 
br. postanowiono uczcić 20 rocznicę 
powstania samorządu terytorialnego  
w Polsce i gminie.
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Z sesji Rady Gminy

Obrady otworzył przewodniczą-
cy rady Wiesław Piotrowski, witając 
uczestników sesji, z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem, komendantem Komisa-
riatu Policji - mł. insp. Pawłem Kulą 
oraz audytora akcji „Przejrzysta gmina” 
Gabriela Paka. Radni zatwierdzili po-
rządek obrad, po czym przeszli do jego 
realizacji.

W interpelacjach głos zabrała radna 
Anna Dziewanowska, zwracając się do 
wójta o interwencję w sprawie kursowa-
nia BUS-ów: wnioskowała, w imieniu 
mieszkańców, o zmianę trasy kursowa-
nia BUS-a, uwzględniając Oblęgorek  
i Niedźwiedź oraz zapewnienie kursu, po 
II zmianie, z Kielc. W dalszej części ob-
rad wójt ustosunkował się do tego pro-
blemu, stwierdzając iż temat podejmie, 
nie zapewniając skuteczności rozmowy, 
albowiem wójt nie ma wpływu na decy-
zje właściciela BUS-a.

Wójt przekazał następnie informacje 
o realizacji uchwał RG oraz ze swoich 
prac między sesjami rady (omówienie 
publikujemy oddzielnie).

Radni podjęli uchwały w sprawach:
- zmian w planach zagospodaro-

wania przestrzennego sołectw: Rudy 
Strawczyńskiej oraz Huciska – doty-
czyły głownie spraw redakcyjnych,

- zaciągnięcia kredytu – w wysoko-
ści 7.693.429 zł na pokrycie planowa-
nego deficytu budżetu gminy na 2010 
r. Spłatę zobowiązania przewidziano do 
2019 r.,

- zmian w budżecie gminy na rok 
bieżący – zmniejszono plan dochodów 
gminy o blisko 2,2 mln zł oraz plan 
wydatków o ponad 1 mln zł. W nowej 
uchwale stwierdzono, iż po tej decyzji 
deficyt budżetowy w wysokości przeszło 
17 mln złotych pokryty zostanie kredy-
tami w wysokości 13, 6 mln zł, pożycz-
kami w kwocie blisko 2,3 mln zł oraz 
wolnymi środkami, jako nadwyżki wy-
nikającej z rozliczeń kredytów i poży-
czek z lat ubiegłych w kwocie przeszło 
1 mln złotych,

- zmian w Wieloletnim Planie Inwe-
stycyjnym gminy na lata: 2007 – 2013 
– zmiana sposobu użytkowania części 
pomieszczeń SP w Korczynie, z prze-
znaczeniem ich na świetlicę wiejską,

Po przyjęciu tych uchwał, radni 
wysłuchali sprawozdań: komendanta 

Policja i straż o bezpieczeństwie w gminie
Jesteśmy „Przejrzystą gminą” !

Sprawozdania szefów policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, dotyczące stanu bezpieczeństwa w gminie, zmiany w 
planach zagospodarowania przestrzennego sołectw – Ruda Strawczyńska oraz Hucisko, relacja z  audytu dotyczącego 
udziału w akcji „Przejrzysta gmina”, to główne tematy sesji Rady Gminy – 15 czerwca br.

Komisariatu Policji w Strawczynie – 
mł. insp. Pawła Kuli oraz komendanta 
gminnego OSP – Bogdana Woźniaka  
o stanie bezpieczeństwa na terenie gmi-
ny w 2009 roku (informacje omawiamy 
oddzielnie).

Uczestnicy sesji, z zainteresowa-
niem, wysłuchali audytora akcji „Przej-
rzysta Gmina”, w której nasza gmina 
uczestniczy od kilku lat i odnosi znaczą-
ce sukcesy. Jak stwierdziła koordynator 
tej akcji, sekretarz Elżbieta Chłodnicka, 
gmina uczestniczy w kolejnych edycjach 
akcji, doskonaląc funkcjonowanie Urzę-
du Gminy w obsłudze mieszkańców. 
Potwierdza to kolejny audyt (kontrola) 
Gabriela Paka, przedstawiciela Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prze-
prowadzony ostatnio na terenie gminy. 
Audytor wysoko ocenił przedsięwzięcia 
gminy w tym zakresie, pochwalił m.in.: 
dużą liczbę organizacji pozarządowych, 
współpracujących na co dzień z gminą, 
dostęp mieszkańców do wójta gminy 
oraz przewodniczącego Rady Gminy (na 
systematycznych dyżurach), konsulta-
cje społeczne przed podjęciem ważnych 

decyzji, dobrą informację o pracach 
władzy gminnej poprzez stronę interne-
tową oraz własną gazetą samorządową 
„Ziemię Strawczyńska”. Audytor suge-
rował dalsze zacieśnianie współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, po-

przez np. zlecanie im konkretnych zadań 
oraz doskonalenie polityki informacyj-
nej dla mieszkańców gminy.

Rada podjęła decyzję w sprawie orga-
nizowania tegorocznej „Strawczynady”, 
w świetle skutków ostatniej powodzi  
w regionie. Radni (Anna Dziewanow-
ska, Arkadiusz Wilczkowski) wyrazili 
pogląd, by z imprezy nie rezygnować, 
mając chociażby na uwadze akcję „Krew 
darem życia”, w której gmina odnosi co 
roku wielkie sukcesy, by ograniczyć jej 
zakres i środki dotychczas wykorzysty-
wane, np. na pokaz ogni sztucznych, 
konkurs stoisk poszczególnych sołectw, 
przeznaczyć na fundusz pomocy powo-
dzianom. Sugerowano także zorganizo-
wanie specjalnej loterii z przeznaczeniem 
zysku na ten cel. Rada zaakceptowała to 
stanowisko. (Kos.)

Relację z audytu naszej gminy przekazuje na sesji Gabriel Pak z Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej.
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W ub. roku Komisariat Policji w 
Strawczynie, wraz z podległymi poste-
runkami policji (Miedziana Góra, Mniów, 
Łopuszno), wszczął 434 postępowania 
przygotowawcze, a więc o 24 więcej niż 
rok wcześniej. W tej liczbie 264 dotyczyło 
przestępstw kryminalnych. Wskaźnik, wy-
krywalności wyniósł 77,2 %, w tym prze-
stępstw kryminalnych – 55,3 %. Przedsta-
wiono zarzuty 321 podejrzanym, w tym 
120 – o przestępstwa kryminalne.

Do najbardziej uciążliwych dla społe-
czeństwa zaliczają się rozboje oraz bójki 
i pobicia: w gm. Strawczyn  stwierdzono 
w ub. roku 1 rozbój (rok wcześniej – 5), 
natomiast nie zanotowano żadnej bójki ani 
pobicia.

Bardzo uciążliwe są także przestępstwa 
przeciwko mieniu, głównie kradzieże oraz 
kradzieże z włamaniem. W naszej gminie 
zanotowano ich 10  (rok temu 12), wykry-
walność w tej kategorii na szczeblu komi-
sariatu: 25 %. Kradzieży z włamaniem za-
notowano 5 (4) - wykrywalność – 10 %.

Łącznie w najbardziej dokuczliwych 
społecznie kategoriach przestępstw (kra-

d z i e ż , 
k r a d z i e ż 
z włama-
niem, roz-
bój, bójka 
i pobicie, 
kradzież sa-
mochodu, 
uszkodze-
nie mienia) 
zaistniało 
w 2009 r. 
na terenie 
d z i a ł a n i a 
komisariatu 
– 146 prze-

OSP zrzeszają 189 członków (se-
niorów) oraz 4 drużyny młodzieżowe; 
dziewcząt i chłopców, w liczbie 40 osób. 
OSP dysponują 6 strażnicami i gara-
żem w rozbudowie (OSP Strawczyn).  
W strażnicach funkcjonują świetlice 
wiejskie, prowadzące na co dzień dzia-
łalność społeczno-kulturalną. Do działań 
ratowniczych jednostki używają: 9 sa-
mochodów pożarniczych, w tym: 1 cięż-
ki, 5 średnich i 3 lekkie.

Ochrona przeciwpożarowa finanso-
wana jest przez gminę: w ub. roku na ten 
cel wykorzystano 358.262 zł (bieżące 
utrzymanie OSP, zakup sprzętu i umun-
durowania). W ub. roku zakupiono dla 
OSP Strawczyn lekki samochód ratowni-
czo - gaśniczy (całkowity koszt: 181 tys. 
zł, w tym z budżetu gminy: 140 tys. zł). 
Z pomocą ZW ZOSP w Kielcach zaku-
piono także motopompę dla OSP Prom-

Czy w naszej gminie jest bezpiecznie ?
Policja twierdzi, że tak !

Czy mieszkańcy naszej gminy mogą się czuć bezpiecznie ? Na to pytanie od-
powiadali podczas sesji Rady Gminy – 15 czerwca br.: komendant Komisariatu 
Policji w Strawczynie – mł. ins. Paweł Kula oraz komendant gminny OSP – Bog-
dan Woźniak. Niżej publikujemy omówienie ich wystąpień.

Przestępcy nie mogą być bezkarni !

W ub. roku na terenie działania ko-
misariatu zaistniało 99 wypadków drogo-
wych (w 2008 r. – 111), w tym w naszej 
gminie 31 (22). W wypadkach poniosło 
śmierć 10 osób a 143 zostało rannych  
(w 2008 r. odpowiednio: 18 i 139).

W 2009 r. wydarzyły się 293 kolizje 
drogowe (264), w tym w gm. Strawczyn 
– 45 (55).

Policja przywiązuje dużą wagę do 
działań profilaktycznych, prewencyjnych. 
W tym celu zorganizowała i uczestniczyła 
w wielu akcjach, angażując się w pracach 
z młodzieżą, dzięki dobrej współpracy ze 
szkołami na naszym terenie. Te akcje, to 
m.in.: „Bezpieczny Powiat”, „Szkoła – Ro-
dzina – Środowisko”, „Przeciwdziałanie 
Narkomanii i Alkoholizmowi”, „Bezpiecz-
ny wypoczynek – bezpieczne wakacje”, 
„Życie jest cenne, nie zostawiaj go na 
drodze”. Policjanci wzięli udział w 5 fe-
stynach, na których znakowali rowery oraz 
udzielali rad pod kątem zabezpieczenia do-
mów i mieszkań przed włamaniem.

W ub. roku przeprowadzono 116 po-
stępowań w ramach procedury „Niebieska 
Karta”, w wyniku czego wszczęto i prze-
prowadzono 3 postępowania przygoto-
wawcze za znęcanie się nad rodziną.

Zdaniem policjantów z naszego komi-
sariatu, mieszkańcy gminy powinni czuć 
się bezpieczni. A co na ten temat myślą 
nasi Czytelnicy ?

stępstw, przy 186 w 2008 r. 
Policjanci z komisariatu przeprowa-

dzili w ub. roku 3737 służb patrolowych  
(3636 rok wcześniej), a więc o ponad 100 
służb więcej. Ujawniono 2277 wykroczeń, 
o 518 więcej niż rok wcześniej. Przeciwko 
sprawcom skierowano 269 wniosków do 
sądu (o 48 więcej niż rok wcześniej), 1460 
mandatów (więcej o 43) oraz 515 pouczeń 
(wzrost o 475).

Mł. insp. Paweł Kula.

Komendant gminny OSP 
Bogdan Woźniak.

prądownice, radiotelefony, węże.
W ub. roku zorganizowano zawody 

sportowo – pożarnicze, w których wzię-
ło udział 5 drużyn seniorów i 4 drużyny 
MDP chłopców i dziewcząt. Zwycięz-

cy starowali w zawodach powiatowych  
w Morawicy, nie przynosząc gminie 
ujmy.

W 2009 roku jednostki OSP inter-
weniowały 114 razy, w tym 62 - przy 
gaszeniu pożarów, 52 – przy likwidacji 
miejscowych zagrożeń (wypadki drogo-
we, usuwanie skutków powodzi i burz, 
neutralizacja gniazd niebezpiecznych 
owadów). Interwencje wymagają co-
raz większych kwalifikacji strażaków  
i coraz lepszego sprzętu. Swoje wyszko-
lenie druhowie uzupełniają na kursach 
organizowanych przez PSP, w ub. roku 
na kursach podstawowych kwalifikacje 
podniosło 14 strażaków, na szkoleniu  
z zakresu ratownictwa technicznego – 4, 
z zakresu kierowania ruchem drogowym 
– 3, dowódców – 2, w komorze dymowej 
– 2 osoby.

Jedno można stwierdzić o naszych 
druhach: można na nich liczyć w każdej 
sytuacji ! Potwierdził to ich udział w te-
gorocznej akcji pomocy powodzianom 
m.in. w Pacanowie, Sandomierzu oraz 
na terenie naszej gminy.

Na strażaków zawsze można liczyć !
W 2009 roku na terenie gminy funkcjonowało 6 jednostek OSP, w tym dwie: 

Strawczyn oraz Promnik, wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowni-
czo - Gaśniczego.

nik oraz 
p o m p ę 
pływającą 
dla OSP 
Chełmce. 
D o p o s a -
żono także 
jednos tk i 
w niezbęd-
ny sprzęt 
i umun-
d u r o w a -
nie, buty, 
rękawice, 
hełmy, roz-
dzielacze, 



4 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

Samorządowe Centrum Kultury  
i Sportu ogłasza konkurs fotograficzny 
p.n. „Niby bliskie, a nieznane – foto-
grafie krzyży i kapliczek przydrożnych  
w gminie Strawczyn”

Tematyka konkursu: konkurs ma na 
celu popularyzacje krzyży i kapliczek oraz 
ochronę dziedzictwa kulturowego gminy 
Strawczyn.

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
gminy Strawczyn: I kategoria – uczniowie 
szkoły podstawowej, II kategoria – ucznio-
wie gimnazjum, III kategoria – młodzież 
ponadgimnazjalna oraz dorośli.

Termin konkursu: 1.07 - 25.08.2010 r., 
czas trwania konkursu: 25.08. br. - termin 
nadsyłania prac do SCKiS w Strawczynie, 
ul. Żeromskiego 16 .

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 
sierpnia br.

Wymagania konkursowe: każdy uczest-
nik może zgłosić dwa zdjęcia.

Prace mogą być w formie papierowej 
(format: 10 x 15: papier fotograficzny) lub 
elektronicznej ( płyta cd ). Prace powinny 
być podpisane imieniem i nazwiskiem, za-
wierać wiek autora, jego dane adresowe  
i numer kontaktowy.

Nagrody: rzeczowe oraz dyplomy.
Regulamin konkursu dostępny na 

stronie internetowej gminy Strawczyn,  
w siedzibie SCKiS, oraz pod numerem  
tel.: 41-30-38-635

Uwaga, konkurs !

Niby bliskie  
a nieznane...

Kontynuowane są prace przy bu-
dowie: kanalizacji sanitarnej w Chełm-
cach, centrum sportowo-rekreacyjnego 
w Strawczynku, centrum Strawczyna  
i ośrodka sportowo-rekreacyjnego  
w Promniku. W przypadku budowy 
zbiornika wodnego w Strawczynie, wójt 
wystąpił z wnioskiem w sprawie przesu-
nięcia terminu zakończenia tej inwesty-
cji (do 15 sierpnia br.)

Zakończona została budowa kana-
lizacji sanitarnej Ruda Strawczyńska – 
Kuźniaki.

23 maja br. zorganizowano po raz 
drugi w tym roku Akcję „Krew darem 
życia”, w której krew oddało 118 osób. 
Natomiast 3 maja odbyły się uroczysto-
ści związane z obchodami 80 rocznicy 
powstania OSP w Promniku, połączone 
z gminnymi obchodami Dnia Strażaka,  
z udziałem posła Mirosława Pawlaka.

W maju gmina gościła, przez dwa ty-
godnie, Richarda Yukuboskyego z USA, 

który uczestniczył w sesji Rady Gminy 
– 13 maja br. i przekazał swoje uwagi 
z pobytu. Natomiast 17 maja br. wójt, 
przewodniczący RG oraz przewodni-
czący trzech organizacji pozarządowych 
spotkali się z delegacją z Ukrainy i Ser-
bii, która interesowała się funkcjonowa-
niem samorządu.

Odbyły się comiesięczne narady ka-
dry kierowniczej UG i kierowników jed-
nostek organizacyjnych gminy.

W zakresie oświaty: 30 kwietnia br. 
podpisano umowę pomiędzy Kuratorium 
Oświaty a gminą w sprawie przekazania 
dotacji z budżetu państwa na sfinanso-
wanie zakupu pomocy dydaktycznych 
dla szkół, w ramach rządowego progra-
mu „Radosna szkoła”- na kwotę blisko 
30 tys. zł.

Do 30 maja  zostały zatwierdzone ar-
kusze organizacyjne szkół na rok szkol-
ny 2010/2011.

W wyniku prac komisji konkursowej 

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od 26 kwietnia br. wójt wykonywał bądź nadzorował prace związane z: 
określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy,  analizą wniosków z sesji 
i komisji RG , przygotowaniem projektów uchwał, analizą wykonania budżetu 
gminy za I kwartał br., przygotowaniem wyborów Prezydenta RP, rozpoczę-
ciem prac dot. powszechnego spisu rolnego oraz realizacją inwestycji.

W uroczystości uczestniczyli liczni 
potomkowie pisarza, przedstawiciele 
władz, wójt naszej gminy oraz społe-

na stanowisko dyrektora SP w Niedź-
wiedziu wybrano jednogłośnie Grażynę 
Zapała.

Wójt poinformował radę o odebraniu 
– 8 czerwca br., III nagrody w X edycji 
Konkursu „Na najbardziej ekologiczną 
gminę woj. świętokrzyskiego”, organi-
zowaną pod patronatem marszałka wo-
jewództwa.

Wójt brał w tym czasie udział w licz-
nych konferencjach, naradach, spotka-
niach, reprezentując tam interesy gminy.

Wójt podpisał umowy w sprawach: 
zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW 
na wykonanie kanalizacji sanitarnej  
w Chełmcach oraz zaciągnięcia pożycz-
ki w BGK na zagospodarowanie centrum 
Strawczyna.

W omawianym okresie wójt podpisał 
12 zarządzeń dot. spraw bieżących gminy.

Gospodarz gminy poinformował 
radnych o 9 - dniowym udziale OSP 
ze Strawczyna i Promnika w walce ze 
skutkami powodzi na terenie Połańca  
i Sandomierza. Powodzianom przekaza-
no dary z publicznej zbiorki na terenie 
gminy.

Uroczyste odsłonięcie Pomnika 
Henryka Sienkiewicza w Kielcach

Bardzo miła i podniosła uroczystość miała miejsce 25 czerwca w Kielcach. Na 
początku ul. Sienkiewicza, w bardzo atrakcyjnym miejscu, dokonano odsłonięcia 
monumentalnego pomnika autora „Trylogii”, autorstwa prof. Gustawa Zemły.

czeństwo miasta. Pomnik poświęcił ks. 
bp. Marian Florczyk. (Do tematu wró-
cimy w następnym numerze „ZS”).



5ZIEMIA STRAWCZYŃSKALipiec 2010

Sesję zorganizowano w sali gimna-
stycznej ZPO w Strawczynie: ucznio-
wie i kadra pedagogiczna postarali się  
o niecodzienną scenografię: salę ozdo-
biły prace malarskie miejscowych twór-
ców, z których większość to absolwen-
ci szkoły, ściana frontowa, to olbrzymi 
plakat nawiązujący do rocznicy, a także 
ciekawa scenografia do programu arty-
stycznego szkoły.

Na sesję zaproszono sąmorządowców 
gminy Strawczyn - tych z poprzednich 
kadencji, jak i obecnych radnych oraz 
sołtysów. Gorąco powitano pierwszego 
wójta gminy Stanisława Pogorzelskie-
go oraz przewodniczącego Rady Gminy 
Stanisława Gawła. Obecny szef rad-
nych – Wiesław Piotrowski, otwierając 
obrady, powiedział m.in.: „20 lat temu - 
27 maja 1990 roku - odbyły się pierwsze 
wybory do samorządu terytorialnego, 
a pierwsze sesje rad gminy – w czerw-
cu 1990 r. Od tego czasu rozpoczęła się 
budowa społeczeństwa obywatelskiego. 
Samorząd otrzymał nowe kompetencje  
i zadania, które zaczął wdrażać i realizo-
wać. Początki nie były łatwe, trzeba było 
zmieniać mentalność lokalnej społeczno-
ści i przekonywać ludzi, że mogą sami 
decydować o swoich sprawach”.

Minutą ciszy uczczono pamięć samo-
rządowców, którzy nie dożyli jubileuszu.

Przewodniczący Rady Gminy po-
witał następnie gości honorowych uro-
czystości, m.in. członka Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Marka 
Gosa radnego powiatowego, dyrektora 
Oddział KRUS, b. przewodniczącego 
Rady Gminy w Strawczynie Zbigniewa 
Banaśkiewicza, sekretarz gminy Elż-
bietę Chłodnicką, która od pierwszych, 
demokratycznych wyborów pełni tę 
funkcję, przedsiębiorców wspierających 
poczynania samorządu, dyrektorów 
szkół gminnych, pracowników UG i jed-
nostek organizacyjnych gminy, miesz-
kańców oraz młodzież.

O znaczącym dorobku gminy w okre-
sie minionych 20 lat poinformował wójt 
Tadeusz Tkaczyk, pełniący tę funkcję 
już czwartą kadencję (omówienie wy-
stąpienia publikujemy oddzielnie – na 
kolejnych stronach gazety).

- Reforma samorządowa była jedną 
z najtrafniejszych decyzji władz naszego 
kraju – stwierdził Marek Gos, członek 
Zarządu Województwa. Dowodem tego 
są sukcesy w działalności władz lokal-

20 lat samorządu terytorialnego w Strawczynie

Święto lokalnej demokracji
nych, w tym i naszej gminy. Jestem dum-
ny, że mieszkam w gminie Strawczyn,  
w której tak wiele zrobiono w ciągu mi-
nionych 20 lat i robi się nadal. Gmina  

dokończenie ze str. 1

w pełni wykorzystuje uprawnienia  
i możliwości jakie przyniosła reforma.

Marek Gos pogratulował władzom  
i mieszkańcom tych osiągnięć oraz ży-
czył następnych sukcesów. W podobnym 
duchu wystąpił Zbigniew Banaśkiewicz.

Uroczysta sesja samorządowa stała 
się okazją do wręczenia nagród uczniom, 

którzy wzięli udział w konkursie wiedzy 
o samorządzie terytorialnym. Nagrody 
(karty prezentowe do realizacji w EM-
PIKU oraz dyplomy) wręczył wójt gmi-

ny, a otrzymali je: za I miejsce – Sylwia 
Rogula - uczennica Gimnazjum nr 1  
w Strawczynie, II – Agata Raczyńska - 
uczennica Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku, 
III – Kinga Orzechowska - uczennica 
Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku. Nagroda 
zespołowa: uczniowie  Gimnazjum nr 1 
w Strawczynie: Kasia Picheta, Sylwia 
Rogula, Patrycja Wychowaniec. Na-
grodą jest drukarka  komputerowa.

Podczas sesji wójt wręczył także 
„Jodłę 2009”- nagrodę dla najlepszego 
przedsiębiorcy w gminie. Otrzymał ją 
Zygmunt Zbroszczyk – właściciel Za-
kładu Ślusarsko-Kowalskiego i Ogólno-
budowlanego z Promnika.

W części artystycznej wystąpiła 
Gminna Orkiestra Dęta oraz uczniowie 
ZPO w Strawczynie, którzy, pod okiem 
nauczycieli: Marii Kołodziejczyk, 
Agaty Ksel, Agaty Bazalińskiej oraz 
Joanny Fidor, przygotowali atrakcyjny 
program słowno-muzyczny okraszony 
tańcem nowoczesnym. 

Po uroczystej sesji jej uczestnicy 
spotkali się na okolicznościowym raucie, 
podczas którego wspominano początki 
demokracji w gminie.

(Kos.)

Nagroda dla uczennicy Gimnazjum  
w Strawczynie Sylwii Roguli za zwycięstwo 
w konkursie poświęconym samorządowi.

Jodłę dla najlepszego przedsiębiorcy - Zygmunta Zbroszczyka z Promnika wręcza 
wójt naszej gminy.
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I Kadencja Rady Gminy (lata 1990 
– 1994) należała do okresu, w którym roz-
poczęto porządkowanie wielu dziedzin 
życia społecznego. Rozpoczęto realiza-
cję tzw. ustawy kompetencyjnej, która 
stanowiła o podziale zadań pomiędzy 
administracją samorządową i rządową. 
Pojawił się nowy szczebel administracji 
pomiędzy gminą a województwem – był 
to Urząd Rejonowy.

Gmina wykonywała zadania własne, 
zlecone i na zasadzie porozumień z Urzę-
dem Rejonowym, do których należały 
min. budownictwo, geodezja, komuni-
kacja. Był to okres, gdzie rozpoczęta zo-
stała inwentaryzacja mienia komunalne-
go oraz przekształceń własnościowych 
Państwowego Ośrodka Maszynowego  
w Promniku i Bazy Zaopatrzenia i Zbytu 
PMR również w Promniku.

Powoli rozpoczęła się poprawa infra-
struktury technicznej: zakończono budo-
wę wodociągów w sołectwach: Prom-
nik, Chełmce, Akwizgran i Strawczynek 
– Trupień. W 1992 r. podjęto działania 
w celu wybudowania studni głębinowej 
i hydroforni w Rudzie Strawczyńskiej. 
Wykonano remont dachu Ośrodka Zdro-
wia w Strawczynie, zakończono budo-
wę nowej remizy strażackiej („Domu 
Strażaka”) w Strawczynie oraz budowę 
Szkoły Podstawowej w Chełmcach.

W tych latach dużym wyzwaniem 
było rozwiązywanie problemu wysypi-
ska odpadów w Promniku. 

Powołano, w tym czasie (1993 r.) Re-
gionalne Izby Obrachunkowe sprawują-
ce nadzór nad działalnością finansową 
gmin.

Kadencja 1994 – 1998 to okres re-
alizacji kompleksowych rozwiązań w 
infrastrukturze technicznej gminy. Opra-
cowany został „Program rozwiązania 
gospodarki wodno – ściekowej gminy 
Strawczyn”. Rozpoczęto prace nad opra-
cowaniem dokumentu pn. „Strategia 
Rozwoju Gminy Strawczyn”.

Do najważniejszych zadań wykona-
nych w tym okresie należały:

- telefonizacja gminy - od stycznia 
do września 1997r. wykonano 87 km 
sieci doziemnej i napowietrznej. Pod-
łączono do 2 centrali telefonicznych  
tj.w Oblęgorku i w Strawczynie - 1.222 
nowych abonentów.

- sieć wodociągowa - w 1997 roku 
gmina Strawczyn była pierwsza gminą 
w województwie, która została w całości 
zwodociagowana, do której zostało pod-
łączonych 1.744 gospodarstw indywidu-
alnych. Sieć wodociągowa podłączona 

została do trzech ujęć w: Strawczynie, 
Rudzie Strawczyńskiej i Oblęgorku.

- sieć kanalizacyjna - na terenie 
gminy znajdowała się tylko jedna lokal-
na oczyszczalnia ścieków w Promniku 
należąca do Państwowego Ośrodka Ma-
szynowego. W związku z tym, rozpoczę-
to budowę kanalizacji od miejscowości 
Strawczyn wraz z oczyszczalnią ścieków 
również w Strawczynie o wydajności 
500 m3 na dobę.

Strawczyn, której celem nadrzędnym 
był wzrost poziomu życia mieszkań-
ców poprzez zrównoważony rozwój go-
spodarczy gminy. Pracowano również  
w oparciu o dokument o nazwie „Usta-
lenie kierunków pracy zarządu gminy”. 
Polityka naszego kraju zaczęła zmierzać 
do przyłączenia Polski do Unii Europej-
skiej, która stworzyła gminom szansę  
i korzyści poprzez dostęp do funduszy. 

Od 1 stycznia 1990 roku nastąpiła 
kolejna reforma administracji państwa 
polegająca na wprowadzeniu pośrednie-
go organu władzy samorządowej, jakim 
był powiat. Gminy z mocy ustawy prze-
kazały swoje dotychczasowe kompeten-
cje dla powiatu z zakresu min. budow-
nictwa, komunikacji i geodezji.

III kadencja to kontynuacja budowy 
infrastruktury technicznej: kanalizacji 
sanitarnej w Strawczynie, Strawczyn-
ku, Promniku i Oblęgorku, zakończenie 
budowy mechaniczno – biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Strawczynie, 
budowa, modernizacja i remont dróg  
i chodników, dobudowa oświetlenia 
ulicznego, rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej i budowa sali gimnastycznej w Kor-
czynie, budowa stacji uzdatniania wody 
w Strawczynie.

Wartość wykonanych inwestycji 
wynosiła 20.588.455 zł, w tym środki  
z zewnątrz stanowiły kwotę – 5.777.129 
zł. Źródłem dofinansowania były dota-
cje z Urzędu Wojewódzkiego, Kurato-
rium Oświaty i Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. 
Środki wydatkowane na inwestycje to 
przeciętnie 38,09 % ogółu wydatków 
budżetu rocznie. 

Kadencja 2002 – 2006: rozpoczęła 
się w nowych warunkach ustawowych, 
gdzie wójt wybrany został w bezpo-
średnich wyborach i rozpoczął jedno-
osobowo wykonywanie funkcji organu 
wykonawczego gminy na własną odpo-
wiedzialność. 

Okres transformacji bardzo szyb-
ko minął, a na realizację czekało wiele 
zadań, do których należały: budowa 
kanalizacji Niedźwiedź, Hucisko, Ob-
lęgór, Strawczynek – Trupień, Chełmce 
– Polichta, przebudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Strawczynie do 
parametrów o przepustowości 1.000 m3 
/dobę, budowa dróg gminnych, na któ-
rych położona została masa asfaltowa 
na długości 19 km, budowa chodników  
o łącznej długości 9 km 385 m oraz uzu-
pełniono oświetlenie uliczne, budowa 

20 lat samorządu – droga do sukcesów
Wystąpienie wójta Tadeusza Tkaczyka na uroczystej sesji Rady Gminy

 - modernizacja dróg i oświetlenia 
ulicznego - na drogach gminnych zostały 
położone nawierzchnie trwałe na długo-
ści 29 km. Natomiast na drogach woje-
wódzkich modernizowano nawierzchnie 
istniejące poprzez położenie nowych 
warstw. W latach 1995 – 1998 wyko-
nano modernizację 27 km tych dróg. 
Kompleksowo podjęte zostały działa-
nia zmierzające do budowy oświetlenia 
ulicznego na terenie całej gminy.

- budowa infrastruktury społecznej 
– zakupiono, z przeznaczeniem na „Dom 
Opieki”, budynek biurowy od Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  
w Rudzie Strawczyńskiej, który później 
został przekazany dla Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach. Wybudowano 
salę gimnastyczną wraz z łącznikiem  
w Promniku.

Ogółem w latach 1995 – 1998 na za-
dania inwestycyjne wydatkowana została 
kwota 11.320.880 zł, z czego 2.432.393 
zł pochodziła ze środków z zewnątrz w 
formie dotacji na poszczególne zadania. 
Środki wydatkowane na inwestycje to 
przeciętnie 38,34 % ogółu wydatków 
budżetu rocznie. 

Kadencja 1998 – 2002: w 1999 roku 
uchwalono „Strategię Rozwoju Gminy 

Wójt Tadeusz Tkaczyk

czytaj także na str. 7
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sieci wodociągowej i kanalizacji w na 
nowych terenach budowlanych, moder-
nizacja świetlicy wiejskiej wraz z wypo-
sażeniem w Strawczynku i Oblęgorze.

Wartość wykonanych inwestycji 
wynosiła 20.041.098 zł, w tym środki 
z zewnątrz stanowiły kwotę 10.202.412 
zł. Źródłem finansowania były: pro-
gram SAPARD, Program Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich, INRED, Zinte-
growany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego, Sektorowy Program Ope-
racyjny oraz dotacje Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej, Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bu-
dżetu Państwa. Środki wydatkowane na 
inwestycje to przeciętnie 28,73 % ogółu 
wydatków budżetu rocznie. 

 Gmina Strawczyn jako druga w wo-
jewództwie uchwaliła plan zagospoda-
rowania przestrzennego, co dało szansę 
i możliwości dla mieszkańców gminy  
i nie tylko, na skrócenie procedur w za-
kresie budownictwa.

Kadencja 2006 – 2010: to ciąg dal-
szy rozwoju gospodarczego i społeczne-
go naszej wspólnoty. Zakres wykonanych 
inwestycji to: rozbudowa i moderniza-
cja Zespołów Placówek oświatowych 
w Strawczynie i Oblęgorku, budowa 
strażnicy OSP w Chełmcach, Ośrodka 
Sportowo – Rekreacyjnego w Promniku, 
modernizacja budynku Urzędu Gminy 
w Strawczynie, budowa boiska wielo-
funkcyjnego w ramach programu „Moje 
boisko Orlik 2012”, przebudowa dróg 
gminnych i budowa chodników, budowa 
kanalizacji sanitarnej Ruda Strawczyńska 
– Kuźniaki, budowa wodociągu i kanali-
zacji na nowych terenach budowlanych.

W trakcie realizacji są inwestycje: 
budowa Centrum Sportowo – Rekre-
acyjnego w Strawczynku, która podzie-
lona została na etapy realizacji, gdzie 
wykonano I etap tj. budowę boiska, trwa 
realizacja II etapu – budowa pływalni  
i III etap – budowa boisk wielofunkcyj-
nych, budowa kanalizacji w Chełmcach 
(w tym momencie należy stwierdzić, że 
łącznie wybudowana została sieć kanali-
zacyjna o łącznej długości 153,9 km wraz 
z 17. przepompowniami ściekowymi. Na 
dzień dzisiejszy stopień skanalizowania 
gminy Strawczyn wynosi 76%), budowa 
zbiornika wodnego w Strawczynie o po-
wierzchni lustra wody 9,70 ha i średniej 
głębokości 1,90m.

Łącznie wykonane i planowane wy-
datki inwestycyjne na 2010 r. zamkną 
się kwotą 56.945.039 zł, z czego środ-
ki pozabudżetowe stanowić będą kwotę 
22.261.501 zł. Źródłami dofinansowania 
były dotacje: Budżetu Państwa, ZPORR, 

Urzędu Ministra, RPO WŚ, PROW, 
Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

Środki wydatkowane na inwestycje 
to przeciętnie 42,80 % ogółu wydatków 
budżetu rocznie. 

W zakresie oświaty: w 1996 zakoń-
czył się, zapoczątkowany w 1991 r., pro-
ces przejmowania szkół podstawowych 
przez gminy. W latach 1990 – 1999 na 
terenie gminy Strawczyn funkcjonowało 
pięć ośmioklasowych szkół podstawo-
wych: Promnik, Strawczyn, Oblęgorek, 
Chełmce, Korczyn.

bliczne przedszkola w Strawczynie oraz 
w Promniku.

W roku 2000, z powodu braku dzie-
ci, podjęto uchwałę w sprawie likwidacji 
Publicznego Przedszkola w Strawczynie 
w chwili obecnej sytuacja jest zupełnie 
odmienna.

Obecnie na terenie gminy funkcjonu-
je 7 Szkół Podstawowych, 3 gimnazja, 
Publiczne Przedszkole w Promniku oraz 
przedszkola realizujące zadania ze środ-
ków unijnych. Obecnie samorząd winien 
podjąć działania związane z budową no-
wego obiektu przedszkolnego na terenie 
gminy.

18 czerwca br. ogłoszone zostały 
wyniki egzaminu gimnazjalnego. Nasze 
gimnazja tj. Gimnazjum Nr 1 w Straw-
czynie oraz Gimnazjum Nr 2 w Oblęgor-
ku zajęły czołowo miejsca wśród najlep-
szych gimnazjów w powiecie.

W części matematyczno – przyrod-
niczej Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 
uplasowało się na 3 miejscu wśród naj-
lepszych gimnazjów w powiecie kielec-
kim natomiast w części humanistycznej 
– Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku zajęło  
2 miejsce wśród najlepszych gimnazjów 
w powiecie kieleckim.

W zakresie opieki społecznej - 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Strawczynie został powołany Uchwałą 
nr 9/39/91 Rady Gminy w Strawczynie 
z 20 grudnia1991 roku. Ośrodek kieru-
je swoje działania w celu: zapobiegania 
powstawaniu problemów społecznych 
a więc aktywizowania i pobudzania do 
działań społeczności lokalnych, przeciw-
działania istniejącym już problemom, 
zwiększenia oddziaływania instytucjo-
nalnego.

Ośrodek realizuje zadania w oparciu 
o ustawę o pomocy społecznej.

Ponadto z dniem 01.05.2004r. we-
szła w życie ustawa o świadczeniach 
rodzinnych w związku z czym ośrodki 
przejęły obowiązki wypłaty zasiłków 
rodzinnych wraz z dodatkami, które jed-
nocześnie stały się jedynymi instytucja-
mi wypłacającymi tę formę świadczeń. 
Od 01.09.2005 roku realizowana była 
ustawa o zaliczce alimentacyjnej, którą 
z dniem 01.10.2008r. zastąpiono ustawą 
o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów.

Od września 2007 roku ośrodek 
uczestniczy w programie PFRON „Uczeń 
na wsi”, polega na rzeczowej pomocy 
dla uczniów z rodzin potrzebujących po-
mocy. Kontynuowana jest od 2008 roku 
realizacja projektu systemowego aktywi-
zująca osoby zagrożone wykluczeniem 

20 lat samorządu – droga do sukcesów

Uroczystą sesję prowadził przewod-
niczący obecnej Rady Gminy Wiesław 
Piotrowski.

dokończenie na str. 8

Natomiast szkoły w Niedźwiedziu 
oraz w Rudzie Strawczyńskiej kształciły 
dzieci od klasy 0 do klasy III.

Ustawą, z 8 stycznia 1999 r., wpro-
wadzono reformę ustroju szkolnego. 

 Od 1 września 1999 uczniowie klas 
I-VI dotychczasowych szkół podstawo-
wych stali się uczniami odpowiednich 
klas sześcioletniej szkoły podstawo-
wej. Wszyscy absolwenci sześcioletniej 
szkoły podstawowej kontynuują naukę 
w trzyletnim gimnazjum – obowiązko-
wej szkole średniej pierwszego stopnia.

Pierwszy rok funkcjonowania nowe-
go systemu oświaty przebiegał na dosto-
sowaniu szkół do wymogów reformy.

Z poczatkiem roku 1999, tj. w lutym 
oraz kwietniu Rada Gminy w Straw-
czynie podjęła stosowne uchwały prze-
kształcając wszystkie szkoły podstawo-
we w sześcioletnią strukturę nauczania. 
Następnie podjęto uchwały w sprawie 
utworzenia jednostek organizacyjnych 
Gminy Strawczyn pod nazwą Gimna-
zjum nr 1 w Strawczynie, Gimnazjum 
nr 2 w Oblęgorku, Gimnazjum nr 3  
w Promniku. 

Na terenie gminy Strawczyn w latach 
1990 – 2000 funkcjonowały dwa pu-
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20 lat samorządu – droga do sukcesów
społecznym. Jako zadanie inwestycyjne 
w 2001 roku została wykonana pochyl-
nia dla osób niepełnosprawnych przy 
pomieszczeniach GOPS – u. 

W zakresie działalności gospodar-
czej - według stanu na dzień 31.12.2009 
r., w ewidencji działalności gospodarczej 
figurowało 468 przedsiębiorstw. Przewa-
żające działalności gospodarcze to: han-
del -137, usługi remontowo- budowlane 
- 110, transport i usługi transportowe 
-60, konserwacja i naprawa pojazdów 
- 18, sklepy spożywczo-przemysłowe - 
40. W ewidencji odnotowano również 
pośrednictwo ubezpieczeniowe i działal-
ność rachunkowo – księgową - 10, usłu-
gi blacharskie budowlane.

W związku z poprawą bazy sprzę-
towej, jest widoczne zainteresowanie 
przynależnością młodzieży szczególnie 
do OSP Strawczyn i Promnik – jednostki 
te należą do Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego

W zakresie gospodarki komunal-
nej - Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Strawczynie został utworzony 1 lipca 
1996 r. uchwałą nr IV/40/96 Rady Gminy 
w Strawczynie z 31 maja 1996 roku. 
Zakład powołany jest do zaspokajania 
codziennych potrzeb mieszkańców 
gminy w zakresie usług komunalnych.

Od 1996 roku obchodzone jest Świę-
to Gminy STRAWCZYNADA. Poza za-
bawą święto to charakteryzuje się akcją 
„Krew darem życia”, w której to gmina 

dokończenie ze str. 7

Strawczyn przez ostatnie lata zdobywa 
tytuł „Najofiarniejszych w regionie”. 

Samorząd naszej gminy często pod-
daje się ocenie zewnętrznej i porówny-
waniu z innymi zdobywając przez to 
wiele doświadczeń i umacnia naszą po-
zycję w rywalizacji z innymi gminami.

W pracy samorządu występują rów-
nież bardzo duże trudności, bowiem 
część zadań przekazanych do realizacji 
przez gminę nie ma pokrycia w środkach 
na realizację – dotyczy to szczególnie 
oświaty. Widoczną bolączką gmin jest 
wymuszanie na nich dokładania do za-
dań należących do powiatu, a nawet wo-
jewództwa – szczególnie to odczuwamy 
przy drogach powiatowych i wojewódz-
kich (dokumentacja, chodniki, nakładki).

W dalszym ciągu możliwości re-
alizacji wniosków zgłaszanych przez 
mieszkańców są niepełne, realizacja 
tych wniosków musi być rozłożona 

w czasie. Zrozumienie tej sytuacji znacz-
nie się poprawia, bowiem wzrasta zainte-
resowanie sprawami gminy jako całości.

Ten jubileusz to także okazja do za-
uważenia wysiłku naszych mieszkańców, 
mam tu na uwadze aktywność mieszkań-
ców, którzy powołali stowarzyszenia  
i działających w stowarzyszeniach, stra-
żaków, członkiń Kół Gospodyń Wiej-
skich, członków stowarzyszeń: Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Strawczyn XXI, Stowarzyszenie „Po-
mocna Dłoń”, Stowarzyszenie Kobiet 
„Jagienki”, Stowarzyszenie „Skałka-
”,Klub Sportowy „Lechia Strawczyn”. 

Ich działalność wspiera pracę samo-
rządu gminy, za co serdecznie dziękuję.

Dziękuje także bardzo gorąco radnym 

i sołtysom wszystkich kadencji, wójtowi 
I kadencji - Stanisławowi Pogorzelskie-
mu, kierownikom jednostek organizacyj-
nych, szczególnie dyrektorom placówek 
oświatowych, pracownikom Urzędu  
byłym i obecnym za zaangażowanie  
w wykonywaniu powierzonych zadań, 
za pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, 
którzy przy bezpośrednich rozmowach 
wykazują troskę o dobro gminy, wyraża-
ją swoje uwagi, obawy i wątpliwości, ale 
także podpowiedzi i sugestie. 

Samorząd gminy Strawczyn ma 
mocną pozycję w województwie świę-
tokrzyskim i niejednokrotnie stano-
wi przykład dla innych, ale zgodnie 
z zasadą, że nigdy nie jest tak dobrze, aby 
nie mogło być lepiej zachęcam wszyst-
kich do dalszej wytężonej pracy na rzecz 
rozwoju naszej „małej ojczyzny”. 

 Wójt gminy – Tadeusz Tkaczyk

Fragment patriotycznego programu artystycznego w wykonaniu uczniów ze Strawczyna.
Działania Rady Gminy i UG, pole-

gające na wprowadzeniu ulgi wszelkich 
udogodnień, związanych z rejestracją 
działalności gospodarczej, nie przynio-
sły oczekiwanego wzrostu podmiotów 
gospodarczych, w tym zakresie ma duże 
znaczenie polityka państwa, bliskość 
miasta, dostępność do dróg krajowych.

W zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa - samorząd zwraca uwagę na po-
prawę bazy lokalowej jednostek OSP: 
poprawiono strażnice w Strawczynie, 
Promniku, Oblęgorku, Hucisku, wybu-
dowano nowe - w Chełmcach i Straw-
czynku.

Strażacy dysponują dobra bazą 
sprzętową: 3 samochody lekkie ratowni-
cze, 5 samochodów średnich ratowniczo 
– gaśniczych, 1 samochód ciężki. Wśród 
tych pojazdów jest tylko jeden z przed 
1990 roku, jest to średni ratowniczo – 
gaśniczy w Hucisku.
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Tak obchodziliśmy 20-lecie
samorządu terytorialnego  

w Strawczynie

Pierwszy wójt gminy Strawczyn  
– Stanisław Pogorzelski
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W Strawczynku trwa budowa ko-
lejnego etapu Centrum Sportowo -Re-
kreacyjnego. Jego ukończenie prze-
widziano w połowie przyszłego roku. 
Jednym z obiektów centrum będzie 
palmiarnia – miejsce rekreacji i wypo-
czynku, wyposażone w piękną zieleń, 
m.in. duże, ozdobne kwiaty.

Wójt gminy zwraca się do miesz-
kańców, którzy dysponują takimi kwia-
tami a chcieliby się ich pozbyć, bo np. 
nie mieszczą się już w mieszkaniach. 
Na pewno znajdą one miejsce w nowo 
urządzanej palmiarni ! Wójt prosi o prze-
kazywanie tych ozdobnych roślin dla po-
trzeb nowo budowanego obiektu. Będzie 
to osobisty wkład mieszkańca w urzą-
dzenie nowego, pięknego obiektu, który 
stanie sie dumą naszej gminy.

Kwiaty  
do palmiarni

Atrakcji było wiele. Oficjalne otwar-
cie Majówki rozpoczęło się występem 
grupy wokalnej Stowarzyszenia Kobiet 
„Jagienka”, które w tym roku wsparli 
swoimi męskimi głosami trzej strażacy 
z OSP Oblęgorek. Grupa zaprezentowa-
ła kilka biesiadno-ludowych utworów. 
Popisywali się talentami aktorskimi i 
wokalnymi uczniowie zarówno szkoły 
podstawowej jak i gimnazjum. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się występy 
cyrku, który prezentował m.in. tresowa-
ne  psy. Na zakończenie oficjalnej części 
odbyło się ciągnięcie losów. Rozlosowa-
no 6 par spodni, pióro „Waterman”, 3 
torty, portfele i parasol. Podczas oficjal-
nej części trwała także loteria dla naj-
młodszych, gdzie każdy los wygrywał. 
Dochód z obu loterii został przekaza-
ny na powodzian – 1000 zł Stowarzy-
szenie przekazało gminie Łubnice

Wzorem lat ubiegłych, honorowym 
patronatem imprezę objęły władze sa-
morządowe z wójtem Tadeuszem Tka-
czykiem na czele, a także kierownictwo 
ZPO i Muzeum Henryka Sienkiewicza. 
Do organizacji festynu, włączyli się stra-
żacy z oblęgoreckiej OSP na równi z 
uczniami ZPO w Oblęgorku. Nie zawie-
dli także sponsorzy, bez których podjęcie 

tak ambitnej inicjatywy, oraz zapewnie-
nie nagród loteryjnych, byłoby niemożli-
we. Po zakończeniu części artystycznej, 
przy muzyce mechanicznej, rozpoczęła 
się zabawa trwająca do godz. 22.30.

Następna Majówka... już za rok.
Na zdjęciach – migawki z festynu.

W Oblęgorku

Majówka 2010 za nami !
Kolejna „Majówka w Oblęgorku” miała miejsce 13 czerwca br. na terenie 

remizy OSP. Wielkie emocje towarzyszyły przygotowaniom, a to ze względu na 
pogodę. Pamiętamy, że po kilku deszczowych dniach nastały upały. Ale łaska-
wość niebios sprawiła, że w drugą niedzielę czerwca i nie padało i upał zelżał. 
Dzięki temu wielu mieszkańców zarówno Oblęgorka, jak i sąsiednich wsi posta-
nowiło spędzić czas na tym już czwartym festynie.
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Lechia pokazała, że ma charakter 
i z drugiego premiowanego miejsca 
awansowała do czwartej ligi. Jest to 
duży sukces drużyny, którą reprezen-
tują w większości wychowankowie 
klubu. Były lepsze i gorsze mecze, nie 
brakowało krytycznych uwag pod ad-
resem zawodników za ich grę ale były 
też i to w większości meczy chwile cie-
płych słów za ładną grę i promowanie 
naszej gminy w regionie. To właśnie 
upór, determinacja i wola walki dały 
Lechii awans.

Drużyna, pod wodzą trenera Włady-
sława Starościaka, w sezonie 2009/2010 
wygrała 19 meczy, 5 zremisowała i prze-
grała 8. Strzeliła 93 bramki i straciła 51.

Najwięcej bramek dla naszej druży-
ny strzelili: Gołuchowski Przemysław 
– 19, Piotrowski Rafał - 18, Gałęziow-
ski Mirosław - 14, Baran Tomasz - 12 
Kasprzyk Dominik - 7 . Oto zawodnicy, 
którzy wywalczyli awans: bramkarze: 
Majdziński Daniel, Urbańczyk Paweł  
i Wąsowicz Michał. Obrońcy: Picheta 
Paweł, Tkaczyk Mateusz, Wilczkowski 
Mateusz, Kozubowski Sebastian, Maj-
ka Karol, Majka Konrad, Gołuchowski 
Wojciech i Zając Mariusz. Pomocnicy: 
Baran Tomasz, Gołuchowski Norbert, 
Kasprzyk Dominik,  Kasprzyk Krzysz-
tof, Majka Mateusz i Więckowski Albert. 
Napastnicy: Gałęziowski Mirosław, Go-
łuchowski Przemysław, Piotrowski Rafał 
i Wolder Grzegorz.

Życzymy zawodnikom miłego wy-
poczynku, a w nadchodzącym sezonie 
rozgrywkowym dobrej gry i wielu pięk-
nych bramek.

Lechia w IV lidze !

Informujemy, że w dniach 9  
- 13.08.2010r., w Szkole Podstawowej  
w Niedźwiedziu, prowadzony będzie 
nowy nabór dzieci do oddziału przed-
szkolnego ,,Wesołe przedszkolaki” 
współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze spotkanie informacyjne od-
będzie się 03.08.2010r. o godz. 17.00. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych rodziców dzieci w wieku 
3 – 5 lat.

Nabór dzieci do oddziału 
przedszkolnego  
w Niedźwiedziu

Urząd Gminy Strawczyn informuje, 
że zgłoszenia o awariach oświetlenia  
ulicznego są przyjmowane w budynku 
urzędu, pok. nr 13 lub pod nr tel.: 41  
30 38 002, w.52

Komunikat

W programie znalazły się m.in. kon-
kursy oraz loteria z nagrodami. Były, 
oczywiście, kiełbaski z rożna. W nastrój 
zabawy małych uczestników wprowa-
dziła orkiestra dęta. Następnie Ochotni-
cza Straż Pożarna ze Strawczyna zapre-
zentowała jak należy udzielać pierwszej 
pomocy poszkodowanym w wypadkach 
oraz gaszenie pożaru z działka pożarni-
czego. Było więc wesoło i pouczająco. 

Za pomoc w przygotowaniu tego 
przedsięwzięcia organizatorzy serdecz-

Wesoły grill dla maluchów
Rada Sołecka w Strawczynie zorganizowała, 12 czerwca br., na placu szkol-

nym przy boisku „Orlik” grilla z okazji „Dnia Dziecka”.
nie dziękują: dyrektor ZPO Elżbiecie 
Błaszczyk, wójtowi gminy Tadeuszowi 
Tkaczykowi oraz pracownikom Samo-
rządowego Centrum Kultury i Sportu  
w Strawczynie i sponsorom, którymi byli: 
Halina i Aleksander Wolder, Justyna  
i Robert Dziubeła, Ewa i Andrzej Bar-
wińscy, Renata i Tomasz Michalscy, 
Marzena i Mariusz Michalscy, Bo-
gusława i Marcin Nawrot, Ewa Gos  
i Ewelina Zajęcka, Agata Gołuch, Ma-
rek i Grzegorz Ciszek.

Nagrodę - rower górski - otrzymała Justyna Met.



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

Uległa zmianie siedziba Biura Lokal-
nej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, 
w związku z tym korespondencję należy 
obecnie kierować pod adresem: Lokalna 
Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, 
Kostomłoty II, ul. Kościelna 133, 26-085 
Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie.

Zmiana siedziby LGD 
„Dorzecze Bobrzy”

Jak już informowaliśmy, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Strawczynie 
(parter Urzędu Gminy), tel.: 345-95-40, 
zaprasza Czytelników: w poniedziałki, 
w godz.: 10.00 - 18.00, we wtorki: 7.30 - 
15.30, w środy: 10.00 - 18.00, w czwart-
ki: 10.00 - 18.00, w piątki: 7.30 - 15.30.

GBP zaprasza  
Czytelników

Od maja br. zmieniła się „poczta 
internetowa” redakcji. Obecnie ko-
respondencje proszę przesyłać na 
e-maila: Kospress@onet.pl

Jerzy Kosowski
Redaktor naczelny

Uwaga, Czytelnicy !

Informację z działalności zarządu 
złożył prezes zarządu stowarzyszenia 
Jarosław Wałek: organizacja otrzyma-
ła nowe pomieszczenia w byłej plebanii 
w Miedzianej Górze, co przyczyni się, 
zapewne, do jej stabilnego działania. 
W ocenianym okresie LGD skupiła się 
m.in. na promowaniu gmin wchodzących 
w skład stowarzyszenia, uczestnicząc  
w licznych targach: 

 - na XVI Międzynarodowych Tar-
gach Regiony Turystyczne „Na styku 
kultur 2020” w Łodzi promowano atrak-
cje turystyczne i walory krajoznawcze 
naszego regionu poprzez prezentacje  
i rozdawanie materiałów promocyjnych 
(foldery, mapki z trasami rowerowymi, 
wykaz bazy noclegowej, pocztówki), 
prezentację prac rodzimych artystów lu-
dowych oraz młodzieży szkolnej, 

- na Międzynarodowych Targach 
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
„AGROTRAVEL” w Kielcach, gdzie 
zorganizowano stoisko LGD z materiała-
mi promocyjnymi naszych gmin a także 
stoiska „Karczma” i „Jarmark”. Ze swoją 
ofertą wystąpiło Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie. Przez całe targi swo-

Walne Zebranie LGD „Dorzecze Bobrzy”

„Bobry” rozdane !
Tylko 32 członków Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” (na 82) 

przybyło 23 czerwca do remizy OSP w Miedzianej Górze na swoje Walne Ze-
branie Członków Stowarzyszenia. Aby decyzje tego forum były prawomocne, 
zebranie odbyło się w II terminie.

je prace prezentował artysta rzeźbiarz  
z Zagnańska – Krzysztof Wesołowski,  
a na stoisku „Karczma” miód z własnej 
pasieki i wyroby z wosku pszczelego 
oferował Zygmunt Wałęka z gm. Za-
gnańsk. Atrakcją stoisk był Zbój „Madej” 
(Czesław Naporowski z gm. Miedzia-
na Góra). Do występów przygotowane 
były zespoły ludowe, m.in. „Jagienki”  
w Oblęgorka, ale żałoba, w związku z ka-
tastrofą w Smoleńsku, sprawiła, że wy-
stępy odwołano.

Prezes poinformował także o zreali-
zowanych projektach unijnych (m.in. 
nauce języka angielskiego i kursie prze-
wodników PTTK) oraz o przygotowaniu 
kolejnych ofert projektów unijnych.

Zebranie przyjęło sprawozdanie 
finansowe zarządu za rok 2009 oraz 
uchwałę w sprawie pokrycia niewielkiej 
straty finansowej w 2009 r., wynikającej 
z zapłacenia odsetek od kredytu niezbęd-
nego dla funkcjonowania organizacji.

Przewodnicząca kapituły Konkursu 
„Nagrody Bobra” Justyna Ślewa przed-
stawiła tegorocznych laureatów konkur-
su. I tak:

- w kategorii: najlepsza usługa nagro-
dy przyznano: 

- Stanisławowi Moćko w Oblęgorka 
– kowalstwo artystyczne m.in. za dobrą 
współpracę z LGD i eksponowanie swo-
ich prac na targowych stoiskach „Dorze-
cza Bobrzy”,

- Gospodarstwu Agroturystycz-
nemu „Agroklub” Moniki Wojtali  
i Zbigniewa Ciska z Kontrewersu – za 
atrakcyjną ofertę agroturystyczną, boga-
tą w niecodzienne propozycje dla klien-
tów (m.in. wycieczki terenowe quadami, 
strzelanie z broni pneumatycznej, opieka 
nad dziećmi w czasie wycieczek rodzi-
ców itp.)

- w kategorii najlepszy produkt tury-
styczny:

- Czesław Naporowski – za stwo-
rzenie nietuzinkowej postaci Zbója „Ma-
deja” („Jeto”) i popularyzację walorów 
turystycznych gmin i regionu,

- w kat. osoba niezwykła: 
- Maria Niciejewska z gm. Zagnańsk 

– artystka plastyk, hafciarka – za prezen-
towanie swoich prac na licznych impre-
zach promujących nasze gminy,

- w kat. podmiotów wyróżniających 
się dobrą współpracą z LGD i promującą 
jej działalność:

- Gminna Biblioteka Publiczna  
w Piekoszowie - m.in. za zorganizowa-
nie kina studyjnego i licznych imprez 
promujących czytelnictwo.

Wręczenie nagród przewidziano  
na znaczących imprezach gminnych.

W dyskusji podkreślano (Jan Szu-
stak z Miedzianej Góry), coraz lepszą 
pracę zarządu LGD, który uporał się  
z dotychczasowymi niedociągnięciami  
i wyprowadził działalność LGD „na pro-
stą”.       (KOS.)

Delegacja z gminy Strawczyn na Walnym Zebraniu LGD w Miedzianej Górze.


