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Z sesji Rady Gminy: Budżet gminy w I półroczu br. - czytaj na str. 4

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 3

Wyróżnienie dla naszej gminy, na gali w stolicy, odebrali: wójt 
Tadeusz Tkaczyk oraz dyrektor SCKiS Maciej Lewandowski. 
Wśród osób gratulujących wyróżnień byli znani niegdyś spor-
towcy Irena Szewińska i Andrzej Suproń.

Gmina wśród  
laureatów !

Decyzją Kapituły Wyróżnienia „Sportowa Gmina” oraz 
Zarządu Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, pra-
wie 50 miast i gmin z całej Polski zostało uhonorowanych 
wyróżnieniem „Sportowa Gmina”. Wyróżnione gminy po-
znaliśmy 16 września br. podczas uroczystej gali, która od-
była się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Województwo świętokrzyskie reprezentowały: gmina 
Strawczyn oraz miasta-gminy: Busko Zdrój i Ostrowiec Świę-
tokrzyski. Wyróżnienia zostały przyznane samorządom, które 
umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych 
z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. 

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” dla najlepszych

Nagroda Bobra  
dla Stanisława Moćko

Stoisko gminy Strawczyn, na ul. Sienkiewicza w Kielcach, odwiedzili: Zbój Madej 
oraz dyrektor SCKiS - Maciej Lewandowski.

Święto Małych Ojczyzn

- czytaj na str. 2

Dobre strony  
Strawczyna !

Festyn LGD  
„Dorzecze  
Bobrzy”

Lokalna Grupa Działania „Dorze-
cze Bobrzy” festynem w Strawczynie - 
18 września br. - zainaugurowała cykl 
spotkań z mieszkańcami poszczegól-
nych gmin, mających na celu integro-
wanie mieszkańców, dostarczenie im 
godziwej rozrywki oraz poinformowa-
nie o sferze działalności LGD i moż-
liwościach skorzystania ze środków 
unijnych.
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Gmina wśród laureatów !
Wyróżnienie „Sportowa Gmina” dla najlepszych

Święto Małych Ojczyzn

Kapituła miała trudne zadanie. Nade-
słane ankiety w sposób bardzo szczegó-
łowy prezentowały stan bazy sportowej 
miast i gmin, wydatki poniesione na bu-
dowę infrastruktury sportowej oraz sport 
powszechny. Ankiety zawierały także in-
formacje o działających na terenie gmi-

ny uczniowskich klubach sportowych, 
zatrudnionych trenerach, jak również 
sukcesach sportowych mieszkańców 
z ostatnich lat. 

Cieszy ogromne zaangażowanie sa-
morządów w promocję sportu i rekreacji 
wśród dzieci i młodzieży. Imponujące są 

także dokonania poszczególnych gmin 
w budowie infrastruktury sportowej 
i plany w tym zakresie na najbliższe lata. 
Pozostaje liczyć, że taki poziom zaanga-
żowania utrzyma się i kolejne gminy we-
zmą przykład z naszych laureatów. 

Honorowy patronat nad galą wrę-
czenia wyróżnień objął minister sportu i 
turystyki - Adam Giersz. 

Wyróżnienie dla gminy Strawczyn 
odebrał wójt, Tadeusz Tkaczyk.

Odbierając wyróżnienie „Człowiek 
Roku Gminy Strawczyn”, pragnę ser-
decznie podziękować Panu Wójtowi jak 
i Radzie Gminy. Otrzymaną nagrodę 
traktuję jako wyraz wdzięczności dla 
całej rodziny piłkarskiej i szkoleniow-
ców p. W. Starościaka, B. Woźniaka bo 

Podziękowanie
to ich wysiłek przyczynił się do tak miłe-
go potraktowania mojej osoby. Dziękuję 
wszystkim w/w i tym, którzy nas wspie-
rają, na czele z naszym Wójtem, Panem 
Tadeuszem Tkaczykiem.

Ze sportowym pozdrowieniem  
Jerzy Kowalczyk

Mówiąc o inicjatywie włodarzy 
województwa świętokrzyskiego oraz 
prezydenta Kielc, zachęcającej gminne 
samorządy do promocji swojej gminy, 
wójt Tadeusz Tkaczyk stwierdził m.in.: 
- Idea jest piękna. To świetna sprawa dla 
gmin, które żyją w symbiozie z miastem 
Kielce i teraz mają szansę pokazać się 
jego mieszkańcom oraz zachęcić do od-
wiedzenia gminnych terenów.

I nasza gmina tej szansy nie zaprzepa-
ściła: już w sobotę, na deptaku, kielczanie 
mogli zasmakować potraw regionalnych 
przygotowanych przez Stowarzyszenie 
Kobiet „Jagienka” z Oblęgorka, a w nie-
dzielę przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Chełmiec i Stowarzyszenie „Skałka” 
z Oblęgorka. Obok stoiska kulinarne-
go swoje małe kowadło ustawił artysta 
kowal z Oblęgorka Stanisław Moćko, 
wykuwając na oczach widzów pod-

polecało m.in. wydawnictwa o gminie, 
kolorowe pocztówki z pałacykiem Sien-
kiewicza w Oblęgorku, a dziewczęta 
z Centrum Kultury i Sportu zapraszały 
do Strawczyna, bogatego w atrakcje tu-
rystyczne i rekreacyjne.

Prawdziwą ucztę dla miłośników 
dobrej muzyki i tańca sprawili nasi ar-
tyści na scenie usytuowanej na Placu 
Artystów. Występy gminnych talentów 
zapowiedział wójt Tadeusz Tkaczyk, po-
przedzając występy krótką, ale treściwą, 

kilka ambitnych utworów, potem kil-
kudziesięcioosobowa Gminna Orkie-
stra Dęta, pod batuta Michała Leśnika, 
odegrała kilka znanych standardów mu-
zycznych, wprowadzając publiczność 
w rytmiczne kołysanie. Prawdziwą fu-
rorę zrobiły dwie młodziutkie tancerki 
ze Szkoły Podstawowej w Oblęgorku 
– Kasia Przeździk i Agatka Malicka, 
ukazując swój artystyczny kunszt w tań-
cach nowoczesnych. Nic dziwnego, że 
aplauz publiczności był duży i braw nie 
żałowano.

Mamy nadzieję, że nasza gmina 
(zaprezentowała się chyba najlepiej 
i najbardziej wszechstronnie) zostanie 
zauważona przez jury, które oceniało 
prezentacje i ma wytypować trzy naj-
lepsze samorządy. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 18 listopada br. w Kieleckim 
Centrum Kultury, na gali „Nasze Dobre 
Świętokrzyskie”. (Kos.)

Dobre strony  
Strawczyna !

12 gmin  powiatu kieleckiego zaprezentowało się w weekend: 25-26 września 
br. – na głównym deptaku Kielc - ulicy Sienkiewicza oraz na Placu Artystów, by 
pokazać swój dorobek kulturalny, osiągnięcia artystyczne oraz polecić specjal-
ności kulinarne.

Na scenie w Kiel-
cach publiczność 
mocno oklaskiwa-
ła tancerkę, Kasię 
Przeździk ze szkoły 
w Oblęgorku.

kówki szczęścia, 
które szły jak 
woda. Nieco kon-
tuzjowany w rękę 
mistrz młotka 
i kowadła ledwie 
mógł się wyrobić 
z odkuwaniem 
symbolu dostat-
ku i powodzenia. 
Obok niego swo-
je stoisko z obra-
zami, w technice 
ołówkowej oraz 
tkane, zaprezento-
wała młoda artyst-
ka z Oblęgorka 
- Agata Bożęcka. 
Gminne stoisko, 
usytuowane tuż 
obok artystów, 

informacją o atrak-
cjach turystycz-
n o - r e k r e a c y j -
nych Strawczyna 
i przepięknych 
okolicach, z któ-
rymi związani byli 
najwięksi pisarze 
Polski -  Stefan 
Żeromski i Henryk 
Sienkiewicz. 

P r e z e n t a c j e 
muzyczne rozpo-
czął chór Ambrel-
la, z oblęgorskiego 
gimnazjum, pod 
kierunkiem Alek-
sandra Żmudy, 
który zaśpiewał 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
Dyrektorom, Nauczycielom

oraz Pracownikom obsługi szkół i przedszkoli

składamy najserdeczniejsze życzenia:

niech każdy dzień w szkole będzie  
dla Państwa odkrywaniem nowych,

fascynujących wyzwań  
na ścieżkach rozwoju zawodowego, 

a każdy dzień poza szkołą przynosi osobiste szczęście.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Piotrowski

Wójt Gminy  
Tadeusz Tkaczyk
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Współorganizatorem festynu była gmi-
na Strawczyn, która zapewniła oprawę arty-
styczną imprezy: wystąpiła gminna orkiestra 
dęta pod batutą Michała Leśnika, zespół 
młodzieżowy „Mercyl” z Oblęgorka (który 
stanowią członkowie orkiestry dętej), zespół 
„Fuleks” a także śpiewaczy „Piekoszowia-
nie”. Ogłuszającym hukiem festyn rozpoczęła 
Grupa Historyczna „Hakownica” z Ćmińska 
Janusza Główczyńskiego, używając replik 
XVII-wiecznych hakownic.

Jak stwierdził prezes LGD Jarosław 
Wałek, spotkania z mieszkańcami mają też 
na celu przekazanie informacji o możliwości 
skorzystania z unijnych „Grantów”- wspar-
cia finansowego do 25 tys. zł na realizację 
własnych pomysłów, na rozwój przedsiębior-

Nagroda Bobra dla Stanisława Moćko

Festyn LGD „Dorzecze Bobrzy”
czości (szczegóły z możliwości skorzystania 
z tych środków opublikujemy w naszej ga-
zecie).

Festyn stał sie okazją do wręczenia Na-
grody Bobra: w tym roku otrzymał ja m.in. 
Stanisław Moćko – kowal artystyczny z Ob-
lęgorka – za rozwój usług dla ludności. Na-
grodę wręczył prezes LGD – Jarosław Wa-
łek.

Jak nas poinformował laureat nagrody 
„Dorzecza Bobrzy”, obecnie wykonuje ćwie-
ki do ozdobnych drzwi kościelnych w Płoc-
ku. Ma przygotować 60 sztuk kutych z żelaza 
gwoździ. Poza tym na bieżąco świadczy usłu-
gi, np. w postaci klepania siekier.

Dodajmy, że podczas festynu panie ze 
Stowarzyszenia Sołectwa Oblęgór przygoto-
wały pyszny poczęstunek dla gości festyny 
w postaci m.in.: strogonowa, żurku święto-

krzyskiego, pierogów z kapustą i mięsem, 
pasztecików oraz krokietów z mięsem i ka-
pustą. Próbowaliśmy, wszystko było bardzo 
pyszne, więc długo nie stało na stoisku.

Stoisko z pysznymi potrawami regionalny-
mi, przygotowanymi przez Stowarzyszenie 
Sołectwa Oblęgor, cieszyło się dużym powo-
dzeniem.

- Panie Marszałku, czy mógłby Pan 
wyjaśnić – dla tych osób, które jeszcze 
nie miały okazji zetknąć się z programem 
Kapitał Ludzki – jaki jest cel tego progra-
mu? Co mieszkańcy naszego regionu mogą 
dzięki niemu zyskać?

- Pomoc unijna kojarzy nam się najczę-
ściej z nowymi drogami, mostami, wodo-
ciągami, bo to duże, zauważalne inwestycje. 
Natomiast w programie Kapitał Ludzki po-
dejmujemy przedsięwzięcia, których efekty 
trudno od razu zmierzyć, ale są one równie 
ważne. Celem programu jest, najkrócej mó-
wiąc, wspieranie rozwoju mieszkańców na-
szego województwa, na każdym etapie ich 
życia. Możemy zakładać nowe przedszkola, 
organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów, 
przyznawać stypendia zdolnej młodzieży. Mo-
żemy pomagać w rozwoju zawodowym oso-
bom pracującym, a bezrobotnym w zdobyciu 
takich kwalifikacji, które umożliwią im zna-
lezienie zatrudnienia. Wspieramy finansowo 
osoby zakładające własne firmy. A w sferze 
społecznej obejmujemy pomocą tych miesz-
kańców regionu, którzy z różnych powodów 
mają trudności z odnalezieniem się w życiu. 

- Program Kapitał Ludzki został zapla-
nowany na lata 2007 – 2013. Ile pieniędzy 
dostaliśmy, jako region, na jego realizację? 

 - Ponad 317 mln euro. Na każdego miesz-
kańca regionu świętokrzyskiego przypadło 
blisko 250 euro unijnej pomocy, najwięcej 
w porównaniu z innymi województwami. 
Dotychczas Świętokrzyskie Biuro Rozwo-
ju Regionalnego i Wojewódzki Urząd Pracy 
w Kielcach – instytucje, które wdrażają Kapi-
tał Ludzki w naszym regionie - przyznały au-
torom blisko 920 projektów dofinansowanie 
o łącznej wartości ponad 715 mln zł. 

- Jakie to przyniosło efekty? 
- Świętokrzyskie należy do grupy woje-

wództw, które najlepiej w kraju wykorzystują 

program Kapitał Ludzki. Przez dwa ostatnie 
lata 5 tys. świętokrzyskich dzieci uczęszcza-
ło do ponad 200, w większości nowo utwo-
rzonych, przedszkoli. W tym roku ruszają 
następne takie projekty, dla kolejnych 3 tys. 
maluchów. Tak, jak wspomniałem, program 
pozwala na dofinansowanie projektów, dzię-
ki którym w szkołach realizowane są zajęcia 

W tym roku szkolnym ruszają kolejne pro-
jekty, dla 8,5 tys. młodych ludzi. Z programu 
stypendialnego dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów skorzystało już blisko 400 osób. 
Kolejnych 200 prymusów program obejmie 
w tym roku szkolnym. W najbliższych mie-
siącach w świętokrzyskich szkołach podsta-
wowych rozpocznie się projekt indywidu-
alnego nauczania dzieci w klasach I – III. 
Chciałbym podkreślić, że z programu Kapitał 
Ludzki korzystają przede wszystkim dzieci 
i młodzież z małych miejscowości.

A co z dorosłymi mieszkańcami regio-
nu?

- Z różnego rodzaju szkoleń zawodowych 
skorzystało 25 tys. osób pracujących oraz 
blisko 26 tys. osób bezrobotnych. Co istotne, 
podnoszenie kwalifikacji często połączone 
było także ze wsparciem psychologów i do-
radców zawodowych. Elementem Kapitału 
Ludzkiego są także dotacje na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej – możliwe 
do uzyskania wsparcie to nawet 40 tys. zł. 
W firmach, które powstały w naszym regio-
nie dzięki takim właśnie dotacjom, pracę zna-
lazło do tej pory 3 tys. osób. Z kolei 2,5 tys. 
osób, które z różnych powodów zagrożone są 
wyrzuceniem na margines życia społeczne-
go, otrzymało wsparcie psychologów i tera-
peutów. Ci ludzie uczestniczyli też w kursach 
zawodowych. Wszystko po to, by mogli sa-
modzielnie poradzić sobie w życiu. 

Myślę, że możemy spodziewać się znacz-
nie większych efektów wdrażania programu 
Kapitał Ludzki, bo rok 2010 to dopiero pół-
metek jego realizacji.

Kapitał dla ludzi
Rozmowa z Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Zdzisławem Wrzał-

ką, nadzorującym wdrażanie unijnego programu Kapitał Ludzki w regionie.

pozalekcyjne, m. in. z matematyki, informa-
tyki czy języków obcych. Skorzystało z nich 
już ponad 26 tys. świętokrzyskich uczniów. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim realizują Świę-
tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy  
w Kielcach przyznały dofinansowanie dla blisko 920 projektów na łączną wartość ponad  
715 mln zł.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Najcięższe chwile tegorocznej powodzi ,
która dotknęła mieszkańców prawobrzeżnej części Sandomierza,

a także usytuowanych w tym rejonie wielu zakładów pracy, są już poza nami.
W imieniu pracowników oraz zarządów Spółek NSG/Pilkington w Sando-

mierzu, składamy wyrazy uznania i serdeczne podziękowania dla strażaków za 
bardzo dobrze wypełnianą misję, zaangażowania, profesjonalizm i odwagę w 
niesieniu pomocy w ciężkich warunkach podczas akcji ratowania terenu dawnej 
Huty Szkła Sandomierza.

Wypełniając strażacką powinność wobec drugiego człowieka, zyskujecie 
wysoką ocenę i szacunek naszych pracowników a także mieszkańców Sando-
mierza. Szczerze doceniamy zaangażowanie strażaków z jakim bronili bezpie-
czeństwa naszych zakładów a także mieszkańców pobliskiego osiedla przed 
skutkami powodzi.

PILKINGTON - SG Group Flat Glass Business
Ochotnicza Straż Pożarna, ul.  Sportowa 2,  Strawczyn

PODZIĘKOWANIE

Z wyrazami najwyższego uznania dla Waszej służby

Pilington Polska Sp. z.o.o.
Poland Sp. z.o.o.

Krzysztof Granicki

Pilington Automotive
Ryszard Jania

Sandomierz, 23 lipca 2010 r.

Sesję otworzył przewodniczący rady 
Wiesław Piotrowski, witając  jej uczest-
ników, z wójtem Tadeuszem Tkaczy-
kiem oraz gośćmi: członkiem Zarzą-
du Woj. Świętokrzyskiego Markiem 
Gosem i radnym powiatu, dyrektorem 
KRUS – Zbigniewem Banaśkiewiczem. 
Radni przyjęli porządek obrad, po czym 
przeszli do jego realizacji.

W ramach interpelacji głos zabrali:
- Anna Dziewanowska, podnosząc 

problem bezpańskich psów, które znowu 
zaczynają być plagą na wsi,

- Włodzimierz Szczepański – wnio-
skując o naprawienie ulic: Górnej i Spa-
cerowej, którymi trudno przejechać, tyle 
dziur i przekopów,

- Stanisław Zdyb – kiedy zostanie na-
prawiona droga powiatowa w Oblęgorku ?

Do problemów tych, w dalszej czę-
ści obrad, w zastępstwie wójta, usto-
sunkowała się sekretarz gminy Elżbieta 
Chłodnicka, podkreślając, że problem 
psów jest znany od dawna i trudno go 
rozwiązać bez udziału mieszkańców. To 
właśnie psy niektórych z nich stanowią 
zagrożenie, albowiem są niepilnowane 
i spuszczane z uwięzi. Eliminacja jedne-
go psa przez pracowników schroniska, 
to koszt ok. 1500 zł. W dodatku schro-
nisko, ze względu na wielkość problemu 
w naszym regionie, zaniechała przyjmo-
wania bezpańskich czworonogów. W tej 
sytuacji warto rozważyć sugestie wójta, 
by wybudować własne schronisko dla 
zwierząt i zatrudnić tam pracowników 
z terenu gminy.

Jeśli idzie o remonty dróg, to są one 
czynione na bieżąco. Droga koło p. Mi-
siarczyka będzie poprawiona wysiewką. 
Natomiast z eliminacją przekopów należy 
nieco poczekać, by nie utrudniać prac przy 
kanalizacji. Odnośnie drogi powiatowej, 
UG dysponuje informacją, że prace roz-
poczną się za tydzień kanałem w stronę 
Porzecza. W tym roku zaplanowano reali-
zację tej inwestycji w 45 %. Teren pod in-
westycje został przekazany wykonawcy.

Wójt gminy złożył następnie infor-
macje o realizacji uchwał Rady Gminy 
oraz ze swojej pracy między sesjami RG, 
tj. od 30 lipca do 16 września br.  (oma-
wiamy ją oddzielnie).

Radni dokonali zmian w budżecie 
gminy na rok bieżący: zwiększono plan 
dochodów budżetowych o kwotę blisko 
447 tys. zł, w związku m.in. z otrzyma-
niem: środków na realizację programu 
szkolnego Comenius w ZPO Promnik, 
dofinansowania z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych (na budowę drogi do 
pól w Promniku) oraz wsparciem przez 
Wojewódzki Zarząd Straży Pożarnej za-
kupu łodzi płaskodennej, przyczepki do 
jej przewożenia i szkolenia sterników. 

O tę samą kwotę (447 tys. zł) zwięk-
szono wydatki, m.in. na zakup łodzi dla 
strażaków z OSP w Strawczynie oraz na 
ich przeszkolenie i na kanalizację.

Rada podjęła uchwałę o udzieleniu 
pomocy finansowej gminom Bogatynia 
i Łubnice, które ucierpiały wskutek po-
wodzi. Ta pierwsza otrzymała pomoc rze-
czową w wysokości 5 tys. zł, druga – 20 
tys. zł.

Z budżetu wykreślono 120 tys. 
zł w związku z wycofaniem projektu 
uchwały dot. udzielenia pomocy finan-
sowej na remont drogi wojewódzkiej 
Strawczyn – Strawczynek.

Radni przyjęli informację wójta o wy-
konaniu budżetu gminy w I półroczu br. 
Po zmianach, dokonywanych przez radę 
i wójta, w trakcie tego okresu, plan do-
chodów wyniósł 41.678.141 zł, zaś plan 
wydatków: 58.698.141 zł. 

Dochody zostały zrealizowane w wy-
sokości 18.645.818 zł, co stanowi 44,74 % 
planu. Niski poziom zaawansowania wy-
nika m.in. z niedostatecznej ściągalności 
podatków od osób fizycznych (15,77%) 
a także od osób prawnych, gdzie naj-
większymi dłużnikami są: „Exan”, BP 
Polcar, zakład w Promniku oraz Vie Vita. 
Na zaległości zostały wystawione tytu-
ły upomnienia oraz wykonawcze do II 
Urzędu Skarbowego. Niskie jest również 
wykonanie dochodów z tytułu dofinanso-
wania inwestycji ze środków unijnych. 
Zostaną one zrealizowane w II połowie 
roku, kiedy wykonawcy wystawią faktu-
ry za roboty budowlane. 

Także wydatki w I półroczu br. są 
niskie: wykonano je 33,43 %. Na niższy 
poziom wykonania planu mają inwesty-
cje: niektóre z nich zostały rozpoczęte  
w II kwartale br. Fakturowanie odbędzie 
się w II półroczu br. 

Na inwestycje tego roku wydatko-
wano 8,8 mln zł, na plan: 35,8 mln zł, 
tj. 24,45 %. Zadłużenie gminy z tytu-
łu zaciągniętych pożyczek wyniosło 

Z sesji Rady Gminy

Realizacja budżetu gminy  
w I półroczu br.

Plany odnowy miejscowości
Informacja wójta o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze br., bieżące 

zmiany w budżecie tego roku, zatwierdzenie planów odnowy kilku miejscowo-
ści w gminie, zmiany statutów sołectw a także informacja kierownika SZOZ 
o rozbudowie ośrodka zdrowia w Strawczynie - to główne tematy obrad sesji 
Rady Gminy – 16 września br.
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2.139.503 zł, co stanowi 5,13 %. 
Z analizy ekonomicznej wynika, że 
na koniec czerwca br. deficyt bu-
dżetowy gminy wyniósł 978.137 zł 
w stosunku do planowanego w wyso-
kości 17.017.000 zł.

Rada przyjęła uchwały w spra-
wach:

- przyjęcia do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Strawczynek - Trupień”,

- nadania nazw ulic w sołectwie 
Oblęgór - nadano nazwy 21 ulicom,

- zatwierdzenia planu odno-
wy miejscowości: Kuźniaki i Rudy 
Strawczyńska

- zmiany uchwał dot. planów od-
nowy miejscowości: Chełmce, Hu-
cisko, Oblęgór, Oblęgorek, Promnik 
i Strawczyn,

- zmiany statutu gminy Strawczyn 
oraz statutów sołectw: Chełmce, Hu-
cisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogo-
skie, Niedźwiedź, Oblęgor, Oblęgo-
rek, Promnik, Ruda Strawczyńska, 
Strawczyn i Strawczynek.

W końcowej części sesji informa-
cję na temat rozbudowy ośrodka zdro-
wia w Strawczynie przedłożył jego 
kierownik – lekarz Grzegorz Midak 
(piszemy na ten temat oddzielnie).

Obrady zamknął przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Piotrowski.

(Kos.)

W zakresie inwestycji – 26 sierpnia 
br. dokonano odbioru końcowego zbiorni-
ka wodnego w Strawczynie, zakończone 
zostały także roboty budowlane w budyn-
ku ZPO w Strawczynie. Kontynuowane są 
natomiast prace przy: budowie kanalizacji 
w Chełmcach, przebudowie drogi gmin-
nej w Strawczynie, przy Komisariacie 
Policji, pielęgnacji drzewostanu w Alei 
Lipowej w Oblęgorku, budowie II i III 
etapu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
w Strawczynku (kryta pływalnia, trybu-
ny), budowie ośrodka sportowo-rekre-
acyjnego w Promniku, zagospodarowaniu 
centrum Strawczyna, przy realizacji zadań 
w ramach funduszu sołeckiego.

Trwają prace planistyczne, zmierza-
jące do wprowadzenia zmian w miejsco-
wych planach zagospodarowania prze-
strzennego sołectw: Hucisko, Korczyn, 
Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Ob-
lęgór i Strawczyn.

 W zakresie bezrobocia – zawarte 
zostały dwie umowy z PUP na zorgani-
zowanie robót publicznych dla 3 osób. 
Ponadto złożono wnioski o zatrudnie-
nie, w ramach prac interwencyjnych, 
wniosek zatwierdzony  (przedłużono 
o 3 m-ce), zorganizowanie stażu pracy 
– brak odpowiedzi, zorganizowanie prac 
interwencyjny – brak odpowiedzi.

* * *
Kolejna „Strawczynada” odbyła się 

22 sierpnia br. – obszerną relację  za-
mieściliśmy we wrześniowym numerze 
„ZS”.

Dokonana została ocena stanu przy-
gotowań placówek oświatowych do no-
wego roku szkolnego - wynik pozytyw-
ny.

Ponadto: 7 września br. do UG wpły-
nęła decyzja zwiększająca część oświa-
tową subwencji ogólnej dla gminy na 
2010 r. o kwotę 150 tys. zł na bieżące 

remonty szkół. Wniosek złożono na 500 
tys. zł.

- 23 sierpnia br. podpisana została 
umowa z PKS na dowożenie uczniów do 
szkół, na terenie gminy Strawczyn, bez 
opieki przewoźnika, na okres: od 1 wrze-
śnia do 31 grudnia br.

- wójt podpisał aneks do umowy (na 
dofinansowanie pływalni w Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczyn-
ku) z marszałkiem woj. świętokrzyskie-
go. Zmiana umowy dotyczyła terminu 
rozliczenia zaliczki.

- 4 sierpnia br. odbyła się kolejna na-
rada z sołtysami, na której m.in.: omó-
wiono tematy związane z Funduszem 
Sołeckim, realizacją budżetu gminy za 
I półrocze br., organizacją „Strawczyna-
dy 2010” oraz spisem rolnym.

Odbyła się comiesięczna narada ka-
dry kierowniczej UG i kierowników jed-
nostek organizacyjnych.

Wójt brał udział w spotkaniach, na-
radach i konferencjach, reprezentując 
gminę i jej interesy. Poinformował także 
o Powszechnym Spisie Rolnym, który 
przeprowadza w gminie 8 rachmistrzów. 
Spis zostanie zakończony 30 październi-
ka br.

Wójt wydał w tym okresie 7 zarzą-
dzeń.

Z prac wójta między  
sesjami Rady Gminy

Od ostatniej sesji - 30 lipca br., - wójt wykonywał, bądź nadzorował, prace 
związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał RG, przygotowaniami pro-
jektów uchwał, analizą wniosków z sesji RG i komisji rady, wykonaniem budże-
tu za I półrocze br. oraz prowadzonymi inwestycjami.

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projek-
ty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, działającej na terenie gmin: Miedziana 
Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn oraz Zagnańsk

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: do 09.11.2010r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 

Bobrzy”, Kostomłoty II, ul. Kościelna 133, 26-085 Miedziana Góra, od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 listopada 2010 roku 
o godzinie 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wyma-
ganymi załącznikami. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwai Roz-
woju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach 
www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” www.dorzeczebobrzy.eu 

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR, kryteria wyboru operacji wraz z wykazem do-
kumentów niezbędnych do wyboru  oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest nie-
zbędne do wyboru małego projektu przez LGD udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy 
Działania „Dorzecze Bobrzy” oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Bobrzy”,  Kostomłoty II ul. Kościelna 133, 26-085 Miedziana Góra, od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 – 15.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe projekty” w  2010 roku wy-
nosi 497.709,60 .

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są 
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” oraz pod numerem 
telefonu: (041) 303-22-44

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
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Raport z budowy

Strawczyn inwestycjami stoi

Już niedługo zmieni się centrum 
Strawczyna, a to za sprawą realizacji 
dwóch projektów: „Zagospodarowanie 
centrum Strawczyna” oraz „Rewitaliza-
cji centrum Strawczyna”. Ten pierwszy 
jest finalizowany, drugi będzie realizo-
wany w roku przyszłym.

Inwestycja w centrum Strawczyna 
prowadzona jest w ramach unijnego Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
z którego otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 500 tys. zł. Całkowity jej 
koszt, to 1.265 tys. zł, pozostałą kwotę 
zapewnia budżet gminy. Zadanie polega-
ło na zasypaniu sadzawki przy ul. Ogro-
dowej oraz wykonaniu tam miejsca re-
kreacyjnego dla mieszkańców. Powstały 
tutaj: placyk zabaw, z wyposażeniem, dla 
dzieci, altanka z grillem, fontanna i kład-
ka nad zagospodarowanym kanałem 
wodnym. Na placu ustawiono stylowe 
ławeczki, wybudowano alejki z kostki 
brukowej, teren otrzyma zieleń oraz zo-
stanie oświetlony. W ramach tego zada-
nia oświetlenie otrzyma także część ul. 
Żeromskiego (od kamienia Żeromskiego  
do skrzyżowania przy stacji paliw) oraz 
ulic: Ogrodowej i Spacerowej.

Prace są już bardzo zaawansowane, 
ich zakończenie przewidziano w koń-
cu października br. Wykonawca - ZPM 
„Iskra” z Kielc - nie powinien mieć pro-
blemów z dotrzymaniem terminu.

Zakończono modernizację ZPO 
w Strawczynie: zadanie polegało m.in. 
na wymianie instalacji c.o. w całym 
budynku oraz na poddaszu, wymianie 
posadzek na I i II piętrze, wykonaniu 
tynków na poddaszu, gdzie powstało 12 
pokoi z łazienkami dla potrzeb schroni-
ska turystycznego. W wygodnych sal-
kach zmieści się ok. 40 łóżek. Dla po-
trzeb gości schroniska przygotowano też 
niewielką jadalnię. Dyrektor placówki 
Elżbieta Blaszczyk pragnie już w przy-
szłym roku przekazać schronisko do dys-
pozycji turystów.

Warto przy okazji poinformować, 
że jest już projekt (gmina wystąpiła 
o pozwolenie na budowę) na nadbu-
dowę sali gimnastycznej oraz łącznika 
w ZPO. Dach kopuły będzie przeszklo-
ny, powstanie tutaj miejsce rekreacji 
dla uczniów i nauczycieli, wyposażone 
w zieleń, akwaria itp. Wygospodaruje 
się tutaj ponadto dwie klasy szkolne. 
Rozpoczęcie prac przewidziano w roku 

przyszłym, koszt przedsięwzięcia - 1.750 
tys. zł - pokryje gmina.

Kolejna inwestycja o charakte-
rze sportowo - rekreacyjnym powstaje 
w Promniku. Jest to centrum wyposażo-

W kolejnych raportach z budów przedstawiamy naszym czytelnikom inwe-
stycje, które są realizowane na terenie gminy oraz te, których realizacja została 
już zakończona. Ostatnio, 26 sierpnia br. dokonano końcowego odbioru zbior-
nika wodnego w Strawczynie. Zakończone i odebrane zostały także roboty bu-
dowlane w ZPO Strawczyn. Dziś relacja z kolejnych budów.

ne w boiska wielofunkcyjne, ciągi pie-
szo-jezdne, parking oraz grill. W ramach 
tego zadania odmulony zostanie staw 
(jego brzegi umocni się) przy ul. Stawo-
wej. Roboty, które wykonuje „Polbud” 
z Oleśnicy, mają być zakończone w paź-
dzierniku br.

Dodajmy, że kontynuowane są po-
nadto roboty przy budowie: centrum 
sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku, 
kanalizacji w Chełmcach, drogi gminnej 
przy Komisariacie Policji w Strawczy-
nie, pielęgnacji drzewostanu w Alei Li-
powej w Oblęgorku oraz realizacji zadań 
w ramach Funduszu Sołeckiego. (J. K.)

W centrum Strawczyna powstał plac rekreacyjny dla mieszkańców gminy.

Hole w ZPO w Strawczynie, po remoncie, prezentują się bardzo okazale, nic dziwne-
go, że dyrektor placówki Elżbieta Błaszczyk jest z modernizacji bardzo zadowolona.

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Promniku dobiega końca.
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Ten problem pojawia się co roku: na wiosnę i jesień, kiedy suki dostają tzw. 
cieczki. Czworonogi szaleją: psy wyrywają się z uwięzi, ich watahy uganiają się po 
okolicy. Często bywają niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci...

Ten problem pojawił się także obecnej jesieni. Były sygnały od mieszkańców, 
m.in. Promnika, że wałęsają się tam gromady psów, że stwarzają niebezpieczeństwo 
dla ludzi. Z Urzędu Gminy dzwoniono do schroniska w Kielcach, prosząc o wyłapa-
nie bezdomnych (?) czworonogów. Niestety, nawet za 1500 zł (taka jest odpłatność za 
wyłapanie 1 psa), schronisko zgłoszenia nie przyjęło, bo jest przepełnione zwierzęta-
mi, bo z tym problemem nie można sobie poradzić także w Kielcach. 

Jak zatem rozwiązać problem wałęsających się psów w gminie ?  Wójt sugeruje, 
by wybudować własne schronisko, ale na to potrzebne są niemałe środki. Radna Anna 
Dziewanowska, na ostatniej sesji Rady Gminy, sugerowała wprowadzenie podatku 
od psów: „Może ludzie płacąc za psy, lepiej by o nie dbali i byłyby z tego pieniądze ? 
A może by sterylizować suki ? Jeśli ktoś nie ma hodowli, to po co mu szczeniaki ?”

Sekretarz gminy odpowiedziała, że nasz wójt rozmawiał z prezydentem Kielc na 
ten temat. Kielce przeznaczają spore pieniądze na sterylizację suk i kocic i mają 
swoje schronisko. Ale mimo to nie można poradzić sobie z tym problemem. Co zatem 
czynić ? 

Z obserwacji wynika, że większość wałęsających się po gminie psów, to zwierzęta 
naszych mieszkańców. Po prostu, albo się je spuszcza z uwięzi, albo ich zabezpiecze-
nie nie jest dostateczne. Dlatego od nas samych zależy, czy liczba niebezpiecznych 
watah będzie duża czy też będzie to zjawisko znikome. Dbajmy o swoje psy, nie po-
zwólmy, by biegały bezpańsko po wsi ! Każdy właściciel czworonoga bierze za niego 
odpowiedzialność! Ponosi także konsekwencje za szkody spowodowane przez swoich 
ulubieńców. Miejmy więcej obywatelskiej odpowiedzialności, szanujmy zdrowie swo-
ich sąsiadów, znajomych, chrońmy dzieci. Nie pozwólmy by zostały pogryzione !

Apel do mieszkańców

Inwestycja w gminnej służbie zdrowia

Pilnujmy swoje psy !

Kosztem ponad 54 tys. zł powstał pro-
jekt modernizacji ośrodka, następnie ogło-
szono przetarg na wykonawców obiektu 
na sumę prawie 1.938 tys. zł. Rozpoczę-
to prace budowlane. Dziś widać już ich 
efekty: powstał nowy budynek ośrodka, 
w którym znalazły pomieszczenia m.in.: 
rehabilitacja – na parterze budynku: sala 
gimnastyczna, pięć boksów zabiego-
wych, w których pacjenci korzystać będą 
z leczenia: prądem elektrycznym, cie-
płem, światłem, ruchem, ultradźwiękami, 
laserem, zimnem (krioterapia) oraz masa-
żem. Przewidziano także kąpiele i masa-
że wodne.

Na piętrze zlokalizowano gabinet le-
karski i zabiegowy, pomieszczenie dla 
sterylizacji narzędzi, łącznik ze starym 
budynkiem, hol (z jeszcze jednym gabi-
netem), dwa boksy z usługami rehabilita-
cyjnymi. Dla niepełnosprawnych zapew-
niono także windę. Nowy budynek jest 
już odebrany (z wyjątkiem windy) i funk-
cjonuje ku zadowoleniu pacjentów, choć 
nie cały, planowany program leczenia zo-
stał wdrożony. To nastąpi w najbliższym 
czasie.

Obecnie całkowitej przebudowie ule-
ga stary budynek ośrodka. Praktycznie 
zostały w nim tylko ściany zewnętrzne 
oraz nośne. Pomieszczenia w obiekcie 
musiały otrzymać nową, wymaganą nor-
mami,  wysokość (2,65m), w związku 
z czym trzeba było zrywać stropy. Wy-
mienić należało także instalacje elek-
tryczną i wodną. W budynku, którego 
modernizacja jest mocno zaawansowana, 
zlokalizowano: poradnię dla dzieci i gi-
nekologiczną, gabinet stomatologa (ru-
szy lada dzień), pomieszczenia dla EKG, 
USG, spirometrii oraz laboratorium, po-
czekalnię dla pacjentów, ponadto klatkę 
schodową i schody.

W trakcie robót wyszły nowe, poza 
projektowe  potrzeby, jak: odwodnienie 
terenu, przebudowa kominów, malowanie 
ścian, wyłożenie nowych posadzek, re-
mont schodów zewnętrznych i wewnętrz-
nych, wymiana sieci komputerowej i tele-
fonicznej oraz zakup monitoringu. Ale to 
nie koniec inwestycji: SZOZ zaplanował 
także: wyłożenie kostką brukową parkin-
gu dla pacjentów oraz terenu przed ośrod-
kiem, co już uczyniono. Na podwórku 
ośrodka trzeba wyburzyć stare szopy

Ośrodek jest w trakcie wymiany wy-
posażenia: mebli, sprzętu i aparatury. Za-
kupiono (na raty)  m.in. aparat do analizy 
chemicznej krwi oraz analizator hemato-
logiczny. Docelowo ośrodek zostanie wy-

posażony w: urządzenie krioterapeutyczne 
(Kriopol R26), wanny do kąpieli wirowej 
kończyn górnych, dolnych  i kręgosłupa, 
przenośny laser z aplikatorem, stół do 
magnetoterapii, stół do fizjoterapii z elek-
tryczną zmianą wysokości, zaś gabinet 
ultrasonografii w ultrasonograf z głowicą 
konweksową i liniową oraz wideoprinte-
rem. Ponadto dla sterylizatornii zakupi się 
autoklaw, sporym wydatkiem będzie też 
aparat usg z przystawką „doplera”.

Modernizacja ośrodka ma także na 
celu rozszerzenie zakresu usług medycz-
nych dla pacjentów. Dotychczas oka-
zjonalnie przyjmowali urolog i chirurg, 
od nowego roku usługi świadczyć będą, 
w ramach kontraktu z NFZ, także: neu-
rolog i reumatolog. W przyszłości prze-
widziano też usługi medyczne w zakresie 

psychiatrii. Na te specjalizacje -  zapew-
nia kierownik SZOZ, lek. med. Grzegorz 
Midak - jest obecnie największe zapo-
trzebowanie gminnych pacjentów.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, 
kierownik SZOZ Grzegorz Midak zapo-
znał radnych z obecnym stanem realizacji 
tej inwestycji: ma ona być zakończona do 
końca tego roku. Pewien problem stanowi 
pokrycie jej kosztów w związku z dodat-
kowymi robotami, których nie przewi-
dziano w projekcie. W 2009 roku wyda-
no na inwestycję blisko 840 tys. zł, przy 
czym środki własne SZOZ, to 56 tys. zł, 
z budżetu gminy wydano 400 tys. zł oraz 
dotacja Urzędu Marszałkowskiego - 383 
tys. zł. W roku bieżącym przewidziano: 
300 tys. zł - środki własne SZOZ, kredyt, 
który SZOZ zaciągnie - 300 tys. zł oraz 
dotacja z budżetu gminy – 400 tys. zł. 
Zabraknie 173 tys. zł, o które kierownik 
SZOZ wystąpił do władz gminy. Zaape-
lował również o przekazanie zaplanowa-
nych na ten cel środków z budżetu gminy 
(których jeszcze nie otrzymał), albowiem 
zbliżają się płatności za wykonane prace, 
trzeba także finalizować zakupy wypo-
sażenia ośrodka. Przewodniczący Rady 
Gminy stwierdził, iż z przekazaniem do-
tacji z budżetu gminy nie powinno być 
problemu.  

Tak więc ośrodek zdrowia w Straw-
czynie już za kilka miesięcy stanie się 
jedną z najbardziej funkcjonalnych pla-
cówek służby zdrowia w regionie. 

(Kos.)

Ośrodek na miarę XXI wieku
Od dwóch lat ośrodek zdrowia w Strawczynie ulega systematycznej rozbudo-

wie, przebudowie i modernizacji. Decyzję o tych przeobrażeniach narzuciły nowe 
wymogi unijne i - co za tym idzie – znowelizowane przepisy resortu zdrowia.



Wójt Tadeusz Tkaczyk uczynił to celowo, 
w związku z finalizowaniem w gminie obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych oraz zbiornika 
wodnego. Obiekty te, dysponujące znakomity-
mi warunkami do uprawiania różnych dyscyplin 
sportu, wymagają pasjonatów, którzy potrafią 
je wykorzystać z pożytkiem dla mieszkańców 
gminy i nie tylko. I p. Michał taką wizję ma. 
Dzięki jego staraniom, Turniej Orlika o Puchar 
Premiera zgromadził na nowo oddanym boisku 
blisko 180 młodych piłkarzy ze szkół gmin-
nych. W Strawczynie odbyły się półfinały woje-
wódzkie tego turnieju, w których uczestniczyło 
18 drużyn z całego regionu świętokrzyskiego. 
Inną, masową imprezą sportową były Biegi 
Niepodległościowe – na bieżni nowoczesnego 
stadionu - (11 listopada 2009 r.), w których wy-
stąpiło ponad 400 zawodników ze szkół pow. 
kieleckiego. Bardzo udana  impreza zostanie 
powtórzona w tym roku i ma szansę stać się re-
gionalnymi, cyklicznymi zawodami dla uczcze-
nia kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Pan Michał roztacza wizje rozwoju sportu 
i rekreacji w gminie, w oparciu o nowe obiek-
ty: pełnowymiarowym boiskiem w Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku już 
w przyszłym roku zawładną piłkarze Lechii. 
Obok seniorów grać i trenować będą tutaj także 
adepci piłki kopanej: trampkarze i juniorzy. Tu-
taj odbywać się będą finały Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta z okazji corocznej Straw-
czynady. Na wykorzystanie czeka ponadto 
siedem boisk sportowych w poszczególnych so-
łectwach (tutaj organizowane są m.in. elimina-
cje wójtowskiego turnieju). W przyszłym roku 
powstanie także boisko ze sztuczną nawierzch-
nią w Chełmcach.

Pisany jest scenariusz wykorzystania kry-
tego basenu, kręgli, jacuzzi, sauny dla potrzeb 
mieszkańców i gości spoza gminy. Warto dodać, 
iż mieszkańcy naszej gminy mogą liczyć na ra-
baty w opłatach za korzystanie z tych urządzeń. 

Możliwości pływalni poszerzone zostaną 
o ścieżkę rowerową, terenowe trasy biegowe 
po pięknej okolicy, a także spacerowe dukty po 
urzekającym lesie i terenie.

Duże możliwości uprawiania sportów wod-
nych i rekreacji stwarza także nowo otwarty 
zbiornik wodny w Strawczynie. W niedalekiej 
przyszłości (od przyszłego sezonu letniego) 
będą tutaj organizowane zawody kajakowe, 

Ludzie naszej gminy

Karol od 16 lat jest członkiem OSP i służ-
ba w tej formacji jest jego oczkiem w głowie. 
To m.in. jego, oraz komendanta gminnego 
OSP Bogdana Woźniaka, zasługa, że jednostka 
z Chełmiec niedawno została włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Za 
jego kadencji jednostka pozyskała znakomity 
sprzęt i wyposażenie, by wspomnieć o zakupie 
nowego samochodu - średniego wozu bojowe-
go marki „mercedes” oraz lekkiego samocho-
du ratowniczo - technicznego marki „renault 
master”, a także nożyc hydraulicznych o sile 
cięcia 90 ton oraz rozpieracza o mocy 18 ton 
– urządzeń jakich pozazdrościłyby zawodowe 
jednostki PSP. Tan sprzęt bardzo się przydaje, 
tylko w tym roku strażacy z Chełmiec wzięli 
udział w ponad 60 akcjach, w tym w ratowaniu 
ofiar wypadków drogowych.

Kartol Picheta od 9 lat pracuje w Urzędzie 
Gminy, ostatnio jako pracownik odpowiedzial-
ny m.in. za bezpieczeństwo publiczne. W związ-
ku z oddaniem do użytku zbiornika wodnego 
w Strawczynie, przybyły mu nowe obowiązki, 
polegające na zapewnieniu mieszkańcom bez-
pieczeństwa nad tym akwenem. Tym bardziej, 

Strażak, społecznik, fachowiec
Mowa o Karolu Pichecie – zastępcy komendanta gminnego OSP, naczelniku OSP w Prom-

niku, pracowniku ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, p.poż. i bezpieczeństwa pu-
blicznego UG, społeczniku, człowieku powszechnie znanym w gminie.

że jeszcze obiektu nie odebrano od budowla-
nych, a już można było tutaj spotkać ślady wan-
dalizmu i nieposzanowania mienia (pisaliśmy 
o tym w poprzednich numerach „ZS”). Poza 

tym bezpieczeństwo trzeba zapewnić, w sezo-
nie letnim,  kąpiącym się w akwenie. Władze 
gminy pomyślały o tym:

- Problem chuligaństwa i wandalizmu 
musi być bardziej monitorowany przez policję 
– mówi p. Karol. Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa nad akwenem włączy się na pewno OSP ze 
Strawczyna. Właśnie dokonaliśmy zakupu łodzi 
płaskodennej oraz pontonu z silnikiem - czekają 
na wykorzystanie w nowym garażu, obok remi-
zy OSP. Przeszkolono 10 strażaków w zakresie 
ratownictwa wodnego (sternicy wodni). Ośmiu 
kolegów zdobyło kwalifikacje ratowników me-
dycznych. Wszedł w życie nowy system powia-
damiania o niebezpieczeństwie: wraz z włącze-
niem syreny alarmowej, ratownicy otrzymują 
natychmiast informacje  SMS-ami. Pozwoli to 
na szybką reakcję strażaków w razie zagrożenia. 
Dodajmy, że nad bezpieczeństwem kapiących 
się czuwać będą – od maja każdego sezonu let-
niego – ratownicy wodni z WOPR – zapewnia 
nasz rozmówca.

Karol Picheta jest dość młodym człowie-
kiem, ale już zaskarbił sobie zaufanie kolegów 
w pracy, druhów z OSP, czy mieszkańców gmi-
ny. Jest żonaty, posiada 8-letniego syna, na stałe 
mieszka w Promniku. Na co dzień współpracuje 
z Radą Sołecką, udziela się w Radzie Rodziców 
ZPO w Promniku, skutkiem czego wizyty stra-
żaków i pokazy sprzętu ratowniczego dla dzieci 
nie należą tutaj do rzadkości.

Czy Karol jest człowiekiem spełnionym ? Na 
pewno tak, bo ma satysfakcję z tego co robi za-
wodowo i społecznie.

Jego pasja – sport i rekreacja
Michał Dziura jest pasjonatem sportu i rekreacji: jego upodobania uwieńczone zostały 

studiami kierunkowymi, jest magistrem wychowania fizycznego. Ponadto zdobył kwalifika-
cje ratownika wodnego, instruktora: piłki nożnej, pływania, koszykówki, narciarstwa oraz 
sternika motorowodnego. Jest także strażakiem w OSP, a ponadto instruktorem sportu. I na 
takim właśnie stanowisku został zatrudniony w Samorządowym Centrum Kultury i Sportu.

Karol Picheta prezentuje sprzęt ratow-
nictwa technicznego OSP w Promniku.

wioślarskie, pływackie dla dzieci i młodzieży. 
Już teraz warto pomyśleć z zgromadzeniu tutaj 
odpowiedniego sprzętu (a może ktoś zorganizu-
je prywatną wypożyczalnię rowerów wodnych, 
kajaków, łodzi i żaglówek ?) Nasz rozmówca 
mówi też o zamiarze utworzenia w Strawczynie 
koła wędkarskiego. Do zbiornika już wpusz-
czono tonę narybku (karp, lin, płoć), kolejne 
zarybienie – na wiosnę. Będą więc i zawody 
wędkarskie !

Michał Dziura już teraz cieszy się, że robo-
ty mu nie zabraknie. A że chęci i pasji mu nie 
brakuje, będzie się działo (sportowo i rekreacyj-
nie) w naszej gminie. (J.K.)

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


