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Z sesji Rady Gminy

Inaugurację nowego roku szkolnego w Rudzie Strawczyńskiej najbardziej przeży-
wały maluchy i ich rodzice.

Nowe okręgi 
wyborcze

Na kolejnej sesj Rady Gminy  
-  26  września  br.  –  radni  dokonali 
zmiany w budżecie gminy na rok bieżący 
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na  lata:  2012  –  2022,  podjęli  uchwa-
ły  w  sprawach:  zaciągnięcia  kredytu, 
zmian Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholo-
wych oraz w sprawie podziału gminy na 
okręgi wyborcze.

Wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk odbiera „Skrzydła 2012” z rąk członka Kapi-
tuły Wiesława Dzierżaka. Tak prezentuje się nagroda gospodar-

cza - statuetka „Skrzydeł 2012” - otrzy-
mana przez gminę Strawczyn.

Wielka gala  
w Hotelu Kongresowym

„Skrzydła 2012” dla gminy Strawczyn 

Życzenia na nowy rok szkolny

- czytaj na str. 3- czytaj na str. 3
Zaczęło się...
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Obrady  otworzył  przewodniczący 
rady Stanisław  Zdyb,  witając  uczestni-
ków sesji z wójtem Tadeuszem Tkaczy-
kiem. Radni przyjęli porządek obrad, po 
czym przeszli do jego realizacji.

W  punkcie  „zapytania  i  interpelacje 
radnych”,  głos  zabrała  Anna  Dziewa-
nowska,  która  podniosła  problem  bez-
pieczeństwa  na  świeżo wyremontowanej 
drodze – ul. Sienkiewicza, na której kie-
rowcy  (głównie  motocykliści)  przekra-
czają  dozwoloną  szybkość.  Mieszkańcy 
postulują,  by  ograniczyć  na  tej  drodze 
szybkość pojazdów. W dalszej części se-
sji, wójt wyjaśnił, iż jest to droga powiato-
wa i wniosek radnej zostanie przekazany 
władzom powiatu kieleckiego. Zwrócono 
się również do obecnego na sesji radnego 
powiatu z prośbą o interwencję.

Następnie wójt złożył informację o re-
alizacji  uchwał  RG  oraz  ze  swoich  prac 
między  sesjami  rady  (omówienie  publi-
kujemy  oddzielnie).  Tadeusz  Tkaczyk 
dodatkowo  zdał  relację  ze  spotkania  na 
temat  reorganizacji  struktur  policji  –  li-
kwidacji  ulegają  niektóre  posterunki  na 

Z sesji Rady Gminy

Nowe okręgi wyborcze
dokończenie ze str. 1

terenie pow. kieleckiego. W Strawczynie 
funkcjonuje  Komisariat  Policji  i  zmiany 
nie są planowane.

Z  zainteresowaniem  uczestnicy  ob-
rad  przyjęli  informację  skarbnika  gminy 
Justyny  Stępień  z  wykonania  budżetu 
gminy  za  I  półrocze  br. Dochody gminy 
wykonane zostały w kwocie ponad 16 mln 
złotych, co stanowi 49,87 % planu i jest to, 
w obecnej sytuacji gospodarczej, wskaźnik 
dobry. Dochody nie zrealizowane zostaną 
wykonane w II półroczu br. Wiadomo już, 
że nie będzie pełnej wysokości wpływów 
z  zaplanowanej  sprzedaży  nieruchomo-
ści  w  Promniku  oraz  za  korzystanie  ze 
środowiska z Urzędu Marszałkowskiego. 
Subwencje i dotacje wpływają proporcjo-
nalnie do upływu czasu i nie powinno być 
problemów z ich wykonaniem

Wydatki  budżetowe  za  I  półrocze  br. 
wyniosły 12,7 mln zł, co stanowi 41,23 % 
planu.  Niższe  wykonanie  spowodowane 
jest  mniejszymi  wydatkami  inwestycyj-
nymi,  większość  z  nich  była  rozpoczęta 
w  I półroczu a płatności zostaną przeka-
zane w II półroczu br.

Zadłużenie gminy, na dzień 30 czerw-
ca br., wyniosło 19,1 mln  zł,  co  stanowi 
59,61 % planowanych dochodów ogółem. 
W II półroczu br. planowane są spłaty po-
życzek. Na koniec  roku wskaźnik zadłu-
żenia będzie mniejszy niż 59,61 %.

Radni przyjęli tę informację.
Rada  podjęła  następnie  kilka  uchwał 

w sprawach:
- zmian  w  budżecie  gminy  na  rok 

bieżący  oraz w Wieloletniej  Prognozie 
Finansowej na lata: 2012 – 2022, co jest 
konsekwencją zmian bieżących w budże-
cie gminy,

- zaciągnięcia kredytu – w wysoko-
ści 700 tys. zł z przeznaczeniem na spła-
tę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań 
w 2012 r. Całkowita spłata kredytu nastą-
pi w 2022 r.

- zmiany Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązania Problemów Al-
koholowych i Narkomanii na rok 2012 
– chodzi o przeniesienie środków między 
planowanymi przedsięwzięciami,

- podziału gminy na okręgi wybor-
cze, ustalenie ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym –  szczegóły podaje-
my oddzielnie.

Na zakończenie obrad przewodniczą-
cy  RG  poinformował,  iż  kolejna  sesja 
planowana jest na koniec października br. 
  (Kos.)

W zakresie inwestycji: zrealizowano 
zadanie  pn.  „Przebudowa  infrastruktury 
telekomunikacyjnej  na  projektowanym 
parkingu  przy  ul.  Ogrodowej  w  Straw-
czynie”,  kontynuowana  jest  budowa  sie-
ci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej 
w  Strawczynie,  Promniku  i  Oblęgorku, 
a  także  rozbudowa  drogi  wojewódzkiej 
nr  786,  na  odcinku:  Łopuszno  – Kielce, 
w  ramach  RPO Woj.  Świętokrzyskiego, 
termin  zakończenia  inwestycji:  30 wrze-
śnia 2013 r.

Prowadzone  jest  bieżące  utrzymanie 
dróg  poprzez  uzupełnianie  kruszywem 
kamiennym  ubytków,  trwają  prace  przy 
realizacji zadań: zmiana sposobu użytko-
wania części pomieszczeń SP w Korczy-
nie, rewitalizacja Strawczyna.

W  zakresie  oświaty:  przyjęto  187 
wniosków  o  przyznanie  stypendium 
szkolnego, we wrześniu wypłacono 1 zasi-
łek szkolny z uwagi na zdarzenie losowe, 
wpłynęło  5  wniosków  o  dofinansowanie 
kosztów  kształcenia  pracowników  mło-
docianych, we wrześniu  br.  przyznano  7 
uczniom nauczanie indywidualne z uwagi 

na  stan  zdrowia  utrudniający  uczęszcza-
nie do szkoły.

W zakresie kultury i sportu: zorga-
nizowano  „Kino  pod Gwiazdami”,  dele-
gacja  z  Chełmiec  reprezentowała  gminę 
na Dożynkach Powiatowych w Daleszy-
cach,  zorganizowano:  woj.  finał  turnieju 
piłki nożnej „Orlik Polska 35+”, elimina-

cje gminne  i okręgowe  turnieju „Orlika” 
dla dziewcząt i chłopców do lat 13, rozpo-
częto bezpłatne zajęcia biegowe.

Odbyła się comiesięczna narada kadry 
kierowniczej UG i kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy.

6  września  br.  jubilatom  wręczono 
medale  „Za  długoletnie  pożycie małżeń-
skie” 15 parom.

Wójt  uczestniczył w  licznych  spotka-
niach, naradach oraz konferencji nt.: „Stra-
tegia zrównoważonego rozwoju wsi  i rol-
nictwa na lata: 2012 -2020” w Kielcach.

21 września br. wójt odebrał nagrodę 
gospodarczą „Skrzydła 2012” za Centrum 
Sportowo - Rekreacyjne OLIMPIC.

W  omawianym  okresie  wójt  wydał 
kilka zarządzeń dotyczących gminy.

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji Rady Gminy – 28 sierpnia br., wójt nadzorował, bądź wyko-
nywał  zadania w  zakresie: przygotowywania projektów uchwał RG,  informacji 
z przebiegu i wykonania budżetu za I półrocze 2012 r., sporządzenia wniosku dot. 
podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, realizacji inwestycji.

Łącząc  się  z  Infolinią  Obywatelską, 
każdy  obywatel  możne  uzyskać  podsta-
wowe  informacje  o  prawach  człowieka 
i  kompetencjach  RPO.  Tą  drogą  moż-
na  również  dowiedzieć  się  wszystkiego 
o  prawie  antydyskryminacyjnym.  Jeżeli 
sprawa  nie  jest  związana  z  kompeten-
cjami  RPO,  pracownicy  Infolinii  starają 

Bezpłatna infolinia  
obywatelska RPO

Pod numerem 800 676 676 działa bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich. Osoby z całej Polski mogą połączyć się z zarówno z te-
lefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych należących do wszystkich 
sieci: Orange, Play, Plus i T-mobile.

się  udzielić  informacji  gdzie  można  się 
z daną sprawą zwrócić by uzyskać pomoc. 
Telefon obsługują doświadczeni prawnicy 
- pracownicy Wydziału Przyjęć Interesan-
tów Biura RPO.

Infolinia  powstała  przy  współpracy 
z Telekomunikacją Polską, która udostęp-
niła łącze na zasadach niekomercyjnych.
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Kapituła  konkursu  uznała,  że  inwe-
stycje w budowę i rozwój bazy sportowo 
-  rekreacyjnej  na  terenie  naszej  gminy 
powinny zostać dostrzeżone i docenione. 
Jedną z takich inwestycji, która znacznie 
podniosła  atrakcyjność  gminy  Straw-
czyn, jest nowoczesne Centrum Sporto-
wo - Rekreacyjnego OLIMPIC w Straw-
czynku  z  krytym  basenem,  stadionem 
piłkarskim,  sześciotorową  bieżnią  lek-
koatletyczną, boiskami wielofunkcyjny-
mi oraz kortem tenisowym.

Za sprawą laureatów i aktora znanego 
z  serialu  „Klan”,  Jacka  Borkowskiego, 
klan  widzów  obserwujących  gospodar-
czy  piątek  –  21 września  br. wręczanie 
nagród  gospodarczych  województwa 
świętokrzyskiego  w  kieleckim  Hotelu 
Kongresowym, bawił się znakomicie. 

„Skrzydła  2012”  za  determinację 
w dążeniu do sukcesu

Trudna  sytuacja  gospodarcza  w  na-
szym kraju nie schodzi z ust polityków. 
Media co chwilę informują nas o kolej-
nych problemach, które dotykają każdej 
niemal branży. Ale okazuje się, że mimo 

„Skrzydła 2012” dla gminy Strawczyn 

Życzenia na nowy rok szkolny

Wielka gala w Hotelu Kongresowym
„Skrzydła 2012”  to najstarsza nagroda gospodarcza województwa święto-

krzyskiego. Tym milej poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu uho-
norowana tą statuetką została m. in. gmina Strawczyn za Centrum Sportowo 
- Rekreacyjne OLIMPIC.

tak  niesprzyjającej  koniunktury  są  na 
naszym,  świętokrzyskim  rynku  przed-
siębiorcy,  podmioty  gospodarcze  oraz 
jednostki  administracyjne,  które  świet-
nie sobie radzą

Chociaż Strawczyn to jedna z najbar-
dziej malowniczych gmin w wojewódz-
twie  świętokrzyskim,  nie  tylko  walory 
przyrodnicze stanowią o  jej atrakcyjno-
ści. Władze gminy, z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem,  doskonale  rozumieją,  że 
nie  tylko  naturalne walory  środowisko-
we,  zabytki  sakralne  oraz  wycieczki 
„szlakiem  wielkich  pisarzy”  stanowią 
o atrakcyjności turystycznej miejsca. Po-
stawiły  także na budowę  i  rozwój bazy 
sportowo-rekreacyjnej. Te wysiłki doce-
niła Kapituła.

Stanisław  Wróbel,  redaktor  na-
czelny „Echa Dnia”, pisma, które było 
inicjatorem nagrody: 

 - Skrzydła to najstarsza nagroda go-
spodarcza  w  województwie.  Dla  tych, 
którzy swoimi produktami i usługami bu-
dują  świętokrzyską markę  i  pozytywny 
wizerunek regionu w kraju i za granicą. 
Za to zaangażowanie Kapituła wyróżni-
ła najlepszych i wręczyła im prestiżową 
nagrodę „Skrzydła 2012”. 

Nagrodę,  z  rąk  członka  Kapituły, 
Wiesława  Dzierżaka,  przyjął  wójt  Ta-
deusz Tkaczyk. W ceremonii wręczenia 
wyróżnienia  uczestniczyła  dość  liczna 
delegacja  gminy  z  przewodniczącym 
Rady Gminy Stanisławem Zdybem.

Wójt naszej gminy dziękuje Kapitule, na 
gali w Hotelu Kongresowym, za nagrodę 
gospodarczą regionu dla Strawczyna.

Zaczęło się...
I zaczęło się… 3 września we wszystkich placówkach oświatowych 

na  terenie  gminy miała miejsce  uroczysta  inauguracja  roku  szkolne-
go. W ZPO w Strawczynie, jak co roku, uczniów, rodziców, nauczycieli 
i pracowników szkoły gorąco powitała pani dyrektor, Elżbieta Błasz-
czyk.  Szczególną  uwagę  poświęciła  dzieciom,  które  rozpoczynają  na-
ukę w szkole podstawowej i gimnazjum, przedstawiając im opiekunów 
i przydzielając poszczególne osoby do odpowiednich oddziałów klaso-
wych. Następnie życzyła wszystkim owocnej pracy w miłej atmosferze 
oraz wielu sukcesów dydaktycznych.

Początek września kojarzy się wszystkim tak-
że z ważną, w tym roku 73 już, rocznicą wybuchu 
II wojny światowej. Otwierając nowy rok szkolny, 
dyrektor szkoły przypomniała o tym, co wydarzy-
ło się przed laty na terenie naszego kraju i popro-
siła wychowanków, by minutą ciszy uczcili tych, 
którzy oddali życie za wolną ojczyznę. 

Po  oficjalnym  rozpoczęciu  roku  szkolnego 
w  sali  gimnastycznej  uczniowie  rozeszli  się  do 
klas, by przywitać się ze swoimi wychowawcami 
i wymienić wakacyjnymi wrażeniami. 

Początek  roku  szkolnego  to  niestety  koniec 
laby,  ale  i  spotkanie  z  koleżankami  i  kolegami, 
a także wstęp do czegoś nowego, jeszcze niezna-
nego, więc nikt się w tym dniu specjalnie nie smu-
cił. Niektórzy tylko z wyrazem nostalgii na twarzy 
szeptali  cichutko,  że  przecież  kiedyś  znów  będą 
wakacje…

Uroczystości  oficjalnego  rozpocęcia  nowego 
roku  szkolnego  odbyły  sie  we wszystkich  szko-
łach naszej gminy.

* * *
Przed nami kolejny rok szkolny – nowe dzieci, 

nowi koledzy, nowe wyzwania  i nieodłączne py-
tanie „Jak to będzie?” - zadają je sobie maluchy, 
uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Życzymy  dużo  sukcesów  w  nowym  roku 
szkolnym 2012/2013 !

Dyrekcja,  grono  pedagogiczne  i  uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
składamy wszystkim pracownikom oświaty 
podziękowania za odpowiedzialną pracę  

w sferze kształtowania umysłów  
i serc młodego pokolenia.

Niech towarzyszy Wam przekonanie,  
że tworzycie przyszłość i nadajecie jej  

lepszy kształt.
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy

Stanisław Zdyb Tadeusz Tkaczyk
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Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku w nowym roku szkolnym

Oto te ustalenia:
Nr okręgu: 1, granice okręgu (sołec-

twa,  ulice),  SOŁECTWO  CHEŁMCE 
(BUGAJ),  ulice:  Osiedlowa,  Poprzecz-
na,  Słoneczna,  Wesoła,  SOŁECTWO 
CHELMCE,  ulice:  Kościelna  od  2  do 
58 parzyste, od 1 do 67 nieparzyste, Nad 
Rzeką,  Osiedlowa,  Poręby,  Strażacka, 
Świętokrzyska, Turystyczna od 1 do 3 – 
liczba wybieranych radnych – 1;

Nr okręgu: 2, SOŁECTWO CHEŁM-
CE, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, 
Dworska, Górna, Jarzębinowa: nieparzy-
ste,  od  16  do  końca  parzyste,  Jodłowa, 
Klonowa,  Kościelna:  od  60  do  końca 
parzyste, od 69 do końca nieparzyste, Li-
powa,  Spacerowa,  Spokojna,  Sportowa, 
Turystyczna od 4 do końca, Zamokradle 
- liczba wybieranych radnych – 1;

Nr  okręgu:  3, SOŁECTWO HUCI-
SKO, SOŁECTWO NIEDŹWIEDŹ, licz-
ba wybieranych radnych – 1;

Nr okręgu: 4, SOŁECTWO KUŹNIA-
KI, liczba wybieranych radnych - 1;

Nr  okręgu:  5,  SOŁECTWO  KOR-
CZYN, liczba wybieranych radnych - 1;

Nr  okręgu:  6,  SOŁECTWO  MA-
ŁOGOSKIE (AKWIZGRAN), SOŁEC-

TWO RUDA STRAWCZYŃSKA), licz-
ba wybieranych radnych – 1;

Nr okręgu: 7, SOŁECTWO OBLĘ-
GOREK,  ulice:  Górska,  Sienkiewicza, 
Krajobrazowa, Łany, Ostre Górki, Stra-
żaków, do ul. Gimnazjalnej, Stroma, Wi-
dok, liczba wybieranych radnych – 1;

Nr okręgu: 8, SOŁECTWO OBLĘ-
GOREK, ulice: Aleja Lipowa, Dawna, Do 
Modrzewi,  Duża,  Gimnazjalna,  Kalino-
wa: parzyste do 26, Kornatki, Leszczyno-
wa, Leśne Łąki, Mała, Parkowa, Piłkarzy, 
Rolna, Spółdzielcza, Stara Wieś, Stawki, 
Strażaków od ul. Gimnazjalnej, Wspólna: 
nieparzyste,  Zbożowa,  Zielona,  liczba 
wybieranych radnych – 1;

Nr okręgu: 9, SOŁECTWO OBLĘ-
GÓR, liczba wybieranych radnych – 1;

Nr okręgu: 10, SOŁECTWO PROM-
NIK, ulice: Dworska, Kielecka, nieparzy-
ste  1-85, Kościelna, Nowowiejska, Osie-
dlowa, Panoramiczna: nieparzyste od 1 do 
końca, Peryferyjna: parzyste od 22 do koń-
ca, Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Wol-
na, liczba wybieranych radnych – 1;

Nr okręgu: 11, SOŁECTWO PROM-
NIK,  ulice: Działkowa, Kielecka:  2  -  98 
parzyste, od 87 do końca nieparzyste, Le-

Nowe okręgi wyborcze – granice,  
liczba wybieranych radnych

Rada Gminy,  na  ostatniej  sesji  –  26  września  2012  r.  -  przyjęła  uchwałę 
w sprawie numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z nowo 
ustalonych okręgów wyborczych.

śna, Łąkowa, Madejówka, Panoramiczna: 
parzyste od 2 do końca, Piaskowa, Polna, 
Południowa, Strażacka, Św. Tekli, Zachod-
nia, liczba wybieranych radnych -1;

Nr okręgu: 12, SOŁECTWO STRAW-
CZYN,  ulice:  Gościniec,  Górna:  od  50 
parzyste,  od  81  nieparzyste,  Graniczna 
–  parzyste,  Leśna,  Podosina,  Spacerowa, 
Sportowa, Turystyczna: od 1 do 9 nieparzy-
ste, Żeromskiego 1B - 12 B, parzyste – 14 
– 26, liczba wybieranych radnych – 1;

Nr  okręgu:  13,  SOŁECTWO 
STRAWCZYN, ulice: Górna 1 – 49, 51 
-79  nieparzyste,  Młynarska,  Ogrodowa, 
Spokojna,  Stara,  Szkolna,  Żeromskiego, 
nieparzyste 13 -27, od 28 do końca parzy-
ste, liczba wybieranych radnych – 1;

Nr  okręgu:  14, SOŁECTWO 
STRAWCZYNEK,  ulice:  Jarzębinowa, 
Nowowiejska,  Peryferyjna:  nieparzyste, 
oraz  od  2  do  20  parzyste, Wojewódzka 
od 39 do końca, Wrzosowa,  liczba wy-
bieranych radnych – 1;

Nr  okręgu:  15,  SOŁECTWO 
STRAWCZYNEK,  ulice: Barytowa, Ci-
cha,  Graniczna:  nieparzyste,  Miła,  Sło-
neczna,  Turystyczna:  od  5  nieparzyste, 
od 2 – parzyste, Widokowa, Wojewódzka  
1 - 38, Wspólna, Zacisze,  liczba wybie-
ranych radnych – 1.

Razem wybierzemy 15 radnych.

W  tym  roku  szkoła  będzie  realizo-
wała 2 projekty z POKL:

- Historia zapisana w kapliczkach – 
kwota  dofinansowania  50.000zł.-  autor 
projektu p. Jolanta Smolarczyk

- Oblęgorska Akademia Talentów – 
kwota dofinansowania ok. 35.000zł. – au-
tor  projektu  –  dyrektor  szkoły Henryka 
Cisowska

Wymienione  projekty  mają  na  celu 
zapewnienie uczniom wyrównywania bra-
ków  edukacyjnych  oraz  rozwijania  wła-
snych zainteresowań. Zaplanowano zajęcia 
z dziećmi dyslektycznymi, autystycznymi, 
będą zajęcia z nauk matematycznych i bio-
logiczno-geograficznych,  zajęcia  z  języka 
angielskiego  i  niemieckiego,  zajęcia  wo-
kalne, taneczne, teatralne, plastyczne.

W  szkole  funkcjonuje  również: 
OŚRODEK  PRZEDSZKOLNY  „OB-
LĘGORSKIE  SMERFY”-  kwota  dofi-

nansowania ok. 35 000 zł. Autorem pro-
jektu  jest  Henryka  Cisowska,  dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Oblę-
gorku. Zajęcia w ośrodku będą się odby-
wać w okresie 01.09.2012 – 31.08.2013. 
Utworzenie Ośrodka Przedszkolnego po-
zwoli zwiększyć dostępności do edukacji 
przedszkolnej  20  dzieci w wieku  3-5  lat 
z gminy Strawczyn i wyrównać ich szanse 
edukacyjne oraz rozwinąć zdolności dzie-
ci. Przyczyni się on również do podniesie-
nia kompetencji rodzicielskich u rodziców 
w/w dzieci poprzez ich udział w warszta-
tach psychologiczno-logopedycznych.

W ramach projektu dzieci będą uczest-
niczyć w:
 zajęciach  dydaktyczno-wychow-

awczych – wychowawca Agnieszka Ma-
jos, 
 n-l  wspomagający  Katarzyna 

Rogula

Wiele atrakcji dla uczniów
Nowy rok szkolny w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku będzie obfi-

tował w wiele atrakcji. Szkoła, dbając o zapewnienie uczniom jak najlepszego wy-
kształcenia, oprócz zajęć dydaktycznych organizuje mnóstwo zajęć pozalekcyjnych. 
Na ten cel pozyskuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  zajęciach  z   psychologiem  
– Marzena Walczak
 logopedą – Małgorzata Wittych
 zajęciach  z  języka  angielskiego  

– Iwona Toporek
 rytmiki – Aleksander Żmuda
 zajęciach rekreacyjnych na basenie 

OLIMPIC. 
Dodatkowo  dzieci  będą  korzystać 

z wyjazdów edukacyjnych:
 do kina i Teatru „Kubuś”,
 Muzeum Zabawek w Kielcach,
 Europejskiego  Centrum  Bajki 

w Pacanowie,
 Parku Jurajskiego w Bałtowie. 
W  ramach  projektu  odbędą  się  także 

w  Ośrodku  Przedszkolnym  Dni  Tema-
tyczne: ślubowanie przedszkolaków, kon-
cert filharmonii, Mikołajki, Jasełka, Dzień 
Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień 
Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Akcja 
“Poczytaj mi Tato”.

Adres  biura  projektu:  Zespół Placó-
wek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gim-
nazjalna 15, 26-067 Strawczyn, tel. 693 
255 105

Projekt  „Oblęgorskie  Smerfy”  jest 
w pełni finansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Europejskiego w ramach 
Poddziałania 9.1.1 PO KL. 
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Otwarcie wystawy w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

Gminna  Komisja  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  w  Straw-
czynie  złożyła  ostatnio  sprawozdanie 
ze swojej działalności w 2011 roku, na 
sesji Rady Gminy. Zostało ono zaakcep-
towane przez radnych.

W skład komisji weszli: Jadwiga Elż-
bieta Błaszczyk  – przewodnicząca, Hen-
ryka  Cisowska  –  wiceprzewodnicząca, 
Bożena  Suchenia,  Wiesława Jarząbek 
i  Jarosław  Gunia  –  członkowie.  Od  20 
czerwca ub. roku w miejsce J. Guni (poli-
cjant) weszła Aneta Litwin – komendant 
Komisariatu Policji w Strawczynie.

Komisja  dysponowała  funduszem 
w wysokości 137.653 zł, z czego wydała 
126.849 zł, na realizację programu walki 
z  alkoholizmem  i  narkomanią  na  terenie 
naszej  gminy.  Były  to  środki  z  opłat  za 
zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu. Na  co 
przeznaczono te pieniądze ?

Komisja  sprecyzowała  to  bardzo  do-
kładnie. I tak:

- na opinie lekarza biegłego i psycho-
loga w przedmiocie uzależnienia wydano 
5,6 tys. zł,

- na organizowanie  i finansowanie  im-
prez,  kampanii  oraz  programów  profilak-
tycznych i edukacyjnych – ponad 15 tys. zł,

- na organizowanie i finansowanie wy-
poczynku zimowego i letniego dla dzieci 
z rodzin zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym – 9,9 tys. zł,

-  na  zakup  sprzętu  i  wyposażenia 
świetlic środowiskowych, obsługiwanych 
przez  Samorządowe  Centrum  Kultury 
i Sportu – 5 tys. zł,

-  na  obsługę  punktu  konsultacyjnego  
– 1 dzień w tygodniu po 2 godziny – 6,6 tys. zł,

-  na  prowadzenie  profilaktycznej 
działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej 
społeczności gminnej w zakresie rozwią-
zywania problemów alkoholowych, prze-
ciwdziałaniu  narkomanii  oraz  przemocy 
– ponad 900 zł,

-  na  dofinansowanie  sportowców 
w  zakresie  dożywiania  zawodników  na 
meczach  wyjazdowych  oraz  na  zakup 
ubrań  i obuwia  sportowego dla  sportow-
ców z KS „Lechia” – 4,4 tys., zł,

- na diety GKRPA – 9,2 tys. zł,
- na dofinansowanie zakupu wyposa-

żenia pływalni – 60 tys. zł,
-  na  dofinansowanie  grupy  abstynen-

tów – wynajem lokalu – 1,4 tys. zł,
- na organizację zajęć sportowo-rekre-

acyjnych dla dzieci  i młodzieży z  rodzin 
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym 
– bilety wstępu na pływalnię oraz na na-
ukę pływania – 8,6 tys. zł.

Warto dodać, że w roku bieżącym na te 
same cele przeznaczono kwotę 138.146 zł.

(J.)

Z prac komisji przeciwalkoholowej

Wystawa w Oblęgorku

Jak zmniejszać 
skutki patologii ?

...to  tytuł  wystawy,  którą  niedawno 
otwarto w Muzeum Henryka Sienkiewi-
cza w Oblęgorku. Zawiera  ona  30  lito-
grafii, przedstawiających zamki i pałace 
na kresach wschodnich. Większość to re-
printy prac Napoleona Ordy, powstańca 
listopadowego  i  emigranta,  który w  la-
tach 70. XIX w. wrócił do kraju i zaczął 
rysować  znane  obiekty  historyczne  na 
krańcach  naszych  ziem.  Wśród  ekspo-
natów są cztery oryginały wypożyczone 
z  Muzeum  Narodowego  w  Krakowie 

„Pomniki historyczne kresów”...
i one są największą atrakcją ekspozycji. 
Przedstawiają: Grodno, Nieświerz  -  za-
mek Radziwiłłów, Drugię i Trembowlę.

Wystawę otwarli: Agnieszka Kowal-
ska – Lasek - kierownik Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza w Oblęgorku, kurator 
wystawy Marian  Gucwa  -  kierownik 
d/s rycin Muzeum Narodowego oraz dy-
rektor Muzeum Narodowego w Kielcach 
dr Robert Kotowski.

Wystawa  czynna  będzie  do  końca 
grudnia br. Warto ją obejrzeć !

- W konkursie stoisk sołeckich I miej-
sce zajęły: Oblęgór (a nie Oblęgorek, jak 
podaliśmy w relacji) oraz Strawczyn,

-  Gminną  Orkiestrą  Dętą,  która 

Poprawki do relacji ze „Straczynady 2012”
Do relacji ze „Strawczynady 2012” wkradło się kilka nieścisłości. I tak:

Zwycięskie stoisko sołectwa Oblęgór na „Strawczynadzie 2012”.

otwierała Święto Gminy, dyrygował Mi-
chał  Leśnik  (na  opublikowanym  zdję-
ciu) a nie jego kolega Jacek Cielibała.

Zainteresowanych przepraszamy.
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Dane  za  rok  ubiegły  pozwalają  na 
wydanie  oceny,  iż  teren  podległy  ko-
misariatowi  należy  do  rejonów  o  śred-
niej  skali  zagrożenia  przestępczością. 
W  2011  r.  stwierdzono  13  kradzieży 
mienia  (w  2010  r.  –  15),  9 włamań  do 
obiektów,  pojazdów,  maszyn  budowla-
nych  (11),  1  uszkodzenie mienia  (3),  4 
pobicia (3), 1 przestępstwo narkotykowe 
(0). Nie ujawniono rozbojów, uszkodzeń 
ciała, kradzieży pojazdów.

Kradzieże  miały  miejsce  na  terenie: 
Kuźniaki  (dom  niezamieszkały,  sklep), 
Strawczyn (stacja paliw, zaplecze sklepu), 
Oblęgorek  (zaplecze zakładu produkcyj-
nego), Promnik  (szkoła), Chełmce  (dom 
prywatny),  Korczyn  (prywatna  posesja), 
Ruda Strawczyńska (zakład prod.), pozo-
stałe – w miejscach publicznych.

Włamania  zanotowano  w:  Promik 
–  baza  firmy, Oblęgorek  –  spółdzielnia 
prod.,  Chełmce  –  maszyny  budowlane, 
garaże wolnostojące na budowie, Straw-
czyn – bar gastronomiczny, Kuźniaki – 
dom niezamieszkały, Niedźwiedź – dom 
mieszkalny.  Odnotowano  także  włama-
nia w miejscach dozorowanych.

Bezpieczeństwo w gminie
W ub.  roku stwierdzono 4 przestęp-

stwa  popełnione  przez  nieletnich  (wła-
mania,  pobicie,  kierowanie  pojazdem 
w  stanie  nietrzeźwości,  znieważenie 
funkcjonariusza policji).Nie odnotowano 
osoby  (osób)  dokonującej  przestępstw 
seryjnych,  np.  wymuszanie  pienię-
dzy, przez dłuższy czas,  od młodszych. 
W  zdecydowanej  większości  były  to 
czyny jednostkowe. O zaistniałych zda-
rzeniach poinformowano Sąd Rodzinny 
i  Nieletnich,  prowadząc  jednocześnie 
działania o charakterze profilaktycznym 
z  członkami  rodzin  zagrożonych  ujaw-
nionymi zjawiskami patologicznymi.

Na  terenie  działania  komisariatu, 
w 2011  r. ujawniono  także 19 przypad-
ków przemocy w rodzinie, w tych spra-
wach wdrożono  procedurę  „niebieskich 
kart”.  Na  bieżąco  policja  współpracuje 
z  gminnymi  komisjami  rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

Jak  wynika  z  analiz  przestępczości 
w ruchu drogowym, nastąpiła w tej kwe-
stii poprawa. W ub. roku na terenie gmi-
ny  zanotowano  74  zdarzenia  drogowe, 
w tym 19 wypadków, w wyniku których 
zginęły  3  osoby.  Liczba  kolizji  drogo-
wych – 55. Ujawniono ponadto 38 nie-
trzeźwych kierowców i 40 rowerzystów.

Policja  wykazuje  wzrost  skuteczno-
ści w ujawnianiu tego typu przestępstw. 
Przeciwko  sprawcom  wniesiono  akty 
oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kiel-
cach.  (J.)

Jednostki OSP (Strawczyn, Promnik, 
Oblęgorek,  Chełmce  i  Hucisko)  zrze-
szają  168  druhów,  w  OSP  Strawczyn 
i  Promnik  funkcjonują  ponadto  mło-
dzieżowe  drużyny  pożarnicze  – męskie 
i żeńskie. Głównym zadaniem jednostek 
jest  ochrona  p.  -  poż.  gminy,  z  czego 
OSP  wywiązuje  się  bardzo  dobrze,  nie 
szczędząc  wysiłku.  Tylko  w  ub.  roku 
OSP Strawczyn wyjeżdżała do pożarów 
oraz likwidacji tzw. miejscowych zagro-
żeń (np. powodziowych) 46 razy, Prom-
nik – 44 razy, Oblęgorek – 12, Chełmce 
– 5 oraz Hucisko – 2 wyjazdy. Obok tych 
działań, jednostki włączają się do różne-
go rodzaju akcji społecznych, np. „Krew 
darem życia” czy zabezpieczania porząd-
ku  podczas  „Strawczynady”.  Uczestni-
czą także w świętach kościelnych.

W  ub. 
r o k u 
s t r a ż a cy  
-  ochotni-
cy doposa-
żyli  swoje 
jednostki 
w   n owy 
s p r z ę t : 
w ę ż e 
t ł o c z n e , 
radiotele-
fony,  mo-
t opompa 
p ływają -
ca,  nowe 
mundury, 
u b r a n i a 
specjalne, 

hełmy,  buty  strażackie,  koszule  i  ręka-
wice.

Kontynuowana  jest  budowa  garażu 
dla  OSP  Strawczynek.  Przeprowadzono 
zawody sportowo - pożarnicze oraz turniej 
wiedzy pożarniczej w szkołach na terenie 
gminy.  W  obozach  szkoleniowych  dla 
MDP uczestniczyło 6 młodych druhów.

Druhowie  uczestniczą  w  systema-
tycznym szkoleniu prowadzonym przez 
Komendę  Miejską  Państwowej  Stra-
ży  Pożarnej  w  Kielcach.  Dodajmy,  że 
kontrole  gotowości  bojowej,  przepro-
wadzone przez KM PSP w  jednostkach 
Strawczyn  i  Promnik,  należących  do 
Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśni-
czego, przyniosły oceny bardzo dobre.

Dobra kondycja OSP jest zasługą tak-
że  gminy,  która  przeznacza  na  jej  dzia-
łalność niemałe środki z budżetu gminy. 
W roku ubiegłym było to 235 tys. zł.

 (J.)

O  stanie  bezpieczeństwa  na  terenie  gminy w  2011  roku mówił,  na  jednej 
z  ostatnich  sesji  Rady  Gminy,  w  imieniu  komendanta  Komisariatu  Policji 
w Strawczynie – podinsp. Tomasza Pastuszki, mł. asp. Paweł Banaśkiewicz.

Średnia skala zagrożenia
Sprawozdanie Komisariatu Policji

Sprawozdanie OSP

Na tych druhów można liczyć !

Mł. asp. Paweł Banaśkie-
wicz informuje o pracy poli-
cji na terenie naszej gminy.

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy, radni wysłuchali także spra-
wozdania komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych – Bogdana 
Woźniaka na temat ochrony p. - poż na terenie gminy w roku 2011.

Co było 
przedmio-
tem  łupu 
złodziei  ? 
–  telefony 
komórko-
we, rury ka-
nalizacyj-
ne,  paliwo, 
akumulato-
ry,  pienią-
dze,  sprzęt 
RTV,  złom 
metalowy, 
biżuteria , 
kamera mo-
n i to r ingu 
i  elektrona-
rzędzia.

W  jednym  przypadku  stwierdzo-
no  posiadanie  narkotyku  (marihuana)  - 
u mieszkańca Strawczyna.

Jak  ustalono,  wszystkie,  wykryte 
przestępstwa  zostały  popełnione  przez 
osoby pod wpływem alkoholu.

Wykrywalność  ogólna w  roku  2011 
wyniosła 77,4 % (76,9 %).

Komendant gminny OSP 
Bogdan Woźniak składa 
sprawozdanie o działalności 
OSP w gminie Strawczyn.
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Halloween z pływalnią OLIMPIC 

Mnóstwo atrakcji  i  zabaw dla dzieci: 
chwytanie  smakołyków,  śladami  Białej 
Damy,  holowanie  upiora,  rura  grozy,  ru-
chome  piaski, malowanie  twarzy  i  upio-
rów (dla dorosłych – projekcja mrocznego 
filmu)  odbędzie  się  30  października  br., 
w godz.: 18.00 -20.00, na pływalni OLIM-
PIC. Tego dnia będzie można tu spotkać: 
będzie  wiedźmy,  Białą  Damę,  upiorne 
straszydła. 

Promocja cenowa w czasie imprezy: 
druga godzina gratis! Film w cenie biletu 
na pływalnię (liczba miejsc ograniczona).

III Puchar Orlika  
- eliminacje okręgowe

Po zmaganiach na szczeblu gminnym, 
w  dniach  20-25.09.2012,  na  boisku  „Or-
lik”, przy ZPO w Strawczynie, rozegrano 
III Turniej Orlika na szczeblu okręgowym. 
Zwycięska drużyna z każdej kategorii uzy-
skała awans do rozgrywek wojewódzkich.

Wyniki  rozgrywek  20.09.2012 
w kat. dziewczęta młodsze : I miejsce - 
„Tygryski” Strawczyn, II –Włoszczowa, 
III - „Junior” Gnieździska.

Wyniki  rozgrywek  21.09.2012 
w kat. chłopcy młodsi: I m.- „Gepardy” 
Strawczyn, II - „Hajto” Kielce, III - „Ju-
nior” Gnieździska.

Wyniki  rozgrywek  24.09.2012 
w  kat.  dziewczęta  starsze:  I  -„Olim-
pijczyk” Fałków, II – Brynica, III – Ko-
nieczno.

Wyniki  rozgrywek  25.09.2012 
w  kat.  chłopcy  starsi:  I  -  „Lider”  Ło-
puszno,  II  -  „Street Team” Kielce,  III  - 
„Orły” Strawczyn

SCKiS  w  Strawczynie  dziękuje 
wszystkim  uczestnikom  za  sportową 
walkę  na  wysokim  poziomie  a  zwy-
cięzcom  życzy  jak  najlepszego wyniku 
w rozgrywkach wojewódzkich.

 III Puchar Orlika  
- eliminacje gminne

Samorządowe  Centrum  Kultury 
i  Sportu,  na  boisku  „Orlik”,  przy  ZOP 
w Strawczynie, zorganizowano rozgryw-
ki w ramach III Turnieju Orlika. 

Eliminacje gminne trwały cztery dni 
od 11.09 – 14.09.2012. Rywalizacja była 
zacięta i widać było jak z roku na rok ze-
społy były bardziej przygotowane do gry 
i  do  rywalizacji. Pierwsze  trzy drużyny 
dostały puchary i dyplomy a zwycięska 
drużyna otrzymała awans do następnego 
etapu – eliminacji okręgowych.

 „Orlik Polska 35 +”  
turniej finałowy 

W  sobotę,  8  września  br,  na  boisku 
o sztucznej nawierzchni Centrum Sporto-
wo - Rekreacyjnego OLIMPIC w Straw-
czynku przeprowadzone zostały rozgryw-
ki  piłki  nożnej  pn.:  „ORLIK POLSKA” 
w kategorii 35 +. Był to turniej finałowy 
na szczeblu wojewódzkim.

W  turnieju  uczestniczyły  drużyny: 
Skarżyska  Kamiennej,  Ostrowca,  Kielc 
i  nasz  zespół  OLIMPIC  Strawczynek. 
Zwycięzcą turnieju została drużyna Kielc, 
drugie miejsce zajęła drużyna Ostrowca, 
trzecie  Skarżyska  Kamiennej,  czwarte 
OLIMPIC Strawczynek.

Drużyny,  uczestniczące  w  turnieju, 
otrzymały puchary i dyplomy ufundowa-
ne przez Dyrektora Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynku.

Do dalszych rozgrywek awansowała 
drużyna Kielc – gratulujemy!

Zaproszenie do wspólnego biegania
Ruch  to  zdrowie,  zatem  Samorządo-

we Centrum Kultury i Sportu zaprasza do 
wspólnego  biegania.  Zajęcia  odbywają 
się w każdy poniedziałek o 16:00 na tere-
nie  Centrum  Sportowo  –  Rekreacyjnego 
OLIMPIC w Strawczynku. W ćwiczeniach 
może wziąć udział każdy – bez względu na 
wiek, a rozgrzewka i trucht prowadzone są 
w  tempie  najwolniejszego  zawodnika. 
Treningi są bezpłatne – zapraszamy!

Graj towarzysko na Orliku 
Lubisz  grać  w  piłkę  nożną?  Masz 

grono przyjaciół, ale brakuje Wam moż-
liwości sportowej rywalizacji?

Samorządowe  Centrum  Kultury 
i Sportu w Strawczynie organizuje w każ-
dy piątek rozgrywki dla drużyn 25+ lat. 
Mecze odbywają się w godzinach 18:00 
- 21:00 na boisku „Orlik” w Strawczyn-

ku. Zainteresowane drużyny proszone są 
o kontakt z  instruktorem SCKiS Bogda-
nem Woźniakiem (tel. 691-343-409).

Mile  widziane  są  drużyny  firm, 
przedsiębiorców  i  organizacji  z  terenu 
naszej  gminy.  Celem  SCKiS  jest  roz-
wój sportowy gminy,  integracja między 
drużynami  oraz  pomoc  w  organizacji 
meczów. Wszystko w myśl hasła „Przez 
sport i zdrowy tryb życia do sukcesu za-
wodowego”.

Udział w rozgrywkach jest bezpłatny.

Pożegnanie lata  
z pieczeniem ziemniaka

W  niedzielne  popołudnie,  30.09. 
br., SCKiS  zorganizowało nad  zalewem 
w Strawczynie ognisko. Pogoda dopisa-
ła, więc oprócz pieczonych ziemniaków 
i  wspólnego  śpiewania,  dzieci  wzięły 
udział w  licznych  zabawach. Najmłodsi 
przygotowywali między innymi łódeczki, 
które  puszczali  potem  na  zalewie. Było 
malowanie  twarzy  oraz  przygotowywa-
nie własnych pieczątek. Wszyscy czekali 
na smacznego, pieczonego ziemniaka.

Z życia Samorządowego Centrum  
Kultury i Sportu

Dziewczęta także grają w piłkę nożną, na zdjęciu: mecz na stadionie Orlika 
w Strawczynie.

Podczas pożegnania lata, dzieci wzięły 
udział w różnych grach i zabawach.



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

Karolina Szyszka zwyciężczynią wśród 
dziewczyn,  a  Damian  Szymkiewicz  trzeci 
wśród  gimnazjalistów  w  IV  Biegu  Ulicz-
nym „Kielce biegają”.

 22 września br. odbył się w Kielcach IV 
Bieg  Uliczny  „Kielce  biegają”  pod  patrona-
tem  Prezydenta  Miasta  Kielce.  Gimnazjum 
nr 2 w Oblęgorku reprezentowane było przez 
8  osób: Klaudię Kubicką, Karolinę  Szysz-
kę, Ewę Kozieł i Patrycję Śliwę w kategorii 
dziewcząt i Kamila Zapałę, Damiana Szym-
kiewicza,  Patryka  Pietronika  oraz  Mate-
usza  Błaszczyka  w  kategorii  chłopców  pod 
opieką p. J. Skoczylasa i p. M. Zielińskiego. 

Pogoda tego dnia nie rozpieszczała. Deszcz 
i tylko kilka stopni na plusie mogło zniechęcić 
do biegania, ale nie naszych, młodych biega-
czy.  Trasa  wyścigu  wiodła  sprzed  pomnika 
Sienkiewicza, wzdłuż ulic: Sienkiewicza, Du-
żej, Rynku, Leśnej, z metą z powrotem przed 
pomnikiem. W sumie 1500 metrów, ale po śli-
skiej i niebezpiecznej brukowej kostce.

Tegoroczna  edycja  była  rekordowa  pod 
względem  liczby  startujących  osób  –  wzię-
ło  w  niej  udział  ponad  1500  uczestników. 
W  biegu  w  kategorii  gimnazjum  wystarto-
wało  ponad  420  osób.  Tym  bardziej  cieszy 
fakt,  iż  bezkonkurencyjna  wśród  dziewcząt 
okazała  się  reprezentantka ZPO w Oblęgor-
ku - Karolina Szyszka, która zdecydowanie, 
z dużą przewagą, wygrała wyścig. Pozostałe 
dziewczyny  były  tuż  za  podium, mieszcząc 
się w pierwszej 20. Równie dobrze wypadli 
chłopcy. Trzeci na mecie stawił się Damian 
Szymkiewicz,  a  tuż  za  nim Kamil Zapała, 
zaś w pierwszej 20 pozostali. To duży sukces, 
biorąc  pod  uwagę  liczbę  startujących  osób 
i  poziom  wyścigów.  Naszym  reprezentan-
tom należą się wielkie gratulacje. Zwycięskie 
medale i nagrody (rower górski dla Karoliny 
i odtwarzacz mp4 dla Damiana) wręczył pre-
zydent  miasta  Kielc  - Wojciech  Lubawski 
przy owacjach setek osób. 

Na uwagę zasługuje  także start oblęgor-
skich  nauczycieli  w  kategorii  OPEN  (2200 
m).  Mamy  nadzieję,  że  starty  oblęgorskich 
gimnazjalistów i nauczycieli będą doskonałą 
zachętą  do  rozpropagowania  tego  wspania-
łego sportu wśród młodzieży i ich rodziców, 
a w przyszłorocznej edycji weźmiemy udział 
większą grupą.  Jarosław Skoczylas

Wielki sukces biegaczy 
ZPO w Oblęgorku!

www.rzeczoznawca.kielce.pl
www.wycena.kielce.pl

WYCENA:
- gruntów, budynków, lokali,

- służebności przesyłu 
(słupy ee, wod.kan., gaz)

DLA CELU:
kupna, sprzedaży, zamiany, rozliczenia, 
zabezpieczenia kredytu, roszczeń, innych

tel.: 514 784 459
m.sliwa@rzeczoznawca.kielce.pl

Jak  nietrudno  się  domyśleć  bardzo 
dużo  problemów  kierowanych  przez 
mieszkańców  naszej  gminy  dotyczy 
właśnie  spraw  drogowych.  Najczęściej 
mieszkańcy zwracają się z prośbą o  in-
terwencję w sprawie remontu danej drogi 
lub tzw. uporządkowania poboczy drogo-
wych, chodzi najczęściej o oczyszczanie 
i odkrzaczanie oraz koszenie i udrażnia-
niem  rowów,  a  także  przepustów.  Jako 
radny  powiatowy  bardzo  często  spoty-
kam się z uwagami tego typu. 

Dotychczas Powiatowy Zarząd Dróg 
dysponował  jedną  maszyną  (kosiarką), 
która znajdowała  się w Obwodzie Dro-
gowym w Łagowie. Dlatego też czasami 
trzeba  było  czekać  nawet  kilka miesię-
cy, aby „kosiarka” przyjechała do gminy 
i oczyściła dany odcinek pobocza. Taka 
sytuacja  niejednokrotnie  powodowa-
ła  skargi mieszkańców, że nic  się w  tej 
kwestii nie dzieje. I nic w tym dziwnego, 
bo ileż można czekać np. na wykoszenie 
traw. Przypomnę, że w powiecie kielec-
kim  są  trzy obwody odpowiedzialne  za 

utrzymanie  dróg  powiatowych  w  od-
powiednim  stanie.  Gmina  Strawczyn 
podlega  pod  trzeci  Obwód  Drogowy 
w Strawczynku. Niedawno  III Obwód 
Drogowy  otrzymał,  zakupiony  przez 
Powiatowy  Zarząd  Dróg,  sprzęt  do 
oczyszczania poboczy. 

Mam  nadzieję,  że  ten  zakup  przy-
czyni  się  do  szybszego  oczyszczania 
i  należytego  utrzymania  poboczy  dróg 
powiatowych  w  naszej  gminie  (należy 
tutaj  wspomnieć,  że  pod  Obwód  Dro-
gowy  w  Strawczynku  podlega  oprócz 
Strawczyna jeszcze 6 gmin: Zaganańsk, 
Mniów,  Łopuszno,  Masłów,  Miedziana 
Góra  oraz  Piekoszów). Wszelkiego  ro-
dzaju zgłoszenia na temat ewentualnych 
prac  dotyczących  dróg  powiatowych, 
mieszkańcy powinni zgłaszać do Urzędu 
Gminy,  Obwodu  Drogowego  w  Straw-
czynku (041) 303-87-77 do sołtysów lub 
radnych (mój nr tel. 502666453).

Tomasz Zbróg
radny powiatu kieleckiego

Obwód Drogowy w Strawczynku 
wzbogacił się o sprzęt do 

oczyszczania poboczy dróg
Powiat kielecki zarządza ponad 1100 km dróg na terenie 19 gmin. W więk-

szości przypadków połowa dróg w danej gminie to drogi powiatowe.

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

•  Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Kielcach w kwocie 20 208,15 zł, 

•  Narodowego  Funduszu  Ochro-
ny  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Warszawie w kwocie 28 868,78 zł 

•  własne środki finansowe w kwocie 
8 660,64 zł.

 Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
•  demontaż  pokryć  dachowych, 

transport  zdemontowanych  pokryć  da-
chowych,  zdeponowanie  i  unieszko-

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
na terenie gminy Strawczyn w 2012 r.

dliwienie  na  składowisku  odpadów  
- 4 578,20 m2,

•  usuniecie odpadów zawierających 
azbest zalegających na posesjach - trans-
port, zdeponowanie  i unieszkodliwienie 
na składowisku odpadów - 8 660,30 m2

Gmina Strawczyn, realizując założenia „Programu usuwania i unieszkodli-
wiania  odpadów  zawierających  azbest  z  terenu  gminy”, wykonuje w  2012  r. 
zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” za 
łączną kwotę 57 737,57 zł.


