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Hołd Pomordowanym  
i Ofiarom katastrofy

- czytaj na str 2

Dęby Katyńskie posadzono w Oblęgorku

Sztandary  
dla najlepszych 
jednostek OSP
Dzień 3 maja 2010 r. przejdzie do 

historii Promnika: z okazji 80 rocz-
nicy powstania miejscowej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej, obcho-
dów Dnia Strażaka a także Święta 
Konstytucji 3 Maja, odbyły się tutaj 
uroczystości, którym nadano niezwy-
kłą oprawę. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Kielcach, poseł na Sejm RP - Mirosław 

Pawlak wręcza sztandar komendantowi jednostki OSP w Promniku – Karolowi Pichecie.

Dęba Katyńskiego w Oblęgorku posadzili: wójt Tadeusz Tkaczyk, w asyście wice-
starosty powiatowego Mariana Ferdka oraz Grażyny Szkonter – przewodniczącej 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

118 dawców podzieliło 
się własnym życiem !

- czytaj na str. 4

Krew oddaje mieszkaniec Oblęgorka - 
Michał Przeździk.
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Od 2008 r. trwa społeczny program 
upamiętniania Ofiar tej zbrodni KATYŃ 
…OCALIĆ OD ZAPOMINIENIA. Celem 
programu jest uczczenie pamięci Boha-
terów zbrodni katyńskiej i zarazem przy-
wrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci 
narodu poprzez posadzenie 21.473 DĘ-
BÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia 
konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, 
Twerze lub Charkowie, według zasady je-
den Dąb, to jedno nazwisko. 

Szkoła w Oblęgorku, w bieżącym 
roku szkolnym, przystąpiła do projektu, 
jej zadaniem było upamiętnienie trzech 
policjantów pomordowanych w Twerze: 
przodowników Policji Państwowej: Stefa-
na Książka i Adolfa Hermana oraz poste-
runkowego Policji Państwowej Bogumiła 
Wiktora Milewskiego, którzy pośmiertnie 
awansowali na stopień aspiranta.

Szkolną uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością znakomici goście: wicestaro-
sta powiatu kieleckiego Marian Ferdek, 
wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, 
wizytator Jerzy Łodygowski, komendant 
miejski policji w Kielcach, podinspek-
tor Robert Szydło, I zastępca komendan-
ta miejskiego w Kielcach podinspektor 
Waldemar Cisowski, radna Anna Dzie-
wanowska, ks. prałat Jan Biernacki, prze-
wodnicząca Kieleckiego Oddziału Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939”- Grażyna Szkonter oraz 
komendant Komisariatu w Strawczynie 
podinspektor Paweł Kula. 

Dyrektor szkoły Henryka Cisowska 
powitała gości i zaprosiła do wysłuchania 
montażu słowno – muzycznego. 

Przysięga, jaką składali policjanci 
przed 1940 rokiem, rozpoczęła obchody 70 
rocznicy mordu katyńskiego w ZPO w Ob-
lęgorku, słowa wypowiadanie chóralnie,  
w tle rozlegająca się muzyka, wprowadziły 
zebranych w klimat uroczystości. Smut-
ne wiersze o tragizmie polskiego narodu, 
pieśni chóru udowodniły jaki był ogrom 
cierpień tych, którzy zginęli i tych, którzy 
oczekiwali na swoich ojców, mężów, sy-
nów wiosną 1940 roku. 

Sceneria montażu: brzozowe drzewa, 
flagi biało - czerwone z kirem, obrazowały 
tę pustkę, polskość, która w lasku katyń-
skim pozostała 70 lat temu. Znicze, prywat-
ne listy rozstrzelanych odczytywane przez 
uczennice, wzruszyły zebranych, a jedno-
cześnie ostrzegały kolejne pokolenia przed 
aktami tak potwornego ludobójstwa.

Na scenie padły dramatyczne słowa, 
które przypomniały sobotni, kwietniowy 
poranek, kiedy to Prezydent Rzeczpospo-
litej Polski Lech Kaczyński był w drodze 
do Katynia. Na pokładzie jego samolotu 
byli m.in. członkowie Rodzin Katyńskich, 
krewni polskich oficerów i intelektualistów, 
zastrzelonych wiosną 1940 roku przez 
NKWD. Tragiczne zdarzenie, które po-
chłonęło 96 osób zasłużonych dla narodu, 
zostało uczczone minutą ciszy. Uczniowie 
prowadzący uroczystość: Natalia Piotrow-
ska, Radek Zając, Bartłomiej Wieczorek 

Hołd Pomordowanym  
i Ofiarom katastrofy

W ZPO w Oblęgorku, 14 kwietnia br., odbyły się obchody 70 rocznicy zbrod-
ni katyńskiej, rocznicy wymordowania przez NKWD, na rozkaz Stalina, ponad 
21.000 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. 

Kwiaty od uczniów ZPO w Oblęgorku.

dokończenie ze str. 1

mówili: „od tej chwili las katyński będzie 
budził w nas wspomnienie również sobot-
niej katastrofy. Stajemy z pokorą wobec 
wyroku losu, który w przedziwny sposób 
powiązał z tym miejscem kolejny dramat 
naszego narodu. Jest to nieszczęśliwe zrzą-
dzenie losu, które wpisuje się w wielką, 
narodową opowieść o cierpieniu i ofiarach 
narodu. Po 70 latach Katyń stał się symbo-
lem nowej polskiej tragedii.”

Uczennica, Maria Zapała wcieliła się 
w postać Ducha, który budząc się z letar-
gu wypowiadał jakże wzruszające słowa, 
dotyczące nas żyjących i tych winnych 
zbrodni. Nostalgiczny śpiew „O mój roz-
marynie…” poruszył niejedno serce na 
widowni... 

Wejście pocztów sztandarowych Ko-
mendy Miejskiej Policji w Kielcach i szko-
ły w Oblęgorku rozpoczęły ostatnią część 
uroczystości – sadzenie Dębów. 

Przy pomniku pomordowanych po-
licjantów zebrali się zaproszeni goście,  
i delegacje. Wójt gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk wraz z przewodniczącą Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna dokonali uroczy-
stego odsłonięcia miejsca pamięci. Ks. pra-
łat Jan Biernacki poświęcił obelisk, a potem 
złożono kwiaty i zapalono znicze. Trzy 
pamiątkowe Dęby posadzili: podinspektor 
Robert Szydło, podinspektor Waldemar 
Cisowski, podinspektor Paweł Kula, wice-
starosta Marian Ferdek, Anna Dziewanow-
ska, Jerzy Łodygowski, Tadeusz Tkaczyk  
i Grażyna Szkonter.

Uroczystość nie odbyłaby się bez 
wsparcia wielu osób, którym dyrektor 
szkoły, Henryka Cisowska serdecznie po-
dziękowała. Słowa podzięki popłynęły do 
wójta Tadeusza Tkaczyka, który był funda-
torem pamiątkowej tablicy. Podziękowania 
zostały skierowane do TVP 3, która objęła 
patronat medialny nad uroczystością oraz 
do właścicieli cukierni „Angelina” - spon-
sorów uroczystości.

Scenariusz uroczystości, przygotowa-
nie uczniów zostało powierzone Renacie 
Monice Jas - nauczycielce j. polskiego.  
W rękach p. Aleksandra Żmudy - nauczy-
ciela historii była koordynacja projektu jak 
również nauka śpiewu. 

Uczniowie ze szkoły w Oblęgorku przy-
gotowali specjalny, wzruszający pro-
gram.
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Niemal  w samo południe, przed re-
mizą strażacką, zebrały się pododdziały 
OSP z Promnika, Oblęgorka i Huciska, by  
- z Gminną Orkiestrą Dętą na czele - prze-
maszerować na plac szkolny. Tutaj bowiem 
wyznaczono miejsce głównych obchodów 
Święta Strażaka. Do korowodu dołączali 
mieszkańcy Promnika oraz reprezentanci 
całej gminy Strawczyn. 

Uroczystości rozpoczęła msza św., ce-
lebrowana na ołtarzu polowym przez księ-
ży: proboszcza Tadeusza Szota oraz ks. 
Norberta Siedleckiego, w intencji braci 
strażackiej. Na środku placu, na stolikach, 
wyłożono trzy sztandary, ufundowane 
przez wójta gminy Tadeusza Tkaczyka 
oraz miejscowe społeczności dla trzech 
jednostek OSP: Promnika, Oblęgorka i Hu-
ciska. Na skraju placu ustawiono nowiut-
kie samochody pożarnicze: średni, marki 
„mercedes”, oraz lekki - do ratownictwa 
drogowego - marki „renault” – to prezent 
jaki otrzymali druhowie z Promnika z oka-
zji swojego jubileuszu.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem 
raportu przez dowódcę uroczystości, ko-
mendanta gminnego OSP Bogdana Woź-
niaka prezesowi Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP, posłowi na Sejm Mirosławowi Paw-
lakowi. Następnie uroczysta zbiórka odby-
ła się zgodnie ze strażackim ceremoniałem, 
z wciągnięciem biało-czerwonej flagi na 
maszt. Prezes Zarządu OSP w Promniku, 
gospodarz uroczystości, Grzegorz Stępień 
powitał licznie przybyłych gości, m.in.: pre-
zesa ZW Związku OSP, posła na Sejm Mi-
rosława Pawlaka, jego zastępcę Ireneusza 
Żaka, zastępcę komendanta wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. 
Stanisława Wosia, komendanta miejskiego 
PSP – st. bryg. Zdzisława Kuźduba, człon-
ka Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Marka 
Gosa, gospodarzy gminy: wójta Tadeusza 

Tkaczyka i przewodniczącego Rady Gmi-
ny a jednocześnie prezesa Zarządu Gminne-
go OSP – Wiesława Piotrowskiego, przed-
stawicieli policji, pracowników Urzędu 
Gminy i jednostek organizacyjnych a także 
licznie zgromadzoną publiczność.

Druh G. Stępień przypomniał następnie 
bogatą historię jednostki OSP w Promni-
ku: wszystko zaczęło się w 1930 r., kiedy 
to grupa miejscowych obywateli, m.in.: 
Aleksy, Jan i Józef  Kowalscy, Franciszek 
Kozera, Jan Stępień, Jan Czapla i Józef 
Maciejczyk doprowadzili do założenia 
jednostki OSP. Wkrótce liczyła ona 40 dru-
hów dowodzonych przez prezesa Aleksego 
Kowalskiego. Początki były trudne, cały 
sprzęt, pomieszczenia trzeba było zała-
twiać własnymi siłami, z własnych składek. 
Pierwszym, dużym sukcesem było zaku-
pienie, w 1933 r., sikawki ręcznej. Od tej 
pory strażacy mogli ratować mienie ludzkie 
i chronić go przed skutkami pożarów.

Przez 80 lat jednostka systematycznie 
się rozwijała, odnosząc sukcesy nie tylko w 
akcjach bojowych, ale także na niwie spo-
łecznej i kulturalnej. Dziś tworzą ją: druży-
na seniorów oraz po 2 młodzieżowe druży-
ny – dziewcząt i chłopców. 

Jednostka otrzymała, dzięki pomocy 

ka OSP z Promnika, w maju 2009 r.,  została 
włączona do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego a więc do elity OSP.

Punktem kulminacyjnym uroczystości 
było wręczenie, poświęconych przez ks. 
proboszcza Tadeusza Szota, sztandarów 
trzem jednostkom OSP: w Promniku, Ob-
lęgorku i Hucisku. Uczynili to: prezes ZW 
ZOSP Mirosław Pawlak oraz wójt Tadeusz 
Tkaczyk. Odebrali je najlepsi druhowie  
z ww. jednostek. Następnie odbyła się ce-
remonia poświęcenia nowych samochodów 
pożarniczych oraz wręczenie kluczyków 
ich kierowcom: W. Gołuchowskiemu  
i S. Wąsowiczowi przez wójta gminy.

Miłym akcentem strażackiego święta 
było wręczenie odznaczeń branżowych naj-
lepszym druhom: złote medale „Za zasługi 
dla pożarnictwa” otrzymali: Marian Bor-
kowski, Edward Szmit i Sylwester Wą-
sowicz, srebrne medale: Stanisław Kozera, 
Micha Janiak, Stanisław Staruski i Paweł 
Świercz, brązowe: Tomasz Kukulski, Ka-
mil Snoch, Zbigniew Kukulski, Dominik 
Lis i Stefan Lis. Ponadto kilkunastu stra-
żakom wręczono: odznaki „Strażak Wzo-
rowy”. Wyróżniono także 22 weteranów 
OSP za ich wysługę lat. M.in. odznakę za 
wysługę 70 lat wręczono Stanisławowi 
Magierowiczowi i Antoniemu Kozubow-
skiemu, zaś za 60 lat działalności w OSP: 
Stanisławowi Świerczowi, Józefowi Kop-
ciowi, Janinie Wąsowicz i Józefowi Gaw-
rońskiemu.

Za docenienie tego trudu, w imieniu 
odznaczonych, podziękowała Janina Wą-
sowicz.

List gratulacyjny do jubilatów nadesłał 
poseł na Sejm RP Andrzej Pałys.

Wyróżnionym strażakom oraz ich ro-
dzinom pogratulowali i życzenia strażackie 
złożyli goście tego wydarzenia.

- Takiej uroczystości, jak wasza – mó-
wił m.in. poseł Mirosław Pawlak – nie oglą-
dano chyba w całej Unii Europejskiej. Wrę-
czenie aż trzech sztandarów, przekazanie 
dwóch nowych samochodów pożarniczych, 
tylu odznaczeń, to wydarzenie, które przej-
dzie do historii tej miejscowości. Gratuluję 
Wam, gratuluję wójtowi gminy, samorządo-
wi, który ma duży udział w tych sukcesach i 
życzę Wam, także z okazji Święta Strażaka, 
wszystkiego najlepszego !

Po tym oficjalnym, niezwykle brze-
miennym w wydarzenia dniu, druhowie 
spotkali się na strażackim poczęstunku, by 
dalej świętować swoje sukcesy. (Kos.)

Rodzinne zdjęcie odznaczonych z gośćmi honorowymi uroczystej, strażackiej zbior-
ki w Promniku.

80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku

Sztandary dla najlepszych 
jednostek OSP

władz gminy oraz 
wsparciu nadrzęd-
nych instytucji OSP  
i PSP, świetne wy-
posażenie, którego 
zwieńczeniem było 
przejęcie wspomnia-
nych już dwóch 
samochodów po-
żarniczych. To wy-
posażenie, solidna 
remiza oraz świetne 
wyszkolenie druhów 
sprawiło, że jednost-

Ks. proboszcz Tadeusz Szot poświęca nowe samochody stra-
żackie jednostki OSP w Promniku.
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Starosta kielecki oraz dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 
ogłaszają konkurs dla gospodarstw agro-
turystycznych, działających w powiecie 
kieleckim, w celu wyłonienia 5 wzorco-
wych gospodarstw, które przyjmą na 
dwutygodniowe praktyki uczestników 
programu specjalnego realizowanego  
w PUP w Kielcach pn. „Agroturystyka 
– sposób na sukces na wsi”.

Uczestnikami programu będzie 20 
osób zamierzających uruchomić własne 
gospodarstwa agroturystyczne, które - po 
przygotowaniu teoretycznym - odbędą 
praktykę we wzorcowych gospodarstwach 
– po 4 osoby w każdym gospodarstwie.

Gospodarstwo, przystępujące do kon-
kursu, powinno posiadać warunki technicz-
ne i lokalowe do przyjęcia praktykantów, 
zapewnienia im noclegów i wyżywienia 
(finansowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy) oraz wykazać możliwości naucze-
nia umiejętności praktycznych uczestni-
ków.

Szczegółowy regulamin konkursu 
jest zamieszczony na stronie internetowej 
www.pupkielce.pl

Konkurs  
dla gospodarstw 
agroturystycznych

w Strawczynie. - Szacujemy, że w tym 
roku chorzy będą potrzebowali około 

- Zapotrzebowanie na krew rośnie 
z każdym rokiem - mówi dyrektor Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Kielcach Jerzy 
Stalmasiński, który osobiście uczestni-
czył w inauguracji akcji letniej „Krew 
darem życia” w świetlicy SCKiS  

każdym razem w Strawczynie. 
– W pobliskim Oblęgorku mieszka 

moja siostra – mówiła reporterowi gaze-
ty. To ona, kilka lat temu, poinformowała 
mnie o waszej akcji, w której postanowi-
łam wziąć udział. Dlaczego to robię ? Bo 
wiem, że krwi ciągle brakuje, że ktoś na 
nią czeka. Jestem zdrową kobietą, dla-
czego więc nie mam się podzielić swoim 
dobrem ?

Obok, na leżance, krew oddawał Mi-
chał Przeździk z Oblęgorka, na co dzień 
kierowca Cukierni „Angelina”. Na ten akt 
dobrej woli zdecydował się po raz pierw-
szy: 

- Decyzja zrodziła się nagle, sama  
z siebie – mówił. Może kiedyś ja lub ktoś 
z mojej rodziny będzie potrzebował krwi. 
Wierzę, że wtedy inni postąpią tak samo.

Na inauguracje letniej akcji „Krew 
darem życia” swój najcenniejszy lek 
oddało 118 osób. W ten sposób Bank 
Krwi w RCKiK w Kielcach powiększył 
się o 53 litry leku życia.

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk, wie-
czorem po zakończonej akcji, z wielką 
satysfakcją losował nagrody dla dawców. 
W ten symboliczny sposób chcemy po-
dziękować ludziom za ich dobre serce, za 

Ruszyła letnia Akcja „Krew darem życia”

118 dawców podzieliło się 
własnym życiem !

Krew, to życie ! To może brzmi jak truizm, ale taka jest prawda. Bez tego 
leku niemożliwe jest funkcjonowanie kogokolwiek i dlatego traktowany jest on 
niezwykle poważnie.

15 procent więcej 
tego leku i jego po-
chodnych, niż przed 
rokiem. I dlatego 
jeszcze bardziej an-
gażujemy się w ak-
cję, wierząc, że uda 
nam się ten zwięk-
szony cel osiągnąć. 
Byłoby to jednak 
niemożliwe, gdyby 
nie ofiarność takich 
ludzi, jakich spo-
tykamy w gminie 
Strawczyn. Kiedy 
poprosiłem wójta 
gminy Tadeusza 
Tkaczyka, żeby na 
początku roku zorga-
nizować dodatkową 
akcję, nie odmówił  
i tak potrafił zachęcić mieszkańców gmi-
ny, że zgłosiło się wtedy 87 dawców, 
którzy oddali 40 l. krwi. To jeszcze jeden 
dowód zrozumienia potrzeb ludzi cho-
rych przez mieszkańców gminy Straw-
czyn. Jestem za to bardzo wdzięczny  
i serdecznie im dziękuję. Ci ludzie mają 
wielkie serca !

I rzeczywiście: inauguracja akcji let-
niej - 2 maja - w Strawczynie i tym razem 
przyniosła oczekiwane rezultaty. Już od 
godziny ósmej rano, a więc od otwarcia 
świetlicy centrum, gromadziły się przed 
nią dziesiątki chętnych krwiodawców.

Podczas oddawania najcenniejszego 
leku spotkaliśmy Wiesławę Adach z... 
Piasków, w gminie Mniów, która odda-
wała krew po raz czwarty w życiu, za 

postawę właściwą osobom bardzo wraż-
liwym. Do zobaczenia na „Strawczyna-
dzie”!

*  *   *
Przez całą niedzielę, na scenie przy 

boisku sportowym, odbywały się impre-
zy sportowo – rekreacyjno - kulturalne 
dedykowane honorowym dawcom krwi. 
Wystąpiły dla nich m.in.: dzieci ze szkół 
w Oblęgorku i Rudzie Strawczyńskiej, 
realizujący unijny projekt „Akade-
mia spełnionych marzeń”, uczniowie 
z ZPO w Strawczynie oraz Gminna 
Orkiestra Dęta i zespoły muzyczne.  
A wieczorem odbyła się dyskoteka. Sa-
tysfakcja z dobrego uczynku pozwoliła 
na pełny relaks... (Kos.)

Widok ogólny sali poboru krwi – na co dzień świetlicy SCKiS.

Występ uczniów ZPO w Oblęgorku Marysi Wieczorek i Karo-
la Snochowskiego bardzo spodobał się publiczności festynu.
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Z sesji Rady Gminy

Decyzją p.o. Prezydenta RP, 20 czerwca br. odbędą się w Polsce wybory pre-
zydenckie, podczas których wybierzemy głowę Państwa. Przygotowania do tego 
ważnego aktu państwowego są już mocno zaawansowane. 

Rada Gminy w Strawczynie, na ostatniej sesji - 26 kwietnia br.,  podjęła uchwałę  
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy. Na terenie gminy, w związ-
ku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców, utworzono, nowy, siódmy obwód.

A to ich wykaz:
Nr ob-
wodu Obwód Granice obwodu Siedziba obwodu 

1 OBLĘGOREK Sołectwa: OBLĘGOREK,  
OBLĘGÓR

Zespół Placówek Oświa-
towych w Oblęgorku

2 STRAWCZYN Sołectwa: HUCISKO,  
NIEDŹWIEDŹ, STRAWCZYN

Samorządowe Cen-
trum Kultury i Sportu 

w Strawczynie

3 RUDA  
STRAWCZYŃSKA

Sołectwa: MAŁOGOSKIE/ 
AKWIZGRAN, KUŹNIAKI,  
RUDA STRAWCZYŃSKA

Szkoła Podstawowa  
w Rudzie Strawczyń-

skiej

4 KORCZYN Sołectwo: KORCZYN Szkoła Podstawowa  
w Korczynie

5 CHEŁMCE Sołectwo: CHEŁMCE /BUGAJ Szkoła Podstawowa  
w Chełmcach

6 PROMNIK Sołectwo: PROMNIK Zespół Placówek Oświa-
towych w Promniku

7 STRAWCZYNEK Sołectwo: STRAWCZYNEK Świetlica środowiskowa  
w Strawczynku

20 czerwca  
wybierzemy Prezydenta RP

Obrady otworzył przewodniczący rady 
Wiesław Piotrowski, witając uczestników 
sesji z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. 
Po przyjęciu porządku obrad, radni przeszli 
do jego realizacji. 

Radni złożyli interpelacje: 
- Halina Gad – w sprawie uprzątnięcia 

pozimowego piasku (z chodnika i ul. Że-
romskiego), który jest wyjątkowo uciążli-
wy, zwłaszcza dla dzieci idących do szkoły 
(wiatr wciska kurz do oczu),

- Anna Dziewanowska – podniosła 
problem hałasowania przez quady i moto-
cykle w okolicznych lasach, wnioskowała 
o postawienie, przez nadleśnictwo, znaków 
zakazu wjazdów do lasu,

- Janusz Malicki – uporządkować bo-
isko szkolne w Rudzie Strawczyńskiej, po 
przekopaniu go dla potrzeb kanalizacji.

W dalszej części sesji wójt ustosunko-
wał się do tych pytań, odpowiadając m.in. 
iż piach z ul. Żeromskiego został zebrany, 
zaś z chodników powinni to uczynić właści-
ciele posesji,. Niestety, większość tego nie 
czyni... Boisko w Rudzie Strawczyńskiej 
zostanie uporządkowane po zakończeniu 
robót kanalizacyjnych, które jeszcze trwają. 
Bardziej skomplikowany problem stanowi 
„walka” z „rajdowcami” quadowymi i mo-
tocyklowymi. Jest to zjawisko ogólnopol-
skie a walka z nim jest utrudniona z powo-
du braku odpowiednich przepisów. Obecny 
na sesji komendant Komisariatu Policji  
w Strawczynie nadkom. Paweł Kula 
stwierdził, że problem został dostrzeżony 
przez Komendę Wojewódzką Policji, która 
go rozpracowuje i analizuje metody elimi-
nacji zjawiska.

Wójt gminy złożył następnie informa-
cję z wykonania uchwał RG oraz ze swoich 
prac między sesjami rady (omówienie pu-
blikujemy oddzielnie).

Radni przeszli do najważniejszego 
punktu obrad: oceny wykonania budżetu 
gminy za rok ubiegły. Wcześniej otrzy-
mali stosowne  materiały, które stały się 
przedmiotem analizy w komisjach rady.  
W uzupełnieniu wójt przedstawił dodat-
kową informację na ten temat: dochody 
budżetu zostały wykonane w kwocie: 
30.608.059 zł, z czego największą część 
stanowi subwencja (ponad 12 mln zł) oraz 
dotacje celowe (3,9 mln zł). Dochody wła-
sne stanowiły ponad 5,7 mln zł i choć jest 
to niewielka część, to jednak systematycz-
nie ona wzrasta.

Jednomyślne absolutorium 
dla wójta

Radni, na kolejnej sesji Rady Gminy, skupili swoją uwagę na wielu, ważnych 
problemach gminnych, jednakże sprawą priorytetową była analiza wykonania 
budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenie (bądź nie) absolutorium wójtowi za 
jego gospodarowanie gminnymi środkami w roku ubiegłym. Istotną sprawą były 
także zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Rudy Strawczyńskiej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 
31.980.885 zł, z czego najwięcej „skonsu-
mowała” oświata – 31,9 %  oraz inwestycje 
– ponad 38 %.

W dyskusji nad sprawozdaniem rad-
ni podkreślili dobrą gospodarkę środkami  
z budżetu, pozytywne opinie o pracy wójta 
wyrazili wszyscy przewodniczący komisji 
RG. W tej sytuacji przewodniczący rady 
zarządził imienne, jawne głosowanie nad 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udziele-
nie wójtowi absolutorium za rok 2009.

Wszyscy radni (15) opowiedzieli się za 
udzieleniem wójtowi absolutorium. W ten 
sposób uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Wójt podziękował za to swoiste wotum 
zaufania: - Serdecznie dziękuję za udzielone 
absolutorium. Obecna kadencja się wpraw-
dzie kończy, ale myślę, że część ludzi bę-
dzie ze sobą pracować i musimy wszyscy 
mieć bardzo mocno zakodowany „wspólny 
interes”.

Radni (w trzecim podejściu, po po-
prawkach i przyjęciu negatywnej opinii 
mieszkańców w sprawie wniosku „Defro” 
o wyłączeniu zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej z uwagi na przekroczenia 
hałasu) przyjęli uchwałę w sprawie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Rudy Strawczyńskiej.

Podjęto także uchwały w sprawach: 
- zmian w budżecie na rok 2010 – po-

prawki „kosmetyczne”,
- udzielenia pomocy finansowej – Sta-

rostwu Powiatowemu na budowę dróg: 
Piotrowiec – Promnik i Oblęgorek – Po-
rzecze, etap I,

- zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego SZOZ,

- ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków,

- zmiany uchwały RG dot. Planu Roz-
woju Lokalnego gminy Strawczyn – po 
uwzględnieniu wniosków mieszkańców,

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Oblęgór na lata: 2010 – 2016,

- utworzenia stałych obwodów głoso-
wania, ustalenia granic, numerów oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych - 
wykaz obwodów publikujemy oddzielnie.

Radni przyjęli  sprawozdania:  
GKRPA oraz z pracy Rady Gminy, jej ko-
misji i Rady Społecznej SZOZ za 2009 r.

Na zakończenie obrad przewodniczą-
cy rady poinformował o Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na 
Jasną Gorę – 23 maja br. (Kos.)
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Kontynuowane są prace przy budowie 
zbiornika wodnego w Strawczynie oraz ka-
nalizacji w Chełmcach wraz z przerzutem 
ścieków do Strawczynka.

Firma Eltar Tarnów - 15 kwietnia br. - 
zgłosiła zakończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej: Kuźniaki – Ruda Strawczyńska. 
Prowadzony jest odbiór prac.

Kontynuowane są roboty przy budowie 
I i III etapu Centrum Sportowo -Rekreacyj-
nego w Strawczynku.

Ponadto: przygotowywane są wnioski 
o dofinansowanie, w ramach PROW, na 
zadania: zagospodarowanie terenu wokół 
źródła w Oblęgorze oraz budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy SP w Chełmcach  
i budowa chodnika przy drodze gminnej, od 
drogi wojewódzkiej w kierunku kościoła.

Trwają prace związane z nazewnictwem 
ulic w sołectwach: Chełmce, Oblęgorek, 
Strawczynek, Promnik – nadawane są nu-
mery porządkowe nieruchomościom.

W porozumieniu z Głównym Punktem 
Informacyjnym o Funduszach Europej-

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji – 12 marca br., wójt wykonywał bądź nadzorował prace 
związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał oraz przygotowaniem pro-
jektów uchwał Rady Gminy, ustosunkowaniem się do wniosków sesji i komisji 
RG, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2009, wykonaniem za-
dań założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy za 2009 r., gospodarowa-
niem mieniem gminnym i nadzorowaniem inwestycji.

skich, 8 kwietnia br. odbyły się bezpłatne 
konsultacje na temat możliwości pozyska-
nia przez przedsiębiorców i rolników środ-
ków z UE.

W ZPO w Oblęgorku, 14 kwietnia br., 
odbyła się uroczystość posadzenia „Dębów 
Pamięci” dla uhonorowania imienia aspi-
rantów policji, zamordowanych w Twerze, 
w 1940 r., przez NKWD (piszemy o tym 
oddzielnie).

Wójt spotkał się z przedstawicielami 
ZNP w sprawie ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość i warunki przyznawa-
nia nauczycielom dodatków.

W dniach: 8 - 10 kwietnia br. SCKiS, 
wraz z LGD „Dorzecze Bobrzy”, brało 
udział w targach „Agrotravel”.

W ramach współpracy z PUP podjęte 
zostały aktywne formy działania w zakre-
sie zwalczania bezrobocia: w maju złożono 
wniosek o zorganizowanie robót publicz-
nych dla 15 osób bezrobotnych. Wniosek 
rozpatrzono pozytywnie, prace rozpoczęto 
7 kwietnia br.

O przedłużenie terminu odbywania sta-
żu w UG dla 3 osób  wniosek załatwiono 
pozytywnie.

Odbyło się spotkanie z sołtysami, omó-
wione zostały tematy interesujące obie stro-
ny, m.in.: wprowadzanie nazewnictwa ulic, 
fundusz sołecki, udział sołectw w „Straw-
czynadzie 2010”.

Wójt uczestniczył w spotkaniach ogól-
nowiejskich w sołectwach Korczyn i Prom-
nik.

W imieniu gminy wójt podpisał umowy 
na: usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest, wykonanie projektu 
kanalizacji sanitarnej dla Korczyna i Ma-
łogoskiego, na budowę parkingu w Straw-
czynie.

Wójt podpisał, 10 lutego br., list inten-
cyjny w sprawie współdziałania przy two-
rzeniu i rozwijaniu Samorządowego Fun-
duszu Pożyczkowego Strawczyn Sp. z o.o.  
W odpowiedzi na list intencyjny, gmina 
otrzymała materiały nt. tworzenia lokal-
nych, samorządowych funduszy pożycz-
kowych. W tym celu ogłoszony zostanie 
konkurs dla gmin, pragnących takie spółki,  
z udziałem Unii Gospodarczej, tworzyć. Jed-
nakże warunki przystąpienia do tych spółek 
nie są korzystne, z finansowego punktu wi-
dzenia, dlatego też wójt postanowił nie włą-
czać gminy do tego przedsięwzięcia.

W omawianym okresie wójt uczestni-
czył w wielu spotkaniach, naradach, konfe-
rencjach i uroczystościach wymagających 
reprezentowania gminy na tych forach.

Wójt wydał kilkanaście zarządzeń zwią-
zanych z funkcjonowaniem gminy.

Wykonawcy nie próżnują - budynek 
pływalni widać z daleka –  wykonywa-
na jest więźba dachowa. Obiekt wyglą-
da imponująco i wzbudza powszechne 
zainteresowanie nie tylko mieszkańców 
gminy, ale także przyjezdnych. Podczas 
niedzielnej (2 maja br.) inauguracji akcji 
„Krew darem życia”, wójt Tadeusz Tka-
czyk prezentował pływalnię burmistrzo-
wi Daleszyc Wojciechowi Furmankowi 
oraz dyrektorowi Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Kielcach - Jerzemu Stalmasińskie-
mu. Obydwaj wyrazili podziw dla tego 
wielkiego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że pływalnia ma być 
ukończona do końca października br. 
a całe zadanie (III etap tej inwestycji 
przewiduje budowę m.in.: boisk wie-
lofunkcyjnych, trybun dla publiczności 
oraz infrastrukturę towarzyszącą (dro-
gi, parkingi, ciągi komunikacyjne,  itp.).  
- w połowie przyszłego roku. (J.)

Raport z budowy

Pływalnia rośnie jak na drożdżach
Największa od lat inwestycja w gminie - Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Strawczynku: po wybudowaniu boiska do 

piłki nożnej wraz z nowoczesnymi bieżniami, w trakcie realizacji jest II etap tego zadania, który przewiduje budowę krytej 
pływalni oraz zlokalizowanych w niej obiektów towarzyszących (pisaliśmy o nich w poprzednich wydaniach gazety).



7ZIEMIA STRAWCZYŃSKAMaj 2010

Od maja br. zmieniła się „poczta inter-
netowa” redakcji. Obecnie korespon-
dencje proszę przesyłać na e-maila: 
Kospress@onet.pl

Uwaga, Czytelnicy !

Jerzy Kosowski
Redaktor naczelny

Rada Gminy podjęła, 26 kwietnia 
br., uchwałę w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych na temat 
wprowadzenia, w miejscowości Oblę-
gór, nazewnictwa ulic. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną 
w formie ankiet oraz możliwości złoże-
nia opinii w skrzynce na wnioski i uwagi 
w Urzędzie Gminy w Strawczynie.

Celem konsultacji, jak czytamy  
w uchwale, jest administracyjne upo-
rządkowanie numeracji posesji. 

Konsultacje rozpoczęły się 15 maja 
br. i potrwają do 30 czerwca br. Przepro-
wadza je komisja pod kierunkiem radnej, 
Anny Dziewanowskiej.  (J.)

Konsultacje społeczne

Od czerwca w Strawczynie ?

Czy mieszkańcy 
Oblęgora chcą mieć 

nazwane ulice ?

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatel-
skiego „Jacy-Tacy”, z siedzibą w Ćmiń-
sku, ul. Światełek 17, 26-086 Miedzia-
na Góra, powstało w lutym 2009 roku. 
Zrzesza w większości studentów i ab-
solwentów wydziałów prawa. Stowarzy-
szenie z powodzeniem realizuje projekt 
finansowany ze środków unijnych „Oby-
watelskie Punkty Doradztwa Prawnego 
- rozwój edukacji w Gminie Miedziana 
Góra”, współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Obywatelskie 
Punkty Doradztwa 

Prawnego
Trwają rozmowy pomiędzy Urzę-

dem Gminy Strawczyn, a Stowarzy-
szeniem Wsparcia Obywatelskiego 
„Jacy-Tacy” w sprawie utworzenia 
w budynku gminy, Obywatelskiego 
Punktu Doradztwa Prawnego, mają-
cego na celu udostępnienie nieodpłat-
nych porad prawnych finansowanych 
przez Urząd Gminy Strawczyn dla jej 
społeczności lokalnej w wymiarze jed-
nego dnia w tygodniu. Prawdopodob-
ny termin rozpoczęcia prac punktu to 
czerwiec br.

Nowe stawki opłat  
za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie ogłasza taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy 
Strawczyn, zatwierdzone uchwałą nr xxxv/273/10 Rady Gminy w Strawczynie 
z 12 marca  2010 r., w związku z otrzymaną przez zakład dotacją, ceny wody  
i ścieków dla odbiorców zakładu  kształtować się będą odpowiednio:

Taryfy obowiązują od 10. 04. 2010 r. do 09. 04. 2011 r.

Lp. Grupa taryfowa
Jednost-

ka
Cena   

taryfowa

Cena obowiązująca 
mieszkańców gminy 
(po uwzględnieniu 

dotacji)

1

Grupa 1
- Gospodarstwa domowe oraz 
odbiorcy zużywający wodę na 
cele socjalno-bytowe, obiekty 

użyteczności publicznej. 

zł/ m3 2,75 2,13

2

Grupa 2
- Gospodarstwa domowe 

bezpośredniej strefy uciążliwości ze 
strony wysypiska śmieci  

w Promniku

zł/ m3 2,75 1,07

3

Grupa 3
- Odbiorcy zużywający wodę na 

potrzeby produkcji,  
w której woda wchodzi w skład albo 

bezpośredni kontakt  
z produktami żywnościowymi, 

farmaceutycznymi 

zł/ m3 2,80 2,80

4 Grupa 4 
Woda na cele przeciwpożarowe zł/ m3 2,75 2,75

5 Grupa 5
- Pozostali odbiorcy zł/ m3 2,83 2,83

Lp. Grupa taryfowa Jed-
nostka

Cena 
taryfowa

Cena obowiązująca 
mieszkańców gminy 
(po uwzględnieniu 

dotacji)

1

Grupa 1
- Ścieki z budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej

zł/ m3 5,39 2,30

2
Grupa 2

- Ścieki z budynków mieszkalnych, 
odprowadzane kanalizacją tłoczną

zł/ m3 5,39 2,14

3 Grupa 3
- Pozostali odbiorcy zł/ m3 5,39 3,40

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych*  85,00
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*  60,00

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych 
zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z  28.06.2006r.

Do cen i stawek opłat dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębny-
mi przepisami.

Kierownik ZGK
mgr inż. Grzegorz Gad



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
                                              e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

Festyn dla krwiodawców
Już po raz szósty, w dniach: 30 

kwietnia – 1 maja br., szlakami Gór 
Świętokrzyskich, maszerowali turyści 
w ramach VI Ogólnopolskiego Unij-
nego Maratonu Pieszego po Górach 
Świętokrzyskich. Patronat nad impre-
zą przyjęli m.in.: europosłowie Cze-
sław Siekierski i Jacek Włosowicz oraz 
gospodarze pow. kieleckiego.

W programie rajdu przewidziano 
dwie trasy: supermaraton dla tzw. „Twar-
dzieli świętokrzyskich” o długości 100 
km (z Gołoszyc do Kuźniaków) oraz ła-
twiejszą - o długości 50 km ( z Mąchocic 
Scholasterii do Kuźniaków).

Finał imprezy miał miejsce 1 maja,  
w samo południe, w gospodarstwie agro-
turystycznym p. Kurdków w Kuźnia-
kach, gdzie uroczyście zakończono rajd 
a jego uczestnikom wręczono certyfikaty 
i statuetki.

W podsumowaniu imprezy uczest-
niczył przedstawiciel naszej gminy, kie-
rownik Samorządowego Centrum Kultu-
ry i Sportu Maciej Lewandowski, który 
wręczył „Twardzielom świętokrzyskim”  
drobne upominki – na zdjęciu.      (J.)

Unijny maraton  
po Górach Świętokrzyskich

Twardziele 
pokonali  

100 kilometrów !

e-mail: kospress@onet.pl


