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dokończenie na str. 2

Z sesji Rady Gminy

Jest Program  
Ochrony  

Środowiska !

Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Strawczynku – budowa krytej pływalni wyraź-
nie wyszła z ziemi. Jej zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2011 roku.

Na kolejnej sesji Rady Gminy - 12 
marca br. - przyjęto Program Ochro-
ny Środowiska wraz z Planem Gospo-
darki Odpadami na lata: 2009 – 2016, 
opracowany przez firmę „Ekostan-
dard” z Suchego Lasu. Właściciel  fir-
my – Robert Siudak wyjaśnił, dlaczego 
opracowanie tego programu przedłu-
żyło się. Było to związane ze zmianą 
przepisów prawnych, które należało 
uwzględnić w programie. Najnowsze 
opracowanie odpowiada - zdaniem 
twórcy dokumentu - wszelkim proce-
durom.

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych,  
 wiary w sens życia,  

pogody w sercu i radości płynącej z faktu  
Zmartwychwstania Pańskiego  

oraz smacznego Święconego w gronie  
najbliższych osób życzą:

Wójt Gminy
Tadeusz Tkaczyk

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Piotrowski

Dotacje z Unii Europejskiej
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

Biuro w godz.  
8:00-16:00

tel. 41 343 01 23

Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228

Gmina 
Strawczyn 

inwestycjami 
stoi !

Największe nakłady  
w historii

- czytaj na str. 3
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dokończenie ze str. 1

Z sesji Rady Gminy

Jest Program  
Ochrony Środowiska !

Radni przyjęli ponadto kilka uchwał 
ważnych dla funkcjonowania gminy.  
I tak:

- zatwierdzono taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków w gminie, jak również ustalono 
stawki dotacji dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, prowadzącego tę działal-
ność (szczegóły - w ZGK),

- zaakceptowano zmiany w budżecie 
gminy na rok bieżący, polegające m.in. 
na zwiększeniu - o prawie 158 tys. zł - 
dochodów (wpływy z Urzędu Marszał-
kowskiego z tytułu opłat za uciążliwość 
środowiska) oraz o taką samą kwotę wy-
datków budżetowych. Dokonano także 
przeniesień środków między działami,

- wyrażono zgodę na wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stanowią-
cych Fundusz Sołecki,

- podjęto decyzję o zaciągnięciu kre-
dytu długoterminowego, w wysokości 
6.000.000 zł, na budowę krytej pływalni, 
w ramach Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego w Strawczynku. Źródłem spłaty 
kredytu będą dochody własne osiągnięte 
w latach: 2012 - 2018, 

- zadecydowano o zaciągnięciu 
pożyczki długoterminowej w kwocie 
800.000 zł, z Woj. Funduszu Ochrony 
Środowiska, na budowę zbiornika wod-
nego w Strawczynie. Spłata pożyczki 
nastąpi do 2016 r. z podatków lokalnych 
oraz wpływów z podatków stanowią-
cych dochód budżetu państwa w latach: 
2010 – 2016,

- podjęto decyzję o zaciągnięciu 
pożyczki długoterminowej z WFOŚ,  
w wysokości 1 miliona złotych, na budo-
wę kanalizacji sanitarnej w Chełmcach, 
z przerzutem ścieków do Strawczynka. 
Spłata nastąpi do 2017 roku, a jej źró-
dłem będą dochody z tytułu podatków 
lokalnych oraz dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatków stanowiących 
dochód budżetu państwa, w latach: 2012 
-2017,

- udzieli się pomocy finansowej,  
w wysokości 14.466 zł dla gm. Mniów 
na prowadzenie oddziału przedszkolne-
go w miejscowej SP, do którego uczęsz-
czają dzieci mieszkańców naszej gminy.

Radni przyjęli sprawozdania jed-
nostek organizacyjnych za działalność  
w 2009 roku. Omówili je na sesji dyrek-
torzy placówek oświatowych: Elżbieta 
Błaszczyk (ZPO Strawczyn), Henryka 
Cisowska (ZPO Oblęgorek), Elżbieta 
Gieroń (ZPO Promnik), Beata Ka-
bała (SP w Rudzie Strawczyńskiej), 
Grażyna Zapała (SP w Niedźwiedziu), 
Ewa Jakubczyk (SP w Korczynie), 
Justyna Wieczorek (Gminne Przed-
szkole w Promniku), Jarosław Kobiec 
(SP w Chełmcach) oraz Halina Snoch 
(kierownik GBP w Strawczynie), Wie-
sława Jarząbek (kierownik GOPS), 
Bogdan Woźniak (kierownik GOK)  
i Grzegorz Gad (kierownik ZGK).

Wójt gminy ustosunkował się na-
stępnie do interpelacji radnego Grzego-
rza Stępnia, dotyczącej wałęsających 
się psów w okolicach wysypiska śmieci 
w Promniku. Te zdziczałe zwierzęta sta-
nowią duże zagrożenie dla mieszkańców 
wsi, szczególnie dla dzieci i osób star-
szych. Wójt podkreślił iż zdaje sobie 
sprawę z niebezpieczeństwa ze strony 
bezdomnych psów i podejmie działania, 
by je eliminować (m.in. poprzez kontak-
ty z Polskim Związkiem Łowieckim). 
Zwraca się jednak, za naszym pośrednic-
twem, do właścicieli tych czworonogów, 
by nie wypuszczali ich samopas, by zdali 
sobie sprawę z zagrożenia, jakie stano-
wią te zwierzęta dla otoczenia. Jeśli już 
ktoś musi pozbyć się psa, ze względu np. 
na jego chorobę czy, po prostu, starość, 
może go przecież uśpić w schronisku 
za niewielką opłatą. Wyrzucenie wielo-
letniego, czworonożnego przyjaciela za 
ogrodzenie, po prostu, nie przystoi przy-
zwoitym ludziom...

Po wyczerpaniu porządku obrad, 
przewodniczący rady Wiesław Piotrow-
ski przypomniał radnym o obowiązku 
składania oświadczeń majątkowych. Na 
tym sesję zakończono. (Kos.)

Robert Siudak – właściciel firmy „Ekostandard” omawia Program Ochrony Środo-
wiska, przyjęty tego dnia na sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie z działalności ZPO w Promniku w 2009 roku omawia na sesji RG 
dyrektor placówki – Elżbieta Gieroń.
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Największe nakłady w historii

Gmina Strawczyn 
inwestycjami stoi !

Boom inwestycyjny to efekt wyko-
rzystywania środków z zewnątrz, głównie 
z funduszy unijnych. To także dowód in-
tensywnej polityki inwestycyjnej, prowa-
dzonej przez władze gminy. Radni oraz 
wójt zdają sobie bowiem sprawę, że trze-
ba maksymalnie wykorzystać fundusze  
z Unii Europejskiej, bo taka szansa może 
się w przyszłości już nie powtórzyć.

Jakie inwestycje będą realizowane  
w ramach ww. środków ?

- Centrum Sportowo - Rekreacyjne 
w Strawczynku – po wybudowaniu bo-
iska 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). 
Wykonawcy nie próżnują i prowadzą prace 
mimo niezbyt sprzyjających warunków at-
mosferycznych. Budynek pływalni już wi-
dać z daleka, przygotowywane są elemen-
ty pod więźbę dachową. Zadanie ma być 
ukończone w połowie przyszłego roku.

III etap tej inwestycji przewiduje budo-
wę m.in.: boisk wielofunkcyjnych, trybun 
dla publiczności oraz infrastrukturę towa-

Wszystkim przedstawicielkom 
płci pięknej z Gminy Strawczyn 

składam najserdeczniejsze życze-
nia, aby Dzień Kobiet był nie tylko 
8 marca, ale każdego dnia roku. By 
mężczyźni dostrzegali i potrafili do-

cenić Waszą subtelność i wrażliwość, 
a jednocześnie siłę i potencjał. Niech 
okoliczności dnia codziennego ukła-
dają się tak, jak sobie tego życzycie, 
pozwalając realizować się zarówno  

w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 
Drogie Panie, dziękuję Wam  

w imieniu wszystkich mężczyzn za to, 
że czynicie ten świat piękniejszym  

i lepszym!
Piotr Żołądek 

Wicewojewoda Świętokrzyski
Wiceprezes Zarządu  
Wojewódzkiego PSL

Tego jeszcze nie było ! W tym roku, jak wynika z uchwalonego budżetu, gmi-
na zainwestuje 34.962 tys. zł, co stanowi 60,6 proc. tegorocznego budżetu gminy. 
Zadania, przewidziane do realizacji, pochłoną 3.470 tys. zł, zaś w ramach nakła-
dów wieloletnich wykorzysta się sumę 31.492 tys. zł.

rzyszącą (drogi, parkingi, ciągi komunika-
cyjne,  itp.). Na okres zimy prace przerwa-
no, ale wykonawcy z początkiem marca 
weszli na plac budowy i zabrali się ostro 
do roboty. Z zadaniami tymi muszą się bo-
wiem uporać do końca października br.

- zbiornik wodny w Strawczynie – 
o tej inwestycji pisaliśmy wielokrotnie, 
przypomnijmy tylko, że będzie to akwen  
(zbiornik boczny) o pow. ok. 10 hektarów, 
z oświetloną promenadą o szerokości 4 m 
(dookoła zalewu), utwardzoną kostką bru-
kową, od strony północno – wschodniej 
prowadzić będzie droga dojazdowa, przy 
zbiorniku wybudowany zostanie parking 

dla ok. 100 samochodów, od stro-
ny północnej – powstanie molo  
o długości 24 m (szerokości: 4 – 5 
m). Wodę do zbiornika doprowadzi 
się rurociągami grawitacyjnymi ze 
strugi Olszówka i cieku od Mokre-
go Boru. Na Olszówce wybuduje się 
dwa przepusty wodne. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na rok 
bieżący.

- kanalizacja sanitarna  
w Chełmcach, o długości 25.653 
m, z przerzutem ścieków do Straw-
czynka. Zakończenie inwestycji  
– w 2011 roku.

- kanalizacja sanitarna Ruda 
Strawczyńska – Kuźniaki – zakoń-
czenie w roku bieżącym.

- zagospodarowanie centrum 
Strawczyna – zlikwidowano staw 
przy ul. Szkolnej, na którym (oraz  
w bezpośrednim sąsiedztwie) powsta-
nie miejsce rekreacji i wypoczynku  
z placykiem zabaw dla dzieci, altaną 
z grillem, fontanną, ciągami pieszy-
mi, zielenią, ławeczkami i oświetle-
niem. Inwestycja ma być wykonana 
do końca października br.

- Centrum sportowo - rekreacyjne  
w Promniku – przewiduje się wybudowa-
nie boisk wielofunkcyjnych przy ul. Stawo-
wej oraz zagospodarowanie (oczyszczenie, 
uregulowanie skarp) stawu. Prace mają być 
wykonane do końca października br.

- przebudowa drogi powiatowej: Pio-
trowice – Oblęgorek – Chełmce –Prom-
nik – etap I – inwestycja Starostwa Po-
wiatowego, współfinansowana przez naszą 
gminę. 

- ZPO Strawczyn – roboty budowla-
ne, wymiana instalacji c.o., wymiana po-
sadzek na I i II piętrze, wykonanie tynków 
wewnętrznych na poddaszu (wraz z in-
stalacją c.o.) – prace mają być wykonane 
przed rozpoczęciem nowego roku szkolne-
go 2010/2011.

Ponadto w zadaniach inwestycyjnych 
na rok bieżący przewidziano: budowę 
krótkich odcinków wodociągu i kanalizacji  
w Strawczynie, Promniku i Oblęgorku, 
wykonanie projektu budowlano - wyko-
nawczego drogi wojewódzkiej Częstocho-
wa - Włoszczowice – Kielce, budowę par-
kingów przy drodze gminnej w Chełmcach 
oraz w Strawczynie (ul. Ogrodowa), wy-

kup kolejnych gruntów pod zbiornik wod-
ny w Strawczynie, informatyzację Urzędu 
Gminnego, wymianę okien w budynku SP 
w Korczynie, zakup pieca c.o. dla ZPO  
w Promniku, wymianę pokrycia dacho-
wego, wraz z orynnowaniem, na świetlicy  
i sali sportowej w ZPO Oblęgorek oraz za-
kup: komputerów dla ZPO w Strawczynie, 
urządzeń na plac zabaw w ramach progra-
mu „Małe przedszkole – wielka szansa” 
oraz tablic interaktywnych w ramach pro-
gramu „Akademia spełnionych marzeń”.

Ponadto w sołectwach będą realizo-
wane mniejsze zadania inwestycyjne,  
w ramach Funduszu Sołeckiego, na który 
przeznaczono 228,5 tys. zł.

Gmina uwzględniła w budżecie 400 tys. 
zł na dofinansowanie rozbudowy ośrodka 
zdrowia w Strawczynie.

W ramach zadań wieloletnich ujęto 
również zakup pojemników na odpady sta-
łe o poj.110 litrów.

Wysiłek inwestycyjny będzie więc 
ogromny a satysfakcja – po zrealizowaniu 
tego programu – nie mniejsza.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Kosowski

Trwają prace przy budowie zbiornika wodnego w Strawczynie.
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Wójt gminy zwraca się do miesz-
kańców, którzy dysponują takimi kwia-
tami a chcieliby się ich pozbyć, bo np. 
nie mieszczą się już w mieszkaniach. 
Na pewno znajdą one miejsce w nowo 
urządzanej palmiarni ! Wójt prosi  

Kwiaty do palmiarni
W Strawczynku trwa budowa kolejnego etapu Centrum Sportowo -Re-

kreacyjnego. Jego ukończenie przewidziano w połowie przyszłego roku. Jed-
nym z obiektów centrum będzie palmiarnia – miejsce rekreacji i wypoczyn-
ku, wyposażone w piękną zieleń, m.in. duże, ozdobne kwiaty.

o przekazywanie tych ozdobnych roślin 
dla potrzeb nowo budowanego obiektu. 
Będzie to osobisty wkład mieszkańca 
w urządzenie nowego, pięknego obiek-
tu, który stanie sie dumą naszej gminy.

Gminny Ośrodek Kultury, zorgani-
zował wspólnie z ZPO w Strawczynie, 
15 – 16 lutego br., dla 28 osób, wyjazd na 
narty, na stok narciarski, do Tumlina.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni  
z kursu jazdy na nartach, który poprowa-
dził Michał Dziura – pracownik GOK, 
instruktor narciarstwa.

Wypad na narty

Pamiątkowa fotka z wypadu na narty  
do Tumlina.

23 lutego br., z udziałem wójta Ta-
deusza Tkaczyka, odbyło się spotka-
nie osób zainteresowanych zdobyciem 
uprawnień ratownika wodnego z in-
struktorem Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego.

Wójt gminny zaoferował pokrycie 
kosztów kursu 12 wybranym kandydatom. 
Instruktor WOPR przedstawił warunki 
jakie muszą spełnić, by uzyskać stopień 
ratownika młodszego. Wyznaczono dzień 
– 28 lutego br., w którym - na basenie kry-
tym w Kielcach - przeprowadzono egzamin  
z pływania i wyselekcjonowano 12 osób 
(z 40 kandydatów) spełniających wymogi. 
Są to: Krzysztof Ciołak, Michał Dziura, 
Rafał Malicki, Jacek Szafarczyk, Domi-
nik Woźniak, Monika Kukulska, Miko-
łaj Kukulski, Tomasz Jarząbek, Łukasz 
Suchenia, Miłosz Cedro, Marcin Kukul-
ski oraz Norbert Wychowaniec.

Osoby te, przez sześć tygodni, będą 
uczestniczyć w zajęciach z obsługi pod-
stawowego sprzętu ratunkowego, udzie-
lania pierwszej pomocy, z prowadzenia 
podstawowych działań profilaktycznych  
i prewencyjnych oraz zapewnienia bezpie-
czeństwa na basenach sportowych i pły-
walniach. (J.)

Konkurs na ratowników 
wodnych rozstrzygnięty

Walne Zebranie Członków LGD „Dorzecze Bobrzy”

Wielkie porządki
Kolejne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 

Bobrzy”, zorganizowane tym razem w świetlicy wiejskiej w Tumlinie (trochę za 
ciasno), 11 marca br., poświęcone było przede wszystkim porządkowaniu spraw 
zaległych: organizacyjnych i formalnych.

finansową oraz poprzedniego prezesa za-
rządu. Nowy prezes – Jarosław Wałek 
obiecał, że teraz takie „wpadki” nie będą 
miały miejsca.

W sprawozdaniu z działalności obec-
nego zarządu, prezes J. Wałek wymie-
nił dokonania LGD w ostatnim okresie, 
podkreślając, że są one znaczące. Przede 
wszystkim uporządkowano sprawy finan-
sowe i doprowadzono do realizacji kilku 

Pozwoliło na to zaangażowanie radcy 
prawnego - Łukasza Chlebnego, któ-
ry wyjaśnił na czym polegały dotych-
czasowe błędy i niedopatrzenia. Przede 
wszystkim powtórzono procedurę odwo-
łania członków Zarządu LGD: prezesa – 
Andrzeja Paździerza (rezygnacja na wła-
sną prośbę) oraz wiceprezesów: Justyny 
Ślewy i Anny Gad (także rezygnacje 
na własną prośbę). To samo dotyczyło 
członków Rady LGD: Tomasza Zbróga, 
Zbigniew Zagdańskiego oraz Justyny 
Dziubeły (w tym przypadku - na wniosek 
przewodniczącego Rady). Walne odwo-
łało te osoby w głosowaniu tajny, podej-
mując jednocześnie stosowne uchwały.

W miejsce odwołanych członków 
władz LGD, zebranie, w głosowaniu taj-
nym, wybrało inne osoby: na wicepreze-
sów zarządu: Andrzeja Paździerza (Pie-
koszów), Lidię Putowską (Zagnańsk) 
oraz Kamilę Grelę – Oleś  (Strawczyn). 
Radę LGD uzupełniono o: Łukasza Kró-
lika (Mniów), Jana Łakomca (Straw-
czyn) oraz Ewę Kitę (Zagnańsk).

Walne zatwierdziło sprawozdanie fi-
nansowe LGD za rok 2008: w dyskusji 
wyrażono ubolewanie z tytułu opóźnie-
nia tego faktu, obciążając winą służbę 

projektów, które przyspożyły gminom 
wielu korzyści, zarówno w inwestycjach 
jak i rozwoju małych firm, a także wzbo-
gacaniu wiedzy mieszkańców. Zmie-
niono siedzibę Biura LGD, która mieści 
się obecnie w pomieszczeniach dawnej 
plebanii, przy kościele w Kostomło-
tach. Najważniejszym jednak zadaniem 
– czytamy w „Roczniku Stowarzyszenia 
2009” - jest poprawne przeprowadzanie 
konkursów na rok 2010. W harmonogra-
mie zapisano dwa takie przedsięwzięcia: 
w II kwartale br. ogłoszony zostanie na-
bór wniosków w ramach działania „Małe 
granty” (możliwość uzyskania 25 tys. 
zł), zaś w III kwartale – nabór wniosków  
w konkursie „Odnowa wsi”. Szczegóły 
na stronach internetowych LGD: www.
dorzeczebobrzy.eu

Walne zebranie upoważniło zarząd 
do zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju  
i dokonało zmian w LSR oraz w statucie 
stowarzyszenia. Przyjęto także uchwałę 
w sprawie składek członkowskich, które 
utrzymano na dotychczasowym pozio-
mie: 30 zł/rok od podmiotów gospodar-
czych oraz 12 zł/rok o członków stowa-
rzyszenia. (Kos.)
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Zakład budowlany Mariana Gila – jeden z najlepszych w kraju

Zapraszamy miłośników wędkarstwa 
na spotkanie organizacyjno - założyciel-
skie „Stowarzyszenia Wędkarskiego”  
w Strawczynie.

Zebranie odbędzie się w świetlicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie 
- 10 kwietnia br. (sobota) o godz. 10oo.

   Organizator

Uwaga, wędkarze !

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Strawczynie (parter Urzędu Gmi-
ny), tel.: 345-95-40, zaprasza czytel-
ników: w poniedziałki, w godz.: 10.00 
- 18.00, we wtorki: 7.30 - 15.30, w śro-
dy: 10.00 - 18.00, w czwartki: 10.00 - 
18.00, w piątki: 7.30 - 15.30.

Godziny pracy GBP

Czym zakład, zatrudniający ok. 50 
fachowców budowlanych, z niewielkiej 
miejscowości w naszej gminie, zasłużył 
sobie na takie wyróżnienie ?

Firma Mariana Gila działa na polskim 
rynku budowlanym już od 1998 roku, 
specjalizując się w wykonywaniu tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz w ro-
botach modernizacyjnych.

- Wszystko zaczęło się przed kilkuna-
stu laty od produkcji przepustów drogo-
wych z betonu oraz ogrodzeń – wspomina 
Marian Gil. Potem przyszły usługi bu-
dowlane: układanie tynków cementowo – 
wapiennych i gipsowych oraz wykonywa-
nie ociepleń obiektów. Stopniowo zakres 
usług poszerzał się, zaczęliśmy być pod-
wykonawcą znanych firm budowlanych, 
które prowadziły roboty na terenie całego 
kraju. Z bardziej znanych obiektów war-
to wymienić choćby Zamek Królewski  
w Warszawie, gdzie prowadziliśmy robo-
ty budowlane przy wymianie klimatyzacji 
oraz Pałac Pod Blachą w zespole zamko-
wym. Tutaj mieliśmy zajęcie przez pełne 
trzy lata...

Zlecenia na tak prestiżowe budowy 
przyniosły firmie dobrą opinię i uznanie, 
które zaprocentowały w dalszej działal-
ności. Właściciel firmy na brak zleceń nie 
narzeka: obecnie prowadzi roboty m.in. 
na budowie nowego stadionu piłkarskie-
go „Wisły” Kraków, wykonując tam tynki 
pod trybunami dla widzów, na budowie 
szpitala wojewódzkiego na kieleckim 
Czarnowie, także szpitala w Morawicy. 
Ostatnie zlecenie, to wykonanie tynków 
na bloku mieszkalnym przy ul. Jagielloń-
skiej w Kielcach.

- Rynek budowlany, niestety, kurczy 
się w Polsce – kontynuuje p. Marian. Co-
raz trudniej o zlecenia, albowiem kryzys 
gospodarczy dosięgnął także budownic-
two. Nam udaje się jakoś, jak na razie, 
omijać te budowlane mielizny. Żeby 
sprostać zadaniom tego roku, musiałem 
zatrudnić kilka osób, przewiduję dalszy 
nabór, ale u mnie na pracę mogą liczyć 
tylko rzetelni fachowcy. Dla sezonowych 
„obiboków” miejsca na moich budowach 
nie ma. 

Obecnie firma zatrudnia około 50 fa-
chowców, którzy tworzą wyspecjalizo-
wane brygady. Ich szefowie odpowiadają 
za jakość wykonanych prac oraz dotrzy-
mywanie terminów. Szef, choć ciągle jest 
w tzw. rozjazdach, nie mógłby sobie po-

zwolić na codzienny nadzór wszystkich 
budów, które są zlokalizowane w całej, 
południowej Polsce. Musi więc liczyć na 
odpowiedzialność swoich brygad.

W tajemnicy Marian Gil przyznał, że 
„kroją” mu się kolejne budowy w Kiel-
cach, które ostatnio bardzo postawiły 
na inwestycje i jest tutaj naprawdę dużo 
budowlanej roboty. To cieszy, bo ludzie 
mogą liczyć na pracę i godziwe zarobki.

Orzeł z Huciska
Kapituła i organizatorzy Konkursu Orły Budownictwa 2009, pod patro-

natem Ministerstwa Infrastruktury, przyznały II miejsce w kraju, w kategorii 
„modernizacja obiektów”, Zakładowi Przemysłowo – Usługowemu Mariana 
Gila z Huciska. Statuetkę i okolicznościowy dyplom wręczono laureatowi pod-
czas wielkiej gali w Warszawie.

Firma z Huciska jest dobrym part-
nerem wielu hurtowni budowlanych  
w Polsce. Niedawno Marian Gil otrzymał 
statuetkę Lidera od KREISELA dla naj-
lepszych klientów.

- Te wyróżnienia cieszą, bo są dowo-
dem, że warto dobrze pracować i zyski-
wać dobre imię – dzieli się refleksją szef 
firmy z Huciska.

Dodajmy, że jej właściciel potrafi się 
dzielić z innymi swoimi korzyściami: jest 
sponsorem wielu przedsięwzięć sportowo-
rekreacyjnych, np. „Strawczynady”, „Ma-
jówki” oblęgorskich „Jagienek”, wspiera 
OSP w Hucisku oraz miejscową szkołę. 
Ostatnio poparł również akcję pomocy dla 
jednej ze szkół polskich na Litwie.

Gratulujemy tych sukcesów i życzymy 
następnych, które rozsławiają nie tylko 
firmę , ale także gminę Strawczyn. (Kos.)

„Orzeł budowlany” z Huciska - Marian Gil (w środku) na gali w Warszawie.
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Po feriach już trochę czasu minęło, a uczniowie Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Oblęgorku nadal wspominają 
feryjne przeżycia. Otóż w przerwie zimowej 45 uczniów Ze-
społu Placówek Oświatowych w Oblęgorku i Szkoły Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyńskiej, pod okiem p. dyrektor 
Henryki Cisowskiej, wyjechało w góry do Zakopanego. 

W wyjeździe uczestniczyli: B. Kabała i E. Bujak ze SP  
w Rudzie Strawczyńskiej oraz nauczyciele z ZPO w Oblęgorku: 
Jarosław Skoczylas i Marcin Zieliński. Cel wyjazdu był je-
den – nauczyć się jazdy na nartach. Wyjazd był realizowany ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach realizowanego projektu 
„Akademia Spełniania Marzeń”, więc uczestnicy nie ponieśli 
żadnych kosztów. 

Organizator zapewnił sprzęt narciarski i opiekę instruktorów, 
nocleg, wyżywienie i transport. Już pierwszego dnia ogromne 
wrażenie wywarł na uczestnikach stok narciarski – HARENDA, 
z którym wszyscy mieli się zmierzyć. Trzeba przyznać, że odwa-
ga uczniów przeszła oczekiwania p. dyrektor. Wszyscy podjęli 
próbę walki ze stokiem i już po 2 dniach nauki szusowali pod 
czujnym okiem nauczycieli. Uczniów zaskoczyły umiejętności 
narciarskie p. dyrektor i p. J. Skoczylasa, którzy pokonywali co-
raz to trudniejsze stoki. 

Ogromną radość sprawił prawdziwy kulig z pochodniami. 
Przy ognisko pieczono kiełbaski i można było zaśpiewać z gó-
ralem. Wspaniały pobyt się skończył i teraz trzeba się wziąć za 
naukę.

W szkole w Oblęgorku 
spełniają się marzenia

W okresie między sesjami Rady Gminy, tj. od 28 stycz-
nia do 12 marca br., wójt gminy wykonywał bądź nadzoro-
wał prace związane z określeniem sposobu realizacji uchwał 
Rady Gminy, przygotowaniem projektów uchwał, analizą 
wniosków komisji RG, przygotowaniem sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy za 2009 rok oraz informacji z wyko-
nania założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy za 2009 
rok.

Kontynuowane są prace przy budowie: zbiornika wodnego 
w Strawczynie, kanalizacji sanitarnej w Rudzie Strawczyńskiej, 
Kuźniakach i Chełmcach, trwają roboty budowlane przy II i III 
etapie budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczyn-
ku. Prowadzone są prace planistyczne przy miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Hucisko, 
Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgór i Straw-
czyn. Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie, w ramach 
PROW, na: zagospodarowanie terenu wokół źródła w Oblęgorze,  
budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Chełmcach oraz 
budowę chodnika przy drodze gminnej (od drogi wojewódzkiej  
w kierunku kościoła).

Na prośbę dyrekcji RCKiK w Kielcach, GOK zorganizował 
31 stycznia br. akcję „Krew darem życia”: 87 dawców przekaza-
ło prawie 40 litrów tego cennego leku. 

Na początku lutego br., w sali gimnastycznej w Strawczy-
nie, rozegrany został Turniej Piłki Nożnej Halowej, w którym 
wystartowało 12 drużyn. Zwycięzcą została drużyna „Blaszki”  
ze Strawczynka.

Na początku marca br. GOK zorganizował badanie słuchu 
dla osób po 50. roku życia i słabo słyszących. Badania przepro-
wadziło Centrum Badania Słuchu APH-MED. z Warszawy.

Odbyła się comiesięczna narada kadry kierowniczej UG  
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Wójt uczest-
niczył w zebraniach wiejskich, organizowanych przez sołtysów 
w miejscowościach: Ruda Strawczyńska, Niedźwiedź, Kuźnia-
ki oraz w zebraniach sprawozdawczych OSP w Strawczynie  
i Promniku.

Wójt informuje, że podpisano: preumowę na dofinansowa-
nie, w ramach RPO, zadania pn. „Budowa Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w Strawczynku” – kryta pływalnia oraz aneks 
na dofinansowanie, w ramach PROW, zakupu pojemników na 
odpady stałe.

Wójt uczestniczył w wielu spotkaniach, seminariach, posie-
dzeniach różnych organizacji i instytucji poza terenem gminy. 
Wójt wydał w tym okresie osiem zarządzeń w sprawach istot-
nych dla funkcjonowania gminy.

Z prac wójta między  
sesjami Rady Gminy

Sklep piekarniczy Zachariaszów, zlokalizowany w sa-
mym centrum Strawczyna, przy ul. Żeromskiego, od wielu 
lat zaopatrywał mieszkańców w smaczne i zdrowe pieczy-
wo własnej produkcji. 

Ostatnio - 8 marca, jakby w prezencie na Dzień Kobiet - 
Wiesława i Maciej Zachariaszowie otwarli odnowiony sklep 
piekarniczo – masarski, który oferuje pieczywo z własnej pie-
karni oraz wyroby mięsno-wędliniarskie ze Słupi (Pijanowa). 
Można tutaj kupić świeżutki chleb, różnych odmian, m.in.:  
z cebulą, graham, z foremki małej u dużej oraz okrągły, szcze-
gólnie ceniony sobie przez klientów. Ponadto: bułeczki: zwy-
kle, grahamki, paluchy, rogale słodkie z nadzieniem i bez, 
bułki słodkie, placek drożdżowy, rozetki, precelki, obwarzanki  
a także pizze – małe i duże. 

Sklep czynny jest codziennie od godz.7.00 przez sześć dni 
w tygodniu. Warto go odwiedzać, bo można tutaj kupić na-
prawdę dobry towar.

Tak prezentuje się nowo otwarta placówka handlowa w cen-
trum Strawczyna.

Do Zachariaszów  
po chrupiące bułeczki !
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Rozpoczęły się zapisy do X Turnie-
ju Piłki Nożnej „Z podwórka na sta-
dion o Puchar Tymbarku”. Najlepsze 
drużyny chłopców i dziewcząt, które 
zdobędą Puchar Tymbarku oraz ty-
tuł Mistrzów Polski, w kategorii U-10,  
w nagrodę spełnią swoje marzenia i wy-
jadą na legendarny stadion San Siro. 

Rozgrywki w ramach X edycji turnie-
ju rozpoczną się wkrótce po zakończeniu 
zapisów, które potrwają do 28 marca. 
Każdy trener, którego drużyna zagra w 
turnieju, otrzyma koszulkę reprezenta-
cji Polski. Młodzi piłkarze zmierzą się 
najpierw na etapie gminnym i powiato-
wym. Drużyny, które zwycięsko przej-
dą ten etap rywalizacji, wezmą udział 
w 16 finałach wojewódzkich. Najlepsze 
zespoły z poszczególnych województw 
wyjadą na cztery kilkunastodniowe obo-
zy szkoleniowe.

Ogólnopolski Finał Turnieju zostanie 
rozegrany we wrześniu. O Puchar Tym-
barku oraz tytuł Mistrzów Polski w ka-
tegorii U-10, będzie walczyć 16 najlep-
szych drużyn (po 8 zespołów chłopców  
i dziewczynek). Szczegółowe informacje 
o turnieju znajdują się na stronach:

www.zpodworkanastadion.pl oraz 
www.uks.info.pl

Najlepsi pojadą na San Siro !

Droga wojewódzka przez Strawczyn ogołocona z drzew

„Z podwórka  
na stadion”

Wszystko zaczęło się w 2007 roku, 
kiedy to gwałtowne wichury połama-
ły wiele konarów stojących przy dro-
dze drzew, powodując zagrożenie dla 
ruchu pojazdów oraz pieszych. Wtedy 
to ŚZDW podjął decyzję o wycince 78 
drzew przy drodze nr 748 (od Bugaja do 
Rudy Strawczyńskiej) oraz blisko set-
ki drzew przy drodze wojewódzkiej nr 
786, na odcinku od Micigózdu do Rudy 
Strawczyńskiej, przez Promnik.

ŚZDW zwrócił się do Urzędu Gmi-
ny w Strawczynie z prośbą o wydanie 
zgody na wycinkę drzew stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa na tych dro-
gach. Pracownicy Obwodu Drogowego 
w Zgórsku, wspólnie z pracownikami 
Urzędu Gminy, dokonali oględzin drzew, 
na podstawie czego wydano zezwolenie 
– decyzję z 16 sierpnia 2008 r. W uzasad-
nieniu napisano m.in., iż wytypowane do 

Piły poszły w ruch !
Kilkadziesiąt drzew, m.in.: jesionów, lip, wierzb, topoli i sosen, wycięto ostat-

nio przy drodze wojewódzkiej od Bugaja aż do Rudy Strawczyńskiej. Była to 
decyzja administratora drogi – Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
podjęta, podobno, w interesie mieszkańców, przede wszystkim kierowców.

wycinki drzewa są częściowo uschnięte, 
kruche i łamliwe, wiele konarów zwisa 
niebezpiecznie nad drogami oraz trakcja-

mi energetycznymi średniego napięcia  
a także nad niektórymi zabudowaniami. 

Piły poszły w ruch, między innymi na 
początku tego roku.

We wniosku do Urzędu Gminy, 
ŚZDW zobowiązał się jednocześnie do 
zasadzenia nowych drzew, głównie ja-
rząbów i klonów, charakteryzujących się 
większą odpornością. Do końca 2008 r. 
miano wsadzić 200 drzewek. Jak dotąd, 
zobaczyć można jedynie kikuty ściętych 
drzew, nowych nie posadzono...(Kos.)

Drogę wojewódzką przez Strawczyn i Strawczynek ogołocono z kilkudziesięcioletnich 
drzew niebezpiecznych dla ruchu drogowego. W ich miejsce miano posadzić nowe.



Adresy: Gminny Ośrodek Kultury Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
                                           e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

Zmieniły się numery telefonów w Urzędzie Gminy  
oraz w niektórych jednostkach organizacyjnych gminy.  

Oto one:

Centrala Urzędu Gminy:  
41/ 30-38-002, 30-38-00, 30-38-005
sekretarz gminy: wew.:  32,
skarbnik gminy :  34, 
działalność gospodarcza:  45,
ewidencja ludności:  43,
Urząd Stanu Cywilnego:  41,
zamówienia publiczne, bezrobocie:  35, 
drogowiec:  52, 
księgowość:  42, 
Zakład Gospodarki Komunalnej:  59, 
budowlaniec:  41/30-30-576,
podatki:  30-38-678,
rolnictwo:  30-38-630,
oświata:  30-38-019,
biblioteka:  345-95-40,
Gminny Ośrodek Kultury:  30-38-635,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:  30-38-018,
oczyszczalnia ścieków:  30-38-410,
Ośrodek Zdrowia:  30-38-006,
Ośrodek Zdrowia w Oblęgorku:  30-30-427,
Komisariat Policji:  30-38-007, 
 349-37-97,
 349-36-97,
filia komunikacji:  30-38-747,
obwód drogowy w Strawczynku:  30-38-777,
poczta:  30-38-020 

Ważne telefony

Wieczór poezji romantycznej
W Oblęgorku

Wiosenny start Lechii

Decyzją Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Pił-
ki Nożnej, 21 marca br. rozpoczyna sie runda wiosenna 
rozgrywek ligi okręgowej, w której tak świetnie radzi sobie 
Lechia Strawczyn. 

Przypomnijmy, że w rozgrywkach jesiennych nasza druży-
na zajęła II miejsce w tabeli, zdobywając w 16 meczach 35 
punktów, strzelając 54 bramki i tracąc 21 (I miejsce zajmuje 
GKS Nowiny z 39 pkt.). Lechia odniosła 7 zwycięstw u siebie 
oraz 4 na wyjazdach.

Przygotowania do rundy wiosennej Lechia rozpoczęła już 
12 stycznia pod wodzą Władysława Starościaka. Korzystając 
z uprzejmości dyrektor ZPO w Strawczynie Elżbiety Błasz-
czyk, zespół  trenował w sali gimnastycznej szkoły.  Piłkarze 
bardzo poważnie potraktowali treningi i uwagi trenera, co -  
miejmy nadzieję - udowodnią  na boisku.

Zespół rozegrał kilka sparingów: Lechia – Samsonów 5 : 4, 
Lechia – Pierzchnica  3 : 2, Piaskowianka – Lechia 2 : 4, Astra 
– Lechia  5 : 3, Lechia – Orlęta Kielce  1 : 1

Szeregi pierwszego zespołu wzmocnił wychowanek klubu 
Adam Nawara a odeszli zawodnicy: Grzegorz Opara i - być 
może - Mateusz Kaniowski.

Rozgrywki wiosenne, w sezonie 2009/2010, „Lechia” 
rozpocznie 28 marca br. meczem z Wichrem Miedziana Góra 
(przełożony mecz z Samsonem Samsonów, planowany na 14 
marca, odbędzie się 7 kwietnia).

21 marca: Lechia pauzuje,
28 marca, godz. 15.00: Wicher Miedziana Góra – Lechia,
3 kwietnia, godz.: 11.00: Lechia – Moravia Morawica,
11 kwietnia, godz.: 15.00: Nidzianka Bieliny – Lechia,
18 kwietnia, godz.: 16.00: Lechia – GKS Nowiny,
25 kwietnia, godz.:17.00: Victoria Skalbmierz – Lechia,
2 maja, godz.: 17.00: Lechia – OKS Opatów,
9 maja, godz.: 17.00: Zorza Tempo Pacanów – Lechia,
12 maja, godz.: 17.00: Lechia – Baszta Rytwiany,
16 maja, godz.: 17.00: Skała Tumlin – Lechia,
23 maja, godz.: 17.00: Lechia – Zenit Chmielnik,
30 maja, godz.: 17.00: 
Koprzywianka Koprzywnica – Lechia,
3 czerwca, godz.: 17.00: Lechia – Zryw Łopuszno,
6 czerwca, godz.: 17.00: Unia Sędziszów – Lechia,
13 czerwca, godz.: 17.00: Lechia – GKS Rudki,
20 czerwca, godz.: LZS Samborzec – Lechia.

Terminarz rozgrywek:

Batalia o IV ligę ?

Początek lutego upłynął w Zespole Szkół w Oblęgorku  
pod znakiem „walentynek”. Od początku miesiąca urucho-
miono „pocztę walentynkową”, dzięki której wiele osób do-
wiedziało się, iż jest obiektem czyichś uczuć. 

Odbył się także Wieczór Poezji Miłosnej: uczniowie gimna-
zjum recytowali najpiękniejsze wiersze o miłości M. Pawlikow-
skiej – Jasnorzewskiej, K. I. Gałczyńskiego, Wł. Broniewskie-
go czy też A. Asnyka. Półmrok a płonące świece wprowadziły 
uczestników imprezy w romantyczny nastrój – patrz zdjęcie. 

Wieczór Poezji Miłosnej stał się już imprezą cykliczną i przez 
wszystkich oczekiwaną. Jego popularność świadczy o tym, że 
młodzi ludzie odczuwają potrzebę rozmów o miłości. Nauczy-
cielkom, zaangażowanym w organizację imprezy: p. Agniesz-
ce Kowalskiej – Lasek i p. Annie Rutce, zależało na tym, aby 
uczniowie poznali klasykę liryki miłosnej, aby rozwijali swój 
język, słuchając, jak pięknie można mówić o miłości.

Starania doceniła dyrektor szkoły Henryka Cisowska, która, 
dziękując uczniom, podkreśliła, że potraktowali temat niezwy-
kle dojrzale, a wieczór stał się sprawdzianem ich dojrzałości  
i wrażliwości.


