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Starostowie dożynek Krystyna Olczyk i Tomasz Rogula prze-
kazują wójtowi gminy Tadeuszowi Tkaczykowi bochen chleba 
upieczony z mąki z tegorocznego zboża.

Wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba dekoruje Janusza Ma-
lickiego Brązowym Krzyżem Zasługi.

Sobota i niedziela  
były dla nas !

Strawczynada 2011

Święto Gminy – Strawczynada 2011, odbywające się przez dwa dni: 20 i 21 
sierpnia, przejdzie do historii gminy z kilku względów: po raz pierwszy odbywało 
się w nowym miejscu – na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Straw-
czynku, którego wszyscy nam zazdroszczą, po raz pierwszy odbyły się tutaj Wybo-
ry Miss Lata, po raz pierwszy, podczas tego święta, wybitnym mieszkańcom gminy 
wręczono wysokie odznaczenia państwowe, po raz pierwszy wreszcie jego uczestni-
kom zaproponowano niezwykle różnorodny program rekreacyjno-rozrywkowy.

Sobota, to dzień sportu, a więc: otwar-
te turnieje tenisa ziemnego i piłki siatko-
wej, zakończenie turnieju piłkarskiego 
o puchar wójta (wygrali piłkarze ze Straw-
czynka), turniej piłki nożnej juniorów 
z udziałem 83 uczniów ze szkół gminnych 
– także po raz pierwszy, bieg na milę wo-
kół zalewu – również po raz pierwszy.

Wybory Miss Lata – w szranki o szarfę 
najpiękniejszej stanęło 12 dziewcząt z ca-

łego regionu. Skupiły one liczną, głównie 
męska publiczność, bo rzeczywiście było 
na kogo popatrzeć. Wygrała wprawdzie 
Edyta Boszczyk z Masłowa Drugiego 
(tydzień później sięgnęła w Borkowie po 
szarfę II wicemiss w podsumowaniu ca-
łej, letniej akcji popularnej popołudniów-
ki), ale już dwa następne miejsca zajęły 
mieszkanki Strawczyna: Monika Sękow-
ska i Milena Jarząbek.

Pierwszy dzień Strawczynady za-
kończyła dyskoteka, na której świetnie 
bawili się, w większości młodzi, miesz-
kańcy gminy.

Główne uroczystości odbyły się 
w niedzielę. Zainaugurowała je uroczysta 
msza święta przy ołtarzu polowym, na 
stadionie, przy pływalni OLIMPIC. Po jej 
zakończeniu celebrowano dożynki gmin-
ne według nie zmienianego od lat cere-
moniału. Do zebranych przemówił wójt 
gminy, dziękując rolnikom za tegoroczny 
trud.- Przyrzekam, że zrobię wszystko – 
mówił do zebranych – aby chleba niko-
mu nie zabrakło i żeby był sprawiedliwie 
dzielony !



2 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

Z sesji Rady Gminy

Za dobrą jakość obsługi interesantów

Sesję otworzył przewodniczący RG 
Stanisław Zdyb, witając uczestników 
obrad z wójtem gminy Tadeuszem Tka-
czykiem. Rada przyjęła porządek obrad 
i przeszła do jego realizacji.

W interpelacjach sołtys Huciska 
Anna Kruszewska podniosła problem 
porządku i czystości na chodnikach, 
podkreślając, że nie wszyscy właściciele 
posesji dbają o ich stan. Dotyczy to rów-
nież terenów niezabudowanych.

W odpowiedzi wójt przypomniał, że 
o czystość „swoich” chodników mają 
dbać właściciele nieruchomości. Za 
chodniki przy drogach gminnych, w te-
renie niezabudowanym, odpowiada gmi-
na, ale środki na sprzątanie musi uchwa-
lić Rada Gminy. Za chodniki przy innych 
drogach odpowiadają ich zarządcy.

Następnie wójt złożył informację 
o realizacji uchwał RG oraz o swojej pra-
cy między sesjami (omówienie publiku-
jemy oddzielni). Rada przyjęła uchwały 
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy: zwięk-
szono plan dochodów budżetowych 
o kwotę ponad 515 tys. zł, pochodzących 
m.in. z dotacji marszałka województwa 
z funduszu ochrony gruntów, z kar za 
nieterminowe wykonanie prac przy bu-
dowie centrum sportowo-rekreacyjnego 
w Strawczynku oraz z rezerwy subwencji 
oświatowej. O taką samą kwotę zwięk-
szono plan wydatków budżetowych. 
Pieniądze przeznaczono na najpilniejsze 
potrzeby gminy.

- zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego dla 
sołectw: Oblęgorek i Ruda Strawczyń-
ska. Odrzucono projekt uchwały doty-
czący zmian w sołectwie Promnik (dot. 
lokalizacji zakładu demontażu pojazdów 
– plan nie przewidywał takiej działalno-
ści w tym rejonie),

- zasięgnięcia opinii Komendanta 
Wojewódzkiego Policji o kandydatach 
na ławników (Sławomir Madej, Wiesła-
wa Sękowska i Włodzimierz Szczepań-
ski),

- uchylenia uchwał RG w sprawie 
udziału mieszkańców gminy w budo-
wie kanalizacji i oczyszczalni ścieków 
– na wniosek prokuratury,

- zawarcia umowy z Fundacją 
Rozwoju Dzieci im. J. Amosa Komeń-
skiego dot. prowadzenia ośrodków 
przedszkolnych w gminie (Chełmce 
i Strawczynek).

Rada negatywnie zaopiniowała 
wniosek o likwidację Poradni Schorzeń 
Metabolicznych w Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym w Kielcach.

W tej części obrad wystąpił kierow-
nik SZOZ – lek. med. Grzegorz Midak, 
informując o sytuacji finansowej Ośrod-
ka Zdrowia w Strawczynie, gdzie doko-
nano gruntownej modernizacji tej pla-
cówki (pisaliśmy o tym w poprzednim 
wydaniu „ZS”). Są problemy ze spłatą 
długu wykonawcom tych prac. G. Midak 
zaapelował do radnych o pomoc w reali-
zacji tych zobowiązań.

Wójt gminy podkreślił, iż początko-
wo modernizacja ośrodka miała kosz-
tować milion złotych, okazało się, że 
zakres robót został mocno rozszerzony, 
stąd wzrost kosztów i kłopoty finanso-
we.

- Przecież można było modernizację 
rozłożyć w czasie. Nie ma w budżecie 
gminy środków na pomoc w spłacie dłu-
gu. Liczyliśmy na półtora miliona zło-
tych z Totalizatora Sportowego, niestety, 
tych pieniędzy nie dostaniemy. Jedynym 
rozwiązaniem problemu byłoby zwięk-
szenie zadłużenia gminy, ale przepisy 
nie pozwalają na przekroczenie 60 pro-
cent wpływów do budżetu. Na chwilę 
obecną nie jesteśmy w stanie znaleźć 
tych środków. Przykro mi.

Przewodniczący RG Stanisław Zdyb: 
- Podzielam zdanie p. wójta, że można 
było z pewnych rzeczy zrezygnować. 
Jakieś rozwiązanie musi się jednak zna-
leźć, wójt i kierownik SZOZ powinni się 
spotkać i temat przeanalizować.

W końcowej części obrad przewod-
niczący rady zapoznał radnych z kore-
spondencją jaka wpłynęła pod jego adre-
sem. Na tym sesję zakończono. 

(Kos.)

Żeby zdobyć to miano, trzeba się wy-
kazać wieloma walorami, trzeba spełnić 
mnóstwo warunków jakie stawia Jed-
nostka Certyfikująca Dekra Certyfika-
tion. Jest to bowiem dokument potwier-
dzający świetną jakość usług obsługi 
interesantów i świadczenia usług nie 
tylko przez Urząd Gminy, ale także pod-
ległe mu jednostki organizacyjne.

Okolicznościowy grawerton z rąk 
przedstawiciela Dekra Certyfikation 
Mariusza Detki odebrał wójt gminy Ta-
deusz Tkaczyk.

- Jesteśmy pierwsza gminą wiejską 
w województwie świętokrzyskim szczy-

ISO dla Strawczyna !
ISO, to system zarządzania jakością, to wizytówka każdego podmiotu, który 

może się poszczyć posiadaniem takiego certyfikatu. Miło nam poinformować, że 
takie właśnie wyróżnienie spotkało ostatnio gminę Strawczyn !

cącą się takim certyfikatem – powiedział 
wójt Tadeusz Tkaczyk. To cieszy, ale 
i zobowiązuje do utrzymania poziomu 
świadczenia usług interesantom na tak 
wysokim poziomie.

Warto podkreślić, że certyfikaty, 
według normy ISO 9001: 2008, mają 
także urzędy: Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, Urząd 
Miasta w Kielcach, Starostwo Powia-
towe w Kielcach oraz Urząd Miasta 
w Ostrowcu Św. Miło się znaleźć w ta-
kim towarzystwie. Gratulujemy !

Dobre wieści dla rodziców  
z Chełmiec i Strawczynka

SZOS będzie miał problemy ze spłatą długu
Kolejna sesja Rady Gminy obradowała 12 sierpnia br. Radni przyjęli kil-

ka ważnych dla gminy uchwał, m.in. w sprawie przedłużenia funkcjonowania 
dwóch oddziałów przedszkolnych w Chełmcach i Strawczynku, dokonali zmian 
w budżecie gminy na rok bieżący oraz wysłuchali informacji kierownika Samo-
rządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej o sytuacji finansowej ośrodka zdrowia 
w Strawczynie.
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Zawody sędziowała profesjonalna ko-
misja PSP z Kielc, pod przewodnictwem 
kpt. Mariusza Góry – dowódcy Jednost-
ki Ratowniczo -Gaśniczej nr 2 z Kielc.

Zawody składały się z dwóch konku-
rencji: tzw. sztafety, podczas której stra-
żacy musieli pokonać 350-metrowy tor 
przeszkód oraz „bojówki”- zawodnicy 
musieli stworzyć linie ssawną i tłoczną 
oraz trafić strumieniem wody do tarcz 
i palików. Wszystkie te konkurencje od-
bywały się na czas i z zachowaniem wy-
mogów regulaminowych. Każde odstęp-
stwo od regulaminu zawodów wiązało się 
z punktami karnymi.

Zawody, to widowisko interesujące 
i emocjonujące zarówno dla biorących 
w nich strażaków, jak i dla kibiców po-
szczególnych drużyn. To bardzo sportowa 
rywalizacja, w której stoper i dokładność 
odgrywają najważniejszą rolę.

OSP Promnik  
najlepsza !

Najpierw wystartowały drużyny 
młodzieżowe: spośród dwóch dziewczę-
cych teamów ze Strawczyna i Promnika, 
lepszymi okazały się przedstawicielki 
OSP Strawczyn. Spośród trzech drużyn 
chłopięcych I miejsce zajął zespół OSP – 
Promnik I, II – Promnik II, trzecie miejsce 
zajęła drużyna OSP ze Strawczyna.

Wystartowały także dwie drużyny 
żeńskie z OSP Promnik i OSP Strawczyn. 
Wygrały panie z Promnika.

Najwięcej emocji dostarczyło współ-
zawodnictwo seniorów: do walki stanę-
ły drużyny: dwie z Promnika i dwie ze 
Strawczyna oraz po jednej z Chełmiec, 
Oblęgorka, Huciska i Strawczynka.

Zawodnicy przystąpili do zawodów 
niezwykle skoncentrowani i - co tu ukry-
wać – mocno podenerwowani, albowiem 
zwycięstwo w tych zawodach dawało 
udział z zawodach powiatowych.

Po raz pierwszy boisko nowo powstałego Centrum Sportowo - Rekreacyjne-
go w Strawczynku stało się - 28 sierpnia br. - areną gminnych zawodów spor-
towo-pożarniczych. Startowało w nich osiem drużyn seniorskich męskich, dwie 
kobiecie oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewczęce i chłopięce.

Komisja miała sporo pracy, zanim 
ogłosiła werdykt. Oto wyniki:

I miejsce w gminnych zawodach 
zajęła drużyna OSP Promnik II, na 
II miejscu uplasowała się drużyna 
OSP Strawczyn I, trzecie miejsce zajął 
Promnik II.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
wójta gminy Tadeusza Tkaczyka, który 
wręczył je osobiście, gratulując straża-
kom wysokiego poziomu wyszkolenia, 
woli walki i wielkiego zaangażowania.

Bardzo nieprzyjemnym „zgrzytem”, 
przed wręczeniem nagród, było osten-
tacyjne opuszczenie płyty boiska przez 
dwie drużyny OSP ze Strawczyna, które 
nie chciały się pogodzić z decyzją komisji 
sędziowskiej.

- To nie po strażacku, tak nie zacho-
wują się gospodarze zawodów – dało się 
słyszeć głosy komentarza wśród kibiców.

Przegrywać też trzeba umieć !
*

W najbliższą niedzielę – 18 wrze-
śnia br., na boisku Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnego w Strawczynku, od-
będą się Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze. Wezmą w nich udział także 
zwycięskie zespoły OSP z naszej gminy. 
Zapraszamy publiczność na tę atrak-
cyjną imprezę. (J.K.)

Nadzorował także realizację inwesty-
cji - i tak: dokonano poprawy nawierzchni 
dróg gminnych w Rudzie Strawczyńskiej 
(droga do ujęcia wody), Promniku (odci-
nek do ul. Madejówka, ul. Starowiejska, 
ul. Strażacka i do p. Wilk), Kuźniaki - Po-
ciejów, Oblęgór – Widoma (ul. Zagórna) 
i Gace (ul. Kalinowa), Chełmce ( ul. Za-
mokradle, ul. Klonowa i część ul. Space-
rowej.

Destruktem poprawiono stan odcinków 
dróg gminnych: Oblęgór – ul. Wspólna, 
Oblęgorek – ulice: Widok i Krajobrazowa, 
Strawczyn – część drogi do zbiornika wod-
nego.

Zakończono budowę kanalizacji sani-
tarnej w Chełmcach, z przerzutem ścieków 
do Strawczynka.

27 czerwca br. odbyła się wizytacja 
gminy w związku z nominowaniem do ty-
tułu „Lidera Polskiej Ekologii”.

Ponadto: zakończono prace i doko-
nano odbioru zadania pn. „Modernizacja 
ścieżki – dojścia do kapliczki św. Rozalii 
na Perzowej Górze”, dokonano odbioru za-
dania pn. „Zagospodarowanie terenu przy 
źródle w Oblęgórze.” Trwają prace plani-

styczne dot. zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego sołectw: 
Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, 
Niedźwiedź, Oblęgór, Strawczyn.

Podpisano aneks do umowy o dofinan-
sowanie rozłożenia na 2 etapy i wydłuże-
nia czasu realizacji zadania pn. „Zmiana 
sposobu użytkowania części pomieszczeń 
SP w Korczynie z przeznaczeniem na 
świetlicę wiejską oraz zagospodarowa-
niem terenu”. Podpisano także aneks do 
umowy o dofinansowanie, dot. wydłużenia 
czasu realizacji zagospodarowania cen-
trum Chełmiec. 

Przystąpiono do realizacji zadania pn. 
„Zagospodarowanie terenu przy zbiorni-
ku wodnym w Strawczynie”, w ramach 
PROW.

W zakresie oświaty: do UG wpłynę-
ła decyzja o zwiększeniu części subwencji 
oświatowej o kwotę 250 tys. zł. W ramach 
rządowego programu pn. „Wyprawka 
szkolna” wystąpiono o dofinansowanie 
zakupu podręczników dla 93 uczniów na 
kwotę 19,6 tys. zł. Przedłużono pełnienie 
stanowiska dyrektorki ZPO w Promniku, 
na kolejne pięć lat, Elżbiecie Gieroń.

W zakresie kultury i sportu: od 27 
czerwca do 20 lipca br., w świetlicy wiej-
skiej w Oblęgorku, realizowano projekt 
„Pożyteczne wakacje”, współfinansowany 
przez Fundację Rozwoju Wsi. Skorzystały 
z niego dzieci przebywające w okresie wa-
kacji w swoich domach. Zapewniono im 
atrakcyjny program rekreacyjny.

W lipcu, na krytej pływalni, zorganizo-
wano letni kurs nauki pływania dla 5 grup 
15-osobowych. W sierpniu akcję powtó-
rzono. Tamże, od 25 lipca do 5 sierpnia, 
odbyły się półkolonie dla dzieci i młodzie-
ży (razem 60 osób).

W lipcu odbyła się I i II faza audytu ze-
wnętrznego Systemu Zarządzania Jakością 
(ISO). Urząd Gminy, wraz z jednostkami 
organizacyjnymi (GOPS i ZGK), został re-
komendowany do otrzymania Certyfikatu 
Normy Jakości 9001 – 2008.

Wójt informuje, iż gmina Strawczyn 
zajęła VII miejsce w kategorii gmin wiej-
skich, w rankingu samorządów „Rzecz-
pospolitej”.18 lipca w Warszawie wójt 
odebrał dyplom od Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka 
oraz Ministra Rozwoju Gospodarczego 
Elżbiety Bieńkowskiej.

W omawianym okresie wójt uczest-
niczył w licznych naradach, spotkaniach, 
wyjazdach (m.in. do Niemiec, w ramach 
projektu Comenius), reprezentując naszą 
gminę.

W tym okresie wójt wydał 17 zarządzeń 
dotyczących ważnych dla gminy spraw.

Z prac wójta  
między sesjami Rady Gminy

Od sesji - 21 czerwca br. – wójt wykonywał bądź nadzorował zadania w za-
kresie: określenia sposobu realizacji uchwał rady, analizy wniosków komisji 
RG, przygotowania projektów nowych uchwał oraz realizacji budżetu gminy.
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I rzeczywiści na stadionie ustawiono 
stoły z setkami bochenków, które następ-
nie rozdano uczestnikom święta gminy. 
Wcześniej gospodarze tegorocznych do-
żynek: Krystyna Olczyk i Tomasz Ro-
gula z Rudy Strawczyńskiej przekazali 
wójtowi tradycyjny bochen chleba upie-
czony z mąki ze zboża z tegorocznych 
zbiorów.

Podniosłym momentem było wręcze-
nie, przez obecną na święcie wojewodę 
Bożentynę Pałkę – Korubę, odznaczeń 
państwowych: Srebrne Krzyże Zasługi 
otrzymali: Henryka Cisowska – dyrek-
tor ZPO w Oblęgorku i Bogusław Gos 
– wieloletni działacz OSP, Brązowymi 
Krzyżami Zasługi uhonorowano: Janu-
sza Malickiego, Mariana Gila i Henry-
ka Zapałę.

Tytuł Człowieka Roku 2010 otrzy-
mał kierownik SZOZ Grzegorz Midak, 
zaś Statuetkę Jodły wręczono najlep-
szym przedsiębiorcom: Tomaszowi Mi-
chalskiemu i Rafałowi Majchrzykowi 
z firmy Trasbud Budownictwo.

Nagrodą Bobra, ufundowaną przez 
LGD „Dorzecze Bobrzy”, za najlepszy 
produkt turystyczny, uhonorowane zo-
stało Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
w Strawczynku. Odebrał ją dyrektor cen-
trum – Maciej Lewandowski.

Po części oficjalnej rozpoczęły się 
niedzielne atrakcje, goście imprezy, 

Sobota i niedziela  
były dla nas !

Strawczynada 2011

dokończenie ze str. 1

Jak zwykle podczas Strawczynady, 
odbywała się akcja honorowego od-
dawania krwi. Tym razem leżanki dla 
dawców oraz sprzęt ulokowano w po-
mieszczeniach pod trybuną stadionu. 
Od samego rana ustawiali się tam lu-
dzie najbardziej wrażliwi na ludzką 
niedolę, jaką jest brak zdrowia.

I tym razem mieszkańcy gminy (i nie 
tylko) nie zawiedli. Najcenniejszy lek 
(100 litrów) oddało 216 osób, wśród nich: 
25 ze Strawczyna, po 21 z Promnika 
i Strawczynka oraz 19 z Niedźwiedzia.

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk 
oraz dyrektor Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa Jerzy Stalmasiński 
serdecznie dziękują wszystkim uczest-
nikom akcji. Na pewno ten dar uratuje 
komuś życie. (Kos.)

a byli wśród nich, obok wymienionej już 
wojewody, także przewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego 
Marek Gos i starosta kielecki Zdzisław 
Wrzałka, udali się do bogato zaopatrzo-
nych w jadło i napitki stoisk poszczegól-
nych sołectw. Było smacznie, barwnie, 
słowem dożynkowo.

Tymczasem na estradzie pojawili się 
artyści, którzy do późnych godzin noc-

nych zabawiali publiczność. Występy 
rozpoczęły dzieci z ZPO w Oblęgorku 
i Promniku, potem usłyszeliśmy i zoba-
czyli biesiadę hiszpańską – Fiesta Latina, 
salwy śmiechu wywołał występ kabaretu 
„Weźrzesz”, następnie znane hity wyko-
nał zespół Kogel i wreszcie wieczorem 
wystąpiła gwiazda wieczoru Cliver – 
wykonawca ciągle cieszącego się gatun-
ku muzyki disco polo. Oczywiście, nie 
zabrakło gminnej orkiestry dętej, której 
występy mieszkańcy zawsze przyjmują 
bardzo życzliwie.

W tym czasie rozegrano mnóstwo 
konkursów i zawodów sprawnościowych. 
Cieszący się od lat dużym powodzeniem 
quiz małżeński, w tym roku wygrali p. 
Doboszowie z Promnika. W nagrodę 
otrzymali odkurzacz ufundowany przez 
Danutę i Lesława Czarneckich - DOM 
WESELNY w Strawczynku. Dodajmy, 
że wszyscy uczestnicy konkursów i za-
baw sprawnościowych otrzymali karnety 
wstępu na krytą pływalnię OLIMPIC.

Atrakcją święta był pokaz skoków 
spadochronowych oraz pokaz ogni 
sztucznych nad zalewem, zafundowany 
przez DEFRO.

Relację ze święta gminy można by 
podsumować słowami piosenki „Czer-
wonych Gitar”: „Ale za to sobota (i nie-
dziela) były dla nas !”

„Krew  
darem życia”!

Publiczność na Strawczynadzie, jak zwykle, dopisała.
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Serdecznie dziękuję sponsorom STRAWCZYNA-
DY 2011 - jesteśmy jedną z nielicznych gmin gdzie 
w dużej części koszty takiego święta są przejmowane 
na siebie przez naszych przedsiębiorców i przedsię-
biorców współpracujących z nami. Bez tego zaanga-
żowania to święto byłoby dużo mniej atrakcyjne. 

Szczerze dziękuję krwiodawcom, którzy od kilku 
lat nie zawodzą i bardzo chętnie i licznie (216 osób) 
dzielili się z innymi cząstką siebie. 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organi-
zację STRAWCZYNADY wprost.

Bardzo gorąco dziękuję księżom celebrantom za 
odprawienie mszy świętej na stadionie i skierowane 
do nas słowa w kazaniu, policji i ochronie, którzy 
dyskretnie czuwali nad naszym bezpieczeństwem, 
służbie zdrowia zabezpieczającej przez dwa dni 
STRAWCZYNADĘ. Strażakom, na których zawsze 
można liczyć i stają na wysokości zadania, orkie-
strze, która już pięknie gra i uprzyjemnia wszystkie 
nasze festyny – jesteście powszechnie chwaleni, 
trzymajcie tak dalej. Staroście, starościnie i asy-
ście ośpiewującej wieniec dożynkowy. Wszystkim 
sołectwom za przygotowane jadła i napitków, a pa-
niom podającym te smakowitości za piękne wystroje 
i stroje, a szczególnie za uśmiech i zniewalającą ra-
dość. Dziękuję za wspaniałe występy naszej szkolnej 
młodzieży.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu, na których spoczywał główny cię-
żar organizacji STRAWCZYNADY, ich pracę oce-
niam bardzo wysoko.

Nade wszystko dziękuję wszystkim uczestnikom 
STRAWCZYNADY za piękną i wspaniałą, wspólną 
zabawę. 

Z całego serca dziękuję
Wójt Gminy Strawczyn

Tadeusz Tkaczyk

PODZIĘKOWANIE 
WÓJTA GMINY

Na stoisku Strawczyna „główne skrzypce gra-
ła” sołtys tej miejscowości Monika Jabłońska.

12 dziewcząt ubiegało się o tytuł i szarfę Miss Strawczyna.

Strawczynada w reporterskim obiektywie

Na stoisku Promnika brylował radny Grzegorz Stępień.

Zacni goście Strawczynady, od lewej: wojewoda Bożentyna Pał-
ka – Koruba, starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, przewodniczący 
Sejmiku Marek Gos (pierwszy z prawej) w towarzystwie przewod-
niczącego Rady Gminy w Strawczynie Stanisława Zdyba.
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Gmina Fair Play

Miana Gminy Fair Play nie otrzy-
muje się raz na zawsze, jest ono co roku 
weryfikowane przez organizatorów kon-
kursu, którzy bacznie się przyglądają czy 
poziom obsługi interesantów, ludzi biz-
nesu, osoby rozpoczynające działalność 
gospodarczą itp. się nie obniżył. Temu 
celowi służą tzw. audyty, czyli kontrole 
w terenie.

Taki właśnie audyt odbył się 8 
września br. w Urzędzie Gminy: 
w spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele mediów (wod-kan, energii elek-
trycznej, telekomunikacji), inwesto-
rzy prywatni, przedstawiciele biznesu, 
stowarzyszeń i organizacji z terenu 
naszej gminy, którzy wypowiadali się 
na temat współpracy z Urzędem Gmi-
ny przedstawiając ją w samych super-
latywach. 

Opinii o tej współpracy pilnie wysłu-
chiwała audytor Magdalena Pachuta 
– Niemczuk – regionalny administrator 
konkursu z Centrum Promocji Biznesu.

To fakt, że wypowiedzi uczestników 
spotkania zabrzmiały jak laurki pod adre-
sem wójta i Urzędu Gminy, ale też praw-
dą jest, że Strawczyn mocno wyprzedza 
inne tego typu jednostki pod niemal każ-
dym względem. Pełne zwodociągowanie 
gminy, w 80 % wykonana kanalizacja, 
dobre drogi gminne, rozwijająca się baza 
oświatowa oraz niezwykle bogata ofer-
ta rekreacyjna dla mieszkańców (nowy 
zalew, stadion, kryta pływalnia, boisko 
Orlik itp.) posiadanie planu zagospoda-
rowania przestrzennego stawia tę gminę 
w czołówce regionu świętokrzyskiego. 
Świadczy o tym choćby ostatni sukces 
– zdobycie certyfikatu ISO (jako jedyna 
gmina wiejska w regionie). 

Podczas rozmowy p. audytor z wój-
tem i pracownikami Urzędu Gminy 
mówiono o rosnącym zainteresowaniu 
gminą o czym świadczy pojawianie 
się coraz większej liczby znaczących 
inwestorów ze świata biznesu i kultu-
ry. Obserwuje się duże zainteresowa-
nie zakupem działek, przybywa coraz 
więcej mieszkańców spoza terenu. Na-
pływ ludności z zewnątrz obliguje wła-
dze gminy do poprawy bądź budowy 
nowych odcinków dróg, uzbrajania 
terenów w sieć wodociągową, kanali-
zacji sanitarnej. Modernizowane są 
szkoły, tworzone przedszkola. Cała 
gmina jest oświetlona i sukcesywnie 
we wszystkich miejscowościach budo-

Do siedmiu razy sztuka ?
Gmina Strawczyn już sześć razy triumfowała w konkursie Gmina Fair Play 

oceniającym służebną rolę urzędów w obsłudze mieszkańców, przedsiębiorców, 
a także ich współpracę z instytucjami z zewnątrz, świadczącymi usługi na rzecz 
danej społeczności.

wane są chodniki, aby jej mieszkańcy 
czuli się bezpiecznie. Młodzież i dzie-
ci mogą aktywnie wypoczywać dzięki 
wyremontowanym świetlicom, nowo 
powstałym placom zabaw.

Trudno więc się dziwić pozytywnym 
opiniom. Zacytujmy niektóre z nich:

Jadwiga Góra – Biuro Nieruchomo-
ści: Od lat współpracuję z gminą i muszę 
przyznać, że z przyjemnością przyjeż-
dżam do Strawczyna, by załatwić jakieś 
sprawy służbowe. Tu załatwiane są one 
od ręki, bez czekania.

Jan Łakomiec – przedsiębiorca: - 
Przed laty prowadziłem firmę w Kiel-
cach, ale gdy zorientowałem się, że w tej 

czuje się „kaszany przedwyborczej”, tu 
pracuje się przez cały czas tak samo. Do 
mojej inwestycji prowadziła bardzo błot-
nista droga, poprosiłem więc wójta o po-
moc i poprawienie tego dojazdu. I tak się 
też stało. Oczywiście, trudno było liczyć 
od razu na drogę asfaltową, ale ta, która 
jest obecnie, pozwala na dogodny dojazd 
do hotelu.

Robert Kaszuba – przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego: - Wspólnie 
realizujemy wiele projektów unijnych, 
zresztą gmina przoduje pod tym wzglę-
dem w regionie. Jej nie trzeba pomagać 
w pisaniu unijnych wniosków, tu robią to 
profesjonaliści.

W podobnym tonie brzmiały wy-
powiedzi innych uczestników audytu, 
m.in.: Jadwigi Jakubczak z DEFRO, 
Grzegorza Kowalczyka z Zakładu 
Energetycznego, Henryki Cisowskiej 
i Elżbiety Blaszczyk – dyrektorów 
ZPO w Oblęgorku i Strawczynie, 
Pawła Hajduka z Grupy TP, Anny 
Dziewanowskiej – prezes Stowarzy-

gminie można to robić lepiej, przenio-
słem się do Rudy Strawczyńskiej. Jestem 
tutaj od przeszło 10 lat i nie narzekam.

Stanisław Kowalczyk – Przed-
siębiorstwo Gospodarki Odpadami: 
- Prowadzimy na terenie wysypiska od-
padów w Promniku sporo inwestycji, 
a ostatnio przygotowujemy się do roz-
poczęcia budowy największego zakładu 
utylizacji odpadów wartości 210 milio-
nów złotych. To ogromne przedsięwzię-
cie wymagające wielu uzgodnień, także 
z gminą. Zawsze możemy liczyć na pro-
fesjonalną pomoc w Urzędzie Gminy, 
jesteśmy tutaj traktowani jako podmiot 
a nie przedmiot...

Zbigniew Irzykowski - właści-
ciel nowego hotelu „Zielone Zacisze” 
w Strawczynku: - Tu, w gminie, nie 

szenia Kobiet „Jagienka”, Bogdana 
Jasa – przedsiębiorcy. 

- Czy nie będzie nawet jednego 
zdania konstruktywnej krytyki ? – 
zapytała na koniec pani audytor. Nie 
było... 

Po spotkaniu p. audytor została 
zaproszona na krótką przejażdżkę po 
gminie, gdzie mogliśmy pochwalić się 
swoimi osiągnięciami inwestycyjnymi. 
A jest czym bowiem okazale prezentu-
je się powstałe Centrum Sportowo-Re-
kreacyjne w Strawczynku i zbiornik 
wodny w Strawczynie, które to obiek-
ty znalazły duże uznanie u gościa. Na 
koniec wycieczki audytor podziwiał 
przepiękną panoramę Strawczyna ze 
szczytu góry Sieniawskiej. 

Spotkanie z audytorem w sali konferencyjnej UG w Strawczynie.



7ZIEMIA STRAWCZYŃSKAWrzesień 2011

Piknik rozpoczął się o godz. 12.00 
w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Że-
romskiego poszukiwaniem „zaginionych 
eksponatów”, gdzie gości powitał sam 
pisarz. 

Kolejne atrakcje czekały na uczestni-
ków w parku Pałacyku Henryka Sienkie-
wicza w Oblęgorku. Z tej okazji w pod-

Piknik Rodzinny Na Literackim Wzgórzu w Oblęgorku

Siedem godzin  
wspaniałej rozrywki

Dwaj najwięksi pisarze Regionu Świętokrzyskiego – Henryk Sienkiewicz 
i Stefana Żeromski – zaprosili w niedzielne popołudnie 31 lipca br. całe rodziny 
na piknik Na Literackim Wzgórzu. Mimo niesprzyjającej aury, około 1000 osób 
zdecydowało się wziąć udział w imprezie.

Niezwykłe emocje wzbudziła też au-
dycja z 1958 roku z otwarcia Muzeum 
Henryka Sienkiewicza z udziałem syna 
pisarza oraz jego żony, niedawno odnale-
ziona przez muzealników i po raz pierw-
szy odtworzona po latach na pikniku. 

Tuż po audycji wylosowano zwy-
cięzców konkursu „zaginione ekspona-

ty”. Muzea na czas pikniku wymieniły 
się trzema eksponatami . W Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żeromskiego znalazł 
się sepet – wykonany własnoręcznie 
przez syna Sienkiewicza, portret pisarza 
oraz jego frak, a w muzeum autora Try-
logii pojawiła się ławka Stefana Żerom-
skiego, jego popiersie oraz deka – czyli 
teczka. Wszyscy, którzy chcieli wziąć 
udział w losowaniu nagrody głównej, 
musieli odwiedzić obydwa muzea i wpi-
sać na karcie konkursowej nazwy wszyst-
kich „zagubionych eksponatów”. Nagro-
dami w konkursie były zaproszenia na 
wrześniowy wernisaż wystawy – „Go-
ście i bywalcy Oblęgorka” oraz wejścia 
na krytą pływalnię Olimpic ufundowane 
przez Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynku. Impreza zakoń-
czyła się koncertem Usta milczą… Du-
sza śpiewa w wykonaniu artystów scen 
warszawskich - Anny Kutkowskiej 
Kass, Mirosława Starza i Michała Pie-
trzaka. W programie mogliśmy usłyszeć 
najsłynniejsze duety miłosne Verdiego, 
Kalmana oraz arie Straussa, Alabiewa. 

Całą gamę atrakcji dla wszystkich 
chętnych zorganizowały dwa oddzia-
ły Muzeum Narodowego w Kielcach: 
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żerom-
skiego i Pałacyk Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku oraz Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dorzecze Bobrzy”. Partnerem 
edukacyjnym imprezy była Grupa Edu-
kacyjna Mac Edukacja. Głównym spon-
sorem pikniku był Bank Spółdzielczy 
w Kielcach. 

(M.K.)

ziemiach muzeum odbyły się projekcje 
niemych filmów powstałych w oparciu 
o utwory Żeromskiego – Wiatr od mo-
rza – i Sienkiewicza – Janko Muzykant. 
O świecie adaptacji dzieł literatury opo-
wiedział Andrzej Kozieja, a oprawę 
muzyczną ekranizacji zagwarantował 
Łukasz Mazur. 

Na świeżym powietrzu można było 
zobaczyć wystawy pt. „Związki Henryka 
Sienkiewicza ze Stefanem Żeromskim”, 
ulubionych kwiatów pisarzy oraz na 
własne oczy przekonać się jak wygląda 
broń opisywana w Trylogii, Popiołach 
czy Wiernej rzece. Potrawy preferowane 
przez naszych gospodarzy serwowało 
Stowarzyszenie Kobiet Jagienka.

Ponieważ dzień pikniku był rów-
nież wernisażem wystawy Na Czarnym 
Lądzie, zwiedzający mogli wysłuchać 
opowieści podróżnika Stanisława Wa-
deckiego o wyprawach na kontynent 
afrykański oraz wziąć udział w warszta-
tach nauki gry na bębnach afrykańskich 
oraz konstruowania własnych instru-
mentów perkusyjnych, które cieszyły się 
ogromnym powodzeniem wśród uczest-
ników. 

Najmłodsi, z wymalowanymi wzo-
rami na twarzach, świetnie bawili się 
w kąciku edukacyjnym zorganizowanym 
przez Grupę Edukacyjną Mac Edukacja. 
Wielu chętnych skorzystało z możliwo-
ści wykonania swojego portretu.

Koncert „Usta milczą” w Muzeum H. Sienkiewicza, w pierwszym rzędzie kierownik tej 
placówki Agnieszka Kowalska - Lasek oraz wnuczka pisarza Jadwiga Sienkiewicz.
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Obecnie, ze względu na udowodnio-
ną szkodliwość włókien azbestu (pyle-
nie) dla zdrowia, produkcja wyrobów 
zawierających azbest jest zakazana. 

Azbest jest groźny, gdy jego włókna 
przedostają się do powietrza. Dopóki 
włókna nie są uwalniane do powietrza 
i nie występuje ich wdychanie, wyroby 
z udziałem azbestu nie stanowią zagro-
żenia dla zdrowia. Uwalnianie włókien 
azbestu do powietrza może nastąpić 
w wyniku:

•  korozji płyt azbestowo-cemento-
wych,

•  uszkodzeń mechanicznych, zła-
mań, pęknięć, kruszenia materiałów za-
wierających azbest.

Narażenie na pył azbestowy może 
być przyczyną chorób układu oddecho-
wego - pylicy azbestowej, łagodnych 
zmian opłucowych, raka płuc, między-
błoniaków opłucnej i otrzewnej.

Odpady zawierające azbest są zalicza-
ne są na podstawie Ustawy o odpadach 
z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 185, poz. 
1243) do odpadów niebezpiecznych, na-
tomiast w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 
25, poz. 150 z późn. zm.) azbest okre-
ślony jest jako substancja stwarzająca 
szczególne zagrożenie dla środowiska, 
dlatego usuwanie materiałów zawie-
rających azbest powinno odbywać się 
w sposób niestwarzający zagrożenia dla 
środowiska i zdrowia ludzi, wyłącznie 
przez specjalistyczne firmy posiadające 
odpowiednie zezwolenia.

Co ważne, zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z 23 października 2003 
r. w sprawie wymagań w zakresie wy-
korzystywania i przemieszczania azbe-
stu oraz wykorzystania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których był 
lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 
z 2003 r. nr 192, poz. 1876 z późn. zm.) 
wykorzystywanie azbestu lub wyrobów 

Azbest groźny dla zdrowia i życia

Gmina pomoże  
w jego usunięciu

W poprzednich latach, w tzw. PRL-u, azbest stał się jednym z najpopular-
niejszych i najtańszych surowców do produkcji materiałów budowlanych. Azbest 
stosowano m.in. w wyrobach takich jak eternit, czyli płyty faliste azbestowo-ce-
mentowe do pokryć dachowych, płyty prasowane płaskie elewacyjne, rury azbe-
stowo-cementowe wodociągowe i kanalizacyjne, przewody wentylacyjne i dymo-
wo-spalinowe. Azbest stosowano też w tkaninach wygłuszających hałas.

zawierających azbest dopuszcza się 
w użytkowanych instalacjach lub urzą-
dzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 
2032 roku. W myśl przytoczonego roz-
porządzenia wyroby zawierające azbest 
podlegają obowiązkowej inwentaryzacji. 
Osoby fizyczne niebędące przedsiębior-
cami informację o wyrobach zawierają-
cych azbest i miejscu ich wykorzystania 
przedkładają wójtowi.

ny zdrowia mieszkańców oraz poprawie 
wyglądu zewnętrznego obiektów bu-
dowlanych i ich stanu technicznego.

Od 2008 roku, realizowany jest 
„Program usuwania i unieszkodliwia-
nia odpadów zawierających azbest 
z terenu gminy Strawczyn”. Program 
skierowany jest do wszystkich właści-
cieli nieruchomości, ze szczególnym 
naciskiem na budynki pokryte wyro-
bami zawierającymi azbest, tj. popu-
larny eternit. 

 Od 29 marca do 30 listopada 2010 
r. z 61 posesji usunięto łącznie 8 298,72 
m2, tj. 116,06 Mg eternitu. Całkowita 
wartość ww. zadania wyniosła 39 135,03 
zł. Środki na zrealizowanie zadania po-
zyskano z:

•  WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 
13 697,26 zł,

•  NFOŚiGW w Kielcach w kwocie 
18 416,95 zł,

•  Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach w kwocie 7 020,82 zł.

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła 
uchwałę w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pn. „Program Oczyszcza-
nia Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” 
(zmieniony uchwałą z 15 marca 2010 r.). 
Główne cele programu to:

•  usunięcie i unieszkodliwienie wy-
robów zawierających azbest,

•  minimalizacja negatywnych skut-
ków zdrowotnych spowodowanych 
obecnością azbestu na terytorium kraju,

•  likwidacja szkodliwego oddziały-
wania azbestu na środowisko.

Osiągnięcie tych celów przyniesie 
korzyści społeczne, ekonomiczne i eko-
logiczne polegające na zmniejszeniu 
emisji włókien azbestu, poprawie ochro-

Wykonawcą zadania pn. „Usuwanie 
i unieszkodliwianie odpadów zawiera-
jących azbest” jest, wybrane w drodze 
przetargu, PHUP „EURO-GAZ” Sp. J. 
Zgórsko 31A, 26-052 Sitkówka Nowiny.

W 2011 roku usunięte zostanie 
131,00 Mg eternitu falistego. W chwili 
obecnej zebrano już od mieszkańców 
gminy Strawczyn kilkadziesiąt wnio-
sków na usunięcie wyrobów zawierają-
cych azbest, a liczba ta ciągle rośnie.

 W latach następnych ilość usunię-
tego eternitu będzie stopniowo wzra-
stać. Zależeć to będzie od możliwości 
finansowych mieszkańców w kontekście 
zastąpienia wymienianego pokrycia da-
chowego.

Eternit z budynków w Strawczynku musi zniknąć do 2032 roku.


