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25-osobowa grupa Niemców z Falkenstein przebywała w naszej gminie

20 marca br. do Zespołu Placówek 
Oświatowych w Oblęgorku przybył 
ks. bp Kazimierz Gurda. Do sali gim-
nastycznej, gdzie oczekiwali uczniowie 
i nauczyciele, wprowadziła Dostojnego 
Gościa orkiestra. Słowa serdecznego 
powitania popłynęły od dyrektor Hen-
ryki Cisowskiej oraz dzieci – przedsta-
wicieli każdej klasy. 

Uroczystość uświetniły nasze chó-
rzystki z gimnazjum oraz grający na 
instrumencie klawiszowym Kamil Za-
pała z kl. IA. Bracia Dawid i Kamil, 
wykonujący w duecie „Barkę”, wzbu-
dzili wielkie zainteresowanie księdza bi-
skupa. Nasz Gość nie szczędził też słów 
uznania dla chłopców z orkiestry.

Ksiądz biskup zabierając głos, po-
dziękował za słowa powitania. Prze-
mawiając do zebranych, podkreślił, że 
wszyscy jesteśmy kościołem – rodziną, 
która wspólnie dąży do zbawienia, idąc 
drogą przykazań.

Nasz Gość spotkał się również z na-
uczycielami. Podczas tego spotkania wy-
raził wdzięczność pedagogom za wielki 
trud, jaki wkładają w kształtowanie mło-
dego pokolenia.

Małgorzata Masłowska

Ksiądz bp Kazimierz 
Gurda w Oblęgorku

Jesteśmy was ciekawi...
W dniach: od 31 marca do 5 kwietnia br., na terenie naszej gminy, przeby-

wała 25-osobowa grupa Niemców z zaprzyjaźnionej gminy Falkenstein. Grupę, 
pod kierownictwem radnego Rady Miasta Josefa Brumbauera, stanowili przed-
stawiciele różnych środowisk społecznych.

Wizytę zorganizowano z pomocą unij-
nego programu „Europa dla Obywateli – 
wymiana doświadczeń – podstawą inte-
gracji społeczeństw Unii Europejskiej”.

Goście przybyli do Strawczyna 31 
marca br. wieczorem i rozgościli się 
w nowo wybudowanym hotelu „Szafra-
nowy Dwór”. Podczas oficjalnej kolacji 
Niemców powitali gospodarze gminy: 
wójt Tadeusz Tkaczyk oraz przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Zdyb.

Włodarze gminy wyrazili zadowole-
nie z tej wizyty, która pozwoli pogłębić 
integrację mieszkańców obydwu gmin 
oraz życzyli miłego pobytu na terenie 
Strawczyna i kilku sołectw.

Radny Josef Brumbauer podzięko-
wał za zaproszenie tak licznej grupy do 
Strawczyna i bogaty program wizyty. 
– Jesteśmy ciekawi was oraz mieszkań-
ców gminy – powiedział szef delegacji. 
Jestem pewien, że nasze odwiedziny 

będą miały duży wpływ na nasze dalsze 
kontakty. 

Podczas kolacji wszyscy uczestnicy 
spotkania wzajemnie się przedstawili 
i zaprezentowali swoje profesje. O dzia-
łalności Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Strawczynie poinformował jego 
kierownik Grzegorz Gad, o gospodarce 
finansowej gminy mówiła skarbnik Ju-
styna Stępień.

W niedzielę, 1 kwietnia, goście od-
byli spacer po Strawczynie, dyskuto-
wali na temat wolontariatu, wysłuchali 
wykładów na temat „Europejskiego 
dziedzictwa kulturalnego” oraz pozy-
skiwania środków z Unii Europejskiej. 
Po południu spotkali się ze strażakami 
z OSP Promnik, obejrzeli pokaz spraw-
nościowo-bojowy z ich udziałem, wy-
mienili się doświadczeniami, korzystali 
z basenu oraz sauny na krytej pływalni. Ks. bp Kazimierz Gurda na spotkaniu  

z młodzieżą ZPO w Oblęgorku.
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Wieczorem rozmawiano o proble-
mach społecznych na terenie gminy 
Strawczyn oraz metodach ich rozwią-
zywania.

W poniedziałek niemieccy goście 
odwiedzili Urząd Gminy, gdzie zapozna-
li się z jego funkcjonowaniem, spotkali 
się z pracownikami GOPS, w którym 
dyskutowano na temat lokalnej strate-
gii walki z wykluczeniem społecznym. 
Następnie wysłuchali koncertu naszej 
Gminnej Orkiestry Dętej a po obiedzie 
zrobili sobie spacer na Perzową Górę. 
Odwiedzili także Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Odpadami w Promniku.

Wtorek, to wizyta w Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza, Muzeum Kowal-
stwa Artystycznego Stanisława Moćki 
w Oblęgorku, spotkanie z „Jagienkami”, 
które ugościły przybyszy potrawami 
regionalnymi. Odbyły się także warsz-
taty na temat wolontariatu gminnego 
(jak pomagać potrzebującym) oraz nt. 
różnorodności kulturowej i językowej. 
Goście skorzystali także z basenu oraz 
sauny.

W środę Niemcy zostali przyjęci 
przez właścicieli największego zakła-
du pracy w gminie – „DEFRO”, spe-
cjalizującego się w produkcji urządzeń 
grzewczych oraz betoniarek. Goście 
byli wyraźnie zaskoczeni nowoczesno-
ścią fabryki, o produkcji której opowie-
dział im właściciel – Robert Dziubeła. 
Później wójt poinformował niemiecką 
delegację o zasadach współpracy władz 
gminy z przedsiębiorcami, podkreślając 
tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju 
gminnego biznesu.

Przed południem goście zwiedzili 
jeszcze ZPO w Strawczynie oraz obej-
rzeli program artystyczny na temat tra-
dycji ludowych w wykonaniu uczniów 
tej szkoły. Potem dyskutowano o życiu 
kulturalnym w gminach regionu. Niem-
cy zwiedzili następnie Zakład Gospo-
darki Komunalnej i zapoznali się z jego 
funkcjonowaniem. 

Po południu, po basenie i saunie, 
dyskutowano w hotelu, podczas kolacji 
pożegnalnej, czy zostać w ojczyźnie, czy 
emigrować, czy być Polakiem, Niemcem 
czy może Europejczykiem ? Rozważano 
też o planach rozwojowych obu gmin.

W czwartek rano goście, pełni wra-
żeń, nowych znajomości i kontaktów, za-
dowoleni, jak sami stwierdzili, z pobytu 
w naszej gminie, odjechali do Niemiec, 
by tam opowiedzieć o polskiej gminie.

(Kos.)

Jesteśmy was ciekawi...
dokończenie ze str. 1

Niemieccy goście w Muzeum Kowalstwa Artystycznego Stanisława Moćki w Oblęgorku.

Goście z Falkenstein zwiedzają fabrykę DEFRO w Rudzie Strawczyńskiej.

Po pracowitym dniu - relaks na krytej pływalni OLIMPIC.
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Jesteśmy was ciekawi...

Dziś informacja o najważniejszych 
przedsięwzięciach gminy w roku bieżą-
cym, udzielona przez kierownik Referatu 
Rozwoju Lokalnego Ewę Wawrzeńczyk:

Nowe centrum Chełmiec

„Zagospodarowanie centrum miej-
scowości Chełmce”, to zadanie reali-
zowane przy wykorzystaniu środków 
unijnych z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Przedsięwzięcie polega 
na: budowie wielofunkcyjnego boiska 
sportowego ze sztucznej nawierzchni, 
przy Szkole Podstawowej w Chełmcach. 
Umowa z wykonawcą – KDBUD Ła-
gów została już podpisana a plac budowy 
przekazany firmie budowlanej. Zadanie 
ma być wykonane do 10 sierpnia 2012 r., 
tak więc nowy rok szkolny uczniowie za-
czną, mając do dyspozycji nowe boisko. 
Koszt budowy przekracza 465 tys. zł.

„Budowa chodnika w Chełmcach” 
o długości 930 metrów - to kolejne za-
danie w tej miejscowości. Plac budowy 
został także przekazany wykonawcy, 
którym jest firma TRASBUD BUDOW-
NICTWO ze Strawczyna. Drogowcy 
mają się uporać z tym zadaniem do 10 
sierpnia br. Koszt budowy przekroczy 
798 tys. zł, przy czym ok. pół miliona 
dofinansuje PROW.

Rewitalizacja centrum Strawczyna

Sporo się zmieni także centrum gmi-
ny, w ramach projektu ”Rewitalizacja 
centrum Strawczyna”. Zadanie polegać 
będzie na: zagospodarowaniu terenu 
przy budynku Urzędu Gminy (odwod-
nienie, wyłożenie kostką placu manew-
rowego i parkingu za UG, moderniza-
cja budynku gospodarczo-garażowego, 
postawienie nowych tablic informacyj-
nych, stojaków na rowery, koszy na od-
pady, zastosowanie tzw. małej architek-
tury). Ponadto przy ul. Żeromskiego, na 
odcinku od kamienia Żeromskiego do 
ul. Górnej, zostanie położony chodnik, 
ulica Szkolna zostanie odwodniona oraz 
otrzyma nową nawierzchnię brukową, 
zagospodarowany będzie teren przed 
obiektami użyteczności publicznej (ośro-
dek zdrowia, posterunek policji, ZPO, 
cmentarz). Wykonawcą inwestycji jest 
firma TRASBUD BUDOWNICTWO ze 

Strawczyna za kwotę blisko 2 mln zło-
tych, przy czym z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego gmina otrzyma ok. 55 
% dofinansowania. Termin zakończenia 
zadania – koniec kwietnia 2013 r.

Świetlica wiejska w Korczynie

„Zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń SP w Korczynie na 
świetlicę wiejską wraz z zagospodaro-
waniem terenu”, to kolejny projekt re-
alizowany w tym roku na terenie gminy. 
Kilka pomieszczeń szkolnych na I piętrze 
zostanie zaadaptowanych na świetlicę 
wiejską, dobuduje się klatkę schodową 
oraz  szyb windowy. Ponadto na szkole 
wykonany zostanie nowy dach dwuspa-
dowy, placówka otrzyma nową elewację. 
Obok szkoły powstanie plac zabaw.

Wykonawcą inwestycji jest firma 
ECO AUTO BUD za kwotę 530 tys. zł,  
przy czym PROW dofinansuje zadanie 
kwotą prawie 170 tys. zł. Termin zakoń-
czenia inwestycji przewidziano na ko-
niec czerwca 2013 roku.

36 - kilometrowy szlak rowerowy

Niewątpliwą atrakcją turystyczną 
gminy będzie szlak rowerowy, długości 
36 km, który przebiegnie przez miejsco-
wości: Promnik – Chełmce – Strawczyn 
– Niedźwiedź – Oblęgór – Hucisko. Sta-
ną przy nim wiaty odpoczynkowe, sto-
jaki na rowery, na Górze Sieniawskiej 
wykonany zostanie taras widokowy.

Ogłoszone przetargi nie wyłoniły 
ostatecznego wykonawcy, kolejny prze-
targ zarządzono na 17 kwietnia br.

Szlak rowerowy, to inicjatywa Lokal-
nej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, 
współfinansowana przez PROW.

Bedzie gminne przedszkole !

O tym jak potrzebne jest w gminie 
przedszkole publiczne najlepiej wiedzą 
rozwojowe, młode małżeństwa. Wnioski 
(m.in. na sesjach Rady Gminy) o jego 
budowę padają już od dłuższego czasu. 
Wszystko wskazuje na to, że postulaty 
młodych ludzi zostaną w gminie zreali-
zowane.

Gmina planuje ogłosić przetarg na 
wykonawcę dokumentacji projektowej 

na budowę tego potrzebnego obiektu. 
Powstałaby ona w I kwartale przyszłego 
roku. Przewiduje wzniesienie obiektu 4 - 
oddziałowego dla 100 maluchów.

Przedszkole stanie na terenie byłego 
boiska sportowego „Lechii”, za Urzędem 
Gminy. Czynione są starania, by uzyskać 
dofinansowanie na ten obiekt.

Wodociągi i kanalizacja  
dla nowych budynków

Gmina podejmuje działania w celu 
uzbrojenia nowych terenów budowla-
nych. I tak: niebawem rozpoczęte będą 
prace przy uzbrojeniu terenu (wodociągi 
i kanalizacja) w Strawczynie – przy uli-
cach: Górnej i Spokojnej, w Oblęgorku – 
przy ulicach: Gimnazjalnej i Spółdziel-
czej oraz w Promniku – przy ulicach: 
Starowiejskiej, Madejówka i Kieleckiej. 
Wykonawcą robót będzie Przedsiębior-
stwo Budomont z Łańcuta. Prace mają 
być rozpoczęte w maju tego roku i po-
trwają do końca czerwca 2013 roku.

Koszt przedsięwzięcia – 1,4 mln zło-
tych, dofinansowanie z PROW – 75 % 
kosztów inwestycji.

Modernizacja ul. Turystycznej  
w Strawczynku

Obecny dojazd do nowego Centrum 
Sportu i Rekreacji, w tym do krytej pły-
walni OLIPIC w Strawczynku, nie jest 
zbyt komfortowy, stąd decyzja o przebu-
dowie ul. Turystycznej i budowie chodni-
ka na odcinku ponad 900 metrów: od dro-
gi wojewódzkiej do miejsca oddalonego 
od mostka ok. 260 m. Przebudowany zo-
stanie także ów mostek na rzece Olszów-
ka. Ulicę poszerzy się do 5 metrów (ok. 
pół metra), planowane jest także jej od-
wodnienie oraz budowa nowych i remont 
istniejących zjazdów na posesje.

Ulica otrzyma też nową tzw. organi-
zację ruchu (progi zwalniające, światła 
pulsujące na przejściach dla pieszych).

Wykonawcami inwestycji będą: fir-
ma FART z Kielc oraz TRASBUD BU-
DOWNICTWO ze Strawczyna. Koszt 
zadania – ponad milion złotych, dofi-
nansowanie z Narodowego Programu 
Remontów Dróg Lokalnych – 30 % 
kosztów. Roboty mają być wykonane do 
końca lipca br.

Jak z tego wynika, sporo się inwestu-
je w naszej gminie, wykorzystując środ-
ki unijne. 

(Kos.)

Mimo kryzysu ekonomicznego

Inwestujemy !
Mimo wszechobecnego kryzysu ekonomicznego, o skutkach którego tak 

głośno ostatnio we wszystkich mediach, gmina Strawczyn nadal inwestuje 
w obiekty, które na długie lata służyć będą mieszkańcom. Nakłady są, oczywi-
ście, rozsądnie wyznaczane przez wójta i Radę Gminy, by się nie zagalopować 
i doprowadzić finanse gminy do katastrofy (w niektórych gminach regionu tak 
się właśnie stało).
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W tym roku kalendarzowa wiosna 
przyszła do nas już 20 marca. Właśnie 
tego dnia uczniowie klas zerowych 
z ZPO w Strawczynie pod hasłem „Że-
gnaj Zimo - witaj Wiosno!”, tradycją 
lat ubiegłych, uroczyście pożegnali 
zimę, a powitali nową porę roku. 

Nie zabrakło, oczywiście, wierszy 
i piosenek o tematyce wiosennej. Dzie-
ci ruchem i gestem obrazowały nastrój 
i treść śpiewanych piosenek. Wcielając 
się w role leśnych zwierząt i kwiatów 
łąkowych zaprezentowały inscenizację 
ukazującą świat przyrody budzący się 
z zimowego snu do nowego życia. 

Wiosenny nastrój wzbogaciła pięk-
na dekoracja sali oraz dopasowane do 
indywidualnych ról barwne kostiumy 
uczniów, w których przygotowanie bar-
dzo zaangażowali się rodzice. Występ 
wszystkim się spodobał i został nagro-
dzony gorącymi brawami przez dzieci 
z klas I-III oraz zaproszonych gości.  

Uroczystość przygotowały, ze swy-
mi podopiecznymi, wychowawczynie 
klas „0”: J. Picheta i B. Sobieraj we 
współpracy z dyrektor szkoły, Elżbietą 
Błaszczyk.

W ZPO Strawczyn

W tym roku uczniowie ZPO 
w Promniku powitali wiosnę na wesoło. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej przy-
gotowali przedstawienia  o tematyce 
wiosennej. Gimnazjaliści bawili kole-
gów skeczami i piosenkami. Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum przygotował wiele konkursów 
i zagadek związanych z wiosną. 

Uczniowie otrzymali ciekawe upo-
minki i nagrody. Zabawę wzbogaciły 
barwne i pomysłowe kokardki u dziew-
cząt i muchy u chłopców. Na zakończenie 
dyrektor ZPO Elżbieta Gieroń wystą-
piła w stroju ludowym regionu święto-
krzyskiego i wraz z uczniami zaśpiewała 
piosenkę „Czerwone jabłuszko”.

Powitanie wiosny  
w ZPO  

w Promniku

Dzień zaczął się trzema godzina-
mi lekcyjnymi, na których ucznio-
wie z trudnością mogli wytrzymać, 
ale jakoś przetrwali. Od godz. 11.00 
wszyscy na boisku szkolnym przy-
gotowywali się do atrakcji tego dnia. 

Zaczęli gimnazjaliści wyścigami 
na torach przeszkód przygotowany-
mi przez nauczycieli w-f. Startowali 
reprezentacji wszystkich klas po 6 
osób (3 dziewczyny i 3 chłopców). 
Rywalizacja była bardzo zacięta, ale 
ostatecznie wygrała klasa II a, która 
okazała się najbardziej wszechstron-
na i usportowiona. 

Po emocjach na torach wyścigo-
wych zaczęły się biegi sztafetowe 
klas szkoły podstawowej. Bieg był 
bardzo wyczerpujący ze względu na 
urozmaicone podłoże. Ostatecznie 
po bardzo emocjonującym finiszu 
zwyciężyła klasa VI.

W czasie trwania konkurencji 
sportowych uczestnicy Pierwszego 
Dnia Wiosny mogli nie tylko spró-
bować swoich sił  w konkurencjach 
sportowych, ale też kulinarnych, 
o które zadbali Błażej Bujała i Zbi-
gniew Wójcik, którzy prowadzili 

grillowanie. Przez cały czas trwania 
imprezy uczniowie mogli upiec kieł-
baski oraz zjeść je w przyjemnej at-
mosferze.

Po posiłkach kontynuowano kon-
kurencje sportowe. Wisienką na tor-
cie był bieg sztafetowy klas gimna-
zjalnych. Ostatecznie wygrała klasa 
II przy wspaniałej postawie całego 
zespołu

Wszyscy zwycięzcy oraz klasy, 
które zostały zwycięzcami zostali ob-
darowali słodyczami ufundowanymi 
przez dyrekcję szkoły oraz chwałą 
i sławą najlepszych sportowców na 
długi okres

Samorząd Uczniowski chciałby 
serdecznie podziękować za pomoc  
w przeprowadzeniu Pierwszego Dnia 
Wiosny: dyrekcji za słodycze, na-
uczycielom, którzy wspomagali wła-
sne klasy i pomagali w sędziowaniu 
(M. Zieliński, M. Walczak, J. Pa-
ter, J. Kusińska, M. Jas), mistrzom 
grillowania za pyszne kiełbaski oraz 
wszystkim uczestnikom za dobrą za-
bawę. 

Jarosław Skoczylas
Opiekun SU 

Pierwszy dzień wiosny  
w Oblęgorku

21 marca od lat witamy wiosnę, tak samo w tym roku w  naszej szkole 
postanowiliśmy ją powitać na swój sposób. Samorząd Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum zaplanował na ten dzień konkursy sportowe oraz wielkie 
grillowanie.  Klasy IV –VI SP i gimnazjalne na ten dzień miały zaopatrzyć 
się w prowiant (kiełbaski na grilla), zadbać o odpowiednie przygotowanie 
sportowe oraz dobry humor. Wszyscy wywiązali się znakomicie.
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Sesję otworzył przewodniczą-
cy rady Stanisław Zdyb, witając jej 
uczestników, z wójtem gminy Tade-
uszem Tkaczykiem. Radni przyjęli 
porządek obrad, po czym przeszli do 
jego realizacji.

Rada podjęła uchwały dotyczą-
ce zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
sołectw: Hucisko, Korczyn, Kuźnia-
ki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblę-
gór oraz Strawczyn, dostosowując je 
m.in. do obowiązujących przepisów 
prawnych.

W ramach interpelacji, radny Ta-
deusz Czarnecki, poruszył problem 
dewastowania urządzeń sterujących 
oświetleniem ulic, m.in. przy ul. Huta 
Górna w Oblęgorku. Efekt jest taki, 
że oświetlenie to funkcjonuje nawet 
w dzień. Radny wnioskował o zabez-
pieczenie tych urządzeń. 

Ustosunkowując się do tej inter-
pelacji, wójt gminy poprosił o szcze-
góły, zaś kierownik Zakładu Gospo-
darki Komunalnej Grzegorz Gad, 
uzupełnił, że przypadki dewastowania 
urządzeń komunalnych są w gminie 
nierzadkie. Włamano się np. do prze-
pompowni ścieków w Chełmcach Pre-
wendzie, gdzie zdewastowano urzą-
dzenia, w tejże miejscowości urwano 
kłodkę oraz zawias w skrzynce ste-
rującej oświetleniem. W Chełmcach 

ukradziono z przepompowni pompę. 
O tych aktach wandalizmu i kradzie-
żach powiadomiono policję oraz kie-
lecki ZEORK.

W dalszej części obrad, wójt gminy 
złożył informacje o realizacji uchwał 
Rady Gminy oraz o swojej pracy mię-
dzy sesjami rady (omówienie publiku-
jemy oddzielnie).

Rada przyjęła raporty jednostek 
organizacyjnych gminy za 2011 rok, 
przygotowanych przez dyrektorów 
szkół podstawowych: w Chełmcach - 
Jarosław Kobiec, Korczynie – Ewa 
Jakubczyk, Niedźwiedziu – Grażyna 
Zapała, Ruda Strawczyńska – p.o. 
dyr. Ewa Bujak, ZPO w Promniku 
– Elżbieta Gieroń, ZPO w Straw-
czynie – Jadwiga Elżbieta Błasz-
czyk, ZPO w Oblęgorku – Henryka 
Cisowska, GOPS – kier. Wiesława 
Jarząbek, SCKiS – dyr. Maciej Le-
wandowski, ZGK – kier. Grzegorz 
Gad, SZOZ oraz GBP – kier. Halina 
Snoch.

Radni przyjęli następnie kilka 
uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie gminy – 
zwiększono dochody budżetowe 
o 225.952 zł, pochodzące m.in. z wol-
nych środków z rozliczeń, dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego na budowę 
drogi Strawczynek - Trupień, zwrotu 
nadpłaconych wydatków w roku ubie-

głym, odsetek od podatków i z dotacji 
na cele społeczne dla GOPS. 

Zwiększono także wydatki o kwo-
tę 365.171 zł, przeznaczając te środ-
ki m.in. na: dofinansowanie budowy 
drogi Strawczynek – Trupień, na wy-
kup gruntu pod oczyszczalnię ście-
ków w Korczynie, na dotację dla OSP 
Promnik, na zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego, na realizację pro-
jektów w ramach PO Kapitał Ludzki 
oraz na zakup paliwa dla autobusów 
szkolnych,

Konsekwencją tych decyzji były 
także zmiany w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy na lata: 2012 
– 2022.

- uchwalenia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na te-
renie gminy Strawczyn w 2012 r.”,

- ustalenia wieloletniego progra-
mu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy na lata: 2012 
– 2017,

- określenia przystanków oraz 
zasad korzystania przez przewoź-
ników z przystanków komunika-
cyjnych zlokalizowanych na terenie 
gminy,

- ustalenia wstępnej lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych na 
terenie gminy,

- nawiązania współpracy z mia-
stem Chodorów na Ukrainie,

- przyjęcia stanowiska Rady 
Gminy dotyczącego istniejącej sy-
tuacji w oświacie na terenie gminy,

- poparcia stanowiska Sejmiku 
dotyczącego produkcji rolnej wol-
nej od organizmów zmodyfikowa-
nych (GMO) na terenie woj. święto-
krzyskiego.

W końcowej części obrad, prze-
wodniczący rady przekazał aktualne 
komunikaty, ogłoszenia i informacje. 
M.in. przeczytał pismo z kieleckie-
go MPK informujące o tym, że kur-
sowanie linii autobusowej: Kielce 
– Strawczyn zostanie przywrócone 
po zakończeniu remontu ul. Łódzkiej 
w Kielcach.

Po wyczerpaniu porządku obrad, 
sesję zakończono. 

(Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego
Jest program ochrony zwierząt bezdomnych

Kolejna sesja Rady Gminy w Strawczynie - 30 marca br - zajęła sie waż-
nymi dla mieszkańców problemami, podejmując stosowne uchwały, m.in. 
w sprawach: zmian w planach zagospodarowania przestrzennego kilku so-
łectw, przyjęcia programu ochrony zwierząt bezdomnych, określenia przy-
stanków autobusowych, nawiązania współpracy z ukraińskim miastem Cho-
dorów oraz przyjęła raporty jednostek organizacyjnych gminy za rok 2011.

W skład zespołu weszli kierownicy 
referatów UG, skarbnik gminy oraz dy-
rektor Samorządowego Centrum Kul-
tury i Sportu. Przewodniczącą zespołu 
została Ewa Wawrzeńczyk - kierow-
nik Referatu Rozwoju Lokalnego.

Jak poinformowała nas szefowa 
zespołu, spotkał się on już dwukrot-
nie. Zgłoszono propozycje przedsię-

Powołano zespół zadaniowy

wzięć planowanych w latach: 2014 
– 2020. Zostaną one teraz przeanali-
zowane i po stwierdzeniu zasadności 
ich realizowania, wprowadzone do 
Planu Lokalnego Rozwoju Gminy.

Lista zadań jest otwarta, zespół 
czeka na propozycje mieszkańców, 
zgłaszane np. za pośrednictwem rad-
nych oraz sołtysów. (J.)

Nowe propozycje do Planu Rozwoju Lokalnego
Z inicjatywy wójta naszej gminy powołany został zespół zadaniowy 

w celu przygotowania gminy do pozyskiwania kolejnych środków unij-
nych, w latach: 2014 – 2020.
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Dzień Kobiet w ZPO w Strawczynie obchodzony był, 
jak co roku, bardzo uroczyście. Akademii przyświecało 
dość wymowne hasło: „Wszystkiemu winna Ewa…”. 

W wiosenno-rajskiej scenerii zaprezentowany został 
bogaty, urozmaicony i zabawny program artystyczny, 
który przygotowali uczniowie gimnazjum pod kierun-
kiem nauczycieli: M. Smolarczyk, J. Fidor i A. Niwiń-
skiego. Wrażenie robiły nie tylko kolejne kwestie wygła-
szane profesjonalnie przez uczniów, piękna scenografia 
wykonana przez pana A. Niwińskiego, ale także rewe-
lacyjna oprawa muzyczna zapewniona przez dziewczę-
ta z orkiestry dętej,  szkolny chór pod kierunkiem pani  
A. Bazalińskiej oraz  zespół młodzieżowy. 

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Samorzą-
du Szkolnego wręczyli paniom dyrektor piękne wiązanki 
wiosennych kwiatów, pozostałe panie otrzymały zaś „zdro-
we jabłuszko na drugie śniadanie”, zgodnie z motywem 
przewodnim występu. Uczestnicy akademii nagrodzeni 
zostali gromkimi brawami oraz podziękowaniami ze stro-
ny dyrektor szkoły, Elżbiety Błaszczyk, która ponadto 
z okazji tego pięknego święta złożyła serdeczne życzenia 
wszystkim paniom i dziewczętom.

Dzień Kobiet  
w ZPO Strawczyn

Na początku marca 2012 r. w gminie Strawczyn miała miejsce 
wizyta przewodniczącego Rady -  ukraińskiego miasta Chodorów, 
której celem było zawiązanie współpracy pomiędzy gminami.

Wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk podpisał list intencyjny 
o współpracy (burmistrz miasta Chodorów odesłał e-mailem podpisany 
przez siebie), w którym wyraził wolę współpracy w dziedzinach:

- wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i ochrony środowiska oraz administracji samo-
rządowej,

- rozwoju współpracy w zakresie wspierania kontaktów kultural-
nych, sportowych, turystycznych i oświatowych,

- rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
Ponadto gminy deklarują wolę utrzymania regularnych kontaktów 

w celu podtrzymania konsultacji na temat prowadzonej współpracy 
i jej rozwoju. Strony uzgadniają stworzenie warunków dla podmiotów 
i instytucji regionalnych w celu współpracy w sferze kultury, edukacji, 
zdrowia i polityki społecznej jak również ochrony środowiska.

Podczas spotkania uzgodniono, że w maju br. do Chodorowa przybę-
dą przedstawiciele gminy Strawczyn, w tym również przedsiębiorcy.

Strawczyn – Chodorów na Ukrainie

List intencyjny  
o współpracy

Ponadto: podpisano umowy z wyko-
nawcami robót na realizację zadań: budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w Strawczynie, Promniku i Oblęgorku, 
na zmianę sposobu użytkowania części 
pomieszczeń SP w Korczynie na świetli-
cę wraz z zagospodarowaniem terenu, na 
zagospodarowanie centrum msc. Chełmce, 
rewitalizację msc Strawczyn – o zadaniach 
tych piszemy oddzielnie.

Przygotowano się do uchwalenia 
zmiany w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego sołectw: Hu-
cisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, 
Niedźwiedź, Oblęgór i Strawczyn. Trwają 
jednocześnie prace przy jednostkowych 
zmianach w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego sołectw: Ob-
lęgorek, Promnik, Ruda Strawczyńska.

Złożono wniosek o płatność dla zadania 
„Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”.

Zorganizowano przyjazd 27-osobowej 
delegacji z niemieckiej gminy Falkestein 
w dniach: 31 marca – 5 kwietnia br., w ra-
mach otrzymanej dotacji z UE – program 
„Europa dla Obywateli”.

Wykonawca zadania pn. „Budowa szla-
ku rowerowego w gminie Strawczyn”, któ-

rego oferta była najkorzystniejsza cenowo, 
nie przystąpił do podpisania umowy, uza-
sadniając decyzję utratą płynności finanso-
wej. Kolejna oferta była wyższa od kwoty 
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zadania. W związku 
z tym, postępowanie zostało unieważnione 
i ogłoszono kolejny przetarg, którego roz-
stzrygniecie nastąpi 17 kwietnia br.

MPK w Kielcach poinformowało UG, 
że planuje przywrócić kursowanie autobu-
sów na linii: Strawczyn – Kielce, po za-
kończeniu prac remontowych na ul. Łódz-
kiej w Kielcach.

W zakresie bezrobocia: w tym roku, 
mając na uwadze stworzenie miejsc pracy 
dla osób bezrobotnych, zostały złożone na-
stępujące wnioski: jeden – o zorganizowa-
nie robót publicznych dla 10. osób, jeden 
– o zorganizowanie prac interwencyjnych 
dla 2. osób, jeden – o zorganizowanie prac 
interwencyjnych dla 3 osób, dwa – o zor-
ganizowanie stażu pracy dla 7 osób. Jak 
wynika z informacji PUP, wszystkie te 
wnioski mają szansę na realizację.

W zakresie oświaty: do UG wpłynęły 
2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego 
z uwagi na zdarzenia losowe;

- w związku z ogłoszeniem przez 
ŚBRR konkursu na dofinansowanie pro-
jektów w zakresie „Zmniejszenia nie-
równowagi w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej”, zostało przygoto-
wanych i złożonych sześć wniosków na ten 
cel, w miejscowościach: Oblęgor, Oblęgo-
rek, Chełmce, Niedźwiedź, Strawczynek 
i Strawczyn.

Jak co roku, pracownicy UG zgłoszeni 
zostali do Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Łodzi w celu uzyskania upoważ-
nień do obserwacji przebiegu sprawdzianu 
w szkołach podstawowych – 3 kwietnia br.

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

Wójt spotkał się 20 marca br. z sołtysa-
mi, omówiono: sytuacje finansową gminy, 
inwestycje, realizowane w gminie, aktuali-
zację Planu Rozwoju Lokalnego oraz przy-
gotowania do kolejnej „Strawczynady”.

Gospodarz gminy uczestniczył w licz-
nych spotkaniach, naradach, zebraniach, 
obchodach, reprezentując naszą gminę.

Wójt poinformował radnych, że jed-
nostki OSP w Strawczynie i Promniku, 
włączone do Krajowego Systemu Ratow-
niczo - Gaśniczego, w okresie od 10 do 
28 marca br. brały udział w 42 akcjach 
ratowniczo - gaśniczych na terenie na-
szej gminy oraz Piekoszowa i Łopusz-
na. W większości były to wyjazdy do 
palących się traw. Wójt zaapelował do 
radnych, by zwracać uwagę na to nieko-
rzystne zjawisko mieszkańcom gminy.

W omawianym okresie wójt wydał 11 
zarządzeń, związanych w funkcjonowa-
niem gminy.

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji Rady Gminy - 28 lutego br. - do kolejnej sesji - 30 marca 
br.,  wójt wykonywał bądź nadzorował prace z zakresu: wykonywania budżetu 
gminy, analizy wniosków komisji Rady Gminy, określenia sposobu realizacji 
uchwał RG, przygotowania projektów uchwał, sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy za 2011 rok, informacji z wykonania „Założeń polityki społeczno 
- gospodarczej gminy za rok 2011” oraz z pracy wójta gminy.
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Ceny za wodę  
i odprowadzanie ścieków

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STRAWCZYNIE INFOR-
MUJE, ŻE OD 10 KWIETNIA 2012 ROKU ULEGŁY ZMINIE CENY USŁUG 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD W RAMACH ZBIOROWEGO ZA-
OPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 
NA TERENIE GMINY STRAWCZYN.

Ceny dostarczonej wody:

Lp Grupa taryfowa Jed-
nostka

Cena kalku-
lowana przez 

Zakład (netto)
Dotacja 
(netto)

Cena dla 
odbiorców  

(netto)

Podatek  
VAT  
(8%)

Cena do 
zapłaty dla 
odbiorców 

(brutto)

1

Grupa 1
- Gospodarstwa do-
mowe oraz odbiorcy 
zużywający wodę na 
cele socjalno-bytowe, 
obiekty użyteczności 

publicznej. 

zł/ m3 2,77 0,22 2,55 0,20 2,75

2

Grupa 2
- Gospodarstwa do-
mowe bezpośredniej 
strefy uciążliwości 

ze strony wysypiska 
śmieci w Promniku

zł/ m3 2,77 1,49 1,28 0,10 1,38

3

Grupa 3
- Odbiorcy zuży-
wający wodę na 
potrzeby produk-
cji, w której woda 

wchodzi w skład albo 
bezpośredni kontakt 
z produktami żywno-
ściowymi, farmaceu-

tycznymi 

zł/ m3 2,92 brak 2,92 0,23 3,15

4
Grupa 4 

- Woda na cele prze-
ciwpożarowe

zł/ m3 2,77 brak 2,77 0,22 2,99

5 Grupa 5
- Pozostali odbiorcy zł/ m3 2,95 brak 2,95 0,24 3,19

Ceny odprowadzonych ścieków:

Lp Grupa taryfowa Jed-
nostka

Cena kalku-
lowana przez 

Zakład (netto)
Dotacja 
(netto)

Cena dla 
odbiorców 

(netto)

Podatek 
VAT 
(8%)

Cena do 
zapłaty dla 
odbiorców 

(brutto)

1

Grupa 1
- Ścieki z budynków 
mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej

zł/ m3 5,25 2,25 3,00 0,24 3,24

2

Grupa 2
- Ścieki z budynków 
mieszkalnych odpro-
wadzane kanalizacją 
tłoczną

zł/ m3 5,25 2,42 2,83 0,23 3,06

3 Grupa 3
- Pozostali odbiorcy zł/ m3 5,25 0,25 5,00 0,40 5,40

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych
Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł (brutto)
1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 123,00
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych  104,55

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Grzegorz Gad

W X edycji Konkursu Mitologiczne-
go, która miała miejsce 6 marca w ZPO 
w Strawczynie, wzięli udział uczniowie re-
prezentujący gimnazja z Oblęgorka, Prom-
nika i Strawczyna. Temat przewodni zwią-
zany był tym razem z kobietami obecnymi 
w mitologii greckiej. 

Przygotowaniem konkursu zajęli się na-
uczyciele: A. Ksel, E. Picheta i K. Siwek. Po 
wyrównanej rywalizacji największą znawczy-
nią greckiej mitologii okazała się w tym roku 
Jagoda Nowak ze Strawczyna, która zajęła 
I miejsce, II miejsce wywalczyły Aleksandra 
Rowińska ze Strawczyna i Wiktoria Krako-
wiak z Oblęgorka, a III miejsce - Nina Bor-
kowska z Oblęgorka. Serdecznie gratulujemy 
zwyciężczyniom! 

Od lat w marcu organizowany jest w ZPO 
w Strawczynie, we współpracy z Gminną Bi-
blioteką Publiczną, Konkurs Ortograficzny 
o Tytuł Szkolnego i Gimnazjalnego Mistrza 
Ortografii. W tym roku wzięli w nim udział re-
prezentanci wszystkich szkół z terenu gminy. 

Gimnazjaliści swoje naszpikowane wyrazami 
z trudnością ortograficzną dyktando, przygotowa-
ne przez p. A. Ksel, pisali w czytelni Biblioteki 
Publicznej. Uczniowie ze szkół podstawowych 
uzupełniali niełatwy tekst z lukami pod czujnym 
okiem p. M. Ciszek w budynku szkolnym. Walka 
była wyrównana, emocji co niemiara. 

Tytuł Gimnazjalnego Mistrza Ortografii 
zdobyła w tym roku Karolina Kubicka z gim-
nazjum w Strawczynie, wicemistrzem została jej 
koleżanka ze szkoły – Paulina Siadul, a na trze-
cim miejscu uplasowała się Weronika Zapała 
z Oblęgorka. Szkolnym Mistrzem Ortografii już 
po raz trzeci został niezrównany Kamil Kowal-
ski z Korczyna, wicemistrzem – Milena Walas 
także z Korczyna, zaś drugim wicemistrzem 
- Kasia Baryłko z Oblęgorka. Zwycięzcy wy-
różnieni zostali pamiątkowymi dyplomami i na-
grodami książkowymi, o które zatroszczyła się 
Halina Snoch. 

14 marca br. w Gimnazjum nr 1 
w Strawczynie już po raz drugi obcho-
dzono Światowy Dzień Liczby PI. Stał 
się on doskonałą okazją, by podsumować 
konkurs matematyczny przygotowany na 
ten dzień dla gimnazjalistów przez panie  
J. Fidor i I. Wawrzeńczyk. 

Sam apel przybliżył uczniom historię tej 
niezwykłej liczby, użytej po raz pierwszy 
w 1706 roku. Rozpoczął się on inscenizacją 
pt. „Kłótnia liczb i Mnemotechnika”. Nie 
mogło się obyć oczywiście bez wiersza Wi-
sławy Szymborskiej „Liczba PI”, utrwalają-
cego rozszerzenie ludolfiny. 

Zwycięzcami zostali Sylwester Rogula 
z kl. IIIc i Milena Poświat z kl. I a. Najorygi-
nalniejszą karykaturę Alberta Einsteina wy-
konały natomiast Klaudia Rowińska z kl. Ic 
oraz Patrycja Wojda z kl. IIa.

Nagrodę stanowiły ciasteczka ufundowa-
ne przez Samorząd Szkolny, (oczywiście z Pi 
w środku). 

Światowy Dzień Liczby PI

Konkurs ortograficzny

Konkurs mitologiczny

Z życia szkół



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
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e-mail: kospress@onet.pl

Samorządowe Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie organizuje w dniach 19, 
20 maja otwarty Turniej Piłki Nożnej „Or-
lik Polska” w kategorii +16 i +35 lat.

Regulamin rozgrywek dostępny na 
stronie internetowej SCKiS – www.olim-
picstrawczyn.pl

Zgłoszenia drużyn do 10 maja br. Lo-
sowanie drużyn odbędzie się 11 maja br., 
w świetlicy GOK Strawczyn, o godz.18.00.

Turniej „Orlik Polska”

Celem obchodów TKJ było poszerzanie 
wiedzy z zakresu języka polskiego, rozwi-
janie umiejętności posługiwania się języ-
kiem polskim, kształtowanie umiejętności 
ortograficznych, rozwijanie zainteresowań 
poezją i prozą, promowanie recytatorskich 
talentów uczniów. 

W ramach obchodów TKJ podjętych 
zostało szereg działań kulturalnych: zo-
stał zorganizowany wyjazd do Teatru im. 
S. Żeromskiego w Kielcach dla klas III 
gimnazjum, odbyło się wiele konkursów 
przygotowanych przez nauczycieli języka 
polskiego – konkurs recytatorski, frazeolo-
giczny, ortograficzny, pięknego czytania, 
konkurs przysłów, konkurs wiedzy o języ-
ku polskim. 

Ważnym wydarzeniem podczas obcho-
dów była wizyta aktora/instruktora teatral-
nego, p. Lecha Sulimierskiego (na zdję-
ciu), który przybliżył uczniom tajniki pracy 
aktorskiej, wygłosił prelekcję na temat pięk-

Tydzień Kultury Języka w Oblęgorku
W dniach od 12 do 16 marca 2012 roku w ZPO w Oblęgorku odbył się XX Ju-

bileuszowy Tydzień Kultury Języka, któremu przyświecały słowa Janusza Korczaka: 
„Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko 
zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią”.

na mowy ojczystej oraz przytoczył historię 
i ideę Rycerskiego Zakonu Świętego Jana 
Jerozolimskiego zwanego Maltańskim, do 
którego należy p. Lech Sulimierski. Lech 
Sulimierski jest aktorem od 45 lat. Znany 
jest ze sceny Teatru im. S. Żeromskiego 

w Kielcach, współpracuje z Wojewódzkim 
Domem Kultury w Kielcach oraz agencjami 
artystycznymi. Jego kunszt aktorski można 
podziwiać podczas corocznych obchodów 
Święta Niepodległości w Kielcach, kiedy 
wciela się w rolę Marszałka Józefa Piłsud-
skiego.

Tydzień Kultury Języka pokazał, że 
w dzisiejszych czasach niezwykle ważne 
wydaje się być uświadamianie młodym lu-
dziom zjawiska kultury języka i potrzeby 
dbałości o jego piękno.

Monika Walas

Wymogi unijne w tej kwestii są bar-
dzo rygorystyczne: śmieci trzeba nie tylko 
odebrać z posesji, ale także przewieźć na 
wysypisko, gdzie powinny być odpowied-
nio przerobione. Żadnej gminy nie stać na 
stworzenie takiego zakładu, w Urzędzie 
Miejskim w Kielcach zrodził się więc pro-
jekt, by – wspólnie z podkieleckimi gmina-
mi – wybudować taki obiekt na istniejącym 
wysypisku w Promniku, gm. Strawczyn. 
Powstał odpowiedni projekt budowy ta-
kiej inwestycji z wykorzystaniem wysokiej 
dotacji unijnej. Żeby jednak uzyskać tzw. 
efekt ekologiczny, Kielce zaproponowały 
18 gminom pow. kieleckiego partycypację 
w jego realizacji. I nie chodzi tutaj o udział 
finansowy, lecz zapewnienie, że gminy 
przekażą swoje śmieci do przerobu w no-
wym zakładzie. W tym celu tworzy się tzw. 
porozumienie międzygminne.

Sprawa przystąpienia dotąd wywoływa-
ła sporo kontrowersji. Wyjaśniał je w gmi-

nach wiceprezydent Kielc Czesław Gru-
szewski, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Jak stwierdził wiceprezydent Czesław 
Gruszewski, koszt całego przedsięwzięcia 
jest bardzo wysoki – ponad 200 mln zło-
tych, przy czym unia przeznaczy na ten cel 
148 mln zł, z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska miasto otrzyma 50 mln zł,  
4 mln zł, to środki własne Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami. Miastu zależy, aby 
środki unijne wykorzystać w całości, a wa-
runkuje to uzyskanie efektu ekologicznego, 
czyli dostarczenie i przerobienie odpowied-
niej ilości odpadów. Stąd propozycja dla 
gmin.

Przypomnijmy, że Kielce (właściciel wy-
sypiska w Promniku) w 2004 r. opracowały 
plan modernizacji jedynego w powiecie wy-
sypiska, przy założeniu, że będzie ono ob-
sługiwało także gminy powiatu ziemskiego, 
na co te ostatnie wyraziły zgodę. W 2007 r. 
rady gmin podjęły uchwały potwierdzające, 

że odpady zostaną skierowane do Promnika. 
Takie zobowiązanie gmin było niezbędnym 
załącznikiem do wniosku składanego przez 
m. Kielce do Funduszu Spójności w sprawie 
dofinansowania inwestycji modernizującej 
wysypisko w Promniku. W kwietniu 2011 
r. miasto podpisało umowę i otrzymało do-
finansowanie z Funduszu Spójności w wy-
sokości ponad 140 mln zł, jednak pod wa-
runkiem uzyskania efektu ekologicznego 
w postaci odpowiedniej ilości strumienia 
odpadów przerabianych przy pomocy nowej 
instalacji. Stąd konieczność porozumienia 
międzygminnego w tej sprawie.

Wszyscy beneficjenci porozumienia, 
włącznie z miastem Kielce, będą traktowani 
jednakowo, jeśli idzie o koszty zagospoda-
rowania odpadów. Inaczej mówiąc, każda 
gmina – sygnatariusz porozumienia – zapła-
ci tyle samo za przekazane śmieci do nowo 
wybudowanego zakładu. Nie przystąpienie 
gminy do tego projektu, to dodatkowe dla 
niej koszty.

Fakt jednakowego traktowania miasta 
oraz gmin przy odbiorze odpadów przez 
nowy zakład mocno podkreślano. Zwra-
cano jednocześnie uwagę na konieczność 
przystąpienia do porozumienia, albowiem 
nie ma innej alternatywy w świetle nowej 
„ustawy śmieciowej.”

Warto dodać, że miasto Kielce jest już 
na etapie rozstrzygania przetargu, który wy-
łoni wykonawcę budowy zakładu przetwa-
rzania odpadów w Promniku.  (Kos.)

Porozumienie międzygminne – koniecznością

Strawczyn będzie utylizować 
odpady z Kielcami !

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 roku, która 
weszła w życie od 1 stycznia br., nakłada na gminy określone obowiązki dotyczące 
zagospodarowania odpadów. Na przygotowanie się do nowej polityki „śmieciowej” 
gminy mają czas do połowy 2013 r.


