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„Złote Gody” w Strawczynie

Gala w Hotelu „Gromada”

Autorytety  
i przykłady...

50 lat na wspólnej drodze życia, pół 
wieku na dobre i złe, szmat czasu, podczas 
którego tworzyli nowe życie, nowe rodziny, 
nową rzeczywistość...

12 par małżeńskich, z gminy Strawczyn, 
obchodziło w tym roku „Złote Gody” – jubile-
usz przeżycia ze sobą 50 lat na wspólnym ko-
biercu. Te pary, to symbol miłości, zgodności  
i odpowiedzialności za losy bliźnich. To rodzin-
ne autorytety i przykłady do naśladowania.

Przyjaźni  
przedsiębiorczości

W Hotelu „Gromada” w Warszawie, 14 listopada br.,  
odbyła się Wielka Gala Samorządu i Biznesu, na której 
ogłoszono wyniki konkursu Samorząd Przyjazny Przed-
siębiorczości 2009. Jednym z uczestników tego konkursu,  
o zasięgu ogólnokrajowym, była gmina Strawczyn. 

Kapituła i organizatorzy konkursu, w kategorii gmina wiej-
ska, przyznali III miejsce dla gminy Strawczyn. Wyprzedziły 
nas jedynie gmina Lesznowola i gmina Postomino, zajmując 
kolejno I i II miejsca.

Statuetkę odebrał wójt naszej gminy  Tadeusz Tkaczyk. 

Radosnych, spokojnych, 
pełnych ciepła i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności, 

sukcesów, cierpliwości 
i wytrwałości w realizacji planów
w nadchodzącym Nowym Roku

Mieszkańcom Gminy życzą:
Przewodniczący  

Rady Gminy
Wiesław Piotrowski  

Wójt Gminy

Tadeusz Tkaczyk

Ślubowania 
pierwszaków

„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, 
że własna” - takie hasło towarzyszyło obchodom Narodowe-
go Święta Niepodległości oraz ślubowania klas pierwszych 
gimnazjum. Uroczysta akademia z tej okazji odbyła się  
10 listopada br. w ZPO w Promniku.
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dokończenie ze str. 1

„Złote Gody” w Strawczynie

Autorytety i przykłady...
W uznaniu zasług m.in. w rozwo-

ju i cementowaniu rodzinnych więzów, 
władze gminy zwróciły się do Prezy-
denta RP o odznaczenie tych małżeństw 
medalami „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”. Uroczystość dekoracji tym od-
znaczeniem odbyła się 25 listopada br.  
w Gminnym Ośrodku Kultury.

Po odegraniu marsza Mendelssohna, 
z-pca kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego - Elżbieta Kumańska powita-
ła wszystkich uczestników jubileuszu  
z wójtem gminy Tadeuszem Tkaczy-
kiem, przewodniczącym Rady Gminy 
Wiesławem Piotrowskim i jego zastęp-
cą Januszem Malickim. Zwracając się 
do sędziwych małżonków, kierownik 
USC powiedziała m.in.: „ Minęło 50 lat 
od chwili, kiedy połączyliście Państwo 
swój los, od kiedy z miłością i nadzieją 
powiedzieliście sobie nawzajem –„tak” 
i włożyliście sobie obrączki. Przyrzecze-
nie to składaliście Państwo z ufnością, 
że będziecie dzielić dobre i złe chwile, 
wspierać się wzajemnie i cieszyć się 
wspólną radością. Mimo różnych prze-
ciwności losu, dotrzymaliście danego 
sobie słowa. W ciągu tych długich lat 
było na pewno wiele dni radosnych 
i pięknych, było też, być może, wiele 
chwil smutnych, przykrych a nawet tra-
gicznych. Wszystkie te przeżycia: rado-
ści i smutki, troski i obowiązki, związały 
Was jeszcze bardziej. Daliście z siebie 
wiele rodzinom i społeczeństwu, wycho-
wując swoje dzieci, jak i pracując na 
rzecz całej społeczności. W jej imieniu 
przyjmijcie słowa podziękowania za ten 
50-letni trud”.

Następnie odczytano listę wyróżnio-
nych przez Prezydenta RP. Znaleźli się 
na niej: Helena i Andrzej Buchcic z Ob-
lęgorka, Stanisława i Tadeusz Buchcic 
z Oblęgora, Zofia i Stanisław Czecho-
wicz ze Strawczyna, Józefa i Tadeusz 
Kowalscy z Korczyna, Maria i Roman 
Piotrowscy z Korczyna, Stefania i Sta-
nisław Piotrowscy z Chełmiec, Helena 
i Edward Prokop z Promnika, Janina 
i Stanisław Smolarczykowie z Oblęgo-
ra, Otolia i Stanisław Stępień z Kor-
czyna, Józefa i Stanisław Ślusarczyk  
z Chełmiec, Leokadia i Feliks Wieczo-
rek z Chełmiec oraz Wanda i Włady-
sław Zawadzcy z Kuźniaków.

Dekoracji medalem „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” dokonał wójt Ta-
deusz Tkaczyk, gratulacje, kwiaty i pre-
zenty złożyli także: Wiesław Piotrowski 
i Janusz Malicki.

Po dekoracji, wójt wzniósł toast 
szampanem za zdrowie Jubilatów, prze-
kazując im gratulacje i życzenia: - Życzę 
Wam – mówił wójt – długich i pogod-
nych lat życia w jak najlepszym zdrowiu  
i zadowoleniu oraz zrealizowania wszyst-
kich zamierzeń i planów.

Gratulacje i życzenia miały miejsce 
w dalszej części uroczystości: śpiewają-
co złożyły je „złotym” jubilatom dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Korczynie, 
pod opieką Emilii Marszałek a także 
gminna orkiestra dęta pod batutą Mi-
chała Leśnika. Do tańca i słuchu zagrali 
„złotym” parom - Grzegorz Wawrzeń-
czyk i Stanisław Śliwa.

Uczestniczący w uroczystości Ste-
fania i Stanisław Piotrowscy poznali się  
w 1956 roku, w Chełmcach, dokąd przy-
jeżdżał z Korczyna p. Stanisław. Począt-
kowa znajomość szybko zamieniła się  
w głębokie uczucie: młodzi „chodzili” 
ze sobą niewiele ponad pół roku i podjęli 
odważną decyzję: ślub ! Uroczystość od-

cesy dzieci. Jeden z ich synów – Wie-
sław jest dziś przewodniczącym Rady 
Gminy – są powody do dumy...

Otolia i Stanisław Stępniowie pozna-
li się w 1958 r. na potańcówce w remi-
zie OSP w  Łopusznie: „zaiskrzyło” od 
razu. Przez kilka miesięcy wzajemnie 
się poznawali, by podjąć ostateczną de-
cyzję: pobierzemy się ! Ślub odbył się 
28 czerwca 1958 r. w kościele parafial-
nym w Łopusznie. Młodzi zamieszkali 
u rodziców Stanisława – w Korczynie. 
Młody żonkoś znalazł pracę w kieleckim 
„Wodrolu”, żona zajęła się pracą w domu 
i gospodarstwie, a potem wychowywa-
niem dzieci: urodziła się ich trójka. Dziś 
mają 12 wnuków i jedną prawnuczkę.

Pan Stanisław lubi udzielać się 
społecznie: 25 lat „sołtysował” swojej 
wsi, obecnie jest radnym Rady Gminy  
w Strawczynie. U żony najbardziej ceni 
sobie:  pracowitość i dbałość o rodzinę. 
Pani Otolia natomiast wyróżnia u męża: 
zaradność, dobroć i oddanie rodzinie. 
Oboje cieszą się dziećmi, wnukami  
i prawnuczką.

Wszystkim „złotym” parom życzy-
my dużo zdrowia i wielkiej satysfakcji 
ze swojego, życiowego dorobku. 

   (Kos.)

była się 27 paź-
dziernika 1957 
r. w miejsco-
wym kościele 
para f ia lnym. 
Z a m i e s z k a l i  
u mamy Stefa-
nii, Stanisław 
zatrudnił się 
przy meliora-
cjach, później 
– na stałe – w 
Kieleckiej Fa-
bryce Pomp 
w Białogonie, 
gdzie przepra-
cował ponad 
20 lat. Stąd 
poszedł na ren-
tę i – później 
- na emeryturę. 
Pani Stefania 
zajmowała się 
domem i wy-
chowywaniem 
dzieci: docze-
kali się czwór-
ki potomstwa: 
córki i trzech 
synów, a tak-
że 11 wnucząt  
i 2 prawnuczek. 
Dziś cieszą się 
ich miłością  
i z satysfakcją 
przyjmują suk- Dekoracja Otolii i Stanisława Stępniów z Korczyna.

Wójt gminy dekoruje medalem „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” Stefanię i Stanisława Piotrowskich z Chełmiec.
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dokończenie ze str. 1

Konkurs organizowany jest przez Ma-
zowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu 
i Usług oraz Europę 2000 Consulting 

Wójt naszej gminy wśród wyróżnionych w Hotelu „Gromada” w Warszawie.
Gala w Hotelu „Gromada”

Przyjaźni przedsiębiorczości
Sp. z o.o. Rywalizacja stała na bardzo 
wysokim poziomie, bowiem wszystkie 
nominowane samorządy cechował pełen 

profesjonalizm w działaniach oraz do-
skonała oferta skierowana inwestorom. 
Organizator, zgodnie z misją konkursu, 
chce promować najlepsze gminy z całej 
Polski, ocenić i docenić działania sa-
morządu lokalnego, jego pracę na rzecz 
sprawnego funkcjonowania w realiach 
ekonomicznych Unii Europejskiej, zaan-
gażowanie w rozwój gospodarczy wła-
snego regionu, tworzenie nowych miejsc 
pracy, przestrzeganie zasad etyki w kon-
taktach z inwestorami. Ważne są ulgi 
sprzyjające inwestorom oraz posiadane 
certyfikaty, nagrody i wyróżnienia. 

Ponadto w tym samym dniu i miejscu 
w finale III edycji ogólnopolskiego Kon-
kursu Budowlanego „Orły Polskiego 
Budownictwa” w kategorii „Moderni-
zacja obiektów” II miejsce zajął Zakład 
Produkcyjno - Usługowy Mariana 
Gila z Huciska ( szerzej – w następnym 
numerze „ZS”).

Celem konkursu było wyłonienie 
samorządów, które poprzez ponadprze-
ciętny, godny naśladowania poziom, 
stwarzają najlepsze warunki do lokowa-
nia inwestycji na ich terenie. 

Złotą statuetkę i certyfikat „Gmina 
Fair Play” 2009 r. odebrał wójt gminy – 
Tadeusz Tkaczyk.

Gmina Strawczyn, dbając o rozwój 
przedsiębiorczości na swoim terenie, 
bierze udział w wielu konkursach. Na-
grody i wyróżnienia, zdobywane w ko-
lejnych konkursach, dają  z jednej strony 
prestiż dla gminy, a z drugiej gwarancję 
dla inwestora,   że to właśnie tutaj, na te-
renie gminy, warto inwestować. 

W okresie od 04.01.2010 r. do 
31.10.2011 r. w Szkole Podstawowej  
w Niedźwiedziu realizowany będzie 
projekt ,,Wesołe Przedszkolaki” 
współfinansowany przez  Europejski 
Fundusz Społeczny w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zajęcia będą odbywały się codzien-
nie, od poniedziałku do piątku, przez 
cały rok, również w okresie wakacyjnym  
(z wyłączeniem ustawowych przerw 
świątecznych). Oddział przedszkolny 
prowadzony będzie dla 12 dzieci w wie-
ku 3 – 5 lat z miejscowości Niedźwiedź 
i Hucisko. Jeżeli nie zostanie uzyskana 
założona liczba uczestników projektu , 
rekrutacją zostaną objęte dzieci z sąsied-
nich miejscowości gminy Strawczyn. 
Przedszkolaki będą mieć zapewnioną 
opiekę nie tylko dydaktyczno – wycho-
wawczą, ale także pedagogiczno – logo-
pedyczną. Zaplanowano również zajęcia 
dodatkowe z języka angielskiego i ryt-
miki oraz wyjazdy do kina i teatrzyku. 
Ponieważ pobyt w przedszkolu będzie 
trwał 6 godzin dziennie (5 i pół godzi-
ny zajęć opiekuńczo – wychowawczych 
oraz pół godziny zajęć dodatkowych), 
dzieci będą mieć zapewnione posiłki  
w postaci drugiego śniadania i obiadu.

Certyfikat „Gmina Fair Play 2009” 
dla Strawczyna

Uczestnictwo w konkursie „Gmina 
Fair Play” 2009 stało się swego rodzaju 
świadectwem potwierdzającym jej no-
woczesność oraz podkreśliło jej unikalne 
walory. Zdobyty tytuł  i certyfikat stano-
wi oryginalne narzędzie budujące markę 
gminy oraz jej prestiż.

Konkurs "Gmina Fair Play" – Certy-
fikowana Lokalizacja Inwestycji jest afi-
liowany przy Krajowej Izbie Gospodar-
czej, a jego organizatorem jest Instytut 

W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w  Warszawie, 4 grudnia br., 
odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VIII edycji konkursu "Gmina Fair 
Play" 2009 r. Miło nam poinformować, że jednym z laureatów konkursu została 
gmina Strawczyn.

Certyfikat „Gmina Fair Play 2009” odbiera wójt 
naszej gminy Tadeusz Tkaczyk.

Badań nad Demokracją i Przed-
siębiorstwem Prywatnym, któ-
ry ma wieloletnie doświadcze-
nie w dziedzinie promocji etyki 
i wspierania przedsiębiorczości 
zarówno po stronie biznesu, jak 
i samorządów lokalnych.

Zdobyta przez gminę złota 
statuetka i certyfikat „Gmina 
Fair Play” jest i będzie dodat-
kowym bodźcem do utrzymy-
wania wysokiego standardu w 
polityce samorządu oraz pomo-
że nawiązać współpracę z no-
wymi przedsiębiorcami, a tym 
samym przyczyni się do dalsze-
go jej rozwoju.

„Wesołe 
przedszkolaki”
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Wielka gala Międzynarodowego Kon-
kursu „EuroCertyfikat 2009”, połączona 
z wręczaniem tych nagród, odbyła się na 
Zamku Królewskim w Warszawie. Fir-
ma DEFRO otrzymała dwa wyróżnienia. 
Pierwsze to Certyfikat Wiarygodności 
Firmy/Instytucji: to nagroda dla solidnych 
przedsiębiorców. Posiadanie takiej statu-
etki jest sygnałem dla innych podmiotów, 
że mają do czynienia z odpowiedzialny-
mi, liczącymi się na rynku partnerami. 

Drugą statuetkę właściciel firmy DE-
FRO Robert Dziubeła odebrał za jakość 
produktu/wyrobu. Ten EuroCertyfikat 
potwierdza z kolei najwyższą jakość 
produktów lub wyrobów danej firmy  
w oparciu o badania i system kontroli ja-
kości opracowany przez Polskie Stowa-
rzyszenie Firm Doradczych i Konsultin-
gowych.

- Zdobycie obu tak prestiżowych wy-
różnień jednocześnie, oczywiście, nas 
cieszy, ale też mobilizuje do jeszcze bar-
dziej wytężonej pracy. Każdego dnia sta-
ramy się udowadniać naszym klientom, 
że jakość nie jest w naszej firmie pustym 
słowem, tylko rzetelną realizacją obiet-
nicy złożonej każdemu, kto kupił nasz 
produkt - mówi właściciel firmy Robert 
Dziubeła, który niemal równocześnie, bo 
dzień później odebrał w Kielcach nagrodę 
„Echa Dnia” za najlepszą markę „Skrzy-
dła 2009”. Kapituła przyznała statuetkę 
za kocioł DEFRO-DUO 

*Dwa EuroCertyfikaty * „Skrzydła” za kocioł DEFRO DUO *  
Świętokrzyska Nagroda Jakości

Splendory dla DEFRO !
Jeden z największych w Polsce producentów kotłów na paliwa stałe, święto-

krzyska firma DEFRO z Rudy Strawczyńskiej otrzymała niedawno dwa Euro-
Certyfikaty - nagrody potwierdzające wiarygodność firmy i jej produktów.

EuroCertyfikaty odbierają w Warszawie Justyna i Robert Dziubełowie z firmy DEFRO.

spalania. Dolna komora wyposażona jest 
w palnik retortowy do spalania ekogrosz-
ku, a w wersji DEFRO DUO PELLET - 
w usypowy palnik pelletowy do spalania 
biomasy. Górna komora utworzona jest 
poprzez stały ruszt chłodzony wodą, prze-
znaczony do spalania węgla oraz drewna.

Świętokrzyska Nagroda Jakości – to 
promowanie idei zarządzania przez ja-
kość, poprzez wyłanianie i nagradzanie 
najlepszych przedsiębiorstw i organizacji 
z terenu województwa świętokrzyskiego, 
stale doskonalących się, konsekwentnie 
wdrażających oraz stosujących nowocze-
sne metody zarządzania. 

Decyzją Kapituły laureatem konkursu 
zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we DEFRO - w kategorii średnich przed-
siębiorstw produkcyjnych. 

W Sali Kongresowej Pałacu Kultu-
ry i Nauki w  Warszawie, 4 grudnia br., 
odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play". 
Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair 
Play" 2009 zdobyło PRZEDSIĘBIOR-
STWO WIELOBRANŻOWE DEFRO 
ROBERT DZIUBEŁA z Rudy Straw-
czyńskiej. (J.)

Robert Dziubeła wśród wyróżnionych „Skrzydłami 2009”.

„Bezpieczna wyprawa”

Fragment spektaklu.

Gminna Biblioteka Publicz-
na, we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, zorganizo-
wała, dla dzieci ze szkół z terenu 
gminy Strawczyn, występ Teatru 
„Maska” z Krakowa ze spekta-
klem „ Bezpieczna wyprawa”. 
Przedstawienie obejrzało 150 dzie-
ci wraz z opiekunami. Spektakl 
został mile przyjęty przez dzieci, 
które z zaciekawieniem angażo-
wały się w scenki przedstawiane 
przez aktorów. Bajki w wykonaniu 
teatru  nie tylko cieszyły dzieci, ale 
również i uczyły, gdyż mają one 
charakter edukacyjny.

Kocioł DEFRO – DUO, to nowatorska 
konstrukcja wyposażona w dwie komory 
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Uroczystość ślubowania w gimnazjum, w Promniku.

Tego dnia uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum stali się pełnoprawnymi 
członkami społeczności szkolnej. Skła-
dając uroczyste przyrzeczenie, obiecy-
wali, że będą godnie reprezentować swo-
ją szkołę oraz rzetelnie poszerzać swoją 
wiedzę i umiejętności. Potwierdzeniem 
ślubowania stała się przygotowana przez 
pierwszoklasistów akademia upamiętnia-
jąca 91 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uczniowie wprowadzili 
obecnych w patriotyczny nastrój, recytu-
jąc specjalnie wybrane na tę okazję utwo-
ry oraz śpiewając pieśni legionowe.

Tę ważną dla szkoły uroczystość 
uświetnili swą obecnością wójt gminy 
Strawczyn –  Tadeusz Tkaczyk oraz ro-
dzice pierwszoklasistów.

Po zakończeniu akademii dyrektor, 
Elżbieta Gieroń, zwróciła się do pierw-

Ślubowania pierwszaków
szoklasistów, życząc im sukcesów w na-
uce oraz dobrego samopoczucia w nowej 
szkole. Rozdała im również pamiątkowe 
dyplomy. Wzruszeni uczniowie otrzyma-
li również miłe upominki od wójta, Tade-
usz Tkaczyka.

Także w Szkole Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Promniku odby-
ła się uroczystość ślubowania klasy 
pierwszej. Dyrektor, Elżbieta Gieroń 
przywitała przybyłych gości: kierow-
nik Monikę Sideł z Urzędu Gminy 
Strawczyn, rodziców oraz uczniów 
klasy pierwszej. 

Pierwszacy z wielkim przejęciem  
i radością recytowali i śpiewali piosen-
ki. Pod koniec uroczyście ślubowali być 
dobrym Polakiem, uczyć się pilnie jak 
kochać ojczyznę. Następnie dyrektor  
E. Gieroń dokonała pasowania na ucznia, 

a wychowawczyni klasy pierwszej Ewa 
Jas przypięła uczniom plakietki ucznia 
klasy I. Na koniec p. Monika Sideł wrę-
czyła dzieciom prezenty od wójta gminy.

 Uroczystości w Strawczynie

W Szkole Podstawowej im. Stefa-
na Żeromskiego w Strawczynie dzieci  
z kl. I, wraz z wychowawczynią Haliną 
Nygą, przygotowały uroczystość paso-
wania i ślubowania uczniów. Przybyli 
na nią zaproszeni goście, m.in.: wice-
przewodniczący Rady Gminy Janusz 
Malicki, sekretarz gminy Elżbieta 
Chłodnicka, rodzice oraz uczniowie 
klas 0 – III. 

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste 
ślubowanie i zostali pasowani „magicz-
nym” ołówkiem na uczniów naszej szko-
ły. Po części oficjalnej rozpoczął się pro-
gram artystyczny. 

Po montażu słowno - muzycznym 
głos zabrała dyrektor Elżbieta Błasz-
czyk, składając podziękowania dzie-
ciom, rodzicom oraz przybyłym go-
ściom. Na zakończenie uroczystości 
uczniowie otrzymali pamiątkowe upo-
minki ufundowane przez wójta gmi-
ny Strawczyn - Tadeusza Tkaczyka,  
a rodzice przygotowali niespodziankę 
w postaci słodkiego poczęstunku.

Także uczniowie klas pierwszych 
Gimnazjum nr 1 w Strawczynie złożyli 
uroczyste ślubowanie. 

W obecności przedstawicieli samo-
rządu lokalnego, dyrekcji szkoły, grona 
pedagogicznego, rodziców, kolegów  
i koleżanek z klas starszych obiecywali 
żyć poważniej i mądrzej. 

Dyrektor, Elżbieta  Błaszczyk sym-
bolicznie pasowała ogromnym kluczem 
uczniów wstępujących w progi gimna-
zjum, życząc im dużo siły i młodzieńcze-
go entuzjazmu w zdobywaniu wiedzy.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu 
państwowego i  krótkim wstępie dyrek-
tor placówki Elżbiety Błaszczyk, która 
podkreśliła znaczenie tego święta naro-
dowego oraz zachęciła młodzież szkolną 
do uważnego obejrzenia i wysłuchania 
części artystycznej, szóstoklasiści w in-
teresujący sposób przybliżyli kolegom i 
koleżankom długą i krwawą drogę Pola-
ków do niepodległości. 

Obok informacji historycznych część 
artystyczna zawierała liryczne wiersze  
z nimi związane i dopasowany akompa-
niament muzyczny, o który zadbała p. A. 

dokończenie ze str. 1

Obchody  
Święta Niepodległości

W związku ze Świętem Niepodległości, w ZPO w Strawczynie odbyła się uro-
czysta akademia przygotowana przez uczniów klas szóstych pod kierunkiem 
nauczycieli: M. Ciszek, J. Rejowskiej i K. Siwka.

Niepodległości nauczyciele i uczniowie 
ZPO w Oblęgorku oddali hołd wszyst-
kim tym, dzięki którym po długich la-
tach niewoli odrodziła się niepodległa 
Polska, a także tym, którzy bronili odzy-
skanej niepodległości, płacąc za to krwią 
i życiem. (A.K-L)

Bazalińska wraz ze szkolnym chórem. 

Uroczystości w Oblęgorku

91 rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości młodzież ZPO w 
Oblęgorku uczciła podczas uroczystej 
akademii. Uczniowie gimnazjum, pod 
opieką Agnieszki Kowalskiej – Lasek 
i Aleksandra Żmudy, przygotowali 
montaż słowno – muzyczny, którego 
mottem stały się słowa wiersza Anto-
niego Słonimskiego: „Pytasz się synu, 
gdzie jest i jaka ?”

Uroczystą akademią z okazji Święta 

Gminny Ośrodek Kultury w Straw-
czynie prowadzi rekrutację chętnych 
do uzyskania uprawnień ratowników 
wodnych a także osób mających takie 
uprawnienia.

Zainteresowani proszeni są o zgłosze-
nie się do kierownika Gminnego Ośrodka 
Kultury osobiście lub o kontakt telefo-
niczny pod numerem tel. (41) 30-38-635.

Zawód ratownika  
- szansą na pracę
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I miejsce zajęła Agata 
Malicka z ZPO w Oblęgor-
ku, II - Anna Smolarczyk 
z ZPO w Strawczynie, III 
- Zuzanna Bożęcka z ZPO 
w Oblęgorku, wyróżnione 
zostały: Aleksandra Kru-
szewska z SP z Niedźwie-
dzia i Gabriela Jaros z SP Z 
Rudy Strawczyńskiej. 

Dzieci zostały nagrodzo-
ne słownikami, książkami  
i gadżetami pomocnymi  
w nauce języka angielskiego 
oraz słodkim upominkiem.

Śpiewały po angielsku
Agata Wychowaniec – nauczycielka języka angielskiego SP w Niedźwiedziu, 

przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, zorganizowała I Gminny 
Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas II - III Szkoły Podstawowej.

Uczestniczki konkursu śpiewania po angielsku ze 
swoimi opiekunkami.

Sesję otworzył przewodniczący RG 
Wiesław Piotrowski, witając jej uczestni-
ków, z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. 
Radni zaakceptowali porządek obrad, po 
czym przystąpili do jego realizacji. 

W ramach interpelacji głos zabrali: 
Anna Dziewanowska – w sprawach: usu-
nięcia krzaków przy drodze w Korzeńcu oraz 
skrócenia żywopłotu przy drodze gminnej  
w Oblęgorku (utrudniają widoczność kie-
rowcom), dołożenia lamp oświetleniowych 
przy Leśnych Łąkach i Górach oraz usta-
wienia tablic informacyjnych w sołectwie 
Oblęgorek (wójt: - traktuję oświetlenie jako 
nowy wniosek, wykonanie tablic może być 
zadaniem sołectwa, w ramach Funduszu So-
leckiego); Zbigniew Naszydłowski – inter-
weniować w policji o większą liczbę patroli 
na drodze w Nowej Wsi, gdzie samochody 
ciężarowe nie przestrzegają ograniczenia w 
tonażu przewożonych ładunków, niszcząc 
drogę; Stanisław Zdyb – wyjaśnić kwestię 
sprzedaży gazety samorządowej (wójt: uzysk 
ze sprzedaży gazety wpływa na konto GOK, 
co jest zgodne z przepisami finansowymi); 
Maria Wesoła – kiedy gmina położy dach 
na starej szkole ? (wójt: tego zadania nie ma 
w projekcie budżetu na rok 2010, wójt zwró-
cił się do Rady Gminy o określenie prioryte-
tów w realizacji inwestycji oświatowych).

Wójt przedstawił informacje z realizacji 
uchwał Rady Gminy oraz ze swojej pracy 
między sesjami rady (omówienie publikuje-
my oddzielnie).

Radni przyjęli uchwały w sprawach:
- zmian miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego sołectw: Straw-
czynek, Chełmce I oraz Promnik – dosto-
sowując je do wniosków mieszkańców,

- zmian w budżecie gminy – dotyczą 
zmiany planu dochodów oraz wydatków,  
w związku z czym dokonano zmian w za-
łącznikach inwestycyjnych. Określono 

także deficyt budżetu gminy na poziomie 
2.859.448 zł, który zostaniem pokryty kre-
dytami, pożyczkami oraz nadwyżką budże-
tową z lat ubiegłych,

- określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych i nieru-
chomości – stawki średnio wzrosły, tabele 
do wglądu w Urzędzie Gminy,

- zmian w Lokalnym Programie Rewi-
talizacji miejscowości Strawczyn – aktu-
alizacja bieżących potrzeb,

- zatwierdzenia planów odnowy Huci-
ska i Oblęgorka – dokumenty te potrzebne 
są m.in. przy staraniu się o środki unijne  dla 
tych sołectw,

- przystąpienia gminy do projektu 
inwestycyjnego pn.: „e – Świętokrzyskie: 
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 
JST” oraz „e -Świętokrzyskie – Budowa 
Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu 
własnego,

- wprowadzenia zmian w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym Gminy Strawczyn 
- m.in. na wniosek Komisji Budżetu i Inwe-
stycji RG zrezygnowano z budowy sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu w centrum 
Strawczyna,

- zmiany regulaminu utrzymania po-
rządku i czystości na terenie gminy – po-
legającej m.in. na określeniu, iż „właściciele 
nieruchomości, którzy dokonują selektyw-
nej zbiorki odpadów, stosują do ich groma-
dzenia: worki żółte – na odpady z tworzyw 
sztucznych, worki zielone – na szkło oraz 
worki niebieskie – na makulaturę”. Po-

nadto: „zużyte opony odbierane będą przez 
przedsiębiorcę dwa razy w roku (wiosną  
i jesienią)”,

- zaliczenia dróg gminnych do odpo-
wiedniej kategorii oraz ustalenia ich prze-
biegu na terenie gminy.

Radni przyjęli propozycję wójta dot. 
ustalenia wysokości podatku rolnego na pod-
stawie ceny żyta w kwocie 34,10 zł za q oraz 
podatku leśnego na podstawie cen drewna  
w kwocie: 136,54 zł za 1 m.sześc.

Radni zapoznali się z informacją wój-
ta o stanie realizacji zadań oświatowych  
w poprzednim roku szkolnym, w tym o wy-
nikach sprawdzianu uczniów klas VI SP oraz 
sprawdzianu gimnazjalnego.

Uczniowie klas VI SP na terenie gmi-
ny uzyskali następującą liczbę punktów ze 
sprawdzianu: SP Korczyn - 24,08, SP Ruda 
Strawczyńska -23,19, SP Chełmce -23,64, 
SP Niedźwiedź – 22,23, SP Strawczyn – 
20,96, SP Oblęgorek - 19,09, SP Promnik 
- 21,00, przy średniej w gminie – 21,84 oraz 
w województwie – 22,12.

Wyniki sprawdzianu gimnazjalnego 
przedstawiają się następująco:

Gimnazjum w Strawczynie: I - część 
humanistyczna – 31,31pkt, II - część mat.- 
przyrodnicza - 26,29;

Gimnazjum w Promniku: część huma-
nistyczna - 27,00, część mat.-przyrodnicza 
- 21,00,

Gimnazjum w Oblęgorku: część huma-
nistyczna - 34,12, część mat.-przyrodnicza - 
25,57;

Średnia w gminie: I - 30,81 pkt., II - 
24,29 pkt.

Średnia w województwie: I - 31,12 pkt., 
II - 25,13 pkt.

W informacji wójt pisze m.in.:” Należy 
działać tak, aby w niedalekiej przyszłości 
udało nam się osiągnąć takie standardy edu-
kacyjne, aby nasze dzieci miały zapewnioną, 
we wszystkich placówkach, bogatą ofertę 
zajęć pozalekcyjnych, opiekę pedagogiczną, 
pomoce dydaktyczne, dożywianie, zajęcia 
sportowe, rekreacyjne itp.” (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Uwaga, szkolenie

Zmiany w podatkach
Ocena oświaty w ubiegłym roku szkolnym

Informacja i próba oceny działalności oświatowej w gminie, w ub. roku szkol-
nym, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego kilku sołectw, zmiany  
w podatkach oraz w budżecie gminy, to główne tematy jakimi zajęli się radni na sesji 
Rady Gminy – 27 listopada br.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa rolni-
czego i GOK Strawczyn organizują szkolenia 
informacyjne dla osób zainteresowanych pro-
wadzeniem gospodarstw agroturystycznych. 

Chętnych do udziału w spotkaniu infor-
macyjnym prosimy o kontakt z GOK Straw-
czyn, pod nr tel.: 303-86-35. Informujemy, że 
wzięcie udziału w spotkaniach nie obliguje do 
rozpoczęcia działalności agroturystycznej.

Jak prowadzić 
gospodarstwo 

agroturystyczne ?
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W zakresie inwestycji – kontynu-
owane są budowy: zbiornika wodnego w 
Strawczynie, chodnika przy drodze po-
wiatowej w Oblęgorze i Niedźwiedziu, 
kanalizacji sanitarnej w Rudzie Straw-
czyńskiej, Kuźniakach oraz przygotowy-
wane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji 
w Chełmcach z przerzutem ścieków do 
kolektora grawitacyjnego w Strawczyn-
ku. Modernizowane są drogi: Oblęgorek 
– Kurniki i Oblęgorek – Góry poprzez na-
wiezienie kruszywa.

Ponadto: wykonywane są roboty 
wykończeniowe na poddaszu szkoły w 
Strawczynie, rozpoczęto prace przy za-
gospodarowaniu centrum Strawczyna, 

Z prac wójta  
między sesjami Rady Gminy

W okresie między sesjami Rady Gminy, tj. od 29 października do 27 listopa-
da br., wójt wykonywał bądź nadzorował prace związane z: realizacją budżetu 
gminy, uchwał RG, przygotowaniem projektów uchwał RG oraz przygotowa-
niem projektu budżetu gminy na 2010 r.

przystąpiono do prac planistycznych 
zmierzających do wprowadzenia zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectw: Hucisko, Kor-
czyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, 
Oblęgór i Strawczyn, rozstrzygnięty zo-
stał przetarg na III etap budowy Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczyn-
ku.

W zakresie oświaty: Gminny Ośro-
dek Kultury był organizatorem i współ-
organizatorem: konkursu recytatorskiego  
z okazji 91 rocznicy odzyskania niepod-
ległości, połączony ze spotkaniem z kom-
batantami, biegu niepodległościowego na 
obiekcie sportowym w Strawczynku, wy-

stępu teatrzyku dla dzieci pt. „Bezpieczna 
droga”, obchodów 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego.

Wójt brał udział w konferencjach, 
naradach, spotkaniach i zgromadzeniach: 
Zw. Gmin w Zlewni Górnej Nidy, ślubo-
waniu uczniów klas I ZPO w Promniku, 
spotkaniu z inspektorem nadzoru i wyko-
nawcą zbiornika wodnego w Strawczy-
nie.

Gmina odniosła kolejne sukcesy: 
zdobyła III miejsce w ogólnopolskim 
konkursie „Samorząd przyjazny przed-
siębiorczości” – informację o tej imprezie 
publikujemy oddzielnie.

W Zamku Królewskim w Warszawie 
odbyła się uroczystość wręczenia Eu-
roCertyfikatów firmie DEFRO z Rudy 
Strawczyńskiej (w imprezie uczestniczył 
wójt gminy).

Odbyła się narada kadry kierowniczej 
UG i kierowników jednostek organizacyj-
nych gminy.

W ww. okresie wójt wydał pięć zarzą-
dzeń dotyczących istotnych problemów 
gminy.

Pragniemy poinformować, iż w ra-
mach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,  
w grudniu 2009 roku, Stowarzyszenie LGD 
„Dorzecze Bobrzy” planuje ogłaszanie na-
boru wniosków na  konkurs o przyznanie 
pomocy na operacje  z zakresu „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekty, które realizowane będą w ra-
mach działania „Tworzenie i rozwój mikro 
przedsiębiorstw”, mają wpływać na wzrost 
konkurencyjności gospodarczej obszarów 
wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku 
pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnie-
nia na obszarach wiejskich. 

O pomoc w ramach działania mogą się 
ubiegać osoba fizyczna lub osoba prawna, 
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, która prowadzi (podej-
muje) działalność jako mikroprzedsiębior-
stwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mają-
ce obrót nie przekraczający równowartości  
w zł 2 mln euro. Operacja jest refundowana 
i wynosi maxymalnie 50 % kosztów kwalifi-
kowanych całego projektu.

Wysokość zrefundowanej pomocy, przy-
znanej na realizację operacji, nie może prze-
kroczyć:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
Informacja o konkursach na nabór wniosków o przyznanie pomocy  
na operacje  z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1) 100 000 zł – jeśli biznesplan prze-
widuje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy  
(w przeliczeniu na pełne etaty średniorocz-
ne), co uzasadnione jest zakresem rzeczo-
wym operacji;

2) 200 000 zł – jeśli biznesplan prze-
widuje utworzenie powyżej 2 i mniej niż  
5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne,) co uzasadnione jest zakre-
sem rzeczowym operacji;

3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewi-
duje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy 
(w przeliczeniu na pełne etaty średniorocz-
ne), co uzasadnione jest zakresem rzeczo-
wym operacji.

W ramach pomocy dla osób zaintere-
sowanych aplikowaniem o środki w każdej  
z gmin z terenu LGD odbędą spotkania in-
formacyjne. Informacje dotyczące terminów 
oraz miejsc spotkań będą umieszczane na 
stronach internetowych, tablicach informa-
cyjnych Gmin oraz na naszej stronie inter-
netowej. 

Wszelkie informacje na temat ogła-
szanych konkursów, wdrażanie LSR oraz 
aplikowania o środki w ramach LGD 
można uzyskać pod nr telefonów: 041 303 
22 44; 784 022 706; 784 022 704 bądź bez-
pośrednio z Biurze LGD Dorzecze Bobrzy 
– Bobrza 39A (Dom Strażaka)

Kwoty kryteriów dochodowych 
oraz poszczególnych świadczeń ro-
dzinnych podlegają weryfikacji co trzy 
lata. Weryfikacja nastąpiła 1 listopada 
2009 roku. Jej zakres został określony 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 
sierpnia 2009 r., w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby 
uczącej się stanowiących podstawę do 
ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz 
wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. 
U. nr 129, poz. 1058).

Przyjęto następujące ustalenia: 
• wysokość kryteriów dochodowych 

uprawniających do świadczeń rodzin-
nych pozostaje na obecnym poziomie, 

• podwyższa się od 1 listopada 2009 r. 
kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości 
miesięcznie: - 68 zł na dziecko w wieku 
do ukończenia 5 lat, - 91 zł na dziecko w 
wieku powyżej 5 roku życia do ukończe-
nia 18 lat, - 98 zł na dziecko powyżej 18 
roku życia do ukończenia 24 lat. 

• podwyższa się kwotę świadczenia 
pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł 
miesięcznie.  

• na obecnym poziomie pozostaje 
wysokość dodatków do zasiłku rodzin-
nego, jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielę-
gnacyjnego 

Weryfikacja  
kryteriów 

dochodowych 



Podsumowania działalności, związanej 
z tematem debaty, dokonali: starosta powia-
towy Zenon Janus, komendant wojewódzki 
policji oraz zastępca komendanta miejskie-
go policji – podinsp. Waldemar Cisowski. 

Policja bardzo serio potraktowała wnio-
ski samorządowców sprzed roku, co zaowo-
cowało poprawą bezpieczeństwa na terenie 
powiatu. W ciągu tego roku liczba prze-
stępstw kryminalnych spadła, w porównaniu 
do analogicznego okresu roku poprzedniego,  
o 20 %. Dotyczy to m.in.: kradzieży, włamań 
i rozbojów. Jednocześnie wzrosła wykrywal-
ność najgroźniejszych przestępstw. To efekt 
lepszej współpracy ze społeczeństwem oraz 
zwiększonej liczby patroli, głównie w week-
endy. Ich liczba wzrosła o 730 i wyniosła  
w ciągu 3 kwartałów br. - 16.926.  Podkre-
ślić należy fakt, że blisko 470 patroli sfi-
nansowały samorządy gminne. W tym roku 
zakupiono 27 nowych pojazdów dla policji, 
samorządy, w tym gm. Miedziana Góra, 
współfinansowały zakup 9 z nich.

Pozytywne efekty tych działań od razy 
dało się odczuć, dla przykładu: Komisariat 
w Strawczynie, w ciągu 9 m - cy 2009 r., 
zanotował 164 przestępstwa w 7 katego-
riach najbardziej uciążliwych dla spo-
łeczeństwa. W analogicznym okresie br. 
wydarzyło się ich tylko 109. To widoczny 
spadek !

Wprawdzie wzrosła w tym czasie licz-
ba interwencji domowych (przemoc w ro-

Powiatowa debata o bezpieczeństwie

Jest lepiej, ale...
- Po roku, od ostatniej debaty, musimy się rozliczyć ze swoich zobowiązań - po-

wiedział, na otwarcie trzeciej już debaty nt. bezpieczeństwa, komendant wojewódz-
ki policji – mł. insp. Mirosław Schossler. Spotkanie przedstawicieli władz gminnych, 
organizacji oraz instytucji, działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego,  
w pow. kieleckim, zorganizowane z inicjatywy Starostwa Powiatowego oraz policji, 
odbyło się ostatnio w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sitkówce – Nowinach.

dzinie), ale jednocześnie spadła liczba tzw. 
„niebieskich kart”, wystawianym rodzinom 
zagrożonym przemocą ze strony swoich 
członków, głównie nietrzeźwych ojców.

Policja kładzie mocny nacisk na walkę  
z zagrożeniem narkotycznym: w tym roku 
zanotowano na terenie powiatu 756 prze-
stępstw z tego zakresu, w których zamiesza-
nych było 18 nieletnich. Zatrzymano m.in. 
dilera w Chęcinach, działającego w okolicach 
miejscowych szkół. W sumie odebrano prze-
stępcom wiele kilogramów narkotyków oraz 
środków odurzających. Ilości te wskazują, 
że zjawisko ma charakter rozwojowy (dile-
rzy uzyskują z tego procederu niebagatelne 
korzyści finansowe). Stąd większa czujność 
organów ścigania, a jednocześnie aktywiza-
cja działalności profilaktycznej (podczas de-
baty odbywało się szkolenie nauczycieli, jak 
rozpoznawać narkotyki, jak uczulać uczniów 
na niebezpieczeństwo związane z tym na-
łogiem. Te szkolenia mają się odbywać  
w szkołach na terenie całego powiatu.).

Dużą uciążliwością społeczną są rów-
nież wykroczenia: w analizowanym okresie 
br. wzrosła liczba wykroczeń popełnianych 
w stanie nietrzeźwym – dotyczy to głównie 
chuligaństwa. Plagą są nietrzeźwi użytkow-
nicy dróg, zarówno kierowcy jak i piesi. W 
omawianym czasie policja skontrolowała 
35.667 kierowców, stwierdzając 14.310 wy-
kroczeń (w analogicznym okresie roku ub. – 
12.204). Wydarzyło się nieco mniej wypad-

ków drogowych, w których rannych zostało 
570,  a zginęło 41 osób (w ub. roku -55).Pod 
tym względem najbardziej niebezpieczne są 
Kielce oraz gm. Górno.

Policja, na interwencje samorządów 
gminnych, zajęła się w tym czasie, wzmo-
żonymi kontrolami:

-  TIR-ów, omijających główne trakty, 
by uniknąć spotkań z inspektorami Woje-
wódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. 
Wspólnie zorganizowano osiem akcji, m.in. 
na terenie gm. Miedziana Góra, które przy-
niosły wymierne efekty. 

- BUS-ów przewożących pasażerów: 
przeprowadzono, podczas 8 akcji, 715 
kontroli, m.in. skierowano przeciwko kie-
rowcom - nie przestrzegającym przepisów  
- 2 wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 
dziesiątki mandatów, zatrzymano dowody 
rejestracyjne pojazdów.

- quadów, których kierowcy dewastują 
tereny leśne i rolne, a przede wszystkim za-
kłócają spokój. Podczas wzmożonych dzia-
łań skontrolowano 238 kierujących tymi 
pojazdami. 17 z nich było pijanych, 124 po-
pełniło wykroczenia drogowe. Policja skie-
rowała przeciwko nim 31 wniosków do sądu 
grodzkiego, nałożyła 54 mandaty, zatrzyma-
ła 17 dowodów rejestracyjnych.

Te akcje będą kontynuowane przez po-
licję.

W dyskusji, wójtowie i przedstawiciele 
rad gminnych pochwalili wzmożone dzia-
łania policji i uzyskane efekty. Zwrócili 
uwagę na kolejne uciążliwości, m.in.: na de-
wastowanie dróg, przez ciężkie samochody, 
w rejonach kopalni surowców mineralnych, 
na niszczenie przystanków autobusowych, 
na chuligańskie wybryki młodych ludzi  
w miejscach publicznych na terenie gmin, 
na wałęsające się bezdomne (?) psy, na „dzi-
kie wysypiska”, niszczenie terenów leśnych 
przez quady oraz jodeł przez złodziei tzw. 
stroików (mówił o tym zastępca nadleśni-
czego Nadleśnictwa Kielce – Roman Wró-

blewski).
W s z y s t k i e 

te uwagi zostały 
skrzętnie zapisane 
przez przedstawi-
cieli organów ści-
gania (w spotka-
niu uczestniczyli 
także przedstawi-
ciele prokuratury). 
Za rok, na kolejnej 
debacie, szefo-
wie policji znowu 
zdadzą relację ze 
swoich działań 
podjętych w celu 
eliminacji tych za-
grożeń. (Kos.)


