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Strawczyn w czołówce najlepszych gmin w Polsce - czyt. na str. 4

dokończenie na str. 2

Podstawowe usługi dla wsi

Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas wręcza podpi-
sane umowy, na nowe inwestycje w gminie Strawczyn, wójtowi 
Tadeuszowi Tkaczykowi.

Kolejne środki  
unijne dla gminy

Ponad 100 wniosków wpłynęło w ramach prowadzone-
go od początku kwietnia do końca maja tego roku naboru 
z zakresu działania 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki  
i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013. 79 wniosków dotyczyło zadań z  zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej, 15 - tworzenia systemu zbiórki, 
segregacji i wywozu odpadów komunalnych a 8 wniosków 
- odnawialnych źródeł energii. Po ocenie merytorycznej na 
listach rankingowych  znalazły się 94 projekty o łącznej 
wartości 350 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie  
z EFRROW wynosi ponad 208 mln. zł. We wrześniu Zarząd 
Województwa zatwierdził rekomendowane do wsparcia 
projekty, a 15 października br. z autorami wniosków mar-
szałek Adam Jarubas oraz Marek Gos, członek Zarządu  
Województwa podpisali umowy.

Laureaci nagród gminy podczas spotkania w Gminnym 
Ośrodku Kultury.

Nagrody gminy

Zakończenie akcji „Krew darem życia”

Zadbane zagrody 
i działki, najlepsze 

sołectwo
- czyt. str. 2

- czyt. str. 3

Dawcy z naszej gminy 
najofiarniejsi w regionie !

Wójt, Tadeusz Tkaczyk dziękuje za wyróżnienia w akcji „Krew 
darem życia”, w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach.



2 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

Wnioski złożone w obszarze go-
spodarki wodno-ściekowej opiewały na 
kwotę ponad 400 mln zł, z czego wnio-
skowana wartość dofinansowania wyno-
siła ponad 227 mln zł. Po zakończeniu 
procesu weryfikacji wniosków, na listę 
rankingową trafiło 76 operacji, dla któ-
rych wnioskowana kwota pomocy wy-
nosi ponad  202 mln zł. 

W ramach tworzenia systemu zbiór-
ki, segregacji i wywozu odpadów ko-
munalnych złożone zostały wnioski na 
łączną 4,2 mln zł - na liście rankingowej 
znalazło się 13 zadań, które otrzyma-

Podstawowe usługi dla wsi

Nagrody gminy

Kolejne środki unijne  
dla gminy

ją  pomoc w wysokości ponad 2 mln zł.  
W kategorii odnawialnych źródeł energii 
całkowita wartość wniosków złożonych 
wyniosła niecałe 14 mln. Po ich zakoń-
czonej weryfikacji, na listę rankingową 
trafiło 5 operacji, dla których przezna-
czono dofinansowanie w wysokości po-
nad 3 mln zł. Aktualnie dostępne do za-
kontraktowania środki – prawie 104 mln 
zł – pozwalają na sfinansowanie wszyst-
kich zadań z zakresu tworzenia syste-
mu zbiórki, segregacji i wywozu odpa-
dów komunalnych, wszystkich operacji  
z kategorii odnawialnych źródeł energii 
oraz 32 przedsięwzięć z zakresu gospo-

darki wodno-ściekowej. Po zwiększeniu 
limitu do 95% alokacji, zawarte zostaną 
umowy z kolejnymi wnioskodawcami  
z listy rankingowej. 

Wśród beneficjentów, którzy pod-
pisali z marszałkiem województwa 
umowy jest gmina Strawczyn. Tego 
dnia, w sali lustrzanej Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach, marszałek 
województwa Adam Jarubas wręczył 
uroczyście podpisane umowy. W imie-
niu naszej gminy odebrał je wójt Tade-
usz Tkaczyk. Umowy dotyczą pomocy 
unijnej w budowie:

- kanalizacji w m. Chełmce, wraz  
z przerzutem ścieków do Strawczynka, 
długości 25.653 mb., wartość pomocy: 
3,8 mln zł, w dwóch transzach.

- zakupu pojemników na odpady 
stałe dla 14 sołectw w gminie, wartość 
pomocy: 187 tys. zł.            (Kos.)

dokończenie ze str. 1

Wyniki przedstawiają się następująco: 
W kategorii gospodarstw rolno-produkcyjnych:

I miejsce: Małgorzata i Grzegorz Rogula,  
II: Zofia i Józef Tkaczyk,  

III: Kazimiera i Jerzy Smolarczyk.
Wyróżnienia otrzymali: Genowefa i Roman Sękowscy, Janina  

i Marek Stępień, Halina i Stanisław Raczyńscy. 
W kategorii gospodarstwa rolne bez produkcji zwierzęcej:  

I miejsce: Aneta Bębacz,  
II: Kazimiera i Zdzisław Zimny,  
III : Barbara i Krzysztof Wolscy.

W kategorii działkowicze:  
I miejsce: Agnieszka i Dariusz Piwko,  

II: Halina i Aleksander Wolder,  
III: Genowefa i Mieczysław Szafarczyk.

W konkursie na „Najbardziej wszechstronne sołectwo” 
przyznano następujące nagrody:  

I miejsce: sołectwo STRAWCZYN - nagroda 12.000 zł,  
II: sołectwo STRAWCZYNEK - 9.000 zł,  

III: sołectwo PROMNIK - 6.000 zł  
Wyróżnienia: sołectwo OBLĘGÓR - nagroda 4.000 zł,  

sołectwo CHEŁMCE - 4.000 zł,  
sołectwo NIEDŹWIEDŹ - 4.000 

Zadbane zagrody i działki, 
najlepsze sołectwo

W świetlicy GOK w Strawczynie, 19 października br., odbyło się spotkanie 
z laureatami konkursów: na „Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i działkę” 
oraz na „Najbardziej wszechstronne sołectwo”. Nagrody wręczyli: wójt gminy 
Tadeusz Tkaczyk oraz przewodniczący Rady Gminy – Wiesław Piotrowski.

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

Zainteresowani proszeni są o zgło-
szenie się do kierownika Gminnego 
Ośrodka Kultury osobiście lub o kontakt 
telefoniczny pod numerem tel. (41) 30-
38-635.

Zawód ratownika  
- szansą na pracę

Wzorem lat ubiegłych, wójt gmi-
ny Strawczyn, za pośrednictwem 
Gminnego Ośrodka Kultury, ogłasza 
konkurs na najciekawszą dekorację 
świąteczno – noworoczną domu i jego 
najbliższego otoczenia oraz obiektów 
użyteczności publicznej. W konkursie 
mogą wziąć udział wszyscy mieszkań-
cy gminy, przedsiębiorcy, strażacy itp.

Na laureatów konkursu czekają na-
grody.

Konkurs będzie trwał od 20 grudnia 
2009 r. do 2 stycznia 2010 r..

Pod uwagę będzie brane: nowator-
stwo kompozycji, wykorzystanie na-
turalnych elementów w kompozycji, 
nawiązanie do tradycji regionalnej oraz 
odczucia wizualno – estetyczne.

Oceny dokona 5-osobowa komisja 
powołana przez organizatora konkursu.

Konkurs  
na najciekawszą 

dekorację  
świąteczno  

– noworoczną
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Akcja, odbywająca się pod patrona-
tem wojewody świętokrzyskiego Bożen-
tyny Pałki – Koruby i marszałka świę-
tokrzyskiego Adama Jarubasa trwała 
od 3 maja do 30 września. Pracownicy 
RCKiK w Kielcach odwiedzili 15 miej-
scowości województwa świętokrzyskie-
go, gdzie do oddania drogocennego leku 
zgłosiło się 1227 dawców, oddając 551 
litrów krwi. Najofiarniejsi okazali się 
mieszkańcy gmin: Strawczyn, Sobków, 
Daleszyce, Łagów oraz Klimontów. 437 
dawców z gminy Strawczyn oddało 
196 litrów krwi, to rekordowa ilość w 
tej edycji. Za udział w akcji wójt otrzy-
mał pamiątkową plakietkę najofiar-
niejszej gminy w regionie. Specjalny 
dyplom – podziękowanie przekazano 
także proboszczowi parafii strawczyń-
skiej ks. Tadeuszowi Szotowi.

- Bardzo cieszymy się z wyniku  
i tytułu najofiarniejszych. To samo nie 
przychodzi i wymaga pracy wielu ludzi, 
w tym także księży, którzy bardzo życz-
liwie ogłaszali w kościele apele o odda-
wanie krwi. Ludzie też coraz aktywniej 
do tego podchodzą, rośnie świadomość 
społeczna – powiedział Tadeusz Tka-
czyk, wójt Strawczyna.

Jerzy Stalmasiński, dyrektor RCKiK, 
dziękując wszystkim przedstawicie-
lom gmin podkreślił, że w tym roku aż  
o 11 proc. wrosła liczba pobrań krwi  
w naszym regionie. – Ale to nie zna-
czy, że mamy tej krwi za dużo, potrzeby 
szpitali są ogromne, w Kielcach buduje 
się kardiochirurgia i onkohematologia  
z ośrodkiem przeszczepiania szpiku, 
więc stale będziemy potrzebowali krwi 
– powiedział. Apelował również o pro-
mowanie dawstwa szpiku. W Polsce 
ruszył w tym roku Narodowy Rejestr 
Niespokrewnionych Dawców Szpiku,  
a kieleckie RCKiK jest ogólnopolskim 
koordynatorem tego projektu. Na razie, 
w polskiej bazie danych, jest zaledwie 
50 tys. potencjalnych dawców. – Rocz-
nie możemy przebadać 10 tys. potencjal-
nych dawców – zachęcał dyrektor Stal-
masiński.

Dyrektora centrum poprosiliśmy  
o komentarz dotyczący tegorocznej akcji 
specjalnie dla „Ziemi Strawczyńskiej”: 
- Pragnę podkreślić - powiedział Jerzy 
Stalmasiński - iż gmina Strawczyn bie-

Starostwo Powiatowe w Kielcach, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Strawczynie, zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału  
w I Powiatowym Przeglądzie Gawędziarzy pn. „Godki spod Łysicy”. Przegląd 
odbędzie się 5 grudnia br., od godz. 10.00, w Chęcinach, w kamienicy „Niem-
czówka”, przy ul. Małogoskiej 7. 

Transport uczestników konkursu zapewnia Gminny Ośrodek Kultury. Osoby 
chętne, bardzo prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczy-
nie w godz. od 8.30-15.30 do 23 listopada br. w celu zapoznania się z regulaminem 
oraz ogólnymi warunkami uczestnictwa.

„Godki spod Łysicy”

Zakończenie akcji „Krew darem życia”

Dawcy z naszej gminy 
najofiarniejsi w regionie !

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach roz-
dano w sobotę, 17 października br., plakietki i podziękowania dla gmin, które 
wykazały się największą ofiarnością w tegorocznej Akcji Letniej „Krew Darem 
Życia”. Po raz kolejny najofiarniejszymi krwiodawcami wykazała się gmina 
Strawczyn.

rze udział w akcji „Krew darem życia” 
od początku jej istnienia, czyli od 2000 
roku i złożyła deklarację, że weźmie  
w niej udział w roku 2010.

Dzięki takim postawom, liczba 
krwiodawców wzrasta z roku na rok  
o ok. 6 %, a tym samym rośnie ilość 
oddanej krwi. Trzeba zaakcentować, że 
dawcy charakteryzują się niesamowi-
tą cierpliwością, bo proces oddawania 
najcenniejszego leku jednak sporo trwa, 
nawet do kilku godzin. Nasi pracownicy, 
choć zmęczeni, każdorazowo wyjeżdża-
ją ze Strawczyna z wielką satysfakcją, 

bo klimat w jakim się odbywa pobieranie 
krwi odbiega od przyjętych standardów. 
Duży wpływ na tę dobrą atmosferę ma 
także wzorowa organizacja akcji, o jaką 
dbają władze gminy. Zmienia się także 
stosunek mieszkańców do tego przedsię-
wzięcia: jest coraz większa świadomość, 
że akcja nie jest organizowana dla na-
szego centrum, lecz z myślą o chorych 
pacjentach, oczekujących w szpitalach 
na skomplikowane operacje. Ta krew,  
to często ich życie !

Jerzy Stalmasiński, dyrektor RCKiK, wręcza plakietę dla najofiarniejszej gminy  
Akcji Letniej Krew Darem Życia Tadeuszowi Tkaczykowi, wójtowi gminy Strawczyn.

Rozwój usług medycznych w naszym 
województwie sprawia, że zapotrzebo-
wanie na krew będzie systematycznie 
rosło. Z całą pewnością już w roku 2012 
popyt na ten lek w naszych szpitalach 
wyniesie 30 tysięcy donacji, czyli około 
13,5 tysiąca litrów. Jestem przekonany, 
że postawa mieszkańców, taka, jaką re-
prezentują m.in. krwiodawcy z gminy 
Strawczyn, pozwoli nam na osiągnięcie 
tego celu. Już teraz dziękuję im za serce 
i wrażliwość w imieniu wszystkich cho-
rych. 
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współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

Projekt partnerski

Ślubowanie pierwszaków w KorczynieRanking Europejska Gmina - 2009

Akademia spełniania marzeń

Od listopada 2009 r., w Zespole 
Placówek Oświatowych w Oblęgorku  
i Szkole Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej, rozpoczęła się realizacja pro-
jektu „Akademia Spełniania Marzeń”. 
Jego autorkami są dyrektorzy obu szkół: 
HENRYKA CISOWSKA I BEATA 
KABAŁA, których pomysł spodobał 
się kierownictwu Świętokrzyskiego 
Biura Regionalnego i w rankingu zajął  
II miejsce. Szkołom przyznano kwotę 
524 579,60 zł i warto podkreślić, że jest 
to jedyny tak duży projekt realizowany 
przez szkoły na terenie naszej gminy.  
W ramach projektu realizowane będą 
m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 

szkół podstawowych oraz gimnazjali-
stów. Zaoferowano im m.in. dodatkowe 
zajęcia z języków: angielskiego i niemiec-
kiego, matematyki, przyrody. Uczniowie 
będą mogli pobawić się w odkrywców 
biologicznych oraz filmowców. 

Dbając o kondycję fizyczną, uczest-
nikom projektu zaproponowano warsz-
taty taneczne, gimnastykę korekcyjną 
oraz wyjazdy na basen połączony z na-
uką pływania. W okresie wakacyjnym  
i feryjnym uczniowie będą mogli sko-
rzystać z wyjazdów nad morze oraz na 
narty. To wszystko sprawi, że na pewno 
w tych szkołach zaczną się spełniać ma-
rzenia.

To już trzecia edycja rankingu Eu-
ropejska Gmina - Europejskie Mia-
sto „Dziennika – Gazety Prawnej”. 
Wskazuje on, które samorządy w Pol-
sce mogą poszczycić się największymi 
osiągnięciami w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych. Brane są pod uwagę 
wszystkie programy pomocowe, któ-
rych beneficjentami są zarówno wła-
dze samorządowe, jak i przedsiębior-
stwa, rolnicy i organizacje społeczne. 
Ranking obejmuje zarówno „stare”, 
jak i „nowe” środki (z unijnego budże-
tu 2007 – 2013). 

Podstawą do oceny jest wartość 
przyznanej pomocy z UE, liczba reali-
zowanych projektów oraz liczba miesz-
kańców według GUS. Dane pochodzą 
z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości oraz Agencji Mo-
dernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa  
i obejmują umowy podpisane do połowy 
kwietnia 2009 r. (bez programów przed-
akcesyjnych). Pominięte zostały niektóre 
ogólnopolskie projekty drogowe, które 
trudno przyporządkować poszczegól-
nym jednostkom samorządowym. 

Do wyliczenia punktacji użyte zosta-
ły wskaźniki wyrażające wielkość środ-
ków przypadających na mieszkańca jed-
nostki samorządowej, wartość środków 
przypadających na 1 projekt oraz licz-
bę projektów przypadających na 1000 
mieszkańców. Każdej z tych miar nada-
no odpowiednią wagę. Udział wskaźni-
ków w ostatecznym wyniku wynosi 45, 
45 i 10 proc. Punktacja wyraża aktual-
ne, procentowe różnice w poziomie ab-
sorpcji i nie może być przyrównywana 
do punktacji z dwóch pierwszych edycji 
rankingu. 

W rankingu uwzględniono 2478 
gmin. Z gmin świętokrzyskich najwyżej 
w Polsce oceniono gminę Kije: 111 miej-
sce – 1447,51 pkt. Wysokie miejsca za-
jęły gminy: 253 - Górno – 1074 pkt., 329 
– Morawica – 957 pkt., 745 – Sobków 
- 607 pkt., 749 – Strawczyn – 606 pkt., 
1021 Sitkówka – Nowiny – 498 pkt.

Jak z powyższego wynika, na-
sza  gmina znalazła się w czołówce 
gmin polskich, także w czołówce gmin  
w woj. świętokrzyskim, wyprzedzając 
o wiele bogatsze gminy, jak choćby 
Sitkówkę Nowiny. To dobry wynik, 
tak trzymać ! (Kos.)

Strawczyn 
w czołówce 
najlepszych  

gmin polskich
Przybyli również rodzice, którzy ze 

wzruszeniem oglądali występy swoich 
pociech. A było na co popatrzeć. Dzieci 
mówiły wiersze, śpiewały piosenki, tań-
czyły. W pewnym momencie pojawił się 

Przeżycie na całe życie !
Okolicznościowym wierszykiem uczniowie klasy I ze SP w Korczynie za-

praszali gości na uroczyste ślubowanie. Jakże byli szczęśliwi, gdy okazało się, 
że wszyscy przybyli: wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Piotrowski, radna wsi Korczyn Maria Wesoła, obecny  
i dawny sołtys wsi Korczyn Z. Podgórski i S. Stępień, proboszcz parafii Łosień 
ks. S. Król, a także grono pedagogiczne SP w Korczynie.

Po  podziękowaniach rodziców uczniowie 
klasy pierwszej, a także zaproszeni goście 
udali się na „słodkie co nieco”.

Ślubowania pierwszaków odbywają 
się we wszystkich szkołach naszej gminy.

król ze swą świtą. Dworki tań-
czyły przepiękne tańce, a ryce-
rze w zbrojach popisywali się 
swoją siłą, walcząc wręcz  na 
swoich rumakach.

Dyrektor szkoły, Ewa Ja-
kubczyk pasowała wszystkich 
pierwszaków ogromnym ołów-
kiem. Od tego momentu stali 
się pełnoprawnymi członkami 
społeczności szkolnej. Po czym 
nastąpił bardzo przyjemny mo-
ment - wręczanie upominków. 
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„Cała Polska czyta dzieciom”

Zjazd sołtysów w Masłowie

Uczestnicy akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

„A to miej na pilnej pieczy...”
Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” odbyła się w bibliotece 

szkolnej, w ZPO w Oblęgorku. Organizatorem była p. R. Parandyk – nauczyciel 
bibliotekarz. Swoje zaangażowanie  wykazały także  panie: M. Mendelka - Kozieł, 
K. Ciołak, J. Mróz. A. Rutka.

rocznicą śmierci W. Grimma. Uczniowie 
poznali baśnie czytane w języku polskim  
i języku angielskim. 

Rok 2009 – obchodzony jako rok 
Julisza Słowackiego – był dobrą oka-
zją do zapoznania młodzieży kl. IV - VI  
z twórczością tego romantycznego pisarza  
w języku polskim i języku angielskim. 
Natomiast uczniowie kl. I - III gimnazjum 
poszerzyli znajomość epopei narodowej 
w języku polskim i języku niemieckim  
w związku ze 175 rocznicą przedruku 
„Pana Tadeusza”. 

Akcję zakończyli najmłodsi ucznio-
wie naszej szkoły z kl. „O”,  którzy 
przeżywali przygody  bohaterów baśni  
J. i W. Grimm. Ożywiona dyskusja wśród 
dzieci świadczyła o dużym zainteresowa-
niu czytanych utworów. 

Członkowie aktywu bibliotecznego 
wcielili się w różne role i postacie prezen-
towanych utworów. Oprawa plastyczna 
podkreśliła ważność tego wydarzenia, or-
ganizowanego w szkole po raz szósty.

Prowadzący spotkanie, prezes Za-
rządu Wojewódzkiego SSZK - Feliks 
Januchta powitał uczestników zjazdu 
oraz jego gości: posłów na Sejm RP: 
Mirosława Pawlaka i Andrzeja Pały-
sa, europosła Czesława Siekierskiego, 
wicewojewodę świętokrzyskiego Piotra 
Żołądka, dyrektora generalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Bernarda Antosa, 
starostę kieleckiego Zenona Janusa, 
przewodniczącego Rady Powiatu Toma-
sza Lato oraz dyrektorów i prezesów in-
stytucji działających na rzecz rolnictwa: 
Agencji Rynku Rolnego, Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Oddziałów: Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego oraz 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń  
a także Państwowej Inspekcji Pracy. 
Przedstawiciele tych instytucji przeka-
zali zebranym najnowsze informacje ze 
swojej działalności oraz oferty ubezpie-
czeniowe. Sołtysi wzięli udział w szko-
leniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie. Szkolenie zakończo-
no testem (z cennymi nagrodami) na ten 
temat.

W masłowskim zjeździe licznie re-
prezentowana była delegacja sołtysów 
z naszej gminy: Monika Jabłońska, 
Kazimiera Jarząbek, Józef Majchrak, 
Zdzisław Podgórski, Grzegorz Stępień 
i Henryk Zapała.

Jak wynikało z rozmów z sołtysami, 
cenią oni sobie takie spotkania, które 
pozwalają wzbogacić wiedzę o aktual-
nych problemach w rolnictwie, poruszyć 
i wnioskować, zwłaszcza pod adresem 
posłów, lepsze rozwiązania wiejskich 
problemów, zapoznać sie z nowymi 

Nowa wiedza i integracja
Ponad 250 gospodarzy wsi z pow. kieleckiego spotkało się - 7 listopada br. - w masłowskim „Dworku”, z inicjatywy 

Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej i Starostwa Powiatowego, by pogłębić swoją wiedzę na temat działań władz  
w interesie polskiego rolnika, by wymienić doświadczenia oraz jeszcze bardziej się zintegrować.

C a ł o d z i e n n e 
czytanie utworów  
w językach: polskim, 
angielskim, niemiec-
kim odbyło się pod 
hasłem: „A to miej 
na pilnej pieczy, 
abyś czytał, kiedy 
tylko możesz” – jako 
motto M. Reja w 440 
rocznicę śmierci pi-
sarza. 

Czytanie dla 
uczniów kl. I - III 
zbiegło się ze 150 

Pamiątkowa fotka sołtysów z naszej gminy na zjeździe w Masłowie. 

ofertami ubezpieczeniowymi oraz infor-
macjami, jak korzystać ze środków unij-
nych. Zjazdy, to także okazja do głębszej 
integracji z sołtysami z sąsiednich gmin 
oraz przedstawicielami władz różnego 
szczebla.  (Kos.)
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Sesję, z udziałem wójta, Tadeusza 
Tkaczyka, oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Wiesława Piotrowskie-
go, poprowadził tym razem wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Stanisław 
Gieroń. Radni przyjęli porządek ob-
rad, po czym przeszli do jego realiza-
cji.

Informacje z realizacji uchwał RG 
oraz ze swoich prac między sesjami 
rady złożył wójt gminy (omówienie 
publikujemy oddzielnie). Radni przy-
jęli następnie uchwały w sprawach:

- zmiany miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego so-
łectw: Chełmce I oraz Promnik,

- zmiany w budżecie gminy na 
2009 rok – zwiększono plan docho-
dów o kwotę 362,2 tys. zł oraz po-
większono o tę sumę plan wydatków 
budżetowych,

- zmiany - od 1 kwietnia 2010 r. 
– nazwy gminnej instytucji kultu-
ry pn. „Gminny Ośrodek Kultury  
w Strawczynie” i nadania statutu 
Samorządowemu Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie – w związ-
ku m.in. z budową nowego obiektu 

Z sesji Rady Gminy

Powstało Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu

Radni, obradujący na sesji Rady Gminy - 29 października br. - wśród 
uchwał przyjęli dokument powołujący – w miejsce Gminnego Ośrodka Kul-
tury – Samorządowe Centrum Kultury i Sportu. Ponadto podjęli inne, waż-
ne dla gminy, decyzje.

- Centrum Sportowo-Rekreacyjnego  
w Strawczynku,

- wyrażenia zgody na bezprze-
targowe zawarcie umowy dzierża-
wy terenu z „Polkomtelem S.A.”  
- z przeznaczeniem na obsługę stacji 
przekaźnikowej,

- uchwalenia „Programu Ochro-
ny Środowiska” wraz z „Planem 
Gospodarki Odpadami” dla gminy 
Strawczyn,

- przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miejscowości Straw-
czyn na lata: 2009 – 2013”,

- przyjęcia „Lokalnego Progra-
mu Odnowy Miejscowości Chełmce 
na lata: 2009 – 2015”,

- przyjęcia „Rocznego Programu 
współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2010 rok”.

Radni wysłuchali informacji z ana-
lizy oświadczeń majątkowych. 

Na tym sesję zakończono. (J. K)

Z prac wójta 
między sesjami  
Rady Gminy

W okresie między sesjami Rady 
Gminy, tj. od 24 września do 29 paź-
dziernika br., wójt wykonywał bądź 
nadzorował prace związane z: reali-
zacją budżetu gminy i uchwał RG, 
analizą wniosków z sesji RG i ko-
misji, przygotowywaniem budżetu 
gminy na 2010 rok oraz opracowa-
niem „Założeń polityki społeczno-
gospodarczej gminy na 2010 rok”.

W zakresie inwestycji - kontynu-
owane są budowy: zbiornika wodnego 
Strawczynie, kanalizacji sanitarnej  
w Rudzie Strawczyńskiej, Kuźniakach 
oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji 
w Chełmcach, z przerzutem ścieków 
do kolektora grawitacyjnego w Straw-
czynku (prace rozpoczęto w listopa-
dzie); chodnika przy drodze powia-
towej w Oblęgorze i Niedźwiedziu, 
przy modernizacji drogi Oblęgorek – 
Kurniki oraz II etapie Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnym (kryta pływalnia)  
w Strawczynku.

Ponadto: wykonywane są robo-
ty wykończeniowe poddasza szkoły  
w Strawczynie, rozpoczęto prace przy 
zagospodarowaniu centrum Strawczy-
na, przekazano plan budowy na reali-
zację zadania pn. „Budowa Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego w Straw-
czynku”.

W zakresie oświaty: 30 wrze-
śnia br. wypłacono pomoc finanso-
wą na zakup podręczników uczniom  
z klas: I – III SP oraz klas I gimnazjum,  
w ramach rządowego programu pomo-

cy uczniom „Wyprawka szkolna”- na 
kwotę ponad 36 tys. zł; Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, wójt i przewod-
niczący Rady Gminy złożyli - na ręce 
dyrektorów szkół - życzenia wszyst-
kim nauczycielom.

W zakresie kultury: GOK był 
organizatorem i współorganizatorem: 
gminnych zawodów lekkoatletycz-
nych na obiekcie sportowo-rekreacyj-

Wójt brał udział w konferencjach, 
naradach, spotkaniach, zgromadze-
niach i konferencjach, reprezentując 
tam interesy gminy.

W dniach: 22-28 października br. 
wójt, przewodniczący Rady Gminy 
oraz kierownik ZGK byli uczestnika-
mi wyjazdu studyjno-szkoleniowego 
do Turcji.

Wójt poinformował Radę Gminy, 
iż znalazł się wśród nagrodzonych za 
szczególne zasługi w rozwoju biblio-
tek „Liderzy wśród bibliotek i biblio-
tekarzy”.

17 października została podsu-
mowana akcja „Krew darem życia”,  
w której nasza gmina ponownie zna-
lazła się wśród najofiarniejszych w re-
gionie. Mieszkańcy oddali w tym roku 
rekordową ilość - 196,65 l krwi.

27 października br. przedstawicie-
le gminy uczestniczyli w Warszawie  
w konferencji podsumowującej kon-
kurs „Przyjazna Wieś”.

Gmina za realizację inwestycji 
„Budowa Centrum Sportowo-Rekre-
acyjne w Strawczynku” – etap I – bu-
dowa boiska sportowego – zdobyła  
I miejsce w woj. świętokrzyskim. 
Projekt został zgłoszony do konkursu 
ogólnopolskiego.

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

W tym okresie wójt wydał 4 zarzą-
dzenia związane z funkcjonowaniem 
gminy.

nym w Strawczynku, wyjazdu dzieci  
z gminy na mecz: Polska – Holan-
dia, na stadion „Korony” w Kielcach, 
gminnego konkursu piosenki angiel-
skiej.

Gmina zawarła umowy: na reali-
zację „Programu usuwania i uniesz-
kodliwiania odpadów zawierających 
azbest, na lata: 2008 – 2032; na do-
finansowanie zadań: budowa kana-
lizacji sanitarnej w Chełmcach wraz  
z przerzutem ścieków do kolektora  
w Strawczynku, na zakup pojemni-
ków na odpady stałe, na realizację 
projektów prowadzonych przez: ZPO 
w Oblęgorku - „Akademia Spełnienia 
Marzeń” oraz SP w Niedźwiedziu - 
„Wesołe przedszkolaki”.
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Biuro Rachunkowe
Agnieszka Kunicka

Przyjmo 41, tel.: 790-642-821, 
e-mail: taxcom@op.pl

Oferujemy usługi: 
prowadzenie książki 

przychodów i rozchodów, 
ryczałt, ZUS, pełna księgowość, 

wypełnianie wniosków 
o dotacje, PITY roczne,

VZM, audyt.

Pierwsze w Polsce Centrum Akty-
wizacji Zawodowej utworzono w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. 
Centrum Aktywizacji Zawodowej 
stanowi wyspecjalizowaną komórkę 
organizacyjną, która w PUP realizo-
wać będzie wszystkie cztery określone  
w ustawie usługi rynku pracy: pośred-
nictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pra-
cy oraz organizacja szkoleń. 

Do utworzenia Centrów Aktywizacji 
Zawodowej obliguje powiatowe urzędy 
pracy ustawa o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, znowelizowa-
na 19 grudnia 2008 r., a obowiązująca od 
1 lutego 2009 r. Realizując usługi rynku 
pracy zgodnie ze standardami określo-
nymi Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r., 
pracownicy CAZ koncentrować się będą 
na faktycznych potrzebach klientów po-
przez współpracę wszystkich stanowisk 
„kluczowych”. Wyodrębnienie świadcze-
nia usług umożliwi również zastosowanie 
indywidualnego podejścia do oczekiwań 
coraz trudniejszych klientów oraz podej-
mowanie odpowiednio dobranych działań 
i form pomocy.

Pierwsze w Polsce 
Centrum Aktywizacji 

Zawodowejo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek i Ruda Strawczyńska na 
terenie gminy Strawczyn.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 54 ust 2 usta-
wy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) oraz uchwały nr VII/57/07 Rady Gminy  
w Strawczynie z 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek, 
Promnik, Chełmce, Strawczynek, Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego sołectw: Oblęgorek i Ruda Strawczyńska  
na terenie gminy Strawczyn wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 09. 11. 2009 r. do 09. 12. 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Straw-
czynie, ul. Żeromskiego 16 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów rozwiązaniami 
odbędzie się w dniach:

1. 18. 11. 2009 r. o godz. 1400 dla sołectwa Oblęgorek w świetlicy OSP w Oblę-
gorku,

2. 18. 11. 2009 r. o godz. 1500 dla sołectwa Ruda Strawczyńska w Szkole Podsta-
wowej w Rudzie Strawczyńskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jektach zmian planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów zmian planów oraz uwagi do prognoz oddziaływania na 
środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do wójta gminy Strawczyn 
w formie:

1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, 26-067 Strawczyn,  
ul. Żeromskiego 16,

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, 26-067 Straw-
czyn, ul. Żeromskiego 16,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@strawczyn.pl

Uwagi należy składać na piśmie do wójta gminy Strawczyn z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31. 12. 2009 r. Uwagi zło-
żone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest wójt gminy Strawczyn.

OBWIESZCZENIE



Gminny Ośrodek Kultury w Straw-
czynie zorganizował wycieczkę na mecz 
reprezentacji Polski do lat 21 w piłce 
nożnej, która podejmowała, na nowym 
stadionie w Kielcach, reprezentację 
młodzieżową Holandii.

W wycieczce uczestniczyły dzieci ze 
świetlic wiejskich, działających na tere-
nie naszej gminy, wraz z opiekunami,  jak 
również uczniowie szkół podstawowych. 
Pomimo niesprzyjających warunków at-
mosferycznych, dzieci gorąco dopingo-
wały naszą reprezentację, choć wynik  dla 
nas był niekorzystny. Na uwagę zasługuje 
fakt, że nasi byli jedną z najlepiej zorga-
nizowanych grup dopingujących repre-
zentację  Polski, a zaangażowanie w dobre 
kibicowanie sprawiło, że nasi kibice nie 
odczuwali zimna i chłodu.

Strawczyn kibicował 
reprezentacji Polski !

W konkursie wzięły udział dzieci z klas 
IV – VI ze szkół:  ZPO Strawczyn, ZPO 
Oblęgorek, ZPO Promnik, SP Niedźwiedź, 
SP Korczyn, SP Ruda Strawczyńska.

I miejsce zajęła Weronika Stępień - 
uczennica V klasy SP Korczyn, która wy-

W 91 rocznicę odzyskania niepodległości

Poezja z nutką patriotyzmu
Gminny Ośrodek Kultury, w przeddzień Święta 11 Listopada,  we współ-

pracy z Gminną Biblioteką Publiczną, zorganizował konkurs recytatorski 
związany z 91 rocznicą odzyskania niepodległości.

Nagroda dla laureatki I miejsca w konkursie – Weroniki 
Stępień z Korczyna.

recytowała wiersz pt. „ Do polskie-
go chłopięcia”, miejsce II - Oskar 
Gad  - uczeń klasy IV w wierszu 
„ Zmartwychwstanie”, III miejsce 
- Karolina Kozieł - uczennica VI 
klasy za recytację wiersza pt. „Ma-

zowsze”. 
Wyróżnien ia 

uzyskali ucznio-
wie: Zuzanna 
Gaweł, Natalia 
Doroszko, Mag-
dalena Kowalska, 
Paulina Siadul. 
Wszyscy laureaci 
konkursu zostali 
nagrodzeni książ-
kami a pozostali 
uczestnicy - słod-
kim upominkiem. 
Honorowymi gość-
mi byli kombatanci 
z naszego terenu. 

U r o c z y s t o ś ć 
uświetnił swo-
im występem 
muzyk, kompo-
zytor Grzegorz 
Wawrzeńczyk ze 
Strawczyna, który 
zaprezentował pie-
śni patriotyczne.

I Bieg  
Niepodległości

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował  
I Bieg Niepodległości z okazji 91 rocznicy od-
zyskania niepodległości, który odbył się na 
nowo powstałym obiekcie Sportowo Rekre-
acyjnym w Strawczynku. 

W biegu udział wzięły dzieci z: Piekoszo-
wa, Jaworzni, Mniowa, Miedzianej Góry, Kor-
czyna, Strawczyna, Promnika, Niedźwiedzia, 
Oblęgorka, Łopuszna, Porzecza - wystartowało 
210 zawodników. Biegi przeprowadzony został 
w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt  
i chłopców.

Dziewczęta ze szkół podstawowych: 800 
m: - I miejsce zdobyła Martyna Gałązka - SP 
Piekoszów, II - Dominika Gaik - SP Porzecze, 
III - Marta Bal - SP Piekoszów.

Chłopcy ze szkół podstawowych: 800 m: 
I miejsce - Bartłomiej Sidor - SP Piekoszów,  
II - Karol Pańczyk - SP Strawczyn, III - Karol 
Jarząbek - SP Piekoszów.   

Dla dziewcząt oraz chłopców z gimnazjum  
odbyły się biegi na dystansie 1 mili (1609 m), 
która jest rzadkością na naszych stadionach.

Wśród dziewcząt I miejsce zdobyła Aleksan-
dra Kozioł z Łopuszna, II - Anna Paczkowska  
z Łopuszna, III - Magdalena Picheta ze Straw-
czyna, wśród chłopców: I miejsce zajął Karol 
Łapot z Łopuszna, II - Piotr Stachura z Pieko-
szowa, III - Bartosz Przepióra z Promnika.

Zwycięzcy poszczególnych dystansów 
otrzymali dyplomy puchary oraz drobne upo-
minki. 


