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Dotacje z Unii Europejskiej 
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych 

 

nawet do  
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lub Biuro Konsorcjum: 

041 343 01 23  
 

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

Od stycznia do marca br., w jednost-
kach Ochotniczej Straży Pożarnej na te-
renie naszej gminy, odbyły się zebrania 
sprawozdawcze, podczas których straża-
cy – ochotnicy podsumowali swoją dzia-
łalność w roku ubiegłym oraz wytyczyli 
sobie najważniejsze zadania na rok bie-
żący.

Strażacy z OSP podsumowali 
działalność w 2008 roku

Mieszkańcy 
mogą liczyć  

na ich pomoc

dokończenie na str. 5

Gala w Centrum Biznesu  
z udziałem przedstawicieli naszej gminy

Laureaci  
„Świętokrzyskiej Victorii”
Poznaliśmy laureatów „Świętokrzyskiej Victorii” - nagrody 

samorządu województwa, której celem jest promowanie najbar-
dziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw 
i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. 
Przyznano ją w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobo-
wość” i „Przedsiębiorczość”.

Laureatem nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kategorii 
„Osobowość” został ksiądz infułat Czesław Wala - budowniczy  
i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie - Godowie. 
Jest postacią niezwykłą wśród współczesnego duchowieństwa. 
Z jego inicjatywy wybudowano obiekty takie jak Golgota, 
Panorama Świętokrzyska, muzeum regionalne, gdzie pątnicy mogą 
przypominać sobie dzieje i więzy, jakie od zarania dziejów łączyły 
nasz naród z chrześcijaństwem. dokończenie na str. 2

Marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas wręcza nomi-
nację gminy wójtowi Tadeuszowi Tkaczykowi i przewodniczą-
cemu Rady Gminy Wiesławowi Piotrowskiemu.

Nowy ośrodek zdrowia  
w Oblęgorku oddany do użytku

- czyt. na str. 3

Dla ponad 3 tys. pacjentów

Modlitwę w intencji ośrodka, jego personelu i pacjentów odmawia ks. proboszcz Stanisław Malec.
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Gala w Centrum Biznesu z udziałem przedstawicieli naszej gminy

Mniej długich weekendów

Laureaci „Świętokrzyskiej Victorii”
dokończenie ze str. 1

Dla branży turystycznej długie week-
endy, gdy możemy sobie pozwolić na 
wypoczynek, są szczególnie owocne. 
Tegoroczny kalendarz długich weeken-
dów jest jednak mało korzystny i raczej 
nie pomoże w planowaniu sezonu w ho-
telach, pensjonatach czy restauracjach. 
Stracą zapewne biura podróży, które  

Czeka nas pracowity rok
Rok 2008 rozpieszczał nas pod względem korzystnego ułożenia dni ustawo-

wo wolnych od pracy w kalendarzu. Bieżący nie będzie już taki łaskawy, co 
odbije się przede wszystkim na branży turystycznej. 

w tych okresach odnotowują najwyż-
sze zyski. Cieszą się za to pracodawcy, 
a plusy tej sytuacji znajdują ekonomiści 
- PKB będzie rósł szybciej, więcej pie-
niędzy pozostanie w budżecie państwa  
i w naszych portfelach. Z badań opinii 
publicznej wynika, że chętnie chodzimy 
do pracy, więc może nie ma tego złego...

Z kalendarza: 
• Wielkanoc: 12 i 13 kwietnia;
• 1-3 maja: piątek - niedziela; (trzy 

dni wolnego)
• Boże Ciało: 11 czerwca; (jeśli 

weźmiemy wolne w piątek 12 czerwca  
- 4 dni wolnego)

• Wszystkich Świętych: 1 listopada, 
niedziela

• Święto Niepodległości: 11 listopa-
da, środa; (jeśli weźmiemy wolne 12 i 13 
listopada - 5 dni wolnego)

• Święta Bożego Narodzenia:  
25 grudnia, piątek

Przy Sanktuarium powstała Wioska 
Dzieci Niepełnosprawnych, Dom Ludzi 
Starszych im. Sue Ryder, a w Rudniku 
nad Sanem, w jego rodzinnej miejsco-
wości, sierociniec oraz dom dziecka. 
Kolejnym dziełem w trakcie realizacji 
jest hospicjum. W trosce o ludzi głucho-
niemych ks. Wala nauczył się języka mi-
gowego i został ich duszpasterzem.

W kategorii „Przedsiębiorczość” - 
Świętokrzyską Victorię” przyznano Fa-
bryce Kotłów SEFAKO S.A. z siedzibą 
w Sędziszowie. To ceniony producent 
jednostek kotłowych i części ciśnie-
niowych kotłów. Marka firmy SEFA-
KO rozpoznawalna jest na europejskim  

i światowym rynku energetycznym. 
Ponad 90% produkcji fabryki stano-
wi export do krajów Unii Europejskiej.  
W 2007r. firma SEFAKO podjęła de-
cyzję o rozbudowie i uruchomieniu 
III-ego etapu budowy nowej fabryki w 
Sędziszowie w celu zwiększenia mocy 
produkcyjnych fabryki. Umożliwi to 
tym samym dalszy rozwój miasta a za-
razem powiatu jędrzejowskiego. Uru-
chomienie nowej fabryki planowane jest  
w lipcu 2009 r. Docelowe zatrudnienie po 
uruchomieniu nowej hali produkcyjnej  
w latach 2009-2010 wyniesie 1500 
osób.

Natomiast w kategorii „Samorząd-

ność” zwyciężyła gmi-
na Bieliny. Dochody 
gminy za 2008 rok 
wyniosły ponad 24 mi-
liony złotych. Gmina 
starała się o fundusze 
z wielu programów 
unijnych, złożyła także 
5 wniosków w ramach 
RPO w tym dotyczący 
utworzenia Centrum 
Tradycji i Turystyki 
Gór Świętokrzyskich 
wraz z restauracją 
zabytków Świętego 
Krzyża o ogólnej war-
tości ponad 19 milio-
nów złotych.

Projekt „Gmina 
Bieliny - Nasze Miej-
sce Mocy” znalazł się 
wśród dwóch polskich 
projektów ubiegają-
cych się o Europejską 
Nagrodę Przedsiębior-
czości. 

Jak już informowa-
liśmy, wśród nomino-
wanych gmin do na-
grody w kategorii „Sa-
morządność”, znalazła 
się gmina Strawczyn. 

Uroczystość wrę-
czenia nominacji od-
była się 25 lutego br. 

Delegacja z naszej gminy na gali „Świętokrzyskiej Victorii” w centrum Biznesu w Kielcach.

w Centrum Biznesu w Kielcach. Uczest-
niczyli w niej gospodarze naszej gminy: 
wójt Tadeusz Tkaczyk oraz przewodni-
czący Rady Gminy Wiesław Piotrowski 
wraz z liczną delegacją pracowników 
Urzędu Gminy i jednostek organiza-
cyjnych gminy. Nominację, w postaci 
pięknego grawertonu, wręczyli przed-
stawicielom władzy gminy: marszałek 
woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas 
oraz przewodniczący Sejmiku -  Tade-
usz  Kowalczyk. 

Uczestnicy gali obejrzeli następnie 
koncert w wykonaniu czołowych soli-
stów z woj. świętokrzyskiego oraz grupy 
Katarzyny Gaertner. (J.)
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Nowy ośrodek zdrowia  
w Oblęgorku oddany do użytku

Dla ponad 3 tys. pacjentów

Każdy z panów już pamięta
O kobiecych – w marcu – świętach.
Wszyscy odświętnie ubrani,
Wręczą kwiaty swojej Pani.

Czy to Janek, czy to Franek,
Czy też inny mości-panek,
Każdy trzyma w ręce kwiatki
Dla Ewuni i Agatki.

Paniom – w Dniu Ich Święta

Uroczystość odbyła się z udziałem 
gospodarzy gminy: wójta Tadeusza Tka-
czyka, przewodniczącego Rady Gmi-
ny Wiesława Piotrowskiego, radnych: 
Anny Dziewanowskiej, Haliny Gad, 
Stanisława Zdyba oraz Włodzimierza 
Szczepańskiego, personelu Samorządo-
wego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz 
przedstawicieli mieszkańców.

Rozpoczęto od przecięcia symbolicz-
nej wstęgi przez gospodarzy gminy, kie-
rownika SZOZ – lek. med. Grzegorza 
Midaka, lek. med. Kazimierza Mazu-
ra, pielęgniarki koordynującej - Józefy 
Szczepańskiej, po czym okolicznościo-
wą modlitwę w intencji ośrodka, jego 
personelu oraz pacjentów odmówił ks. 
kanonik, proboszcz parafii Chełmce - 
Stanisław Malec.

Gospodarze oraz goście zwiedzili 
nowo oddany obiekt, w którym znalazły 
pomieszczenia: gabinet lekarski, w któ-
rym przyjmować będą: lek. med. Kazi-
mierz Mazur oraz lek. med. Sławomir 
Białek (raz w tygodniu), gabinet stoma-
tologiczny - lek. med. Grażyna Rosolak 
(wtorki i środy), gabinety: zabiegowy 
oraz szczepień, obsługiwany przez pielę-
gniarki: Annę Moćko i Bożenę Suchenię 
a także przez pielęgniarkę koordynującą 
Józefę Szczepańską i Alicję Zapałę – 
raz w tygodniu, rejestracja pacjentów, 
pomieszczenia administracyjne z po-
kojem socjalnym dla personelu, łazien-
ki dla obsługi ośrodka oraz pacjentów,  
z urządzeniami dla osób niepełnospraw-
nych.

Kierownik SZOZ Grzegorz Midak 
przypomniał historię ośrodka zdrowia 
w Oblęgorku sprzed 35 laty: wtedy roz-
poczynał tutaj pracę jako lekarz, zaraz 
po studiach medycznych. Ośrodek mie-
ścił się w prywatnych pomieszczeniach  

Radosna wiadomość dla przeszło 3 tysięcy pacjentów z Oblęgorka, Oblęgo-
ra, Chełmiec, Bugaja, Porzecza oraz Niedźwiedzia: 26 lutego nastąpiło oficjalne 
otwarcie nowego ośrodka zdrowia w Oblęgorku. 

p. Moćków, potem przeniósł się do biu-
rowca Rolniczej Spółdzielni Produkcyj-
nej, gdzie funkcjonował do chwili obec-
nej. Dopiero teraz, dzięki pomocy władz 

gminy, znalazł odpowiednie pomiesz-
czenia, gwarantujące wysoką jakość ob-
sługi pacjentów. 

Wyposażenie ośrodka kosztowało 
prawie 26 tys. złotych, wygospodaro-
wanych przez SZOZ, natomiast koszt 
budowy pomieszczeń pokryła gmina, za 
co kierownik serdecznie podziękował 
obecnym na otwarciu gospodarzom gmi-
ny oraz radnym Rady Gminy.

Ośrodek liczy 103 m. kw. powierzch-
ni i jest nieco większy od lokali zajmo-
wanych w budynku RSP. Obiekt jest 
jednak bardziej funkcjonalny, albowiem 

projekt techniczny dostosowano do po-
trzeb placówki służby zdrowia.

- Przed nami kolejne inwestycje – 
mówił doktor Grzegorz Midak: ogro-
dzenie, kraty zabezpieczające w oknach 
oraz daszek nad wejściem. Będziemy to 
robić w miarę pozyskiwania środków...

A oto godziny przyjęć lekarzy:
- lek. med. Kazimierz Mazur: ponie-

działek, czwartek i piątek: 8.00 – 15.35, 
wtorek, środa: 11.00- 18.00; 
- lek. med. rodzinnej, pediatra: Sławo-
mir Białek: środa, godz.: 8.00 – 11.00.

Wstęgę w drzwiach ośrodka przecina przewodniczący RG Wiesław Piotrowski w towarzystwie 
wójta gminy Tadeusza Tkaczyka. Wyżej: Uczestnicy uroczystości zwiedzają ośrodek zdrowia.

Mąż też żonie niesie dary,
Dziadek babci, chociaż stary,
Wnuk, przykładem urzeczony,
Poda prezent narzeczonej.

Niech się cieszą wszystkie panie,
Każda w Święcie coś dostanie,
Tulipanka, bądź całusa,
Od kochanka i mężusia.

Kruszą się więc wszystkie lody,
I wśród starych, i wśród młodych,
Radość z oczu naszych płynie,
Wszelka ansa gdzieś już ginie.

Dzień ten piękny – Drogie Panie,
Niech w pamięci Wam zostanie,
A za roczek znowu cały,
8 Marca – też wspaniały !

           Bronisław Skowroński
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Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego ogłasza nabór wniosków o przy-
znanie pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Wnioski o przyznanie 
pomocy można składać w terminie: od 
2 lutego do 31 marca 2009 r. 

Wnioski należy składać bezpośred-
nio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach, Biuro Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
ul. Targowa 18, kancelaria Biura PROW 
(XI piętro, pokój 1132), w godzinach 
7.30-15.30. 

Nabór wniosków  
w ramach „Odnowy  

i rozwoju wsi „

Formularz wniosku dostępny jest na 
stronie internetowej Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego w Kiel-
cach, Biuro PROW www.sbrr.pl oraz na 
stronie internetowej Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl . 

Zarząd Województwa Świętokrzy-

skiego informuje, że ustalił kryterium 
regionalne oceny wniosków w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w zakresie działania 
„Odnowa i rozwój wsi” w brzmieniu: 

Gmina jest członkiem zarejestrowanej 
Lokalnej Grupy Działania, o formie 
prawnej w pełni dostosowanej lub do-
stosowującej się do zapisów ustawy  
o PROW („specjalne stowarzyszenie”), 
lub podjęła uchwałę o przystąpieniu do 
tworzącej się LGD. Spełnienie tego kry-
terium uprawnia do otrzymania 2 punk-
tów. 

Wszelkie informacje niezbędne dla 
prawidłowego wypełnienia wniosków 
udzielane są w Świętokrzyskim Biurze 
Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, 
pokój 1107,1132 i 1135 w godzinach 
7.30-15.30 oraz pod numerem telefonu 
(041) 330-10-77.

- Nagrodziliśmy firmy tworzące nowe 
miejsca pracy, inwestujące w naszym re-
gionie, przyczyniające się do tworzenia 
sukcesu województwa świętokrzyskiego 
– mówił podczas gali redaktor naczelny 
„Echa” – Stanisław Wróbel.

Miło nam poinformować, iż w gro-
nie nagrodzonych firm znalazło się rów-
nież - w kategorii: przemysł metalowy 
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
DEFRO z Rudy Strawczyńskiej. Sta-
tuetkę Lidera Regionu, z rąk Zdzisława 
Wrzałki – wicemarszałka woj. święto-
krzyskiego, odebrał właściciel firmy Ro-
bert Dziubeła.

W uzasadnieniu tej nagrody przeczy-
taliśmy m.in.: „ Początki Przedsiębior-
stwa Wielobranżowego Defro sięgają 
1973 roku. Wówczas powstał zakład 
usług ślusarsko-spawalniczych, który 
trudnił się m.in. wykonywaniem bram, 
ogrodzeń, instalacji centralnego ogrze-
wania i maszyn rolniczych oraz jednost-
kową produkcją betoniarek i kotłów cen-
tralnego ogrzewania.

W 1993 r. firma zrezygnowała ze 
świadczenia usług na rzecz produkcji 
kotłów c.o. oraz betoniarek. Od tego mo-
mentu rodzinna firma zaczęła rozwijać 
się bardzo szybko. W 2003 roku roczne 
obroty wyniosły 5 milionów złotych,  
a w kolejnych latach odpowiednio: 6, 17, 
40 i 53 miliony zł. W 2008 roku sięgnęły 
już blisko 70 mln zł.

W ub. roku  biura firmy zostały prze-
niesione ze Strawczyna do Rudy Straw-
czyńskiej, gdzie, kosztem ponad 35mln 
zł, powstał nowoczesny zakład, hale spa-
walnicze, magazyn i biurowiec. W sumie 

nowa siedziba naszego laureata ma po-
wierzchnię prawie 9 tysięcy m. kw.

A to nie koniec inwestycji, mających 
na celu kontynuowanie dynamicznego 
rozwoju firmy Defro, która jest marką 

Chluba Świętokrzyskiego

DEFRO wśród Liderów Regionu
Już po raz dziewiąty „Echo Dnia”, pod honorowym patronatem władz re-

gionu świętokrzyskiego, rozdzieliło statuetki nagrody gospodarczej Lidera 
Regionu najlepszym firmom woj. świętokrzyskiego. Uroczysta gala odbyła się  
w Centrum Biznesu w Kielcach – 13 lutego br. Wyróżniono 26 firm w kilkunastu 
kategoriach.

znaną i cenioną w Polsce, na rynkach 
Unii Europejskiej oraz w krajach poza 
unijnych. Wkrótce czeka ją bowiem 
kolejny etap intensywnych zmian.  
Z pomocą funduszy UE, Robert Dziu-
beła unowocześni bowiem, dzięki lase-
rowym maszynom do cięcia stali oraz 
robotom spawalniczym, linię produkcyj-
ną. Jednocześnie w Defro wdrażany jest 
zintegrowany system zarządzania przed-
siębiorstwem, będący wstępnym etapem 

do wprowadzania standardu ISO.
Niezaprzeczalnym atutem firmy jest 

serwis i obsługa posprzedażowa klienta. 
Defro kładzie na to szczególny nacisk 
- firma posiada mobilny, ogólnopolski, 
24-godzinny serwis, usuwający ewen-
tualne usterki w domach klienta maksy-
malnie w ciągu 48 godzin”.

Dodajmy, że jest to kolejna, presti-
żowa nagroda otrzymana przez DEFRO.  
(J.)

Na zjęciach: Justyna i Robert Dziubełowie w swoim nowo oddanym biurowcu,  
niżej: nowoczesna hala produkcyjna.
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Strażacy z OSP podsumowali działalność w 2008 roku

Mieszkańcy mogą liczyć 
na ich pomoc

Zebrania odbyły się w OSP: Promnik, 
Strawczynek, Strawczyn, Chełmce, Oblęgo-
rek oraz ostatnie - 7 marca br. - w Hucisku.

Jedyną jednostką OSP, na terenie naszej 
gminy, należącą do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, jest OSP w Strawczy-
nie. Na zebranie sprawozdawcze do tej jed-
nostki, obok członków OSP, przybyli m.in.: 
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
w Kielcach, Ireneusz Żak, zastępca komen-
danta KM PSP w Kielcach Krzysztof Janic-
ki, członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego 
Marek Gos, wójt gminy Tadeusz Tkaczyk, 
radni: Halina Gad i Jarosław Raczyński. 
Sprawozdanie z działalności jednostki za rok 
ubiegły złożył prezes Zarządu OSP w Straw-
czynie Bogusław Gos, a jego wystąpienie 
uzupełnił naczelnik OSP Józef Jaworski.

Strażacy z OSP Strawczyn w ub. roku 
wzięli udział w 57 akcjach ratowniczych,  
w tym przy gaszeniu 23 pożarów oraz 34 razy 
wyjeżdżali do likwidacji miejscowych zagro-
żeń. Pięć razy brali udział w akcjach poza 
terenem gminy. W akcjach tych wyróżnili się 
druhowie: Józef Jaworski i Bartłomiej Ja-
rząbek – po 43 wyjazdy, Marcin Jaworski  
i Arkadiusz Sękowski – po 38 wyjazdów 
oraz Marian Bąk -35 wyjazdów do akcji ra-
towniczo-gaśniczych.

W sumie we wszystkich akcjach uczest-
niczyło 529 strażaków. 

W tym czasie przeszkolonych zostało  
9 strażaków z zakresu ratownictwa technicz-
nego i medycznego oraz kursów I i II stop-
nia.

Systematycznie wzbogacane jest wypo-
sażenie jednostki w różnego rodzaju sprzęt: 
ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo 
- Gaśniczego (10.000 zł) zakupiono m.in.: 
wytwornice pianową, szelki bezpieczeństwa, 
topór, ubrania specjalistyczne, kominiarki, 
ubrania koszarowe, węże, latarki akumulato-

dokończenie ze str. 1
rowe. Ze środków gminy wyposażenie wzbo-
gaciło się o: sorbent do usuwania skutków 
wypadków drogowych, torbę ratownictwa 
medycznego, mundury wyjściowe, mundury 
dla członków młodzieżowych drużyn pożar-
niczych, węże. Rada Sołecka przekazała pie-
niądze na wymianę okien w strażnicy, gmina 
– na zakup drzwi wejściowych a firma „DE-
FRO”- na wymianę bramy garażowej.

Przedsiębiorcy: Wiesław Michalski  
i Arkadiusz Gos zamontowali wykonane 
przez siebie okna z dużym upustem pienięż-

nym. Wszystkim darczyńcom i sponsorom 
strażacy serdecznie dziękują za tę pomoc.

Dodajmy, że sposobem gospodarczym, 
przy pomocy żon i członków rodzin, strażacy  
wyremontowali i wyposażyli swoją świetli-
cę.

Warto podkreślić, iż gmina na działal-
ność OSP przeznaczyła w roku 2008 prawie 
255 tys. zł.

W roku 2009 na OSP zarezerwowano  
w budżecie gminy 130 tys. zł.

W dyskusji na zebraniu strażacy podno-
sili potrzebę pozyskiwania dalszego sprzętu, 
szkolenia druhów oraz zorganizowania grupy 
ratownictwa nawodnego w związku z budo-
wą zbiornika wodnego w Strawczynie.

W planach ochotnicy ze Strawczyna za-
pisali m.in.: wymianę lekkiego samochodu 
ratownictwa drogowego i medycznego oraz 
remont kapitalny starej strażnicy. (Kos.)

Nasi strażacy nie tylko gaszą pożary, biorą także udział w innych uroczystościach,  
na zdjęciu: Kompania honorowa OSP podczas Święta Strażaka.

Przy robieniu zakupów lub zawarciu 
umowy na jakiejkolwiek usługi u siebie w 
domu mamy dziesięć dni, aby taką decyzję 
przemyśleć i z niej zrezygnować. Takie pra-
wa gwarantują nam przepisy konsumenckie. 
Często jednak zdarza się, że przedstawiciele 
handlowi działają nieuczciwie i nie zostawia-
ją adresu ani telefonu, pod którymi można 

taką rezygnację zgłosić. Lepiej, więc zasta-
nowić się wcześniej, co podpisujemy. Szcze-
gólnie, jeśli ktoś sugeruje nam nakaz wójta.

Oczywiście, ani w Zagnańsku, ani w Ma-
słowie w urzędach gminy o nakazie zakłada-
nia telewizji cyfrowej wydanym przez wójta 
nikt nic nie słyszał. 

SPRAWDŹ,  
KOGO WPUSZCZASZ

Policja radzi do tego typu propozy-
cji podchodzi jeszcze ostrożniej.- Przede 
wszystkim trzeba sprawdzić, kogo wpuszcza 
się do domu. Jeśli jesteśmy ofertą w jakikol-
wiek sposób zainteresowani, to poprośmy  
o dokumenty przedstawiciela lub upoważ-
nienie od firmy. Jeśli nie chcemy skorzystać  
z oferty, albo coś nas niepokoi w zachowaniu 
takiej osoby, po prostu grzecznie, ale kate-
gorycznie, podziękujmy i nie wpuszczajmy 
jej do domu - radzi podkomisarz Małgorza-
ta Tkaczyk - Kłębek z zespołu prasowego 
świętokrzyskiej policji. - Jeśli osoba ta za-
chowuje się w sposób nachalny narusza nasz 
mir domowy, wtedy powinniśmy, po prostu, 
wezwać policję.

W gminach krąży fałszywy przedstawiciel handlowy proponujący umowy z telewizją cyfrową

Rośnie liczba poszkodowanych
- W ostatnich dniach nasi inspektorzy odebrali cztery telefony od mieszkańców pod-

kieleckich gmin Zagnańsk i Masłów, z prośbami o pomoc w rozwiązaniu umowy z jedną 
z platform telewizji cyfrowej. Każdy z nich twierdził, że podpisał taka umowę, bo przed-
stawiciel handlowy wmówił im, że „wójt gminy kazał to zrobić we wszystkich miejsco-
wościach”. Ludzie po przejrzeniu umów zorientowali się ile muszą zapłacić za taką tele-
wizję i chcieli z nich zrezygnować, co nie było już takie łatwe - mówi Mariusz Burchart, 
dyrektor Świętokrzyskiej Państwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach. - Wiemy, którą 
platformę telewizyjną chodzi, ale czekamy wciąż na pisemne zgłoszenia poszkodowa-
nych. Obawiamy się także, że oszukanych może być więcej.
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Finaliści konkursu „Mam talent” z członkami jury.

Jak zawsze, ogromną popularnością cie-
szyły się: bilard, tenis stołowy oraz „piłka-
rzyki”, prowadzone były zajęcia plastyczne, 
gry sprawnościowe, zabawy na śniegu, w tym  
wspólne lepienie bałwanów i innych postaci. 

Punktem kulminacyjnym tegorocznych 
ferii w świetlicach był – organizowany przez 
GOK – gminny konkurs „Mam talent”, któ-
rego finał  odbył się 27 lutego w świetlicy 
GOK w Strawczynie. W ciągu dwóch tygo-
dni w świetlicach odbywały się „castingi”  
i próby, każdy chciał pokazać się z jak naj-
lepszej strony. 

Na scenie GOK zaprezentowało się 
ośmiu finalistów, w tym soliści i grupy kilku-
osobowe. Uczestnicy „Mam talent” ocenia-
ni byli przez profesjonalne jury w składzie: 
Stanisław Śliwa – członek zespołu „Straw-
czynioki”, wirtuoz skrzypiec, Aleksandra 
Zając – aktorka kieleckiego teatru „ Leden” 
Katarzyna Piotrowska – kosmetyczka, wi-
zażystka. 

Komisja miała bardzo trudny orzech do 
zgryzienia bo każdy z uczestników włożył 
wiele trudu i serca w swój występ. Finaliści 
prezentowali m.in.: taniec, śpiew, gimnasty-
kę, występ kabaretowy, sztukę składania pa-
pieru. 

Komisja przyznała trzy równorzędne 
pierwsze miejsca dla: 

 - Wiktorii Cisowskiej ze Strawczynka 
– najmłodszej uczestniczce konkursu za fan-
tastyczny wokal, 

- grupie „Kabaret Ziomków Męczą-
cych” z Chełmiec w składzie: Angelika Do-
rosińska, Ania Polanowska, Zuzia Fidor  
i Monika Zapała za skecz pt. „Zły dub-
bing”,

Świetlicowe ferie  
– lekarstwem na nudę

- Danielowi Cisowskiemu ze Straw-
czynka, który urzekł panie w jury ślicznymi 
tulipanami z papieru. 

Zwycięzcy odebrali symboliczne „czeki” 
na 100 000 talentów, niestety, bez pokrycia, 
pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy za udział w pierwszym gminnym 
konkursie „Mam talent”. Na wszystkich fi-
nalistów czekały również nagrody – słodkie 
upominki od GOK w Strawczynie.  

Następnego dnia – 28 lutego odbył się już 
tradycyjny, feryjny –  Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego. Świetlica w Oblęgorze zgroma-
dziła najlepszych tenisistów w naszej gminie, 

którzy zostali wyłonieni w czasie eliminacji 
w świetlicach wiejskich. Rozgrywki odbywa-
ły się w dwóch grupach wiekowych: I grupa 
- do lat 15 i II grupa - powyżej 15 roku ży-
cia. Nad prawidłowością przebiegu turnieju 
czuwał Bogdan Woźniak – kierownik GOK  
w Strawczynie.   

Po niezwykle zaciętych walkach poznali-
śmy zwycięzców Gminnego Turnieju Tenisa 
Stołowego – Oblęgór 2009:

 - w I grupie:
 I m – Piotr Surma ze Strawczynka, II 

– Bartłomiej Pawlak ze Strawczynka, III  – 
Przemysław Kozięł z Chełmiec, IV – Piotr 
Cisowski ze Strawczynka, V – Magdalena 
Gaweł z Oblęgora 

- w II grupie:
I m – Mieczysław Nowek z Chełmiec, 

II – Wojciech Gołuchowski z Promnika, 
III – Arkadiusz Brudziński z Promnika, 
IV – Krystian Drzazgowski z Oblęgora,  
V  – Krzysztof Stępień z Promnika. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali od GOK 
upominki w postaci kosmetyków, a najlepsi 
-  puchary i pamiątkowe dyplomy.

Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie
Do zobaczenia za rok !

Tegoroczne ferie zimowe upłynęły pod znakiem śniegu i dobrej zabawy  
w świetlicach wiejskich w naszej gminie. Świetlice były czynne: w godzinach 
południowych dla młodszych dzieci, a popołudniowych - dla młodzieży.

Zabawa dzieci przed świetlicą wiejską  
w Chełmcach: tej zimy śniegu na bałwany 
nie brakowało.

Finaliści turnieju tenisowego w Oblęgorze.
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Panie redaktorze, od lat ubolewam 
nad nieświadomością tych co palą róż-
ne opakowania plastikowe. Ten proce-
der trwa od lat na większości posesji 
domków jednorodzinnych, które są 
nie podłączone do większych kotłowni. 
Ludzie są kompletnie nie wykształceni 
w tym zakresie,  nie mają pojęcia jakie 
to niesie zagrożenie zdrowotne, szcze-
gólnie dla dzieci.

Na ten temat ułożyłam wiersz, jeże-
li Pan go uzna za godny „Ziemi Straw-
czyńskiej”, to proszę go wydrukować.

 
Córeńko idź zanieś mi te plastiki do pieca 

Tak ładnie się nimi ogień roznieca. 
Co ty mamo?! - Co ty masz w głowie!? 

To są przecież trucizny!! - córka jej odpowie. 
Córeńko jakie trucizny, przecież to kubeczki

po jogurcikach, reklamówki i butelki po 
Twoich pepsikach. 

Zobacz za tydzień worek tego uzbierałam, 
Mówisz że będą z tego trucizny - pojęcia nie 

miałam 
Mamo gdyby wszyscy przez jeden rok tyle 

plastików spalali, 
Już byśmy na pewno w naszej wsi nic nie 

uprawiali
Panował by tu ołów, chrom, cjanowodór, 

dwutlenek siarki, rtęć i chlorowodór. 
Nasze płuca by się udusiły! 

A twoje wnuki by się nie narodziły 
Fakt, córeńko, śmierdzą te spaliny, to się 

nawet czuje 
Ale że życie zabiera się dzieciom - tego nikt 

nie przewiduje 
Przecież to się tak szybko i ładnie pali 

Ach ! ten plastikowy świat nam chyba sami 
diabli nadali 

Babcia się tego nasłuchała 
Zmartwiła się i tak powiedziała 

Bo za te plastyki co przylozły do nos  
z Ameryki 

I trujo noso ziemie, któro je tak piekno jak 
Zakopane 

Kumuś tu sie nolezy dobre lonie 
Niech prędziutko je stąd zabierajo 

A o kosta się ludzi niech nie cepiajo. 

 Wielbicielka gminy Strawczyn

Od redakcji: Ze względu na wagę 
problemu, wydrukowaliśmy ten 
wiersz.

Żar plastików

Od stycznia  br. rozpoczęło tutaj 
działalność kółko teatralne, na które 
uczęszcza ok. 15 osób. Obecnie zajmuje 
się ono przygotowaniem przedstawienia 
wielkanocnego pod tytułem  „Jak to kie-
dyś bywało”. Będzie to widowisko, w 
którym wykorzysta się stare zwyczaje i 
obrzędy świąteczne, opowiedziane mło-
dym przez babcie i dziadków. Już dziś 
można powiedzieć, że zanosi się na cie-
kawy spektakl.

Młodzież, przychodząca na świetlicę, 
ma do dyspozycji: stół do bilarda, tenisa 
stołowego i mini footballu oraz  różne 

„Jak to kiedyś bywało”  
– widowisko wielkanocne

W świetlicy, w Oblęgorze

Świetlica wiejska w Oblęgorze otwarta jest od połowy sierpnia 2008 r. po 
gruntownej modernizacji. Było to możliwe, dzięki środkom unijnym z progra-
mu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 – 2006.”

gry świetlicowe.  Dzięki temu wyposa-
żeniu, zainteresowanie młodych ludzi 
spędzeniem pożytecznie czasu wolnego 
od nauki i pracy znacznie wzrosło.

Świetlica czynna jest we wtorki, 
środy i czwartki od 17.00 do 20.00 
oraz w soboty od 14.00 do 20.00. Za-
praszamy.

Na zdjęciach: Świetlica w Oblęgo-
rze jest świetnie wyposażona w sprzęt 
do gier świetlicowych. Niżej: Po re-
moncie obiekt prezentuje się bardzo 
okazale.



Około 50% wszystkich wypadków 
powstało w wyniku potknięcia, upadku 
lub poślizgu na płaszczyźnie, z wysoko-
ści bądź do zagłębień. 

Głównymi przyczynami wypadków 
były:

• nieuwaga, dekoncentracja, rutyna, 
pośpiech – około 25% wypadków

• zły stan nawierzchni (śliskie, grzą-
skie, nierówne podłoże) – około 13% 
wypadków

• nieumiejętne wchodzenie i scho-
dzenie z ciągników i maszyn rolniczych 
– około 6% wypadków

Gminy na terenie których doszło do 
największej liczby wypadków: Jędrze-
jów – 56, Pińczów – 50, Kazimierza 
Wielka – 41, Busko Zdrój – 40, Imiel-
no – 35, Pacanów – 33, Nowy Korczyn 
– 33, Samborzec – 32, Iwaniska – 31, 
Baćkowice – 30, Obrazów – 29, Wodzi-

sław – 27, Opatów – 27, Lipnik – 27, 
Działoszyce – 27,  Łagów – 26, Micha-
łów – 26,

W 2008 roku zgłoszono 8 wniosków  
o jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
śmierci poszkodowanego. 

Zgłaszanie wypadków

KRUS OR w Kielcach informuje 
że, jeżeli w gospodarstwie zdarzy się 
wypadek przy pracy rolniczej, należy 
ten fakt zgłosić do najbliższej placówki 
terenowej KRUS jak najwcześniej, bez 
zbędnej zwłoki, nieuzasadniona zwło-
ka w zgłoszeniu wypadku może mieć 
wpływ przy podejmowaniu decyzji  
o przyznaniu świadczenia powypadko-
wego. Placówka terenowa KRUS jest 
zobowiązana do ustalenia przyczyn  
i okoliczności wypadku. Wypadek może 

zgłosić poszkodowany, członek rodziny 
bądź osoba obca, osobiście, telefonicz-
nie lub na piśmie. 

Zgodnie z ustawą z 2 kwietnia 2004 
roku o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników, jednorazowe 
odszkodowanie przysługuje za dozna-
ny stały lub długotrwały uszczerbek na 
zdrowiu wskutek wypadku przy pracy 
rolniczej albo rolniczej choroby zawo-
dowej oraz z tytułu śmierci wskutek wy-
padku przy pracy rolniczej lub rolniczej 
choroby zawodowej.

O jednorazowe odszkodowanie za 
stały lub długotrwały uszczerbek na 
zdrowiu może ubiegać się osoba ubez-
pieczona, tj. podlegająca w dacie zdarze-
nia (wypadku) ubezpieczeniu wypadko-
wemu, chorobowemu i macierzyńskie-
mu. Jeżeli poszkodowany spowodował 
wypadek umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa albo gdy poszkodowany bę-
dąc w stanie nietrzeźwości sam w znacz-
nym stopniu przyczynił się do wypadku, 
jednorazowe odszkodowanie nie przy-
sługuje.

Opracował:
Kierownik Wydziału

 Prewencji, Rehabilitacji i Orzecz-
nictwa Lekarskiego

mgr inż. Mariusz Żmijewski

Wypadki przy pracy rolniczej 

Zginęło 8 rolników...
Na terenie województwa świętokrzyskiego, w 2008 r., zgłoszono 1569 

wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz 4 wnioski o jedno-
razowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej. W 2007 roku wpły-
nęły 1484 sprawy zgłoszonych jako wypadki przy pracy w gospodarstwie 
rolnym, nie wpłynął żaden wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytu-
łu choroby zawodowej. Zwiększyła się więc ilość zgłoszonych wypadków  
w stosunku do roku ubiegłego o 85, co stanowi 5,4 %.

W sobotę, 7 marca br., w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej w 
Strawczynie, odbył się turniej halowej 
piłki nożnej, w którym wystąpiło sie-
dem drużyn. Organizatorem zawodów 
był Gminny Ośrodek Kultury, którego 

Turniej halowej piłki nożnej

Strawczynek najlepszy !
kierownik - Bogdan Woźniak sędzio-
wał wszystkie mecze.

Turniej wygrała drużyna ze Straw-
czynka, II miejsce zajął Promnik, III – 
Strawczyn, IV – Ruda Strawczyńska – 
Pawełki.

Cztery najlepsze drużyny zostały na-
grodzone pucharami, dyplomami oraz 
upominkami.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Dominik Kasprzyk, najlepszym 
bramkarzem – Mateusz Woźniak, zaś 
najlepszym strzelcem Mateusz Tka-
czyk, który zdobył 13 bramek ( wszyscy 
z teamu Strawczynek).

Uczestnicy turnieju. Najlepsi zawodnicy rozgrywek.


