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Rada Gminy zaskarży decyzję RIO - czytaj na str. 2

dokończenie na str. 5

„Sprzątanie świata 2009”

„Pomagajmy Ziemi  
- codziennie”

„Sprzątanie świata”, to jedna  
z tych akcji, która na stałe włączyła się 
w coroczny, szkolny kalendarz działań 
mających na celu dbałość o środowi-
sko naturalne. Celem kampanii jest 
budowanie świadomości ekologicznej, 
zmiana postaw i przyzwyczajeń na 
bardziej przyjazne środowisku oraz 
pobudzanie inicjatyw społecznych po-
przez działania na rzecz ochrony śro-
dowiska. Okolicę sprzątają uczniowie gimnazjum w Strawczynie.

czytaj na str. 3

Raport z budowy

Rośnie kryta pływalnia
Wizyta wiceministra

Z okazji Dnia  
Edukacji Narodowej  

Dyrektorom, Nauczycielom  
oraz  Pracownikom

obsługi szkół i przedszkoli  
składam najserdeczniejsze 

życzenia

powodzenia  
w realizowaniu misji,

jaką jest Państwa praca 
zawodowa.

Proszę przyjąć  
najlepsze życzenia:

zdrowia, szczęścia, radości

oraz dalszych sukcesów  
w pracy zawodowej

i wszystkiego najlepszego  
w życiu osobistym.

Wójt  
Tadeusz Tkaczyk
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Z sesji Rady Gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Strawczynie informuje, że wszelkie 
awarie, dotyczące sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej, można zgłaszać osobi-
ście lub telefonicznie, codziennie przez 
całą dobę, pod numerem telefonu: 

693-644-165 lub - od poniedziałku 
do piątku - w godz. 7.30 - 15.30 pod nu-
merem (041) 303-80-02, wew. 59 (pok. nr 
14 w Urzędzie Gminy w Strawczynie)

Uwaga, awaria !

Obrady otworzył przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Piotrowski, witając 
uczestników sesji, z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem, radnym powiatowym Zbi-
gniewem Banaśkiewiczem oraz twórcą 
gminnego planu zagospodarowania prze-
strzennego – Rafałem Koziełem. Radni 
przyjęli porządek obrad, po czym przeszli 
do jego realizacji.

W ramach interpelacji głos zabrali rad-
ni: Anna Dziewanowska, Włodzimierz 
Szczepański, Teresa Raczyńska i Halina 
Gad. Zgłoszone przez nich problemy do-
tyczyły m.in.: konieczności przedłużenia 
pracy: Gminnej Biblioteki Publicznej, aby 
umożliwić mieszkańcom gminy korzystanie 
z niej także po godzinach pracy oraz Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza – dla wygody 
turystów, poprawnego ustawienia znaku 
drogowego w Chełmcach, remontu prze-
pustu drogowego w Chełmcach (nad rze-
ką) oraz przepustów w drodze Niedźwiedź 
Zaskale – Grzymałków, pogłębienia rowu 
przy drodze w Niedźwiedziu – Huta Dolna 
(woda z pól zalewa posesje) oraz rozwią-
zania problemu nie sprzątanych chodników 
w Strawczynie. Do spraw tych ustosunko-
wał się wójt gminy w dalszej części sesji 
(szczegóły w protokóle z obrad).

Rada przyjęła uchwały dotyczące:
- zmian miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego w sołectwach: 
Hucisko, Ruda Strawczyńska i Strawczy-
nek,

- podziału miejscowego planu zago-
spodarowania sołectwa Chełmce na dwa 
plany: Chełmce I i Chełmce II,

- przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego sołectw: Hucisko, Kor-
czyn, Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, 
Oblęgór i Strawczyn.

Radni zaskarżyli (do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego) decyzję Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

uchylonej uchwały RG, dotyczącej dofi-
nansowania budowy baterii słonecznych 
na budynkach mieszkalnych, stwierdzając, 
iż RIO nie miała takich uprawnień ( dofi-
nansowanie ma pochodzić z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska a nie bu-
dżetu gminy).

Wójt gminy złożył następnie informa-
cję z realizacji uchwał RG oraz zdał relację 
ze swojej pracy między sesjami rady (omó-
wienie publikujemy oddzielnie).

- udzielenia pomocy finansowej – dla 
pow. kieleckiego na realizację zadań bie-
żących, związanych z funkcjonowaniem 
filii Starostwa – Wydziału Komunikacji  
i Transportu w Strawczynie – w formie do-
tacji w kwocie 15.000 zł,

- zapewnienia środków na zakup no-
wego, średniego samochodu ratowniczo 
- gaśniczego dla OSP w Promniku, plano-
wanego do realizacji przez UG,

- przyjęcia do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Strawczy-
nek - droga poprzeczna”,

- nawiązania współpracy ze społecz-
nością lokalną Piethen w Niemczech,

- zmiany uchwały w sprawie ustale-
nia kierunków działania wójta do 2010 
r. i lata następne – dostosowanie uchwały 
do obowiązujących przepisów,

- ustalenia przebiegu dróg gmin-
nych,

- przyjęcia do realizacji projektu pn. 
„Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster 

Rada Gminy zaskarży decyzję RIO
Wykonanie budżetu w I półroczu br.

Pracowita była kolejna sesja Rady Gminy – 24 września br. Radni  dokonali 
zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego kilku miejsco-
wości, zaskarżyli decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchylonej 
uchwały dotyczącej dofinansowania budowy baterii słonecznych, dokonali bieżą-
cych zmian w budżecie gminy oraz przyjęli kilka innych, ważnych uchwał.

W dalszej części obrad, radni przyjęli 
następne uchwały w sprawach:

- wyrażenia opinii o projekcie planu 
ochrony Suchedniowsko-Oblęgorskiego 
Parku Krajobrazowego – opinia nega-
tywna, przewodniczący rady wystosował 
pismo do firmy KRAMEKO z poprawka-
mi do projektu planu,

- zmian w budżecie gminy – obok 
bieżącego zmniejszenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych, zmieniono zapis 
w uchwale nr XXIX, z sierpnia br., który 
otrzymał brzmienie: „Deficyt budżetu gmi-
ny, w wysokości 3.566.696 zł zostanie po-
kryty przychodami pochodzącymi z: zacią-
gniętych kredytów w wysokości 1.103.595 
zł, pożyczek w kwocie: 1.413.677 zł oraz 
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwo-
cie: 1.049.424 zł. Ustala sie przychody bu-
dżetu w wysokości 3.566.696 zł, rozchody 
w wysokości - 0 zł,

- zaciągnięcia kredytu – w wysokości 
1.103.595 zł z przeznaczeniem na pokry-
cie planowanego deficytu budżetu gminy 
w 2009 r.,

Energetyczny” - Rada Gminy zabezpie-
czy w 2010 r. 15 tys. zł na ten cel,

- ustalenia Statutu Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej – dostosowanie go 
do obowiązujących przepisów,

- udzielenia upoważnienia kierowni-
kowi GOPS do prowadzenia postępowań 
wobec dłużników alimentacyjnych,

- określenia tygodniowego, obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, udzielających uczniom po-
mocy psychologicznej i pedagogicznej 
w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez gminę.

Radni zapoznali się z informacją  
o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 
br., przyjmując ją do akceptującej wiado-
mości. Rozpatrzyli także koncepcję kana-
lizacji gminy Strawczyn, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejscowości: Korczyn, 
Małogoskie i Akwizgran. Wójt zaapelo-
wał do radnych z tych wsi, by przekonali 
mieszkańców do tej inwestycji.

Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję 
zakończono.  (Kos.)

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego objaśnia Rafał 
Kozieł - autor dokumentów.
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Budynek pływalni pomieści także: 
kręgielnię, salę do aerobiku, widownię z 
antresolą, mini-bar oraz patio (niewielką 
palmiarnię). Obiekt przystosowany bę-
dzie dla osób niepełnosprawnych.

Gmina wystąpiła o dotację , w ra-
mach RPO, i uzyskała deklarację Urzędu 
Marszałkowskiego na kwotę 6,5 mln zł. 
Gmina będzie także zabiegać o środki 
z tzw. PFRON ( fundusz dla niepełno-
sprawnych) i „Totalizatora Sportowego”. 

W gminie Strawczyn, 9 września 
br., przebywał z jednodniową wizytą 
wiceminister rozwoju regionalnego 
Krzysztof Hetman wraz z marszał-
kiem województwa świętokrzyskiego 

Raport z budowy

Rośnie kryta pływalnia
Wizyta wiceministra

Jak już informowaliśmy, 23 lipca br., gmina podpisała umowę z firmą „Con-
dite” – Spółka z o.o. z Kielc, na kwotę 18.343 tys. zł, na budowę II etapu cen-
trum, czyli pływalni. Zakres programowy tej inwestycji obejmuje m.in.: basen o 
wymiarach:12,5 x 25 m, głębokości: 1,35 x 1,80 m, basen do nauki pływania (9,7 
x 12,5 m) wyposażony w zestaw atrakcji wodnych („dzika rzeka”, masażery), 
brodzik dla dzieci (3,2 x 5 m), miniaturowy wodospad, 2 jacuzzi oraz zewnętrz-
ną zjeżdżalnie rurową długości 41 metrów.

Goście na budowie ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku.

łem środków unijnych. Te inwestycje, to: 
boisko do piłki nożnej wraz ze stadionem 
lekkoatletycznym i rozpoczętą budową 
krytej pływalni wchodzących w duży 
obiekt jakim będzie Centrum Sportowo-
Rekreacyjne w Strawczynku oraz budo-
wę zbiornika wodnego w Strawczynie. 

Minister, który nadzoruje wdrożenie 
Programu Rozwoju Polski Wschodniej 
oraz Regionalnych Programów Ope-
racyjnych, pochwalił władze gminy za 
dobre wykorzystywanie unijnych pienię-
dzy i trafności wyboru inwestycji.

Od sesji Rady Gminy - 28 sierpnia 
br. - do 24 września br. wójt wykony-
wał bądź nadzorował prace związane  
z wykonywaniem budżetu gminy, okre-
śleniem sposobu realizacji uchwał RG 
oraz prowadzonymi inwestycjami: II 
etapem budowy Centrum Sportowo - 
Rekreacyjnego w Strawczynku – krytą 
pływalnią, budową: zbiornika wodnego 
w Strawczynie oraz kanalizacji sanitar-
nej w Rudzie Strawczyńskiej i Kuźnia-
kach, robotami wykończeniowymi na 
poddaszu ZPO w Strawczynie.

Ponadto:
- przygotowano i złożono wniosek  

o dofinansowanie budowy hali sportowej 
w Strawczynku,

- realizowany jest plac zabaw „Pod 
Modrzewiem” w Strawczynie oraz pro-
jekt „Akademia Krasnali Strawczynka”,

- rozliczane jest zadanie - ekspertyza 
konserwatorska dworku i parku w Prom-
niku,

- prowadzone są negocjacje z właści-
cielami przejętych pod drogi działek oraz 
podpisywane są porozumienia w sprawie 
wysokości odszkodowania,

- prowadzone jest postępowanie – 
objęcie księgami wieczystymi nierucho-
mości należących do gminy,

- 15 września br. dokonano odbio-
ru robót: „Budowa sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej w Strawczynku (droga 
poprzeczna)”.

Wójt podpisał umowy na: zagospo-
darowanie centrum Strawczyna, budo-
wę kanalizacji sanitarnej w Chełmcach 

oraz na nadzór inwestorski, zaciągnięcie 
pożyczki na budowę kanalizacji Ruda 
Strawczyńska – Kuźniaki. P.o. kierow-
nika GOK podpisała umowę na budo-
wę Centrum Sportowo - Rekreacyjne  
w Promniku.

Dokonywany jest demontaż i odbiór 
odpadów, zawierających azbest, przez 
firmę „Euro-Gaz” od mieszkańców gmi-
ny, którzy zostali ujęci w harmonogra-
mie na 2009 r.

W zakresie oświaty: do UG złożono 
239 wniosków o przyznanie stypendium 
szkolnego dla 527 uczniów.

Kierownik Referatu Oświaty doko-
nała kontroli placówek pod kątem przy-
gotowania do nowego roku szkolnego. 
Niedociągnięć nie odnotowano.

Do UG wpłynęło 13 wniosków o do-
finansowanie  kształcących się pracow-
ników młodocianych.

W zakresie kultury: Podczas Dni 
Województwa w Kielcach, gmina zor-
ganizowała stoisko promujące gminę 
(wystawiono m.in. zdjęcia z „obrony” 
województwa).

10 września br. w GOK odbyły się 
obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej (pisaliśmy o tym w poprzed-
nim numerze „ZS”).

13 września w Jędrzejowie odbyły 
się dożynki wojewódzkie: nasza gmi-
na otrzymała tam, z rąk marszałka 
województwa, I nagrodę w konkursie 
„Przyjazna Wieś” oraz czek na kwotę 
3,6 tys. zł.

Instytut Badań nad Demokracją  
i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy-
znał gminie tytuł i certyfikat „Gminy Fair 
Play 2009” oraz Złotą Statuetkę „Gminy 
Fair Play”. Uroczystość jej wręczenia 
odbędzie się 4 grudnia br. w Warszawie.

Gospodarz gminy uczestniczył  
w tym czasie w wielu spotkaniach, po-
siedzeniach, imprezach związanych  
z pełnioną przez niego funkcją. 

Wójt wydał 6 zarządzeń dotyczących 
funkcjonowania gminy.

Z prac wójta między 
sesjami Rady Gminy

Zostały rozstrzygnięte konkursy na: 
„Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską  
i działkę”, „Na najbardziej wszechstron-
ne sołectwo”. Przeprowadzono akcję 
„Sprzątanie świata”, z udziałem szkół  
z gminy.

W zakresie dróg gminnych: - po-
prawiono nawierzchnię (wysypanie 
kruszywem) dróg w Rudzie Strawczyń-
skiej (koło Stokrotki), Strawczynku (od 
drogi woj., w stronę drogi poprzecznej), 
odkrzaczono: działkę przy budowie 
parkingu w Oblęgorze - koło świetlicy 
wiejskiej, pobocza i rowy przy drodze 
gminnej w Korczynie – Kowalce, trwają 
prace przy modernizacji drogi Oblęgo-
rek – Kurniki, wykoszono pobocza przy 
drogach gminnych: Ruda Strawczyńska, 
Promnik i Strawczynek - Trupień.

W zakresie dróg powiatowych – 
rozpoczęto budowę chodników w Oblę-
gorze i Niedźwiedziu.

Adamem Jaru-
basem i człon-
kiem Zarządu 
Markiem Go-
sem.

W obecno-
ści wójta gminy 
Tadeusza Tka-
czyka i przewod-
niczącego Rady 
Gminy Wiesława 
Piot rowskiego 
zapoznali się  
z realizowanymi 
w gminie inwe-
stycjami z udzia-
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Dotychczasowy prezes zarządu LGD 
Andrzej Paździerz z Piekoszowa, ze 
względów osobistych, zrezygnował  
z funkcji prezesa, pozostając w składzie 
zarządu. Walne dokonało tajnego wybo-
ru nowego szefa LGD, którym –zdecy-
dowaną liczbą głosów, został Jarosław 
Wałek z gm. Miedziana Góra, dotych-
czasowy wiceprezes zarządu. 

Walne zebranie dość emocjonal-
nie przyjęło fakt zbyt wysokiej opłaty 
(oraz niedogodną lokalizację) za lokal 
Biura LGD – w remizie OSP w Bobrzy. 
Jak wynikało ze sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej, przedstawionego przez jej 
przewodniczącego Stanisława Zdyba, 
miesięczna opłata za wynajem pomiesz-
czenia wynosi 1000 zł, plus koszty me-
diów. - Za takie pieniądze - mówił S. 
Zdyb - można wynająć lokal na terenie 
Kielc.

Prezes Andrzej Paździerz poinfor-
mował, iż w wyniku negocjacji, opłata 
za wynajem pomieszczeń wyniesie - od 
1 października br. - 600 zł. Mimo to, 
uczestnicy zebrania zobowiązali zarząd 
do lustracji innych lokali, zaproponowa-
nych m.in. przez wójtów: Strawczyna – 

Tadeusza Tkaczyka i Piekoszowa – Ta-
deusza Dąbrowę, oraz wyboru innego 
miejsca dla Biura LGD.

Walne zebranie podjęło kilka uchwał 
dotyczących: zmian w składzie Rady 
Stowarzyszenia (dotyczą gminy Mniów), 
upoważnienia zarządu do aktualizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wyso-

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy”

Jarosław Wałek - nowym 
prezesem Zarządu LGD

Ważne decyzje zapadły na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, które obradowało 9 października 
br. w Zagnańsku. Obok normalnych czynności proceduralnych (sprawozdania: 
finansowe, Komisji Rewizyjnej, merytoryczne Biura LGD, podsumowanie pro-
jektu „Język angielski w turystyce) zapadły ważne decyzje kadrowe.

Ma 56 lat, posiada wykształce-
nie wyższe, jest emerytem. Mieszka  
w Tumlinie, gm. Miedziana Góra. 
Żonaty, dwie dorosłe córki są usamo-
dzielnione. Lubi pracować społecz-
nie, jest wiceprzewodniczącym Rady 
Gminy Miedziana Góra.

Jarosław Wałek

13 września br., w Morawicy, odbyły się powiatowe zawody sportowo - po-
żarnicze. Z naszej gminy startowały trzy drużyny: seniorzy oraz Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców do lat 14. 

Dziewczęta zajęły 6 miejsce na 8 startujących, zaś chłopcy z OSP Promnik - 5 na 
10 startujących. Najlepiej wypadła drużyna seniorów z OSP Strawczyn,  zajmując 
4 miejsce.

Nasze drużyny na zawodach w Morawicy.

Zawody OSP w Morawicy

kości składek członkowskich na 2010 
rok, wyniosą one: 0,50 zł/mieszkańca; 
30 zł/rocznie – dla podmiotów gospodar-
czych oraz 12 zł/rocznie – dla członków 
zwyczajnych.

Podczas zebrania wysłuchano infor-
macji kierownika Biura LGD „Czarna 
Iglica” w Radoszycach – Grzegorza 
Grzywny o pracach tamtego stowarzy-
szenia oraz doradcy kluczowego Regio-
nalnego Ośrodka Europejskiego Fundu-
szu Społecznego – Marka Kowalskiego, 
który zachęcał do korzystania z bezpłat-

nej  pomocy tego ośrodka, m.in. przy 
wypełnianiu wniosków o datacje unijne.

Nowy prezes podziękował uczestni-
kom zebrania za zaufanie i obiecał do-
łożyć wszelkich starań, by w pełni zre-
alizować założenia Lokalnej Strategii 
Rozwoju i prowadzić LGD „Dorzecze 
Bobrzy” do pełnego rozkwitu. (Kos.)

Delegacja z gminy Strawczyn.



5ZIEMIA STRAWCZYŃSKAPaździernik 2009

Polskim koordynatorem akcji jest 
Fundacja Nasza Ziemia, która corocznie 
sprawuje pieczę nad rozpropagowaniem  
i zachęceniem społeczeństwa w udziale  
w „Sprzątaniu Świata”.

Tegoroczna edycja akcji,  po raz 16 zo-
stała zorganizowana w Polsce przebiegała 
pod hasłem” Pomagajmy Ziemi – codzien-
nie”.  

Na terenie Oblęgorka akcja  przeprowa-
dzona  została 18 września 2009 r.. Udział  
w niej wzięli uczniowie  wszystkich klas 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz na-
uczyciele. Organizatorzy podzielili uczniów 

Zakończenie konkursu na „Najlep-
szą wakacyjną akcję sportową dla dzieci  
i młodzieży w sezonie 2009”, z udziałem 
wojewody Bożentyny Pałki-Koruby, odby-
ło się 2 października br. w hotelu „Łysogó-
ry” w Kielcach.

Celem konkursu, ogłoszonego z inicja-
tywy wojewody, były promocja aktywnego  
i bezpiecznego wypoczynku w okresie waka-
cyjnym oraz stworzenie przez gminy jak naj-
lepszych i najbezpieczniejszych warunków 
spędzania przez miejscową młodzież i dzieci 
okresu letnich wakacji. Do udziału w tym 
przedsięwzięciu zostały zaproszone wszyst-
kie gminy z województwa świętokrzyskiego. 

Gala finałowa, w hotelu „Łysogóry”, była 
zwieńczeniem dwumiesięcznego konkursu. 
W kategorii gmin do 10 tysięcy mieszkańców 
nagrodę główną zdobyła gmina Kije, a wy-
różnienie odebrali uczestnicy akcji z naszej 
gminy. 

Dyplom za udział w konkursie wręczyli 
naszej delegacji, wojewoda Bożentyna Pałka 
– Koruba oraz przewodniczący Wojewódz-
kiej Komisji Sportu szef Kapituły Konkursu 

Gala w hotelu 
„Łysogóry”

Finał konkursu na najlepiej 
zorganizowane wakacje

w jednej osobie - Ryszard Mikurda. Każde 
z przybyłych dzieci obdarowane zostało pił-
ką do gry. Po imprezie uczestnicy gali zostali 
zaproszeni przez organizatorów na uroczysty 
obiad.

Wyróżnienie w konkursie nasza gmina 
otrzymała za przygotowanie dzieciom, które 
nie mogły skorzystać z wyjazdowych form 
wypoczynku, atrakcyjnych zajęć sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych na miejscu, naj-
częściej na terenie szkół i szkolnych boisk. 
Praktycznie, każda placówka oświatowa 
przygotowała program zajęć wakacyjnych 
co najmniej w okresie jednego tygodnia. 
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem 
uczniów, którzy chętnie brali udziale ofercie 
wakacyjnej szkół.    (J.)

Serdeczne podziękowanie Inspek-
toratowi PZU w Kielcach za wsparcie 
finansowe remontu remizy Ochotni-
czej Straży Pożarnej składa

Podziękowanie

Zarząd OSP w Hucisku

„Sprzątanie świata 2009”

„Pomagajmy Ziemi - codziennie”
dokończenie ze str. 1

na 8 grup przydzielając im odpowiednie od-
cinki do sprzątania. W wyniku tego akcją ob-
jęto obszar wokół szkoły, przydrożne odcin-
ki rowów i lasów pomiędzy Niedźwiedziem  
i Chełmcami oraz okolicę Muzeum Sienkie-
wicza w Oblęgorku.

Akcję rozpoczęto o godz. 9.30 od 
rozdania worków na śmieci i rękawic 
ochronnych otrzymanych z Urzędu Gminy  
w Strawczynie. Opiekunowie grup zapo-
znali uczniów z podstawowymi przepisami 
BHP oraz  zasadami i celami akcji. Słonecz-
na pogoda sprzyjała uczestnikom w tym 
roku dzięki czemu wszyscy ochoczo zabrali 
się do pracy. 

W wyniku akcji uprzątnięto śmieci 
na wyznaczonych odcinkach. Uczniowie 
klas młodszych dokładnie posprzątali te-
ren Alejki Lipowej i okolic Muzeum Sien-
kiewicza, które to będąc naszą wizytówką  
i celem licznych wycieczek szkolnych nie 
przysporzą nam wstydu. W lesie pomiędzy 
Chełmcami i Oblęgorkiem uprzątnięto kil-
ka dzikich wysypisk śmieci, wśród których 
dominowały różnego rodzaju butelki plasti-
kowe i szklane, puszki i opakowania po pro-
duktach spożywczych oraz różnego rodzaju 
folie i części samochodów. Zebrane worki 
pozostawiane wzdłuż drogi zostały sprząt-
nięte przez pracowników firmy oczyszcza-

jącej jeszcze tego samego dni, co wpłynęło 
pozytywnie na uczestników sprzątania. 

W akcji wzięli udział uczniowie wszyst-
kich szkół na terenie naszej gminy.

Podczas tegorocznej akcji wszystkie 
grupy zanotowały spadek ilości śmieci  
w porównaniu do lat poprzednich. Mamy 
nadzieję, że dalsze uczestnictwo w podob-
nych kampaniach i edukacja ekologiczna 
wśród uczniów oraz mieszkańców doprowa-
dzi zmiany świadomości ekologicznej Pola-
ków na potrzebę właściwego składowania 
odpadów. Liczymy na to, że ogólnopolska 
kampania „Sprzątanie Świata”, która zachę-
ca do nieśmiecenia uzmysłowi wszystkim 
potrzebę stosowania w życiu codziennym 
prostych ale skutecznych działań – selek-
cjonowania i składowania w miejscach do 
tego przeznaczonych odpadów.

 Jarosław Skoczylas

Jak dowiadujemy się w Urzędzie 
Gminy, podczas akcji wydano 900 wor-
ków foliowych (po 150 dla szkoły).Trafiły 
one, wraz z odpadami, do kontenerów 
przyszkolnych, skąd przewieziono je na 
wysypisko śmieci w Promniku. (J.)

W Oblęgorku sprzątali uczniowie ZPO 
w tej miejscowości.

Delegacja uczniów ze Strawczyna w hotelu „Łysogóry”.
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W ramach realizacji Lokalnej Strategii Roz-
woju, Lokalna Grupa Działania będzie prowa-
dzić nabór wniosków oraz ocenę ich zgodności z 
LSR. Wnioski te będą dotyczyć projektów kwa-
lifikujących się do udzielenia pomocy w ramach 
działania Oś 3: 

3.1 Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej; 

3.2.Tworzenie i rozwój mikro przedsię-
biorstw; 

3.4. Odnowa i rozwój wsi;
oraz innych projektów zwanych  „Małymi 

projektami”, które nie kwalifikują się do wspar-
cia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się 
do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości 
życia lub większego zróżnicowania działalności 
gospodarczej na obszarze działania LGD. 

Pierwszym konkursem jaki będzie ogłoszo-
ny przez LGD „Dorzecze Bobrzy” jest Działanie 
3.4 „Odnowa i rozwój wsi”.

Projekty realizowane w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” mają wpływać na popra-
wę jakości życia na obszarach wiejskich przez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców wsi. Celem działania jest również, 
a może przede wszystkim, wzrost tożsamości 
(czyli wolności, innowacyjności, podmiotowo-
ści) społeczności wiejskiej. Ponadto działania 
skierowane są na zachowanie dziedzictwa kul-
turowego i specyfiki obszarów wiejskich. To 
wszystko razem wpłynie na wzrost atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” jest częścią 
programu „Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013” (dalej: PROW). 

Istnieją dwie ścieżki dostępu do działania 
„Odnowa i rozwój wsi”: 

 - pierwszą jest ścieżka regionalna, poprzez 
konkursy organizowane przez Urząd Marszał-
kowski (oś III PROW) ,

 - drugą jest ścieżka tzw. mikroregionalna, 
poprzez Lokalne Grupy Działania (dalej: LGD), 
a w naszym wypadku LGD „Dorzecze Bobrzy” 
(czyli oś IV PROW – LEADER).

Inicjatywa LEADER (skrót pełnej nazwy 
programu w języku francuskim: ,,Liasons Entre 
Actions de Développement de l’Economie Ru-
rale” - Powiązania między działaniami na rzecz 
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich) ma 
aktywizować społeczności wiejskie, włączają-
cych partnerów społecznych i gospodarczych 
do procesu planowania i wdrażania lokalnych 
inicjatyw.

W ramach ogłaszanego konkursu alo-
kacja dostępnych środków będzie wynosić 
około 1 991 000 pln.  Będzie to poważny za-
strzyk finansowy, bowiem idąc tropem pierw-
szej ścieżki wniosek o dofinansowanie może 
składać gmina, i tylko 1 wniosek w każdym 
roku (1 projekt w każdym naborze). Lokal-
na Grupa Działania daje możliwość apliko-
wania niezależnie od wnioskowania do UM.   
O pomoc w ramach działania mogą ubiegać się: 
gminy; instytucje kultury, dla których organiza-
torem jest jednostka samorządu terytorialnego; 
kościoły lub związki wyznaniowe oraz organi-
zacje pozarządowe o statusie organizacji pożyt-
ku publicznego (w rozumieniu ustawy z dn. 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie). 

Pomocą objąć można projekty inwestycyjne 
zakładające:

1. budowę, przebudowę, wykonanie remon-
tu lub wyposażenie obiektów: 

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-
kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 

b) służących promocji obszarów wiejskich, 
w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury; 

2. kształtowanie obszaru przestrzeni pu-
blicznej; 

3. budowę, remont lub przebudowę infra-
struktury związanej z rozwojem funkcji tury-
stycznych, sportowych lub społeczno-kultural-
nych; 

4. zakup obiektów charakterystycznych dla 
tradycji budownictwa w danym regionie, w tym 
budynków będących zabytkami, z przeznacze-
niem na cele publiczne; 

5. odnowienie, eksponowanie lub konserwa-
cję lokalnych pomników historycznych, budyn-
ków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 

6. kultywowanie tradycji społeczności lokal-
nej oraz tradycyjnych zawodów. 

Aby beneficjent mógł otrzymać dofinanso-
wanie spełnione muszą zostać następujące kry-
teria:

1. Wnioskowany projekt musi być realizo-
wany na terenie miejscowości należącej do: 

- gminy wiejskiej lub 
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 

miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 
lub 

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejsco-
wości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; 

2. Projekt wpisuje się w zakres Planu Odno-
wy Miejscowości; 

3. Projekt nie ma charakteru komercyjnego; 
4. W przypadku, gdy projekt realizowany 

będzie na nieruchomości nie należącej do be-
neficjenta, beneficjent posiada prawo do dyspo-
nowania tą nieruchomością na cele określone  
w projekcie przez okres 7 lat po zakończeniu re-
alizacji projektu; 

5. Organizacja pozarządowa działa w obsza-
rze zbieżnym z celami działania „Odnowa i roz-
wój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji 
ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa 
kulturowego lub przyrodniczego; 

6. Projekt składany przez instytucję kultury, 
dla której organizatorem jest jednostka samorzą-
du terytorialnego został zaakceptowany przez tę 
jednostkę. 

Przyznawana w ramach działania pomoc 
ma formę refundacji części kosztów kwalifiko-
wanych projektu, przy maksymalnym poziomie 
refundacji 75%.

Maksymalna wysokość pomocy na realiza-
cję projektów w jednej miejscowości wynosi 500 
tys. zł w okresie realizacji Programu. Wielkość 
pomocy przyznanej na realizację jednego projek-
tu nie może być niższa niż 25 tys. zł.

Wdrażanie działania 3.4. „Odnowa i rozwój 
wsi”, reguluje rozporządzenie wykonawcze do 
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich:

Rozporządzenie MRiRW z 14 lutego 2008 
r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013, oraz Rozporządzenie 
MRiRW z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające  roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” ob-
jętego PROW na lata 2007-2013.

Wszelkich informacji na temat ogłasza-
nych konkursów, wdrażania LSR oraz apliko-
wania o środki w ramach LGD można uzyskać 
pod nr telefonów 041 303 22 44 ; 784 022 706; 
784 022 704 bądź bezpośrednio w Biurze LGD 
Dorzecze Bobrzy – Bobrza 39 A (Dom Straża-
ka)

www.dorzeczebobrzy.eu
dorzeczebobrzy1@wp.pl;
biuro@dorzeczebobrzy.eu 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”

W nowym okresie programowania jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” 
jest realizacja Działania 4.1 PROW o nazwie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Działanie to ma na celu umożliwienie 
mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii 
powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz 
stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu w ramach Działania 4.1 PROW – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Dz.3.4.-„Odnowa i rozwój wsi”
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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.

Gminna orkiestra dęta w Strawczy-
nie funkcjonuje już od wielu miesięcy  
i odnosi pierwsze sukcesy na imprezach 
publicznych. Dawała koncerty m.in. 
na festynie w Promiku, uczestniczyła  
w Strawczynadzie, zyskując życzliwość 
publiczności.

Orkiestra chce się rozwijać i dlatego 
musi uzupełnić swój skład. Stąd kolejne 
ogłoszenie naboru do zespołu. Młodzi lu-
dzie, mający uzdolnienia muzyczne, mogą 
się zgłosić do orkiestry. Zapisy w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Zapraszamy.

Gminna orkiestra dęta prowadzi koro-
wód dożynkowy, podczas „Strawczyna-
dy 2009”, na boisko sportowe.

Orkiestra dęta  
szuka muzyków

Trochę historii: Gminna Biblioteka 
Publiczna powstała w roku 1957. Fak-
tyczną jednak pracę zainaugurowała 
dopiero w roku następnym. Początkowo 
dysponowała dość ubogim księgozbio-
rem liczącym zaledwie 400 woluminów. 
Jej pierwszą kierowniczką była Stani-
sława Białek. 

Biblioteka zajmowała jedną salę 
w szkole podstawowej. Nim trafiła do 
obecnego lokum, zmieniała siedziby 
siedmiokrotnie: od 1962 r. mieściła się  
w świetlicy Gromadzkiego Domu Kultu-
ry, a od 1969 r. w domu Alicji Wawrzeń-
czyk. Po dwóch latach wędrówki znów 
została ulokowana w  świetlicy GDK. 
W latach 1979 – 1985 r. była lokatorem 
u Walentego Jasa. Wreszcie, od 1985 r., 
dysponowała już w miarę przyzwoitymi 
warunkami. Mieściła się u Jadwigi Ślę-
zak. Dopiero od 1991 r. przeniesiono 

bibliotekę na parter w budynku Urzędu 
Gminy. 

W listopadzie 2008 r. rozpoczął się 
remont adaptujący na potrzeby biblioteki 
pomieszczenia po Banku Spółdzielczym. 
Wymieniono: okna, instalację, oświetle-
nie, meble, zmieniono wystrój. Bibliote-
ka dysponuje: wypożyczalnią, czytelnią, 
magazynem na książki, pomieszczeniem 
socjalnym oraz aneksem wystawowym 
- razem 132 m. kw. Księgozbiór, to: 
18 223 woluminów, w tym: literatura 
dla dzieci  - 3750 wol.,  dla dorosłych 
– 10694 wol., literatura popularno - na-
ukowa – 3779 wol.

W zbiorach biblioteki dominuje be-
letrystyka dla dorosłych. Ale są też po-
zycje o charakterze regionalnym, ency-
klopedie, słowniki i wiele innych pozycji 
przydatnych uczniom i studentom.

W ciągu 10 miesięcy 2008 roku za-

18 tys. woluminów dla czytelników

Strawa duchowa  
w gminnej książnicy

Od kilku tygodni Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie dysponuje 
nowym lokalem, którego zazdroszczą nam czytelnicy ze wszystkich ościennych 
gmin. Książnica, po adaptacji, zajęła wszystkie pomieszczenia po Banku Spół-
dzielczym, na parterze Urzędu Gminy.

ry z programu IKONKA. Zamówiono 
kolejne 3, które będą podłączone już  
w następnym miesiącu. Korzystanie  
z Internetu jest bezpłatne, podobnie jak 
inne usługi biblioteczne. 

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk za 
szczególne zasługi w rozwoju biblioteki 
i czytelnictwa, poprawę bazy lokalowej 
i jej wyposażenia, aktywne wspieranie 
działalności kulturalno - oświatowej bi-
blioteki został wyróżniony przez Kapi-
tułę konkursu „Biblioteka Roku 2008”, 
tytułem „Bibliotekarza Roku 2008”.

W bibliotece odbywają się spotkania 
autorskie, lekcje biblioteczne, głośne 
czytanie bajek, konkursy czytelnicze. 
Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” 
wystawił spektakl dla dzieci i w najbliż-
szym czasie odwiedzi nas ponownie.

Godziny pracy biblioteki: poniedzia-
łek, środa , czwartek – od 10:00 do 18:00, 
wtorek, piątek – od 7:30 do 15:30

Kierownikiem biblioteki, od wielu 
lat, jest Halina Snoch.

rejestrowano 653 
czytelników. Wypo-
życzono 9103 wolu-
minów na zewnątrz.

Do grona naj-
wytrwalszych czy-
telników należą: 
Krystyna Dostal, 
Kazimiera Banaś, 
Irena Met, Sta-
nisław Ciepluch, 
Maria Ciepluch, 
Ewa Hajduk, Da-
nuta Bielawska  
i Aleksandra Ko-
walczyk.

Biblioteka po-
siada 2 kompute-

W wydzielonym kąciku dla dzieci i młodzieży uczeń ZPO  
w Strawczynie - Dominik Bazan przegląda ofertę biblioteki.



Nie było oficjalnych przemówień ani 
referatów, nie rozprawiano o historii firmy. 
- My wszyscy - mówił prezes Drogosz - zna-
my się bardzo dobrze i wiemy, jak było na 
początku i jak jest teraz.

Właściciel jednej z największych firm  
w Oblęgorku, po prostu, powitał załogę, z naj-
starszymi, pracującymi od początku paniami: 
Małgorzatą Chyb, Teresą Łebek, Marian-

ną Gołuch i Bogusławą Zajęcką oraz gości 
i życzył wszystkim dobrej zabawy.

A było przy czym: najpierw podano 
żurek świętokrzyski z ziemniakami, potem 
zimne przekąski, po czym na stoły „wjecha-
ły” pieczone prosiaki oraz karczek z grilla 
i gorące ziemniaki w mundurkach. Do tego 
wiejskie wyroby: pyszna kiełbasa, kaszan-
ka, pasztetowa, pieczenie rzymskie i czego 
tam jeszcze nie było.

Nie zapomniano, oczywiście, o napit-
kach i muzyce do tańca.

W przerwie w pałaszowaniu tych sma-
kowitości rozmawialiśmy z p. Markiem 
i jego żoną o firmie: obecnie zatrudnia 30 
osób, głównie kobiety z gminy Strawczyn. 
Jest to typowo firma rodzinna, bo pracują w 
niej wszyscy członkowie rodu: dwie córki, 
dwaj synowie oraz synowa.

Zakład w ciągu miesiąca przerabia 60 
ton kurczaków, zakupionych w fermach  
z pobliskich gmin. Każdy kurczak jest roz-
drabniany, wprawnymi rękami pracownic, 

na...30 elementów, które są następnie mro-
żone lub świeże, rozwożone do odbiorców 
własnymi chłodniami (sześć pojazdów).  
W towar ten  zaopatrują się sklepy i hur-
townie przede wszystkim na południu Pol-
ski. A ponieważ zapotrzebowanie na mięso  
z kurczaków ciągle rośnie, firma „Drogosz” 
postanowiła podwoić swój potencjał pro-
dukcyjny. W tym celu wybudowano tutaj 
zupełnie nowy zakład o powierzchni 2000 
m. km., z czego 1000 m. kw., to powierzch-
nia chłodnicza, wyposażona w najnowocze-
śniejsze agregaty. Rozruch nowego zakła-
du przewidziano już na wiosnę przyszłego 
roku. Pracę znajdzie tutaj 30 osób, dzięki 
czemu ogólne zatrudnienie firmy wzrośnie 
do 60 pracowników.

Nowością w produkcji będą elementy 
kurczaków, pakowane w nowoczesny i jesz-
cze bardziej estetyczny sposób.

Jubileuszowy piknik w „Rancho” trwał 
do późnych godzin nocnych, jego uczest-
nicy bawili się doskonale, a wśród gości 
dostrzegliśmy m.in.: członka Zarządu Woj. 
Świętokrzyskiego Marka Gosa, przewod-
niczącego Rady Gminy Wiesława Piotrow-
skiego, radnych Stanisława Zdyba i Wło-
dzimierza Szczepańskiego z małżonkami, 
także miejscowych przedsiębiorców i gości 
z Kielc.

Jubilatowi życzymy kolejnych, świet-
nych jubileuszy i sukcesu w biznesie. 

(Kos.)

15-lecie firmy „Drogosz”

Gminne zawody lekkoatletyczne

Przy grillu o perspektywach...
Zakład Rozbioru i Składowania Drobiu „Drogosz” z Oblęgorka obchodzi 

15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji prezes firmy Marek Drogosz zaprosił 
swoją, 30-osobową załogę oraz przyjaciół na okolicznościowego grilla do pobli-
skiego „Rancha”.

Najstarsze - stażem - pracownice firmy  
w „Rancho”.

Zwyciężczynie na poszczególnych dystan-
sach z klas gimnazjalnych:

Bieg na 100 m - I miejsce Patrycja Gaweł  
czas 14,5 s. ( ZPO Strawczyn)

Bieg na 300 m - I miejsce Sylwia Czupryń-
ska  czas 50,31 s. ( ZPO Strawczyn)

Bieg na 600 m - I miejsce Anna Barysz czas 
2,051 s. ( ZPO Strawczyn)

Skok w dal dziewcząt: I miejsce Iwona 
Szyszka odl.  3,81m. ( ZPO Oblęgorek 

Wyniki na poszczególnych dystansach 
chłopców z klas gimnazjalnych:

Bieg na 100 m - I miejsce Albert Zajęcki 
czas 12,20 s. ( ZPO Strawczyn)

Bieg na 300 m - I miejsce Łukasz Gad czas 
45,06 s. ( ZPO Strawczyn)

Bieg na 1000 m - I miejsce Marcin Zapała 
czas 3,14 s. ( ZPO Oblęgorek )

Skok w dal: I miejsce Paweł Pięta  -  4,93m. 
( ZPO Oblęgorek )

Wyniki na poszczególnych dystansach 
dziewcząt z klas podstawowych:

Bieg na 60 m, klasa IV: I miejsce Kinga Ga-
weł  czas 10,01 s. ( ZPO Strawczyn)

Klasa V-VI: I miejsce Klaudia Wychowa-
niec  czas 9,3 s. ( ZPO Oblęgorek)

Bieg na 600 m, klasa IV: I miejsce Maria 
Kaczor  czas 2,24 s. ( ZPO Strawczyn)

Klasa V-VI: I miejsce Katarzyna Bernat  
czas 2,12 s. ( SP Korczyn)

Bieg na 300 m, klasa IV: I miejsce Maria 
Kaczor  czas 62,9 s. ( ZPO Strawczyn)

Klasa V-VI: I miejsce Aleksandra Kubiec 
czas 56,8 s. ( ZPO Oblęgorek)

Skok w dal, klasa IV: I miejsce Kinga Ga-
weł - 2,94 m. ( ZPO Strawczyn)

Klasa V-VI: I miejsce Justyna Rogula - 2,76 
m. ( ZPO Strawczyn)

Chłopcy, bieg na 60 m, klasa IV: I miejsce 
Patryk Pietrzak  czas 9,7 s. ( ZPO Strawczyn)

Klasa V-VI: I miejsce Konrad Michalski 
czas 8,95 s. ( ZPO Strawczyn)

Bieg na 300 m, klasa IV: I miejsce Kuba 
Ciszek czas 57,1 s. ( ZPO Strawczyn)

Klasa V-VI: I miejsce Wiktor Michalski 
czas 49,7s. ( ZPO Strawczyn)

Bieg na 1000 m, klasa IV: I miejsce Patryk 
Pietrzak czas 4,02 s. ( ZPO Strawczyn)

Klasa V-VI: I miejsce Karol Pańczyk czas 
3,38s. ( ZPO Strawczyn)

Skok w dal, klasa IV: I miejsce Mateusz 
Kozieł - 2,80 m.( ZPO Strawczyn)

Klasa V-VI: I miejsce Robert Haraf - 2,91 
m.( ZPO Strawczyn)

Duże słowa uznania dla zawodników, którzy 
godnie  reprezentowali swoje szkoły.  Wyniki  
świadczą o ich dobrym  przygotowaniu oraz 
wysokim poziomie nauczania i zaangażowa-
nia  nauczycieli wychowania fizycznego.    

Na koniec zawodów odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów oraz poczęstunek rege-
neracyjny dla wszystkich zawodników. 

Organizatorzy dziękują wszystkim szkołom 
za przybycie i zachęcają do udziału w następ-
nych zawodach.

W zdrowym ciele...
Gminny Ośrodek Kultury, przy współpracy z ZPO Strawczyn, zorganizował (24 – 25 

września br.)  Gminne Zawody Lekkoatletyczne dla szkół Podstawowych i Gimnazjal-
nych, w których wzięło udział 305 osób. Zawody były przeprowadzone, po raz pierwszy, 
na nowo powstałym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku.


