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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Strawczynie

Z sesji Rady Gminy

Drużyna OSP z Promnika podczas widowiskowej „bojówki”.

Wielkim zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, jakie rozegrano 23 
sierpnia br. na stadionie w Strawczynie. Rywalizację dru-
żyn seniorskich oraz młodzieżowych obserwowało kilkaset 
osób. dokończenie na str. 4

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2

Mistrzowie  
motopompy 
i sikawki !

Na wniosek wójta gminy, przewodniczący Rady Gminy zwo-
łał sesję 28 sierpnia br. Jej celem było podjęcie trzech ważnych 
uchwał: zmiany w budżecie gminy na rok bieżący, wystąpienie 
gminy z Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich oraz 
zmiana gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.

Obrady sesji otworzył przewodniczący rady Wiesław Piotrow-
ski, witając jej uczestników z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. Rad-
ni przyjęli porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji.

Zmiany w budżecie 
2009 r.

Sesja Rady Gminy odbyła się po raz pierwszy w nowej sali 
konferencyjnej, w budynku głównym Urzędu Gminy.

VIII edycja programu „Gmina Fair Play”

Plusy i... minusiki  
naszej gminy

Audyt poprowadził Paweł Zając – dyrektor Centrum Promo-
cji Biznesu.

Gmina Strawczyn – laureat kilku edycji Programu 
„Gmina Fair Play” – przystąpiła (po raz piąty) do kolejnej, 
VIII edycji tego programu.

Ideą, organizowanego corocznie konkursu „Gmina Fair 
Play”, jest wskazanie polskim i zagranicznym firmom miejsca, 
gdzie mogą inwestować bez obaw, miejsca gdzie inwestorzy 
obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na po-
moc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, których 
poziom etyczny nie jest kwestionowany.
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VIII edycja programu „Gmina Fair Play”

Celem konkursu jest także wspieranie 
rozwoju kontaktów pomiędzy gminami, 
które mogą - nie konkurując ze sobą  - wy-
mieniać informacje i sprawdzone sposoby, 
np. na temat efektywnych metod promocji 
inwestycji. 

21 sierpnia br., w Urzędzie Gminy  
w Strawczynie, odbył się kolejny audyt 
tego programu, w którym uczestniczył 
przedstawiciel Biura Konkursu „Gmina 
Fair Play” , dyrektor Centrum Promocji 
Biznesu - Paweł Zając. W spotkaniu wzię-
li udział przedsiębiorcy, przedstawiciele 
różnych firm i instytucji z terenu gminy, 
instytucji współpracujących spoza gminy 
oraz pracownicy urzędu zajmujący się roz-
wojem gospodarczym gminy.

Rodzimy biznes oraz podmioty zain-
teresowane inwestycjami reprezentowali: 
Remigiusz Siwiec – ekspert ds. rozwoju 
rynku - Telekomunikacja Polska, Henryk 
Ławniczek - Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Odpadami w Promniku, Tatiana Kur-
czyńska – stacja LPG i usługi rachun-
kowe, Krzysztof Zapała – budownictwo 
indywidualne, Anna Dziewanowska – 
Stowarzyszenie Kobiet „Jagienka” w Ob-
lęgorku, Sławomir Podstawka – przedsię-
biorca, Tomasz Kumański – stacja paliw 
w Strawczynie, Bogdan Pietrek – przed-
siębiorca, Stanisław Jasiński – hodowca 
trzody chlewnej, Paweł Warowiec – Vie 
Vita Oblęgorek, Elżbieta Błaszczyk – dy-
rektor ZPO w Strawczynie, Mahmoud 
Ot Aman - Pracownia Projektowa „Dom 
z Klasą” w Kielcach, Arkadiusz Sękow-
ski – OSP Strawczyn, Marta Łakomiec – 
„Budotrans” Ruda Strawczyńska i Paweł 
Kula Komisariat Policji w Strawczynie.

Uczestników spotkania powitał wójt 
gminy Tadeusz Tkaczyk, życząc im owoc-
nych obrad, rolę gospodarzy spotkania peł-
niły: sekretarz gminy - Elżbieta Chłodnic-
ka oraz kierownik Referatu Budownictwa 
- Ewa Wawrzeńczyk, która scharaktery-
zowała stan inwestycji na terenie gminy, 
podkreślając coraz większe zainteresowa-
nie podmiotów z zewnątrz. Sprzyja temu 
przyjazna polityka Urzędu Gminy i właści-
we warunki tworzone przedsiębiorcom. 

W celu stworzenia lepszych warunków 
do zakładania nowych podmiotów gospo-
darczych, władze gminy podjęły uchwałę 
zwalniającą od opłat za dokonanie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej 
oraz przyjęły do realizacji Program Pomo-
cy dla Przedsiębiorców w zakresie zwol-
nień z podatku od nieruchomości, który 
obowiązuje do 2011 roku. 

Na stanowisku działalności gospodar-
czej utworzone zostało „lokalne okienko 
przedsiębiorczości”, którego głównym 
celem jest pomoc w wypełnianiu druków, 
informowanie o obowiązujących przepi-
sach, o możliwościach uzyskania wsparcia 
finansowego.

- społeczne na rzecz rozwoju m.in. kultu-
ry w gminie. Ze strony gminy odczuwamy 
znaczące wsparcie tych inicjatyw. Ostatnio 
np. zorganizowaliśmy, przy dużej pomocy 
gminy, kolejny festyn rodzinny w Oblęgor-
ku, który zgromadził wielu mieszkańców.

Obserwujemy – kontynuowała Anna 
Dziewanowska - duży rozwój inwestycji 
w gminie, przy udziału środków unijnych. 
Wójt potrafi te środki pozyskiwać...

- Dzięki bardzo dobrym drogom  
w gminie – mówił Paweł Warowiec z Vie 
Vita – nie ma problemu z transportem, 
produkowanej przez nas, wody mineralnej 
„Sienkiewicz”.

- Buduję w gminie dom mieszkalny  
i pragnę podkreślić dużą życzliwość urzęd-
ników podczas załatwiania formalności 
związanych z moją inwestycją – chwalił 
UG Krzysztof Zawada.

Prowadzący audyt, dyrektor Paweł 
Zając, poprosił uczestników spotkania  
o wypunktowanie mocnych i słabych stron 
życia oraz inwestowania w gminie. Do 
jej walorów zaliczono: piękne położenie  
i czyste powietrze, wysoki poziom tzw. in-
frastruktury: drogi, wodociągi, kanalizacja, 
telefony, Internet, dbałość gminy o infra-
strukturę kulturalną, sportową, rekreacyj-
ną (budowa zbiornika wodnego, ośrodka 
sportowo-rekreacyjnego, boisk sportowych 
itp.), dobre wyposażenie i dbałość o szkoły, 
dobrą współpracę gminy z organizacjami 
społecznymi (pozarządowymi), otwartość 
na nowe technologie (np. w telekomunika-
cji), profesjonalność w załatwianiu spraw 
petentów w UG,  dobra promocja gminy 
w mediach, szybka reakcja na zgłaszane 
awarie.

Ze słabych stron gminy wymieniono: 
brak komunikacji wewnętrznej  (trudno-
ści z przemieszczaniem się mieszkańców), 
brak przedszkola gminnego z prawdziwe-
go zdarzenia, kłopoty z dojazdem dzieci do 
szkół (zwłaszcza z mniejszych miejscowo-
ści), trudności z usprawnieniem gospodarki 
odpadami  (problem „dzikich wysypisk”). 
Podkreślono jednak, że  są to minusiki, na 
eliminację których gmina nie ma większe-
go wpływu...

Audyt w Strawczynie, zdaniem niżej 
podpisanego, wypadł dobrze dla gminy. Je-
śli podobne zdanie wywiózł ze Strawczyna 
audytor Konkursu „Gmina Fair Play” Pa-
weł Zając, gmina może liczyć na kolejny 
certyfikat w tym znaczącym współzawod-
nictwie gmin polskich. 

Teks i fot.: Jerzy Kosowski

Na zdjęciach: uczestnicy audytu.

Plusy i... minusiki  
naszej gminy

Informujemy, że Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze 
Bobrzy” zmieniło swoją dotychczaso-
wą siedzibę i obecnie biuro mieści się 
w miejscowości Bobrza nr 39A (Dom 
Strażaka) w gminie Miedziana Góra. 
Jednocześnie informujemy, że nr telefonu 
pozostał ten sam, tzn.: (041) 303 22 44. 

Zmiana siedziby LGD 
„Dorzecze Bobrzy” 

Gospodarki Odpadami w Promniku urucho-
miła produkcję energii elektrycznej, wyko-
rzystując biogaz powstający na wysypisku 
śmieci – informował Henryk Ławniczek. 
Ostatnio, kiedy mieliśmy podjąć decyzję, 
na terenie której gminy zbudować zakład 
utylizacji odpadów, zdecydowaliśmy się 
na gminę Strawczyn, gdyż tutaj możemy 
liczyć na dobrą współpracę i pomoc całego 
Urzędu Gminy w realizacji tego przedsię-
wzięcia.

-  Stowarzyszenie Kobiet „Jagienka”- 
mówiła jego prezes Anna Dziewanowska 
– podejmuje liczne inicjatywy kulturalno 

Henryk Ławniczek

Anna Dziewanowska

Remigiusz Siwiec

W menu 
„ P o d a t k i 
g m i n n e ” , 
na stronie 
interneto-
wej gminy, 
z a m i e s z -
czono treść 
uchwał po-
datkowych, 
określają-
cych wy-
sokość np. 
podatku od 
n ie rucho -
mości

W y -
s t ępu jący  
w dysku-
sji przed-
stawiciele 
lokalnego   
b i z n e s u 
podkreślali 
pomoc, na 
jaką mogą 
l i c z y ć  
w Urzędzie 
G m i n y . 
W każdej 
s p r a w i e 
urzędnicy 
służą im 
dobrą radą, 
szybko za-
łatwiają for-
m a l n o ś c i 
z w i ą z a n e  
z inwesto-
waniem, tu-
taj nie czeka 
się długo na 
załatwienie 
formalno-
ści, można 
także liczyć 
na pomoc 
prawną.

- Na-
sza firma 
- Przedsię-
b i o r s t w o 
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Gmina Strawczyn w dniach od 1 do 18 września 
2009 r. prowadzi nabór dzieci w wieku 3-5 lat z te-
renu Gminy Strawczyn do ośrodka przedszkolnego 
w Strawczynku w ramach projektu pn. „Akademia 
Krasnali Strawczynka” współfinansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

W ramach projektu zapewniamy:
• 8 - godzinną opiekę sprawowaną 
   przez profesjonalnie dobraną kadrę nauczycielską, 
• Opiekę psychologiczno-logopedyczną, 
• Język angielski i zajęcia rytmiczne, 
• Wyżywienie, leżakowanie, 
• Wycieczki krajoznawcze, 
• Elementy interaktywnego nauczania, 
• Bezpłatny udział 
• Ubezpieczenie NNW

Zainteresowanych prosimy o składanie Kart zgłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w 
Strawczynie (pokój nr 6, 31 ) lub w ośrodku przedszkolnym w Strawczynku, Strawczy-
nek 20A.

Karty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na 
stronie internetowej 

Gmina Strawczyn - 3 sierpnia br.- podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. 
„Akademia Krasnali Strawczynka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Kwota dofinansowania opiewa na 446 700 zł.

Ponadto w ramach środków z EFS, na terenie gminy Strawczyn będą funkcjonować 
ośrodki przedszkolne w Chełmcach, Promniku i Niedźwiedziu.

Koordynator Projektu
„Akademia Krasnali Strawczynka”

Anna Gad

Władza Wdrażająca Programy Europej-
skie, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej 
w Szwajcarsko-Polskim Programie Współ-
pracy, dokonała oceny merytorycznej wnio-
sku o dofinansowanie kolektorów słonecz-
nych (projekt pn. „Spłaszczanie problemów 
energetycznych i poziomu zanieczyszczeń w 
obszarze niskiej emisji Kieleckiego Obszaru 
Metropolitalnego”). 

Wniosek został opracowany przez Urząd 
Miasta Kielce, we współpracy z gminami na-
leżącymi do Kieleckiego Obszaru Metropoli-
talnego, w tym gm. Strawczyn.

Wniosek uzyskał pozytywną opinię ko-
misji oceniającej, jednak ze względu na brak 
środków znalazł się na liście rezerwowej.

W przypadku pojawienia się możliwości 
dofinansowania projektu, mieszkańcy zosta-
ną poinformowani o tym fakcie.

Kolektory  
na liście rezerwowej

Opłata planistyczna
Urząd Gminy w Strawczynie infor-

muje, że trwa procedura, mająca na celu 
spełnienie zapisów ustawowych (ustawa  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz ustawa  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami) dotyczących pobierania 
opłaty planistycznej. 

Opłata ta wynika ze zmiany wartości 
nieruchomości i dotyczy tylko określonej 
grupy mieszkańców, którzy uzyskują zysk  
z tytułu wzrostu ceny gruntu po wprowadze-
niu zmian planistycznych.

Opłata planistyczna – związana jest  
z przyjęciem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Do pobrania opłaty 
planistycznej nie jest jednak wystarczające 
samo wejście w życie planu miejscowego, 
według którego nieruchomość zyskuje na 
wartości, ale dopiero zbycie nieruchomości. 
Opłata jest ustalana przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego, a stawkę opłaty uchwala Rada 
Gminy.

W Gminie Strawczyn te stawki wynoszą 
od 10% do 20% wzrostu wartości nierucho-
mości.

W „interpelacjach” radny Stanisław 
Zdyb zapytał, czy wójtowi wiadomo 
jest o odwiertach na terenie wytwórni 
wody mineralnej Vie Vita w Oblęgorku. 
Ustawiono tam wiertnicę, co niepokoi, 
bo dodatkowy pobór wody może się 
odbić niekorzystnie na zaopatrzeniu  
w wodę mieszkańców.

Wójt odpowiedział, że nie otrzymał 
żadnej informacji na ten temat od pro-
ducenta wody mineralnej. Następnie po-
informował radnych o realizacji uchwał 
oraz o swoich działaniach między sesja-

mi Rady Gminy, tj. od 30 czerwca do 
28 sierpnia br. (omówienie informacji 
publikujemy oddzielnie).

Radni przyjęli uchwały w spra-
wach:

-  zmian w budżecie gminy – zwią-
zanych z koniecznością wprowadze-
nia do budżetu środków finansowych 
pozyskanych – w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze Świę-
tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionu 
w Kielcach, na sfinansowanie takich 
programów, jak: „Przedszkole równych 
szans”- SP Chełmce, „Małe przedszko-
le – wielkie szanse” – SP Promnik, 
„Akademia Krasnali Strawczynka” – 
UG Strawczyn. Programy te są realizo-
wane w okresie: 1 września br. do 31 
sierpnia 2010 r.; ponadto zmniejszono 
wydatki na budowę zbiornika wodnego  
w Strawczynie, zwiększono przychody 
do Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska (na inwestycje) oraz zaoszczę-

dzono w wydatkach na modernizację 
dróg powiatowych.

- wystąpienia gminy Strawczyn  
z Turystycznego Związku Gór Świę-
tokrzyskich – ponieważ związek ten 
od lat nie realizuje celów określonych 
w statucie,

- zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii oraz Przemocy na 
2009 r. – konieczność dostosowania go 
do aktualnych przepisów prawnych.

Przewodniczący Rady Gminy po-
informował o korespondencji pod 
adresem rady: o rozstrzygnięciu nad-
zorczym wojewody świętokrzyskiego 
unieważniającym uchwałę w sprawie 
dofinansowania budowy m.in. pomp 
cieplnych, o wniosku Parafii w Straw-
czynie w sprawie rozbudowy parkingu 
przed kościołem, o zaktualizowanej 
koncepcji kanalizacji gminy oraz o raj-
dzie samorządowców w Chęcinach.

Po wyczerpaniu porządku obrad, se-
sję zakończono. Radni pozostali jednak 
w sali obrad, by wysłuchać informacji  
o planie ochrony Parku Suchedniow-
sko-Oblęgorskiego. (Kos.)

Z sesji Rady Gminy

Zmiany w budżecie 2009 r.
dokończenie ze str. 1
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dokończenie ze str. 1

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Strawczynie

Mistrzowie  
motopompy i sikawki !

Zawody odbyły się, zgodnie ze 
strażackim ceremoniałem, ze zbiórką 
wszystkich zespołów, raportem złożo-
nym przez zastępcę komendanta gmin-
nego OSP Karola Pichetę wójtowi 
gminy Tadeuszowi Tkaczykowi oraz 
oficjalnym powitaniem uczestników 
zawodów przez prezesa ZG OSP Wie-
sława Piotrowskiego. Miłym akcentem 
były pozdrowienia od prezesa Zarządu 
Głównego OSP – Waldemara Pawlaka, 
przekazane przez członka Zarządu Woj. 
Świętokrzyskiego Marka Gosa. Była też 
niespodzianka: nagroda prezesa OSP dla 
najlepszej drużyny w tzw. „bojówce” -  
w wysokości 200 zł. Zawody obserwo-
wał także wiceprezes Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP w Kielcach – Ireneusz 
Żak.

Otwierając zawody, wójt powitał 
uczestników drużyn  młodzieżowych, 
dziewczęcych i chłopięcych ze Straw-
czyna i Promnika oraz seniorów z OSP: 
Strawczyn A, Strawczyn B, Promnik, 
Oblęgorek, Hucisko i Chełmce, ży-
cząc im sukcesów w strażackich kon-
kurencjach. Wójt, przy okazji, podzię-
kował jednostkom za wzorową służbę  
i utrzymanie porządku podczas ostatniej 
„Strawczynady”.

Zawody prowadziła komisja z PSP  
w Kielcach pod kierownictwem sędzie-
go głównego – st. kpt. Piotra Sokola.

Dwie konkurencje musiały zaliczyć 
startujące drużyny zarówno młodzieżo-
we, jak i seniorskie: sztafetę, polegająca 
na pokonaniu 750 -metrowego toru prze-
szkód oraz „bojówkę” - najbardziej wi-

dowiskową część rywalizacji - podczas 
której należało zbudować linie ssawną  
i tłoczną, włączyć motopompę oraz trafić 
strumieniem wody w tarcze i przewró-
cić kilka palików. Wszystko to na czas,  
z zachowaniem przepisów regulaminu 
zawodów.

I zaczęło się: najpierw do walki wy-
startowały dziewczęta z drużyn młodzie-
żowych. Podziw budził zapał i zaanga-
żowanie w pokonywaniu przeszkód na 
torze i zaliczaniu poszczególnych kon-
kurencji. Nie obyło się, oczywiście, bez 
wpadek, za które komisja przyznawała 
punkty karne, ale dotyczyło to przecież 
także ich kolegów oraz drużyn senior-
skich. Zawody bardzo emocjonalnie 
przyjmowali niektórzy spośród widzów, 
podpowiadając komisji liczbę punktów, 

czy nie godząc się z jej niektórymi wer-
dyktami. Zawodowi strażacy z PSP robi-
li jednak swoje, nie zwracając uwagi na 
komentarze kibiców. Po kilku godzinach 
strażackich zmagań i analitycznej pracy 
komisji, ogłoszono wyniki: 

Tylko 1 punktem OSP Strawczyn B 
pokonał OSP z Promnika, III miejsce za-
jęła drużyna OSP z Chełmiec, IV – OSP 
Oblęgorek, V – Strawczyn A i VI – Hu-
cisko. 

W zwycięskiej drużynie Strawczy-
na B wystąpili: Krzysztof  Piec, Józef  
i Marcin Jaworscy, Grzegorz i An-
drzej Buchcic, Arkadiusz Sękowski, 
Arkadiusz Gos oraz Rafał Jarząb.

Wśród MDP, dziewczęta: I miejsce 
– OSP Strawczyn, II – OSP Promnik; 
chłopcy: I – Promnik, II – Strawczyn.

Zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach reprezentować będą gminę na 
Powiatowych Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych w Morawicy.

Najlepsze drużyny zostały uhonoro-
wane dyplomami oraz cennymi nagro-
dami rzeczowymi, ufundowanymi przez 
Urząd Gminy, wszyscy uczestnicy za-
wodów. (Kos.)

Dyplomy drużynie dziewczęcej wręczają: prezes Zarządu Gminnego OSP Wiesław 
Piotrowski i wójt gminy Tadeusz Tkaczyk.

Zwycięska drużyna – Strawczyn B.Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w akcji.
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W pierwszy dzień września, w Zespo-
le Placówek Oświatowych im. Henryka 
Sienkiewicza w Promniku, odbyła się 
inauguracja roku szkolnego 2009/2010. 
W uroczystości wzięli udział wszyscy na-
uczyciele, z dyrekcją szkoły na czele. Nie 
zabrakło również rodziców uczniów. 

W tym roku szkolnym do gimnazjum 
uczęszcza 100 osób, wśród których 32 
osoby to uczniowie dwóch klas pierw-
szych. Szkoła Podstawowa liczy sobie 
113 uczniów, z jedną, 20 - osobową klasą 
pierwszą. 

Oprócz przemówienia, jakie wygło-
siła dyrektor Zespołu Placówek Oświa-
towych - Elżbieta Gieroń, uczniowie 
przedstawili krótki program artystyczny, 
przygotowany  pod kierunkiem p. Rena-
ty Zimnej, upamiętniający 70 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Po pre-
zentacji części artystycznej i uroczystym 
powitaniu, zabrzmiał dzwonek i odbyła 
się pierwsza, w nowym roku szkolnym, 
godzina wychowawcza. Tym samym na-
ukę w roku szkolnym 2009/2010 w ZPO 
w Promniku rozpoczęło 213 uczniów.

Podobny charakter miały inaugura-
cje roku szkolnego we wszystkich pla-
cówkach oświatowych na terenie naszej 
gminy.

Warto przy tej okazji przypomnieć, iż 
od 2009 r. do szkół miały pójść obowiąz-
kowo wszystkie 6-latki, ale obowiązek 
ten Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przesunęło o 3 lata. Ostatecznie to rodzi-
ce decydują, czy ich dziecko rozpocznie 
wcześniej edukację pod warunkiem, że 
wcześniej było objęte wychowaniem 
przedszkolnym lub uzyskało pozytywną 
opinię poradni psychologiczno-pedago-

Pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie

70 rocznica wybuchu II wojny światowej

Nowy rok szkolny z nową 
podstawą programową

Lekcję  j.polskiego w gimnazjum, w Prom-
niku prowadzi Małgorzata Kawałek.

Po wakacyjnej przerwie, 1 września, we wszystkich polskich szkołach za-
brzmiał pierwszy dzwonek. Uczniowie rozpoczęli kolejny rok nauki. Do szkół na 
terenie gminy poszło 1324 uczniów w tym 889 do szkół podstawowych oraz 435 
do gimnazjów. Do klas „zerowych” zapisano 124 maluchy.

gicznej. Jest jeszcze jeden warunek: szko-
ła musi być przygotowana na przyjęcie 
dzieci sześcioletnich. Na terenie naszej 
gminy wszystkie szkoły są przygotowane 
na przyjęcie sześciolatków do klasy I. 

W tym roku szkolnym obowiązuje 
również nowa podstawa programowa, 
ale obejmie ona tylko pierwsze klasy 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Bę-
dzie ona wdrażana do wszystkich klas 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
przez najbliższe 6 lat. Z tym zagadnie-
niem wiąże się niemiła dla wielu ro-
dziców konieczność zakupu zupełnie 
nowych podręczników bez możliwo-
ści wykorzystania książek używanych 
na przykład przez starsze rodzeństwo.  
W ramach rządowego programu pomocy 
uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkol-
na” istnieje możliwość dofinansowania 
zakupu podręczników dla uczniów roz-
poczynających w tym roku szkolnym na-
ukę w klasach I-III szkoły podstawowej 
i w klasie I gimnazjum. Jednakże muszą 
to być uczniowie pochodzący z rodzin 
spełniających kryterium dochodowe  
w wysokości do 351 zł na członka rodzi-
ny lub z rodzin dotkniętych sieroctwem, 
bezdomnością, bezrobociem, przemocą  
w rodzinie, bezradnością w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholi-
zmem, zdarzeniem losowym lub inną sy-
tuacją kryzysową. 

W nowym roku szkolnym uczniom 
życzymy najlepszych ocen a gronu pe-
dagogicznemu satysfakcji z wykonywa-
nej pracy dydaktyczno -wychowawczej. 
(J.K.)

Uroczystość otworzył prezes gmin-
nego Koła Kombatantów Władysław 
Knap, który powitał grono miejscowych 
kombatantów oraz sekretarz gminy Elż-
bietę Chłodnicką, reprezentującą wła-
dze gminy. 

Po odegraniu hymnu Polski przystą-
piono do ceremonii odznaczenia grupy 
osób zasłużonych dla Związku KRPi-
BWP. Odznaki „Zasłużony” dla tej orga-
nizacji otrzymali: Krystyna Wilczkow-
ska, Elżbieta Chłodnicka, Jan Picheta 
i Józef Jas. Aktu dekoracji dokonali 
prezesi tej organizacji. W imieniu odzna-
czonych podziękowała za wyróżnienie 
Elżbieta Chłodnicka.

Prezes Władysław Knap przypo-
mniał następnie najważniejsze wydarze-
nia sprzed 70 laty, podkreślając udział 

żołnierzy polskich w wojnie obronnej  
w 1939 r., a następnie walkę partyzanc-
ką, także z udziałem bojowników z na-
szego terenu, o wyzwolenie Ojczyzny 
spod hitlerowskiej okupacji.

Miłym uzupełnieniem spotkania był 
patriotyczny występ młodzieży ze Szko-
ły Podstawowej w Niedźwiedziu, pod 
opieką Agaty Wychowaniec.  (Kos.)

Odznaczenia kombatanckie
Z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, z inicjatywy gminnego 

Koła Kombatantów w Strawczynie, 10 września br., w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, odbyło się spotkanie kombatanckie z udziałem prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Jana 
Gareckiego.

Odznaczeni wraz z prezesami – kombatantami.
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Od ostatniej sesji – 30 czerwca br. wójt 
wykonywał bądź nadzorował prace związa-
ne z określeniem sposobu realizacji uchwał 
RG, gospodarowaniem mieniem gminnym, 
nadzorowaniem inwestycji, analizą wyko-
nania budżetu gminy oraz bieżącą pracą 
urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Wójt spotkał się 9 lipca br. z sołtysami, 
omówiono problem funduszu soleckiego  
i udziału sołectw w „Strawczynadzie 2009”.

Gospodarz gminy omówił realizację in-
westycji: kontynuowana są: budowa zbiorni-
ka wodnego w Strawczynie, prace przy kana-
lizacji Rudy Strawczyńskiej i Kuźniaków - po 
2-miesięcznej przerwie, uzgodnionej przez 
wykonawcę z inwestorem i sołtysami tych 
miejscowości.

Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w Strawczynku, rozliczono 
projekt pn. „Budowa Centrum Sportowo-Re-
kreacyjnego w Strawczynku, gm. Strawczyn – 
etap I budowa boiska do piłki nożnej” – środki 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego zostały przekazane przez ŚUW – 24 
sierpnia br.

Podpisano umowę na dofinansowanie za-
dania pn. „Akademia Krasnali Strawczyna” 
– ośrodek przedszkolny, 8-godzinny w Straw-
czynku, z pełnym, wyżywieniem i opieką spe-
cjalistyczną – kwota dofinansowania – 446,7 
tys. zł.

Realizowane są projekty dofinansowane 
ze Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 
w formie konkursu przedsięwzięć: plac zabaw 
pod modrzewiem – Stowarzyszenie Przyjaciół 
SP w Rudzie Strawczyńskiej, remont remizy 
strażackiej w Strawczynie – OSP Strawczyn.

Rozpoczęte zostały roboty budowlane 
przy II etapie budowy Centrum Sportowo-Re-
kreacyjnego w Strawczynku (kryta pływalnia). 
Trwają prace wykończeniowe na poddaszu 
budynku ZPO w Strawczynie, opracowywana 
jest dokumentacja nadbudowy łącznika i sali 
gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie oraz 
na rewitalizację Strawczyna.

Z prac wójta między 
sesjami Rady Gminy

Ponadto: wykonano ekspertyzę konserwa-
torską dla dworu i parku w Promniku, przy-
gotowano wnioski do konkursów pn. „Krajo-
wi Liderzy Innowacji 2009” oraz „Przyjazna 
Wieś”. Prowadzone są prace nad zmianami 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego gminy w granicach sołectw: 
Chełmce, Oblęgorek, Promnik, Ruda Straw-
czyńska, Strawczynek oraz indywidualna 
zmiana w Hucisku.

część oświatową subwencji ogólnej dla gminy 
na rok bieżący: o 89.513 zł.

Gmina złożyła 3 sierpnia br., w imieniu 
SP w Chełmcach, Rudzie Strawczyńskiej, 
Korczynie oraz ZPO w Oblęgorku, wniosek 
do wojewody świętokrzyskiego o udzielenie 
wsparcia finansowego na zakup pomocy dy-
daktycznych, na kwotę blisko 22 tys. zł.

Podpisano umowę z PKS Kielce na dowo-
żenie uczniów (bez opieki ze strony przewoź-
nika) do szkół.

Do dyrektora SP w Rudzie Strawczyńskiej 
wpłynęło 27 podań rodziców dzieci ze zlikwi-
dowanej szkoły w Piotrowcu, gm. Łopuszno, 
o przyjęcie ich do tutejszej placówki. Wszyst-
kie podano rozpatrzono pozytywnie.

Przeprowadzono egzaminy dla 4 nauczy-
cieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. Dokonano oceny 
przygotowań szkół do nowego roku szkolne-
go.

W zakresie kultury: GOK był organi-
zatorem wernisażu i wystawy poplenerowej  
pt. „Odkrywamy uroki Strawczyna”.

W okresie: 16-25 lipca gościliśmy grupę 
dzieci z Czarnej Tarnowskiej (gmina dotknięta 
powodzią).

GOK wziął udział w konkursie gmin na 
„Najlepszą wakacyjną akcję sportową dla 
dzieci i młodzieży”.

W dniach: 15-16 sierpnia odbyła się co-
roczna „Strawczynada” oraz akcja „Krew 
darem .życia”- pisaliśmy o tym szeroko w po-
przednim numerze „ZS”.

W dniach: 10 12 lipca br. delegacja z gmi-
ny wyjechała do Piethen w Niemczech w celu 
nawiązania współpracy. Natomiast podczas 
„Strawczynady” gościliśmy delegację z Plau-
en i Piethen na terenie gminy.

Wójt w omawianym okresie wziął udział 
w licznych spotkaniach, naradach i posiedze-
niach poświęconych pracy samorządowej.

Gospodarz gminy wydał w tym okresie 
kilkanaście zarządzeń dotyczących istotnych 
problemów gminy.

W zakresie dróg gminnych: poprawio-
no nawierzchnię drogi Oblęgór – Widoma, 
wysypano pobocza przy drodze gminnej  
w Oblęgorze, kontynuowana jest modernizacja 
drogi Oblęgorek – Kurniki, uzupełniono ubyt-
ki na drodze w Chełmcach, utwardzono drogę 
walcem w Promniku, ul. św. Tekli, Strawczyn 
– Zagościniec, poszerzono i wykorytkowano 
drogi: Oblęgor – Sieniów (droga do lasu), 
wykoszono pobocza przy drogach gminnych: 
Strawczyn – ul. Ogrodowa, Strawczynek – 
Trupień, Oblęgorek – Góry, odkrzaczono po-
bocza i rowy w Oblęgorku – przy świetlicy 
wiejskiej, Oblęgorek – Góry, Oblęgór - Gace, 
Niedźwiedź – za szkołą, wzdłuż lasu.

W zakresie dróg powiatowych: roz-
strzygnięto przetarg i podpisano umowę na 
budowę chodnika przy drodze powiatowej  
w Niedźwiedziu.

W zakresie gospodarki mieniem: prze-
prowadzono przetarg oraz podpisano umowę 
na wynajem lokalu handlowego w Strawczyn-
ku, przeprowadzono przetarg ograniczony na 
sprzedaż działki pod hotel w Strawczynku, 
przeprowadzono negocjacje z właścicielem 
przejętych pod drogi działek oraz podpisano 
porozumienie w sprawie wysokości odszko-
dowania (7,20 zł za m. kw.).

W zakresie oświaty: Do Urzędu Gminy 
wpłynęła ( 6 lipca br.) decyzja zwiększająca 

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 Sportowe-
go”. 

Kilka dni temu wizytowaliśmy plac 
budowy w Strawczynku: tempo robót 

II etap budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Strawczynku

Budowlani nie próżnują...
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.

budowlanych 
z kieleckiej 
„CODITE” jest 
imponujące, do 
prac ziemnych 
zaangażowano 
ciężki sprzęt 
oraz wiele sa-
m o c h o d ó w 
– wywrotek, 
które wywożą  
ziemię z wyko-
pów. Jednocze-
śnie wylewane 

są ławy fundamentowe pod przyszły 
obiekt.

Warto dodać, iż gmina ogłosiła prze-
targ na III etap budowy Centrum Spor-
towo - Rekreacyjnego w Strawczynku, 
który przewiduje m.in.: trybuny przy 
boisku (częściowo zadaszone), boisko 
treningowe do piłki nożnej oraz boiska 
wielofunkcyjne, kort tenisowy, ogrodze-
nie terenu wraz z oświetleniem oraz dro-
gi dojazdowe i parkingi.

Wykopy pod krytą pływalnię w Strawczynku.
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Kto nie podpisał umowy na odbiór odpadów ? Od 1 listopada br.

Obecnie stosowane są pojemniki na 
odpady o pojemności 110 l, zaś do se-
lektywnej zbiórki odpadów wykorzy-
stuje się oznakowane worki z tworzywa 
sztucznego z zachowaniem następującej 
kolorystki: odpady z tworzyw sztucznych 
- worki żółte; szkło - worki zielone.

W pobliżu budynków użyteczności 
publicznej zostały ustawione kontenery 
KP-7 na odpady komunalne zmieszane, 
a do selektywnej zbiórki odpadów usta-
wiono pojemniki i kontenery, przy za-
chowaniu ustalonej kolorystyki.

Odpady odbierane są z częstotliwo-
ścią uzależnioną od rodzaju zabudowy, 
wielkości urządzeń do gromadzenia od-
padów, z minimalną częstotliwością od-
bioru raz w miesiącu. Odbiór odpadów 
komunalnych zmieszanych z posesji, jest 
odpłatny. Koszt usługi wynosi: miesięcz-
nie - 10,14 zł; kwartalnie – 32,42 zł.

Odbiór odpadów segregowanych jest 
nieodpłatny. Właściciele nieruchomości, 
którzy dokonują zawarcia umowy, obję-
ci są ulgami w opłatach : 

• właściciele nieruchomości gminy 
Strawczyn, oprócz sołectwa 

Promnik, mają ulgę w wysokości: 
40% ;

• właściciele nieruchomości sołectwa 

L.P. SOŁECTWO
ZAWARTE UMOWY

w ( % )
1 Niedźwiedź 91,66 %

2 Strawczyn 85,82 %

3 Małogoskie 82,60 %

4 Oblęgorek 81,37 %

5 Kuźniaki 79,84 %

6 Hucisko 76,84 %

7 Promnik 73,97 %

8 Chełmce 68,00 %

9 Ruda Strawczyńska 67,28 %

10 Korczyn 66,66 %

11 Oblęgór 63,13 %

12 Strawczynek 62,75 %

Koniec pouczeń,  
teraz będą kary

Teren gminy Strawczyn w 100% został objęty systemem świadczenia usług 
odbioru odpadów komunalnych. Ramy systemu zostały określone w „Regula-
minie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn” – załącznik 
do uchwały nr XXX/265/06 Rady Gminy w Strawczynie z 23 lutego 2006 r.,  
z późniejszymi zmianami.

Wójt gminy Strawczyn podpisał, 28 
lipca br., pierwsze porozumienie w sprawie 
wysokości odszkodowania przysługujące-
go byłym właścicielom za nieruchomości, 
które - zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego - zostały 
wydzielone pod drogi stały się z mocy pra-
wa własnością gminy Strawczyn. 

Zwrócić uwagę należy na fakt, iż strony, 
które dotychczas brały udział w negocjacjach, 
wiedząc o znacznych kosztach poniesionych 
przez gminę w związku ze sporządzeniem 
nowego planu zagospodarowania, w sposób 
ugodowy uzgodniły kwotę odszkodowania 
za przedmiotowe nieruchomości.

Szczególne podziękowania należą się 
tym osobom, które znając potrzeby inwesty-
cyjne gminy, podpisały stosowne oświadcze-
nie i zrezygnowały z przysługującego im od-
szkodowania. Zaoszczędzone w ten sposób 
fundusze zostaną przeznaczone na rozwój 
infrastruktury na terenie gminy Strawczyn.

Odszkodowania 
za grunt

Promnik mają ulgę w wysokości 70%.
Różnice, wynikające z zastosowania 

ulg, są wypłacane przez Urząd Gminy na 
rzecz wykonawcy usługi.

Obecnie na terenie Gminy Strawczyn 
znajduje się około 2114 posesji. Nieste-
ty, tylko 72,94% mieszkańców zawarło 
umowę o odbiór odpadów komunalnych 
( szczegóły obrazuje tabela)

Zgodnie § 8 ust. 2 „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie gminy Strawczyn”, właściciel nie-
ruchomości zobowiązany jest do udo-
kumentowania sposobu i częstotliwości 
odbioru odpadów komunalnych poprzez 
pobieranie, przechowywanie i okazywa-
nie, na żądanie gminy, dowodów wyko-
nywania tych usług poprzez uprawnione 
jednostki.

Informujemy, że Urząd Gminy  
w Strawczynie, za pośrednictwem Komi-
sariatu Policji w Strawczynie, zamierza 
przeprowadzić kontrolę posesji pod ką-
tem przestrzegania przez ich właścicieli 
„Regulaminu utrzymania czystości”. Nie 
przestrzeganie zapisów „regulaminu” 
skutkować będzie karami przewidziany-
mi w odpowiednich przepisach.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz 
poszczególnych świadczeń rodzinnych pod-
legają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa 
weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. 
Zakres tej weryfikacji został określony  
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 
sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości do-
chodu rodziny albo dochodu osoby uczącej 
się stanowiących podstawę do ubiegania się 
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świad-
czeń rodzinnych (Dz. U. nr 129, poz. 1058).

Przyjęto następujące ustalenia: 
• wysokość kryteriów dochodowych 

uprawniających do świadczeń rodzinnych 
pozostaje na obecnym poziomie, 

• podwyższa się od 1 listopada 2009 r. 
kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości mie-
sięcznie: 

- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 
5 lat, 

- 91 zł na dziecko w wieku powyżej  
5 roku życia do ukończenia 18 lat, 

- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia 
do ukończenia 24 lat. 

• podwyższa się od 1 listopada 2009 r. 
kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wy-
sokości 520 zł miesięcznie.  

• na obecnym poziomie pozostaje wyso-
kość dodatków do zasiłku rodzinnego, jed-
norazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 
sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości  2009 r. 
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo 
dochodu osoby uczącej się stanowiących 
podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny 
oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. 
U. nr 129, poz. 1058).

Weryfikacja  kryteriów 
dochodowych i wysokości 

świadczeń rodzinnych



Wójt gminy serdecznie dziękuje spon-
sorom za pomoc, która pozwoliła na przy-
gotowanie „Strawczynady 2009” o dużym 
rozmachu i wspaniałej atrakcyjności. A 
oto lista tegorocznych sponsorów:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DE-
FRO” - Robert Dziubeła – Strawczyn, Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kielcach, GOMEX – DETAL 
Bogdan Gołda, Grzegorz Gołda Spółka 
Jawna – Kielce, Jan Cedzyński – Kielce, 
Przedsiębiorstwo Handlowe Motoryzacyjno 
– Wielobranżowe Bogdan Jas – Strawczyn, 
Firma Handlowo – Usługowa NOWEK Spół-
ka Jawna – Kielce, Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe ELTAR Spółka z o.o. – Tarnów, 
Zakład Produkcyjno – Usługowy Marian 
Gil – Hucisko, B. P. POLCAR Spółka z o.o. 
Bogdan Picheta – Promnik, Firma Handlowo 
– Produkcyjna ANGELINA – Kielce, Zakład 
Kowalsko – Ślusarski Zygmunt Zbroszczyk 
– Promnik, Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we BUDOTRANS Jan Łakomiec – Ruda 

Strawczyńska, Mariusz Michalski – Usługi 
Stolarskie, Michalski Stanisław - Usługowy 
Zakład Stolarski – Strawczyn, „DREW – 
KOM” - Tomasz Michalski – Tartak – Straw-
czyn,  „Trasbud” Budownictwo – Robert 
Majchrzyk – Strawczyn, Wiesław Michalski 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
- Handlowe– Strawczyn, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami – Kielce, Firma Usłu-

Zakład Piekarniczy – Tomasz Majka – Pie-
koszów, Teresa i Jerzy Zapała - Hodowla 
Drobiu – Oblęgorek, „DEFRO” – Franciszek 
Dziubeła – Ruda Strawczyńska, Przedsię-
biorstwo Handlowe - „EMEKS” - Krzyszto-
fik Stanisław – Promnik, Genowefa Kosińska 
– Zakład Piekarniczo – Cukierniczy – Pieko-
szów, Stacja Paliw Strawczyn - Paweł Kosiń-
ski, Tomasz Kumański – Piekoszów, Beata i 
Bogdan Fronczkowski – Handel i Obróbka 
Drewna – Oblęgór, Bogdan Sękowski –„Wo-
bis” Firma Transportowa Strawczyn, Danuta 
i Lesław Czarneccy – Dom Weselny – Straw-
czynek, Sklep „ U BOGUSI” – Strawczyn, 
„MARKUR” Grażyna Zapała – Chełmce, 
Jerzy Jankowski - Zakład Masarski – Ruda 
Strawczyńska, CONDITE sp. z o. o Kielce, 
„Dom z Klasą” – Monika i Mahmoud Oth-
mann – Kielce, „POLCOURT” S.A. – War-
szawa, Mirosław Trzebiński – Media System 
– Kielce, Sylwester Gad – Strawczynek, Sta-
nisława Gad – Niedźwiedź.

Sponsorzy 
„Strawczynady 2009”

gowo – Handlowa Ciszek Dorota „ Arka-
dia” – Ruda Strawczyńska, OPTIX - Helena 
Malicka – Kielce, Apteka NA SZKOLNEJ 
- Ewa Barwińska – Strawczyn, Zakład Mu-
rarski – Stanisław Pacak – Kuźniaki, MM 
MOTO Mirosław Snoch, S. Knap - Ruda 
Strawczyńska, KRIS – TRANS” Usługo 
przewozowe – Krzysztof Zajęcki, Zakład 
Handlowo – Usługowy – Wiesław Gaweł,  

To się nazywa żona ! – Królu ty mój! 
– zdaje się mówić żona Witolda Waw-
rzeńczyka, który na stoisku Strawczyna, 
podczas „Strawczynady 2009”, pełnił 
rolę władcy absolutnego.

Ale jaja !- sołtys Strawczyna - Monika 
Jabłońska złapała ich aż ... trzy pod-
czas turnieju samorządowców.

FOTO – KRONIKA
Pokłosie „Strawczynady 2009”

Gospodarzy gmi-
ny: wójta Tadeusza 
Tkaczyka i prze-
wodniczącego RG 
Wiesława Piotrow-
skiego nie mogło 
zabraknąć podczas 
wręczania nagród 
n a j p i ę k n i e j s z e j 
s t r a w c z y n i a n c e 
anno Domini 2009 
– Annie Ciołak. Tym 
bardziej, że nagrodą 
był samochód (tyle, 
że z... kiosku !).

No, pod taką 
zakąskę moż-
na wypić ! To 
na zdrowie, 
pani Elu ! - 
p r o p o n u j e 
red. Danuta 
Parol sekre-
tarz gminy 
E l ż b i e c i e 
Chłodnickiej. 
N a l e w k a 
była, ponoć, 
znakomita...


