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Zawsze gotowi do akcji! - o strażakach z OSP - czyt. na str. 4

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2

Z sesji Rady Gminy

Uchwalono budżet  
na 2010 rok !

Radni przyjmują budżet gminy na 2010 rok - imiennie głosuje 
radny, Mieczysław Nowek.

Jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w tym roku 
odbyła się 28 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Strawczynie. Radni uchwalili budżet gminy na 2010 rok.

Obrady otworzył przewodniczący rady Wiesław Piotrowski, 
który powitał uczestników sesji wójtem Tadeuszem Tkaczykiem 
oraz radnym powiatowym Zbigniewem Banaśkiewiczem. Radni 
przyjęli porządek obrad, po czym przeszli do jego realizacji.

Wójt gminy złożył sprawozdania z wykonania uchwał RG oraz 
ze swoich prac między sesjami rady (omówienie publikujemy od-
dzielnie). Radni przeszli następnie do najważniejszego punktu ob-
rad – projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Dzień Seniora w szkole, w Promniku, stał się już tradycją. 
Babcie i Dziadkowie z niecierpliwością czekali na zaprosze-
nie od wnucząt, a wnuczęta robiły wszystko, aby pozytywnie 
zaskoczyć swoich najbliższych. A kiedy nadszedł wreszcie 
ten styczniowy dzień, w sali gimnastycznej ZPO w Promni-
ku spotkali się Seniorzy, którzy ze wzruszeniem wsłuchiwali 
się w słowa wierszy i piosenek przygotowanych przez dzieci 
i młodzież. 

Było i poważnie, i humorystycznie: aktorzy zostali nagrodze-
ni wielkimi brawami, a Babcie i Dziadkowie pięknymi laurkami. 
Stoły uginały się pod ciężarem słodkości, a podziękowań nie był 
końca.

Dzień Seniora  
w Promniku

Pamiątkowe zdjęcie pracowników Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Kielcach, z wójtem gminy – Tadeuszem 
Tkaczykiem, tuż przed rozpoczęciem akcji.

Zgłosiło się  
87 krewniaków !

Kolejna, udana Akcja  
„Krew darem życia” w Strawczynie

- czytaj na str. 2 

Najlepsze życzenia – wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej  

z okazji Dnia Kobiet.
Życzę, aby zawsze pamiętano o Paniach,  

o Waszej codziennej pracy,
o nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych  

oraz o nadawanym przez Was sensie życia.
Życzę, żeby szczęście towarzyszyło Paniom  

nie tylko w tym dniu, 
ale przez cały rok, a uśmiech gościł na stałe  

na Waszych twarzach.
                                               Wójt Gminy Strawczyn

                                                Tadeusz Tkaczyk
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Lech Janiszewski, członek Zarządu 
Województwa oraz Jacek Kowalczyk, dy-
rektor Departamentu Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego w Kielcach spotkali się z przedsta-
wicielami firmy, która wygrała przetarg 
na przygotowanie studium wykonalności 
tras rowerowych dla 5 województw Polski 
Wschodniej. 

Budowa ścieżek rowerowych jest jed-
nym z elementów wspólnej promocji tury-
stycznej i gospodarczej pięciu województw 
Polski Wschodniej: świętokrzyskiego, war-
mińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubel-
skiego i podkarpackiego.  Na stworzenie 
spójnej, bezpiecznej i dostępnej sieci rowe-
rowej, wiodącej przez miejsca cenne przy-
rodniczo i historycznie przeznaczono 50 
mln euro. 

Projektowany świętokrzyski odcinek tra-
sy rowerowej wiódł będzie od Sandomierza 
(początek ścieżki) przez malownicze rejony: 
Koprzywnicy, Klimontowa, Ujazdu, Rako-
wa do Kielc, a następnie w kierunku Oblę-
gorka i Sielpi, do Maleńca. Tak wytyczona 
trasa pozwoli w przyszłości na połączenie 
jej ze ścieżkami rowerowymi województwa 
łódzkiego i wielkopolskiego.  Całość zbu-
dowana będzie zgodnie ze standardami eu-
ropejskimi. Ma być bezkolizyjna z drogami 
dla samochodów lub z wyznaczonym pasem 
tylko dla rowerzystów, odpowiednio ozna-
kowana, z miejscami do wypoczynku. 

Wojewódzka  
ścieżka rowerowa 
przez Oblęgorek

Seniorom bardzo spodobała się 
inicjatywa, z jaką wystąpiła młodzież 
szkolna. Szczególnie ważne jest podkre-
ślenie nieocenionej roli Babci i Dziadka 
w rodzinie.

Dzień Seniora  
w Promniku

Kolejna, udana Akcja „Krew darem życia" w Strawczynie

W niedzielę, 31 stycznia br., w Gmin-
nym Ośrodku Kultury zorganizowano 
akcję honorowego oddawania krwi, tym 
razem pod hasłem: „Oddając krew, da-
jesz życie!”. Mimo mroźnej aury, daw-
cy licznie przybyli na ten apel, poparty 
prośbą wójta naszej gminy, Tadeusza 
Tkaczyka, aby oddać to co mają najcen-
niejsze.

W akcji wzięło udział 87 osób, które 
razem przekazały 39,15 litrów krwi.

Najwięcej krwiodawców było ze 
Strawczyn – 23 osoby, zaś spoza  gminy 
do akcji włączyło się 6 osób.

Wśród oddających krew rozlosowa-
no 25 nagród ufundowanych przez wójta 
i Gminny Ośrodek Kultury.

Gospodarz gminy oraz dyrektor 
RCKiK, w imieniu oczekujących na ten 
cenny lek, mówią głośno: dziękujemy !

Przypominamy, że kolejne akcje ho-
norowego oddawania krwi odbędą się w 
pierwszych dniach maja (na Święto Stra-
żaka) oraz w sierpniu - podczas „Straw-
czynady”.

Zgłosiło się 87 krewniaków !
Sytuacja w wojewódzkim banku krwi znowu jest dramatyczna ! Najcenniej-

szego leku, bez którego trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek operację, nadal 
brakuje.  Nic więc dziwnego, że kolejny, serdeczny apel dyrektora Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - Jerzego Stalmasiń-
skiego do mieszkańców naszej gminy o dodatkową akcję krwiodawczą, po raz 
kolejny spotkał się ze zrozumiałym odzewem.

Krew oddaje stała uczestniczka akcji  
– Henryka Stępień ze Strawczyna.

W sobotę, 6 lutego br. w kieleckim Klubie Alibi odbyły się wybory Miss tego 
klubu, jako eliminacje klubowe do konkursu Miss Polonia 2010, które odbędą 
się 13 marca br. w WDK.

Martyna Łosiak z Chełmiec  
– Miss Klubu Alibi

Do wyborów stanęło pięć dziew-
cząt, w tym Martyna Łosiak z Chełmiec. 
Dziewczęta musiały się zaprezentować, 
zatańczyć lambadę i odpowiedzieć na 
pytania jurorów. Decyzja jury, Miss Klu-

bu Alibi została nasza rodaczka – Mar-
tyna.

Martyna ma 19 lat, mieszka w Chełm-
cach, jest maturzystka III LO. Interesuje 
się pływaniem, lubi czytać książki przy-
godowe. Zdradziła, 
że ma uzdolnienia 
plastyczne, a zapy-
tana, które miejsce 
na ziemi chciałaby 
najbardziej zoba-
czyć, przyznała, 
że od miejsca waż-
niejsza jest osoba, 
która jej będzie to-
warzyszyła.

Martyna wy-
stąpi w półfinale 
konkursu „Miss 
Polonia Ziemi 
Świętokrzyskiej” 
– 13 marca, w kie-
leckim WDK.

Wielkie wzruszenie u Seniorów wywołał występ wnuków  
w szkole, w Promniku.
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Z sesji Rady Gminy

Uchwalono budżet na 2010 rok !

Praca nad nowym budżetem trwała 
przez cały ostatni kwartał 2009 r.: do 30 
września składano wnioski do budżetu, 
do 15 listopada wójt przedstawił Radzie 
Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej projekt budżetu do zaopiniowania, 
następnie, przez dwa tygodnie, komisje 
rady formowały opinie o projekcie.

Taki dokument, uwzględniający 
wnioski możliwe do zrealizowania, wójt, 
Tadeusz Tkaczyk, przedłożył radzie 28 
stycznia br. na sesji budżetowej. Wójt 
wprowadził autoprawkę do istniejącego 
projektu podyktowaną koniecznością 
zabezpieczenia środków na współfinan-
sowanie zadania pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych:  Piotrowiec – Oblęgorek 
– Chełmce – Promnik i drogi Oblęgorek 
– Porzecze – etap I” realizowanego przez 
PZD w Kielcach. Wycofano natomiast 
zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 
Strawczynek – droga poprzeczna”, al-
bowiem wniosek o dofinansowanie tego 
zadania znajduje się na 5 miejscu listy 
rezerwowej wojewody i jego realizacja 
może nastąpić dopiero po uzyskaniu 
gwarancji dofinansowania.

Dyskusja nad projektem budżetu 
chwilami była bardzo burzliwa, albo-
wiem grupa radnych, związana ze służbą 
zdrowia, usiłowała wprowadzić do bu-
dżetu środki na kontynuowanie moder-
nizacji ośrodka zdrowia w Strawczynie. 
Na sesję przybył kierownik GZOZ –  lek. 
med. Grzegorz Midak, który zreferował 
obecny stan inwestycji: koszt moderni-
zacji, to 2 miliony złotych, dotychczas 
wydano 800 tys. zł, w tym 400 tys. zł  
z budżetu gminy, do zakończenia inwe-
stycji potrzeba jeszcze 1,2 mln zł. Ośro-
dek planuje wprawdzie kredyt na tę in-
westycję, ale nie spodziewa się, że taką 
kwotę zapewni którykolwiek z banków, 
stąd potrzebne wsparcie gminy.

Wójt stwierdził, iż gminy nie stać 
obecnie na taki wydatek w związku  
z prowadzeniem zaawansowanych, 
ważnych inwestycji. Stąd decyzja o nie 
wprowadzaniu do budżetu wydatków na 
modernizacje ośrodka zdrowia.

- Rozumiem potrzeby służby zdro-
wia i sam je popierałem – mówił wójt.  
W obecnej chwili gminy nie stać jest jed-
nak na taki wydatek, musimy wykorzy-
stać bowiem szansę na dofinansowanie 
innych inwestycji w gminie z funduszy 
unijnych. Jeżeli teraz z tej szansy nie 
skorzystamy, to stracimy ją bezpowrot-
nie. Trzeba trochę poczekać z ośrodkiem, 
poza tym niech i ta instytucja weźmie ja-
kiś ciężar na siebie. 

W tej sytuacji przewodniczący rady 
ogłosił przerwę, podczas której zebrały 
sie komisje RG, by przeanalizować aktu-
alną sytuację i podjąć jakieś decyzje.

Po wznowieniu obrad, przewodni-
czący komisji przedstawili ich stanowi-
ska: były one zbieżne – komisje popiera-
ją projekt budżetu przedstawiony przez 
wójta gminy, z sugestią, by w trakcie 
2010 roku, szukać możliwości wsparcia 
dla ośrodka zdrowia.

W trakcie dyskusji głos zabrała także 
dyrektor Zespołu Szkół w Strawczynie, 
wyrażając żal, że w projekcie budżetu 
nie znalazły się środki na kontynuowanie 
remontu w tym obiekcie. - Rozumiem 
potrzeby służby zdrowia - mówiła - ale 
oświata też jest ważna. W szkole muszę 
zapewnić bezpieczeństwo uczniom, na 
co potrzebne są środki. Nie można pa-
trzeć tylko na czubek własnego nosa !

W podobnym tonie zabrzmiała wy-
powiedź radnej z Korczyna, która stwier-
dziła m.in., iż miejscowość ta także leży 

przychodami pochodzącymi z zaciąga-
nych kredytów i pożyczek oraz wolnych 
środków, jako nadwyżki na rachunku 
bieżącym gminy.

Budżet gminy jest mocno „inwesty-
cyjny” – zakłada kontynuację budowy: 
zbiornika wodnego w Strawczynie, II  
i III etapu Centrum Sportowo - Rekre-
acyjnego w Strawczynku, kanalizacji: 
Ruda Strawczyńska – Kuźniaki - Chełm-
ce, modernizacji dróg powiatowych oraz 
remontów dróg gminnych (o inwesty-
cjach szerzej napiszemy w następnym 
numerze).

W budżecie utworzono rezerwy: 
ogólną – 190 tys. zł oraz celową z prze-
znaczeniem na zarządzanie kryzysowe 
– 10 tys. zł. Ustalono także dochody  
w kwocie 125 tys. zł z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych oraz wydatki w tej samej wyso-
kości na realizację zadań określonych  
w gminnym programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych 
oraz gminnym programie przeciwdziała-
nia narkomanii.

Radni przyjęli także uchwały doty-
czące: zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego sołectwa 
Ruda Strawczyńska oraz przystąpienia 

w gminie Strawczyn, czego budżet nie 
odzwierciedla.

Tak więc w klimacie „krótkiej koł-
dry” przewodniczący rady ogłosił imien-
ne głosowanie radnych nad budżetem 
gminy na 2010 rok. Wcześniej poinfor-
mowano radnych o pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o pro-
jekcie budżetu. 

W głosowaniu 13 radnych opowie-
działo się za przyjęciem budżetu, zaś 
troje wstrzymało się od głosu. Budżet 
gminy na 2010 rok został przyjęty!

Jaki jest ten budżet ? Zakłada docho-
dy gminy w wysokości 42.553.512 zł 
oraz wydatki w kwocie: 57.611.512 zł. 
Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty 

do negocjacji w celu utworzenia Samo-
rządowego Funduszu Pożyczkowego 
Gminy Strawczyn Sp.  z o.o. Rada przy-
jęła także stanowisko w sprawie nadania 
numerów domów w sołectwie Oblęgo-
rek dla posesji przy drodze w tej miej-
scowości.

W interpelacjach radna z Korczy-
na poruszyła problem godzin otwarcia 
Gminnej Biblioteki Publicznej, podkre-
ślając niską frekwencję czytelników. 
Przypomnijmy, że GBP czynna jest: 
poniedziałek, środa, czwartek – od 
10.00 do 18.00, wtorek, piątek: od 7.30 
do 15.30.

Tekst i fot.: Jerzy Kosowski

Kierownik Gminnego ZOZ, lek. med. Grzegorz Midak, relacjonuje na sesji stan 
inwestycji w Ośrodku Zdrowia w Strawczynie.
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- Trwają prace planistyczne zmierzają-
ce do wprowadzenia zmian w m.p.z.p. so-
łectw: Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Mało-
goskie, Niedźwiedź, Oblęgór i Strawczyn,

- Zakończono procedurę i przedłożona 
została RG uchwała dot. wprowadzenia 
zmian do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Strawczyn,  
w granicach sołectwa Ruda Strawczyń-
ska,

- Złożony został wniosek o dofinanso-
wanie, w ramach PROW, zadania pn. „Mo-
dernizacja ścieżki – dojścia do kaplicy św. 
Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-
przyrodniczego Perzowa Góra”,

- Przygotowane zostało zgłoszenie do 
II etapu edycji konkursu „Wiktoria Świę-
tokrzyska”.

W ramach współpracy z PUP w Kiel-
cach, podjęte zostały aktywne formy dzia-
łania w zakresie bezrobocia: w styczniu br. 

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy
Od ostatniej sesji RG, która odbyła się 30 grudnia ub. roku, wójt wykonywał, bądź nadzorował prace związane z: zaję-

ciem stanowiska wobec wniosków z sesji RG oraz jej komisji, określeniem sposobu realizacji tych uchwał, przygotowaniem 
projektów uchwał oraz realizacją inwestycji: budowa zbiornika wodnego w Strawczynie, kanalizacji: Ruda Strawczyńska 
– Kuźniaki – Chełmce, II i III etapu budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku.

złożono: wniosek o zorganizowanie sta-
żu pracy w Urzędzie Gminy dla 1 osoby,  
a także pismo o przedłużenie terminu od-
bywania stażu pracy dla 8 osób bezrobot-
nych – odpowiedź pozytywna. Złożono 
wnioski o zorganizowanie prac interwen-
cyjnych dla 2 osób bezrobotnych oraz o 
przedłużenie zatrudnienia, w ramach umo-
wy na roboty publiczne dla 2 bezrobot-
nych – odpowiedzi pozytywne.

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Kielcach zwrócił się 
z prośbą o umożliwienie zorganizowania 
dodatkowej akcji zbiórki krwi ze względu 
na braki tego leku. Akcję przygotowano na 
31 stycznia br.

GOK wziął udział w XVIII edycji 
wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
M. in. w GOK odbyła się aukcja darów 
ofiarowanych przez artystów i mieszkań-
ców. Łącznie zebrano w gminie 5.450 zł.

Wójt podpisał umowy: o przystąpieniu 
do projektu „e - Świętokrzyskie - rozbudo-
wa infrastruktury informatycznej j.s.t.” oraz 
o zabezpieczeniu kwoty 15.000 zł - wkładu 
własnego do realizacji projektu: „Świętokrzy-
sko- Podkarpacki Klaster Energetyczny”.

W dniach: 23 i 24 stycznia br. wójt 
uczestniczył w zebraniach wiejskich w Ob-
lęgorku i Strawczynie.

22 stycznia br. wójt uruchomił zespół 
reagowania kryzysowego w związku z wa-
runkami atmosferycznymi. Monitorowane 
są: osoby samotne, rodziny patologiczne, 
stropodachy, zasilanie w energię elektrycz-
ną oraz sieć wodno-kanalizacyjna.

Wójt brał udział w spotkaniach, konfe-
rencjach i naradach, reprezentując na nich 
interesy gminy.

Gospodarz gminy wydał osiem zarzą-
dzeń sprawach istotnych dla funkcjonowa-
nia gminy.

W ostatnim dniu stycznia br. odbyło się 
zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP 
Strawczyn. Prezes OSP Bogusław Gos 
powitał gości: wiceprezesa ZW ZOSP RP  
w Kielcach Ireneusza Żaka, zastępcę ko-
mendanta miejskiego PSP w Kielcach st. 
bryg. Krzysztofa Janickiego, wójta gminy 
Tadeusza Tkaczyka, radnych ze Strawczy-
na: Halinę Gad i Jarosława Raczyńskiego, 
sołtys Monikę Jabłońską oraz zastępcę ko-
mendanta gminnego OSP Karola Pichetę.

 Obrady poprowadził Bogdan Woźniak, 
sprawozdanie z działalności jednostki za 
ubiegły rok złożył prezes Bogusław Gos,  
a uzupełnili je: Józef Jaworski, Michał Ja-
worski i Arkadiusz Sękowski. 

OSP skupia 51 członków oraz dwie sek-
cje MDP dziewcząt i chłopców. Strawczyń-
scy strażacy w ubiegłym roku wzięli udział 
w 62 akcjach ratowniczych, w tym 34 razy 
przy gaszeniu pożarów oraz 28 podczas in-
terwencji przy miejscowych zagrożeniach: 
wypadkach drogowych, usuwaniu skutków 
gwałtownych wichur i śnieżyc, likwidacji 
gniazd niebezpiecznych owadów, poszuki-
waniu zaginionych osób, zabezpieczaniu 
niewypałów, itp.  Do największych akcji,  
w jakich uczestniczyła nasza jednostka, nale-
ży zaliczyć: pożar hali targów Kielce, pożar 
lakierni „Defro” w Rudzie Strawczyńskiej 
oraz pożar kurnika w Oblęgorze. 

Kampania sprawozdawcza w OSP

Zawsze gotowi do akcji !
W styczniu i lutym, w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, na terenie gminy 

Strawczyn, przeprowadzane są zebrania sprawozdawcze za rok 2009, na których strażacy 
podsumowują swoją dotychczasową działalność oraz przyjmują zadania na rok bieżący.

W akcjach ratowniczo-gaśniczych wy-
różnili się druhowie: Józef, Marcin i Mi-
chał Jaworscy, Marcin Bąk, Bartłomiej 
Jarząbek, Arkadiusz Sękowski, Arkadiusz 
Gos, Mariusz Gos, Krzysztof Piec, Rafał 
Jarząb, Łukasz Woźniak,  Mateusz Wilcz-
kowski oraz Kazimierz Woźniak. 

W roku sprawozdawczym przeszkolono 
13 osób, w tym: na szkoleniu podstawowym 
I i II stopnia - 3, podstawowym II stopnia - 
3, w specjalistycznej komorze dymowej - 1,  
w kierowaniu ruchem drogowym - 3, dowód-
ców OSP - 2, kierowców pojazdów uprzywi-
lejowanych - 1. 

W 2009 roku jednostka wzbogaciła się 
o nowy lekki samochód ratowniczo – ga-

ków własnych, Rady Sołeckiej i Urzędu 
Marszałkowskiego wyremontowano starą 
remizę. Jak co roku, firma „Defro” wspierała 
naszą jednostkę - w zeszłym roku przekazała 
5 tys. zł na doposażenie nowego wozu bojo-
wego. Wszystkim darczyńcom i sponsorom 
strażacy serdecznie dziękują. 

W dyskusji strażacy podnieśli potrzebę 
dalszego doposażenia jednostki w sprzęt  
i umundurowanie, kontynuowania remon-
tu nowej remizy, przeprowadzania szkoleń, 
zainstalowania Internetu, co zostało przyjęte 
jako plan działania na rok bieżący. 

Przedstawiciele władz w dyskusji po-
dziękowali druhom za aktywną działalność 
oraz  podkreślili duże zaangażowanie się 
wójta, Tadeusza Tkaczyka w doposażeniu 
jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowni-
czo-gaśniczy .

Druhowie oraz przedstawiciele KM PSP  
i ZW ZOSP RP podziękowali wójtowi za tak 
znaczącą pomoc OSP, zobowiązując się do 
dbałości o powierzone mienie.

Bogusław Gos  
- prezes OSP Strawczyn 

śniczy „ford transit”. 
O zakup ten postara-
ły się władze gminy, 
które przeznaczyły 
na ten cel 140 tys. zł.  
Inwestycja została 
dofinansowana przez 
Urząd Marszałkowski 
w kwocie 40 tys. zł. 
Ponadto ze środków 
gminy i z dotacji z 
KSRG uzupełnio-
no niezbędny sprzęt  
i ekwipunek osobisty 
strażaków. Ze środ-

Strawczyńska OSP dba o młode kadry - doceniają je także 
gospodarze gminy - zdjęcie z letnich zawodów pożarniczych.
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Ważne dla strażaków Konkurs

Pierwsze uczniowskie doświadczenia

Głównym celem projektu jest wdro-
żenie elastycznego modelu edukacji, 
dostosowanego do indywidualnych po-
trzeb i możliwości uczniów, z wyko-
rzystaniem nowatorskich metod i treści 
kształcenia Howarda Gardnera.    

Wykorzystanie w praktyce tej teorii 
zapewni uczniom doświadczenia eduka-
cyjne i społeczne na miarę ich zaintere-
sowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. 
Umożliwi działania we wszystkich 
dziedzinach aktywności prowadzących 
do rozwijania kompetencji kluczowych,  
a szczególnie: językowej (język ojczysty 
i obcy), matematyczno – przyrodniczej, 
artystycznej i ruchowej, komunikacyjno 

Drogi do wiedzy
W Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku, od 16 kwietnia 2009 roku 

do 20 grudnia 2009 roku, realizowany jest Projekt Edukacyjny „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Skierowany jest do uczniów kla-
sy I szkoły podstawowej.

– informacyjnej oraz społecznej (intra  
- i interpersonalnej). 

W I etapie realizacji projektu uczest-
niczyło 16 uczniów klas pierwszej/dru-
giej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
pozalekcyjnych prowadzonych przez  
p. Jolantę Smolarczyk. Celem za-
jęć było: rozbudzanie zainteresowania 
dzieci przyrodą, zapoznawanie z róż-
norodnością świata roślin i zwierząt, 
ich budową, warunkami i trybem życia. 
Kształtowanie umiejętności badawczych 
i przeprowadzanie prostych doświad-
czeń oraz uwrażliwienie na odrębność 
drugiego człowieka poprzez pielęgno-
wanie indywidualnego stylu wypowie-

dzi oraz poszanowanie cudzych pomy-
słów i oryginalności. 

Po zrealizowaniu 50 godzin zajęć,  
w grudniu 2009 roku, z udziałem dyrek-
cji szkoły, Anny Dziewanowskiej - rad-
nej wsi Oblęgorek, podleśniczego Mi-
chała Zdzymira oraz rodziców uczniów 
odbyła się prezentacja efektów pracy 
uczniów pod nazwą: „Las moim przyja-
cielem”. W części artystycznej ucznio-
wie zaprezentowali wiersze i piosenki  
o tematyce przyrodniczej oraz insceni-
zację o tematyce ekologicznej pt. „Baj-
ka o dobrej królowej, złym królu, praco-
witych elfach i mądrych dzieciach” oraz 
humorystyczną, aczkolwiek pouczają-
cą, wersję znanej bajki „Jaś i Małgosia  
w wersji proekologicznej”. 

Po pokazie goście z dużym zainte-
resowaniem obejrzeli prace plastyczno 
– techniczne wykonane przez uczniów 
w czasie zajęć pozalekcyjnych. Na za-
kończenie uroczystości rodzice uczniów 
zaprosili zaproszonych gości i swoje 
dzieci na słodki poczęstunek. 

W Polsce strażacy nie mogą odebrać dni 
wolnych za przepracowane nadgodziny. 
Według danych Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, obecnie liczba 
nadgodzin przekroczyła 1,2 mln godzin. 
Najgorsza sytuacja jest na Śląsku i na Ku-
jawach, gdzie rekordziści mają nawet po 4 
tys. nadgodzin. Gdyby chcieli je odebrać, 
mieliby wolne przez dwa miesiące. Nie mogą 
tego zrobić, bo nie ma ich kto zastąpić. 

W ubiegłym roku strażacy chcieli otrzy-
mać po 10 zł za każdą godzinę nadliczbową. 
Na takie rozwiązanie nie zgodziło się Mini-
sterstwo Finansów. Obecnie Komenda Głów-
na Państwowej Straży Pożarnej proponuje, 
aby strażacy mieli doliczane nadgodziny 
do okresu uprawniającego do wcześniejszej 
emerytury. To może oznaczać, że na emery-
turę odchodziłyby osoby, które nie służyły  
w straży nawet 15 lat. Z kolei gdyby praco-
wali dłużej, ich świadczenia byłyby wyższe. 
Do tej propozycji chcą przekonać rząd. 

- Sytuacja w straży jest dramatyczna.  
W wielu jednostkach bojowych jest zaled-
wie połowa obsady gwarantująca bezpiecz-
ne wykonanie zadania. Dodatkowo sprawę 
komplikuje fakt, że nie ma chętnych do 
przyjścia do straży, bo w najbliższym czasie 
nie ma mowy o wzroście wynagrodzenia - 
mówi Wiesław Puchalski, przewodniczący 
Zarządu Krajowego Związku Zawodowe-
go Strażaków Florian. Według wyliczeń 
związkowców, faktyczna liczba nadgodzin 
przekroczyła 8,5 mln i z każdym dniem się 
zwiększa. Obecnie w straży służy prawie  
30 tys. strażaków.

Za nadgodziny 
wcześniej  

na emeryturę ?

Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów 
Ziemi Kieleckiej ogłasza konkurs na 
"Sołtysa Roku" województwa święto-
krzyskiego za 2009 rok pod patronatem 
marszałka Adam Jarubasa. Główna na-
groda 20 tys. zł przeznaczona jest dla 
sołectwa, którego sołtys zostanie wy-
różniony tytułem „Sołtys Roku”.

Kandydata do udziału w konkursie 
mogą zgłaszać: rady sołeckie, miesz-
kańcy sołectwa, rady parafialne a także 
organizacje pozarządowe: OSP, KGW 
itp. stowarzyszenia sołtysów wszyst-
kich szczebli oraz organy władzy samo-
rządowej: rady gmin, wójtowie, burmi-
strzowie itd. W przypadku zgłoszenia 
kandydata przez jedną osobę np. przez 
mieszkańca, albo radnego, przez pre-
zesa gminnego, powiatowego lub wo-
jewódzkiego stowarzyszenia sołtysów, 
bądź przez jeden organ władzy samo-
rządowej np. przez wójta lub starostę 
- do zgłoszenia powinny być dołączo-
ne też opinie właściwej rady sołeckiej  
i działających na terenie sołectwa bądź 
gminy instytucji oraz organizacji.

Zgłoszenie kandydata do tytułu 
„Sołtys Roku" za 2009 rok należy re-
alizować na specjalnym formularzu 
dostępnym pod adresem internetowym:  

http://www.soltysi.pl Wnioski nale-
ży składać do 30 marca 2010 roku na 
adres Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 
Wąchock.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
30 kwietnia 2010 r. O rozstrzygnięciu  
i przyznaniu tytułu "Sołtys Roku" za-
decyduje Kapituła Konkursu składają-
ca się z przedstawicieli Zarządu SSZK 
i przedstawiciela marszałka wojewódz-
twa. Przy ocenie zgłoszeń kapituła kon-
kursu kierowała się będzie następujący-
mi kryteriami: wpływem działalności 
kandydata na integrację społeczności 
lokalnej, rezultatami działalności po-
nadlokalnej, materialnymi rezultatami 
działalności, tj. poprawą infrastruktu-
ry komunalnej, czasem sprawowania 
funkcji sołtysa w połączeniu z efekta-
mi działalności, planami związanymi  
z działalnością sołectwa.

Nagrody i wyróżnienia dla lau-
reatów zostaną wręczone 26 czerw-
ca 2010 r.  podczas  Zjazdu Sołtysów  
w Wąchocku.

Więcej informacji dostępne jest pod 
adresem internetowym: www.soltysi.
pl lub pod numerem telefonu: 600 573 
132  

Sołtys Roku  
Województwa 

Świętokrzyskiego
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Z pozyskanych funduszy, w kwo-
cie 20.000 złotych, zakupiono: tablicę 
interaktywną, rzutnik multimedialny  
i laptop. Zakupiony sprzęt został zain-
stalowany w specjalnie przygotowanej 
sali z dostępem do internetu, systemem 
nagłaśniającym i alarmem. Na cele pro-
jektu powołano szkolnego doradcę ds. 
obsługi sprzętu oraz przeszkolono kadrę 
pedagogiczną. 

Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju 
Edukacji na Obszarach Wiejskich

Multimediateka w Promniku
Matematyczna multimediateka, to projekt, który jest realizowany w Zespo-

le Placówek Oświatowych w Promniku. Realizacja zadania jest możliwa dzię-
ki wsparciu jakie uzyskała szkoła ze Świętokrzyskiego Programu Wspierania 
Edukacji na Obszarach Wiejskich. 

Projekt „Matematyczna multimedia-
teka”, to 20 godzin zajęć dodatkowych  
z matematyki w szkole podstawowej i 40 
godzin zajęć w gimnazjum. Głównym 
celem projektu jest podniesienie jakości 
kształcenia, oraz uzupełnienie i wzmoc-
nienie działań edukacyjnych w zakresie 
matematyki, poprzez wykorzystanie 
technologii informatycznych. Projekt re-
alizowany będzie  do roku 2011.

System Wzajemnej Zgodności – SWZ 
(ang. cross-compliance) jest instrumentem 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i polega 
na uzależnieniu płatności bezpośrednich 
oraz płatności w ramach zrównoważonego 
gospodarowania na gruntach rolnych i le-
śnych (działania rolnośrodowiskowe, ONW, 
zalesianie gruntów rolnych) od konieczno-
ści spełnienia przez rolników określonych 
w przepisach krajowych i UE szeregu norm 
dotyczących zarządzania w całym gospo-
darstwie rolnym. 

Na beneficjentach tych płatności spoczy-
wa obowiązek utrzymania całego gospodar-
stwa rolnego w dobrym stanie, utrzymania 
gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej 
oraz obowiązek utrzymania powierzchni 
trwałych użytków zielonych na odpowied-
nim niezmienionym poziomie.

Kontrolerzy będą sprawdzać wymogi 
w ramach tzw. Obszaru A, tzn. będą wery-
fikować czy rolnik przestrzega przepisów 
dotyczących: 

• identyfikacji i rejestracji zwierząt; 
• ochrony dzikiego ptactwa; 
• ochrony wód podziemnych przed za-

nieczyszczeniem spowodowanym przez 
niektóre substancje niebezpieczne; 

• przestrzegania zasad stosowania osa-
dów ściekowych w rolnictwie; 

• ochrony wód przed zanieczyszczenia-
mi powodowanymi przez azotany pocho-
dzenia rolniczego; 

•  wykonywania zbiegów ochrony roślin 
i używania innych niebezpiecznych substan-
cji w sposób nie zagrażający środowisku. 

Kolejne kryteria dotyczące zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania 
niektórych chorób zwierząt i zdrowotności 

roślin wejdą w życie od 2011 roku. Wyma-
gania dotyczące dobrostanu zwierząt, zgod-
nie z decyzją podjętą na ostatniej radzie 
ministrów ds. rolnictwa UE, zostały przesu-
nięte o dwa lata i zaczną obowiązywać od 
2013 roku.

„Wymogi wzajemnej zgodności” (z ang. 
cross compliance), które weszły w życie od 
1 stycznia 2009 roku zobowiązują rolników, 
ubiegających się o:

• płatności bezpośrednie do gruntów 
rolnych; 

• dopłaty ONW; 
• płatności z tytułu programu rolnośro-

dowiskowego; 
• płatności z tytułu zalesiania gruntów. 
Od momentu złożenia wniosku, rolnicy 

są zobowiązani do przestrzegania kryteriów 
dobrej kultury rolnej, ochrony środowi-
ska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt  
w gospodarstwie rolnym przez cały rok ka-
lendarzowy. 

Są również zobowiązani do umożliwie-
nia przeprowadzenia kontroli na miejscu na 
terenie gospodarstwa przez upoważnionych 
urzędników. 

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa (ARiMR) jest odpowiedzial-
na za kontrole wymogów wzajemnej zgod-
ności w zakresie spełniania przez rolnika 
wymagań dobrej kultury rolnej oraz ochro-
ny środowiska naturalnego. Natomiast za 
kontrole wzajemnej zgodności w zakresie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt będzie 
odpowiedzialna Inspekcja Weterynaryjna.

Trzeba wyjaśnić, że wymogi wzajem-
nej zgodności nakładające na rolników 
prowadzących gospodarstwa obowiązek 
przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej  

i zarządzania gospodarstwem rolnym w spo-
sób, który nie stwarza zagrożeń dla zdrowia 
ludzi i zwierząt oraz środowiska natural-
nego, zostały uregulowane w polskim pra-
wodawstwie. Nowością jest natomiast to, 
że rolnika, który złożył wniosek w ARiMR  
o przyznanie jednej z wymienionych wyżej 
płatności, może odwiedzić kontroler, aby 
sprawdzić czy w gospodarstwie przestrzega-
ne są wymogi wzajemnej zgodności. Każda 
stwierdzona niezgodność będzie oceniana 
pod kątem dotkliwości, zasięgu, trwałości 
i ewentualnej powtarzalności. Kontrolerzy 
w pierwszej kolejności będą musieli ocenić, 
czy stwierdzona niezgodność z wymogami 
wynika z nieumyślnego działania rolnika 
(zaniedbanie), czy też jest umyślnym dzia-
łaniem. 

W przypadku, gdy stwierdzona niezgod-
ność będzie wynikała z zaniedbań rolnika, 
obniżka płatności wyniesie 3% całkowitej 
kwoty płatności bezpośrednich. Na pod-
stawie raportu z kontroli może być wydana 
decyzja o obniżeniu skali potrącenia do 1% 
lub podwyższeniu do 5% całkowitej kwo-
ty. W uzasadnionych przypadkach możliwe 
jest odstąpienie od nałożenia sankcji finan-
sowych. 

Natomiast w przypadkach, gdy kontro-
lerzy stwierdzą powtarzające się niezgod-
ności, nałożona sankcja będzie trzykrotnie 
wyższa, ale nie może przekroczyć 15% 
całkowitej kwoty płatności bezpośrednich 
(procent potrącenia zostanie pomnożony 
przez trzy).

W tych przypadkach, gdy kontrole-
rzy stwierdzą, że rolnik celowo dopuścił  
w swoim gospodarstwie do niezgodności  
z zasadami cross compliance, nałożona 
sankcja będzie obniżała kwotę należnej 
płatności obszarowej o 20%. W takich przy-
padkach ARiMR może, na podstawie oceny 
zawartej w protokole z czynności kontrol-
nych, wydać decyzję o obniżeniu nakłada-
nych sankcji do poziomu 15% płatności lub, 
w drastycznych przypadkach, może całko-
wicie pozbawić rolnika dopłat. 

Biuro Prasowe ARiMR

To trzeba wiedzieć !

Mogą być sankcje dla rolników
Od 2009 roku rolników obowiązują dodatkowe kryteria z zakresu ochro-

ny środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Polska  wprowadza tzw. 
Wymogi Wzajemnej Zgodności.

Urząd Gminy Strawczyn informu-
je, że zgłoszenia o awariach oświetlenia 
ulicznego są przyjmowane w budynku 
urzędu, pok. nr 13 lub pod nr tel.: 41 30 
38 002, w.52

***
17 lutego br., o godzinie 10.00,  

w  Gminnym Ośrodku Kultury w Straw-
czynie, odbędzie się spotkanie  z  Piotrem 
Molasym - instruktorem Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 

Celem spotkania jest zapoznanie osób, 
które zgłosiły się na kurs ratownika, z wy-
mogami jakie muszą spełnić przyszli ra-
townicy. Wszystkie osoby, które zgłosiły 
swoją kandydaturę na ratownika, muszą 
być obecne na spotkaniu.

Komunikaty
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Zawody przeprowadzono w trzech kate-
goriach: juniorzy: 12 osób, seniorzy: 15 osób 
oraz w kategorii dziewcząt udział wzięły  
4 uczestniczki.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Seniorzy: I miejsce - Mieczysław No-

wek - Chełmce, II -  Karol Picheta - Prom-
nik, III - Krzysztof Stępień – Promnik.

Juniorzy: I miejsce – Przemysław 
Kozieł - Chełmce, II - Karol Cisowski - 
Strawczynek, III - Paweł Kołodziejczyk 
- Promnik.

Dziewczęta: I miejsce - Marlena Koło-
dziejczyk – Promnik, II - Patrycja Koło-
dziejczyk - Promnik, III - Katarzyna Ko-
łodziejczyk - Promnik.

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody 
rzeczowe, pozostali uczestnicy - upominki. 
Nagrody ufundował GOK Strawczyn.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

X edycja gali Liderzy Regionu

Chełmce górą !
W sali gimnastycznej ZPO w Prom-

niku, 21 stycznia br., przeprowadzono 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego, w któ-
rym uczestniczyło 30 zawodników.

W grupie młodszej - kl. IV i młodsze, 
wśród dziewcząt zwyciężyła Ola Stolarczyk 
przed Emilią Szczerek i Kingą Pałką a wśród 
chłopców wygrał Dominik Gumuła przed 
Wiktorem Żelaznym i Sebastianem Gumułą 
-wszyscy z Porzecza.

W grupie starszej (kl. V-VI) wśród 
dziewcząt zwyciężyła Sara Domagała  

Turniej „O Błękitną Wstęgę Bobrzy”
Już po raz dziesiąty (tradycyjnie w czasie ferii), w Szkole Podstawowej w Porze-

czu odbył sie Turniej Tenisa Stołowego „ O Błękitną Wstęgę Bobrzy”. W zawodach, 
organizowanych przez Szkołę Podstawową i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„ Radość” w Porzeczu, uczestniczyły dzieci z gmin: Masłów, Zagnańsk, Strawczyn  
i Miedziana Góra - w sumie  30 osób.

z Wiśniówki przed Anitą Gumułą z Po-
rzecza i Marleną Szlabs z Chełmiec  
a wśród chłopców wygrał Patryk Gzik  
z Wiśniówki, przed Wojciechem Żołowi-
czem z Porzecza i Pawłem Kwietniem  
z Oblęgorka. 

Zwycięzcy otrzymali statuetki, najlepsi - 
medale a wszyscy uczestnicy  upominki.

W finale zagrały drużyny: BLASZKI 
STRAWCZYNEK – RAFAX, zaś oo trzecie 
miejsce: STRAWCZYN PLUS - LAMBA-
DA.

Mecz finałowy zakończył się wynikiem 
remisowym 3:3 i w rzutach karnych lepsza 
okazała się drużyna BLASZKI STRAW-
CZYNEK, która wygrała rezultatem: 3:1.

Trzecie miejsce zajęła drużyna STRAW-
CZYNA PLUS, pokonując zespół LAMBA-
DY STRAWCZYN.

Grali w piłkę nożną, halową
W dniach 6 - 7 lutego br., w  sali gimnastycznej w Strawczynie, Gminny 

Ośrodek Kultury zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej. W turnieju uczest-
niczyło 12 drużyn, które podzielone zostały na trzy grup.

Statuetkę oraz dyplom wręczyli Roberto-
wi Dziubeła – właścicielowi firmy – wicemi-
nistr gospodarki Rafał Baniak oraz redaktor 
naczelny „Echa Dnia” (organizator konkursu) 
Stanisław Wróbel. Sukcesu gratulowali m.in.: 
marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas oraz wojewoda świętokrzyski – Bo-
żentyna Pałka – Koruba. Tego wieczoru 
statuetki, w różnych kategoriach,  odebrało 
20 przedstawicieli wyróżnionych firm.

Jak można było usłyszeć w uzasadnieniu 
tego wyróżnienia od spikera gali, DEFRO, to 
najnowocześniejsze technologie, precyzja, ja-
kość, wzornictwo, ergonomia, oszczędność, 
ekologia i pasja. Wszystkie te cechy dotyczą 
produkcji wysokiej jakości kotłów centralne-
go ogrzewania oraz profesjonalnych betonia-
rek.

Ostatnie lata przyniosły przedsiębiorstwu 
prawdziwy rozkwit i imponującą rynkową 

Najwięcej bramek w turnieju strzelił 
Mirosław Gałęziowski - 18. Najlepszym 
zawodnikiem uznano Bartka Sosińskiego 
z LAMBADY STRAWCZYN, a najlepszy 
bramkarz, to Paweł Picheta - RAFAX.

Dla finalistów, Gminny Ośrodek Kultury 
ufundował puchary oraz upominki.

DEFRO znowu wśród najlepszych !
Kolejny sukces zanotowało PW DEFRO z Rudy Strawczyńskiej: podczas X gali Li-

der Regionu, która odbyła się w Hotelu Kongresowym w Kielcach - 5 lutego br., firma  
z naszej gminy otrzymała tytuł Lidera Regionu 2009 w kategorii: nowe technologie.

Robert Dziubeła odbiera statuetkę Lidera Regionu od wiceministra gospodarki Rafała Baniaka. obok: Pamiątkowe zdjęcie 
Justyny i Roberta Dziubełów, podczas gali, ze znanym prezentem TV – Maciejem Dowborem, który prowadził imprezę.

ekspansję, docenioną niedawno, po raz trzeci, 
przez dziennik "Puls Biznesu", który przyznał 
DEFRO Gazelę Biznesu.

Sukcesy najlepszych firm w regionie 
uczczono podczas bankietu w Patio, gdzie ba-
wiono się do białego rana.      (Kos.)



Adresy: Gminny Ośrodek Kultury Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
                                           e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

Rozmowa z zastępcą dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Kielcach - Arturem 
Kudzia
 Jedną z dróg wyjścia z bezrobocia 

jest założenie własnej firmy, kto może ubie-
gać się o środki na podjęcie działalności go-
spodarczej?
 Zacznijmy od tego, że dana osoba ubie-

gająca się o tego typu dofinansowanie na za-
łożenie własnej firmy musi być zarejestrowana 
w Powiatowym Urzędzie Pracy, następnie nie 
prowadziła działalności gospodarczej w okre-
sie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoże-
nie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej 
przyczyny przyjęcia propozycji odpowied-
niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 
szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, 
wykonywania prac społecznie użytecznych, 
prac interwencyjnych lub robót publicznych; 
nie otrzymała w okresie 5 lat poprzedzających 
złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy 
lub innych funduszy publicznych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej lub rol-
niczej; nie otrzymała dotychczas z Funduszu 
Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej oraz nie była w okresie 
2 lat przed złożenia wniosku skazany za prze-
stępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 Na co bezrobotny może przeznaczyć 

te pieniądze?
 Od czerwca 2009 roku bezrobotny 

może ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 
18 tys. zł, środki te może przeznaczyć w szcze-
gólności na zakup maszyn i urządzeń, narzędzi, 
przedmiotów niezbędnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej, adaptację lub re-
mont lokalu oraz reklamę.
 A czy są jakieś przeciwwskazania na 

co tych środków nie możemy wydać?
 Tak, są pewne ograniczenia w wydat-

kowaniu tych środków, nie można ich prze-
znaczyć: na zakup akcji, obligacji, udziałów  
w spółkach, na kaucje, zaliczki; na zakup nieru-
chomości, w tym zakup ziemi; na zakup auto-
matów; zakup samochodów osobowych, zakup 
pojazdów przeznaczonych do transportu.
 Czy tego typu możliwość pomocy Po-

wiatowego Urzędu Pracy cieszy się dużym 
zainteresowaniem ?
 Do tej pory od początku ubiegłego roku 

podpisaliśmy z osobami bezrobotnymi z nasze-
go powiatu już ponad 200 umów na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Bezrobotni zakłada-
li głównie firmy remontowo-budowlane, ale 
również dużym zainteresowaniem cieszyła się 
taka działalność jak: sklepy spożywcze usługi 
fryzjersko-kosmetyczne i usługi fotograficzne.     

Wnioski można pobrać w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kielcach na ul. Kolberga 
4 lub ze strony internetowej urzędu:

www.pupkielce.pl

Jak otworzyć  
działalność  

gospodarczą ?

DROGI WOJEWÓDZKIE
Całość prac związanych z zimowym 

utrzymaniem  dróg wojewódzkich, tj. droga 
nr 786 (Promnik) i 748 (Bugaj, Chełmce, 
Strawczynek, Strawczyn, Ruda Strawczyń-
ska) na terenie gminy Strawczyn prowadzi 
Obwód Drogowy nr 1 Zgórsko

W siedzibie ŚZDW Kielce oraz w ob-
wodach drogowych prowadzone są dyżury 
zimowego utrzymania: - w ŚZDW w Kiel-
cach, ul. Jagiellońska 72 - dyżur w godz. 
600 - 2200, w obwodach drogowych - dyżury 
całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg wo-
jewódzkich udziela dyżurny Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pod 
numerami telefonów: (041) 347-04-92, 
347-04-71,-80,-81,-90,-91

Telefon dyżurny w Obwodzie Drogo-
wym nr 1 Zgórsko: (041)346 52 23

DROGI POWIATOWE  
W siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach oraz w obwodach dro-

gowych  prowadzone są dyżury zimowego 
utrzymania: w  PZD Kielce, ul. Miła 73 – 
dyżury całodobowe, w obwodach drogo-
wych   – dyżury  całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg po-
wiatowych udziela dyżurny Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kielcach pod numerami 
telefonów: (041) 345-64-12,  345-63-98,  
345-63-99, telefon dyżurny w Obwodzie 
Drogowym Strawczynek: (041) 303-87-77

Długość dróg powiatowych na terenie 
gminy Strawczyn - 45,1 km

DROGI GMINNE
Prace związane z zimowym utrzyma-

niem  dróg gminnych, o łącznej długości 
79,28 km, wykonuje Przedsiębiorstwo 
Usługowo – Produkcyjno – Handlowe Za-
pała Jarosław.  Interwencje w sprawie zi-
mowego utrzymania dróg są przyjmowane 
pod nr tel.: Urząd Gminy Strawczyn – (41) 
30 38 002 w. 52 lub 603 540 539, Przed-
siębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – 
Handlowe Zapała Jarosław  - 501 985 126 
- dyżur  całodobowy.

Gdzie interweniować ?

Zimowe utrzymanie dróg
Zima nie odpuszcza: opady śniegu, zamiecie, mróz, to główni wrogowie dro-

gowców oraz kierowców. Czasami drogi są w takim stanie, że trzeba interwenio-
wać, by je doprowadzić do porządku. Gdzie to czynić ?

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH
w ramach którego

OGŁASZAMY NABÓR
 (zgłoszenia do 28 lutego 2010 r.)

 NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE  
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH PROW  

NA LATA 2007 – 2013.

Do udziału zapraszamy osoby bezrobotne  
i osoby pracujące z całego powiatu kieleckiego. 

Konferencja będzie organizowana:

16.04.2010 r., godz.: 16.00 – Strawczyn,  
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 16

Wszelkich informacji na temat zasad uczestnictwa  
w Projekcie udziela:

Biuro Naboru i Obsługi Projektu  
„Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Zapraszamy do udziału w projekcie:

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich
 ul. Turystyczna 57B, 26-050 Zagnańsk

tel. 511 549 535 
Artur Kudzia - tel. 512 139 761

www.srdw.pl
razem.zagnansk@gmail.com


