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Skończyła się wakacyjna laba! - czytaj na str. 2

dokończenie 
na str. 3

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 

Zawodnicy OSP Promnik w trakcie tzw. „bojówki”.

OSP Promnik  
najlepsza !

Na boisku gminnym w  Strawczynie, 5 września br., 
odbyły się doroczne, gminne zawody sportowo-pożarnicze, 
w których uczestniczyły: dziewczęca Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza ze Strawczyna, chłopięce MDP ze Straw-

czyna i Promnika 
oraz cztery dru-
żyny seniorskie: 
Strawczyn, Prom-
nik, Oblęgorek 
i Chełmce.

Starostowie dożynek: Zuzanna Stępień oraz Tadeusz Czarnec-
ki za chwilę przekażą wójtowi gminy bochen chleba upieczony 
z tegorocznych zbiorów zboża.

Goście honorowi dożynek i Strawczynady 2010.

Strawczynada 2010
Rolnikom podziękowano za trud

Krewniacy nie zawiedli ! - czytaj na str. 5-10
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Warto przypomnieć, że bieżący rok 
szkolny jest drugim rokiem realizowania 
nowej podstawy programowej w szkole 
podstawowej i gimnazjum. Nową podsta-
wę realizują klasy: O, I i II. Trzecia klasa 
realizuje starą podstawę programową. pro-
jekty organizacyjne szkół, które prowadzą 
nauczanie w klasach łączonych, są przy-
gotowane do zatwierdzenia, łącząc klasę 
I z II. W związku z tym rozłączona zostaje 
klasa 0 i klasa III.

W Zespole Placówek Oświatowych 
w Strawczynie

Inauguracja roku szkolnego w ZPO 
w Strawczynie poprzedzona została uro-
czystą mszą święta odprawioną przez ks. 
G. Kutę w kościele parafialnym. Wzięli 
w niej udział: uczniowie, rodzice, na-
uczyciele i dyrekcja placówki.    

Oficjalnego otwarcia nowego roku 
szkolnego dokonała dyrektor Jadwiga 
Elżbieta Błaszczyk, która serdecznie 
powitała wszystkich wychowanków, ich 
opiekunów, gości, grono pedagogiczne 
i pracowników szkoły  zgromadzonych 
w sali gimnastycznej ZPO w Strawczy-
nie. Szczególnie gorąco zostali powitani 
uczniowie, którzy po raz pierwszy prze-
kroczyli progi szkoły w Strawczynie. Pani 
dyrektor poprosiła starszych wychowan-
ków, by otoczyli opieką swych młodszych 
kolegów tak, aby wzajemne ich relacje 
oparte były na zasadach szacunku, zaufa-
nia, tolerancji i przyjaźni. Uczniowie klas 
pierwszych gimnazjum przydzieleni zo-
stali imiennie do konkretnych oddziałów 
klasowych i zapoznani z wychowawcami. 
Dyrektor placówki przypomniała ponadto, 
że szkoła to miejsce, w którym młodzież 
uczy się obowiązkowości, odpowiedzial-
ności i współpracy oraz życzyła wszyst-
kim uczniom umiejętności rozsądnego 
korzystania ze zdobytej wiedzy, wytrwa-
łości w jej poszerzaniu i ambitnego wy-
wiązywania się z powierzonych obowiąz-
ków. Poprosiła również wychowanków, by 
szanowali mienie szkolne, z którego będą 
na co dzień  korzystać i docenili fakt, że 
w szkole podczas wakacji przeprowadzo-
ny został remont, w wyniku którego m.in. 
wymieniono posadzki i kaloryfery. 

Na zakończenie swojego wystąpie-
nia dyrektor przeczytała, skierowany do 
wszystkich uczniów, list od Rzecznika 
Praw Dziecka – Marka Michalaka, któ-
ry przypomniał, że wszystkie dzieci, czyli 
osoby, które nie ukończyły osiemnastego 

roku życia, mają prawo być wysłuchane 
w każdej sprawie ich dotyczącej, nikt nie 
ma prawa ich obrażać, bić, poniżać, ani 
wykorzystywać. Podkreślił, że wszyscy – 
koleżanki, koledzy, nauczyciele, rodzice 
i opiekunowie – są takimi samymi ludźmi, 
mają taką samą godność i należy im się 
szacunek. 

Następnie głos zabrał gość - Zbigniew 
Banaśkiewicz – dyrektor kieleckiego od-
działu KRUS-u, który przywiózł gimnazja-
listom niezwykłą książkę – „Pamiętnik Da-
wida Rubinowicza”. 46 tys. egzemplarzy 
tej pozycji  zostało bezpłatnie przekaza-
nych uczniom gimnazjów dzięki inicjaty-
wie marszałka województwa świętokrzy-
skiego Adama Jarubasa i Kuratorium 
Oświaty w Kielcach. Zdaniem święto-
krzyskiego kuratora oświaty, Małgorza-
ty Muzoł, pamiętnik  ten spowoduje, iż 
młodzież  bardziej refleksyjnie spojrzy na 
swoje codzienne życie, na zachowania wo-

bec kolegów, na kształtowanie przyszłości. 
Zbigniew Banaśkiewicz zachęcił wszyst-
kich uczniów gimnazjum do przeczytania 
tej wartościowej książki obrazującej dzieje 
małego chłopca i jego żydowskiej rodziny 
podczas straszliwych lat okupacji.

Po uroczystym otwarciu roku szkolne-
go uczniowie spotkali się ze swymi wy-
chowawcami, którzy podali im plan lekcji 
na najbliższe dni nauki.

W Zespole Placówek Oświatowych 
w Promniku

1 września 2010 roku, w Zespole 
placówek Oświatowych w Promniku, 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego. Przybyłych po wakacyjnej 
przerwie uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców, powitała uroczystym przemówie-
niem dyrektor Elżbieta Gieroń. 

Dyrektor szkoły złożyła uczniom i na-
uczycielom serdecznie życzenia na nowy 
rok szkolny 2010/2011 i przekazała rado-
sną nowinę, dotyczącą realizacji programu 
„Comenius”, jego kontynuacji w szkole 
podstawowej i rozpoczęciu nowego w gim-
nazjum. Tę wiadomość wszyscy przyjęli 
z entuzjazmem.

Pani dyrektor nawiązała do tragicznej 
daty 1 września 1939 roku i wydarzeń, któ-
re miały miejsce 71 lat temu, kiedy to dzie-
ci w naszym kraju nie poszły do szkoły, 
ponieważ  Niemcy zaatakowali nasz kraj. 

Po zakończeniu przemówienia, wycho-
wawcy udali się do sal ze swoimi klasami, 
gdzie przekazali wychowankom najważ-
niejsze informacje, dotyczące nowego 
roku szkolnego, planu zajęć oraz bezpie-
czeństwa. (M.Z.)

W ZPO  Oblęgorek 
1 września w Zespole Placówek 

Oświatowych w Oblęgorku uroczyście 
powitano nowy rok szkolny. Na początku 
uczniowie klasy III przygotowali przed-
stawienie na pożegnanie lata, a szkolne 
tancerki pokazały swój talent.  

Potem przyszedł czas na uczczenie 
wybuchu II wojny światowej. Gimna-
zjaliści przypomnieli historię  tych wy-
darzeń, a potem przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego, wraz z delegacją 
zuchów, uroczyście przeszli pod pomnik 
ofiar zbrodni katyńskiej, by oddać hołd 
poległym i zapalić znicze. Po tej uroczy-
stej chwili zabrała głos p. dyrektor- Hen-
ryka Cisowska, która z wielką radością 
przywitała rodziców, nauczycieli oraz brać 
uczniowską, zwłaszcza najmłodszych – 
przedszkolaków oraz nowych gimnazjali-
stów – absolwentów Szkoły Podstawowej 
w Chełmcach. Wszystkich poinformowała 
o zmianach, jakie przyniesie ten rok szkol-
ny. Uczniom życzyła sukcesów w nowym 
roku i ogromnego zapału do pracy i nauki. 
Następnie zaprosiła uczniów na spotkanie 
z wychowawcami, podkreślając, że gim-
nazjalistom zostaną wręczone prezenty – 
książka „Pamiętnik Dawida Rubinowicza”, 
którą, według p. dyrektor, każdy powinien 
przeczytać.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 

Skończyła się wakacyjna laba
Ponad 26 tysięcy uczniów w pow. kieleckim rozpoczęło 1 września br. nowy 

rok szkolny 2010/2011. W tej liczbie są również dzieci z naszej gminy: w 7 szko-
łach podstawowych rozpoczęło nowy rok  872 uczniów, w tym 120 – w klasie 
pierwszej. W trzech gimnazjach do szkoły przyszło  425 uczniów, w tym 133 do 
klasy III. Ci uczniowie za rok opuszczą placówki w naszej gminie, by rozpocząć 
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Ogółem nowy rok szkolny rozpoczęło 
w naszej gminie 1297 uczniów i 116 przedszkolaków.

Występ dzieci klasy III ZPO w Oblęgor-
ku, w spektaklu na pożegnanie lata.

Delegacja uczniów szkoły w Oblęgorku 
zapaliła znicze przed pomnikiem ofiar 
zbrodni katyńskiej.
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Zawody poprzedzone zostały uroczystą zbiórką podod-
działów na boisku: komendant gminny OSP Bogdan Woź-
niak złożył oficjalny meldunek wójtowi gminy, Tadeuszowi 
Tkaczykowi, który zwrócił się do zawodników z życzeniami 
sukcesów w tej sportowej rywalizacji. Uczestników zawodów 
pozdrowił także prezes Zarządu Gminnego OSP Wiesław Pio-
trowski.

Zawody rozpoczęły dziewczęta, które pokonały sztafetę, 
czyli tor przeszkód oraz wzięły udział w „bojówce”, polegają-
cej na trafieniu strumieniem wody z gaśnic do celu. Takie same 
ćwiczenia odbyli chłopcy, z tym, że rywalizacja była tutaj 
dużo większa, bo chodziło o zwycięstwo nad przeciwnikiem. 
Sprawniejszymi okazali się chłopcy z OSP Promnik i oni zajęli 
I miejsce, pokonując Strawczyn.

Prawdziwych emocji dostarczyli seniorzy: na pierwszy 
ogień poszli ochotnicy z Promnika, radząc sobie doskonale na 
torze przeszkód, gdzie trzeba było pokonać m.in.: rów, równo-
ważnię, płotek i „ścianę płaczu”, rozwinąć węże i dopiąć prą-
downice. A wszystko to na czas, na torze o długości 350 me-
trów. O wszystkim miała jednak zadecydować tzw. bojówka, 
polegająca na odpaleniu motopompy, stworzeniu linii ssawnej 
oraz tłocznej, połączeniu węży i trafieniu strumieniem wody 
do tarczy oraz kilku palików. I tutaj ochotnicy z Promnika oka-
zali się bezkonkurencyjni, pozostawiając za sobą drużyny ze 
Strawczyna, Chełmiec oraz Oblęgorka.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali od wójta gminy 
oraz prezesa OSP cenne nagrody rzeczowe. Gospodarz gminy 
pocieszył przegranych, stwierdzając, że rok może być inaczej 
oraz złożył gratulacje strażakom z Promnika, dowodzonymi 
przez druha Kamila Snocha. 

– Liczę – powiedział wójt – że równie znakomicie wystąpi-
cie na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych i przy-
wieziecie stamtąd dobre miejsce.

Zawody skończyły się spotkaniem towarzyskim, gdzie roz-
patrywano nie tylko sukcesy, ale także błędy w wykonywaniu 
poszczególnych czynności, zyskując punkty karne. 

Zawody prowadził sędzia – kpt. Sławomir Bęben z PSP 
Kielce. (Kos.)

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 

OSP Promnik  
najlepsza !

Zwycięska drużyna OSP z Promnika. Zawodnicy OSP Chełmce tworzą tzw. 
linię ssawną.

Ochotnicy z OSP w Oblęgorku podczas tzw. „bojówki”.

Nagrody rzeczowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
dziewcząt ze Strawczyna.

dokończenie ze str. 1
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Pomoc materialna ma charakter so-
cjalny. Świadczeniami o charakterze so-
cjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek 
szkolny.

Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepu-

blicznych o uprawnieniach szkół publicz-
nych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchaczom publicznych kolegiów na-
uczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych – do czasu ukończenia 
kształcenia nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 24 roku życia.

b) wychowankom publicznych i nie 
publicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży, a także dzieciom 
i młodzież upośledzonym umysłowo ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami reali-
zację odpowiednio obowiązku szkolnego 

Wnioski złożone, czekamy na decyzje

W Świętokrzyskiem pieniądze jeszcze są

Europejskie Dni Dziedzictwa

Pomoc materialna rodzinom uczniów

Rolnicy chcą zakładać własny biznes na wsi

Wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2010/2011 przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie gminy Strawczyn, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł (netto) 
miesięcznie.

i obowiązku nauki – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki

Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej wynikającej z niskich docho-
dów na osobę w rodzinie, w szczególności 
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełnienia funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna.

 Zasiłek szkolny może być przyznany 
uczniowi znajdującemu się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 
przyznaje wójt gminy na wniosek rodziców 
albo pełnoletniego ucznia lub odpowiednio 
dyrektora szkoły/kolegium. 

Wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2010/2011 wraz 
z załącznikami można było składać w ter-
minie od 1 do 15 września w Urzędzie 
Gminy w Strawczynie Informacja na ten 
temat była opublikowana m.in. na stronie 
internetowej gminy.

Decyzje będą wydawane na podstawie 
złożonego wniosku wraz z załącznikami na 
podstawie, których zostanie ustalony do-
chód rodziny w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku lub w przypadku utraty 
dochodu z miesiąca, w którym wniosek zo-
stał złożony, bez względu na tytuł i źródło 
ich uzyskania.

Termin wypłacenia stypendiów uza-
leżniony jest od otrzymania środków od 
wojewody świętokrzyskiego, co może 
nastąpić nawet pod koniec tego roku.

Limity na działanie „różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” zo-
stały wyczerpane w woj. opolskim, pomor-
skim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, 
warmińsko-mazurskim, wielkopolskim 
i zachodniopomorskim. W pięciu ostat-
nich już w pierwszym dniu przyjmowania 
wniosków - 24 sierpnia - została zagospo-
darowana cała pula środków. 

Nadal sporo pieniędzy czeka na rolni-
ków w województwach: podkarpackim, 
łódzkim, małopolskim, lubelskim i świę-
tokrzyskim. 

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba 
mieć dobry pomysł na prowadzenie do-
datkowej działalności gospodarczej i zło-
żyć poprawnie wypełniony wniosek, by 
otrzymać unijne wsparcie pozwalające na 
osiąganie dodatkowych dochodów w go-
spodarstwie. Fundusze unijne - firmy i in-
stytucje doradcze 

W tym roku wsparcie działalności nie-
rolniczej wynosić będzie 676,4 mln zł. Jest 
to kwota dwukrotnie wyższa od pierwotnie 
przewidzianej. Decyzję o jej zwiększeniu 
podjął minister rolnictwa. Dzięki temu na 
pomoc finansową może liczyć około 7 tys. 
rolników oraz ich małżonków bądź do-
mowników, czyli mniej więcej tyle samo 
osób, ile ją otrzymało w poprzednich na-
borach w 2008 i 2009 roku. 

Na założenie własnej działalności na 
wsi, ale poza rolnictwem, rolnik może do-

stać do 100 tys. zł, pieniądze te mogą po-
kryć do 50 proc. tzw. kosztów kwalifiko-
wanych. Jednak zanim beneficjent otrzyma 
je z Agencji, musi wyłożyć własne środki 
i realizować pomysł. 

Zakres działań, na które można uzy-
skać dofinansowanie, jest bardzo szeroki. 
Rolnik może dostać pieniądze np. na dzia-
łalność polegającą na świadczeniu usług 
dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
a także dla ludności. Może to być handel 

hurtowy lub detaliczny, agroturystyka, 
przetwórstwo produktów rolnych lub le-
śnych, wytwarzanie produktów energe-
tycznych z biomasy, opieka nad dziećmi. 
Pomocą objęte są działania w zakresie ra-
chunkowości, doradztwa oraz usług infor-
matycznych. 

Oddziały ARiMR przyjmują wnioski 
do przekroczenia limitu określonego na 
województwo o 20 proc., ale nie później 
niż do końca roku.

Ponad 4850 wniosków o dofinansowanie własnego biznesu na wsi wpłynęło do końca sierpnia br. do Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W kilku województwach pula pieniędzy została już wyczerpana - poinformował 
Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

„Od pomysłu do przemysłu” - to temat 
przewodni tegorocznych Europejskich Dni 
Dziedzictwa. W regionie świętokrzyskim 
obchody zaplanowano na dwa wrześniowe 
weekendy: 11-12 i 18-19 września.  W tym 
czasie odbywać się będą: lekcje muzealne, 
zorganizowane zostaną wystawy, sesje po-
pularnonaukowe, pikniki i dni otwarte.  

Europejskie Dni Dziedzictwa mają na 
celu promocję zabytków, tradycji i lokal-
nych obyczajów. W ramach obchodów 
organizowane są dni otwarte w obiektach 
zabytkowych, tematyczne wystawy w mu-
zeach, instytucjach kultury i bibliotekach, 
sesje popularnonaukowe, pikniki historycz-
ne i festyny. Wszystkie imprezy w ramach 
EDD są bezpłatne, a instytucje biorące 

w przedsięwzięciu udział nie czerpią z tego 
korzyści.

Temat tegorocznej edycji Europejskich 
Dni Dziedzictwa „Od pomysłu do przemy-
słu”, zwraca uwagę na obiekty przemysło-
we, fabryki, warsztaty rzemieślnicze oraz 
wszelkie zabytki techniki, które często są 
niedoceniane i niszczone.

W ramach organizowanych przedsię-
wzięć można  pokazać polską myśl technicz-
ną, dzieła i sylwetki polskich wynalazców 
i projektantów, przykłady naszego oryginal-
nego wzornictwa, a także przypomnieć giną-
ce zawody, obecnie często już zapomniane, 
tradycje, święta i obrzędy związane z dzia-
łalnością produkcyjną itp. Więcej informacji 
na stronie www.edd.com.pl.

„Od pomysłu do przemysłu”
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Jak co roku, odbyły się tradycyjne 
dożynki, wręczono puchar Człowiekowi 
Roku, wyróżniono sportowców biorą-
cych udział w rozgrywkach piłkarskich 
o puchar wójta, przez scenę Strawczyna-
dy przewinęło się wiele zespołów arty-
stycznych, kolejne sukcesy święciła ak-
cja „Krew darem życia”. Słowem działo 
się tej niedzieli bardzo wiele. Przejdźmy 
zatem do szczegółów:

Dożynki 2010
Niedzielne uroczystości rozpoczęła 

msza św. w kościele parafialnym, p.w. 
WNMP, w intencji rolników, celebrowa-
na przez ks. proboszcza Tadeusza Szota 
i ks. Stanisława Pichety. Po jej zakoń-
czeniu dożynkowy korowód, złożony: 
z  kolumny motocyklistów Kieleckiego 
Klubu Motorowego, gminnej orkie-
stry dętej, pod batutą Michała Leśnika 
i  kompanii honorowej OSP, starostów, 
wieńców dożynkowych, gospodarzy 
gminy, gości honorowych oraz miesz-
kańców przemaszerował ulicą Żerom-
skiego na boisko gminne, gdzie odbyły 
się główne uroczystości dożynkowe.

Wieńce dożynkowe, przygotowa-
ne dużym wysiłkiem i nakładem pracy 
przez mieszkańców Promnika i Oblęgo-
ra, zostały ośpiewane przez zespół „Ja-
gienki” z Oblęgorka”, po czym starosto-
wie dożynek: Zuzanna Stępień - żona 
sołtysa i radnego z Promnika oraz Ta-
deusz Czarnecki z Oblęgora wręczyli 
gospodarzowi dożynek, wójtowi gminy 
Tadeuszowi Tkaczykowi, chleb, pro-
sząc, by dzielił go sprawiedliwie wśród 
gminnej społeczności.

- To był trudny rok, ale w większo-
ści tegoroczne zbiory w gminie zostały 
zebrane, choć żniwa jeszcze trwają – 
powiedział Tadeusz Tkaczyk. Dziękuję 
rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Bę-
dziemy robić wszystko, aby chleba nasze-
go powszedniego nikomu nie zabrakło. 

Wypowiedź wójta zebrani przyjęli 
oklaskami.

„Strawczynada dla powodzian”
Takie hasło towarzyszyło tegorocz-

nym obchodom święta gminy. Decyzją 
Rady Gminy postanowiono święto pod-
porządkować potrzebom poszkodowa-
nym przez powódź. A są one przeogrom-
ne, setkom powodzian woda zabrała 

wszystko, cały dorobek życia, zniszczy-
ła domy, gospodarstwa i uprawy. Pomoc 
w każdej formie jest przez nich przyjmo-
wana z wielką wdzięcznością. Poszko-
dowani liczą na ludzką solidarność oraz 
życzliwość. I tych cech w naszej gminie 
nie zabrakło.

Na uroczystości przybyło wielu za-
cnych gości, m.in.: poseł na Sejm RP 
- Henryk Milcarz, prezydent Kielc - 
Wojciech Lubawski wraz z małżonką, 
dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego - Zbigniew Banaśkiewicz, 
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
- Jerzy Komorniczak, przedstawicie-
le władz wojewódzkich, radni i sołtysi. 
Wszystkich powitali gospodarze gminy: 
wójt Tadeusz Tkaczyk oraz przewodni-
czący Rady Gminy Wiesław Piotrowski. 

Szczególnie serdecznie przywitano 
niemieckich przyjaciół gminy, małżeń-
stwo Harrego i Waltraud Rathke z Gra-
sellenbach, którzy od lat współpracują 
ze Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” 
w Strawczynie, wspierając finansowo 
ubogą młodzież. Wójt gminy wręczył 
zacnym gościom grawerton z podzięko-
waniem za dotychczasową współpracę, 
były także kwiaty. W rewanżu Harry Ra-
thke przekazał wójtowi pamiątkowy me-
dal. Były okolicznościowe wystąpienia 
i zapowiedź dalszej, owocnej współpra-
cy, polegającej m.in. na wymianie grup 
młodzieżowych.

Jerzy Kowalczyk  
– Człowiekiem Roku 2010

Strawczynada stała się okazją do 
wręczenia dorocznego tytułu Czło-
wieka Roku.  W 2010 roku tytuł ten 
przypadł Jerzemu Kowalczykowi 
– długoletniemu prezesowi Klubu 
Sportowego Lechia Strawczyn. Jest 
to uhonorowanie trudu i sponsorowa-
nia piłkarzy, którzy, po raz pierwszy 
w dziejach gminy,  awansowali do IV 
ligi piłkarskiej.

Wręczając tytuł, wójt Tadeusz Tka-
czyk pogratulował prezesowi klubu suk-
cesów oraz życzył... kolejnych awansów 
drużyny w rozgrywkach ligowych.

Jerzy Kowalczyk, osoba niezwykle 
skromna, przyjął te splendory z dużym 
wzruszeniem, dziękując za to wyróżnie-
nie.

Tradycją jest turniej piłkarski o ,,Pu-
char Wójta” rozgrywany od czerwca z fi-
nałem przed ,,Strawczynadą”. Tegorocz-
ny laur zdobyła drużyna z Promnika, 
drugie miejsce zajął Strawczynek, trze-
cie - Brynica, czwarte - Chełmce. Naj-
lepszy strzelec - Dominik Kasprzyk, 
Strawczynek, najlepszy bramkarz - Pa-
weł Urbańczyk, Promnik. 

Miłym gestem było przekazanie 
nagród przez kapitana zwycięskiej dru-
żyny na rzecz powodzian.

Strawczynada 2010
Rolnikom podziękowano za trud

Krewniacy nie zawiedli !
Tegoroczna Strawczynada trwała wprawdzie tylko jeden dzień - 22 sierpnia (ze względu na nieszczęście powodzian  

w naszym regionie nie chciano obchodzić święta gminy zbyt hucznie), ale liczbą wydarzeń tego dnia można by obdzielić 
co najmniej kilka świąt. 

Korowód dożynkowy ze starostami podąża na boisko gminne.

dokończenie na str. 6
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Występy, konkursy,  
atrakcje dla dzieci i młodzieży

Po części oficjalnej sceną przy bo-
isku gminnym zawładnęli artyści: 
Gminna Orkiestra Dęta po raz kolejny 
dała dowód coraz większego kunsztu 
muzycznego. Zespół, złożony głównie 
z młodych ludzi, w ciągu stosunkowo 
krótkiego czasu, poczynił ogromne po-
stępy w poziomie artystycznym. Coraz 
szerszy repertuar oraz wyższy poziom 
artystyczny został doceniony przez pu-
bliczność, która każdy utwór nagradzała 
szczerymi brawami i podziwem dla mło-
dych muzyków. Niewątpliwą atrakcją 
orkiestry jest własny zespół uroczych 
cheerleaderek. 

Bardzo życzliwie uczestnicy gminne-
go festynu przyjęli także występ zespołu 
„Jagienki” z Oblęgorka, który też legi-
tymuje się stosunkowo młodym stażem 
a prezentuje się jakby ludowy repertuar 
wykonywał od wielu lat. Także i jemu 
nie skąpiono braw.

Discopolowy repertuar lubelskiego 
zespołu „Fokus”, jak zwykle, przypadł 
publiczności do gustu, tym bardziej, że 
lider zespołu potrafił wciągnąć do zaba-
wy nie tylko młodą widownię.

Publiczność z sercem przyjęła występ 
uczestników warsztatów terapii zajęcio-
wej – osób niepełnosprawnych z Fani-
sławic, brawami podziękowano także za 
występ rodzimym zespołom młodzieżo-
wym. Atrakcją zawsze są występy kaba-

retów, rozbawiających publiczność. Ka-
baret DNO zrobił to bardzo udanie.

W przerwach między występami ze-
społów odbywały się ciekawe konkursy 
dla dzieci i dorosłych, m.in. cieszący się 
dużym zainteresowaniem widowni quiz 
małżeński. Dostarczyły one sporo zaba-
wy i uciechy.

Po raz pierwszy na festynie gościł sa-
lon gocartów, który cieszył się dużym za-
interesowaniem, zwłaszcza młodych ludzi, 
ale także rodziców z małymi dziećmi.

Gwiazdą wieczoru był dobrze zna-
ny w Strawczynie, albowiem gościł 
tutaj niejednokrotnie, zespół cygański 
Don Wasyla oraz jego syna Dżianiego. 
Cygańskie standardy są bardzo lubiane 
przez wszystkich, toteż występ koloro-
wej trupy Romów przyciągnął najwięk-
szą publiczność, która wypełniła niemal 
całe boisko. Zabawa była znakomita.

Jak co roku, niewątpliwą atrak-
cją było wiejskie jadło, przygotowane 
w tym roku wprawdzie w mniejszym 
wymiarze, ale także z wielkim kunsz-
tem kulinarnym, w czym zasługa pań ze 
Strawczynka, Niedźwiedzia, Chełmiec, 
Oblęgora, Strawczyna, Promnika, Ob-
lęgorka i Strawczyna. Pyszności, z do-
datkiem swojskich nalewek, zachwyciły 
najbardziej gości honorowych, którzy nie 
żałowali komplementów pod adresem 
twórczyń tych kulinarnych wspaniałości.

Przy okazji sympatyczna sołtys 
Strawczyna Monika Jabłońska dyskret-
nie kierowała wzrok konsumentów na 
hasło: „Spójrzmy wspólnie na powodzian 

Strawczynada 2010
Rolnikom podziękowano za trud

Krewniacy nie zawiedli !
dokończenie ze str. 5

los, zjedzmy swojskie jadło, zostawiając 
pomocny grosz”. I grosza nie żałowa-
no. Tego dnia odbyła się także licytacja 
fantów  (obrazy, piłki z autografami, 
szaliki klubowe, przedmioty wykona-
ne przez bywalców świetlic wiejskich) 
na rzecz powodzian. W sumie zebrano 
prawie 6,6 tys. złotych. Kwota ta wraz 
z wpłatami od sponsorów, pieniędzmi 
z Urzędu Gminy oraz nagrodami, które 
piłkarze przekazali na rzecz powodzian 
(koce) wyniesie ok. 30 tys. zł. Pieniądze 
te zostaną przekazane dla powodzianom 
z gmin Łubnice i Bogatynia. (Kos.)

Marysia Zapala doskonale wczuła się 
w rolę tamburmajora.

Tytuł Człowieka Roku 2010 otrzymał prezes „Lechii” Strawczyn - Jerzy Kowalczyk.
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STRAWCZYNADA 2010 W FOTOGRAFII

Korowód dożynkowy otwierały quady oraz motocykliści KKM z Kielc.

W korowodzie dożynkowym goście honorowi Strawczynady: 
poseł na Sejm RP Henryk Milcarz oraz dyrektor PZD Jerzy 
Komorniczak.

Monika Jabłońska – sołtys Strawczyna, 
prezentuje hasło nawołujące do składki 
na powodzian.

Grawerton dla przyjaciół z Niemiec.

Do zgromadzonych na dożynkach przemawia prezydent Kielc 
– Wojciech Lubawski, gość honorowy Strawczynady.

Prezydent Kielc i nasz wójt próbują doskonałe potrawy „sma-
kowitego jadła”.
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STRAWCZYNADA 2010 W FOTOGRAFII

„Smakowite jadło” przyciągnęło wielu uczestników Strawczynady.

Zespół cygański, jak zwykle, cieszył sie 
ogromnym powodzeniem publiczności.

Frekwencja dopisała...

Jeden z dwóch wieńców dożynkowych.

Lubelski zespół „Focus”  otrzymał duże brawa od strawczyńskiej publiczności.

Po raz pierwszy na Strawczynadzie urządzono salon gocartów, 
które cieszyły się dużym powodzeniem nie tylko młodzieży.
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Przez całą niedzielę - 22 sierpnia br. 
- mimo iż na scenie przy boisku działy 
się ciekawe rzeczy – kolejka dawców 
prawie się nie zmniejszała a wszystkie 
leżanki, przy których pobierano krew, 
były ciągle zajęte.

Rozmawialiśmy z wieloma dawca-
mi, pytając czym się kierują, oddając to 
co mają najcenniejszego ? Odpowiedzi 
utrzymane były w podobnym duchu:

- Krew oddaję od lat, wiedząc że jest 
ona bardzo potrzebna chorym, oczekują-
cym na operację. Jestem zdrowy, dlacze-
go mam komuś nie pomóc ?

- Kiedyś krwi potrzebował w szpita-
lu ktoś mi bardzo bliski i otrzymał ją od 
anonimowego dawcy. Chcę się zrewan-
żować, może ktoś, pilnie jej potrzebują-
cy, skorzysta z mojej..?

- To wyraz ludzkiej solidarności, 
niech mój gest będzie oznaką dobrego 
serca, dobrej woli w tym dość okrutnym 
świecie...- takie odpowiedzi usłyszeli-
śmy od ludzi biorących udział  akcji.

W niedzielę, podczas Strawczy-
nady 2010, udział w akcji wzięło 217 
osób, wzbogacając bank krwi o 97,6 
litra najcenniejszego leku!

- To bardzo duży „zastrzyk”, który na 
jakiś czas wzbogaci nasz bank krwi i po-
zwoli na racjonalne jej gospodarowanie 
– mówi Mirosława Kozak – specjalist-
ka ds. marketingu i promocji krwiodaw-
stwa w Regionalnym Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. 
Niedawno mieliśmy sytuację, w której, 
w poszczególnych grupach krwi, zo-
stało zaledwie po kilka jednostek. Sy-
tuacja była dramatyczna. Dzięki takim 
akcjom i takiej postawie mieszkańców, 
jak ostatnio na Strawczynadzie, trudny, 
wakacyjny okres udało się przetrzymać. 
Jesteśmy od 10 lat bardzo wdzięczni 
mieszkańcom gminy Strawczyn za ich 
postawę i zrozumienie potrzeb chorych. 
Wiemy, że na dawców z tej gminy za-
wsze można liczyć. W tym roku przeko-
naliśmy się nie tylko na Strawczynadzie, 
ale także wcześniej, kiedy na nasz apel, 
wójt zorganizował dodatkowe akcje, na 
początku roku. Powiem wprost, nie wy-
obrażamy sobie funkcjonowania banku 
krwi bez Strawczyna...

Słów wdzięczności nie szczędzi dy-
rektor RCKiK w Kielcach Jerzy Stal-
masińki: - Proszę bardzo podziękować, 
w moim i chorych imieniu, wszystkim 
dawcom, którzy wzięli udział w naszej 
akcji. Ich postawa, to dowód, że ludzie 
mają serce i chętnie się nim dzielą. I to 
jest bardzo budujące !

Do tych podziękowań dołącza wójt 
gminy Tadeusz Tkaczyk, który również 
jest wdzięczny mieszkańcom za posta-
wę, za dobre serce, za zrozumienie idei 
honorowego krwiodawstwa. (Kos.)

Akcja „Krew darem życia”

Nie zawiedli !
I tym razem mieszkańcy naszej gminy - a także wielu przyjezdnych - nie 

zawiedli w akcji „Krew darem życia”. Już od samego rana w Centrum Kultu-
ry i Sportu w Strawczynie gromadziły się tłumy dawców najcenniejszego leku.  
I choć procedura oddawania krwi nie jest prosta, bo trzeba wypełnić sporo for-
malności, to jednak ludzi dobrego serca nie zabrakło.
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Przedsiębiorstwo Handlowo Mo-
toryzacyjno - Wielobranżowe Bogdan 
Jas Strawczyn, Zakład Produkcyjno 
Usługowy Marian Gil Hucisko, Mi-
rosław Krawiec Promnik, Usługi Sto-
larskie Mariusz Michalski Strawczyn, 
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Ge-
nowefa Kosińska Piekoszów, Przed-
siębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe Wiesław Michalski Straw-
czyn , Condite Sp. z.o.o. Kielce, Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe DEFRO 
Robert Dziubeła Ruda Strawczyńska, 
Mirosław Snoch MM MOTO s.c. Ruda 
Strawczyńska, ISKRA Zakład Bu-
dowlano -Montażowy Sp. Z o.o. Kiel-
ce, Firma H-U NOWEK Sp. J., Kiel-
ce, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
BUDOTRANS Jan Łakomiec Ruda 
Strawczyńska, Zakład Masarski Jan-
kowscy Ruda Strawczyńska, Helena 
Malicka OPTIX Ruda Strawczyńska, 
Paweł KOSIŃSKI, Tomasz KUMAŃ-
SKI Stacja Paliw Piekoszów, Zakład 
Produkcyjno Handlowo Usługowy 
Tomasz MICHALSKI Strawczyn, Te-
resa i Jerzy ZAPAŁA Oblęgorek, AN-
GELINA Agnieszka, Krzysztof Zapała 
Kielce, Zakład Piekarniczy Tomasz 
Majka Piekoszów, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe DEFRO Franciszek 

Dziubeła Ruda Strawczyńska, Przed-
siębiorstwo Usługowo – Produkcyjno 
- Handlowe Jarosław Zapała Oblę-
gorek , Zakład Ślusarsko - Kowalski 
Zygmunt Zbroszczyk Promnik, „Dom 
z Klasą” Monika i Mahmoud Oth-
man Kielce, Przedsiębiorstwo Han-
dlowe EMEKS Stanisław Krzysztofik 
Promnik, Gospodarstwo Rolne Mał-
gorzata i Styanisław Jasińscy Kor-
czyn, Wiesław Gaweł Oblęgór, Zakład 
Murarski Stanisław Pacak Kuźniaki, 
ARKADIA Dorota Ciszek-Wolder 
Strawczyn, TAKSOR-G Biuro Wycen 
Majątkowych Jadwiga Góra Kielce, 
BP Polcar Sp. z o.o. Bogdan Picheta 
Promnik, Apteka „Na Szkolnej” Ewa 
Barwińska Strawczyn, Przedsiębior-
stwo Gospodarki Odpadami Kielce, 
Bogdan Sękowski Strawczyn, Jan Ce-
dzyński Kielce, Sklep „U Bogusi” Bo-
gusława Nawrot Strawczyn, „Gomex” 
Kielce, Sklep samoobsługowy, „Gro-
szek” Strawczyn, „Kinoplex” Kielce, 
Vive Targi Kielce, Korona Kielce, KS 
Fart Kielce Kielce, Cersanit Kielce, 
KS Tęcza Społem Kielce, Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa Kielce, Teatr im. Stefana 
Żeromskiego Kielce, Grecorn Kielce, 
Agencja Reklamowa „Pirania” Kielce. 

Lista sponsorów  
Strawczynady 2010

Serdecznie dziękuję sponsorom Strawczynady 2010. W tym wyjątkowo 
trudnym roku całość wpłat przekazujemy dla powodzian – przez skrom-
niejszy program myśmy niewiele stracili a bardzo pomożemy ludziom 
w krytycznej sytuacji.

Szczerze dziękuję krwiodawcom, którzy - jak co roku - bardzo licznie 
(217 osób) dzielili się z innymi cząstką siebie.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację Strawczynady.
Księżom celebrantom za poprowadzenie mszy świętej w Kościele Pa-

rafialnym pod wezwaniem WNMP w Strawczynie. Strażakom, na których 
można liczyć i zawsze stają na wysokości zadania. Policji, która dyskretnie 
czuwała nad bezpieczeństwem, służbie zdrowia, która zabezpieczała festyn. 
Orkiestrze i zespołowi dziewczyn uświetniającym przemarsz z kościoła 
i występy na scenie – jesteście przewspaniali. Staroście i Starościnie doży-
nek, sołectwom przygotowującym wieńce dożynkowe i obśpiewującemu je 
zespołowi „Jagienki” z Oblęgorka. Paniom z poszczególnych sołectw, które 
przygotowały smaczne jadło i napitki.

Dziękuję pracownikom: Samorządowego Centrum Kultury i Sportu, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Urzędu Gminy, którzy coraz bardziej 
fachowo podchodzą do organizacji Strawczynady. Nade wszystko dziękuję 
wszystkim uczestnikom Strawczynady za piękną i wspaniałą, wspólną za-
bawę. Szczerze dziękuję

Wójt Gminy
Tadeusz Tkaczyk

Podziękowanie wójta gminy
Bożentyna Pałka - Koruba – wojewo-

da świętokrzyski -  luksusowe pióro, Igor 
Metzger – 2-tomowa encyklopedia staro-
polska, Rafał Sonik i Michał Trafiałek – 
płyty i zdjęcia z autografami, Zygmunt 
Zbroszczyk – kowalstwo artystyczne, 
Radio Kielce – bilety na koncert na Ka-
dzielni,  Halina Gołąbczak – Pela – ob-
raz „Droga na „Baranią Górę”,  Julian 
Bartosik – obraz „Stodoła przy ul. Spa-
cerowej w Strawczynie”, Tadeusz Fry-
dler – obraz  „Panorama Strawczyna”, 
piłkarze VIVE -  koszulka i piłka z auto-
grafami piłkarzy,  uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Fanisławicach – obraz,  Koro-
na Kielce - koszulka z autografami za-
wodników, Michał Sołowow (i jego pilot 
Maciej Baran - Cersanit ) - dwukrotny 
wicemistrz Europy, wicemistrz Polski – 
koszulka, czapeczka, kalendarz z auto-
grafem, Klub Sportowy „Fart Kielce” 
- piłka z autografami zawodników, Teatr 
im S. Żeromskiego - zaproszenia do te-
atru,  Kinoplex – zaproszenia do kina, 
KS Tęcza Społem - karnet na siłownię.

Organizatorzy Strawczynady serdecz-
nie dziękują ofiarodawcom za wsparcie 
imprezy.

Ofiarodawcy fantów na 
licytację i loterię fantową

Zamknięto nabór do Ośrodka Przed-
szkolnego „Oblęgorskie Skrzaty”. Na 
liście przyjętych znalazły się następu-
jące dzieci: Maria Drogosz, Bartłomiej 
Główczyński, Oliwia Dula, Kacper Zwa-
lidroga, Aleksandra Lis, Kacper Zając, 
Amelia Majos, Marcelina Bakalarska, 
Alicja Koza, Jan Głuszek,  Anna Malic-
ka, Marcelina Ciołak, Aleksander Ma-
stalerz, Mikołaj Rysiński, Magdalena 
Zapała, Mikołaj Zapała, Filip Gaj, Oli-
wier Sideł, Julia Gaj, Julia Gołda

Wykaz dzieci z listy rezerwowej: Ber-
nard Skoczylas, Filip Gołębiowski, Ja-
kub Gaweł i Adam Cisowski.

Rodzice dzieci, zarówno z listy głów-
nej, jak i rezerwowej,  odbyli już spotkanie 
informacyjne, 25 sierpnia br. w Zespole 
Placówek Oświatowych w Oblęgorku, na 
którym omówiono sprawy organizacyjne.

Dzieci przyjęte  
do Ośrodka Przedszkolnego 

„Oblęgorskie Skrzaty” 

Jak już informowaliśmy, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Strawczynie 
(parter Urzędu Gminy), tel.: 345-95-
40, zaprasza Czytelników: w ponie-
działki, w godz.: 10.00 - 18.00, we wtor-
ki: 7.30 - 15.30, w środy: 10.00 - 18.00, 
w czwartki: 10.00 - 18.00, w piątki: 
7.30 - 15.30.

GBP  
zaprasza Czytelników
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Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej zwróci 
45 proc. brutto kredytu wziętego na 
ten cel. Fundusz podpisał odpowied-
nią umowę z sześcioma bankami.

Piotr Iwaniuk ze Związku Ban-
ków Polskich poinformował, że pięć 
z nich uruchomiło procedury z wy-
przedzeniem. Kredyty na kolektory 
słoneczne ma w skali kraju obsłu-
giwać 4,5 tysiąca placówek banko-
wych.

Witold Maziarz z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zaznacza, że 
instalując kolektor słoneczny można 
uzyskać dopłatę wynoszącą maksy-
malnie 2,5 tysiąca złotych do metra 
kwadratowego urządzenia.

Koszty instalacji mogą się bardzo 
różnić, w zależności od wyboru tech-
nologii. W Chinach najprostsze takie 
urządzenie, grawitacyjno-cieczowe, 
kosztuje 100 dolarów. Chińczycy 
są również potentatami w produkcji 

dobrze sprawdzających się w Polsce 
i znacznie droższych kolektorów ru-
rowo-próżniowych.

Po zainstalowaniu kolektora sło-
necznego do ogrzewania wody, rocz-
ne oszczędności dla pięcioosobowej 
rodziny mają przekroczyć 1,5 tysiąca 
złotych. Koszt inwestycji zrealizo-
wanej z dopłatą z Funduszu powi-
nien się zwrócić po 5-6 latach. Przy 
ogrzewaniu olejem opałowym lub 
gazem, okres zwrotu będzie dłuższy 
- około 10 lat.

Latem kolektory mogą pokry-
wać w 100 proc. zapotrzebowanie 
na ciepłą wodę, zimą będzie trzeba 
ją dogrzewać korzystając z pieca na 
paliwa tradycyjne.

35 proc. właścicieli domów jed-
norodzinnych rozważa zainstalowa-
nie kolektorów słonecznych, wynika 
z badań CFk Polonia przeprowadzo-
nych na zlecenie Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Od sierpnia - kredytyTrwa Powszechny Spis Rolny

Ekologia

Dopłaty  
do kolektorów słonecznych

Od sierpnia ruszył program dopłat do kredytów na kolektory słonecz-
ne podgrzewające wodę. Do banków już zgłosiło się kilkudziesięciu chęt-
nych; są to osoby fizyczne i przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych.

Samospis internetowy, w ramach Po-
wszechnego Spisu Rolnego 2010, jest możliwy 
od 1 września do 17 października br. 

Aby dokonać samospisu, należy skorzystać 
z formularza elektronicznego on-line, uruchamiane-
go w przeglądarce internetowej, albo zainstalować 
na swoim komputerze wersję off-line tego formula-
rza, niewymagającą stałego dostępu do Internetu.

Informacje na formularzu powinny być poda-
ne wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. (chyba, 
że na formularzu zaznaczono inaczej).

Aby zalogować się do aplikacji formularza 
on-line, należy podać numer pesel (lub regon 
w przypadku użytkowników niebędących osoba-
mi fizycznymi) oraz hasło, które można utworzyć 
wypełniając formularz identyfikacyjny.

Formularz samospisu internetowego jest 
dostępny przez okres 14 dni od momentu pierw-
szego poprawnego zalogowania. W tym czasie 
użytkownik może logować się wielokrotnie, stan 
danych jest zapamiętywany. Po upływie 14 dni 
dane do logowania tracą ważność i spis w danym 
gospodarstwie zostanie dokończony drogą telefo-
niczną lub przez rachmistrza.

Szczegółowe informacje nt. Powszechnego 
Spisu Rolnego można uzyskać dzwoniąc pod 
numer Infolinii: 800 800 800 z telefonów stacjo-
narnych (połączenie bezpłatne),22 44 44 777 z te-
lefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie 
z cennikiem operatora). http://form.spis.gov.pl

Samospis

Obecnie ochrona środowiska i recyc-
ling stają się standardem, co znajduje od-
bicie także w polskim prawie (Ustawa z 20 
stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji). 

- Na rynku jest wiele firm, które sku-
pują samochody, wyciągają z nich cenne 

części, a pozostałe elementy porzucają 
na dzikich wysypiskach – mówi Marta 
Szczecińska z MB Recycling - Takie dzia-
łanie jest nielegalne i grozi karą grzyw-
ny, a ten kto korzysta z usług demontażu 
w „szarej strefie”, jest także narażony na 
wiele problemów.

1. dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość

2. dowód rejestracyjny pojazdu oraz 
kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny 
dokument potwierdzający dane zawarte 
w dowodzie rejestracyjnym,

3. dokument potwierdzający własność 
w przypadku właściciela pojazdu innego 
niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym

- W stacji demontażu dokonywane są 
niezbędne formalności związane z ka-
sacją – kontynuuje Marta Szczecińska. 
Kiedy właściciel pojazdu wycofanego 
z eksploatacji otrzymał już zaświadczenie 
o demontażu pojazdu lub zaświadczenie 
o przyjęciu niekompletnego pojazdu, to 
jest zobowiązany złożyć wniosek o wyre-
jestrowanie pojazdu. 

I na tym kończy się rola właściciela po-
jazdu. Z kolei w stacji demontażu pojazdy 
są rozbierane na części, a uzyskane ele-
menty sortowane i kierowane do przerobu 
albo odsprzedaży.

Firma MB Recycling przeprowadza 
liczne działania edukacyjne, mające na 
celu uświadomienie jakie obowiązki ciążą 
na właścicielach odpadów, a szczególnie 
zużytych pojazdów. Działa także specjalna 
infolinia: 606 100 100, gdzie można uzy-
skać porady i konsultacje z zakresu kasacji 
i prawidłowej gospodarki wyeksploatowa-
nymi pojazdami.

Co zrobić z niepotrzebnym 
samochodem ?

Kiedy chcemy pozbyć się starego samochodu, to oddanie go do punktu kasa-
cyjnego jest jedyną możliwością legalnego wyrejestrowania auta.

- Jak zatem 
przeprowadzić le-
galną kasację?

- Po pierwsze 
trzeba się zgło-
sić wyłącznie do 
p r z e d s i ę b i o r c y 
prowadzącego sta-
cję demontażu lub 
przedsiębiorcy pro-
wadzącego punkt 
zbierania pojazdów. 
Do stacji demonta-
żu trzeba przynieść 
następujące doku-
menty:
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Sprawuję funkcję dyrektora wyko-
nawczego organizacji typu non-profit 
o nazwie Municipal Research and Servi-
ces Center z siedzibą w Seattle Washing-
ton, w USA. Świadczymy usługi o cha-
rakterze technicznym dla wszystkich 
miast, hrabstw i okręgów w Washington 
State. Jednostki te są niejako odpowied-
nikami polskich gmin i powiatów.

Pełnimy rolę instytucji pośredni-
czącej w promowaniu dobrych prak-
tyk, pomagamy samorządom lokalnym 
świadczyć lepsze usługi dla swoich 
obywateli i stosować najlepsze zasady 
otwartej i przejrzystej demokracji. 

Moja obecność jest wynikiem umo-
wy o współpracy pomiędzy dwoma sto-
warzyszeniami the Washington City and 
County Managers Association w stanie 
Washington, gdzie mieszkam, oraz Sto-
warzyszeniem Sekretarzy Województwa 
Świętokrzyskiego. Porozumienie zawar-
to w roku 2005. Od tego czasu przyj-
mowaliśmy polskich gości oraz sami 
korzystaliśmy z ich uprzejmości pod-
czas naszych wizyt w Polsce. Chcemy 
poznawać najskuteczniejsze ze swoich 
sposobów na dostarczanie naszym oby-
watelom usług wysokiej jakości oraz 
zapewnienie przejrzystego i otwartego 
sprawowania władzy. Doświadczeniami 
trzeba się dzielić; nie instruować, ale 
wspierać innych by nie powtarzali tych 
samych błędów.

Podzielę się obserwacjami jakie po-
czyniłem podczas mojego stosunkowo 
krótkiego pobytu w Polsce. Jest to moja 
trzecia wizyta, ale daleko mi do punktu 
widzenia eksperta. Dostrzegam podo-
bieństwa, ale i różnice. Problemy i za-
gadnienia, z którymi się borykamy, są na 
wielu polach tożsame: zapewnienie przy-
szłości następnym pokoleniom, umac-
nianie naszych społeczności, sprzeczne 
interesy i ograniczone zasoby.

O uroku tego obszaru decyduje w du-
żej mierze otwartość budowana przez 
gospodarstwa, łąki i lasy. Pragnę wyczu-
lić was na ochronę tych zasobów. Nam ta 
praca się nie powiodła. Pozwoliliśmy by 
nasze najlepsze ziemie uprawne zostały 
zabudowane. Część dolin zupełnie stra-
ciła swój charakter. Z uwagi na duże po-

wierzchnie pokryte betonem, zalewanie 
oraz osuszanie ich stało się problemem. 
A w Seattle dużo pada, nawet sto centy-
metrów rocznie! Nasi mieszkańcy cenią 
sobie otwarte przestrzenie, ale my wy-
daliśmy dużo pieniędzy na wykup ziemi 
i praw do zabudowy, nie mieliśmy na 
uwadze zachowania tych zasobów. Wy 
macie szansę uniknąć tych błędów

dzania wody; opady są wysokie – 100 
centymetrów rocznie, najwięcej pomię-
dzy listopadem i styczniem. Opłaty za 
korzystanie z tego systemu naliczane są 
w oparciu o wielkość działki oraz innych 
powierzchni stałych na jej obszarze. 
Właściwe rozwiązania w kwestii od-
prowadzania wody pomagają utrzymać 
drogi wodne lepszym stanie, gdyż nie 
zanieczyszczają ich odpady i olej z ulic 
i parkingów. Jeśli uznacie pomysł za 
dobry, posiadamy doświadczenie, które 
może wam pomóc. 

Nasze władze lokalne polegają 
w znacznej mierze na wpływach z po-
datku od nieruchomości. Gminy również 
z niego korzystają, obliczając jednak jego 
wielkość na podstawie wielkości działki, 

Richard Yukubousky na sesji Rady Gminy:

Promować dobre praktyki !
- Fakt, że mogę być tu dzisiaj jest dla mnie zaszczytem. Wójt Tkaczyk jest 

wyjątkowym gospodarzem a wszyscy pracownicy gminy okazują mi niezwykłą 
pomoc, uprzejmość i przyjaźń - mówił na sesji ekspert z USA Richard Yukubo-
usky.

Moim zdaniem, Polska przyjęła 
pełniejszy niż amerykański system po-
strzegania społeczności na szczeblu 
samorządu lokalnego. Wy wypełniacie 
szerszy zakres obowiązków, sprawując 
pieczę nad opieką zdrowotną, kulturą 
czy sportem. W Washington State urzęd-
nicy samorządu nie są bezpośrednio 
odpowiedzialni, na przykład, za szkoły. 
Odpowiadają za nie organizacje zwane 
dystryktami/rejonami szkolnymi, któ-
rych członkowie nadzorują edukację. 
Wyrażam przekonanie, że waszym spo-
łecznościom lepiej służy ten szerszy za-
sięg sprawowania władzy.

Ograniczenia ilości surowców są 
problemem powszechnym, a nikt nie 
lubi płacić wyższych podatków. Z na-
szych doświadczeń wynika, że obywa-
tele gotowi są ponosić koszty użytkowa-
nia instalacji, kiedy widzą bezpośredni 
związek pomiędzy usługą i ceną. W ten 
sposób zdobywane są fundusze na funk-
cjonowanie sieci wodociągów, kanaliza-
cji, elektryczności i oczyszczania. Udało 
się również zbudować system odprowa-

nie jej wartości. Nie chciałbym 
sugerować zmiany w zasa-
dach jego naliczania, jednak 
podatek płacony od wartości, 
nie wielkości działki, miałby 
większy związek z usługami, 
jakich mieszkańcy domagają 
się od władz lokalnych. Odpo-
wiedzialność na naliczanie po-
datku od nieruchomości przy-
pisaliśmy naszym hrabstwom, 
generalnie – odpowiednikom 
polskich powiatów. Miasta 
określiły stawkę podatku; 
jego wielkość określana jest 
na szczeblu regionalnym, tam 
pobierana i odprowadzana po-
nownie do miast. Dzięki tym 

rozwiązaniom, cały proces ma charak-
ter profesjonalny, o jasnych standardach 
oraz procedurze apelacyjnej dla zapew-
nienia przejrzystości i uczciwości.

Dostrzegłem, że ruch uliczny w go-
dzinach szczytu jest problemem w pobli-
żu i w centrum miasta. Ponadto, trans-
port publiczny dotyczy w większości 
miasta i może stać się większym proble-
mem. W Ameryce rozwój motoryzacji 
sprawił, że utrzymywanie sieci autobu-
sów stało się nieekonomiczne. Transport 
przejęło miasto i potrzebowało sposobu 
by go finansować. Pobieranie opłat kom-
pensujących koszty nie było możliwe. 
Transport publiczny jest jednak ważnym 
elementem w drodze do rozwiązania 
problemów komunikacyjnych. Problem 
ten będzie rósł, wymagając uwagi i środ-
ków, prawdopodobnie na szczeblu regio-
nalnym. Rozumiem również, że potrzeba 
szerszych dróg przy głównych arteriach 
wjazdowych i wyjazdowych z miasta. 
Odkryliśmy, że tańsze jest utrzymywa-
nie systemu komunikacji publicznej niż 
budowanie dróg pożądanej szerokości.

Amerykański gość na jednej z sesji Rady Gminy dzie-
li się spostrzeżeniami z pobytu w naszej gminie.


