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Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała także w Strawczynie - czyt. na str. 5

dokończenie na str. 2

dokończenie na str. 3

Zimowe utrzymanie dróg

Z sesji Rady Gminy

Spotkanie noworoczne Rady Gminy, sołtysów i pracowników 
Urzędu Gminy, w świetlicy GOK.

Ostatnie decyzje  
w starym roku

Ostatnia w starym, 2009 roku, sesja Rady Gminy odbyła 
się 30 grudnia w Strawczynie. Obrady otworzył, witając ich 
uczestników, przewodniczący rady - Wiesław Piotrowski.

Po przyjęciu porządku obrad, radni przeszli do jego reali-
zacji. Najpierw wysłuchali informacji wójta gminy, Tadeusza 
Tkaczyka z realizacji uchwał RG oraz jego prac między sesja-
mi rady (omówienie publikujemy oddzielnie). Następnie przy-
jęli uchwał w sprawach:

- zmian budżecie gminy na rok 2009: zmniejszono plan 
dochodów budżetowych o ponad 1.941 tys. zł, co wynikło  
z przeniesienia dofinansowania budowy zbiornika wodnego  
w Strawczynie na rok przyszły a także zmniejszono plan wy-
datków budżetowych o kwotę przeszło 2.387 tys. zł, co wy-
nikło z przesunięcia wydatkowania środków na zadanie – j. w.

Gdzie 
interweniować ?

Zima daje się mocno we znaki: opa-
dy śniegu, zamiecie, mróz, to główni 
wrogowie drogowców oraz kierowców. 
Czasami drogi są w takim stanie, że 
trzeba interweniować, by je doprowa-
dzić do porządku. Gdzie to czynić ?

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z dro-
gą do Oblęgorka odśnieżone i posypane 
piaskiem.

Wójt, Tadeusz Tkaczyk odbiera w Warszawie wyróżnienie, w konkursie „Krajowi 
Liderzy Innowacji - 2009”.

Gmina Strawczyn  
wśród laureatów

- czyt. na str. 4

„Krajowi Liderzy Innowacji – 2009”
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dokończenie ze str. 1

Z sesji Rady Gminy

Ostatnie decyzje w starym roku
Po powyższych zmianach zmienił się 

zapis w uchwale nr XXXII/244/09 RG  
z 27 listopada ub. roku w ten sposób, że 
uzyskał on brzmienie: „Deficyt budżetu 
gminy na rok 2009 wyniesie 2.422 397 
zł, który zostanie pokryty przychodami 
z: pożyczek w kwocie: 1.372 973 zł oraz 
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  
w kwocie: 1.049 424 zł.”

- ustalenia wykazu wydatków nie-
wygasających z upływem roku budże-
towego 2009 – środki finansowe na te 
wydatki będą przekazane na wyodręb-
nione subkonto podstawowego rachunku 
bankowego Urzędu Gminy,

- zmian w podjętej uchwale,  
w sprawie przystąpienia do projektu 
inwestycyjnego pn. „e - świętokrzy-
skie – Rozbudowa Infrastruktury In-
formatycznej JST” i zabezpieczenia 
wkładu własnego,

- zmian w Wieloletnim Planie In-
westycyjnym gminy Strawczyn na 
lata: 2007 – 2013,

- przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Przemowy na rok 
2010,

- uchylenia uchwały w sprawie za-
liczenia do kat. dróg gminnych i usta-
lenia przebiegu istniejących dróg na 
terenie gminy,

- nazewnictwa ulic w sołectwach: 
Chełmce, Oblęgorek, Promnik i Straw-
czynek - przyjęto kilkadziesiąt nowych 
nazw ulic w tych sołectwach,

budowy drogi: Promnik – Piotrowiec.
Ponieważ była to ostatnia sesja Rady 

Gminy w 2009 r., radnym, sołtysom oraz 
pracownikom Urzędu Gminy przygoto-
wano niespodziankę w postaci jasełek 
w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 
1 w Strawczynie (występ pod opieką 
artystyczną: ks. Grzegorza Kuty oraz 
p. Agaty Ksel) a także mini koncer-
tu Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą 
Michała Leśnika i Jacka Cielibały. 
Młodzi artyści, zarówno gimnazjum jak  
i orkiestry dętej, zaprosili publiczność 
do wspólnego śpiewania kolęd, co wpro-
wadziło obecnych w świąteczny klimat 
spotkania. 

Na zakończenie przewodniczący 
Rady Gminy Wiesław Piotrowski po-
dziękował wykonawcom za piękny wy-
stęp oraz złożył uczestnikom koncertu 
życzenia noworoczne. (Kos.)

Występ Gminnej Orkiestry Dętej, pod batutą Michała Leśnika, na spotkaniu nowo-
rocznym w GOK.

Świętokrzyski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego zaprasza na szkolenie  
- 28 stycznia br., o godz. 17.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Strawczynie. 
Temat szkolenia: „Dostosowanie gospo-
darstwa pod potrzeby działalności agro-
turystycznej”. Szkolenie poprowadziła 
Alicja Śmiech, pracownik ŚODR.

OGŁOSZENIE

- zatwierdzenia planów pracy ko-
misji RG, Rady Gminy, wójta oraz 
Rady Społecznej SZOZ.

Wójt odpowiedział na interpelacje 
złożone przez radnych: Stanisława Zdy-
ba i Tadeusza Kukulskiego, dotyczące: 
budowy chodnika przy drodze powiato-
wej w Kuźniakach, parkingu na rowie, 
w rejonie ZPO w Oblęgorku, odwodnie-

nia drogi w Oblęgorze (z gór w kierun-
ku drogi powiatowej). Wnioski zostaną 
przekazane administratorom dróg, co zaś 
się tyczy odwodnienia drogi powiatowej, 
zadanie to jest przewidziane w projekcie 

Jasełka w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1 w Strawczynie.
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DROGI WOJEWÓDZKIE
Całość prac związanych z zimo-

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

W siedzibie ŚZDW Kielce oraz w ob-
wodach drogowych prowadzone są dy-
żury zimowego utrzymania: - w ŚZDW  
w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 - dyżur  
w godz. 600 - 2200, w obwodach drogo-
wych - 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 zimowe-

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 tere-
nie 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 
Zapała Jarosław.  Interwencje w sprawie 
zimowego utrzymania dróg są przyjmo-
wane pod nr tel.: Urząd Gminy Strawczyn 
– (41) 30 38 002 w. 52 lub 603 540 539, 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produk-
cyjno – Handlowe Zapała Jarosław  - 501 
985 126 - dyżur  całodobowy.

Gdzie 
interweniować ?

go utrzymania: w  PZD Kielce, ul. Miła 
73 – dyżury całodobowe, w obwodach 
drogowych   – dyżury  całodobowe.

Informacji o przejezdności dróg 
powiatowych udziela dyżurny Powia-
towego Zarządu Dróg w Kielcach pod 

dokończenie ze str. 1

- Przełom 2009/2010 roku, to okazja 
do podsumowania minionych 365 dni. 
Jakie one były w życiu wójta, co przy-
niosły dobrego gminie ?

- Był to rok wytężonej pracy. Na po-
czątku roku pojawiła się szansa uzyskania 
środków unijnych jeszcze z lat 2004 - 2006, 
ze Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego na budowę 
obiektów sportowych, ale warunki były 
bardzo stanowcze. Zadanie musiało być 
wykonane i zapłacone do końca czerwca 
2009 r. Pracownicy urzędu i wykonaw-
ca stanęli na wysokości zadania. Zostały 
zrealizowane roboty za prawie 4,6 mln 
(nowoczesne, pełnowymiarowe boisko do 
piłki nożnej, 6 torowa bieżnia tartanowa, 
skocznie, rzutnie, duża część parkingów  
i droga oraz kanalizacja deszczowa niemal 
całego terenu). Gmina uzyskała ponad 3,3 
mln zł wcześniej nieplanowanych. Czuję 
z tego powodu dużą satysfakcję i dziękuję 
wszystkim, którzy w tym przedsięwzięciu 
uczestniczyli.

- To także okazja do podsumowania 
trzech lat w 4-letniej kadencji wójta 
gminy...

- Wszystkie inwestycje, planowane 
do realizacji w tej kadencji, które dostały 
wsparcie, są realizowane, bądź są podpi-
sane umowy na ich realizację. Kłopoty 
mamy z wykonaniem inwestycji, któ-
re nie uzyskały wsparcia zewnętrznego 
(szkoły i drogi gminne) i te zadania muszą 
być realizowane w mniejszym zakresie  
i dłuższym czasie. Wykonywana jest ka-
nalizacja sanitarna, co do potrzeby jej re-
alizacji już nikt nie ma wątpliwości, trwa 
budowa zbiornika wodnego w Straw-
czynie, wykonano chodnik przy drodze 
powiatowej  w Niedźwiedziu, przy 50%, 

Każda pozyskana złotówka  
wpływa na majętność gminy

Rozmowa z wójtem – Tadeuszem Tkaczykiem
finansowym wsparciu gminy. Trwa mo-
dernizacja szkoły w Strawczynie, wyre-
montowano kuchnię w ZPO w Promniku. 
Trwa intensywna budowa Centrum Spor-
towo - Rekreacyjnego, rozbudowywa-
ny jest ośrodek zdrowia w Strawczynie,  
a w Oblęgorku  ośrodek funkcjonuje już 
w nowych warunkach. Duże pieniądze 
pozyskano z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na zajęcia pozalekcyjne  
w szkołach i na przedszkola. 

- To duże osiągnięcia w życiu gminy. 
Oczywiście, nie byłyby one tak znaczą-
ce, gdyby nie wykorzystanie środków 
unijnych i w ogóle pieniędzy spoza bu-
dżetu gminy...

- Tak, nigdy nie kryłem potrzeby i ko-
nieczności zabiegania o środki zewnętrz-

ne, nasza gmina jest jedną z tych, które 
najskuteczniej o te środki zabiegają, przy-
gotowując odpowiednie wnioski. Każda 
pozyskana złotówka wpływa na majętność 
naszej gminy, powodując jej przyspieszo-
ny i zrównoważony rozwój. Pracownicy 
urzędu mają tę świadomość i będziemy 
występować wszędzie tam, gdzie istnieje 
możliwość pozyskania tych środków.

- Nie wszyscy mieszkańcy są zado-
woleni, np. z zakresu inwestycji czy 
tempa realizowanych prac w swoich 
sołectwach, by wspomnieć choćby 
przedłużającą się budowę kanalizacji  
w Chełmcach...

- Takiego stanu, aby byli wszyscy za-
dowoleni, jeszcze nikt nigdy nie osiągnął 
i ja mam tego świadomość. Potrzeby są 
jeszcze, niestety, parokrotnie przekra-
czające możliwości, zatem coś musi być 
realizowane wcześniej, a coś później. 
Z jednej złotówki dochodu nie będzie 
dwóch złotych wydatku. Istotą rozwoju 
jest ustalenie kierunków rozwoju, kolej-
ności wykonywania zadań i konsekwent-
na ich realizacja. Jedną z gorszych rze-
czy jest widzenie jedynie swoich potrzeb  
a kwestionowanie innych. Odnośnie ka-
nalizacji w Chełmcach, satysfakcja z tego, 
że wszystkie sądy orzekły, że urząd miał 
rację, nie zniweluje goryczy straty czasu  
i środków finansowych.

- Jakie będą najważniejsze zamie-
rzenia w gminie, w roku 2010 ?

- W 2010 roku czeka nas realizacja 
już rozpoczętych zadań i tych, na które 
podpisane są już umowy, przygotowanie 
nowych wniosków do Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich z Odnowy Wsi. 
Przygotowania do budowy przedszkola 
w Strawczynie (dokumentacja) i konse-
kwentne przestrzeganie dyscypliny finan-
sowej budżetu na przestrzeni całego 2010 
roku.

- Życzę, by wszystkie te zamierzenia 
udało się w nowym roku zrealizować. 
Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję.
Wójt Tadeusz Tkaczyk z dyplomem 
Gminy Fair Play. Jerzy Kosowski
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Gmina Strawczyn  
wśród laureatów

„Krajowi Liderzy Innowacji – 2009”

Świętokrzyska Gala Jakości

Ideą konkursu „Krajowi Liderzy 
Innowacji – 2009” jest identyfikowanie 
oraz promowanie przedsięwzięć i inicja-
tyw o charakterze rozwojowym i innowa-
cyjnym.

Kryteria podlegające ocenie:
a) zrealizowane inwestycje w rozwój 

infrastruktury na terenie gminy,
b) zmiany i usprawnienia w obsłudze 

mieszkańców gminy i partnerów gminy,

W Warszawie, 15 grudnia 2009 r., odbyło się ogłoszenie wyników kolejnej 
edycji ogólnopolskiej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji - 2009”. Miło nam 
poinformować, że laureatem konkursu, obok dwóch innych gmin w kraju, zo-
stała nasza gmina. Wyróżnienie, na gali w stolicy, odebrał wójt gminy Straw-
czyn Tadeusz Tkaczyk.

c) usprawnienia we współpracy z in-
westorami zewnętrznymi, m.in. warunki 
specjalne, przygotowanie terenów pod 
inwestycje,

d) podejmowanie inicjatyw/ projektów 
w zakresie ochrony środowiska,

e) powoływanie/ posiadanie ośrod-
ków, wspierających lokalną przedsiębior-
czość oraz zakres ich oferty/ działania,

f) stopień wykorzystania dostępnych 

środków unijnych w ujęciu wartościo-
wym.

W ramach podsumowania poprzed-
nich edycji regionalnych konkursu, we 
współpracy z mecenasem oraz partne-
rami konkursu, zostały zorganizowane  
w 16 miastach wojewódzkich seminaria 
pt. „Innowacje bliżej nas”. Patronat nad 
konkursem objęli m.in.: Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, NBP, Urząd Patentowy RP, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości oraz marszałkowie województw.

„Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” 
jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólno-
krajowym i ma charakter otwarty. Nasza 
gmina uczestniczyła w  konkursie wśród 
gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich  miej-
skich. Zdobycie wyróżnienia w tym pre-
stiżowym konkursie, to sukces i promocja 
gminy na szczeblu krajowym. (J. K.)

Świętokrzyska Nagroda Jakości – to 
promowanie idei zarządzania przez ja-
kość, poprzez wyłanianie i nagradzanie 
najlepszych przedsiębiorstw i organizacji 
z terenu województwa świętokrzyskiego, 
stale doskonalących się, konsekwentnie 
wdrażających oraz stosujących nowocze-
sne metody zarządzania. 

Decyzją Kapituły, wśród czterech 
laureatów konkursu znalazło się Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe DEFRO  
z Rudy Strawczyńskiej - w kategorii śred-
nich przedsiębiorstw produkcyjnych.

DEFRO liczy sobie już 36 lat, lecz 
okres ostatnich kilku lat jest najbardziej 
znamienny, jeśli idzie o rozwój tej firmy. 
Dużo zainwestowano, przedsiębiorstwo 
od kilku lat skutecznie buduje swoją po-
zycję na rynku i obecnie posiada poten-
cjał i doświadczenie, aby pretendować 
do pozycji jednego z kluczowych graczy 
w branży. Dzięki środkom pozyskanym 
z funduszy unijnych, DEFRO oddało do 
użytku nowoczesne hale produkcyjne  
z laserami, robotami spawalniczymi oraz 
centrami obróbki CNC. Uruchomiono 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w XI edycji konkursu 
Świętokrzyska Nagroda Jakości odbyło się w sali koncertowej Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach. Nagrody wręczyli: marszałek woj. świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, przewodniczący sejmiku Tadeusz Kowalczyk i członek Zarządu 
Województwa Marek Gos.

DEFRO z myślą o przyszłości 

również nowoczesne linie lakierni prosz-
kowych i natryskowych.

Potwierdzeniem starań DEFRO o mia-
no lidera, w branży techniki grzewczej, są 
polskie i europejskie certyfikaty oraz wiele 
nagród i wyróżnień zdobytych na prestiżo-
wych imprezach wystawienniczych. Firma 
dwukrotnie znalazła się w rankingach „Ga-
zel Biznesu”, czyli najdynamiczniej roz-
wijających się polskich przedsiębiorstw, 
plasując się w czołówce krajowej.

Rok 2009 przyniósł fabryce: nomi-
nację do Godła TERAZ POLSKA, tytuł 
Przedsiębiorstwa Fair Play 2009 oraz 
eurocertyfikat wiarygodności firmy. Do 
tego doszło ostatnie wyróżnienie: Święto-
krzyskiej Nagrody Jakości w kat. przed-
siębiorstw produkcyjnych.

Prezes DEFRO Robert Dziubeła 
zwykł mówić: „Nasze cele wykracza-
ją poza teraźniejszość, koncentrują się 
na najwyższej jakości produktów na co 
dzień i realizowane są zawsze z myślą  
o przyszłości”.

Gala w WDK - w ramie „obrazu” najlep-
szej jakości prezes – Robert Dziubeła.

Świętokrzyską Nagrodę Jakości, prezesowi DEFRO Robertowi Dziubeła, wręcza 
marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas
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Po raz 18 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Do konkursu może przystąpić osoba, 
która spełnia następujące wymagania: 
jest obywatelem polskim, doświadcze-
nie zawodowe, co najmniej trzyletni staż 
pracy lub wykonywała, przez co najmniej  
3 lata działalność gospodarczą o charak-
terze zgodnym z wymaganiami na okre-
ślonym stanowisku, posiada wykształ-
cenie wyższe techniczne o specjalności 
automatyka, mechaniczno - elektryczne 
lub pokrewne, brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do zajmowania stanowisk 
kierowniczych, nie była skazana prawo-
mocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma 
pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
nie była karana zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych z dysponowa-
niem środkami publicznymi, cieszy się 
nieposzlakowaną opinią.

Oferta kandydata musi zawierać:  
podpisane zgłoszenie się do konkursu  
z motywacją kandydowania na  stanowisko 
dyrektora SCKiS w Strawczynie zawiera-
jące: imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia, numer telefonu kandydata, koncep-
cję funkcjonowania i rozwoju instytucji  

z uwzględnieniem współpracy ze środowi-
skami twórczymi i innymi, życiorys (CV)  
z opisem dotychczasowej pracy zawodo-
wej, kwestionariusz personalny dla osób 
ubiegających się o zatrudnienie dostępny 
na stronie internetowej BIP http://straw-
czyn.4bip.pl, kserokopie dokumentów 
potwierdzających wykształcenie wyższe 
oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, 
świadectwa, zaświadczenie o zakończe-
niu kursów, certyfikaty), kserokopie do-
kumentów potwierdzających przebieg 
pracy zawodowej (świadectwa pracy,  za-
świadczenia), oświadczenie o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do zajmowania 
stanowiska dyrektora, oświadczenie, że 
kandydat nie był karany za przestępstwo 
popełnione umyślnie   oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne, 
oświadczenie, że kandydat nie był karany 
zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o których mowa w art. 31 
ust. 1 pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 
r.o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zmianami), 
oświadczenie, że kandydat wyraża zgo-
dę na przetwarzanie swoich danych oso-

bowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) 
w celu przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora.

Termin i miejsce złożenia ofert: po-
stępowanie konkursowe rozpoczyna się  
18 stycznia 2010 roku, wymagane doku-
menty należy składać w sekretariacie (pok. 
nr 3) Urzędu  Gminy w Strawczynie, ul. 
Żeromskiego 16, 26 – 067 Strawczyn lub 
przesłać na  podany adres drogą pocztową 
w zamkniętych kopertach z adnotacją: 

„Konkurs na stanowisko Dyrekto-
ra Samorządowego Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie”

Termin składania dokumentów  
– 19 lutego 2010 roku do godz. 15.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia 
konkursu – 15 marca 2010 roku.

W przypadku przesyłki listownej de-
cyduje data stempla pocztowego. Oferty, 
które wpłyną po terminie nie będą rozpa-
trywane.

Dodatkowych informacji o naborze 
udziela Elżbieta Chłodnicka - sekretarz 
gminy Strawczyn pod nr tel. 41 /30 38 002 
w. 32 lub osobiście w pokoju nr 2, w go-
dzinach pracy urzędu. Szczegółowe infor-
macje także na stronie internetowej UG.

Wójt gminy Strawczyn
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  

Samorządowego Centrum Kultury i Sportu  w Strawczynie.

Wśród ludzi dobrego serca, którzy 
wsparli akcję, nie zabrakło mieszkańców 
naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury 
już po raz drugi zorganizował 18 finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W niedzielę,10 stycznia, już od godzi-
ny 13.00 można było obejrzeć i zakupić 
ozdoby wykonane przez dzieci ze świe-
tlic wiejskich z terenu Gminy Strawczyn. 
Największą atrakcją była licytacja darów 
przekazanych przez artystów i ludzi do-
brej woli. Wzbudziła ona duże zaintere-
sowanie wśród licytujących, którzy chęt-
nie nabywali rzeczy licytowane. 

Licytowali przedstawiciele firm: De-
fro z Rudy Strawczyńskiej,  Zakładu 
Produkcyjno - Usługowego Mariana 
Gila z Huciska, Przedsiębiorstwa Wie-
lobranżowego BUDOTRANS - Jan Ła-
komiec z Rudy Strawczyńskiej, Apteki 
NA SZKOLNEJ - Ewa Barwińska ze 
Strawczyna, Sklepu „ U BOGUSI” ze 
Strawczyna, Firmy Handlowo -- Pro-
dukcyjnej ANGELINA z Kielc, która 
również przekazała na licytację tor-

ty, Hodowli Drobiu - Teresy i Jerzego 
Zapałów z Oblęgorka, z Zakładu Mu-
rarskiego Stanisława i Elżbiety Pacak  
z Kuźniaków, a także: Tadeusz Tka-
czyk - wójt gminy, Monika Jabłońska 
- sołtys ze Strawczyna, Jarosław Ra-
czyński - radny ze Strawczyna, Renata 
Buchcic ze Strawczynka, Marcin Bąk 
ze Strawczyna.

Wsparcie mieszkańców naszej gminy
W niedzielę, 10 stycznia br., w całej Polsce, po raz 18 z kolei, zagrała Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem zbierano na sprzęt skutecznie wy-
krywający choroby nowotworowe u dzieci.

Największą wartość - 1000 zł - pod-
czas licytacji zyskał obraz Nino Ajdi-
nowicza „ Stodoła” wykonany techniką 
olejną na plenerze malarskim w 2008r. 

Po aukcji wystąpiła Gminna Orkie-
stra Dęta i zespół ALERT - BAND

W sumie Gminny Ośrodek Kultury, 
dzięki ofiarności wszystkich zebranych, 
uzbierał 5400 zł na rzecz dzieci z choro-
bami onkologicznymi.

Jeszcze raz serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy „zagrali” w 18 Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 
wolontariuszki WOŚP: Dorota Surma 
i Kamila Grela - Oleś oraz pracownicy 
GOK.

Uczestnicy grania w WOŚP podczas koncertu w Gminnym Ośrodku Kultury w Strawczynie.
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Wieści z Oblęgorka

W ZPO w Oblęgorku, 21 grudnia 
ub. roku, odbyło się spotkanie opłat-
kowe, na którym zebrali się ucznio-
wie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Obecny był także ks. proboszcz Stani-
sław Malec.

Z życia szkół
nizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowej Słupi.

Zespół Wokalny „Szanty Korczyn”, 
ze Szkoły Podstawowej z Korczyna, za-
jął w nim III miejsce w kategorii szkół 
podstawowych. Zespół wystąpił w skła-
dzie: Dominika Kowalska, Milena 
Gorzelak Paulina Titkin, Justyna We-
soła, Magdalena Jedlińska i Izabela 
Czupryńska.

kańców oczarowani byli swobodą z jaką 
występowali młodzi aktorzy, a także wy-
konaniem kilkunastu kolęd.

Tradycją szkoły jest zbiórka pienię-
dzy dla dzieci z Domu Małego Dziecka 
w Kielcach. W tym roku hojność miesz-
kańców przeszła wszelkie oczekiwania. 
Uczniowie ze sprzedaży kartek świą-
tecznych zebrali ponad tysiąc złotych. 
Wszystkim ofiarodawcom należą się sło-
wa gorących podziękowań. 

„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

Już po raz szósty uczniowie ZPO  
w Promniku zorganizowali akcję „I Ty 
możesz zostać św. Mikołajem”, w ra-
mach której zbierali środki czystości, 
artykuły szkolne, sprzedawali kartki 
świąteczne. Niektórzy zaangażowali 
się w akcję poprzez datek pieniężny. 

Samorząd Uczniowski, wspólnie ze 
Szkolnym Kołem „Caritas”, zebrali 610 
złotych, które zostały przekazane na kon-
to Domu Małego Dziecka w Kielcach 
(osiedle na Stoku). Pieniądze  będą wy-
korzystane na rozbudową placu zabaw.

Jasełka w Promniku

Uczniowie klasy III Szkoły Pod-
stawowej w Promniku, pod okiem 
wychowawcy Elżbiety Chudzik, przy-
gotowali Jasełka pt. „Bóg się rodzi”. 
Uczestniczyli w nich rodzice, co pozwo-
liło poczuć tę, rodzinną atmosferę zbli-
żających się Świąt Bożego Narodzenia 
i rozpocząć wspólne świętowanie. 

Przedstawienie, które ukazywało 
scenki z narodzin Jezusa, przeplatane 
kolędami, w wykonaniu małych arty-
stów wcielających się w postać Diabła, 
Heroda, Aniołków, Gwiazdek, Pasterzy, 
Trzech Królów,  wprowadzało w kli-
mat radości i zadumy. Na koniec, wśród 
pięknej scenerii i niepowtarzalnego wi-
dowiska, wzruszeni uczniowie złożyli 
wszystkim bożonarodzeniowe życzenia.

Widowisko jasełkowe w ZPO, w Promniku.

Przedstawienie rozpoczęło się od 
zaśpiewania kolędy: „Nie było miejsca 
dla Ciebie”. Następnie uczniowie klasy 
Va  pokazali historię narodzenia Jezusa  
w  betlejemskiej szopie. Młodzi artyści 
do występu przygotowywali się przez 
kilka tygodni pod kierunkiem p. Jadwi-
gi Zapały. Wszystkim spodobały się 
ciekawe aranżacje kolęd wykonywa-
nych przez uczennice z gimnazjum, któ-
re przygotował p. Aleksander Żmuda. 
Dekorację wykonały p. Agata Bożęcka, 
p. M. Masławska.

Na zakończenie uroczystości nastą-
piło połamanie się opłatkiem i składnie 
sobie życzeń. Dyrektor, Henryka Ci-
sowska podziękowała za przygotowanie 
przedstawienia. Życzyła wszystkim ze-
branym Zdrowych i Wesołych Świąt.

22 grudnia w szkole odbyło się spo-
tkanie opłatkowe władz gminnych i dy-
rektorów szkół. Goście obejrzeli przed-
stawienie bożonarodzeniowe, łamali się 
opłatkiem, składali sobie życzenia. Zo-
stali obdarowani przez uczniów pamiąt-
kowymi prezentami.

„Szanty Korczyn”  
wyśpiewały nagrodę

Reprezentacja gminy Strawczyn 
wzięła udział w II Powiatowym Prze-
glądzie Piosenki Turystycznej, zorga-

By odtajało serce...

Kolędy rozbrzmiewały tuż przed 
świętami w Szkole Podstawowej w Kor-
czynie. Uczniowie pod opieką katechet-
ki p. Ireny Wilczyńskiej i p. Emilii Mar-
szałek przygotowali jasełka. 

Zaproszeni goście w osobach: wójta 
gminy Strawczyn, księdza proboszcza 
parafii Łosień, byłego i obecnego sołtysa 
wsi Korczyn, radnej oraz wielu miesz-

Jasełka w wykonaniu uczniów SP w Korczynie.
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W zakresie inwestycji - kontynu-
owane są prace przy budowie: zbiornika 
wodnego w Strawczynie, kanalizacji sa-
nitarnej Ruda Strawczyńska – Kuźniaki 
i Chełmce. Zakończono prace przy budo-
wie chodnika, w pasie drogi powiatowej, 
w mjsc. Oblęgor i Niedźwiedź.

Podwieszono 8 opraw oświetlenio-
wych w Hucisku, wymieniono 10 takich 
opraw w Oblęgorku – Góry.

Ponadto: trwają roboty budowlane 
przy II etapie budowy Centrum Rekre-
acyjno-Sportowego w Strawczynku (kryta 
pływalnia), rozpoczęto prace przy realiza-
cji III etapu budowy CS-R w tej miejsco-
wości.

Zakończono roboty wykończeniowe 
na poddaszu ZPO w Strawczynie oraz 

wyremontowano i wyposażono kuchnię  
w ZPO Promnik.

Trwają prace planistyczne zmierzające 
do wprowadzenia zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go sołectw: Hucisko, Korczyn, Kuźnia-
ki, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgór  
i Strawczyn.

Zakończono aktualizację dokumenta-
cji projektowej zadania pn. „Modernizacja 
ścieżki – dojścia do kaplicy św. Rozalii, 
na terenie rezerwatu geologiczno - przy-
rodniczego Perzowa Góra”, opracowano 
dokumentację projektowo - kosztorysową 
nadbudowy łącznika i sali gimnastycznej 
przy ZPO w Strawczynie.

Wójt podpisał umowy na: realizację 
programu „Uczeń na wsi” z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, na usuwanie odpadów zawie-
rających azbest z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, na udział we współfinansowaniu 
Świętokrzysko - Podkarpackiego Klastra 
Energetycznego, aneks do umowy „Zago-
spodarowanie Centrum Strawczyna” ze 
Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regio-
nalnego - Rozwój Obszarów Wiejskich,  
z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego, aneks do umowy „Budo-
wa kanalizacji Chełmce” – ze ŚBRR, na 
zakup pojemników z WFOŚiGW.

Gmina Strawczyn zdobyła - po raz 
piaty – Certyfikat – Gmina Fair Play (pi-
saliśmy o tym w poprzednim numerze 
„ZS”). 15 grudnia ub. roku gmina została 
wyróżniona w Warszawie, w konkursie 
„Innowacyjna Gmina” – piszemy o tym 
oddzielnie.

Wójt uczestniczył w tym czasie w spo-
tkaniach, naradach, konferencjach, repre-
zentując naszą gminę.

W omawianym okresie wójt wydał  
7 zarządzeń istotnych dla funkcjonowania 
gminy.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Strawczyn XXI podsumowało działalność

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od ostatniej sesji – 27 listopada do sesji – 30 grudnia 2009 r. wójt gminy 
wykonywał bądź nadzorował prace związane z: realizacją uchwał Rady Gminy, 
przygotowywaniem nowych projektów uchwał, analizą wniosków z sesji i komi-
sji RG oraz wykonywaniem budżetu gminy.

Celem posiedzenia było podsumo-
wanie dotychczasowej działalności oraz 
dokonanie wyboru władz stowarzyszenia 
na kolejną kadencję. Zebranie prowadzi-
ła prezes Jadwiga Elżbieta Błaszczyk, 
która podsumowała osiągnięcia stowa-
rzyszenia. 

Warto wymienić inicjatywy stowarzy-
szenia mające na celu pozyskanie środ-
ków unijnych na budowę placu zabaw 
przy ZPO w Strawczynie oraz remont i 
doposażenie świetlicy w Strawczynku. 
Z inicjatywy stowarzyszenia odbyła się 
zbiórka pieniędzy na zakup ultrasono-
grafu dla ośrodka zdrowia w Strawczy-
nie – zebrano ok. 6 tys. zł. Organizacja 
przyjęła patronat nad akcją skierowaną 
na rozwijanie małej przedsiębiorczo-
ści wśród uczniów, którzy wykonywali 
m.in. kartki świąteczne. Z inicjatywy 
stowarzyszenia, Urząd Marszałkowski 
dofinansował (79 %) akcję „Świetlica 
– moje miejsce”, w ramach programu 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, 
dzięki czemu udało się pozyskać 15 
tys. zł na doposażenie tych placówek na 
wsi. Należy podkreślić także współpracę  
z niemiecką gminą Falkenstein, co za-

Henryka Cisowska – nowym prezesem
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-

ju Gminy Strawczyn XXI obradowało 9 grudnia ub. roku w Strawczynie.  
Organizacja, powstała z inicjatywy wójta gminy, działa od 2000 roku a jej głów-
nym, statutowym zadaniem jest m.in. podejmowanie inicjatyw i pozyskiwanie 
środków finansowych na różnorodne działania  wynikające z potrzeb gminy  
i jej mieszkańców.

owocowało zagraniczną wymianą grup 
młodzieży szkolnej. Współpraca ta bę-
dzie kontynuowana i rozszerzana. Człon-
kowie stowarzyszenia udzielają się także 
w społecznej pracy, w Lokalnej Grupie 
Działania „Dorzecze Bobrzy”, wspiera-
ją akcje „Krew darem życia”, pomagają 
organizować coroczne święto gminy – 
„Strawczynadę”.

W minionej kadencji stowarzysze-
niem kierował zarząd w składzie: Jadwi-
ga Elżbieta Błaszczyk – prezes, Stani-
sław Gieroń – zastępca, Janusz Malicki 
– skarbnik, Bogdan Gos – sekretarz oraz 
Małgorzata Wawrzeńczyk – członek.

Podczas zebrania, prezes Elżbieta 
Błaszczyk zasugerowała kierunki dalszej 
działalności stowarzyszenia i - dziękując 
za dotychczasową współpracę członkom 
zarządu,  zrezygnowała z pełnienia funk-
cji prezesa.

Powołano nowy zarząd w składzie: 
Henryka Cisowska – prezes, Stani-
sław Gieroń – z-ca prezesa, Ewelina 
Gołuchowska – skarbnik, Bogdan Gos 
– sekretarz oraz Katarzyna Piotrowska 
– członek. Zarząd ustali nowe  kierunki 
działalności w najbliższej kadencji. (J.)

Jak już pisaliśmy na łamach naszej gazet, 
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” od 1 czerw-
ca 2009 roku realizuje projekt „Niby bliskie 
a nieznane” współfinansowany ze środków 
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności  
i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. 

W ramach projektu, 19 grudnia 2009 roku, 
młodzież, uczestnicząca w projekcie, przygoto-
wała spotkanie opłatkowe, w którym uczestni-
czyły władze gminne: wójt Tadeusz Tkaczyk, 
przewodniczący Rady Gminy Wiesław Piotrow-
ski, radna wsi Oblęgorek Anna Dziewanowska 
z rodziną, członkinie Stowarzyszenia Kobiet „Ja-
gienka” oraz nauczyciele emeryci

Zgodnie ze staropolską gościnnością, na za-
proszonych gości czekały potrawy świąteczne, 
przygotowane przez młodzież, pod kierunkiem 
świetnych kucharek, członkiń Stowarzyszenia 
Kobiet „Jagienka”. Ten sobotni wieczór minął 
wszystkim w  miłej i świątecznej atmosferze.

Okres Bożego Narodzenia, to czas bardzo 
pracowity dla członków stowarzyszenia, którzy 
również i w tym roku nie zapomnieli o swoich 
podopiecznych i przygotowali dla nich niespo-
dziankę - 20 grudnia, w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury. W spotkaniu uczestniczyły dzieci  
i  młodzież niepełnosprawna, półsieroty i ich 
opiekunowie. Spotkanie rozpoczęli uczniowie 
klasy II ze Szkoły Podstawowej w Oblęgorku, 
którzy pod kierunkiem p. Jolanty Smolarczyk 
przygotowali przedstawienie pt. „Jasełka z po-
staciami z bajek”. W spotkaniu uczestniczyli 
także: wójt gminy Tadeusz Tkaczyk i wiceprze-
wodniczący RG - Janusz Malicki

Członkowie stowarzyszenia nie mogliby re-
alizować swojej działalności bez hojności spon-
sorów – Harry i Waltraut Rathke,  małżeństwa 
z Niemiec. Prezes stowarzyszenia Jolanta Smo-
larczyk w imieniu swoim i członków stowarzy-
szenia serdecznie dziękuje sponsorom za okaza-
ne serce i wsparcie.(J.S.)

„Niby bliskie a nieznane”



Gminny Ośrodek Kultury w Straw-
czynie prowadzi rekrutację chętnych 
do uzyskania uprawnień ratowników 
wodnych a także osób mających takie 
uprawnienia.     

Zainteresowani proszeni są o zgłosze-
nie się do kierownika Gminnego Ośrodka 
Kultury osobiście lub o kontakt telefonicz-
ny pod numerem tel.: (41) 30-38-635.

Zawód ratownika 
- szansą na pracę

Azbest staje się niebezpieczny, gdy 
przedostanie się do powietrza w posta-
ci bardzo małych włókien, których nie 
można zobaczyć gołym okiem. Wdycha-
nie włókien azbestowych może dopro-
wadzić do jednej z następujących cho-
rób: pylicy azbestowej, czyli tworzenia 
się blizn na tkance płucnej, raka płuc, 
mesotheliomy, inaczej międzybłoniaka, 
czyli rodzaju raka opłucnej (worków  
z gładkiej, nawilżonej, podwójnej bło-
ny, w których mieszczą się płuca) lub 
otrzewnej (gładkiej, podwójnej błony 
wyścielającej ściany jamy brzusznej).

Na podstawie rozporządzenia mi-
nistra gospodarki, pracy i polityki spo-
łecznej z 9 października 2002 r. (Dz. U. 
nr 175, poz. 1439) w sprawie sposobu 
przedkładania wojewodzie informacji  
o rodzaju, ilości i miejscach występowa-
nia substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska, wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta jest zobo-
wiązany do przedkładania wojewodzie 
informacji o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska 
(azbest, PCB) do 31 marca za poprzedni 
rok kalendarzowy.

Według rozporządzenia ministra 
gospodarki, pracy i polityki społecznej  
z 23 października 2003 r., w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wyko-
rzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192, 
poz. 1876), właściciel, zarządca lub 
użytkownik miejsc, w których był lub 
jest wykorzystywany azbest lub wyro-
by zawierające azbest, powinien doko-
nywać inwentaryzacji zastosowanych 
wyrobów zwierających azbest. Wyniki 
inwentaryzacji, właściciel, zarządca lub 
użytkownik składa w formie pisem-
nej wojewodzie na załącznikach nr 2  
i 3 do rozporządzenia. Natomiast osoby 
fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, 
przedkładają informacje odpowiednio 

wójtowi, burmistrzowi lub prezyden-
towi miasta. Informacje te podlegają 
corocznej aktualizacji w terminie do 31 
stycznia każdego roku. Zgodnie z ww. 
rozporządzeniem, dopuszczone jest wy-
korzystywanie azbestu lub wyrobów 
zawierających azbest w użytkowanych 
instalacjach lub urządzeniach nie dłużej 
niż do 31 grudnia 2032 r. 

Azbest do eliminacji
28 grudnia 2007 roku, uchwa-

łą Rady Gminy w Strawczynie nr 

odbierane i utylizowane są odpady za-
wierające azbest zalegające na posesjach 
mieszkańców gminy. 

Usługi te są wykonywane przez firmę 
wyłonioną drogą przetargu, koszty zwią-
zane z w/w usługami pokrywa w 100% 
gmina, ze środków własnych i pozyska-
nych z funduszy ochrony środowiska. 

W roku 2008 do programu zgłosiło się 
23 właścicieli nieruchomości, od których 
usunięto 51,696 Mg wyrobu azbestu. 
W roku 2009 liczba zainteresowanych 
wzrosła do 57 właścicieli nieruchomości. 
Szacuje się, że w 2009 roku zostanie usu-
nięte 10 343,3 m2, to jest około 144 Mg 
wyrobu azbestu w postaci eternitu (cały 
czas prowadzony jest odbiór odpadów od 
mieszkańców gminy). 

Osoby zainteresowane zmianą pokry-
cia dachowego informujemy, że w roku 
2010 na terenie gminy Strawczyn rów-
nież będzie przeprowadzana akcja usu-
wania azbestu. Aby wziąć udział w ak-
cji, należy zgłosić się na początku roku 
(przełom stycznia i lutego) do sołtysów, 
bądź do Urzędu Gminy w celu wypełnie-
nia i złożenia wniosku.  (J.K.)

Azbest niebezpieczny dla zdrowia

Gmina pozbywa się trucizny !
Azbest należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla śro-

dowiska, dlatego powinien podlegać sukcesywnej eliminacji. Najczęściej azbest 
miał zastosowanie przy produkcji: wyrobów ochronnych (koce gaśnicze, szcze-
liwa plecione, tektury uszczelkowe), płytek podłogowych PCW, materiałów  
i wykładzin ciernych, płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płyt azbesto-
wo-cementowych „karo” stosowanych jako pokrycia dachowe, płyt płaskich 
wykorzystywanych jako elewacje a także, w mniejszym stopniu, rur służących 
do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

XII/98/07, wszedł w życie „Program 
usuwania i unieszkodliwiania odpa-
dów zawierających azbest na terenie 
gminy Strawczyn na lata 2008 - 2032”, 
zgodnie z którym do końca roku 2032 
mają być usunięte wszystkie odpady 
zawierające azbest. 

Zgodnie z tym programem, w roku 
2008 i 2009 została przeprowadzona ak-
cja „Usuwania i unieszkodliwianie odpa-
dów zawierających azbest”. Akcja polega 
na demontażu pokryć dachowych wyko-
nanych z eternitu oraz utylizacji powsta-
łych w ten sposób odpadów, dodatkowo 

Eternit z dachów (tu: w Strawczynku) musi zniknąć do 2032 roku.

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


