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18 lipca br., w Warszawie, wyróżniono najlepsze samo-
rządy według rankingu „Rzeczpospolitej”. Nagrody laure-
atom wręczyła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bień-
kowska oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek. 

W kategorii gmin wiejskich Gmina Strawczyn zajęła VII 
miejsce !

Zestawienie rankingowe powstaje na podstawie informacji 
z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
(to I etap, w którym typowane są gminy najlepsze pod wzglę-
dem wyników finansowych i poziomu inwestycji) oraz do-
starczonych przez uczestników II etapu (na podstawie ankiety 
rozsyłanej przez dziennik „Rzeczpospolita”). Siódme miejsce 
w Polsce to najlepsza lokata naszej gminy w dotychczasowym 
współzawodnictwie samorządów.

dokończenie na str. 2

W rankingu „Rzeczpospolitej”

Nowoczesność, wygoda i...długi

Gmina Strawczyn  
– 7 wśród najlepszych 

samorządów !

Dyplom za siódme miejsce w Polsce, dla najlepszych samo-
rządów, wójtowi naszej gminy Tadeuszowi Tkaczykowi wrę-
cza przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, 
obok: minister rozwoju regionalnego – Elżbieta Bieńkowska.

Ośrodek Zdrowia  
w Strawczynie  
po modernizacji

Modernizacja Ośrodka Zdrowia Samorządowego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie dobiegła końca. 
Obecnie dysponujemy obiektem na miarę XXI wieku i wy-
mogów Unii Europejskiej.

Kierownik ZOZ Grzegorz Midak nie ukrywa, że rozbudo-
wa i nadbudowa obiektu nie przyszła łatwo i trwała praktycz-
nie 20 ostatnich lat. Najpierw przeprowadzano tzw. remonty 
cząstkowe - w miarę opuszczania trzech mieszkań, zlokalizo-
wanych w ośrodku, przybywało pomieszczeń dla celów leczni-
czych i administracyjnych. Remontowano gabinety lekarskie, 
wstawiano nową stolarkę budowlaną, dokupywano sprzętu.

Od 2005 roku ośrodek zaczął odkładać pieniądze, zarobio-
ne na usługach i wynajmowaniu gabinetów, na gruntowną mo-
dernizację, by poprawić warunki leczenia pacjentów i pracy 
personelu lekarsko-pielęgniarskiego oraz by sprostać wymo-
gom unijnym.

Wójt naszej gminy na kamiennych schodkach prowadzących 
do kaplicy św. Rozalii.

Ze wsparciem Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

- czyt. na str. 4-5

Inwestycje dla ludzi
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Nowoczesność, wygoda i...długi

Ośrodek Zdrowia w Strawczynie  
po modernizacji

dokończenie ze str. 1

Tak prezentuje się zmodernizowany Ośrodek Zdrowia w Strawczynie.

W ten sposób zebrało się ok. pół 
miliona złotych. Jednocześnie powsta-
wał projekt modernizacji, na podstawie 
którego wystąpiono do Urzędu Marszał-
kowskiego o dotację (1,3 mln zł). W la-
tach 2008/2009 pozyskano z tego źródła 
środki w wysokości 382 tys. zł. Z bu-
dżetu gminy otrzymano, w latach 2009 
i 2010, w sumie 800 tys. zł. Po przetargu 
okazało się, że na modernizację potrzeba 
będzie ponad 2 miliony złotych. 

Projekt zakładał: dobudowanie skrzy-
dła budynku oraz remont piętra w starym 
obiekcie. W miarę prowadzonych prac, 
przez „Komplekxbud” Kielce, przybywały 
kolejne, pozaprojektowe zadania koniecz-
ne dla normalnego funkcjonowania ośrod-
ka. Trzeba było m.in.: odwodnić obiekt, 
wyremontować parter starego budynku, 
wykonać ocieplenie oraz balustrady, pod-
jazd, zakupić komputery i wykonać do 
nich sieć, podciągnąć wzmocnioną trakcję 
elektryczną, zakupić meble, dodatkowy 
sprzęt rehabilitacyjny i aparat „medlab” do 
analiz. Kolejne zadanie, to wybudowanie 
parkingu dla 30 samochodów. To, oczy-
wiście, pociągnęło za sobą nowe wydatki, 
w związku z czym SZOZ zaciągnął kredyt 
bankowy w wysokości 300 tys. złotych 
a z tzw. oszczędności pozyskał kolejne 
200 tys. zł w ciągu 2 lat. Skorzystano tak-
że z darowizn sponsorów - 14 tys. zł oraz 
środków  od sołectw – 28 tys. zł.

Tych pieniędzy nie starczyło na po-
krycie wszystkich wydatków i SZOZ jest 
obecnie dłużnikiem: zalega 114 tys. zł dla 
generalnego wykonawcy - „Komplexbu-
du” oraz dla prywatnych wykonawców 
robót dodatkowych – ponad 85,3 tys. zł. 
Razem daje to kwotę ok. 200 tys. zł. 

- Gdyby udało się skądś pozyskać te 
pieniądze, ośrodek wyszedłby na pro-
stą – mówi doktor Midak. Borykamy 
się z wielkimi kłopotami finansowymi. 
Tylko bieżąca, miesięczna spłata kredytu 
oraz leasingu aparatu medlab  sięga 8,8 
tys. zł, za co można by zatrudnić lekarza 
– specjalistę...

Odłóżmy sprawy finansowe ośrodka, 
które pacjentów raczej nie interesują. Oni 
cieszą się przede wszystkim z nowocze-
snego ośrodka z prawdziwego zdarzenia 
oraz usług świadczonych przez SZOZ.

Ośrodek w Strawczynie dysponuje 
szerokim wachlarzem usług rehabilita-
cyjnych, w ramach NFZ oraz odpłatnych 
(od 5 do 25 zł za zabieg). Pacjenci mogą 
korzystać: z galwanizacji, jonoforezy, 
prądów tens, dynamicznych, prądów Tra-

berta, elektrostymulacji, ultradźwięków, 
magnetoterapii, naświetleń lampami sol-
lux i q-light, laseroterapii, krioterapii, 
masaży, wyciągu szyjnego, terapii UGUL 
(ćwiczenia stawów w odciążeniu), ćwi-
czeń indywidualnych, precyzyjnych ręki 
i na przyrządach. Do tego dochodzi hy-
droterapia. Czynione są przygotowania 
do rozszerzenia usług we współpracy 
z krytą pływalnią OLIMPIC.

Żeby wykorzystać w pełni bazę oraz 
wyposażenie rehabilitacji, potrzeba jesz-
cze półtora etatu dla rehabilitantów, czyli 
podwojenie obecnego potencjału. Wy-
maga to nowej, renegocjowanej umowy 
z NFZ w Kielcach. Dyrektor kieleckiego 
Oddziału tej instytucji Zofia Wilczyńska, 
w piśmie skierowanym do kierownika 
SZOZ, z okazji otwarcia zmodernizowa-
nego ośrodka, pisze m.in.: „Odnowione 
gabinety, poczekalnie, świeża elewacja, 
nowe wyposażenie, a przede wszystkim 
otwarcie pracowni rehabilitacji, spra-
wiły, że bardzo poprawił się komfort 
i zakres przyjęć pacjentów. Wysiłek jaki 
w rozbudowę ośrodka włożyły - mimo 
trudnej sytuacji ekonomicznej - władze 
gminy, ale także władze SZOZ, lekarze, 
pielęgniarki, świadczy o tym, że sprawy 
ochrony zdrowia nie są obojętne dla lo-
kalnej społeczności Strawczyna”.

Wypada mieć nadzieję, że w tej sytu-
acji renegocjowanie nowej umowy z NFZ 
trafi na dobry grunt i może przynieść po-
zytywne rezultaty.

Obok wspomnianej rehabilitacji ośro-
dek dysponuje rozbudowanym labora-
torium, w którym wykonuje się niemal 
wszystkie badania wymagane przez NFZ, 
z wyjątkiem badań bakteriologicznych 
i jonogramu. 

- Laboratorium może - jak zapewnia 
dr Midak - świadczyć odpłatne usługi 
także na zewnątrz gminy.

Zakres usług został poszerzony o le-
karza specjalistę – neurologa, poprawiły 
się znacznie warunki pracy ginekologa 
– pełne poradnictwo z pokojem położnej 
i gabinetem ginekologicznym, są nowe 
pomieszczenia dla centrum sterylizacji, 
dla niepełnosprawnych przygotowano 
dwie windy – wewnętrzną i zewnętrzną, 
przez pięć dni w tygodniu przyjmuje sto-
matolog. Budynek jest w pełni monitoro-
wany (8 kamer). 

Kierownikowi SZOZ marzy się nowy 
samochód  (stary „polonez” ma już 12 lat), 
którym m.in. na zabiegi rehabilitacyjne 
przywożonoby niepełnosprawnych.

Jedno jest pewne: do licznych inwe-
stycji dla ludzi w gminie dołączył ośro-
dek zdrowia, który zapewnia wszystkie 
podstawowe usługi medyczne i czyni 
wiele, by pozyskiwać lekarzy – specjali-
stów (neurolog jest tego dowodem). A re-
habilitacja i laboratorium powodują, że 
pacjenci nie muszą korzystać z zatłoczo-
nych placówek służby zdrowia w Kiel-
cach. Te usługi mają na miejscu.

(Kos.)
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wspólnie z Samo-
rządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, organizuje Akcję Hono-
rowego Oddawania Krwi „Krew darem życia”. 

Akcja odbędzie się na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego OLIMPIC 
w Strawczynku, 21 sierpnia br., w godzinach 8:00 - 18:00. Prosimy o zabranie ze 
sobą dowodu osobistego.

Akcja „Krew darem życia”

Kierownik SZOZ - lek. Med. Grzegorz 
Midak i pielęgniarka Maria Wesoła 
w gabinecie poboru krwi.

Poczekalnia w ośrodku.

W gabinecie rehabilitacyjnym Kamila 
Woś z pacjentem.

Stomatolog Grażyna Rosolak przyjmuje 
w ośrodku od poniedziałku do piątku.

W projekcie wzięły udział dzie-
ci z Oblęgorka przebywające w czasie 
wakacji w domu. W czasie trwania pro-
jektu dzieci fotografowały krzyże i ka-
pliczki w swojej miejscowości, wzięły 
udział w plenerze malarskim, na którym 
uwieczniały piękne zakątki Oblęgorka, 
poznały techniki malowania na szkle. 

Wystawa prac dzieci i młodzieży z Oblęgorka
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu, wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet 

„Jagienka”, w dniach 27 czerwca – 22 lipca,  realizowało projekt pt. „Pożytecz-
ne Wakacje” finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Wsi.

Efekty pracy dzieci i młodzieży 
można do końca sierpnia podziwiać na 
wystawie zorganizowanej w Pałacyku 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. 
Efektem pracy dzieci i młodzieży jest 
również zagospodarowanie terenu przed 
świetlicą w Oblęgorku przez posadzenie 
tam drzewek i krzewów iglastych.
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Modernizacja ścieżki do kaplicy 
św. Rozalii w rezerwacie geologiczno 
- przyrodniczym Perzowa Góra w Hu-
cisku – prace polegały na wykonaniu 
schodów z czerwonego piaskowca oraz 
drewnianych podestów na stromym po-
dejściu do kaplicy. Ścieżka, prowadząca 

Inwestycje dla ludzi
Dzięki wsparciu unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w gmi-

nie Strawczyn przekazano kolejne inwestycje służące mieszkańcom. Oto one:
przez urokliwy las, z przewagą drzew 
liściastych (buk, grab), wyposażona 
w schody i podesty, znacznie ułatwia 
spacer – wspinaczkę na Perzową Górę. 
Kilka dni temu wizytowaliśmy nową 
inwestycję z wójtem gminy Tadeuszem 
Tkaczykiem. Ścieżka i sama urokliwa 

kaplica, zlokalizowana w kamiennej 
grocie, to niezwykle atrakcyjny obiekt 
turystyczny, który trzeba odpowiednio 
wypromować.

Wartość całego przedsięwzięcia – 
190 tys. zł, przy czym dofinansowanie 
z PROW to kwota 124 tys. złotych. Za-
danie oddano 24 lipca br.

Zagospodarowanie terenu przy 
źródle w Oblęgorze – w pobliżu źródła 
wykonano miejsce do rekreacji wypo-
sażone w stylowe stoły i krzesła z bali, 
huśtawkę dla dzieci, miejsce na ognisko 
i kamiennego grilla oraz stojak na rowery. 
Urządzono zieleń oraz oświetlono (sty-

lowymi lampami) cały plac, do którego 
prowadzi uregulowany strumyk. Całość 
tworzy niezwykłe miejsce, w którym 
mogą odpoczywać całe rodziny. Jak uda-
ło nam się ustalić, mieszkańcy Oblęgora 
są bardzo zadowoleni z tej inwestycji. 
Mogą tutaj odpocząć przy grillu, pograć 

np. w szachy lub karty, rozpalić ognisko. 
Piękne miejsce dla spragnionych wypo-
czynku.

Wartość całego przedsięwzięcia, to 
154 tys. zł, dofinansowanie z PROW – 
98,5 tys. zł. Resztę dopłaciła gmina.

Kamienne schodki prowadzące do kaplicy św. Rozalii. Kaplica św. Rozalii na Perzowej Gorze, to atrakcyjny obiekt 
dla turystów.

Zagospodarowany placyk, przy źródle w Oblęgórze, stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców.

Ze wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Zagospodarowanie terenu przy 
zbiorniku wodnym w Strawczynie – przy 
kąpielisku, na zielonej trawie, urządzono 
plac zabaw dla dzieci wyposażony w licz-
ne urządzenia zabawowe. W ramach tego 
zadania powstaje tutaj także boisko do pił-
ki plażowej.

Wartość zadania: 35 tys. zł, dofinanso-
wanie z PROW – 19,2 tys. zł.

Kiedy z wójtem gminy wizytowaliśmy 
to miejsce, mimo powszedniego dnia ty-
godnia, na pobliskiej plaży było mnóstwo 
odpoczywających (przeważała młodzież 
– wakacje), a na placu zabaw wiele dzie-

ci pod opieką najczęściej babć. Także i ta 
inwestycja przypadła mieszkańcom do gu-
stu. Uzupełnia ona rekreacyjną ofertę gmi-
ny dla mieszkańców.

Kanalizacja dla Chełmiec z prze-
rzutem ścieków do Strawczynka – jedna 
z największych inwestycji komunalnych 
ostatnich lat, o długości sieci 26,5 km, z 6 
pompowniami sieciowymi i modernizacją 
istniejącej pompowni w Strawczynku.

Koszt inwestycji – 6,7 mln zł, plus 
pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska – 1 mln złotych. Do-
finansowanie z PROW – 2,7 mln złotych. 

Budowę rozpoczęto jesienią 2009 roku 
a zakończono w czerwcu 2011 r.

Dzięki tej inwestycji, do skanalizowa-
nia pozostały jeszcze tylko dwie miejsco-
wości w gminie: Korczyn i Małogoskie. 
Gmina dysponuje już projektem na to zda-
nie oraz pozwoleniem na budowę. W Kor-
czynie planuje się ponadto oczyszczalnię 
ścieków. Realizacja tych zadań uzależnio-
na jest od tego, czy znajdą się środki w bu-
dżecie oraz czy gmina pozyska dofinanso-
wanie z PROW. Złożono już odpowiedni 
wniosek. (Kos.)

Nowo oddany plac zabaw, przy zbiorniku w Strawczynie, jest 
chętnie odwiedzany przez mamy i babcie z dziećmi.

Plaża nad zbiornikiem zapełnia się w każdy, słoneczny dzień.

1. Pomoc materialna ma charakter so-
cjalny. Świadczeniami pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.
2. Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepu-

blicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
dla młodzieży i dla dorosłych oraz słucha-
czom publicznych kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznych 
– do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

b) wychowankom publicznych i nie pu-
blicznych ośrodków umożliwiających dzie-
ciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzie-
ży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizację odpowied-
nio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku 
nauki

3. Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji ma-
terialnej wynikającej z niskich dochodów na 
osobę w rodzinie, w szczególności gdy w ro-
dzinie tej występuje: bezrobocie, niepełno-

sprawność, ciężka  lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełnie-
nia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a także gdy ro-
dzina jest niepełna.

4. Zasiłek szkolny może być przyzna-
ny uczniowi znajdującemu się przejściowo 
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zda-
rzenia losowego

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

6. Formularze wniosków o przyznanie 
stypendium szkolnego można pobrać w Urzę-
dzie Gminy w Strawczynie pok. nr 31.

7. Wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2011/2012 wraz 
z załącznikami należy składać w terminie 
od 1 do 15 września w Urzędzie Gminy 
w Strawczynie  (pokój nr 31; tel. 041-30-
38-0019).

Decyzje będą wydawane na podstawie 
złożonego wniosku wraz z załącznikami, na 
podstawie których zostanie ustalony dochód 
rodziny w miesiącu poprzedzającym złoże-
nie wniosku lub w przypadku utraty dochodu 

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, 
bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.                                                

W zależności od sytuacji w rodzinie 
i źródła dochodów do wniosku należy do-
łączyć m.in.:

a. zaświadczenie od pracodawcy o do-
chodach netto uzyskiwanych w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień) 
lub oświadczenia o wysokości dochodów 
uzyskiwanych z prac dorywczych. 

b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu 
Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem 
lub bez prawa do zasiłku); 

c. oświadczenia o pozostawaniu bez pra-
cy i dochodu w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku osób niezarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

d. zaświadczenie lub decyzja z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej o otrzymywanych 
świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okreso-
wy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, 
dodatek mieszkaniowy, świadczenie alimen-
tacyjne itp.); 

e. zaświadczenia o otrzymywanych sty-
pendiach; 

f. dokumentu potwierdzającego posiada-
ne hektary przeliczeniowe lub działy specjal-
ne produkcji rolnej; 

g. dokument potwierdzający wysokość 
otrzymywanych alimentów; 

h. odcinek renty/emerytury z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku; 

i. i inne.
Osoby, prowadzące działalność gospo-

darczą, proszone są o wcześniejszy kon-
takt celem ścisłego określenia wymaganej 
dokumentacji zgodnie z ustawą z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc socjalna

Komu stypendium  
i zasiłek szkolny ?

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2011/2012 przyznawana bę-
dzie pomoc materialna o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gmi-
ny Strawczyn, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 
zł (netto) miesięcznie.
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Ostatnio obradowało Walne Ze-
branie Sprawozdawczo - Wyborcze 
Zarządu Gminnego Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Strawczynie. Podsumo-
wano 5-letnią kadencję, wytyczono 
kierunki pracy na następne pięć lat 
oraz wybrano nowe władze.

W zebraniu uczestniczyli goście: 
wójt gminy Tadeusz Tkaczyk, prezes 
Zarządu Powiatowego Związku OSP – 
Ireneusz Żak oraz zastępca komendanta 
miejskiego PSP – bryg. Robert Sabat. 
Goście podziękowali strażakom - ochot-
nikom za wytrwałą i ciężką służbę oraz 
pogratulowali im sukcesów, życząc ko-
lejnych osiągnięć w swojej, ciężkiej 
służbie. W dyskusji podniesiono po-
trzebę doposażenia jednostek w sprzęt 
pożarniczy oraz umundurowanie a także 
konieczność systematycznego szkolenia 
specjalistycznego strażaków.

Zebranie dokonało wyborów nowych 
władz: do Zarządu Gminnego weszli: 
Karol Picheta – prezes ZG, Bogdan 
Gos i Wiesław Piotrowski – wicepre-
zesi, Tomasz Piotrowski – sekretarz, 
Grzegorz Stępień - skarbnik, Bogdan 
Woźniak – komendant gminny, Krzysz-
tof Jaworski – zastępca komendanta.

Komisję Rewizyjną tworzą: Arka-
diusz Gugała – przewodniczący, Domi-
nik Lis – wiceprzewodniczący, Krzysz-
tof Piec - sekretarz. Delegatami na zjazd 
powiatowy OSP zostali: Grzegorz Stę-
pień oraz Józef Jaworski. (J.)

Wybrano 
nowe władze

Zebranie sprawozdawczo  
- wyborcze ZG OSP

Nowe nawierzchnie i chodniki

Roboty przy drodze powiatowej w Hucisku.

Nowo zbudowany chodnik przy drodze powiatowej w Oblęgorku.

Modernizacja drogi powiatowej Promnik – Piotrowiec

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie, dzięki fun-
duszom pozyskanym od Związku 
Młodzieży Wiejskiej, zorganizowało 
w dniach 25 lipca – 5 sierpnia br. pół-
kolonie dla dzieci rolników.  

Łącznie w półkoloniach udział wzię-
ło 60 dzieci w wieku 7 – 16 lat. 

Półkolonię współfinansowano ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz 
Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.

I półkolonie letnie  
w Centrum  
Sportowo – 

Rekreacyjnym 
„Olimpic”  

w Strawczynku

ETAP I – wykonano w roku 2009 r. 
Prace obejmowały budowę chodnika wraz 
z poszerzeniem jezdni przy drodze powia-
towej nr 0487T w miejscowości Niedź-
wiedź i Oblęgór o łącznej długości 2,8 km 
i budowie kładki dla pieszych na cieku 
„Od Mokrego Boru”. Koszt całkowity:  
2 511 474 zł, środki gminy: 662 237 zł.

Etap II (2010 – 2011) – obejmuje 
przebudowę dróg powiatowych nr 0487T 
i 0490T w miejscowościach: Hucisko, Ob-
lęgorek i Chełmce o łącznej dł. 8,25 km. 

Prace polegają na: 
−  budowie chodników jednostron-

nych wraz z kanalizacją deszczową 
o łącznej dł. 5,82 km,

−  poszerzeniu istniejących jezdni,

Trwają prace przy modernizacji drogi powiatowej Promnik – Piotrowiec. 
Zadanie zostało podzielone na trzy etapy:

−  wykonaniu nawierzchni z betonu 
asfaltowego,

−  remoncie i przebudowie zjazdów,
−  wykonaniu rowów odwadniających
Koszt całkowity: 7 973 734 zł, środki 

gminy: 20 % inwestycji – 1 594 746 zł, 
środki PZD - 20% inwestycji, 60 % do-
finansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007 – 2013.

Termin wykonania do końca paź-
dziernika br.

Etap III – będzie obejmował prze-
budowę dróg powiatowych w miejsco-
wościach: Oblęgór, Chełmce – Polichta 
i Promnik. Rozpoczęcie prac uzależnio-
ne jest od pozyskania środków.
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Język angielski w Centrum Rekreacyjno-Sportowym OLIMPIC, Strawczynek
Profesjonalne zajęcia języka angielskiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych,  

firm, konwersacje. Gimnastykuj umysł i ciało!
Zadzwoń, tel.: 668 366 827  

lub odwiedź nas w Internecie: www.jezykoland.pl
Językoland zaprasza już dziś!

Ogłoszenie

W dzisiejszej rzeczywistości jesteśmy 
zmuszeni do ciągłego zdobywania nowej 
wiedzy, zapamiętywania olbrzymiej ilości 
informacji, które i tak bardzo szybko stają 
się nieaktualne i wymagają dalszej aktu-
alizacji . 4 miliony publikacji naukowych 
rocznie, 250 tysięcy pozycji książkowych 
i niesamowity postęp nauki odbywający 
się na naszych oczach – tak wygląda dzi-
siejsza rzeczywistość. Również  progra-
my szkolne stawiają przed młodymi ludź-
mi coraz większe wymagania. Wydaje się 
więc nieodzowne, aby w tak dynamicznie 
rozwijającym i zmieniającym się świecie 
posiąść umiejętność bardzo szybkiego 
czytania połączoną ze wzrostem stopnia 
zrozumienia tego co przeczytaliśmy. War-
to też poznać techniki pamięciowe, które 
pozwolą nam na szybkie, łatwe i bezstre-
sowe zapamiętywanie informacji z który-
mi się stykamy w pracy lub szkole . 

Wszyscy doskonale zdajemy sobie 
sprawę że „od czytania się nie uciek-

SZANOWNI PAŃSTWO
nie”. W związku z powyższym serdecz-
nie zapraszamy osoby dorosłe, młodzież 
i dzieci od 7 roku życia do uczestnictwa 
w kursie, na którym wykwalifikowa-
na kadra specjalistów ze Szkoły Szyb-
kiego Czytania i Technik Uczenia się 
„TUBAJ”, Oddział w Kielcach, dołoży 
wszelkich starań, aby zdobywanie wie-
dzy, czytanie i zapamiętywanie stało się 
łatwe i przyjemne.  

Dzięki uprzejmości i wsparciu Sa-
morządowego Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie zajęcia odbywają się 
w sierpniu, w budynku basenu w Straw-
czynku, w środy i w piątki, w godzinach: 
9.00-12.00. Od września zajęcia będą 
odbywały się w godzinach popołudnio-
wych.

BLIŻSZE INFORMACJE O KUR-
SIE W  DNIACH TRWANIA ZAJĘĆ 
LUB POD NUMEREM TELEFONU: 
660 806 717  LUB  501 277 045.

W ramach projektu „LEM - dy-
fuzja innowacji wśród MŚP, w  Urzę-
dzie  Gminy w Strawczynie, 21 lipca 
br., odbyło się spotkanie  przedsiębior-
ców. Z upoważnienia wójta Tadeusza 
Tkaczyka w spotkaniu uczestniczyła 
sekretarz gminy Elżbieta Chłodnicka, 
która powitała uczestników spotkania.

Spotkanie prowadził Sebastian Gra-
lec z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej 
i Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Omówiono zagadnienia dotyczące 
możliwości pozyskiwania środków fi-
nansowych na rozwój przedsiębiorstw 
z br. oraz przyszłych kierunków i moż-
liwości wsparcia do 2020 r.

Przedsiębiorcy uzyskali informacje 
gdzie można ubiegać się o środki finanso-
we  jak również jakie warunki należy speł-
nić składając wniosek o  dofinansowanie.

Uczestnicy spotkania  otrzymali dar-
mowy dostęp do aplikacji komputerowej 
do wspomagania zarządzania firmą z ko-
dem dostępu oraz  certyfikaty ukończe-
nia specjalistycznego szkolenia .

Na zakończenie zabrała głos sekre-
tarz Elżbieta Chłodnicka, która podzię-
kowała przedsiębiorcom za udział w spo-
tkaniu, wyraziła gotowość organizacji 
podobnych spotkań, przekazała również 
deklarację wójta gminy w sprawie udzie-
lania wszelkiej pomocy ze strony urzędu 
związanej z rozwojem przedsiębiorczo-
ści na terenie gminy. 

Rozwój  
przedsiębiorczości

Spotkanie w Strawczynie

Przewróciła się łódź pontonowa z ludźmi...

Manewry podzielono na dwa etapy: 
pierwszy - ćwiczenia aplikacyjne, drugi 
– ćwiczenia praktyczne. Podczas ćwi-
czeń aplikacyjnych scharakteryzowano 
akwen i omówiono najważniejsze cele 
i zadania jakie będą miały do wykonania 
poszczególni ich uczestnicy. 

Ćwiczenia praktyczne przeprowa-
dzono z wykorzystaniem technik ra-
towniczych i sprzętu do ratownictwa 
wodnego. Głównym zadaniem stawia-
nym uczestnikom ćwiczeń była pomoc 
osobom, które znalazły się w wodzie 
w wyniku przewrócenia się łodzi ponto-
nowej. Doskonalono umiejętności spra-
wiania sprzętu pływającego, poruszania 

Ćwiczenia strażaków  
na zbiorniku Strawczynie

Na zbiorniku wodnym w Strawczynie, w dniach 19 - 21 lipca br.,  odbyły się 
ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego, których organizatorem była Jed-
nostka Ratowniczo Gaśnicza nr 2 w Kielcach. 

się łodzią oraz metody poszukiwania 
osób i rzeczy zatopionych korzystając 

z kamery podwodnej. Szczególną uwagę 
zwracano na przestrzeganie przepisów 
BHP zwłaszcza w zakresie stosowania 
środków ochrony indywidualnej straża-
ków w czasie działań w wodzie.

W ćwiczeniach udział brali strażacy 
ze Specjalistycznej Grupy Wodno – Nur-
kowej z KM PSP w Kielcach, działają-
cej przy JRG Nr 2, oraz strażacy z OSP 
Strawczyn. Ćwiczenia przebiegły spraw-
nie a cele i założenia taktyczne zostały 
osiągnięte.
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Cykl warsztatów i szkoleń na terenie 
gmin Powiatu Kieleckiego  oraz miasta 
Kielce skierowany jest do młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych. Głównym 
celem tych działań będzie udzieleni mło-
dzieży wiejskiej wsparcia w wyborze 
ścieżki kariery oraz optymalnego wyko-

Natomiast art. 7d ust. 1 ustawy z 19 
listopada 1999 r. – Prawo działalności 
gospodarczej (Dz. U. nr 101 poz.1178 
z późn. zm.) nakłada na przedsiębiorcę 
obowiązek zgłaszania organowi ewi-
dencyjnemu zmiany stanu faktyczne-
go i prawnego, w terminie 14 dni od 
dnia powstania tych zmian, a także in-
formację o zaprzestaniu    wykonywania 
działalności gospodarczej.

Ponadto informujemy, że od 1 lipca 
2011 r. tworzy się Centralną Ewiden-
cję  i Informację o Działalności Go-
spodarczej (CEIDG) prowadzoną przez 
ministra właściwego do spraw gospo-
darki, ewidencja nadal pozostaje jawna. 
Gminy dokonają przekazania dotych-
czasowych wpisów do CEIDG.

W obrocie gospodarczym to przed-
siębiorca będzie ponosił konsekwencje 
braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi 
art. 33 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej(Dz. U. z 2010 r. nr 220 poz. 
1447 z późn. zm.), domniemywa się, że 

I Festyn Rodzinny w Strawczynku

Najmłodsi mogli  spróbować swoich 
możliwości przy stoisku przygotowanym 
przez Marlenę Gołchowską, Monikę 
Kozieł, Milenę i Dorotę Kukulskich. 
Liczne konkursy dla dzieci i dorosłych 
cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem: „Jaka to melodia?” zwycięsko 
zakończyła p. Teresa Malasy; „Mam 
talent” rewelacyjnie wyśpiewały duety: 
Dominika Cisowska i Maja Sękowska 
oraz Jakub i Marcin Kukulscy. 

W konkursie „Familida” rywalizo-
wali strażacy OSP ze Strawczynka oraz 
rodzina Banasiów. Festyn umożliwił 
prezentację talentów wśród dorosłych, 

Miłe z pożytecznym
W świetlicy wiejskiej w Strawczynku wspólnie świętowali ostatnio mieszkańcy 

Strawczynka podczas I Festynu Rodzinnego. Uroczystość obfitowała w wiele atrak-
cji: występ zespołu Stanisława Korneckiego, koncert  życzeń dla mieszkańców 
w tym obecnego wójta gminy Tadeusza Tkaczyka i byłego sołtysa W. Sękowskiego.

Warto skorzystać z tej inicjatywy  

Ważna informacja dla przedsiębiorców

„Kariera dla każdego ucznia”
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach organizował będzie, w dniach 17 - 23 

października br., w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - cykl warszta-
tów pod tytułem „Poradnictwo - Kariera dla każdego ucznia!”.

rzystania swojego potencjału na rynku 
pracy.

Szczegóły  organizatorzy warsztatów 
zamieszczą  we wrześniowym numerze 
„Ziemi Strawczyńskiej”. Zachęcamy 
młodzież do wzięcia udziału w warszta-
tach.

Zgłoś zmiany !

dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. 
Osoba wpisana do CEIDG nie będzie 
mogła zasłaniać się wobec osoby trze-
ciej zarzutem, że dane te nie są praw-
dziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich 
weryfikacji.

Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawie-
szenie wykonywania działalności przed 

W bieżącym roku  zajdą duże zmiany  w ewidencji działalności gospodarczej. 
Zgodnie z art. 8 ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo działal-
ności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz.2125) na-
łożył na przedsiębiorców obowiązek uzupełnienia do 31 grudnia 2004 r. wpisów 
do ewidencji o numer ewidencyjny PESEL oraz określenie przedmiotu wykony-
wanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

20 września 2008 r. (np. w Urzędzie 
Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych), a nie wykreślili wpisu 
z ewidencji działalności zostaną przeka-
zani do CEIDG jako osoby prowadzące 
działalność. Takim osobom proponu-
jemy sprawdzenie, czy nadal figurują 
w ewidencji działalności gospodarczej.

W związku z powyższym prosi-
my o zgłoszenie się w terminie 14 dni 
w Urzędzie Gminy Strawczyn,  pokój 
33 , II piętro  w celu dokonania wszel-
kich zmian w ewidencji działalności 
gospodarczej, tj. zmiany wpisu  mię-
dzy innymi w zakresie  nowego adresu , 
określenia PKD,  lub wykreślenia wpisu  
z ewidencji działalności gospodarczej. 

Dodatkowe informacje: tel.: 41/ 30 
38 002, wew. 45

bowiem Zofia Kukulska i Ewa Cisow-
ska śpiewały piosenki biesiadne. Obfi-
tował w wiele atrakcji towarzyszących: 
„Loteria fantowa”, gry i zabawy sporto-
we, ściana do wspinaczki, trampolina. 
Kulinarne przysmaki pierogi, kapustę, 
ciasta przygotowały: M. Cisowska, M. 
Piec, K.Picheta, K. Jarząbek, L. Ku-
kuska, B. Rogula, M. Orzechowska, 
Z. Miazek, E. Jarząbek, M. Szymkie-
wicz, J. Kasprzyk, A. Gołchowska,  
D. Czarnecka

Festyn zorganizowała Rada Sołecka: 
K. Jarząbek, Czesław Kozieł, Lucy-
na Kukulska, Józef Kasprzyk, radna 

Strawczynka Monika Kubała przy 
współpracy z mieszkańcami. 

Na koniec serdeczne podziękowania 
dla sponsorów festynu: Stefan i Aniela 
Kukulscy, Lucyna i Janusz Kukulscy, 
Kazimiera i Eugeniusz Jarząbek, Lech 
i Danuta Czarneccy, Czesław i Ewa 
Kozieł, Monika i Mariusz Kubała oraz 
Stanisław Wilczkowski. W organizację 
festynu zaangażowali się: członkowie 
OSP w Strawczynku wraz z komendan-
tem p. Stanisławem Kukulskim, p.o. 
prezesa Oskarem Gałęziowskim.

(M. K)

Zabawa ze strażakami na festynie.


