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dokończenie na str. 3

Piękny dar niemieckiego 
małżeństwa Rathke

Paweł Rogula wręcza laptopa córce radnego Stanisława Kozieła - Weronice.

25 nowiutkich 
laptopów dla uczniów 

z gm. Strawczyn
Niemieckie małżeństwo Harry i Wal-

traut Rathke po raz kolejny dało wyraz 
swojej przyjaźni i hojności dla mieszkań-
ców naszej gminy. Tym razem ufundo-
wało, wybranym uczniom, 25 nowiutkich 
laptopów (notebook PC ASUS), łącznej 
wartości ponad 51 tys. zł, by w ten sposób 
umożliwić im dostęp do nowoczesnych 
technologii elektronicznych, do kopalni 
wiedzy w Internecie, a także by stworzyć 
możliwość nowoczesnej rozrywki pod-
czas korzystania z licznych gier kompu-
terowych.

Jesteście wzorem, autorytetem, 
drogowskazem !

Nowy podatek  
od nieruchomości

„Złote Gody” w Strawczynie Z sesji Rady Gminy

- czytaj na str. 2 - czytaj na str. 4

Jubilatów Mariannę i Józefa Gołuchowskich dekoruje wójt 
gminy Tadeusz Tkaczyk.

Prymus gimnazjum w Promniku Dominik Ernestowicz z no-
wiutkim laptopem.
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„Złote Gody” w Strawczynie

Jesteście wzorem,  
autorytetem, drogowskazem !

Jubilaci „Złotych Godów” na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Strawczynie.

Dwa dni przed końcem starego, 2010 roku, w świetlicy Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie odbyła się wzrusza-
jąca uroczystość, w której bohaterami były pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą pół wieku.

Na „Złote Gody”, do siedziby Cen-
trum, Jubilatów zaprosili gospodarze 
gminy: wójt Tadeusz Tkaczyk oraz 
przewodniczący Rady Gminy Stanisław 
Zdyb, by wręczyć Im, przyznane przez 
Prezydenta RP, medale „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Otrzymali je: Irena 
i Stanisław Ciepluch, Marianna i Józef 
Gołuchowscy, Rozalia i Edward Nyga, 
Cecylia i Władysław Tkaczyk, Maria 
i Antoni Wychowaniec oraz Stefania 
i Michał Zapała.

Witając Jubilatów, zastępca kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta 
Kumańska powiedziała m.in.: „Minę-
ło 50 lat od chwili, kiedy połączyliście 
Państwo swój los, od kiedy z miłością 
i nadzieją powiedzieliście sobie na-
wzajem „TAK” i włożyliście obrączki. 
Przyrzeczenie to składaliście  Państwo 
z ufnością, że będziecie dzielić dobre 
i złe chwile, wspomagać się wzajemnie 
i cieszyć się wspólną radością. Mimo 
różnych przeciwności losu, dotrzymali-
ście danego sobie słowa”.

„Państwo i społeczeństwo - konty-
nuowała p. kierownik USC - potrzebuje 
nie tylko ludzi młodych i czynnych za-
wodowo, potrzebni są także ludzie star-
si, dojrzali i doświadczeni. Jesteście dla 
młodych wzorem, autorytetem i drogo-
wskazem. Młodzi mogą brać z Was przy-
kład, jak dbać o trwałość małżeństwa 
i rodziny.

Za trud i poświęcenie na pewno 
wdzięczne są dziś Wasze dzieci, a nasze 
władze samorządowe, by wyrazić uzna-
nie całej społeczności, wystąpiły do Pre-

zydenta RP o odznaczenie 
Was medalami „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”.

Odznaczenia te wręczył 
Jubilatom wójt Tadeusz Tka-
czyk, w towarzystwie prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Stanisława Zdyba, gratulu-
jąc „złotym” parom Jubile-
uszu oraz życząc wszystkim 
zdrowia oraz zadowolenia 
i satysfakcji z dzieci i wnu-
ków. Obok odznaczeń, Jubi-
laci otrzymali piękne kwiaty 
oraz prezent w postaci cie-
płego pledu. – Przyda się na 
zimowe dni, by utrwalić cie-
pło rodzinne – żartował wójt 
gminy.

Po części oficjalnej wójt wzniósł to-
ast szampanem za zdrowie  szacownych 
gości Urzędu Gminy. Są tutaj moi zna-
jomi a nawet bliscy – mówił wójt. Jest 
mój chrzestny od bierzmowania – Józef 
Gołuchowski, jest starszy kolega, z któ-
rym razem pracowaliśmy. Tym bardziej 
jest mi miło, że mogę Wam dziś wręczyć 
odznaczenie i pogratulować pięknego 
Jubileuszu. Wasze zdrowie !

Aby umilić czas Jubilatom, w pro-
gramie artystycznym, przepełnionym 
m.in. kolędami, wystąpiły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Korczynie, pod 
artystyczną opieką Emilii Marszałek.

Przy napojach, słodyczach i owo-
cach, Jubilaci wspominali dobre czasy 
sprzed kilkudziesięciu lat. To było mile 
i wzruszające popołudnie... (Kos.) 

Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzy-
mują Irena i Stanisław Ciepluchowie.

Szampański toast za „złote pary” wznoszą gospodarze gminy.
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dokończenie ze str. 1

W świetlicy Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie, 30 grudnia br., odbyła 
się impreza, podczas której wręczono 
młodzieży ten cenny dar. Głównym or-
ganizatorem akcji było Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń”, od kilku lat współpra-
cujące z niemieckimi przyjaciółmi (o hi-
storii i owocach tej współpracy pisaliśmy 
szeroko w poprzednim numerze „ZS”). 
Otwierając spotkanie, prezes stowarzy-
szenia Jolanta Smolarczyk, przypo-
mniała efekty współpracy z niemieckim 
małżeństwem i serdecznie podziękowała 
mu za kolejny, jakże znaczący dar, dla 
strawczyńskiej młodzieży.

W imieniu p. Rathke wystąpił ini-
cjator tej współpracy, bliski współ-
pracownik i przyjaciel niemieckich 
sponsorów – Paweł Rogula: „Przede 
wszystkim pragnę w ich, jak i swoim, 

imieniu wszystkich państwa pozdrowić. 
Chcę także podziękować wójtowi, Tade-
uszowi Tkaczykowi oraz Jolancie Smo-
larczyk za wspaniałą i owocną współ-
pracę i wyrazić podziw dla ich pracy na 
rzecz wspólnego dobra. Państwo Rathke, 
jak wiadomo, wybrali Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń” ze względu na wielo-
krotne wizyty w naszym regionie oraz na 
wielką sympatię dla mieszkańców, którzy 
zawsze przyjmowali ich serdecznie, ale 
przede wszystkim z chęci pomocy potrze-
bującym dzieciom.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z roli 
jaką w dzisiejszym świecie odgrywa In-
ternet, jak ważne w codziennej pracy są 
komputery a także rozumiemy, że tylko 
wiedza może sprawić, aby przyszłość 
była lepsza. Dlatego też chciałbym 
przekazać, w imieniu Państwa Rathke, 

25 laptopów dla zebranych tutaj dzieci. 
Mamy nadzieje, że dzięki komputerom, 
nauka stanie się szybsza i przyjemniej-
sza, co przełoży się na sukces zawodowy 
w dorosłym życiu”.

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk ser-
decznie podziękował Pawłowi Roguli 
i jego małżonce (obecnej na uroczysto-
ści), a za ich pośrednictwem p. Rathke za 
wspaniały dar, który znacznie rozszerzy 
horyzonty myślowe młodych ludzi. Go-
spodarz gminy przekazał p. Rathke, p. 
Rogulom i wszystkim uczestnikom spo-
tkania najlepsze życzenia noworoczne.

Wśród obdarowanych znalazł się 
uczeń II klasy gimnazjum w Promniku, 
prymus w nauce (średnia: 5,4) Dominik 
Ernestowicz, który przyszedł na spo-
tkanie ze swoją mamą. Oboje byli bar-
dzo zadowoleni z wyboru Dominika do 
tej nagrody. - Na początku myśleliśmy, 
że to jakiś żart – zwierzyła się mama 
ucznia. Potem okazało sie, że to jednak 
prawda...

– Laptop pozwoli mi na jeszcze lep-
szy dostęp do informacji – mówił Do-
minik. Otworzy okno na świat, stworzy 
nowe możliwości wykorzystania czasu 
wolnego od nauki. Bardzo się cieszę 
z tego daru i dziękuję za niego fundato-
rom.

Komputery wręczali obdarowanym: 
wójt Tadeusz Tkaczyk, Paweł Rogula 
i Janusz Malicki, gratulując uradowa-
nym uczniom cennego prezentu.

W części artystycznej wystąpi-
li uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Chełmcach z jasełkami, przygotowa-
nymi pod opieką ks. Pawła Klimczaka 
i Renaty Zapały oraz gminna orkiestra 
dęta pod batutą Michała Leśnika z so-
listkami: Moniką Cielibała – śpiew 
i Sylwią Siadul – saksofon.

Na koniec uczestników uroczystości 
poczęstowano wspaniałym tortem ufun-
dowanym przez Stowarzyszenie „Po-
mocna Dłoń”. (Kos.)

Piękny dar niemieckiego małżeństwa Rathke

25 nowiutkich laptopów  
dla uczniów z gm. Strawczyn

Taką „górę” laptopów zgromadzono w sali SCKiS za sprawą małżeństwa Rathke 
z Niemiec.

Na imprezie wystąpiła gminna orkiestra 
dęta pod batutą Michała Leśnika, obok: 
solistka na saksofonie Sylwia Siadul. Rodzina Koziełów na wręczeniu laptopów w sali SCKiS.
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Z sesji Rady Gminy

Zmiana w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego sołectwa Oblęgo-
rek związana jest z nowymi przepisami 
prawnymi w tym zakresie i potrzebą roz-
patrzenia uwag wniesionych do wyłożo-
nego do publicznego wglądu projektu 
zmiany planu.

Zmiany w budżecie dotyczą zmniej-
szenia planu dochodów budżetowych 
o kwotę 325, 4 tys. zł oraz zmniejszenia 
planu wydatków budżetowych o kwotę 
1.433.230 zł w związku z przeniesie-
niem realizacji niektórych inwestycji na 
rok 2011.

Radni ustalili wykaz wydatków nie-
wygasających z upływem roku budżeto-

Nowy podatek  
od nieruchomości

Pod koniec ub. roku – 28 grudnia – odbyła się kolejna sesja Rady Gminy 
w nowej kadencji. Radni przyjęli 10 uchwał, z których do najważniejszych za-
liczyć można: zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Oblęgorek, zmiany w budżecie gminy, określenie wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, Rocznego Programu Współpracy Gminy z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2011. Przyjęto także Gminny Program Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 
oraz Przemocy w 2011 roku.

wego 2010. Środki te ujęte będą w bu-
dżecie na rok 2011 i zostaną umieszczone 
na wyodrębnionym subkoncie podsta-
wowego rachunku bankowego UG. 
Wykaz tych wydatków obejmuje środki 
na: przebudowę drogi gminnej w Straw-
czynku – Trupieniu, na wykonanie do-
kumentacji przebudowy linii niskiego 
napięcia w Strawczynie, k. szkoły oraz 
na budowę Ośrodka Sportowo-Rekre-
acyjnego w Strawczynku.

Nowa stawka podatku od nierucho-
mości podyktowana jest wejściem w ży-
cie nowej ustawy podatkowej i o opła-
tach lokalnych. Od stycznia tego roku 
nowa opłata dla placówek służby zdro-

wia, prowadzących działalność gospo-
darczą, wyniesie 4,27 zł od 1 m. kw.

Rada uchwaliła także uchwałę doty-
czącą zasad umarzania, odraczania spłat 
lub rozkładania na raty należności pie-
niężnych, mających charakter cywilno-
prawny, przypadających gminie Straw-
czyn, lub jej jednostkom podległym oraz 
wskazania organów do tego uprawnio-
nych.

Przyjęto także Gminny Program 
Współpracy Gminy Strawczyn z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2011 roku. Uchwalono 
też Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Prze-
mocy w 2011 r. Łączna wartość wydat-
ków na realizację tego programu za-
mknie się kwotą 125 tys. zł.

Przyjęto także kilka uchwał doty-
czących stawek dla przewodniczących  
komisji RG (150 zł za posiedzenie) oraz 
członków komisji Rady Gminy (120 zł). 
Upoważniono wiceprzewodniczącego 
RG do wystawiania poleceń wyjazdów 
służbowych dla przewodniczącego rady.

Na zakończenie sesji, przewodniczą-
cy RG Stanisław Zdyb złożył radnym, 
wójtowi oraz pracownikom UG i sołty-
som życzenia noworoczne. (J.K.)

Kontynuowana jest budowa kana-
lizacji sanitarnej w Chełmcach, z tym, 
że w grudniu roboty zostały przerwane 
z powodu trudnych warunków atmosfe-
rycznych.

30 listopada 2010 r. zakończone zo-
stało zadanie pn. „Rozbudowa systemu 
monitoringu przepompowni w systemie 
GSM/GPRS” (piszemy na ten temat od-
dzielnie). Wykonano remont drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych w Prom-
niku – Dworskie, w ramach środków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 
w kwocie 30 tys. zł. Dokonano pod-
wieszenia 14 opraw oświetleniowych 
przy drodze powiatowej w Hucisku oraz  
2 lamp w Chełmcach przy ul. Górnej.

Trwają roboty budowlane przy II etapie 
budowy Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego w Strawczynku (kryta pływalnia). 
Dokonano odbioru zadania pn. „Budowa 
CS-R w Strawczynku – III etap”

Z prac wójta między sesjami 
Rady Gminy

Od 10 listopada do 28 grudnia ub. roku wójt gminy wykonywał bądź nadzo-
rował zadania związane z: określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, 
przygotowaniem projektów uchwał RG, analizą wniosków z sesji i komisji RG, 
bieżącą analizą budżetu gminy za III kwartały, pracami nad projektem budżetu 
oraz realizacją inwestycji.

Trwają prace planistyczne zmierza-
jące do wprowadzenia zmian w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
w sołectwach: Hucisko, Kuźniaki, Kor-
czyn, Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgór 
i Strawczyn.

Przygotowano sprawozdanie z reali-
zacji zadania pn.”Plac zabaw i wypo-
czynku BAOBAB” i przedstawiono je 
w Departamencie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska UM.

Złożono wniosek o przyznanie po-
mocy na zadanie pn. „Zagospodaro-
wanie terenu przy zbiorniku wodnym 
w Strawczynie”. Złożono także końcowy 
wniosek o płatność na zadanie pn.”Zago-
spodarowanie Centrum Strawczyna”, re-
alizowanego w ramach PROW.

W zakresie oświaty: 6 grudnia 
ub. roku, w ramach współpracy gminy 
Strawczyn z Fundacją „Pomóżmy Ma-
rzeniom”, zorganizowany został wyjazd 

do „Kinoplexu” w Kielcach dla 100-oso-
bowej grupy dzieci ze SP i ich opieku-
nów.

15 grudnia ub. roku w UG odbył się 
egzamin na stopień nauczyciela miano-
wanego, do którego przystąpił pedagog 
z ZPO w Oblęgorku.

W grudniu wypłacono stypendia 
szkolne, na które przeznaczono 123.547 
zł – dla 443 uczniów..

Ponadto wójt uczestniczył w licznych 
wyjazdach, spotkaniach, konferencjach, 
prezentując tam gminę i jej problemy. 
W spotkaniu, organizowanym przez wo-
jewodę dla wójtów i przewodniczących 
RG, uczestniczyli: sekretarz gminy oraz 
wiceprzewodniczący RG.

17 grudnia, na gali w Warszawie, 
wójt odebrał Certyfikat „Gmina Fair 
Play”. W uroczystości uczestniczył także 
przewodniczący RG.

Ponadto: 21 listopada ub. roku, jako 
zadanie zlecone, przeprowadzone został 
wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu, 
Sejmiku oraz wójta gminy.

Zakończony został Powszechny Spis 
Rolny, rozpoczęto prace do przeprowa-
dzenia Narodowego Spisu Ludności 
i Mieszkań w 2011 roku.

W omawianym okresie gospodarz 
gminy wydał 18 zarządzeń w sprawach 
istotnych dla gminy.
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Konkurs na dekorację świąteczno – noworoczną 
Gmina Strawczyn została laure-

atem IX edycji konkursu „Gmina 
Fair Play”. To już IX edycja konkursu 
„Gmina Fair Play” - Certyfikowana 
Lokalizacja Inwestycji. 

Zdobyty certyfikat to wyraz uzna-
nia dla inicjatyw podejmowanych przez 
gminę w celu pozyskania inwestorów 
oraz dbałości o rozwój działalności go-
spodarczej.

Certyfikatem „Gmina Fair Play 2010” 
nagrodzono 122 gminy i miasta z Polski.

Dla Gminy Strawczyn logo „Gmi-
na Fair Play” jest doskonałą wizytówką 
zachęcającą potencjalnych inwestorów 
do lokowania u nas inwestycji a także 
potwierdzeniem tego, że prowadzone 
przez naszą gminę działania w zakresie 
przyciągania inwestycji, ulepszania ob-
sługi inwestora zmierzają we właściwym 
kierunku.

Certyfikat odebrali, podczas gali 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 
17 grudnia br., wójt gminy Tadeusz Tka-
czyk oraz przewodniczący RG – Stani-
sław Zdyb.

Certyfikat  
„Gmina Fair Play” 

dla Strawczyna

A oto wykaz laureatów konkursu:
I miejsce - Stanisław Gugała - 

Promnik 38.
II miejsce - Tomasz Rogula - Niedź-

wiedź 5a
III miejsce - Janusz Jankowski - 

Ruda Strawczyńska 94a.
Ponadto Komisja postanowiła przy-

znać równorzędne wyróżnienia:
1. Edyta Kotwica - Korczyn 126a,
2. Józef Jarząbek - Oblęgór 71  

i Teresa Czarnecka - Oblęgór 70,
3. Lucyna i Janusz Kukulscy - Straw-

czynek 72,

4. Krystyna i Mirosław Urbańczyk – 
Ruda Strawczyńska 99,

5. Irena i Ryszard Met - Kuźniaki 11,
6. Stanisław Raczyński - Hucisko 21 a,
7. Monika i Grzegorz Ślefarscy – Ob-

lęgorek, ul. Sienkiewicza 65,
8. Alina Tkaczyk - Strawczynek,  

ul.Wojewódzka 67.
Wójt gminy składa serdeczne po-

dziękowania wszystkim uczestnikom 
konkursu, którzy podnieśli wygląd es-
tetyczny gminy oraz przyczynili się do 
poprawy świąteczno-noworocznego kli-
matu w naszej gminie. (J.)

Zakończył sie konkurs na dekorację świąteczno-noworoczną w gminie 
Strawczyn. Specjalna komisja odwiedziła wszystkie posesje oraz budynki, zgło-
szone przez właścicieli do tego sympatycznego współzawodnictwa.

Wyłoniono  
laureatów

Oto najważniejsze:
W przypadku nie uzyskania kwo-

rum, wybory zostaną przeprowadzone  
w II terminie bez względu na liczbę obec-
nych na zabraniu.

Kandydatury na sołtysa zgłaszane 
są pisemnie do Urzędu Gminy w Straw-

czynie (pok. nr 2) do 28 stycznia 2011r., 
tj. siódmego dnia przed wyznaczonym 
terminem wyborów, w godzinach pracy 
Urzędu Gminy.

Prawo zgłaszania kandydatów po-
siada: kandydat na sołtysa, mieszkaniec 
uprawniony do głosowania.

WYBORY SOŁTYSÓW  
I RAD SOŁECKICH

Wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk wydał zarządzenia w sprawie wy-
borów sołtysów oraz rad sołeckich (terminarz zebrań publikujemy niżej).

Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, dotyczących tych wyborów, opubli-
kowanych w zarządzeniach. 

L.P. SOŁECTWO DATA GODZ.
MIEJSCE ZEBRANIA

TERMIN ZGŁASZANIA 
KANDYDATÓW

TERMIN 
ZGŁASZANIA 

KANDYDATÓW

1. NIEDŹWIEDŹ 05.02.11r. 1730 Szkoła Podstawowa  
w Niedźwiedziu do 28.01.2011r.

2. PROMNIK 06.02.11r. 1700 Zespół Placówek Oświatowych  
w Promniku 28.01.2011r.

3. KORCZYN 11.02.11r. 1730 Szkoła Podstawowa w Korczynie 03.02.2011r.

4. RUDA 
STRAWCZYŃSKA 12.02.11r. 1730 Szkoła Podstawowa  

w Rudzie Straw. 04.02.2011r.

5. OBLĘGÓR 13.02.11r. 1700 Świetlica wiejska w Oblęgorze 04.02.2011r.

6. KUŹNIAKI 18.02.11r. 1730 Szkoła Podstawowa  
w Wólce Kłuckiej 10.02.2011r.

7. STRAWCZYN 19.02.11r. 1730 Zespół Placówek Oświatowych
w Strawczynie 11.02.2011r.

8. STRAWCZYNEK 20.02.11r. 1700 Świetlica środowiskowa  
w Strawczynku 11.02.2011r.

9. MAŁOGOSKIE 25.02.11r. 1730 Szkoła Podstawowa  
w Rudzie Straw. 17.02.2011r.

10. OBLĘGOREK 26.02.11r. 1730 Remiza OSP w Oblęgorku 18.02.2011r.

11. CHEŁMCE 27.02.11r. 1700 Szkoła Podstawowa  
w Chełmcach 18.02.2011r.

12. HUCISKO 02.04.11r. 1800 Remiza OSP w Hucisku 25.03.2011r.

Na sołtysa może kandydować osoba 
posiadająca czynne prawo wyborcze do  
Rady Gminy. Zgłoszenie kandydata na 
sołtysa powinno zawierać:

 1) imię i nazwisko
 2) numer ewidencyjny PESEL
 3) adres zamieszkania.
Do zgłoszenia kandydata na sołtysa 

należy dołączyć:
 1) pisemne oświadczenie o wyraże-

niu zgody na kandydowanie 
2) listę z co najmniej 20 podpisami 

mieszkańców sołectwa posiadających  
prawo wyborcze popierających kandydata

3) oświadczenie kandydata o nieka-
ralności za przestępstwa ścigane z oskar-
żenia publicznego oraz oświadczenie 
kandydata o posiadaniu czynnego prawa 
wyborczego do Rady Gminy 

Lista kandydatów na sołtysa zosta-
nie podana do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy, tablicach informacji pu-
blicznej, w sołectwach oraz stronie inter-
netowej gminy www.strawczyn.pl

Prawo zgłaszania kandydatów na 
członków rady sołeckiej posiada wyłącz-
nie mieszkaniec sołectwa uprawniony do 
głosowania ustnie lub pisemnie na zebra-
niu wiejskim.

Kandydat na członka rady sołeckiej 
wyraża zgodę na kandydowanie ustnie 
do protokołu lub pisemnie w razie swojej 
nieobecności na zebraniu wiejskim.

TERMINY ZEBRAŃ - WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2011 ROK
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Samorządowe Centrum Kultury  
i Sportu w Strawczynie

ogłasza nabór pracowników do pracy na obiekcie 
sportowo-rekreacyjnym w Strawczynku

1. Wykaz stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych.
Stanowisko

Ilość 
etatów  Minimalne Wymagania Kwalifikacyjne Charakterystyka stanowiska

Młodszy ratownik 4 - uprawnienia ratownika WOPR  do pracy pod 
nadzorem ratownika starszego stopniem

praca na 2 zmiany

Starszy ratownik 4 - uprawnienia ratownika WOPR do samodzielnej 
pracy na pływalni

praca na 2 zmiany

Kierownik 
gospodarz
obiektu

 1 - wykształcenie średnie 
- co najmniej 5 letni staż zawodowy
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność obsługi komputera: edytorów tekstu, 
arkuszy kalkulacyjnych, programów graficznych

praca na 1 zmianę

Pracownik 
gospodarczy

2 - wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. T lub B

praca na 1 zmianę 

Dozorca/Szatniarz 3 - zawodowe lub innewykształcenie praca na 2 zmiany

Sprzątaczka 3 - wykształcenie zawodowe praca na 2 zmiany

Konserwator 6 - wykształcenie średnie preferowane techniczne  
( automatyka, elektryka, elektronika, mechanika, 
hydraulika, monter układów wentylacyjnych - 
klimatyzacyjnych)
- co najmniej 2 letni staż zawodowy
- pożądane uprawnienia SEP do 1kV
- prawo jazdy kat. B

praca na 3 zmiany

Kasjer 1 - wykształcenie średnie preferowane ekonomiczne
- umiejętność obsługi komputera w środowisku 
windows
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej

praca na 2 zmiany

2. Charakterystyka pracy na obiekcje 
sportowo rekreacyjnym w Strawczynku.

- praca zmianowa w godzinach od 
6.00 do 14.00 - I zmiana; 14.00 do 22.00 
- II zmiana; 22.00 do 6.00 - III zmiana

- praca jednozmianowa w godzinach 
od 730 do 1530

- pracodawca nie zapewnia transpor-
tu do pracy oraz nie zwraca kosztów do-
jazdu do pracy

- praca w środowisku chloru
- szczegółowy zakres obowiązków, 

wymagań na poszczególnych stanowisk 
dostępny jest w biurze

SCKiS oraz na stronie internetowej 
www.strawczyn.pl .

3. Forma składania ofert pracy.
oferta powinna zawierać:
– kwestionariusz osobowy (do po-

brania ze strony internetowej www.
strawczyn.pl , bądź osobiście w pokoju 
22 Urzędu Gminy Strawczyn)

– kserokopie dokumentów potwier-
dzających wykształcenie i kwalifikacje,

– oświadczenie kandydata o nieka-
ralności w przypadku kierownika - go-
spodarza obiektu i kasjera

– oferty należy składać w kopercie 
z podaniem stanowiska, którego dotyczą

– oferty należy składać od 17 stycz-
nia do 31 stycznia br. w siedzibie SCKiS 
(budynek Urzędu

Gminy, I piętro, pokój nr. 22) w go-
dzinach od 8.00 do 15.00, bądź przesłać 
pocztą na adres:

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie ul. Żeromskiego 
16, 26-067 Strawczyn z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko 
…..............”

– oferty składane przed ukazaniem 
się niniejszego ogłoszenia nie będą roz-
patrywane

– wyboru ofert dokona Komisja po-
wołana przez dyrektora SCKiS

– wyniki naboru zostaną podane do 
wiadomości poprzez telefoniczne poin-
formowanie osób przyjętych do pracy

– pracodawca zastrzega sobie prawo 
do przeprowadzenia rozmowy kwalifi-
kacyjnej z wybranymi kandydatami.

– wyłonieni kandydaci na kierowni-
ka - gospodarza obiektu, oraz kasjera są 
zobowiązani do doręczenia zaświadcze-
nia o niekaralności z Krajowego Rejestru 
Karnego.

Informacje o prezydencji przebijają się na 
razie tylko w jednym kontekście – ewentual-
nych przyspieszonych wyborów parlamentar-
nych. Konstytucyjnie powinny się one odbyć 
jesienią, ale fatalne doświadczenia czeskiej 
prezydencji, na czas której przypadły wybory, 
przemawiają za skróceniem kadencji parla-
mentu i przeprowadzeniem wyborów na wio-
snę. Jednak aby doszło do takiego rozwiązania, 
potrzeba większości 2/3 głosów (307 przy stu-
procentowej frekwencji). Zdecydowanie prze-
ciwne jest PiS, które ma obecnie 147 posłów. 
Za skróceniem kadencji musieliby więc prak-
tycznie zagłosować wszyscy pozostali, łącznie 
z niezrzeszonymi i kilkuosobowymi kołami po-
selskimi – PO, PSL, SLD i PJN mają razem 296 
głosów. Jak będzie – na razie nie wiadomo.

Ale pomiędzy kolejnymi komentarzami 
„za” bądź „przeciw” wcześniejszym wyborom, 
gdzieś na ostatnich stronach działów krajowych 
naszych dzienników, albo wśród niezliczonych 
informacji portali internetowych pojawiają się 
informacje, że „ktoś coś zrobił w sprawie pre-
zydencji”. Jakiś minister gdzieś pojechał, kolej-
ni urzędnicy z kimś się spotkali, ogłoszono datę 
kolejnego spotkania. Co więc jest zrobione na 
200 dni przed naszą prezydencją i jakie będą jej 
priorytety w kilku kluczowych dziedzinach?

Kłótnia o budżet
„Przełamanie kryzysu” – to najczęściej 

pojawiający się zwrot używany w kontekście 
przyszłości finansów UE. - Ważne, aby Europa 
odzyskała wiarę w to, że tyle, ile jest wspólne-
go budżetu, tyle jest tak naprawdę wspólnej Eu-

ropy - ocenił na spotkaniu z premierem Węgier 
(poprzedzają naszą prezydencję) Wiktorem Or-
banem Donald Tusk. Zdaniem premiera, przy-
szłe rozstrzygnięcia finansowe w UE powinny 
być adekwatne przede wszystkim do potrzeb 
polityki spójności.

- Fakt, że następujące po sobie prezydencje 
będą prowadzone w tym samym duchu i z ta-
kim samym rozumieniem spraw europejskich, 
daje szanse na przełamanie pewnego kryzysu, 
jeśli chodzi o wspólne  stanowisko europejskie 
dotyczące przyszłości finansowej Europy - po-
wiedział kilka dni temu Tusk. Zadeklarował 
też, że wraz z Orbanem zrobią wszystko, aby 
najbliższy rok był dla Europy „rokiem spokoj-
niejszym”, „rokiem przełamania turbulencji, 
które wstrząsają nie tylko Europą, ale i całym 
światem”.

- Polska nie była krajem dotkniętym kryzy-
sem. Polska jest krajem sukcesu, krajem z dużą 
energią, krajem dla którego prezydencja jest 
misją. My Węgrzy chcemy iść polską ścieżką. 
Przez wiele lat byliśmy krajem kryzysu, teraz 
chcemy skończyć z tym okresem. Chcemy 
osiągać, tak jak Polacy, sukcesy gospodarcze – 
odparł Orba

Polska na 200 dni  
przed wielkim wydarzeniem

Żmudne, niewidoczne, nieefektowne. Dziesiątki urzędników w dziesiątkach urzędów, 
w zaciszu swoich gabinetów i w miarę daleko od bieżących politycznych sporów przy-
gotowują naszą prezydencję w UE. Do rozpoczęcia tego sześciomiesięcznego wielkiego 
politycznego wydarzenia zostało jeszcze tylko niecałe 200 dni.
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Szanowni Mieszkańcy
Bardzo dziękuję za poparcie mojej osoby w ostatnich wyborach 

samorządowych. Dzięki Państwa zaufaniu zdobyłem mandat radnego Powiatu 
Kieleckiego. Mam nadzieję, że jako najmłodszy radny obecnej kadencji będę 
godnie reprezentował Was w powiecie, a moje starania przyniosą korzystne 
efekty. Na łamach tej gazety będę informował  Państwa o wszelkiego rodzaju 
działaniach dotyczących gminy Strawczyn, podjętych przez starostwo. Dla 
ułatwienia kontaktu ze mną podaję swój numer telefonu: 502 666 453.

Tomasz Zbróg 
Radny Powiatu Kieleckiego 

Podziękowanie

Rozbudowa  
systemu monitoringu

Gmina Strawczyn zrealizowała zada-
nie pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu 
przepompowni w systemie GSM/GPRS” 
(III miejsce w X Edycji Konkursu „NA 
NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNĄ GMI-
NĘ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZY-
SKIEGO”) za łączną kwotę 50 390 zł. 

Na realizację w/w zadania gmina otrzy-
mała dofinansowanie ze środków:

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w kwocie 40 000 zł, 

• własne środki finansowe wnioskodawcy 
w kwocie 10 398 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
• demontaż starych szaf sterowniczych  

i montaż nowych szaf sterowniczych w czte-
rech przepompowniach na terenie gminy 
Strawczyn w wymienionych miejscowościach: 
Niedźwiedź, Oblęgór – Osiczyna, Strawczy-
nek– Trupień i Oblęgorek – Kurniki.

Wykonano także uruchomienie oraz 
wpięcie do istniejącego systemu monitoringu 
Hydro-Net i przeszkolono obsługę.

Kandydat do przyjęcia obowiązków, w ra-
mach NSR, powinien spełniać ogólne wyma-
gania dotyczące osób powoływanych do czyn-
nej służby wojskowej: polskie obywatelstwo, 
odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną 
i psychiczną do pełnienia czynnej służby woj-
skowej, a także być osobą niekaraną. W tym 
roku do NSR przyjmowani będą żołnierze re-
zerwy, którzy pełnili wcześniej czynną służbę 
wojskową, a od początku 2011 roku o służbę 
w NSR będą mogły się ubiegać także osoby 
nie posiadające przeszkolenia wojskowego, 
które odbędą służbę przygotowawczą.

Kontrakt, na pełnienie służby w ramach 
NSR może być zawarty na okres od 2 do 6 lat, 
z możliwością jego przedłużenia do lat 15. 
Każdy żołnierz rezerwy-ochotnik, po podpi-
saniu z dowódcą danej jednostki wojskowej 
kontraktu na pełnienie służby wojskowej 
w ramach NSR, będzie miał nadany przydział 
kryzysowy, który będzie oznaczał zaliczenie 
go do Narodowych Sił Rezerwowych i nałoży 
na niego obowiązek pełnienia czynnej służby 
wojskowej lub dyspozycję do jej pełnienia 
w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

Ochotnik, który zostanie żołnierzem NSR, 
będzie miał obowiązek uczestniczyć w organi-
zowanych co roku ćwiczeniach wojskowych, 
trwających do 30 dni. W tym czasie będzie 
otrzymywał żołd, bezpłatne zakwaterowanie, 
wyżywienie, rekompensatę utraconych zarob-
ków, będą także zrekompensowane pracodaw-
cy straty powstałe z jego nieobecności i nie-
wykonywania pracy. Po podpisaniu kontraktu, 
żołnierz NSR nadal będzie wykonywał swoją 
pracę, a do jednostki zostanie wezwany wtedy, 
gdy zaistnieje taka potrzeba. 

Ze względu na rozmieszczenie jednostek 
wojskowych w Polsce liczba oferowanych 
stanowisk NSR jest zróżnicowana na terenie 
kraju np.: w Szczecinie wynosi 1882 stano-
wiska, Zielonej Górze 1131 stanowisk, Gdań-
sku 1030 stanowisk, Olsztynie, Warszawie, 
Gdańsku ok.1000 stanowisk, najmniej oferuje 
administracja wojskowa w Kielcach i Białym-
stoku: 28 stanowisk. 

Do dyspozycji jest szeroki wybór spe-
cjalności zawodowych, obejmujący 3282 
grupy stanowisk (m.in. kierowcy, mechanicy, 
kucharze, psycholodzy, lekarze). W odniesie-
niu do stopni etatowych, wytypowanych do 
uzupełnienia NSR, w ofercie jest: w korpusie 
szeregowych zawodowych - 8428 stanowisk, 
w korpusie podoficerów - 1190 stanowisk, 
a w korpusie oficerów - 382 stanowiska. 

Służba przygotowawcza
Służba przygotowawcza to nowa forma 

służby wojskowej skierowana do osób (męż-
czyzn i kobiet), które nigdy nie pełniły służby 
wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe 
i zdobyć podstawowe umiejętności związana 
z profesją żołnierza.

Powołanie do służby przygotowawczej 
możliwe jest wyłącznie na podstawie dobro-
wolnego zgłoszenia się do tej służby. Ochotni-
cy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowaw-
czej, stają się żołnierzami w czynnej służbie 
wojskowej.

Służba przygotowawcza trwa:
• dla żołnierza w korpusie oficerów - do 

6 miesięcy;
• dla żołnierza w korpusie podoficerów -  

do 5 miesięcy;
• dla żołnierza w korpusie szeregowych - 

do 4 miesięcy.
Do służby przygotowawczej może być 

powołana osoba niekarana za przestępstwo 
umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, 
orzeczoną zdolność do czynnej służby wojsko-
wej (kat. zdolności do służby wojskowej „A”), 
wiek co najmniej osiemnaście lat i  wykształ-
cenie co najmniej gimnazjalne w przypadku 
kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych, 
średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby 
korpusu podoficerów i wyższe - w przypadku 
kształcenia na potrzeby korpusu oficerów. 

W okresie szkolenia przysługuje bezpłat-
ne zakwaterowanie, wyżywienie, umunduro-
wanie, a także opieka medyczna i stomatolo-
giczna.

Miesięczne uposażenie:
• dla żołnierza kształcącego się na oficera 

wynosi 60% najniższego uposażenia żołnierza 
zawodowego tj. 1500 złotych brutto,

• dla żołnierza kształcącego się na podofi-
cera wynosi 40% najniższego uposażenia żoł-
nierza zawodowego tj. 1000 złotych brutto,

• dla żołnierza kształcącego się na szere-
gowego wynosi w wysokości 30% najniższe-
go uposażenia żołnierza zawodowego tj. 750 
złotych brutto.

Po otrzymaniu karty powołania do jej 
pełnienia: ustawowa ochrona stosunku pracy. 
Okres pełnienia służby przygotowawczej wli-
cza się pracownikowi do okresu zatrudnienia 
w zakresie wszystkich uprawnień wynikają-
cych ze stosunku pracy.

W trakcie służby przygotowawczej i po 
jej zakończeniu istnieje możliwość złożenia 

wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywa-
nie obowiązków w ramach Narodowych Sił 
Rezerwowych.

Osoby, które szczegółowo chciałyby zapo-
znać się z zasadami funkcjonowania Narodo-
wych Sił Rezerwowych oraz rozważają wstą-
pienie do tej formy służby, mogą pozyskać 
bezpłatnie materiały w wersji elektronicznej 
pod adresem http://www.profesjonalizacja.
wp.mil.pl/pl/57.html - Vademecum Narodo-
wych Sił Zbrojnych, a także szczegółowy po-
radnik dla kandydatów do NSR. 

Wszelkich informacji o zasadach, kry-
teriach powołania do ochotniczych form 
służby wojskowej udzielają specjaliści 
z Wojskowej Komendy Uzupełnień Kielce - 
Śródmieście, 25-353 Kielce, ul. Wesoła 29, nr. 
tel.:(41) 2786181, 2786188, 2786285, fax: (41) 
2786172, e-mail: wkukielce1@sow.mil.pl

Służba w Narodowych  
Siłach Rezerwowych

Nowe formy służby wojskowej  
- nowe wyzwania!

Od 1 lipca 2010 roku Siły Zbrojne RP rozpoczęły nabór do nowej formy służby wojskowej - 
Narodowych Sił Rezerwowych. NSR będą realizowały zadania w ramach reagowania kryzyso-
wego, jako wzmocnienie jednostek w sytuacjach kryzysowych - i w tym sensie nie staną się one 
oddzielną formacją - nie będą tworzone nowe jednostki organizacyjne, ani związki taktyczne. 
Ochotnicy będą odbywać służbę wojskową w już istniejących jednostkach wojskowych. 



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
                                              e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

Międzyświetlicowy Turniej Bilardo-
wy w „8” gminy Strawczyn odbędzie się 
w dwóch etapach - I eliminacje w świe-
tlicach w Chełmcach, Oblęgorku, Oblę-
gorze, Promniku i Strawczynku: od 20 do 
29 stycznia oraz II etap - finał w dniach 
5 – 6 lutego br., w Promniku. 

Szczegóły i regulamin na stronie in-
ternetowej. www.strawczyn.pl

* * *
 Konkurs na nazwę krytej pływalni 

w Strawczynku. 
Zgłoszenia przyjmowane będą od 17 

stycznia do 20 lutego br.
Zgłoszenia przyjmowane są pod adre-

sem: kamila.oles@strawczyn.pl lub dro-
gą pocztową na adres SCKiS w Straw-
czynie, Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 
26 - 067 Strawczyn. Przewidziano atrak-
cyjne nagrody dla laureatów i uczestni-
ków konkursu. Regulamin dostępny na 
stronie www.strawczyn.pl.

* * *
Samorządowe Centrum Kultury 

i Sportu zaprasza wszystkie dzieci i mło-
dzież z terenu gminy Strawczyn, w cza-
sie ferii zimowych, do świetlic wiejskich. 
Prowadzone tam będą zajęcia manualne, 
sportowe, konkursy i zabawy, dodatko-
wo zostaną zorganizowane ogniska i za-
jęcia z wyrobu ozdób ze słomy.

Atrakcją ferii będzie występ iluzjoni-
sty – 5 lutego br. sobota) o godz. 14.00 
w świetlicy SCKiS w Strawczynie oraz 
bal karnawałowy 12 lutego br. (sobo-
ta) od godz. 15.00 do 18.00 w świetli-
cy w Strawczynku. Przewidziano na 
nim różne konkursy z nagrodami, które 
poprowadzi Monika Kubała – radna 
ze Strawczynka. Na wszystkie zajęcia 
wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy

* * *
Z inicjatywy instruktorów SCKiS 

w Strawczynie rusza akcja sportowa 
w kilku szkołach, w salach gimnastycz-
nych, na terenie gminy. Jej adresatem są 
dzieci i młodzież, zainteresowana roz-
wojem swojej tężyzny fizycznej.

Oto wykaz szkół i terminy zajęć 
sportowych: ZPO w Oblęgorku – zajęcia 
odbywać się będą w poniedziałki i środy, 
w Promniku – w środy i czwartki, wszyst-
kie zajęcia w godz.: 16.00 – 18.00.

Warto polecić tę inicjatywę młodym 
ludziom, którzy znajdą okazję do upra-
wiania sportu. Nie wykluczone, że wśród 
nich znajdą się np. przyszli piłkarze Le-
chii Strawczyn. Zapraszamy. (J.)

Komunikaty

Drogi powiatowe  
W siedzibie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach oraz w obwodach dro-
gowych  prowadzone są dyżury zimowe-
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 
numerami telefonów: (041) 345-64-12,  
345-63-98,  345-63-99, telefon dyżurny 
w Obwodzie Drogowym Strawczynek: 
(041) 303-87-77

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

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

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. 

Jednocześnie odbyły się licytacje prac 
dzieci biorących udział w zajęciach świe-
tlicowych. Tutaj swoją hojnością wyka-
zali się przede wszystkim rodzice tych 
dzieci.

W sumie zebrano 555,80 zł, które 
przekazano do sztabu wojewódzkiego  
J. Owsiaka.

Organizatorzy grania WOŚP dzięku-
ją wszystkim uczestnikom akcji za udział 
i hojność w zbieraniu pieniędzy na rzecz 
poprawy zdrowia dzieci cierpiących na 
choroby nerek i układu moczowego. Po-
dziękowania należą się także pracownikom 
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu, 
którzy czuwali nad przebiegiem akcji. (J.)

Orkiestra Owsiaka zagrała  
także w gminie Strawczyn

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zagrała także w gmi-
nie Strawczyn. W świetlicach wiejskich: w Strawczynie, Promniku, Chełmcach, 
Oblęgorze i Oblęgorku, 9 stycznia br., odbyły się imprezy rozrywkowe (dyskote-
ki i zabawy ruchowe), podczas których zbierano datki na orkiestrę.

Samorządowe Centrum Kultury  
i Sportu w Strawczynie organizuje 

w dniach 5-6 lutego 2011 
HALOWY TURNIEJ  

PIŁKI NOŻNEJ
Zgłoszenie do turnieju  
do 28.01.2011 (piątek)

 w SCKiS w Strawczynie  
w godzinach 8:00 – 15:00

Losowanie i przedstawienie 
regulaminu rozgrywek

03.02.2011 (czwartek) w SCKiS 
o godzinie 18:00.

ORGANIZATOR I KONTAKT
SCKiS Bogdan Woźniak 

tel. 41 30 – 38 - 635

Ogłoszenie


