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Gmina Strawczyn wśród  
najlepszych

Hala „Polcaru” znów zatętni życiem

Życzymy Wam, Drodzy Mieszkańcy, 
aby te Święta Wielkanocne 
wniosły do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 
pogodę ducha, spokój, ciepło

i nadzieję na lepsze jutro.
Wójt Gminy

Tadeusz Tkaczyk
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Zdyb

„Świętokrzyska Victoria” to na-
groda Samorządu Województwa, któ-
rej celem jest promowanie najbardziej 
aktywnych świętokrzyskich samorzą-
dów, przedsiębiorstw i osób - społecz-
ników, działających na rzecz swoich 
środowisk.

Przyznawana jest w trzech katego-
riach: „Samorządność”, „Osobowość” 
i „Przedsiębiorczość”. Po raz kolejny gmi-
na Strawczyn została nominowana do tej 
prestiżowej nagrody (obok Morawicy, 
Chęcin, Połańca i Solca-Zdrój). W pią-
tej edycji laureatem prestiżowej nagrody 
w kategorii „Samorządność” zostało Mia-
sto i Gmina Połaniec. Gmina Strawczyn 
otrzymała dyplom - wyróżnienie.

 Nominacja do  

„Świętokrzyskiej 

Victorii”

Hala dawnego BP Polcar, przy ul. Szkolnej 12 w Promniku, niebawem znowu za-
tętni życiem.

Przedsiębiorca  
z Ciosowej będzie 
produkował naczepy  

w Promniku
Wszystko wskazuje na to, że już 

na przełomie kwietnia i maja 2013 r. 
opustoszała hala produkcyjna BP „Po-
lcar”, przy ul. Szkolnej 12 w Promniku, 
znowu zatętni życiem. Obiekt zakupił 
przedsiębiorca z Ciosowej (gm. Mie-
dziana Góra) – Sławomir Detka, który 
rozpocznie tutaj produkcję naczep sa-
mochodowych.
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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary,  
nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie 

rodziny i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja

życzy

Kolejny nabór do Gminnej Or-
kiestry Dętej odbył się ostatnio w sali 
prób orkiestry w Strawczynie. 

Z organizacyjną pomocą dyrektor 
ZPO Elżbiety Błaszczyk, dzieci prze-
słuchał kapelmistrz Michał Leśnik. Czy 
młodzi adepci trafią do coraz bardziej 
znanej w okolicy orkiestry ? Wszystko 
zależy od kapelmistrza.

 SCKiS, wraz z kapelmistrzami (Mi-
chał Leśnik; Jacek Cielibała), zapraszają 
dzieci oraz młodzież uzdolnioną mu-
zycznie na przesłuchania do Gminnej 
Orkiestry Dętej. Przesłuchania w każdy 
piątek o godzinie 17:00.

Szukamy 
muzycznych 
talentów

Gminna Orkiestra Dęta czeka

Z sesji Rady Gminy

Sesję otworzył przewodniczący rady 
Stanisław Zdyb, witając jej uczestni-
ków z wójtem Tadeuszem Tkaczykiem. 
Radni przyjęli porządek obrad, po czym 
przeszli do jego realizacji. 

W „interpelacjach i zapytaniach” 
sołtys Huciska Anna Kruszewska za-
dała dwa pytania, dotyczące: folderu, 
wydanego w ramach realizacji programu 
unijnego Comenius Regio, który miał 
dotrzeć m.in. do radnych, a - zdaniem p. 
sołtys - nie dotarł oraz relacji w „Echu 
Dnia” z wręczenia gminie „Lidera Re-
gionu 2012”, gdzie w uzasadnieniu uży-
to stwierdzenia, że tytuł nadano m.in. 
za wykorzystanie „nowoczesnych tech-
nologii stwarzających przedsiębiorcom 
komfortowe warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej”. Jakie to 
technologie ? - zapytała p. sołtys.

Ustosunkowując się, w toku obrad, 
do tych pytań, wójt odpowiedział, że 
w kwestii folderu odpowie dyrektor ZPO 
w Strawczynie Elżbieta Błaszczyk, zaś 
jeśli idzie o sformułowanie w „ED”, tam 
należy skierować pytanie.

Dyrektor ZPO stwierdziła, że folder, 
o współpracy szkół w Strawczynie oraz 
w Niemczech, został wydany ze środków 

• Nowe ceny za wodę i odprowadzenie ścieków
• Diety radnych na tym samym poziomie

Rada Gminy, obradująca 21 lutego br., podjęła kilka ważnych decyzji doty-
czących mieszkańców oraz funkcjonowania gminy. M.in. ustalono nowe stawki 
opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, dokonano zmian w planach zagospo-
darowania przestrzennego kilku sołectw oraz ustalono lokalizację przystanków 
autobusowych na terenie gminy.

programu Comenius Regio, był rozdany 
na jednej z ostatnich sesji RG ub. roku 
oraz, że dla zainteresowanych jest dostęp-
ny w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Wójt złożył następnie informacje 
z realizacji uchwał Rady Gminy oraz ze 
swoich prac między sesjami Rady Gminy 
(omówienie publikujemy oddzielnie).

Radni przyjęli uchwały w sprawach:
- zmiany w uchwale dot. nadania 

imienia Jana Pawła II SP w Korczynie 
(przegłosowano poprawkę, że uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia i że 
nie trzeba jej publikować w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego (de-
cyzją rozstrzygnięcia wojewody),

- zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
sołectw: Korczyn, Oblęgorek, Prom-
nik i Ruda Strawczyńska, dotyczących 
m.in.: korekt przebiegu drogi wewnętrz-
nej, lokalizacji zakładów samochodo-
wych i zabudowy komercyjnej,

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę oraz odpro-
wadzania ścieków (taryfy publikujemy 
oddzielnie),

- ustalenia stawek dotacji dla Za-
kładu Gospodarki Komunalnej,

- zmian w budżecie gminy – w związ-
ku m.in. z niższymi kosztami uzyskany-
mi w przetargach, dofinansowaniem, 
z budżetu państwa, budowy drogi Straw-
czynek - Trupień, pozyskaniem środków 
zewnętrznych na budowę chodnika przy 
ul. Żeromskiego w Strawczynie oraz do-
finansowaniem, ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, budowy 
szlaku rowerowego w gminie,

- zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Strawczyn na lata: 
2013 – 2023 – będącej konsekwencją 
bieżących zmian w budżecie gminy,

- lokalizacji przystanków oraz za-
sad korzystania przez przewoźników 
z przystanków komunikacyjnych na 
terenie gminy,

- określenia diet za udział w pra-
cach Rady Gminy i zespołu doradcze-
go wójta oraz zwrotu kosztów podró-
ży służbowych – radni podjęli decyzję 
o nie podwyższaniu sobie diety (dotyczy 
to także sołtysów),

- ustanowienie Święta Gminy pn. 
„Strawczynada” – obecnie głównym 
jego organizatorem jest Samorządowe 
Centrum Kultury i Sztuki.

Rada zatwierdziła plany pracy Rady 
Gminy, jej komisji stałych, wójta oraz 
Rady Społecznej SZOZ na rok 2013.

Po wyczerpaniu porządku sesji, obra-
dy zakończono. (J.K.)

Piotr Żołądek
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
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Przedsiębiorcę, właściciela firmy 
„Domet”, odwiedziłem kilka dni temu 
w Niwkach Daleszyckich, gdzie obecnie 
dzierżawi dużą halę produkcyjną (2600 
m. kw.), w której produkuje dla odbior-
ców zagranicznych, głównie z Niemiec, 
różnego rodzaju naczepy samochodowe 
z aluminium. Są to naczepy, wytwarza-
ne na zamówienie, do transportu m.in.: 
produktów rolnych, cementu luzem, 
piasku, kruszywa, szkła, asfaltu itp. Fir-
ma współpracuje z niemieckim odbior-
cą, będącym częścią znanego koncernu 
Thyssen Krupp. Współpraca zaczęła się 
w 2002 roku, a wpływ na nią miał na 
pewno 10 - letni pobyt Sławomira Detki 
na różnych kontraktach w Niemczech.

Rocznie powstaje w Niwkach Dale-
szyckich 400 - 500 naczep z aluminium, 
które odbierane są nie tylko w Niem-
czech ale także w: Holandii, Francji, 
Włoszech a nawet w Chile. Ich produk-
cją zajmuje się ok. 25 fachowców, m.in. 
spawaczy i ślusarzy z okolic Niwek, ale 
także z innych gmin.

Wysoka jakość produkcji sprawia, że 
naczepy z Niwek często są eksponowane 
na Targach „Autostrada” w Hannoverze.

Hala „Polcaru” znów zatętni życiem

Przedsiębiorca z Ciosowej będzie 
produkował naczepy w Promniku

dokończenie ze str. 1 Cała ta produkcja powstaje w hali 
dzierżawionej przez S. Detkę w Niw-
kach Daleszyckich. Jak wiadomo, istnie-
je obawa w inwestowanie w obiektach 
dzierżawionych, nic więc dziwnego, że 
przedsiębiorca od jakiegoś czasu zaczął 
się rozglądać za własnym obiektem. 
I nadarzyła się okazja: warszawska firma 
BP „Polcar” postanowiła sprzedać dużą 
(2100 m. kw.) halę produkcyjną, wraz 
z ponadhektarową działką, w Promniku. 
Jeszcze do niedawna sprzedawano tam 
bułgarskie wózki widłowe, tutaj funkcjo-
nował także ich serwis. Zmiany na ryn-
ku i wszechobecny kryzys sprawiły, że 
działalność ta nie 
przynosiła ostatnio 
oczekiwanych zy-
sków. Trzeba było 
ją zlikwidować...

L o k a l i z a c j a 
hali bardzo odpo-
wiada przedsię-
biorcy z Ciosowej, 
bo mieszka od niej 
zaledwie kilka kilo-
metrów. Także jego 
syn – Łukasz, który 
jest wspólnikiem, 
zamieszkuje w po-
bliskiej Miedzianej 
Górze. Ten splot 

W dniach: 7 - 8 marca, na krytej 
pływalni OLIMPIC, odbył się kiermasz 
rzeczy zrobionych przez dzieci w świe-
tlicach wiejskich, przez cały miesiąc na 
basenie krytym odbywają się bezpłatne 
zajęcia fitness i spinning oraz aqua aero-
bic w cenie biletu,

W tych dniach zorganizowano dla 
pań atrakcje (przebieranki z możliwo-
ścią zrobienia 
sobie zdjęcia), 
firma AKUNA 
przygotowała 
stoisko gdzie 
m o ż n a  s i ę 
b y ł o  z a p o -
znać z zasada-
mi prof i lak -
tyki zdrowot-
nej, doradzała 
kosmetyczka 
kwalifikowana, 

Tak obchodziliśmy Dzień Kobiet
O miłe niespodzianki na Dzień Kobiet postarało się w tym roku Samorządo-

we Centrum Kultury i Sztuki.
zorganizowano także stoisko stylizacji 
fryzur oraz z kwiatami. Była romantycz-
na muzyka, a z okazji Święta Pań spe-
cjalnie przystrojono salę.

Bonusem były dwie godziny w ce-
nie jednej. Tak więc Panie na pływalni 
OLIMPIC na pewno się nie nudziły.

Na zdjęciu: Impreza z okazji Dnia 
Kobiet na pływalni OLIMPIC.

okoliczności sprawił, że doszło do trans-
akcji (na razie spisano akt notarialny).

- W maju tego roku - mówi Sławo-
mir Detka - muszę ruszyć z produkcją 
w Promniku. Przez jakiś czas będzie to 
równoległa działalność z Niwkami, póź-
niej produkcja w gm. Daleszyce będzie 
zlikwidowana i całkowicie przeniesiona 
do Promnika. Oczywiście, halę trzeba 
odnowić, wstawić okna, przysposobić 
do nowej działalności.

To ożywienie gospodarcze w Prom-
niku na pewno przyniesie nowe miejsca 
pracy, potrzebni będą spawacze, ślusa-
rze, pracownicy administracyjni. Przed-
siębiorca nie ukrywa, że gdyby wszystko 
poszło po jego myśli, docelowo obiekt 
zostałby rozbudowany o nową halę. To 
jednak dalsza perspektywa. Ważne jest 
jednak to, że gmina Strawczyn zyskuje 
nowego przedsiębiorcę, który wzbogaci 
ją m.in. o nowe miejsca pracy.

SŁAWOMIR DETKA
Ma 54 lata, działalność gospodarczą 

prowadzi od 1997 roku, od 2002 r. pro-
dukuje naczepy samochodowe, głów-
nie dla odbiorcy niemieckiego.

Żonaty, żona – Małgorzata zajmuje 
się domem. Ma dwoje dzieci: Łukasza, 
po studiach ekonomicznych - swojego 
wspólnika i córkę Agnieszkę –absolwent-
kę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
i studentkę psychologii w Szkole Wyższej 
Psychologii Społecznej w Warszawie.

Hobby p. Sławka, to wycieczki 
rowerowe oraz uprawa kwiatów obok 
swojego domu w Ciosowej.Interesuje 
się także historią.

W hali BP Polcar produkowane będą naczepy samochodowe.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej informuje, że będzie kontynuował 
projekt pn: „Program aktywizacji spo-
łeczno – zawodowej bezrobotnych oraz 
nieaktywnych zawodowo podopiecz-
nych Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Strawczynie”, realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki i współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada sfinansowanie szkoleń 
zawodowych oraz innych działań z zakresu 
aktywizacji społecznej, zawodowej i edu-
kacyjnej. W związku z powyższym ośro-
dek informuje o możliwości skorzystania 
ze wsparcia, w ramach projektu osób ko-
rzystających ze świadczeń z pomocy spo-
łecznej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

GOPS informuje

Przedstawienie odbyło się 19 lutego 
br. i z dużym zainteresowaniem obejrzeli 
je uczniowie klas IV – VI. Piątoklasiści 
zaprezentowali kilka scenek obrazują-

Dzień Bezpiecznego Internetu
Już od 10 lat w lutym, w krajach Unii Europejskiej, obchodzony jest Dzień 

Bezpiecznego Internetu. Z tej właśnie okazji uczniowie klasy V b Szkoły Podsta-
wowej im. S. Żeromskiego w Strawczynie, pod okiem p. pedagog i przy aproba-
cie dyrektor E. Błaszczyk, przygotowali apel poświęcony bezpiecznemu korzy-
staniu z Internetu.

Firma Agnieszki i Krzysztofa Zapa-
łów, która znajduje się w Kielcach przy ul. 
Kruszelnickiego 218, należy do znanych 
piekarni w naszym regionie. Powstała 
w 1994 r. i dynamicznie się rozwija.

Firma produkuje około 60 asorty-
mentów piekarniczych i cukierniczych 
(pączki, bułeczki, ciasta i ciasteczka 
na wagę, torty i wiele innych). Firma 
odnosi duże sukcesy, o czym świadczą 
liczne dyplomy nagrody potwierdzają-
ce prowadzenie działalności związanej 
z produkcją piekarniczo - cukierniczą 
oraz szkoleniem uczniów w zawodach: 
cukiernik, piekarz i innych o profilu 
spożywczym.

Największe zainteresowanie wzbu-
dził dyplom rekordu Guinnessa na naj-
dłuższą roladę świata o długości 53 me-
try, którą wykonano przez cukierników 
zrzeszonych w Cechu. Zdarzenie to mia-
ło miejsce w Wojewódzkim Domu Kul-
tury Kielcach - 18 listopada 2006 r.

Właściciele firmy zorganizowali 
warsztaty dla uczniów. O początkach 
firmy opowiadał p. Krzysztof Zapała 
- absolwent naszej szkoły w Oblęgorku 
sprzed 35 lat i oprowadzał uczniów po 
zakładzie, prezentując stanowiska pracy 
i nauki zawodu, opowiadając o CECHU 
z wielkimi tradycjami rzemiosła, który 
pełni ważną rolę w szkoleniu uczniów 
szkół z naszego regionu.

Gimnazjaliści z Oblęgorka odkrywają zawody

W poszukiwaniu  
atrakcyjnej przyszłości

20 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Oblęgorku, w ramach zajęć „Odkryj swoją 
przyszłość”, realizowanych przez szkołę w ramach projektu „Oblęgorska Aka-
demia Talentów”, wraz z opiekunami, p. Kingą Łabędzką i p. Joanną Ciołak, 
odwiedzili Firmę Handlowo Produkcyjną „Angelina”.

Pracownicy zrobili wszystko, aby 
uczniowie zobaczyli i poczuli, na czym 
polega praca w piekarni i cukierni. 
Uczestnicy mogli zobaczyć, jakie są eta-
py pieczenia chleba, próbowali robić ma-
ślane pączki i ciasteczka. Wszyscy byli 
zachwyceni tym, jak 
szybko plecie się 
chałki, jednak nikt 
nie dorównał wpra-
wionemu piekarzowi 
p. Stasiowi, który 
wprowadzał w tajni-
ki tego zawodu. Pra-
cownicy, wraz z wła-
ścicielką Agnieszką 
Zapałą, zachęcali 
do podjęcia nauki 
w tym zawodzie, 
zapewniając, iż oso-
by z naszej branży 
nie mają problemów 
z zatrudnieniem nie 
tylko w kraju, ale 
również za granicą.

Po wizycie w pie-
karn i  uczn iowie 
poznawali zawody 
związane z pracą na 

dworcu PKP w Kielcach. Ku ich zasko-
czeniu dowiedzieli się, że zawodów jest 
ok.18. Uczestniczyli również w Teatrze 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
w lekcji teatralnej „Jak powstaje spek-
takl”. Tajnikami pracy aktorskiej dzie-
lił się z gimnazjalistami uznany aktor 
p. Mirosław Bieliński. Szczegółowo 
omówił etapy przygotowania przedsta-
wienia teatralnego. Uczniowie dowie-
dzieli się, że nim publiczność zasiądzie 
na widowni, by podziwiać efekty pracy 
reżysera i aktorów, musi powstać sce-
nariusz i scenografia. Uczestnicy lekcji 
zgodnie przyznali, że zawód aktora jest 
niezwykle absorbujący. 

Przed uczniami jeszcze kolejne wy-
zwania i podróże w poszukiwaniu swojej 
przyszłości.

cych, jakie zagrożenia czyhają na dzieci 
i młodzież niewłaściwie korzystających 
z sieci. Występujący przybliżyli podsta-
wowe zasady, których należy przestrze-

gać, aby Internet był 
miłą i ciekawą formą 
rozrywki i nauki, a nie 
zagrożeniem. Wszyst-
kim uczniom bardzo 
podobała się taka forma 
przekazu. Miejmy na-
dzieje, że w codziennym 
życiu będą przestrzegać 
poznanych zasad.

Na zdjęciu: Frag-
ment przedstawienia.

W Cukierni „Angelina” uczniowie zapoznawali się z zawo-
dem cukiernika.
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Mają iskrę bożą

Zmagania  poprzedz i ł  wys tęp 
uczniów klasy V a, którzy zaprezento-
wali dowcipne przedstawienie z życia 
olimpijskich bogów. Następnie dyrek-
tor szkoły, Elżbieta Błaszczyk, zapro-
siła konkursowiczów na test, dotyczący 
fragmentów mitologii Wandy Markow-

skiej pt. „Smoczy jad”. Komisja, w skła-
dzie: p. Marzena Walczak, E. Stępień, 
A. Ksel i K. Siwek, wyłoniła czworo 
zwycięzców: I miejsce zajęła Zuzanna 
Gaweł (ZPO Oblęgorek), II miejsce - 
Wiktor Rysiński (ZPO Oblęgorek), III 
miejsce ex aequo Izabela Borkowska 

Laureaci konkursu wraz ze swoimi opiekunkami. Dyrektor ZPO w Strawczynie Elżbieta Błaszczyk gratuluje 
laureatkom konkursu.

Gminny Konkurs Mitologiczny
Już po raz dwunasty odbył się w ZPO w Strawczynie Gminny Konkurs Mi-

tologiczny przygotowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Wzię-
ły w nim udział drużyny z gimnazjów w Oblęgorku i Strawczynie.

(ZPO Oblęgorek) i Klaudia Rowińska 
(ZPO Strawczyn). 

W bibliotece gminnej uczniowie 
odegrali oryginalne, przygotowane sa-
modzielnie dowcipne scenki. Nagrody 
zwycięzcom i pamiątkowe dyplomy 
wszystkim uczestnikom konkursu wrę-
czyła Halina Snoch. Organizatorzy 
zaprosili gimnazjalistów do mitologicz-
nych zmagań w przyszłym roku.

Na scenie kolejno pojawiali się kan-
dydaci na przyszłych artystów. Jury, 
w składzie: Dorota Mróz, Joanna Pi-
cheta i Joanna Bożęcka, miało okazję 
podziwiać popisy wokalne, taneczne 
oraz recytatorskie. Widownia doskona-
le bawiła się przy znanych wszystkim 
utworach, takich jak: „Ona tańczy dla 
mnie” w wykonaniu Krzysztofa Ciszka 
i Michała Stachury z kl. II a czy „Wy-
ginam śmiało ciało”, podczas którego 
swoje zdolności gimnastyczne zaprezen-
towała Daria Szlufik z kl. III. 

Choć wybór był bardzo trudny, a po-
ziom konkursu wysoki, jurorzy wytypo-
wali zwycięzców. W kategorii klas I – II, 
pierwsze miejsce zajęła Dominika Za-
jęcka z kl. I, która zaprezentowała taniec 
według autorskiej choreografii. Drugie 
miejsce ex aequo wywalczyły Natalia 
Banaś (kl. I) recytująca wiersz Jana Brze-
chwy „Na straganie” i Liwia Banaś – 
Zbróg (kl. II b) wykonująca utwór „Kiss 
me” Katy Perry. Na trzecim miejscu zna-

Szkoła w Strawczynie 
z talentów słynie !

lazło się trio wokalne w składzie: Patry-
cja Zielińska, Maja Kubicka i Lukrecja 
Haraf (kl. II a). Dziewczynki zaśpiewały 
znany hit „W stronę słońca”. 

W katego-
rii klas III - VI 
bezapelacyjnie 
zwyciężyła zna-
na wszystkim ze 
szkolnych wy-
stępów Angeli-
ka Świercz z kl. 
IV. Tuż obok, na 
miejscu drugim, 
z n a l a z ł a  s i ę 
Wiktoria Ci-
sowska z kl. III, 
która pięknie 
wykonała utwór 
Edyty Górniak 
„ K o l o r o w y 
wiatr”. Miejsce 
trzecie należało 
zaś do Aleksan-

28 lutego, w świetlicy szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczy-
nie, miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Uczniowie szkoły podstawowej za-
prezentowali się w czwartej już edycji konkursu „Mam talent”. 

dry Nawrot i Magdaleny Majos (kl. 
IV), które zaprezentowały się wszystkim 
w szalonym tańcu, oraz do ich koleżanki 
z klasy - Karoliny Nawary, która swo-
im wokalnym występem wprawiła słu-
chaczy w zachwyt.

Na zakończenie zwycięzcy i wszy-
scy biorący udział w konkursie otrzymali 
nagrody i dyplomy wręczone przez or-
ganizatorki: Dorotę Mróz i Małgorzatę 
Moćko, a prowadząca konkurs Wikto-
ria Feliszek (kl. VI) wyraziła przeko-
nanie, że udział w szkolnym konkursie 
może być pierwszym krokiem do sławy. 
Zapraszamy za rok!
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Dziś kontynuujemy zapis o planach 
w kolejnych sferach życia gminnego.

W rolnictwie: Centrala Nasienna, 
przy pomocy organizacyjnej Urzędu 
Gminy, planuje rozprowadzenie wy-
kwalifikowanego materiału siewnego 
zbóż jarych i ozimych oraz ziemniaków 
„sadzeniaków” dla chętnych rolników. 
Realizowany będzie „Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy”. Ponadto Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie 
prowadził szkolenia i pokazy dotyczące 
m.in.: produkcji zwierzęcej, ogrodniczej, 
roślinnej, ekologii i ochrony środowiska, 
przedsiębiorczości, gospodarstwa do-
mowego i agroturystyki, a także doradz-
two indywidualne i grupowe oraz liczne 
szkolenia.

W zakresie ochrony środowiska: 
realizowany będzie „Program kanaliza-
cji i oczyszczania ścieków gminy Straw-
czyn” oraz znowelizowany „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy”.

Wiosną i jesienią gmina włączy się do 
akcji ”Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. 
W I kwartale ogłoszony zostanie konkurs 
dla młodzieży pn. „Ratuj przyrodę”.

We współpracy ze Starostwem Po-
wiatowym szkoły włączą się do reali-
zacji programu edukacji ekologicznej 
dla pow. kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla 
siebie”, w ramach którego przewidziano 
wiele konkursów z tego zakresu.

W tym roku realizowany będzie 
„Program usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest z terenu 
gminy”. Urząd Gminy wystąpi do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej i Starostwa 
Powiatowego o środki na ten cel.

Od 1 stycznia br. przestały obowiązy-
wać dopłaty do wywozu odpadów skła-
dowanych w pojemnikach 110 litrowych 
dla właścicieli posesji.

W związku z nowelizacją usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie, właściciel nieruchomości 
będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. W zamian za opłatę gmina przejmie 
obowiązki właściciela nieruchomości 
w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Na jej terenie zostanie 
utworzony Punkt Selektywnej Zbiór-

ki Odpadów, w którym zbierane będą 
następujące frakcje odpadów: papier, 
metale, tworzywa sztuczne, szkło, opa-
kowania wielomateriałowe oraz odpa-
dy komunalne ulegające biodegradacji. 
Poza tym prowadzony będzie dotych-
czasowy, mobilny system zbiórki od-
padów segregowanych (szkło i plastik 
(PET) oraz okresowo zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego oraz zużytych opon.

Mienie komunalne: kontynuowany 
będzie wykup gruntów pod zbiornikiem 
wodnym w Strawczynie, także zakła-
danie ksiąg wieczystych dla nierucho-
mości przeznaczonych na poszerzenie 
dróg gminnych, jak również wypłacane 
będą odszkodowania b. właścicielom za 
te nieruchomości. Planowany jest także 
wykup gruntów pod drogę do oczysz-
czalni ścieków w Korczynie.

Ponadto gmina zamierza wykupić 
grunty dla potrzeb pompowni ścieków 
w Strawczynie, na Kamieńcu.

Nieruchomości użytkowane przez 
ZGK zostaną oszacowane i oddane 
w trwały zarząd tej jednostce organiza-
cyjnej gminy.

Gospodarka komunalna: planowa-
ne są zakupy dla ZGK: samochodu oso-
bowo - dostawczego oraz urządzenia do 
czyszczenia kanalizacji.

Jeśli pojawią się wolne środki finan-
sowe, planuje się wykonanie projektu na 
rozbudowę ujęcia wody w stacji uzdat-
niania wody w Strawczynie.

W oświacie: przyjmowane będą: 
wnioski w sprawie przyznania pomocy 
materialnej uczniom (stypendia, zasiłki 
szkolne) i wypłata przyznanych środ-
ków, wnioski w sprawie zwrotu kosztów 
dowozu uczniów niepełnosprawnych do 
szkół i innych placówek oświatowych, 
wnioski w sprawie dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianych pra-
cowników.

Kontynuowany jest dowóz uczniów 
do szkół, jak co roku, składany będzie 
wniosek z 0,6 % rezerwy części oświato-
wej subwencji ogólnej na rok 2013. Po-
prawa bazy lokalowej placówek oświa-
towych realizowana będzie w miarę 
posiadanych środków.

Ze środków Unii Europejskiej reali-
zowane będą liczne projekty w celu po-
prawy poziomu edukacji w placówkach 
oświatowych na terenie gminy.

Opieka społeczna: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej zrealizuje zadania 
własne oraz zlecone w oparciu o przepi-
sy ustawy o pomocy społecznej.

W swojej pracy GOPS współpracuje 
z Powiatowym Centrum Pomocy Spo-
łecznej, ze Stowarzyszeniem „Pomocna 
Dłoń”, szkołami, pedagogami szkolnymi, 
sądem rodzinnym, kuratorami zawodo-
wymi i społecznymi, policją, lekarzami 
oraz pielęgniarkami środowiskowymi, 
starając się wspólnie rozwiązywać spe-
cyficzne problemy środowiska.

Opieka zdrowotna: ZOZ pragnie 
zakupić: urządzenie USG, samochód sa-
nitarny dostosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych i ciężko chorych 
oraz urządzenia biurowe usprawniające 
pracę.

Ochrona p.- poż.: planowany jest 
zakup nowego, ciężkiego samochodu 
ratowniczo - gaśniczego dla OSP Straw-
czyn, nowego sprzętu pożarniczego, 
umundurowań – w zależności od posia-
danych środków.

Kontynuowana będzie budowa ga-
rażu dla OSP Strawczynek i rozbudowa 
remizy OSP w Promniku.

Kultura, sport, turystyka i promo-
cja gminy: program zawiera wiele pozy-
cji imprez z wykorzystaniem doskonałej 
bazy sportowo - rekreacyjnej. Przewi-
dziano współpracę z wieloma organi-
zacjami społecznymi różnych szczebli 
w celu urozmaicenia tej działalności.

Czytelnictwo: Duże wsparcie otrzy-
ma Gminna Biblioteka Publiczna, planu-
je się: zakupić nowości wydawnicze za 
10 tys. zł, pozyskanie dofinansowania na 
zakup nowości z Biblioteki Narodowej, 
dofinansowanie z „Akademii Orange dla 
Bibliotek”, zakupienie 14 tytułów czaso-
pism, korzystanie z Internetu, organizo-
wanie spotkań autorskich itp.

Bezrobocie: Urząd Gminy, znając 
trudności na rynku pracy, planuje pod-
jęcie działań mających na celu ogra-
niczenie bezrobocia na terenie gminy, 
współpracując z Powiatowym Urzędem 
Pracy. Planuje się np. organizowanie sta-
ży pracy w UG, szkoleń, kursów, prze-
kwalifikowania zawodowego, możliwo-
ści pozyskania środków na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Wszelkie te 
inicjatywy będą podawane do publicznej 
wiadomości.

Nadal doskonalona będzie współpra-
ca z mieszkańcami, m.in. poprzez bezpo-
średnie kontakty wójta w każdy dzień ty-
godnia, w godzinach pracy UG, poprzez 
organizację zebrań wiejskich i spotkań 
z sołtysami.

W sprawach ważnych dla naszej spo-
łeczności zorganizowane zostaną kon-
sultacje społeczne. (J.)

Założenia polityki społeczno - gospodarczej na rok 2013 (II)

Co nas czeka ?
Omawiając dokument przyjęty na sesji Rady Gminy – 28 grudnia: „Założe-

nia polityki społeczno - gospodarczej na rok 2013”, zaprezentowaliśmy w „ZS” 
najważniejsze dziedziny życia w gminie: plany w zakresie: gospodarki wodno 
- ściekowej, dróg, oświetlenia drogowego, gazyfikacji, budownictwa oraz zago-
spodarowania przestrzennego.
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W zakresie inwestycji - trwają prace 
przy realizacji zadań:

•  zmiana sposobu użytkowani czę-
ści pomieszczeń Szkoły Podstawowej  
 w Korczynie na świetlicę wraz z zago-
spodarowaniem terenu,

•  rewitalizacja Strawczyna,
•  budowa sieci wodociągowej i ka-

nalizacji sanitarnej w Strawczynie,  
Promniku i Oblęgorku.

Trwają prace wykończeniowe pod-
dasza w budynku ZPO w Strawczynie 
z przeznaczeniem na schronisko mło-
dzieżowe – prace wykonywane są syste-
mem gospodarczym.

5 lutego 2013r. w Urzędzie Gminy 
odbyło się spotkanie zespołu, z udziałem 
przedstawiciela naszej gminy, w sprawie 
rozważenia możliwości zasilenia gminy 
Strawczyn w gaz od strony Miedzianej 
Góry. Następnym działaniem będzie 
spotkanie z przedstawicielem gminy 
Miedziana Góra w sprawie ustalenia 
przebiegu rurociągu gazowego w kie-
runku gminy Strawczyn.

W zakresie kultury i sportu: 13 
stycznia odbył się koncert kolęd Gmin-

Z prac wójta  
między sesjami Rady Gminy

Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku wójt 
nadzorował bądź wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu realizacji 
uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy, realizacji 
budżetu gminy, opracowania planu pracy wójta gminy na 2013 rok, przygotowa-
nia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz informacji z wy-
konania „Założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy za 2012 rok”.

nej Orkiestry Dętej ze Strawczyna w ko-
ściele parafialnym pw. WNMP w Straw-
czynie. Koncert zorganizowany został 
w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy; 20 stycznia odbył 
się Koncert „Dla Stasia” Gminnej Orkie-
stry Dętej ze Strawczyna; 22 stycznia br. 
zorganizowano Dzień Babci i Dziadka 
w Hucisku; 24 stycznia przeprowadzono 
finały Turnieju Tenisa Stołowego; 26-27 
stycznia br. przeprowadzono Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej.

Odbyły się comiesięczne narady ka-
dry kierowniczej Urzędu Gminy i kie-
rowników gminnych jednostek organi-
zacyjnych.

W tym okresie wójt brał udział w licz-
nych spotkaniach, naradach, imprezach, 
itp. reprezentując tam interesy gminy. 
M.in.: w ramach partnerskiego projektu 
Comenius Regio wójt z delegacją gmi-
ny gościł w niemieckiej gminie Piethen, 
wziął udział w spotkaniu opłatkowym 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 
z Biskupem Diecezji Kieleckiej, także 
w zebraniach sprawozdawczych Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Promniku 

i Strawczynie, w odprawie rocznej or-
ganizowanej przez Powiatowego Ko-
mendanta Policji, odprawie nt. „Stanu 
ochrony p.poż. miasta Kielce i powiatu 
kieleckiego” organizowanej przez Ko-
mendanta Miejskiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Walnym Zgromadzeniu 
Członków Związku Miast i Gmin Regio-
nu Świętokrzyskiego oraz posiedzeniach 
Zarządu Związku, w debacie zdrowotnej 
organizowanej przez Centrum Zdrowia 
Publicznego .

W dniach 1- 3 lutego br. gościliśmy 
przedstawicieli miasta Chodorów na 
Ukrainie. 

W tym czasie gmina Strawczyn 
otrzymała: prestiżowy CERTYFIKAT 
EURO – RENOMA, wyróżnienie 
w rankingu Gazety Prawnej „PERŁY 
SAMORZĄDU” w kategorii „Gmina 
Wiejska” – 5 pozycja w rankingu ogól-
nopolskim i 1 pozycja w województwie 
świętokrzyskim, natomiast wójt otrzymał 
wyróżnienie w kategorii „NAJLEPSZY 
WŁODARZ – GMINY WIEJSKIE”. 
Wójt zajął 7 lokatę w rankingu ogólno-
polskim i 1 w województwie święto-
krzyskim.

 Gmina otrzymała także: statuetkę 
w plebiscycie LIDER REGIONU za 
zajęcie I miejsca w kategorii „Samo-
rządność”, dyplom w konkursie „ŚWIĘ-
TOKRZYSKA VICTORIA”, do której 
została nominowana w kategorii „Samo-
rządność”.

W omawianym okresie wójt wydał 
12 zarządzeń w sprawach ważnych dla 
gminy i jej mieszkańców.

Walentynki na basenie
Była romantyczna muzyka, klima-

tyczny nastrój, pływalnię przyozdobiono 
serduszkami oraz amorkami. Chętnych 
do udziału w „Mokrych Walentynkach” 
nie brakowało, co widać na zdjęciu. Tym 
bardziej, że za dwie godziny atrakcji 
uczestnicy zapłacili tylko cenę za 60 mi-
nut. Warto było !

OLIMPIC Strawczyn VIII 
drużyną Zagnańskiej I 

Lidze Futsalu
10 lutego zakończyła się Zagnańska I 

Ligi Halowa. W rozgrywkach tych naszą 
gminę reprezentowała drużyna Olimpic 
Strawczyn, który - jako beniaminek -  ska-
zywany był na kopciuszka ligi. A jednak 
nasza drużyna pokazała klasę i bardzo do-
brze zaprezentowała się w tegorocznych 
rozgrywkach zajmując VIII miejsce. 

W lidze wystąpiło 14 drużyn, dwie 
najsłabsze spadały do II ligi. Olimpic 
Strawczyn uzyskał 16 punktów. Odniósł 
5 zwycięstw, 1 remis i 7 porażek. Dru-

Z życia Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu

żynę reprezentowali: Marcin Zieliński 
(kapitan), Paweł Picheta (bramkarz), 
Marcin Nawrot, Mateusz Majka, Karol 
Majka, Bartosz Sosiński, Bartosz Ba-
naś, Michał Ciszek, Mateusz Woźniak, 
Dominik Woźniak, Piotr Snoch, Jaro-
sław Raczyński, Sławomir Kwiecień. 

Najskuteczniejszym strzelcem ze-
społu został Mateusz Majka zdobywca 
6 bramek.



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

Lp Grupa taryfowa Jednostka
Cena kalku-
lowana przez 
Zakład (netto)

Dotacja 
(netto)

Cena dla 
odbiorców 

(netto)

Podatek 
VAT (8%)

Cena do zapłaty 
dla odbiorców 

(brutto)

1

Grupa 1
- Gospodarstwa domowe oraz odbiorcy zużywający 
wodę na cele socjalno-bytowe, obiekty użyteczności 

publicznej. 

zł/ m3 2,87 0,22 2,65 0,21 2,86

2
Grupa 2

- Gospodarstwa domowe bezpośredniej strefy 
uciążliwości ze strony wysypiska śmieci w Promniku

zł/ m3 2,87 1,55 1,32 0,11 1,43

3

Grupa 3
- Odbiorcy zużywający wodę na potrzeby produkcji, 

w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt 
z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi 

zł/ m3 3,03 brak 3,03 0,24 3,27

4 Grupa 4 
- Woda na cele przeciwpożarowe zł/ m3 2,87 brak 2,87 0,23 3,10

5 Grupa 5
- Pozostali odbiorcy zł/ m3 3,06 brak 3,06 0,24 3,30

Nowe ceny za wodę i odbiór ścieków

Lp Grupa taryfowa Jednostka
Cena kalku-
lowana przez 
Zakład (netto)

Dotacja 
( netto)

Cena dla 
odbiorców 

(netto)

Podatek 
VAT (8%)

Cena do zapłaty 
dla odbiorców 

(brutto)

1
Grupa 1

- Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego oraz użyteczności publicznej

zł/ m3 5,38 2,20 3,18 0,25 3,43

2
Grupa 2

- Ścieki z budynków mieszkalnych odprowadzane 
kanalizacją tłoczną

zł/ m3 5,38 2,37 3,01 0,24 3,25

3 Grupa 3
- Pozostali odbiorcy zł/ m3 5,38 0,20 5,18 0,41 5,59

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł (brutto)

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 123,00
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych  104,55

Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie informuje, że od 10 kwietnia 2013 roku ulegną zmianie ceny usług 
świadczonych przez zakład, w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie 
gminy Strawczyn. Nowe taryfy obowiązywać będą do 09.04.2014r.

Ceny dostarczonej wody:

Ceny odprowadzonych ścieków:

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

W Gimnazjum nr 1 w Strawczynie te-
gorocznym Walentynkom przyświecało ha-
sło: „Miłość to jasność, światło, ciepło…”. 

Uczniowie klas III b i III c gimnazjum, 
pod kierunkiem swoich wychowawczyń, za-
prezentowali bardzo interesujący program 
artystyczny. Nastrojowej poezji towarzyszy-
ły największe muzyczne miłosne przeboje 
w wykonaniu szkolnego chóru „pod batutą” 
A. Bazalińskiej. Gwoździem programu oka-
zał się występ szkolnej grupy kabaretowej, 
w składzie: P. Ciołak, M. Ciszek i A. Waw-
rzeńczyk, która w przezabawny sposób usi-
łowała przypomnieć historię Romea i Julii. 

Zwieńczenie uroczystości stanowił wokal-
ny występ niezrównanych solistów: M. Kozieł 

Walentynki 2013

i P. Ciołaka, którzy pięknie wykonali kompo-
zycję P. Rubika „Psalm dla Ciebie”. 

W Strawczynie
W Rudzie Strawczyńskiej

Tegoroczne Walentynki w Szkole Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyńskiej prze-
biegały w atmosferze miłości i pokoju. 
Z tej okazji uczniowie klasy V i VI, pod 
kierunkiem Iwony Toporek, przygotowali 
program artystyczny All you need is love, 
którego główną tematyką były hasła miło-
ści i pokoju spopularyzowane w latach 60 
tych ubiegłego stulecia. 

Podczas akademii zaprezentowano licz-
ne utwory legendarnego zespołu the Beatles, 
czytano wierszem i prozą tłumaczenia piose-
nek oraz odgrywano scenki nawiązujące do 
myśli przewodniej programu. Dodatkowo 
atmosferze lat 60. sprzyjał krótki koncert „na 
żywo” samego zespołu, w którego wcielili się 
uczniowie klasy VI.  Iwona Toporek

Tak bawiono się w SP,  
w Rudzie Strawczyńskiej.


