
ZiemiA
StrawczyńskA

ISSN 1730-86-66 Cena 0,50 zł

Marzec 2014

Nr 3 (136)

WYDANIE

ROZSZERZONE

W KOLORZE

Miesięcznik Samorządowy Gminy Strawczyn

POŻEGNANIE ZIMY NA PŁYWALNI OLIMPIC



LutY  2014

-2-
OKŁADKA:  
"Topienie Marzanny na Pływalni OLIMPIC"
Fotografia:   Wojtec Błaszczyk

Rada Gminy, na ostatniej sesji, przyjęła  bardzo ważny dokument 
dotyczący rodzin, które zostały dotknięte zjawiskiem przemocy. 
Czy jest to zjawisko poważne w naszej gminie ?

Program ten obejmuje 
zasięgiem także mieszkańców 
naszej gminy. Opierając się na 
nim, gmina przyjęła program 
osłonowy pn. „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania na lata: 
2014 – 2020”. Jego celem jest – 
jak czytamy w specjalnej uch-
wale Rady Gminy - „ograni-
czenie zjawiska niedożywienia 
dzieci i młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach lub znaj-
dujących się w trudnej sytuacji.”

Program jest elementem 
polityki społecznej gminy w za-
kresie: poprawy poziomu życia 
rodzin o niskich dochodach, po-
prawy stanu zdrowia dzieci i mło-
dzieży oraz kształtowania właś-
ciwych nawyków żywieniowych.

Jak ocenia się w gminie 
sytuację w tym zakresie? W roku 

2013 objęto bezpłatnym doży-
wianiem 307 uczniów oraz 13 
dzieci – w trybie udzielania po-
mocy w postaci posiłku bez wy-
dawania decyzji administracyjnej.

Przyjęty program realizuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, jako samorządowa jedno-
stka pomocy społecznej we 
współpracy z innymi samo-
rządowymi jednostkami orga-
nizacyjnymi gminy (przedszkola, 
szkoły).

Jak czytamy w uchwale,
”W ramach programu udziela się 
wsparcia: dzieciom do czasu 
podjęcia nauki w szkole pod-
stawowej, uczniom do czasu 
ukończenia nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej”.

W szczególnych przy-
padkach, gdy uczeń albo dziecko 
wyraża chęć zjedzenia posiłku, 
odpowiednio dyrektor szkoły lub 
przedszkola informuje GOPS 

o potrzebie udzielenia pomocy 
w formie posiłku. Przyznanie 
takiej pomocy odbywa się bez 
wydawania decyzji admini-
stracyjnej przyznającej posiłek 
oraz bez przeprowadzania rodzin-
nego wywiadu środowiskowego. 
Przy czym liczba dzieci i ucz-
niów, którym ma być udzielona 
pomoc w powyższy sposób, nie 
może przekroczyć 20 % liczby 
uczniów i dzieci dożywianych 
w szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym.

Program jest finansowany 
ze środków własnych gminy oraz 
dotacji z budżetu państwa, 
otrzymanej w ramach dofinan-
sowania wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania - „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania 
na lata: 2014 – 2020”.   

    ?  (J.)

Ofiary Przemocy w rodzinie 
Mogą liczyć na pomoc

Ważne decyzje Rady Gminy

Jak wynika ze statystyk 
policyjnych, na 30 listopada ub. 
roku przeprowadzono 24 inter-
wencje domowe, odnotowano 40 
przestępstw z czego 15 to znę-
canie się nad rodziną, założone 4 
„niebieskie karty”. Z kolei z da-
nych Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej wynika, że w ub. 
roku z pomocy skorzystało 444 
rodzin.

Co to jest przemoc w ro-
dzinie? Podstawowym doku-
mentem regulującym działania 
w zakresie przemocy w rodzinie 
jest ustawa z 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. Definiuje ona pojęcie 
przemocy w rodzinie jako 
jednorazowe lub powtarzające się 
umyślne działanie naruszające 
prawa lub dobra osobiste osób 
najbliższych, w szczególności 
narażające te osoby na: niebez-
pieczeństwo utraty życia, zdro-
wia, naruszające ich godność, 
nietykalność cielesną, wolność, 
w tym seksualną, powodujące 
szkody na ich zdrowiu fizycznym 
lub psychicznym a także 
cierpienia i krzywdy moralne 
u osób dotkniętych przemocą.

Występują następujące 
rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna - każde 

agresywne zachowanie skiero-
wane przeciwko ciału ofiary, 
mogące prowadzić do bólu oraz 
fizycznych obrażeń.

Przemoc psychiczna – 
agresywne zachowania, które 
mają na ogół charakter poni-
żający lub budzący poczucie 
zagrożenia i wywołujące emocjo-
nalny ból lub cierpienie.

Przemoc ekonomiczna – 
uniemożliwianie dostępu do ro-
dzinnych środków finansowych, 
okradanie, zaciąganie kredytów
i zmuszanie do zaciągania poży-
czek wbrew woli współmał-
żonka, niezaspokajanie mate-
rialnych potrzeb rodziny, uniemo-
żliwianie podjęcia pracy).

Przemoc seksualna  - 
wymuszanie pożycia seksualnego 
lub nieakceptowanych i niechcia-
nych praktyk seksualnych, a także 
wymuszanie  współżycia
w nieakceptowanej formie.

Zaniedbanie – ciągłe 
niezaspokajanie podstawowych 
potrzeb fizycznych i emocjo-
nalnych.

Wszystkie te rodzaje 
przemocy mogą się przenikać, ale 
każda może też występować 
osobno.

Aby tym niekorzystnym 
zjawiskom przeciwdziałać,  

samorząd gminny, realizując 
ustawę o przemocy w rodzinie, 
przyjął Gminny Program Przeci-
wdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy na 
lata: 2014 - 2017.

Jak czytamy w uchwale, 
„celem programu jest przeciw-
działanie przemocy w rodzinie, 
ochrona ofiar w rodzinie oraz 
zwiększenie  dostępności  
i skuteczności profesjonalnej 
pomocy”. Program skierowany 
jest do mieszkańców naszej 
gminy, głównie do: dzieci, 
współmałżonków lub partnerów 
w związkach nieformalnych, 
osób starszych, niepełno-
sprawnych, także do sprawców 
przemocy w rodzinie, świadków 
tej przemocy, przedstawicieli 
instytucji, organizacji i służb 
zobowiązanych do udzielenia 
pomocy w sytuacji wystąpienia 
przemocy.

Głównym zaś  celem 
programu jest podnoszenie 
świadomości społecznej i uwraż-
liwienie mieszkańców gminy 
Strawczyn na występowanie 
zjawiska przemocy w rodzinie. 

W gminie przygotowano 
diagnozę zjawiska przemocy 
w rodzinie, która posłużyła do 
przyjęcia Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społe-
cznych Gminy Strawczyn na lata: 
2011 – 2020. Zjawisko przemocy 

wymaga jednak dalszego monito-
rowania poprzez: zbieranie 
szczegółowych wiadomości na 
temat  rozmiaru  zjawiska  
przemocy, badanie potrzeb 
szkoleniowych pracowników, 
poradnictwo medyczne, rodzinne, 
pracę socjalną, podejmowanie 
działań interwencyjnych w opar-
ciu o procedurę  „Niebieskiej 
karty”, rozpowszechnianie infor-
macji o instytucjach, osobach 
i możliwościach udzielania 
pomocy w środowisku lokalnym, 
w tym rozpowszechnianie 
telefonów zaufania „Niebieska 
linia” i „Pomarańczowa linia”.

Problemem  pomocy  
osobom poszkodowanym zjawis-
kiem przemocy w rodzinie 
zajmują się: Gminny Ośrodek 
Pomocy Rodzinie, Komisariat 
Policji w Strawczynie, Gminna 
Komisja  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych 
w Strawczynie, placówki oświa-
towe, Samorządowy Zakład 
Opieki Zdrowotnej oraz Punkt 
Konsultacyjny. Przedstawiciele 
tych instytucji i organizacji 
utworzyli tzw. Gminny Punkt 
Interdyscyplinarny, który zajmuje 
się ww. zjawiskiem.

Nad realizacją programu na 
bieżąco sprawowany będzie 
nadzór i podejmowane będą 
działania niezbędne do osią-
gnięcia celów zawartych w gmin-
nym programie.

Źródłem finansowania 
zadań, zawartych w tym progra-
mie, będą środki finansowe 
z budżetu gminy oraz dotacje ze 
środków pozabudżetowych, po-
zyskiwane z innych źródeł.  ?(J.)

Dożywianie na 
Koszt Gminy

Darmowe posiłki w 2013r spożylo 307 

Nie jest tajemnicą, że w każdej społeczności znajdują się 
rodziny mające duże kłopoty finansowe. Mizerny stan 
ekonomiczny tych rodzin odbija się na prawidłowym odżywianiu 
dzieci. Aby temu zjawisku przeciwdziałać, rząd RP przygotował 
wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata: 
2014 – 2020”.
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przyznania pomocy w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywno-
ściowych,
w upoważnienia do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej.

Radni  przyjęli  także  
sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nau-
czycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego 
zatrudnionych w 2013 roku oraz 
plany pracy komisji stałych RG 

i wójta na 2014 r.
Odpowiadając na inter-

pelacje i zapytania radnych, wójt 
stwierdził: SZOZ zwracał się 
o dofinansowanie zakupu karetki, 
ale przecież co roku SZOZ ma 
nadwyżkę finansową ze swojej 
działalności i z tej nadwyżki 
powinien sfinansować zakup tego 
środka.

Uzbrojenie terenów: w ub.r. 
gmina wydał na ten cel 1.440 tys. 
złotych i większość tych środków 
wykorzystano właśnie w sołe-
ctwie Oblęgorek.

Większa w tym roku 
dotacja dla SCKiS – bo instytucja 
ta przejęła prowadzenie przed-
szkoli w sołectwach.

Na pytanie o udział  
w przetargu na prowadzenie zajęć 
pływackich dla dzieci z gm. 
Mniów, odpowiedział dyrektor 
SCKiS Maciej Lewandowski: - 
Mamy podpisane porozumienie 
z gminami ościennymi, także 
z gminą Mniów, na świadczenie 
usług w tym zakresie. Niestety, 
o przetargu na zajęcia pływackie 
uczniów, gmina Mniów nas nie 
zawiadomiła...

Po wyczerpaniu porządku 
obrad zakończono tę, jedną z naj-
bardziej burzliwych w ostatnim 
okresie, sesję Rady Gminy. 

Z okazji 40 - lecia pracy 
dziennikarskiej, obsługującą 
naszą gminę, z ramienia „Echa 
Dnia”, red. Danuta Parol 
otrzymała od wójta okoliczno-
ściowy graweron z gratulacjami 
oraz upominek.   

?  (Kos.)

w ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla ZGK,
w przystąpienia do sporządzenia 
zmian studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strawczyn,
w przystąpienia do sporządzenia 
zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzen-
nego sołectw: Chełmce, Hucisko, 
Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie, 

Niedźwiedź, Oblęgór, Oblęgorek, 
Promnik, Ruda Strawczyńska, 
Strawczyn i Strawczynek,
w uchwalenia wieloletniego 
G m i n n e g o  P r o g r a m u  
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata: 
2014 – 2017,
w  podniesienia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 

Ponadto: w ramach po-
działu środków na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych (dot. 
ubiegłorocznych, ulewnych desz-
czów) otrzymał promesę z Mini-
sterstwa Administracji i  Cyfry-
zacji  na  dofinansowanie,  
w 2014r., zadań pn.: remont drogi 
gminnej – ul. Sudzianki w Oblę-
gorze, na odc. 1265m, ul. Kali-
nowej w Oblęgorze – 800 m. 
Wysokość dotacji – 200 tys. zł, 
nie więcej niż 80 % wartości 
zadania po udzieleniu zamó-
wienia publicznego.

Prowadzone są rozmowy 
z Firmą NEMEX SA w sprawie 
modernizacji  oświetlenia  
ulicznego, które podlegałoby 
wymianie opraw na LED-owe.

Gmina podpisała umowę, 
w ramach działania 321 „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”, objętego 
PROW, na dofinansowanie 
zadania „Budowa sieci kana-
lizacyjnej w Promniku i Niedź-
wiedziu, gm. Strawczyn”.

Przygotowano i złożono 
wnioski o dofinansowanie zadań 

pn.: „Zagospodarowanie terenu 
przy centrum Sportowo - 
Rekreacyjnym w Strawczynku, 
„Uzupełnienie zagospodarowania 
centrum Strawczyna poprzez 
budowę parkingu – etap I”, 
„Uzupełnienie bazy sportowej 
poprzez budowę boisk sporto-
wych w Promniku” oraz boisk 
wielofunkcyjnych w Rudzie 
Strawczyńskiej i Korczynie, 
„Modernizacja miejsca upamię-
tniającego narodziny Stefana 
Żeromskiego”, wyposażenie 
świetlic na terenie gminy, 
przebudowa sali gimnastycznej 
w Strawczynie.

W trakcie przygotowania 
jest wniosek na „Zakup mikro-
busu do przewozu osób niepełno-
sprawnych”, w ramach środków 
PFRON.

Udzielono pomocy meryto-
rycznej, przy pisaniu wniosków, 
dla parafii w Strawczynie 
i Chełmcach oraz OSP Promnik, 

w ramach PROW Leader.
Rozliczono i zakończono 

zadanie pn. „E- Świętokrzyskie – 
Budowa Systemu Informacji 
Przestrzennej”.

Odbyły się comiesięczne 
narady kadry kierowniczej UG 
i kierowników jednostek organi-
zacyjnych gminy.

Wójt wziął udział w licz-
nych naradach spotkania, kon-
ferencjach, reprezentując interesy 
gminy.

W ramach realizacji proje-
ktu Comenius gościliśmy w sty-
czniu gości z niemieckiej gminy 
Pithen, natomiast delegacja naszej 
gminy gościła w Pithen w lutym 
br.

Wójt prowadził rozmowy 
z kierownictwem MPK w Kiel-
cach nt. kursów autobusowych.

W omawianym okresie, 
wójt wydał 11 zarządzeń 
istotnych dla funkcjonowania 
gminy.

Od ostatniej sesji, która odbyła się 30 grudnia ub.r., wójt nadzo-
rował, bądź wykonywał zadania związane z: określeniem sposobu 
realizacji uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektu no-
wych uchwał, gospodarowaniem mieniem gminnym oraz przygo-
towaniem sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok  2013.

Z Prac Wójta między 
sesjami Rady Gminy

dokończenie  ze  str.3

Wójt Tadeusz Tkaczyk przekazuje red. Danucie Parol z „Echa Dnia” 
grawerton z gratulacjami z okazji 40-lecia pracy dziennikarskiej.

Z Sesji rady Gminy
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Podstawą tych wyliczeń stanowią 
dane o dochodach podatkowych 
za 2012 rok z uwzględnieniem 
późniejszych korekt. Średni 
dochód podatkowy na jednego 
mieszkańca, dla wszystkich gmin 
w kraju (2479), oszacowano w 
tym roku na 1.358,98 zł.

Dochody powyżej średniej 
mają osiągnąć 453 gminy w Pol-
sce, w tym tylko dwie z naszego 
powiatu: Sitkówka – Nowiny 
(3.627,15zł)  oraz  Kielce  
(1.438,18 zł). Jako ciekawostkę 
warto podać fakt, iż najwyższe 
dochody podatkowe w kraju osią-
gnie gmina Kleszczów, w woj. 
łódzkim: 33.560,89 zł na jednego 
mieszkańca. 

W pow. kieleckim i całym 
województwie świętokrzyskim 
najbogatszą gminą jest Sitkówka 
– Nowiny, w której dochód na 
jednego mieszkańca oszacowano 
na 3.627,15 zł. Na drugim 

miejscu jest gm. Morawica – 
1.355,12 zł. Kwotę tysiąca zło-
tych przekroczą jeszcze tylko 
dwie gminy: Masłów (1.15,71 zł) 
oraz Piekoszów (1.085,45 zł). 
Najbiedniejszą gminą pod tym 
względem jest sąsiednia gmina 
Mniów (454,01 zł), niewiele 
lepiej jest u drugiego sąsiada – 
w gminie Łopuszno - 567,62 zł.

Na 19 gmin w pow. kiele-
ckim nasza gmina plasuje się w 
środku z dochodami oszaco-
wanymi na 719,77 złotych. 

Dochód z tych podatków 
prze-znaczy się m.in. na 
inwestycje. 

Na ostatniej sesji Rady 
Gminy radni otrzymali info-
rmację „Limity wydatków na 
wieloletnie przedsięwzięcia pla-
nowane do poniesienia w 2014 
roku”. Wynika z niej, że w roku 
bieżącym, z dochodów własnych 
gminy, przeznaczy się następ-

ujące kwoty na inwestycje 
w gminie:

- budowa kanalizacji sani-
tarnej w Korczynie, Akwizgranie 
i Małogoskim – 27.865 zł (łączne 
naklady finansowe: 5.169385 zł),

- budowa oczyszczalni 
ścieków w Korczynie- 73.800 zł 
(6.573.800 zł),

-  wykonanie krótkiej  
kanalizacji sanitarnej w Promniku 
i Niedźwiedziu – 420.424 zł 
(877.307 zł),

- remont drogi gminnej – ul. 
Górna w Chełmcach – 375.000 zł 
(780.185 zł),

- uzupełnienie zagospoda-
rowania centrum Strawczyna po-
przez budowę parkingu – ul. 
Ogrodowa – 38.456zł (196.086 zł),

- „e-świetokrzyskie – budo-
wa systemu informacji przes-
trzennej” – 18.883zł (84.968 zł),

- „e – Świętokrzyskie – roz-
budowa infrastruktury informa-
tycznej” - 46.892zł (386.874 zł),

- rozbudowa remizy straża-
ckiej w Hucisku – 17.300zł 
(34.300 zł),

- nadbudowa łącznika i za-
plecza sali gimnastycznej przy 
ZPO w Strawczynie – 50.000 zł 
(1.533,499 zł),

- budowa przedszkola 
gminnego w Strawczynie – 

50.000 zł (4.571.217 zł),
- termoizolacja budynków 

użyteczności publicznej – 
296.000 zł) (3.715.006 zł),

- uzupełnienie bazy spor-
towej na terenie gminy poprzez 
budowę boiska wielofunkcyjnego 
w Rudzie Strawczyńskiej – 
71.512 zł (242.190 zł),

- zagospodarowanie terenu 
przy CS-R OLIMPIC w Straw-
czynku wraz z budową sauny – 
423.000 zł (941.685 zł).

Ogółem z dochodów wła-
snych gminy na rok 2014 planuje 
się na ww. inwestycje 1.915.033 
zł, przy wieloletnim planie inwes-
tycyjnym, opiewającym na kwotę 
26.563.359 zł, w tym w roku bud-
żetowym 2014 – 5.664.437 zł.

UWAGA, informacje te 
pochodzą z załączników do 
uchwały zmieniającej uchwałę 
budżetową na rok 2014 r., która 
miała być przyjęta przez radnych 
na sesji – 28 lutego br. Jak 
piszemy w relacji z sesji, radni nie 
przyjęli tej propozycji wójta 
gminy. Jak w tej sytuacji 
przebiegać będzie polityka 
inwestycyjna w gminie, w roku 
bieżącym ? Wypada jedynie 
czekać na następne sesje Rady 
Gminy. Może radni zmienią 
swoje stanowisko ?      ?  (J.K.)

Jak podaje Ministerstwo Finansów, dochody własne gmin nadal 
opierać się będą głównie na podatkach wnoszonych przez 
mieszkańców oraz tzw. osoby prawne (firmy).

Podatki podstawą 
dochodów własnych gminy

719,77zł. na 1 mieszkańca gm. Strawczyn w 2014 roku.

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Sołtys to wyjątkowy 
urzędnik, bo bez wyznaczonych stałych godzin pracy i bez 
biurka, za to najbliżej ludzkich spraw. W Świętokrzyskiem jest 
ich ponad 2 tysiące. To osoby zaangażowane w sprawy 
społeczności lokalnej, niekwestionowani liderzy naszych "małych 
Ojczyzn", dzięki którym wieś zmienia swoje oblicze. 

Funkcja  sołtysa  ma  
wieloletnią tradycję. Dawniej 
zostawał  nim najbardziej  
poważany i często najbogatszy 
mieszkaniec wsi. Na ziemiach 
polskich funkcjonowali od 1188 
roku. W średniowieczu sołtys był 
osobą postawioną przez feuda-
lnego pana na czele wsi 
lokowanej na prawie niemieckim. 
Sołtysem mógł być szlachcic, 
mieszczanin lub chłop. Do praw 
sołtysa należało wówczas m.in. 
zbieranie czynszu i przewo-

dniczenie ławie wiejskiej. Z 
biegiem czasu, od XV do XVII 
w. sołtysi stali się nadzorcami 
pańszczyźnianymi i pomo-
cnikami właścicieli wsi. W Polsce 
rozbiorowej  i  w okresie  
międzywojennym sołtys stał na 
czele najniższej jednostki 
podziału administracyjnego - 
gromady. W latach 1954-1972 
sołtys był pośrednikiem między 
mieszkańcami wsi a gromadzką 
radą narodową, po 1973r. między 
mieszkańcami a gminną radą 
narodową oraz naczelnikiem 
gminy. Od 1990 r. sołtys jest 
organem wykonawczym jedno-
stki pomocniczej gminy wiejskiej 
lub miejsko-wiejskiej - sołectwa. 
Organem uchwałodawczym jest 
zebranie mieszkańców wsi, które 

też w bezpośrednich wyborach 
wybiera sołtysa i radę sołecką 
wspierającą sołtysa. Sołtys 
reprezentuje  sołectwo na 
zewnątrz, zwołuje i organizuje 
zebranie wiejskie, realizuje 
uchwały rady gminy dotyczące 
sołectwa, a także umożliwia 
zapoznanie się z uchwałami rady 
jak najszerszemu kręgowi 
mieszkańców  so łec twa,  
w zakresie ustalonym przez radę 
gminy dokonuje poboru poda-
tków rolnego i leśnego, uczes-
tniczy w sesjach rady gminy. 
Sołtysi dziś są również ważnymi 
partnerami negocjacyjnymi 
między mieszkańcami a wójtem.

Na terenie naszej gminy 
funkcję sołtysa pełni 12 osób: 
w Chełmcach – Marian Piec, 
w Hucisku – Anna Kruszewska, 
w Korczynie – Barbara Stępień, 
w  Kuźniakach - Mirosław 
Wnuk, w Małogoskim – Anna 
Szczykutowicz – Gos, w Nie-
dźwiedziu – Teresa Raczyńska, 
w Promniku – Grzegorz Stę-

pień, w Rudzie Strawczyńskiej – 
Tadeusz Picheta, w Oblęgórze – 
Henryk Zapała, w Oblęgorku – 
Kazimierz Wieczorek, w Straw-
czynie – Monika Jabłońska oraz 
w Strawczynku – Kazimiera 
Jarząbek.

Jak się powszechnie ocenia, 
sołtys na wsi jest prawą ręką 
wójta gminy. To on jest 
łącznikiem między włodarzem 
gminy a mieszkańcami danego 
so łec twa .  On  p rzenos i  
najważniejsze informacje, które 
od władz gminy powinny trafić 
do mieszkańców.  I odwrotnie - 
najważniejsze  problemy  
mieszkańców i  sołectwa  
przekazuje gospodarzom gminy, 
wykorzystując m.in. swoją 
obecność na sesjach Rady 
Gminy.

Naszym 
sołtyskom i sołtysom, 

z okazji ich święta, 
Wójt Gminy Tadeusz Tkaczyk 

życzy dobrych pomysłów, 
sukcesów w działalności 

sołeckiej i uznania 
społecznego, zdrowia 

i  wszelkiej pomyślności.
Do życzeń przyłącza się 

redakcja „ZS”.

Sołtys - prawa ręka wójta gminy

11 marca świętowali gospodarze wsi
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Naczepy „Dometu” 
dla Holandii,  Niemiec i Francji

czwarty, co już jest dużym 
wyróżnieniem. 

Wręczenie nagrody „Vic-
toria Świętokrzyska” odbyło się 
na początku marca w nowym 
gmachu Filharmonii Kieleckiej. 
Naszą gminę reprezentował wójt 
Tadeusz Tkaczyk,  który  
otrzymał okolicznościową statu-
etkę - na zdjęciu -  oraz dyplom 
nominowania gminy. (J.)

„Świętokrzyska Victoria” to 
nagroda Samorządu Woje-
wództwa, której celem jest 
promowanie najbardziej akty-
wnych samorządów, przed-
siębiorstw i osób – społeczników, 
działających na rzecz swoich 
środowisk.

Warto dodać, że nasza 
gmina, na sześć edycji konkursu, 
została nominowana po raz 

Gmina Strawczyn nominowana 
do „ Świętokrzyskiej Victorii ”

Kolejny sukces zanotowała nasza gmina: przez kapitułę 
została nominowana do Nagrody Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria”,  w kat. samorządność. 
Obok gm. Strawczyn, nominację do tego, prestiżowego 
wyróżnienia otrzymały gminy: Bieliny, Czarnocin, miasto i gmina 
Chęciny oraz powiat kielecki.

Jednocześnie w zakładzie 
powstają mniejsze naczepy dla 
innych odbiorców. Do końca 
roku, w sumie,  powstanie ich 
tutaj około 400 sztuk.

- Cieszy fakt, że jesteśmy 
tak obłożeni zamówieniami – 
mówi Sławomir Detka, że mamy 
co robić do końca roku. Nie 
martwię się także o rok przyszły, 
będzie zbyt na naszą produkcję...

Jednocześnie zakład będzie 
nadal modernizowany: wymieni 
się kolejne okna, na części 
biurowej wybudowany zostanie 
nowy dach, obiekt ociepli się 
styropianem położy się nowe 
tynki zewnętrzne. Wymienię 
podlegać będą także drzwi 
zewnętrzne do hali.

Warto dodać, że wysoka 
jakość produkowanych, dotych-
czas w Niwkach Daleszyckich 
a teraz w Promniku, naczep 
samochodowych sprawia, że 
trafiają one, za sprawą odbiorców 

z Niemiec, na targi „Autostrada” 
w Hannoverze. To dobra 
wizytówka dla producenta 
z Promnika a przy okazji... 
promocja naszej gminy.

Sławomir Detka prowadzi 
swoją firmę wspólnie z synem 
Łukaszem, z wykształcenia eko-
nomistą. Właściciele „Dometu” 
nie chcą spocząć na dotych-
czasowych laurach. 

- Syn ma ciekawe plany 
rozwojowe firmy - informuje 
Stanisław Detka, których, na 
razie, żeby nie zapeszyć, nie chcę 
zdradzać.  Jeśli jednak wszystko 
dobrze pójdzie, za jakiś czas na 
tym terenie powinna powstać 
nowa hala produkcyjna...

To dobre wieści dla gminy 
i Promnika. Plany rozwojowe 
firmy wiążą się bowiem 
z nowymi miejscami pracy. A te 
s ą  b a r d z o  w a ż n e  d l a  
mieszkających tu ludzi...  

(Kos.)

pomalowano obiekt, przy-
gotowano szatnie i pomieszczenia 
socjalne dla zatrudnionych tutaj 
ludzi. 

„Domet”, bo taka jest 
nazwa  firmy,  zatrudniła  
w ostatnim okresie 12 osób 
z samej tylko gminy Strawczyn 
(to nowe miejsca pracy), 
większość załogi przywędrowała 
do Promnika z poprzedniego 
miejsca pracy. Firma ma się 
dobrze, bo pracuje na konkretne 
zamówienia z zagranicy. Stamtąd 
też otrzymuje główny surowiec – 
aluminium.

Kiedy odwiedziliśmy za-
kład kilka dni temu, kończono 
tutaj największą z produko-
wanych dotychczas naczep 
o wymiarach: 13,6 x 2,55 i 3,1 m 
dla odbiorcy holenderskiego. 
Załadunek i wyładunek na tę 
naczepę zapewni specjalne 
urządzenie  hydrauliczne,  
eliminujące, niemal całkowicie, 
wysiłek ludzki. Niedługo obiekt 
zostanie załadowany na specjalny 
ciągnik i pojedzie do Holandii. 

W połowie marca tego 
roku, a więc dokładnie w rok po 
ukazaniu się tamtej informacji, 
sprawdziliśmy czy prognozy 
S. Detki się sprawdziły. Przedsię-
biorca nie rzucił słów na wiatr...

Hala produkcyjna w Prom-
niku rzeczywiście tętni życiem: 
34 zatrudnione tutaj osoby, 
w większości fachowcy, głównie 
spawacze, produkują aluminiowe 
naczepy samochodowe do 
transportu m.in.: produktów 
rolnych, cementu luzem, piasku, 
kruszyw, szkła, asfaltu itp. 
Naczepy produkowane są na 
k o n k r e t n e  z a m ó w i e n i a  
odbiorców z Holandii, Niemiec 
i Francji. 

Oczywiście, aby rozpocząć 
produkcję w Promniku (poprz-
ednio S. Detka czynił to 
w Niwkach Daleszyckich), trzeba 
było halę zaadaptować do 
nowych potrzeb. W tym celu 
położono nową instalację 
e l ek t ryczną ,  wykonano  
oświet lenie  wewnętrzne
i zewnętrzne, wymieniono okna, 

Dawna hala „Polcaru” 
w Promniku już tętni życiem !

Dokładnie rok temu, w marcowym numerze „Ziemi Strawczyń-
skiej”, pisaliśmy: „Wszystko wskazuje na to, że w połowie 2013r 
opustoszała hala produkcyjna BP „Polcar”, przy ul. Szkolnej 
w Promniku, znowu zatętni życiem. Obiekt zakupił przed-
siębiorca z Ciosowej (gm. Miedziana Góra) – Sławomir Detka, 
który rozpocznie tutaj produkcję naczep samochodowych...”

Właściciel firmy Sławomir Detka przy największej 
z produkowanych naczep - dla Holandii.
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Chodzi o unijne wymogi 
tzw. wzajemnej zgodności (cross 
compliance), od spełniania 
których zależą dopłaty bez-
pośrednie. W naszym kraju 
wchodzą one etapowo. 
Jako pierwszy - od 2009 r. - 
wprowadzono wymóg dotyczący 

ochrony środowiska, identyfikacji 
i rejestracji zwierząt. Kolejny 
wprowadzono w 2011r. - 
dotyczył  bezpieczeństwa  
żywności. Od 1 stycznia 2013 
roku obowiązuje ostatni warunek 
- ws. dobrostanu zwierząt. Nowe 
wymogi dotyczą trzymanych na 

Od 2013 roku w Polsce obowiązują unijne przepisy dot. 
dobrostanu zwierząt, czyli o zapewnieniu im odpowiednich 
warunków chowu. Za nieprzestrzeganie prawa grożą rolnikom 
kary w postaci zmniejszonych dopłat bezpośrednich - podał resort 
rolnictwa.

Zwierzęta pod 
unijną ochroną

Gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej informuje, że w 2014 
r. będzie kontynuował projekt 
systemowy, pn. „Program 
aktywizacji  społeczno  –  
zawodowej bezrobotnych oraz 
nieaktywnych  zawodowo 
podopiecznych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strawczynie”, realizowany 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, współ-
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt  
zakłada sfinansowanie szkoleń 
zawodowych oraz innych działań 

Komunikat GOPS

Za reklamuj  swoją 
firmę  na  

łamach  miesięcznika 
„Ziemia  Strawczyńska”

 (41)  303  86  35 

fermach: koni, osłów, bydła, 
bawołów, jeleniowatych, ale też 
świń, owiec, kóz, drobiu, strusi, 
a także zwierząt futerkowych: 
lisów, norek, tchórzy, jenotów, 
nutrii, szynszyli i królików.

Unijne przepisy wymagają, 
żeby rolnik, który ma zwierzęta 
gospodarskie, miał odpowiednie 
kwalifikacje, m.in.: w zakresie ich 
żywienia, stosowania właściwych 
technologii chowu, sprawowania 
opieki nad zwierzętami chorymi, 
zapewnienia  zwierzętom  
odpowiednich  warunków 
bytowych:  oświe t len ia ,  
wentylacji pomieszczeń. Dotyczą 
także zapewnienia zwierzętom 
odpowiedniej paszy, wody, 
urządzeń do karmienia i pojenia, 
oraz swobody ruchu. 

Resort rolnictwa zaznacza, 
że wymogi wynikające z zasady 
wzajemnej zgodności nie są 
nowe, ponieważ rolnik jest już 
teraz zobowiązany do ich 
przestrzegania na podstawie 
krajowych przepisów.

Przestrzeganiem unijnych 
przepisów  ws.  ochrony  
środowiska, jak i utrzymania 
ziemi w dobrej kulturze rolnej 
z a j m u j e  s i ę  A g e n c j a  
Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Natomiast Inspekcja 
Weterynaryjna kontroluje m.in. 
wykonywanie  przepisów  
w zakresie  identyfikacji,  
rejestracji i zdrowia zwierząt. Od 
2014 roku Inspekcja może też 
kontrolować dobrostan zwierząt. 

A b y  r o l n i k  m ó g ł  
otrzymywać pełne dopłaty 
bezpośrednie, musi przestrzegać 
wszystkich  tych  normy.  
W przypadku, gdy nie są one 
realizowane, rolnik może być 
ukarany poprzez zmniejszenie 
dopłat bezpośrednich. Wysokość 
kary zależy m.in. od skali 
niedociągnięć, a także od tego czy 
się one powtarzają lub powstały 
umyślnie. 

W  p rzypadku ,  gdy  
stwierdzono, że niezgodność 
wynika z zaniedbania ze strony 
rolnika,  dopłata  zostanie  
zmniejszona  o  3  proc.  
W przypadku, gdy zaniedbanie 
powtarza się w kolejnych latach 
dopłata może być mniejsza do 15 
proc. Natomiast, gdy zostanie 
stwierdzone, że rolnik celowo 
dopuścił się zaniedbania obniżka 
może wynieść 20 proc. kwoty 
d o p ł a t y.  W  s k r a j n y c h  
przypadkach ARiMR może nie 
wypłacić dopłaty.

z zakresu aktywizacji społecznej, 
zawodowej i edukacyjnej. 
W związku z powyższym Ośro-
dek informuje o możliwości 
skorzystania ze wsparcia  ramach 
projektu osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. 
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ekipa LGD „Dorzecze Bobrzy” dobrze, 
jak widać, prezentowała się na targach w Łodzi.

Motywem przewodnim 
b y ł a  t u r y s t y k a  k o n n a .  
Przedstawiony został łódzki szlak 
konny, który jest najdłuższy w 
Europie. Stoisko naszego LGD 
cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Reprezentanci LGD 
promowali atrakcje turystyczne i 
walory krajobrazowe regionu 

poprzez rozdawanie materiałów 
promocyjnych, folderów i map. 
Na naszym stoisku odbyła się 
również prezentacja twórczości 
rękodzieła  artystycznego  
i biżuterii witrażowej wykonanej 
przez artystkę z naszego terenu 
p. Elżbietę Chrobot. 

LGD „Dorzecze Bobrzy”
na targach 

turystycznych w Łodzi

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, w dniach 21 - 23 
lutego 2014 roku, tradycyjnie już brała udział w XX Targach – 
Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi.
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W kawiarnianym klimacie, 
przy blasku świec i roman-
tycznym wystroju szkolnej sali 
gimnastycznej, gości koncertu 
powitała dyrektor Henryka 
Cisowska. Licznie zgromadzona 
publiczność i zaproszeni goście 
w skupieniu słuchali recyto-
wanych wierszy i piosenek 
śpiewanych w duetach przez 
uczniów i absolwentów przy 
akompaniamencie szkolnego 
zespołu muzycznego. Salwy 
śmiechu wybuchały po prezen-
tacji scenek kabaretowych. 
Siedzące na widowni panie 
chętnie włączyły się w specjalnie 
przygotowane dla nich skecze.

Szczególny charakter im-
prezy określał cel, jaki postawili 
sobie organizatorzy – pomoc 
Stasiowi Gosowi. Staś, aby mógł 
chodzić, musi mieć protezy. Ich 
koszt znacznie przewyższa 
możliwości finansowe jego 
rodziców, dlatego organizatorzy 
koncertu, przy współpracy z Fun-
dacją „Rozwój Dla Przyszłości”, 
postanowili wesprzeć Stasia. 
Przeprowadzono zbiórkę pienię-
dzy na nowe protezy. Rozdawano 
również zainteresowanym ulotki 

z numerem konta bankowego, na 
które można przekazywać 
pieniądze. Dzięki życzliwości 
i szczodrości gości koncertu 
udało się zebrać 2891,80 zł. 
Pozyskane środki przekazano 
przedstawicielom fundacji. 

Uczniowie szkoły w Oblę-
gorku już od dwóch lat wspierają 
Stas ia  poprzez  zbiórkę  
plastikowych nakrętek, które 
przekazują jego rodzicom.

Dopełnieniem kawiar-
nianego nastroju imprezy był 
poczęstunek przygotowany przez 
stałych  i  niezawodnych  
sponsorów i przyjaciół szkoły: 
cukiernię Angelina  oraz 
Stowarzyszenie Kobiet „Ja-
gienka”. Koncert przygotowali 
i nad jego przebiegiem czuwali: 
Marzena Walczak i Zbigniew 
Wójcik  przy współpracy 
z  Joanną Ciołak, Małgorzatą 
Masłowską, Katarzyną Malagą 
oraz Marcinem Zielińskim 
i Jarosławem Skoczylasem. 
Dziękujemy wszystkim za liczne 
przybycie i cieszymy się, że 
wspólna zabawa stała się dobrą 
okazją do pomocy Stasiowi.

?  Zbigniew Wójcik

I tak, moment rozpoczęcia 
budowy: zgodnie z art. 41 prawa 
budowlanego, uznaje się, że 
tyczenie geodezyjne obiektu, 
zakończone wpisem do dziennika 
budowy,  jest  czynnością  
określającą moment rozpoczęcia 
budowy, a tym samym ustalającą 
datę faktycznego wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej, który 
to staje się gruntem budowlanym, 
od którego naliczany jest podatek 
od nieruchomości.

Zgodnie ze stanowiskiem 
Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii, Ministerstwa 

Finansów i  Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z 25 
lutego 2003 roku, w przypadku 
g r u n t ó w  r o l n y c h  -  
zabudowanych,  które nie  
wchodzą w skład gospodarstw 
rolnych w rozumieniu przepisów 
ustawy o podatku rolnym 
i jednocześnie nie są zajęte na 
prowadzenie  działalności  
rolniczej oraz zostały faktycznie 
wyłączone z produkcji rolnej, nie 
stanowią użytków rolnych, 
a  zatem oznacza  się  je  
w ewidencji  jako grunty 
budowlane.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców: co decyduje 
o tym, że działka staje się gruntem budowlanym, od którego 
naliczany jest podatek od nieruchomości i od którego momentu 
opodatkowanie może wystąpić?

Kiedy naliczany jest 
podatek od nieruchomości?

Walentynki, czyli Święto Zakochanych, obchodzone są 
14 lutego, w dniu Świętego Walentego. W tym dniu zakochani 
obdarowują się „walentynkami". Są to zazwyczaj wierszyki, 
wiersze lub wyznania miłosne, niekiedy laurki i prezenty.

22 lutego odbył się wyjątkowy koncert walentynkowy. 
Uczniowie i absolwenci Zespołu Placówek Oświatowych 
w Oblęgorku, jak co roku, przygotowali bardzo ciekawy program 
artystyczny łączący poezję, piosenki i skecze kabaretowe. 
Wyjątkowość koncertu określał cel, jaki przyświecał 
organizatorom. Podczas uroczystości przedstawiciele Fundacji 
„Rozwój Dla Przyszłości” zbierali pieniądze na nowe protezy dla 
Stasia Gosa – mieszkańca naszej gminy. Patronat medialny nad 
całą imprezą objęła TVP KIELCE. 

Zagrali dla Stasia

Walentynki 2014

Walentynki w Oblęgorku.

W Gimnazjum nr  1  
w Strawczynie odbyła się 
akademia z okazji Walentynek. 
Zorganizowali ją Monika Met, 
szkolny chór oraz uczniowie 
klasy V.  Przedstawienie 
opowiadało o miłości z różnych 
epok,  od  prehistorii  do  
współczesności. Zabawny amor, 
w którego rolę wcielił się Kornel 
Ciepluch,  rozsyłał strzały 
i komentował popisy aktorów. 
Piątoklasiści recytowali także 
wiersze  o tematyce miłosnej. 
Między poszczególnymi scenami 
występował chór, a solistki: 
Karolina Nawara, Natalia 

Dostal i Wiktoria Cisowska  
prezentowały swoje niewątpliwe 
umiejętności wokalne.

Uroczystość zakończyła się 
gromkimi brawami i przemową 
dyrektor Elżbiety Błaszczyk, 
w której wspomniała, że Walen-
tynki to piękne święto. W tym 
dniu w szkole działała również 
poczta walentynkowa dla szkoły 
podstawowej. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne Walentynki.

?  Kamila Stefańska
?  Patrycja Olczyk

(kl. I Gimnazjum 
nr 1 w Strawczynie)

Piękne święto

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie wynajmie lokal w Strawczynku 
o powierzchni 40m2 przy ul. Wojewódzka 39

na prowadzenie własnej działalności.

Bądź przedsiębiorczy,
Nie przegap okazji!!!

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Pan Andrzej Barwiński

tel. (41) 333 57 97 wew. 201
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W dniu 8-go marca na 
Pływalni OLIMPIC odbył się II 
Maraton Fitness z okazji Dnia 
Kobiet. Darmowe zajęcia dla 
wszystkich pań poprowadzone 
był w lekko zmienionej formie. 
Na zajęciach indoor cycling panie 

miały możliwość spróbowania 
swoich sił jako instruktor SPINN. 
Przy osobiście dobranej muzyce 
za pomocą mikrofonu przez 
chwilę mogły poprowadzić 
rowerkowy szał. Na zajęciach 
Aqua Aerobik nie zabrakło dużej 

porcji dobrego humoru, panie 
tańczyły, skakały, próbowały sił 
w  „biegu  płaczu”  czyli  
pokonywaniu rwącej rzeki pod 
prąd. Czaru zabaw wodnych było 
bez końca. Jak na maraton fitness 
przystało nie zabrakło też zajęć 
aerobik wymagających dobrego 
przygotowania kondycyjnego. 
Mimo wysoko podniesionej 
poprzeczki przez instruktorkę 

C e n t r u m  S p o r t o w o -
Rekreacyjnego  OLIMPIC 
Monikę Kukulską  panie  
poradziły sobie wyśmienicie.

Wszystkie chętne Panie 
dbające o zdrowie i zgrabną 
sylwetkę  zapraszamy od  
poniedziałku do piątku na zajęcie 
fitness.  Wspaniała  figura 
i kondycja gwarantowana.

„Kocham recycling” to 
ogólnopolski projekt, w ramach 
którego  w  70  miastach  
zorganizowano zbiórkę zużytych 
baterii, które uczestnicy akcji 
wymieniali na lizaki w kształcie 
czerwonego serca. Pomy-
słodawcą Eko - Walentynek jest 
podróżnik i ekolog Dominik 
Dobrowolski. Całą akcję wspiera 
firma Samsung. 

30 kg baterii. Duża część 
odpadów jest już nieszczelna 
przez co dodatkowo zagrażają 
środowisku. Cieszymy się, że 
dzięki naszej akcji udało się je 
bezpiecznie  zutylizować.  
Organizatorzy podkreślają 
również, że bardzo ważnym 
elementem akcji była współpraca 
10 lokalnych organizatorów 
z czterech powiatów. Do zbiórki 
włączyli się również Urząd 
Wo j e w ó d z k i  i  U r z ą d  
Marszałkowski, a także wójt 
gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk i posłanka Renata 
Janik. 

W  o s t a t n i m  r o k u
w Polsce wprowadzono na 
rynek ok. 400 mln sztuk baterii - 
czyli ok. 10 tyś. ton. Zużyte 
baterie, z uwagi na swój skład 
chemiczny, m.in. zawartość 
metali ciężkich typu: ołów, czy 
rtęć, mogą być odpadami 
niebezpiecznymi. Powinny być 
zatem segregowane  i utyli-
zowane w specjalnych instala-
cjach. 

Zgodnie  z  p rawem  
krajowym i Unii Europejskiej, 
Polska ma obowiązek zebrać 
selektywnie w 2014 roku 35% 
baterii z rynku (ok. 3. 500 ton)! 
Niestety, poziomu tego ciągle nie 
udaje się osiągnąć. Tym bardziej 
inicjatywa podjęcia przez 
świętokrzyskie organizacje 
pozarządowe zasługuje na 
pochwalę. Zachęcamy do zbiórki 
baterii każdego z naszych 
Czytelników.

jeszcze ferie zimowe i szkoły na 
terenie naszego województwa 
były zamknięte, to akcja udała się 
wyśmienicie. Według obliczeń 
organizatorów, udało się zebrać 
ok. 300 kg zużytych baterii.  

Jak powiedział Piotr 
Popiel, prezes Stowarzyszenia 
S p e k t r u m  M o ż l i w o ś c i  
i koordynator projektu - Najlepiej 
akcja udała się w małych 
gminach, takich jak  Wąchock 
czy Bieliny, gdzie organizatorom 
lokalnym udało się zebrać ponad 

W Świętokrzyskiem baterie 
można było wymienić na słodki 
podarunek  w  Kielcach,  
Starachowicach, Rakowie,  
Staszowie, Wąchocku, oraz 
w gminach: Bieliny, Strawczyn, 
Miedziana Góra, Obrazów 
i Zagnańsk. Mimo, że akcja 
ruszyła z małym opóźnieniem, 
które wynikało z faktu, że 14 
lutego w Walentynki trwały 

Zakończyła się tegoroczna edycja akcji „Kocham recycling -  
świętokrzyskie”, której koordynatorem było Stowarzyszenie 
Spektrum Możliwości. 

Zakończenie akcji 
„Kocham recykling”

 
Wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba z organizatorami akcji recyklingowej.

Maraton Fitnes
z Okazji Dnia Kobiet

 
Zajęcia Aerobik w sali fitness na CS-R „OLIMPIC”

 
Zajęcia Aqua - Aerobik na pływalni CS-R „OLIMPIC”



Marzec   2014 ZiEMia  StraWCzYńskA

-10-

W piątek 21.03.2014 r. na 
pływalni Olimpic w Strawczynku 
rozstrzygnięto II  zawody 
pływackie.  Organizatorem 
imprezy było Samorządowe 
Centrum Kultury i Sportu w 
Strawczynie. Zawody skupiły 
rekordową ilość 85 młodych 
pływaków klas I – VI z jedenastu 
szkół  podstawowych  tj.  
Włoszczowej, Kostomłotów, 
Królewca,  Strawczyna,  
Promnika,  Piekoszowa,  
Ł o p u s z n a ,  C h e ł m i e c ,  
Korczyna,  Rudy Straw-
czyńskiej i Oblęgorka. 

Małych pływaków wspie-
rali licznie przybyli kibice 
i rodzice, którzy zmagania swoich 
pociech  obserwowali  na  
trybunach. . 

Jako pierwsi startowali 
najmłodsi zawodnicy z klas I-II 
którzy zaprezentowali swoje 
możliwości na dystansie 25 m, 
stylem dowolnym. Najszybsza na 
torze była Lena Rak z SP 
Włoszczowa , drugie miejsce 
zajęła Iga Kumańska z SP 
Strawczyn, na trzecim miejscu 
uplasowała się  Wiktoria 
Zajęcka z SP Promnik. Wśród 
chłopców pierwszy na mecie był 
Robert  Świeboda  z  SP 
Włoszczowa, drugie i trzecie 
miejsce zajęli uczniowie z SP 
Strawczyn Kacper Piec i Daniel 
Lis. 

Jako kolejne wystartowały 
klasy III – IV na dystansie 50 m 
stylem dowolnym. Wśród 
dziewcząt tej kategorii najlepsza 
okazała się Natalia Kosiba z SP 
Oblęgorek ,  d ruga  by ła  
Aleksandra Opala  z SP 
Królewiec, trzecia Natalia 
Cholerzyńska z SP Wło-
szczowa. Chłopcy na tym 
dystansie uplasowali się kolejno: I 
miejsce Dawid Cedro z SP 
Piekoszów, II miejsce  Dawid 
Orłowski z SP Kostomłoty, 
trzecie miejsce Wiktor Wrona 
z SP Ruda Strawczyńska. 

Następnie do rywalizacji 
stanęli uczniowie klas V – VI.  
Pierwsze miejsce w stylu 
klasycznym na 50 m zajeła 
Barbara Gawron z SP Włosz-
czowa, w stylu grzbietowym, na 
t y m  s a m y m  d y s t a n s i e  
bezkonkurency jna  by ła  
Aleksandra Nawrot z SP 

Strawczyn, Patrycja Kowalczyk 
SP Korczyn i Barbara Gawron 
z SP Włoszczowa. 100 m stylem 
dowolnym w najkrótszym czasie 
pokonały: Aleksandra Nawrot 
SP Strawczyn,  Patrycja  
Kowalczyk  SP Korczyn,  
Gabriela Andzel  SP Wło-
szczowa. Wśród chłopców 
stylem grzbietowym na dystansie 
50 m niepokonany był Dawid 
Lewandowski, drugie miejsce 
przypadło Kacprowi Pinda z SP 
Korczyn, trzecie Jakubowi 
Podstawka z SP Korczyn. 
W stylu klasycznym dystans 50 
m  na jszybcie j  pokonał  
Arkadiusz Bębacz  z SP 
Piekoszów, II miejsce zajął 
Wiktor Jakubczyk  z SP 
Piekoszów  a  III  Rafał  
Piotrowski z SP Korczyn. Cztery 
długości basenu czyli 100 m 
stylem dowolnym najszybciej 
przepłynęli  chłopcy: jako 
pierwszy Dawid Lewandowski 
z SP Promnik, drugi Konrad 
Ciołak z SP Ruda Strawczyńska, 
trzeci Dawid Kuleta z SP 
Strawczyn.

Po zawodach indywi-
dualnych przyszła kolej na 
sztafety, miejsca kolejno zajęli: 
w sztafeta mieszana klas I–II 
SP Strawczyn 
w sztafeta mieszana klas III–IV 

SP Chełmce, 
SP Ruda Strawczyńska, 

SP Korczyn.
w sztafeta mieszana klas V–VI

SP. Włoszczowa,
SP Korczyn, 

SP Ruda Strawczyńska.
w sztafeta chłopców klas V–VI 

SP Piekoszów, 
SP Korczyn.

w sztafeta dziewcząt klas V–VI 
SP Korczyn.

W klasyfikacji generalnej 
szkół bezkonkurencyjną okazała 
się Szkoła Podstawowa z Kor-
czyna i tym samym otrzymała 
największy puchar. Kolejne 
miejsce na podium przypadło dla 
SP Strawczyn i SP Włoszczowa. 
Wszyscy zwycięzcy otrzymali 
medale, dyplomy i drobne 
upominki, a każdy zawodnik 
czepek z logo pływalni. 

Zwieńczeniem trudów 
sportowej rywalizacji było 
wspólne topienie marzanny 
i powitanie wiosny.
 

pn „To nie czary trochę wiary, 
pływalnia Olimpic zaprasza na wagary”

Zawody pływadzkie Szkół Podstawowych
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W tym roku Stowa-
rzyszenie Inicjatyw i Rozwoju 
Społecznego Gminy Strawczyn 
przyłączyło się do odchodów 
czwartej rocznicy tego święta. 
W przededniu uroczystości, tj 28 
lutego w Świetlicy Samo-
rządowego Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie odbyła 

się konferencja „Nasza Historia, 
Naszą Przyszłością”, która 
upamiętniała „Żołnierzy Wyklę-
tych” z Kielecczyzny. Na 
uroczystość przybyli mieszkańcy 
nie tylko z Gminy Strawczyn, ale 
również Piekoszowa i Miedzianej 
Góry. Co więcej nie zabrakło 
także seniorów, którzy pamiętają 

czasy II wojny światowej, m.in. 
kombatanta ze Strawczynka, 
Pana Józefa Kukulskiego.Swoją 
obecnością zaszczycili nas rów-
nież Pani Poseł Renata Janik 
oraz Wójt Gminy Strawczyn Pan 
Tadeusz Tkaczyk.

Gościem szczególnym był 
pan Marek Jończyk z kieleckiej 
delegatury Instytutu Pamięci 
Narodowej, który poprowadził 
interesujący wykład na temat 
działalności konspiracyjnej 
polskiego podziemia oraz 
brutalnych śledztw NKWD na 
terenie  naszego regionu.  
W prezentacji multimedialnej 
przedstawione zostały sylwetki 
„Żołnierzy Wyklętych, jak 
również miejsca związane z ich 
aresztowaniami i śmiercią na 
terenie dzisiejszego woje-
wództwa świętokrzyskiego. 
W dalszej części spotkania odbył 
się pokaz filmu dokumentalnego 
o Franciszku „Zagończyku” 
Jaskulskim  –  dowódcy  
„Związku Zbrojnej Konspiracji”, 
największej  poakowskiej  
organizacji podziemia niepod-
ległościowego, działającej na 
Kielecczyźnie. Na zakończenie 

odbyły się występy artystyczne. 
Z okazji tego wyjątkowego 
święta Dorota Rogula napisała 
wiersz, zaś zwieńczeniem 
spotkania był występ muzyczny 
Moniki Kozieł, która wykonała 
wzruszającą piosenkę pt. „Jedna 
Chwila”, stanowiącą część 
projektu muzycznego „Panny 
Wyklęte”.

Dziękujemy wszystkim za 
przybycie.  Jesteśmy mile 
zaskoczeni, że nasze konferencja 
przyciągnęła tak liczne grono 
zainteresowanych. Cieszymy się, 
iż sporą część uczestników 
stanowili ludzie młodzi, którym 
losy „Żołnierzy Wyklętych” nie 
są obojętne. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kierujemy w stronę  
Wójta Gminy Strawczyn Pana 
Tadeusza Tkaczyka, który objął 
honorowy patronat nad naszą 
uroczystością oraz dla 

, za 
udostępnienie świetlicy. Mamy  
nadzieję, że to nie koniec naszych 
spotkań z historią.   

Kamila Frankowska

Samo-
rządowego Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie

?  

Nasza historia,

Naszą Przyszłością

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Przypomina on nam i następnym pokoleniom o dokonaniach 
„Wyklętych”, czyli żołnierzach antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli za Ojczyznę i w 
imię miłości do niej poświęcili swoje życie. Po zakończeniu II 
wojny światowej nie złożyli broni, lecz podjęli nierówną walkę 
przeciwko sowietyzacji Polski po 1945 roku. Ich imiona były 
zapomniane, a podręczniki szkolne przez wiele lat milczały o ich 
dokonaniach, gdyż ośmielili się sprzeciwić komunistycznym 
władzom. Od 2011 roku z inicjatywy Istytutu Pamięci Narodowej 
dzień ten został ustanowiony świętem narodowym. Data 
obchodów nie jest przypadkowa, ponieważ w tego dnia w 1957 
roku zamordowano strzałem w tył głowy w więzieniu 
mokotowskim w Warszawie członków IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolności i Niezawisłość”, w tym prezesa 
podpułkownika Łukasza Cieplińskiego oraz jego sześciu 
towarzyszy. Stanowili oni ostatnie kierownictwo organizacji 
kontynuującej od 1945 roku tradycję Armii Krajowej.

W marcu dwa przedszkola 
z terenu Gminy Strawczyn 
odwiedził  aspirant sztabowy 
Tomasz Królak z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 
Przyjechał do  „PRZED-
SZKOLANDII” w Promniku 
o r a z  d o  „ D O M I S Ó W   
z  Korczyna. Przedszkola 
finansowane są z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach 
podziałania 9.1.1 POKL .  

Dzieci bardzo serdecznie 
powitały gościa i z zain-
teresowaniem słuchały krótkiej 
pogadanki z zakresu bez-
pieczeństwa, której celem było 
kształtowanie prawidłowych 
postaw i zachowań wśród 
najmłodszych.  Spotkanie  
przebiegało w bardzo miłej 

atmosferze. Pan Policjant 
przybliżył dzieciom zasady 
bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Dzieci nauczyły się 
w i e r s z y k a ,  w y s ł u c h a ł y  
opowiadania, obejrzały pokaz 
kierowania ruchem drogowym. 
Pan aspirant  był  bardzo 

zaskoczony wiedzą przed-
szkolaków dotyczącą zasad 
poruszania się po drogach. Lekcje 
te będą miały zapewne wpływ na 
kreowanie  pozytywnego  
wizerunku policjanta i znaczenie 
jego pracy dla społeczeństwa. 
Dziękujemy!   ?  Patrycja Jas.

SzkoleniE Przedszkolaków

Policjant Tomasz Królak z przedszkolakami z Korczyna

Edukacyjna Wizyta Policji

w Naszych Przedszkolach

Aspirant sztabowy Tomasz Królak z wizytą w przedszkolu w Promniku
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Zostań Muzykiem 
Gminnej Orkiestry dętej

Gminna Orkiestra Dęta zaprasza wszystkich, którym muzyka jest bliska sercu. Próby i przesłuchania odbywają się  piątki od godz. 17:00 
w Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie  –  dawny GOK. Bliższe informacje pod nr tel.: 41 303 86 35.
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