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Szanowni Państwo,

Taryfy za wodę i ścieki

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer 
„Ziemi Strawczyńskiej”, który po raz 

pierwszy został wydany w nowej odsłonie. 
Poruszamy w nim wiele ważnych dla lo-

kalnej społeczności tematów, informujemy 
o działaniach podejmowanych przez samo-
rząd i staramy się, aby zawarte w gazecie 
artykuły były wyczerpującą odpowiedzią na 
pytania, które być może chcieliby Państwo 
nam zadać. 

Ostatni czas był szczególnie ciężkim 
okresem dla wszystkich. Społeczna kwaran-
tanna zmusiła nas do pozostania w domach 
i izolacji. Jednak kolejne gałęzie gospodarki 
są już odmrażane, a większość z nas mogła 
wrócić do swoich codziennych zajęć i aktyw-
ności. W tym numerze „Ziemi Strawczyń-
skiej” będziecie mogli Państwo przeczytać 
o tym, jakich zasad według wytycznych 
rządu RP należy przestrzegać w obiektach 

sportowych, z których już można korzystać. 
Dowiecie się również o cyklicznej dezynfek-
cji gminy, czy powrocie seniorów do Klubu 
Seniora. 

W dobie koronawirusa samorząd gminy 
Strawczyn nie zwalniał tempa, realizując 
kolejne zadania i podejmując ważne dla 
mieszkańców działania, z zachowaniem 
oczywiście wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa. Kryzys, który w związku z pandemią 
dotknął cały kraj, nie zatrzymał inwe-
stycji na tym terenie. Pomimo mniej-
szych wpływów do gminnej kasy, 
realizujemy inwestycje, które były 
zaplanowane na ten rok budżetowy. 
Trwa budowa oczyszczalni ścieków 
w Korczynie i unikatowej 
w skali województwa atrak-
cji turystycznej, ścieżki 
dydaktyczno-przyrod-

niczej w Oblęgorku. Ruszyły też remonty 
i przebudowy dróg. Co ważne, nieustannie 
poszukujemy środków zewnętrznych, które 
pozwolą nam podejmować kolejne działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności.

Warto też dodać, że w gminie Strawczyn 
rozpoczęły się również ważne inicjatywy 
społeczne. W miejscowych świetlicach 
będą realizowane ciekawe zajęcia. Wystar-
towały także dwa niezwykle ważne pro-

jekty: „Aktywni Seniorzy” oraz „Smaki 
Patriotyzmu”. 

Serdecznie zachęcam Państwa 
do zapoznania się z tematami, któ-
re zostały poruszone w nowym 
wydaniu „Ziemi Strawczyńskiej” 

i życzę miłej lektury.
 Wójt Gminy 

 Strawczyn
 Tadeusz Tkaczyk
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Dezynfekcja gminy Strawczyn. Będą kolejne akcje!
Trwa walka z COVID-19. W gminie Strawczyn już trzykrotnie zdezynfekowano ulice, chodniki, przystanki 
autobusowe i wejścia do sklepów czy zakładów pracy. Ma to zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Jak 
zapowiadają samorządowcy gminy, odkażanie będzie prowadzone regularnie.

Szyli maseczki

Samorząd gminy Strawczyn od począt-
ku pandemii działa bardzo prężnie. 

Nie czekając na odgórne postanowienia 
rządu wprowadza kolejne działania, które 
mają za zadanie chronić zarówno służby 
mundurowe, jak i mieszkańców tego te-
renu przed zarażeniem koronawirusem. 
Pierwszym z nich była społeczna mobili-
zacja, czyli szycie maseczek ochronnych 
dla pracowników służby zdrowia, straży 
i policji. Samorząd zakupił niezbędny 
materiał, a mieszkańcy pomogli je wyko-
nać. – Na rynku były zdecydowane braki 
środków ochrony osobistej. Postanowili-
śmy zatem wziąć sprawy we własne ręce 
i w ramach społecznego działania zapew-
nić je służbom, które muszą być w stałej 
gotowości, aby nieść pomoc mieszkań-
com. Zakupiliśmy bele materiałów oraz 
gumki, które posłużyły do uszycia masek 
ochronnych. Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom gminy, którzy bezinteresownie 
włączyli się w tą akcję – mówi Tadeusz 
Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Odkazili przystanki 
i na tym nie poprzestali

Po przekazaniu uszytych masek ochron-
nych odpowiednim służbom, przyszedł 
czas na dezynfekcję przystanków autobu-
sowych. Ale samorząd gminy Strawczyn na 
tym nie poprzestał. – Po dezynfekcji przy-
stanków podjąłem decyzję o dalszym odka-
żaniu gminy Strawczyn. Chodziło o zdezyn-
fekowanie tych miejsc, gdzie jest natężony 
ruch i duże skupiska ludzkie, czyli chodni-
ków czy wejść do sklepów. Uważam, że jako 
samorząd powinniśmy stosować wszelkie 
możliwe środki zapobiegawcze, które mogą 
uchronić mieszkańców przed zarażeniem 
i tym samym dbać o ich bezpieczeństwo – 
podkreśla wójt Tadeusz Tkaczyk.

Zdezynfekowali całą gminę. 
Będą to robić regularnie

W ramach akcji odkażania z początkiem 
kwietnia zostały zdezynfekowane wszyst-
kie miejscowości w całej gminie Strawczyn. 
Szczególny nacisk został położony na wej-
ścia do sklepów czy zakładów pracy, ale 
też na przystanki, chodniki oraz ulice, czyli 

wszystkie te miejsca, gdzie są duże skupiska 
ludzkie i natężony ruch.

Po świętach Wielkanocnych odbyła się 
druga tura dezynfekcji gminy, a po trzech 
tygodniach następna i jak zapowiada sa-
morząd gminy Strawczyn będą kolejne tego 
typu akcje. – Wiemy już jakie ilości płynu 
dezynfekującego są potrzebne na przepro-
wadzenie akcji odkażania na terenie całej 
gminy Strawczyn. Mamy na ten cel zabez-
pieczone środki i zamierzamy regularnie 
dbać o bezpieczeństwo mieszkańców – za-
pewnia Karol Picheta, zastępca wójta gminy 
Strawczyn.

W akcję zaangażowani strażacy i poli-
cja Do odkażania służy specjalny płyn de-

zynfekujący, a akcję prowadzą wyszkoleni 
druhowie jednostek OSP Promnik i OSP 
Strawczyn. Nadzór nad jej prawidłowym 
przebiegiem osobiście sprawuje zastępca 
wójta gminy Strawczyn Karol Picheta, który 
jest także strażakiem.

Warto dodać, że płyn dezynfekujący dzia-
ła już po pięciu minutach od rozprowadzenia 
go na powierzchni. Zabija niemal wszystkie 
bakterie oraz wirusy. Co ważne, jest on bez-
pieczny dla ludzi oraz zwierząt. Strażaków 
przeprowadzających dezynfekcję w gminie 
Strawczyn eskortuje miejscowa policja, któ-
ra dba zarówno o bezpieczeństwo druhów, 
jak i pojazdów poruszających się w pobliżu 
prowadzonych działań.
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Budowa oczyszczalni ścieków 
w Korczynie idzie pełną parą. 
Niebawem finisz gigantycznej inwestycji

Nowoczesny system 
gospodarki ściekami

Realizowane zadanie polega na bu-
dowie nowoczesnej oczyszczalni 

ścieków w Korczynie oraz sieci kanaliza-
cyjnej o długości 11 kilometrów z moż-
liwością dalszej rozbudowy. Inwestycja 
jest odpowiedzią samorządu gminy na 
rosnące zapotrzebowanie w zakresie roz-
woju gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
na tym terenie. - Miejscowości w gminie 
Strawczyn sukcesywnie się rozwijają. No-
tujemy stały wzrost liczby mieszkańców. 
Coraz więcej osób chce osiąść tu na stałe 
i budować swoje domy. W związku z tym, 
że powstają nowe gospodarstwa domo-
we, zapotrzebowanie w zakresie gospo-
darki wodno-kanalizacyjnej nieustannie 
rośnie. Budowa nowoczesnej oczyszczal-
ni ścieków jest zatem odpowiedzą na te 
potrzeby – mówi zastępca wójta gminy 
Strawczyn, Karol Picheta.

Trwają prace
Prace budowlane przy realizacji zada-

nia idą pełną parą. Zostały ono podzielo-
ne na dwie części. Pierwszą z nich, czyli 
budowę oczyszczalni ścieków w Korczy-
nie wykonuje konsorcjum firm, którego 

Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korczyn 
i Akwizgran to jedna z największych i najważniejszy inwestycji na terenie gminy Strawczyn. Jej koszt opiewa 
na kwotę ponad dwudziestu milionów złotych, z czego aż osiemdziesiąt procent kosztów kwalifikowanych 
pokryje pozyskane przez władze gminy unijne dofinansowanie. Nowa oczyszczalnia zabezpieczy potrzeby 
mieszkańców na blisko czterdzieści lat, a gmina zostanie skanalizowana niemalże już w stu procentach.

liderem jest firma „Adma” Zakład Re-
montowo-Budowlany Marian Adamczyk. 
Partnerami są: Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Inżynieryjne „Adma” sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 
„Adma” sp. jawna oraz Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Inżynieryjne „ATB” Tomasz 
Adamczyk.

Ta część zadania została wyceniona na 
kwotę 13 milionów 800 tysięcy złotych. 
Planowany czas zakończenia robót bu-
dowlanych został ustalony na lipiec tego 
roku. Pozwolenie na użytkowanie ma być 
uzyskane do końca września 2020 roku.

Drugą część zadania, czyli budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Korczyn i Akwizgran wykonuje f irma 
F.U.H.P. „TRAK-KOP” Mirosław Cieplak 
z Kostomłotów Pierwszych. Koszt tej czę-
ści inwestycji wyceniono na kwotę 6 mi-
lionów 502 tysięcy złotych. Zakończenie 
prac budowlanych, podobnie jak w pierw-
szej części zadania, przewidziano na lipiec 
tego roku. Pozwolenie na użytkowanie ma 
być natomiast gotowe już we wrześniu.

Wielomilionowe dofinansowanie
Co ważne, samorząd gminy Strawczyn 

pozyskał na realizację tego zadania bar-

dzo duże dofinansowanie zewnętrzne 
w wysokości 80% wartości kosztów kwali-
fikowalnych inwestycji. Zostało ono przy-
znane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2015. Warto jednak 
dodać, że po przetargu wartość inwestycji 
była większa niż początkowo zakładano. 
W związku z tym samorząd gminy Straw-
czyn poczynił starania o aneksowanie 
umowy i zwiększył pozyskaną kwotę do-
finansowania o dodatkowy milion złotych.

Stuprocentowe skanalizowanie gminy
Najważniejszy jednak jest fakt, że po 

zakończeniu realizacji inwestycji gmina 
Strawczyn, jako jedna z niewielu gmin 
w całym kraju, będzie nie tylko w stu 
procentach zwodociągowana, ale też 
kompleksowo skanalizowana. – Poprzez 
realizację tej inwestycji zmierzamy do 
stuprocentowego skanalizowania gminy. 
Tak duży zastrzyk gotówki, jaki dzięki wy-
tężonej pracy samorządu udało nam się 
pozyskać, jest ogromną pomocą w sfina-
lizowaniu tego planu. Rozbudowa oczysz-
czali zabezpieczy potrzeby mieszkańców 
w zakresie kanalizacyjnym na co najmniej 
30- 40 lat – podsumowuje wójt gminy 
Strawczyn Tadeusz Tkaczyk.

Powstanie ścieżka narciarsko-biegowo-
rowerowa. Umowa z wykonawcą podpisana!

Altana z tężnią solankową, altana piknikowa ze stołami i ławami, toalety, elementy małej architektury, pit-
nik, a nawet stacja naprawy rowerów – to tylko niektóre elementy ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej, 
jaka powstanie na terenie gminy Strawczyn. Nawierzchnie ścieżki będą utwardzone, a teren przylegający 
zagospodarowany zielenią. Koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad miliona złotych, z czego 85% kosztów 
kwalifikowalnych pokryje unijne dofinansowanie. Umowa z wykonawcą już została podpisana, a prace ruszą 
lada dzień.

Duże dofinansowanie

Do Urzędu Gminy Strawczyn wpłynęły 
trzy oferty od wykonawców. Najko-

rzystniejszą przedstawiła firma Trzecia 
Przestrzeń Sp. z o.o. z Masłowa. Cena 
wybranej oferty opiewa na kwotę 1 mi-
lion 149 tysięcy 804 złotych. Co ważne, 
realizacja zadania będzie w dużej mierze 
dofinansowana z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020 w ramach 
realizacji Zintegrowanej Inwestycji Tery-
torialnej Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego pod nazwą „Ochrona terenów 
cennych przyrodniczo na terenie gminy 
Strawczyn – Ścieżka narciarsko-biego-
wo-rowerowa”. Zewnętrzny zastrzyk 
gotówki pokryje aż 85 % wartości kosz-
tów kwalifikowalnych inwestycji. Umowa 
z wykonawcą już została podpisana, a sy-
gnowali ją: wójt Tadeusz Tkaczy oraz Pa-
weł Januchta, prezes firmy Trzecia Prze-
strzeń Sp. z o.o.

Na terenie gminy Strawczyn jest już 
ponad 30 kilometrów tras rowerowych. 
Chcemy rozszerzyć tą ofertę o bardzo 

atrakcyjną ścieżkę narciarsko-biegowo-
-rowerową. Z pewnością będzie ona nie 
lada gratką dla miłośników ruchu na 
świeżym powietrzu. Wydzielone miejsca 
do odpoczynku będą świetnie zagospo-
darowane i wyposażone w odpowiednie 
zaplecze techniczne. Ciekawą propozycją 
dla odwiedzających te miejsca z pewno-
ścią będzie altana z tężnią solankową, 
jako potężnym inhalatorium. Warto 
dodać, że mikroklimat powstały wokół 
tężni wykorzystywany jest w profilak-
tyce i leczeniu schorzeń górnych dróg 
oddechowych. Wycieczki nową ścieżką 
narciarsko-biegowo-rowerową będą 
więc służyły poprawie nie tylko kondycji 
fizycznej i co za tym idzie zdrowia ogól-
nego, ale też poprawie stanu dróg od-
dechowych. Będzie to łączenie rekreacji 
z profilaktyką prozdrowotną – mówi wójt 
gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk.

Tężnia solankowa, altana piknikowa 
i pięknie zagospodarowany teren

Obszar objęty inwestycją zlokalizo-
wany jest na terenie gminy Strawczyn                    

w miejscowościach: Hucisko, Kuźniaki, 
Małogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Straw-
czyn i Strawczynek. Właśnie tędy będzie 
biegła ścieżka narciarsko-biegowo-rowe-
rowa.

W ramach zadania w miejscowości 
Niedźwiedź, na obszarze o powierzchni 
około 1510m2 powstanie przestrzeń re-
kreacyjna podzielona na strefy. W jednej 
z nich stanie altana z tężnią solankową, 
elementami małej architektury, oświe-
tleniem terenu, nawierzchniami utwar-
dzonymi, infrastrukturą techniczną oraz 
nasadzeniami zieleni. Pojawi się tu sa-
moobsługowa stacja naprawy rowerów 
i stojaki rowerowe. Na terenie inwestycji 
znajdzie się ciąg komunikacyjny w posta-
ci utwardzonej drogi pieszo-rowerowej. 
W drugiej strefie powstanie pitnik oraz 
toaleta publiczna. Tu także będą nasa-
dzenia zieleni, wierzby purpurowej i traw 
ozdobnych. Wykonawca przebuduje in-
stalacje elektryczne, wodociągowe i ka-
nalizacji sanitarnej.

W miejscowości Promnik zostanie wy-
budowana altana drewniana, która bę-
dzie wyposażona w stoły i ławy. Staną tu 
stojaki rowerowe, ławki parkowe i kosze 
na śmieci. Nawierzchnia ciągów pieszo-
-rowerowych będzie pokryta kostką be-
tonową, a teren wokół zostanie zagospo-
darowany zielenią i oświetlony. 

Trasa ścieżki narciarsko-biegowo-ro-
werowej będzie dokładnie oznakowana 
szyldami kierunkowymi.

Warto dodać, że w gminie Strawczyn 
powstaje już innowacyjna ścieżka dydak-
tyczno-przyrodnicza. - Będzie to szlak 
pełen przygód, który posłuży do zdo-
bywania wiedzy poprzez doświadczenia 
w wodą, wiatrem i światłem, z wieloma 
atrakcjami i miejscami do wypoczynku. 
Trasa narciarsko-biegowo-rowerowa 
stanie się doskonałym dopełnieniem dla 
tej oferty – podsumowuje zastępca wójta 
gminy Strawczyn, Karol Picheta.
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Blisko trzy miliony złotych trafi do gminy Strawczyn
Fundusz Inicjatyw Samorządowych to tarcza dla samorządów, która ma wspierać ich działania w dobie 
pandemii koronawirusa. Do gminy Strawczyn w jej ramach popłynie rządowe wsparcie w kwocie 2 milionów 
893 tysięcy złotych.

Samorządowcy z terenu powiatu kie-
leckiego otrzymali promesy na środki 

przyznane w ramach rządowego progra-
mu Funduszu Inicjatyw Samorządowych. 
Jest to wsparcie, które ma zapewnić ma-
łym ojczyznom dalszy zrównoważony roz-
wój w trudnym okresie pandemii korona-
wirusa. Źródłem finansowania projektu 
będzie Fundusz COVID-19.  

- To dobra informacja dla mieszkańców 
naszej gminy oraz znaczący zastrzyk finan-
sowy, który zgodnie z założeniami Fundu-
szu Inicjatyw Samorządowych możemy 
wykorzystać na dowolny cel. Cieszymy się, 
że pieniądze do nas trafią. Wspólnie z rad-
nymi zdecydujemy na co te środki zostaną 
przeznaczone. Z pewnością wykorzysta-
my je w taki sposób, aby dobrze służyły 
lokalnej społeczności – powiedział Karol 
Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

Środki będzie można wykorzystać na 
wkład własny oraz zadania inwestycyjne, 
a także niezbędne lokalne działania. Pod-
czas konferencji w Kielcach poseł Grze-
gorz Lipiec , prezes świętokrzyskich struk-

tur Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, 
że Fundusz Inicjatyw Samorządowych 
stanowi uzupełnienie dotychczas przyję-
tych przez rząd tarczy antykryzysowych. 
– Wiele samorządów zgłaszało problemy 
spowodowane stratami f inansowymi 
z powodu pandemii. Często bywało, że 
gminy nie miały środków na zabezpie-
czenie wkładu własnego podczas starań 
o pozyskanie zewnętrznego finansowania 
różnych inicjatyw. Od teraz to się zmieni, 
ponieważ w najbliższym czasie zostanie 
podjęta ustawa o Funduszu Inicjatyw Sa-
morządowych – mówił poseł Grzegorz 
Lipiec.

Warto dodać, że w ramach programu 
do powiatu kieleckiego trafi ponad 9 mi-
lionów 600 tysięcy złotych wsparcia dla 
samorządów, w tym blisko 3 miliony do 
gminy Strawczyn.

Ruszyła przebudowa ulicy Piłkarzy w Oblęgorku
Rozpoczął się remont drogi prowadzącej do Otwartej Strefy Aktywności w Oblęgorku. Dojazd do miejsca 
rekreacyjnego będzie bardziej komfortowy i bezpieczniejszy. Co ważne, samorząd gminy Strawczyn pozy-
skał na realizację tego zadania znaczące dofinansowanie zewnętrzne.

Wykonawcą inwestycji jest firma, któ-
ra w przetargu nieograniczonym 

przedstawiła najkorzystniejszą ofertę – 
„Albud” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka 
Jawna z Oblęgorka. Zaplanowane prace 
budowlane zostały wycenione na kwotę 
277 tysięcy 577 złotych. - Ulica Piłkarzy 
prowadzi do niedawno wybudowanej 
Otwartej Strefy Aktywności. Korzystają 
z niej zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci, 
dlatego poprawa bezpieczeństwa na od-
cinku drogi, którym się poruszają jest tak 
bardzo istotna. Warto dodać, że oprócz 

Samorząd gminy Strawczyn nie zwalnia tempa 
i stawia na ciągły rozwój infrastruktury drogowej

Na terenie gminy Strawczyn będą remonty, przebudowy i rozbudowy dróg. Samorząd wybrał już wykonaw-
ców dokumentacji technicznych dla realizacji tych zadań. Nowe projekty powstaną dla dróg w miejscowo-
ściach: Strawczyn, Kuźniaki, Chełmce, Ruda Strawczyńska oraz Promnik.

Samorząd gminy Strawczyn planuje 
kolejne inwestycje z zakresu poprawy 

infrastruktury drogowej. – Wybraliśmy wy-
konawców dokumentacji projektowych dla 
jedenastu części dotyczących remontów, 
budowy, przebudowy i rozbudowy dróg 
na terenie gminy Strawczyn. Jest to kolejny 
krok w kierunku rozwoju drogownictwa na 
tym terenie, które jest przecież niezmiernie 
istotnym elementem składowym bezpie-
czeństwa w ruchu pieszym i kołowym – 
mówi Karol Picheta, zastępca wójta gminy 
Strawczyn.

Jedną z części zadania jest przygoto-
wanie projektu dla remontu ulicy Górnej 
w Strawczynie. Mowa o odcinku o długo-
ści ponad kilometra, przebiegającym od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 748 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 
0492T oraz od skrzyżowania z drogą po-
wiatową do skrzyżowania z drogą gminną. 
W planach jest wymiana nawierzchni wraz 
remontem odwodnienia. Wykonawcą do-
kumentacji będzie firma „DROG-CAD” Pro-
jektowanie Dróg Dominik Morawski z Kielc, 
która swoją pracę wyceniła na kwotę 7 
tysięcy 300 złotych. Ten sam wykonawca 
przygotuje też projekt dla remontu drogi 

Kuźniaki-Dudków na odcinku o długości 
739 metrów, od skrzyżowania z drogą po-
wiatową do skrzyżowania z drogą gminną. 
Koszt opracowania dokumentacji to 6 tysię-
cy 150 złotych. Firma „DROG-CAD” zajmie 
się także przygotowaniem dokumentacji 
dla remontu ul. Zamokradle w Chełmcach. 
Mowa o odcinku drogi o długości około 656 
metrów, od skrzyżowania z drogą powiato-
wą do skrzyżowania z drogą gminną. Koszt 
to 6 tysięcy 150 złotych.

Kolejnym wykonawcą wyłonionym 
w przetargu nieograniczonym, który przy-
gotuje projekty dla kilku dróg na terenie 
gminy Strawczyn jest firma Miasto Projekt 
Łęczyca z Łęczycy. Opracuje ona dokumen-
ty dla remontu drogi Kuźniaki-Dudków na 
odcinku o długości około 1 km 271 metrów, 
pomiędzy skrzyżowaniem z drogą powiato-
wą, a skrzyżowaniem z drogą gminną. War-
tość zadania to 8 tysięcy złotych. Ta sama 
firma zajmie się przygotowaniem projektu 
dla remontu ulicy Klonowej w Chełmcach. 
Mowa o odcinku o długości około 431 me-
trów, pomiędzy skrzyżowaniem z drogą po-
wiatową i drogą wewnętrzną. Koszt zadania 
to 5 tysięcy 500 złotych. Miasto Projekt Łę-
czyca zajmie się również przygotowaniem 

dokumentacji technicznej dla remontu 
drogi gminnej w Rudzie Strawczyńskiej 
o długości około 443 metrów, ciągnącej 
się od skrzyżowania z drogą powiatową do 
skrzyżowania z drogą wewnętrzną. War-
tość zadania to 5 tysięcy 500 złotych. Poza 
tym, przedsiębiorstwo przygotuje projekt 
dla remontu drogi gminnej w Kuźniakach 
za kapliczką, o długości około 190 metrów, 
przebiegającej od skrzyżowania z drogą 
powiatową w kierunku wschodnim. Koszt 
zadania to 4 tysięcy 500 złotych.

Samorząd gminy Strawczyn wyłonił tak-
że wykonawcę dokumentacji technicznej re-
montu ulicy Podosina w Strawczynie. Mowa 
o odcinku o długości około 605 metrów, 
ciągnącego się od skrzyżowania z drogą 
powiatową do skrzyżowania z drogą gmin-
ną. Projekt wykona Drogowa Pracownia 
Projektowa Jarosław Białek z Kielc. Koszt to 
6 tysięcy 263 złotych.

Firma P.P.H.U. „MAGSAD” Adam Sadow-
ski z Ostrowca Świętokrzyskiego przygotu-
je natomiast dokumentację projektową dla 
rozbudowy ulicy Spacerowej w Chełmcach, 
o długości około 606 metrów i przebiegu 
od skrzyżowania ul. Spokojnej w kierunku 
południowo-wschodnim do ulicy Górnej. 
Według założeń ma tam powstać komfor-
towa droga z nawierzchnią bitumiczną, po-
bocza, odwodnienia i oświetlenie uliczne. 
Koszt wykonania dokumentacji to 62 tysią-
ce złotych. Ta sama firma opracuje także 
dokumentację dla budowy odcinka drogi 
gminnej w Promniku. Wartość zadania to 
1 tysiąc 968 złotych. Powstanie również 
projekt przebudowy drogi wewnętrznej 
w Kuźniakach, o długości 163 metry, na od-
cinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej 
w kierunku zachodnim do granicy gminy 
Strawczyn. Koszt to 4 tysiące 920 złotych.

Niebawem wykonane zostan kolejne 
dokumentacje na remonty i przebudowy 
dróg. I tak, w miejscowości Kuźniaki doku-
mentacja gotowa będzie do 31 lipca tego 
roku, na budowę drogi w Promniku do 31 
sierpnia tego roku, a dokumentacja doty-
cząca rozbudowy drogi gminnej ul. Space-
rowej w miejscowości Chełmce do 31 marca 
2021 roku.

szerokiej jezdni powstanie tu też miejsce 
do zawracania w celu zapewnienia mak-
symalnego komfortu ruchu – mówi Karol 
Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn. 

Zakres prac
Roboty budowlane obejmą odcinek 

drogi o długości 327 metrów bieżących. 
Istniejąca jezdnia zostanie poszerzona do 
5 metrów. Powstaną tu dwa pasy ruchu, 
każdy o szerokości 2,5 metra, a projektowa 
prędkość będzie wynosiła 30 km/h. Droga 
zyska nową nawierzchnię. Powstanie tu też 

pobocze doziarnione kruszywem o szero-
kości jednego metra, wykonanie będą też 
przepusty i kanał technologiczny.

Jest dofinansowanie
Samorząd gminy Strawczyn pozyskał 

na realizację zadania znaczące dofinanso-
wanie zewnętrzne. Zostało ono przyzna-
ne w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. – Zewnętrzny zastrzyk gotówki, jaki 
udało nam się pozyskać, pokryje aż 80% 
kosztów wykonania zadania. Oznacza 
to, że z budżetu gminy Strawczyn zosta-
nie przeznaczone na ten cel jedynie 20% 
wartości inwestycji. To nie jedyne zadanie, 
jakie będzie realizowane w tym roku w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych. Bę-
dzie ich znacznie więcej. Cieszymy się, że 
mamy wymierne efekty naszej pracy w po-
staci dużych dofinansowań. Dzięki nim bę-
dziemy mogli zrealizować więcej inwestycji, 
które są potrzebne i będą dobrze służyły 
lokalnej społeczności – podsumowuje Ka-
rol Picheta. Zakończenie realizacji zadania 
zaplanowano do 31 sierpnia tego roku.
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Start w nowej rzeczywistości

Stan epidemii i związane z nim obostrze-
nia wprowadzone przez rząd RP w ca-

łym kraju spowodowały zamknięcie wszel-
kich obiektów sportowych na długi czas. 
Baseny, siłownie i kluby fitness, a nawet 
boiska i siłownie plenerowe były niedostęp-
ne dla użytkowników. Obecnie władze kraju 
zdejmują kolejne ograniczenia i odmrażają 
gospodarkę. W związku z tym, z dniem 15 
czerwca basen w Strawczynku wznowił 
swoją działalność. 

- Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów po wznowieniu działalności  udo-
stępniono dla klientów basen sportowy 
oraz rekreacyjny z niektórymi atrakcjami. 
Podczas przebywania na terenie obiektu 

Pływalnia OLIMPIC wznowiła swoją działalność

Ruszył sezon kąpielowy nad strawczyńskim zalewem

Miłośnicy pływania już od 15 czerwca znowu mogą korzystać z krytej pływalni w Strawczynku. Od 1 lipca 
pływalnia Olimpic jest otwarta dla klientów w godzinach od 6 do 22, a od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8 do 16 obowiązuje promocja 2 godziny w cenie 1. Oczywiście prosimy wszystkich klientów o za-
chowanie wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa, a także o stosowanie się do nowych wytycznych 
sanitarnych. 

Kąpielisko nad zalewem w Strawczynku prowadzi Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. 
Ratownicy pilnują tu bezpieczeństwa już od 27 czerwca. Można tu także wypożyczyć rowerki wodne i kajaki. 
Jest również dostępne zaplecze gastronomiczne, a dla najmłodszych plac zabaw. Serdecznie zapraszamy!  

każdego będzie obowiązywało przestrzega-
nie ścisłego rygoru sanitarnego. W związku 
z ciągłym zagrożeniem epidemicznym zo-
stała ograniczona ilość osób, która mogą 
jednocześnie korzystać z krytej pływalni. 
W związku z nowymi wytycznymi zwracam 
się z gorącą prośbą zarówno do mieszkań-
ców gminy, jak i przyjezdnych gości, którzy 
zamierzają odwiedzić basen, aby stosowali 
się do wyznaczonych zasad. Dbajmy o na-
sze wspólne bezpieczeństwo – podkreśla 
Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Basen dobrze przygotowany na gości
Warto dodać, że podczas blisko trzy-

miesięcznej przerwy basen w Strawczynku 
został dostosowany do działalności w no-

Zajęcia fitness od 1 lipca

1 lipca wracają zajęcia fitness prowadzone w Samorzą-
dowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. Za-

praszamy do zapoznania się z nowymi zasadami i z har-
monogramem, który będzie na bieżąco aktualizowany 
na oficjalnej stronie Samorządowego Centrum Kultury.

Wydarzenia kulturalne odwołane
W związku z koronawirusem i obowiązującymi obo-

strzeniami samorząd gminy Strawczyn, dostosowując się 
do zalecanych obostrzeń sanitarnych, zadecydował o od-
wołaniu wszystkich największych wydarzeń kulturalnych 
i imprez, jakie odbywały się na terenie gminy. Z przykro-
ścią zawiadamiamy, że Strawczynada w tym roku również 
się nie odbędzie. 

wej rzeczywistości. – Oprócz zapewnienia 
bezpieczeństwa klientom basenu, priory-
tetem było także utrzymanie sprawności 
technologicznej pływalni. W tych trudnych 
warunkach przeprowadziliśmy przerwę 
technologiczną, wykonując szereg remon-
tów i napraw. Wypracowaliśmy również 
wspólne rozwiązania, które umożliwią ra-
cjonalne korzystanie z pływalni - podkreśla 
Łukasz Woźniak, dyrektor Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. 

Nowe godziny pracy i zasady 
korzystania z obiektu

Od 1 lipca pływalnia Olimpic jest otwarta 
dla klientów w godzinach od 6 do 22. W po-
szczególnych miejscach na jej terenie są 
rozmieszczone płyny dezynfekujące. Nad 
bezpieczeństwem odwiedzających czuwają 
pracownicy obiektu. - Systematycznie prze-
prowadzana jest dezynfekcja szafek, prze-
bieralni, toalet, uchwytów oraz miejsc, które 
najczęściej dotykają klienci. Należy podkre-
ślić też, że woda basenowa nie przenosi ko-
ronawirusa. Jestem przekonany, że wiedza 
i kompetencje zespołu krytej pływalni po-
zwolą użytkownikom bezpiecznie korzystać 
z obiektu  – podsumowuje dyrektor Łukasz 
Woźniak.

Kiedy wybuchła epidemia rozwieziono 10 ton 
żywności dla osób potrzebujących. Pomogło wojsko!

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego oraz studenci akademii wojskowej roz-
wieźli 10 ton żywności dla mieszkańców gminy Strawczyn. Pomoc żywnościową otrzymało aż 170 rodzin 
zakwalifikowanych do ministerialnego programu. 

W związku z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa i wprowadzonymi 

przez rząd obostrzeniami w postaci na-
rodowej kwarantanny, mieszkańcy gminy 
Strawczyn, którzy zostali ujęci w ministe-
rialnym programie pomocy żywnościo-
wej, w kwietniu nie mogli tak jak zwykle 
osobiście odebrać paczki w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Z pomocą 
przyszli jednak żołnierze z 10 Świętokrzy-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej Woj-
ska Polskiego, którzy wsparli akcję rozwo-
żenia żywności dla potrzebujących.

Akcja prowadzona była przez dwa dni 
i miała miejsce 6 i 7 kwietnia. Jej dowódcą 
był starszy sierżant Sylwester Pietrasik. 
Na miejscu był także zastępca wójta gmi-

ny Strawczyn Karol Picheta. – Wyjątkowe 
okoliczności zmusiły nas do zastosowa-
nia wyjątkowych środków. Do tej pory 
mieszkańcy osobiście odbierali paczki 
żywnościowe w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej. Jednak ogłoszenie 
stanu epidemii i obowiązek pozostania 
mieszkańców w domach uniemożliwiło 
im to. Nie mogliśmy zostawić pracowni-
ków miejscowego GOPS samym sobie, bo 
należało dostarczyć aż 10 ton żywności. 
Dlatego poprosiliśmy o pomoc żołnierzy 
kieleckiej brygady Wojsk Obrony Tery-
torialnej, którzy nie zawiedli i bardzo 
sprawnie przeprowadzili całą akcję – 
mówi Karol Picheta, zastępca wójta gmi-
ny Strawczyn.

Żołnierze pakowali i rozwozili paczki. Do 
dyspozycji mieli trzy busy i jeden wojskowy 
pojazd ciężarowy. – Dziękuję wszystkim, 
którzy zaangażowali się w tą akcję. Dzięki 
pomocy żołnierzy udało się dostarczyć 
żywność jeszcze przed świętami, co z pew-
nością dla wielu rodzin nie pozostaje bez 
znaczenia – podkreśla Karol Picheta. 

Warto dodać, że w paczkach żywno-
ściowych znalazły się produkty herme-
tycznie zapakowane z długą datą ważno-
ści. Do osób potrzebujących trafiły: sery 
podpuszczkowe, cukier, mleko, groszek 
z marchewką, fasola biała, koncentraty 
pomidorowe, filety z makreli, herbatniki, 
soki jabłkowe, gołąbki w sosie pomidoro-
wym oraz pasztety wieprzowe. 
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Komputery do nauki zdalnej trafiły do potrzebujących uczniów!
Aż 70 tysięcy złotych dofinansowania pozyskał samorząd gminy Strawczyn na zakup laptopów z niezbęd-
nym oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt trafił do uczniów, którzy nie mają dostępu 
do tego typu urządzeń. Po zakończeniu edukacji na odległość laptopy wrócą do szkół, gdzie będą służyły 
do realizacji zajęć dydaktycznych.

Środki na zakup sprzętu pochodzą z do-
finansowania zewnętrznego pozyska-

nego z budżetu Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Samorządy z całego kraju mogły ubiegać 
się o pomoc finansową w maksymalnej 

kwocie 70 tysięcy złotych. Co ważne, nie 
potrzebny był tu wkład własny gmin czy 
powiatów. - Po przeprowadzonej diagno-
zie w szkołach z terenu gminy Strawczyn 
otrzymaliśmy informacje, że są uczniowie, 
którzy nie mają dostępu do nowoczesnych 
technologii, dzięki którym możliwa jest 
nauka zdalna. Dlatego postanowiliśmy 
nie czekać i działać od razu. Złożyliśmy 
wniosek, a w międzyczasie załatwialiśmy 
formalności związane z zakupem sprzętu, 
tak aby po otrzymaniu informacji o pozy-
tywnym rozpatrzeniu naszego wniosku, 
móc od razu dokonać zakupu i przekazać 
laptopy do szkół – podkreśla Karol Picheta, 
zastępca wójta gminy Strawczyn.   

Co ważne, samorząd gminy Strawczyn 
otrzymał maksymalne dofinansowanie, 
które wyniosło aż 70 tysięcy złotych. Za te 
środki zakupiono 28 sztuk laptopów z nie-
zbędnym oprogramowaniem. Sprzęt zo-
stał rozdysponowany do wszystkich szkół 
z terenu gminy Strawczyn, skąd został uży-
czony uczniom, którzy nie mają dostępu 
do urządzeń ułatwiających nauczanie zdal-
ne. I tak, do szkoły w Niedźwiedziu prze-
kazano dwa laptopy, placówka w Chełm-
cach otrzymała trzy komputery, szkoła w 
Promniku cztery, podstawówka w Rudzie 
Strawczyńskiej dwa, w Korczynie przekaza-
no trzy sztuki, w Oblęgorku siedem sztuk i 
w Strawczynie siedem sztuk.

W świetlicach w gminie Strawczyn będą ciekawe zajęcia.
Jest duże dofinansowanie

Rusza projekt pod nazwą „Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn”, w ramach którego 
w świetlicach w Promniku, Strawczynie i Chełmcach będą odbywały się atrakcyjne zajęcia. Ich uczestnicy 
wyjadą na wycieczki edukacyjne do Kielc, Sandomierza, Pacanowa i Chęcin oraz wezmą udział w dwudnio-
wych turnusach socjoterapeutycznych. Projekt będzie  dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Umowa podpisana

9 czerwca w Filharmonii Świętokrzyskiej 
w Kielcach podpisano umowę w sprawie 

realizacji projektu pod nazwą „Świetlice Śro-
dowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Straw-
czyn”. W spotkaniu uczestniczył marszałek 
województwa świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz 
wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk.

- W projektach obejmowanych dziś dofi-
nansowaniem zaplanowano wsparcie łącz-
nie dla 51 świetlic z 673 miejscami opieki dla 
dzieci i młodzieży – mówiła wicemarszałek 
Renata Janik. - Powstanie 40 zupełnie no-
wych świetlic, a 11 już istniejących placówek 
rozszerzy swoją ofertę. To bardzo ważne, 
bo coraz więcej problemów w rodzinach 
ma podłoże psychologiczne. Wynikają one 
z braku umiejętności interpersonalnych 
czy różnego rodzaju uzależnień. Dlatego, 
oprócz opieki nad dziećmi, istotnym ele-
mentem projektów staje się wsparcie dla 
rodziców i opiekunów, przede wszystkim 
w postaci porad prawników oraz specjali-
stycznej pomocy psychologicznej – dodała 
wicemarszałek. 

Przeciw wykluczeniu społecznemu
O istocie projektu, który będzie reali-

zowany w gminie Strawczyn mówił wójt 
Tadeusz Tkaczyk. 

– W ramach projektu w miejscowo-
ściach Promnik, Strawczynek i Chełmce 
powstaną świetlice środowiskowo-so-
cjoterapeutyczne w siedzibach świetlic 
wiejskich. Będą tam prowadzone liczne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 
sześciu do szesnastu lat, pochodzących 
z grup zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Projekt obejmie w sumie 96 
osób zamieszkujących na terenie gminy 
Strawczyn. To niezmiernie istotny pro-
gram, którego celem jest zapobieganie 
temu wykluczeniu. Cieszę się, że udało 
nam się nawiązać partnerstwo pomiędzy 
gminą Strawczyn, Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Strawczynie, a Po-
wiatową Poradnią Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Piekoszowie i skutecznie się-
gnąć po bardzo znaczące dofinansowanie 
zewnętrze ze środków Unii Europejskiej 
na realizację tego projektu – powiedział 
wójt Tadeusz Tkaczyk.

Warsztaty, zajęcia, wycieczki 
edukacyjne i pomoc w lekcjach

Celem projektu jest utworzenie i funkcjo-
nowanie trzech świetlic. - Będą w nich pro-
wadzone atrakcyjne warsztaty: plastyczne, 
taneczne, wokalne, teatralne, dziennikar-
skie, sportowe, języka angielskiego, mate-
matyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne. 
Odbywać się będą także indywidualne zaję-
cia psychoterapeutyczne, socjoterapeutycz-
ne i logopedyczne. Zorganizowane zostaną 
również wyjazdy edukacyjne do Kielc, San-
domierza, Pacanowa i Chęcin. W planach 
jest też realizacja dwudniowych turnusów 
socjoterapeutycznych. Ponadto, opiekuno-
wie będą pomagać dzieciom w odrabianiu 
lekcji i organizować im czas wolny w świe-
tlicach - wymienia Damian Gad, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy w Strawczynie.

Projekt będzie współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie 
wyniesie 1 milion 396 tysięcy, a wkład wła-
sny gminy to 125 tysięcy złotych.

Kryzys nie zatrzymał inwestycji w gminie Strawczyn
Mniejsze wpływy z podatków z powodu pandemii koronawirusa zauważalne są w każdej gminie w kraju, 
również w gminie Strawczyn. Jednak kryzys nie zatrzymał tu realizacji najważniejszych zadań. Jak podkreśla 
wójt gminy Tadeusz Tkaczyk, samorządy powinny umieć dostosowywać się do sytuacji i działać tak, aby 
mieszkańcy jak najmniej odczuli negatywne skutki ogólnokrajowego załamania gospodarczego. 

Mniejsze wpływy do kasy gminy

Wpływy z  podatku dochodowe -
go od osób fizycznych w gminie 

Strawczyn są zdecydowanie mniejsze  niż 
w okresie poprzedzającym pandemię. 
W marcu tego roku różnica wyniosła 285 
tysięcy 749 złotych. W kwietniu natomiast 
różnica to 158 tysięcy 133 złotych. Do-
chody budżetu pochodzące z opłat i kar 
środowiskowych spadły o 336 tysięcy 712 
złotych. 

Samorząd umorzył też lokalne podatki 
w kwocie 76 tysięcy 163 zł. Utracono rów-
nież dochody Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie. Strata 
z tytułu wpływów z krytej pływalni wyno-
si 415 tysięcy 778 złotych. 

Na dzień dzisiejszy stan epidemii po-
zbawił gminę Strawczyn wpływów do 
budżetu w łącznej kwocie 1 milion 272 
tysięcy 535 złotych. - Trudno obecnie 
wyrokować, jak będzie wyglądała sytu-
acja za kilka miesięcy. Myślę jednak, że 
w przyszłym roku budżetowym wszystko 
powinno się wyrównać i wrócić do normy. 
Na dzień dzisiejszy musimy po prostu do-

stosować się do obecnej sytuacji. Zapew-
nimy środki na bieżące wydatki gminy, 
czyli utrzymanie szkół i jednostek samo-
rządowych, naprawę i utrzymanie dróg 
czy też oświetlenie gminy. Są to obszary, 
które z pewnością będą funkcjonowały 
tak, jak powinny. Jestem o nie spokojny 
– podkreśla Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy 
Strawczyn. 

Bez zmian w realizacji 
zaplanowanych zadań

Jak poinformował wójt gminy Straw-
czyn Tadeusz Tkaczyk, rozpoczęte inwe-
stycje na tym terenie będą realizowane 
zgodnie z planem. – Inwestycje, na realiza-
cję których zostały podpisane umowy, nie 
będą wstrzymywane i odbędą się zgodnie 
z planem. Zmianą, jaka może mieć miej-
sce, ponieważ jest to jedyny obszar, na 
którym możemy zaoszczędzić, to nowe 
inwestycje wprowadzane w ciągu roku. 
I właśnie te zadania, które nie były do tej 
pory ujęte w planie budżetowym, a poja-
wi się potrzeba ich wykonania, prawdo-
podobnie będą musiały chwilę poczekać 

– zaznacza wójt Tadeusz Tkaczyk.

Szukają środków zewnętrznych
Samorząd gminy Strawczyn nie zamie-

rza jednak zwalniać tempa jeśli chodzi 
o pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na nowe zadania. – Nie zamierzamy rezy-
gnować z nowych inwestycji, na które uda 
się pozyskać dofinansowania zewnętrzne. 
W takim przypadku zabezpieczymy środ-
ki na pokrycie niezbędnej wpłaty własnej 
na ich realizację. Jeśli sytuacja z wpływami 
do gminnej kasy do tego czasu nie unor-
muje się, będziemy posiłkowali się kre-
dytem, a warto tu podkreślić, że są one 
w tej chwili na preferencyjnych zasadach. 
Wierzę jednak, że nie będzie to potrzebne. 
Wychodzimy z założenia, że „jutro” będzie 
normalnie i samorząd musi być na to do-
brze przygotowany. Dokładamy zatem 
wszelkich starań i koncentrujemy nasze 
działania w taki sposób, aby tak właśnie 
było. Obecnie najważniejsze jest to, aby 
mieszkańcy byli zdrowi, a z inwestycjami 
z pewnością damy sobie radę – podsumo-
wuje wójt Tadeusz Tkaczyk.
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Stawki za odbiór i zagospodarowanie śmieci idą w górę, jednak 
w Gminie Strawczyn - mimo podwyżki - pozostają najniższe w regionie! 

Kiedy w całej Polsce stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadami osiągały już zawrotne kwoty, w gminie 
Strawczyn przez dwa i pół roku udało się utrzymać je na stałym, niskim poziomie. Jednak i tu, z przyczyn 
zewnętrznych, muszą zostać podniesione, choć nadal będą niższe, niż w większości gmin w województwie 
świętokrzyskim.  Szalejące ceny za wywóz i przetwarzanie śmieci to problem, z którym borykają się samo-
rządy w całej Polsce.

Usługodawcy z dużo wyższymi 
kosztami

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, któ-

ra weszła w życie 6 września 2019 roku, 
wymusiła na samorządach konieczność 
wprowadzenia szeregu zmian w dotych-
czasowym systemie gospodarowania od-
padami. Jedną z zapisanych w ustawie jest 
przymus segregacji odpadów na pięć frak-
cji. Wprowadzenie nowych zasad oznacza 
zwiększenie ilości przejazdów, pojemników 
i punktów gromadzenia odpadów, a przez 
to większe koszty systemu. Segregowanie 
odpadów na więcej frakcji znacznie pod-
wyższyło koszty Regionalnych Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
oraz proces odbioru śmieci. Poza tym, 
firmy zajmujące się odpadami zostały 
obarczone dodatkowymi wymaganiami, 
takimi jak na przykład monitoring selekcji 
odpadów, czy tworzenie odpowiednich re-
jestrów. To także ma wpływ na wzrost cen 
przyjmowanych śmieci.

Firma zażądała aneksu do umowy
20 maja bieżącego roku, firma „Zieliń-

ski”, z którą gmina Strawczyn ma podpisa-
ną umowę na odbiór śmieci (okres obowią-
zywania od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 
2020 roku), wystosowała pismo do Wójta 
o zwiększenie wynagrodzenia z tytułu re-
alizacji umowy, tłumacząc to znaczącym 
wzrostem kosztów przede wszystkim za-
gospodarowania odpadów komunalnych.

- W przypadku negatywnego rozpatrze-
nia pisma firma zagroziła rozwiązaniem 
umowy z dniem 31 maja 2020r. Właściciel 
wolał zapłacić karę za jej zerwanie, niż da-
lej realizować umowę, która przynosiłaby 
przedsiębiorstwu ciągłe, olbrzymie straty 
– informuje Tadeusz Tkaczyk, wójt gmi-
ny Strawczyn. – Ostatecznie udało nam 
się wynegocjować możliwie jak najniższą 
kwotę wynagrodzenia dla firmy „Zieliński”, 
która wiąże się jednak z podniesieniem 
opłat za odbiór śmieci. Mieszkańcy powin-
ni wiedzieć, że według Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej samorządy w całym kraju nie 
mogą dopłacać do systemu odpadów ko-
munalnych z budżetu gmin. Mamy zatem 
w tym obszarze związane ręce. Przez dwa 
i pół roku udawało nam się utrzymać jed-
ną z najniższych stawek w województwie, 
jednak obecnie, jeśli nie podpisalibyśmy 
aneksu do umowy z przedsiębiorcą, zo-
stalibyśmy z problemem nieodebranych 
śmieci. Ogłoszenie przetargu z wolnej ręki 
na umowę do końca roku wiązałoby się 
natomiast z jeszcze większymi opłatami. 
Potocznie mówiąc, wybraliśmy mniejsze 
zło – dodaje wójt.

Będzie nowa stawka za wywóz śmieci
W związku z zaistniałą sytuacją, 15 

czerwca odbyła się sesja Rady Gminy 
Strawczyn, podczas której głosowano 
nad przyjęciem nowych stawek za wywóz 
i zagospodarowanie odpadami.  - Gmi-
ny na terenie całego kraju mają już od 
wielu miesięcy bardzo trudny orzech do 
zgryzienia. My staraliśmy się utrzymać 
niskie opłaty za wywóz śmieci przez jak 
najdłuższy czas, jednak rosnące koszty 
utrzymania całego systemu segregacji 

śmieci sprawiły, że i w gminie Strawczyn 
nie unikniemy podwyżki. Szukamy jednak 
takich rozwiązań, aby nadal koszty wywo-
zu odpadów utrzymać na jednym z najniż-
szych poziomów w województwie. Póki co 
to nam się udaje, bo gdybyśmy przeliczyli 
przyjęte właśnie przez Radę Gminy stawki 
na osobę, to otrzymalibyśmy kwotę około 
10 złotych i 50 groszy, przy założeniu, że 
w systemie będzie uczestniczyć 10 tysięcy 
mieszkańców. Po naszych analizach to na-
dal najniższa opłata w regionie, gdyż śred-
nia oscyluje wokół 15 złotych – podkreśla 
Grzegorz Stępień, przewodniczący Rady 
Gminy Strawczyn.

W gminie Strawczyn 
nadal są najniższe opłaty w regionie

Na tę chwilę miesięczna opłata za wy-
wóz śmieci będzie wynosiła 48 złotych od 
gospodarstwa domowego. Samorząd pra-
cuje już nad zmianą sposobu rozliczania 
wywozu śmieci i wprowadzenia opłat od 
osoby, co praktykowane jest w większości 
gmin w kraju.

- To była bardzo trudna decyzja i naj-
trudniejsze głosowanie w tej kadencji. 

Podnosząc opłatę za odpady wybraliśmy 
mniejsze zło i zażegnaliśmy kryzys śmie-
ciowy w gminie. Po zerwaniu umowy przez 
wykonawcę, śmieci zalegałyby do czasu 
wyłonienia nowego wykonawcy, a staw-
ki za odbiór poszybowałyby drastycznie 
w górę. Cenę za odbiór odpadów reguluje 
wiele czynników niezależnych od władz sa-
morządowych. Nie ma jednego sprawiedli-
wego rozwiązania, ale staramy się, aby nikt 
nie był pokrzywdzony. Planujemy zmianę 
metody pobierania opłat za odpady od 
osoby, tak aby gospodarstwa, w których 
zamieszkuje najmniej osób i produkują 
one najmniej śmieci nie musiały płacić 
takich samych stawek, gdzie osób i produ-
kowanych śmieci jest kilkukrotnie więcej 
– mówi Damian Gad, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Strawczyn.

Od kwietnia obowiązuj 
 inne zasady segregacji!

Należy pamiętać, że według nowych 
przepisów w całym kraju od 1 kwiet-
nia  obowiązuje zasada segregowania 
śmieci na pięć frakcji. Metale i tworzy-
wa sztuczne, szkło, papier, bioodpady 
oraz odpady zmieszane trzeba wrzucać 
do oddzielnych pojemników lub wor-
ków. Do kosza z papierem mają trafiać: 
opakowania z papieru, torby i worki pa-
pierowe, gazety i czasopisma, katalogi 
i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki. 
W koszu ze szkłem powinny znaleźć się: 
szklane butelki i słoiki po napojach oraz 
żywności, a także szklane opakowania 
po kosmetykach, ale tylko te, które nie 
są wykonane z trwale połączonych in-
nych surowców. Do pojemnika bio moż-
na wyrzucać: odpadki warzywne i owo-
cowe, resztki jedzenia bez mięsa i kości 
oraz fusy po kawie i herbacie. W koszu na 
metale i tworzywa sztuczne przewidzia-
no miejsce na: plastikowe butelki, opa-
kowania po żywności, plastikowe worki 
i reklamówki, opakowania po środkach 
czystości, opakowania wielomateriało-
we, jak na przykład kartony po napojach, 
a także metalowe puszki, drobny złom 
żelazny, czy styropian, ale niebudowla-
ny. Do pojemnika na odpady zmieszane 
można wrzucać: zatłuszczony papier, za-
brudzone folie, zużyte ręczniki i papiero-
we chusteczki, papier lakierowany i po-
wleczony folią, artykuły higieniczne, jak 
na przykład pieluchy, mięso, kości i ości, 
ale też szkło stołowe, ceramikę, kryszta-
ły, porcelanę, szkło żaroodporne i lustra.

Można już korzystać z obiektów sportowych
Od 4 maja można już korzystać z obiektów sportowych w miejscowo-
ściach: Strawczynek, Kuźniaki, Ruda Strawczyńska i Promnik w gmi-
nie Strawczyn. Mowa o otwartych boiskach wielofunkcyjnych, kortach 
i bieżni

W związku z epidemią koronawirusa 
w całym kraju zamknięto na jakiś 

czas obiekty sportowe. Niemożliwe było 
korzystanie z boisk, kortów czy siłowni ze-
wnętrznych. Jednak część z tych obiektów 
jest już dostępna dla miłośników aktywno-
ści fizycznej. 
Można wznowić aktywność ruchową

Według rozporządzenia Rady Ministrów 
z 2 maja 2020 roku w sprawie odmrażania 
obiektów sportowych, od 4 maja zostały 
one ponownie udostępnione. W gminie 
Strawczyn do dyspozycji amatorów sportu 
i ruchu na świeżym powietrzu oddano bo-
isko wielofunkcyjne, korty, Orlik i bieżnię, 
które wchodzą w skład Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku. 
Aby móc z nich korzystać, należy uprzednio 
dokonać rezerwacji u pracownika pod nu-
merem telefonu 691 343 409. Co ważne, 
nadal pozostaje zamknięte boisko główne 
i kryta pływalnia.

Otwierają się także inne obiekty sporto-
we na terenie gminy Strawczyn. Można już 
korzystać z boiska do piłki nożnej w Kuź-
niakach, boiska wielofunkcyjnego w Rudzie 
Strawczyńskiej oraz Centrum Sportowo-
-Rekreacyjnego w Promniku. Obiekty będą 
czynne w godzinach od 12.00 do 20.00. - 
Prosimy o zachowanie wszelkich środków 
ostrożności podczas korzystania z obiektów 
sportowych. Pamiętajmy o przestrzeganiu 
zasad wprowadzonych przez rząd RP. Trzy-
majmy się tych wytycznych i pilnujmy, aby 
na obiekcie przebywała dozwolona liczba 
osób w prawidłowych odległościach. Nie 

zapominajmy też o dezynfekcji rąk – mówi 
zastępca wójta gminy Strawczyn, Karol 
Picheta.
Trzeba przestrzegać zasad

Najważniejszą informacją przed rozpo-
częciem aktywności fizycznej w obiektach 
sportowych jest ta, że przebywanie na ich 
terenie możliwe jest wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. 

Wśród zasad, jakich należy się trzymać 
jest zakrywanie ust i nosa do momentu do-
tarcia na miejsce. Nie ma jednak obowiązku 
noszenia maseczek podczas korzystania z 
boisk. Szatnie i prysznice nadal pozostają 
zamknięte, nie ma możliwości korzystania 
z nich. W dalszym ciągu obowiązuje nakaz 
zachowania dystansu społecznego i prawi-
dłowych odległości pomiędzy przebywają-
cymi na obiektach osobami. 

Warto dodać, że na boisku sztucznym, 
bieżni i Orliku może przebywać jednocze-
śnie maksymalnie sześć osób plus osoba 
prowadząca zajęcia. Limity te nie dotyczą 
jednak obsługi obiektów. W dalszym ciągu 
obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wej-
ściem i po wyjściu. Sprzęt treningowy na-
leży organizować we własnym zakresie, nie 
będzie on udostępniany przez obsługę. Po 
zakończeniu treningu należy bezzwłocznie 
opuścić obiekt. Co ważne, dzieci i młodzież 
do 13 roku życia mogą korzystać z obiektów 
tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

 Apelujemy o bezwzględne 
przestrzeganie zasad i regulaminów 

obiektów
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Klub Seniora w Oblęgorze wznowił działalność

W gminie Strawczyn rusza realizacja projektu „Aktywni Seniorzy”

Stopniowe odmrażanie przez rząd RP gospodarki kraju oraz obszarów kultury i sportu trwa. Od 1 czerwca 
swoją działalność wznowił Klub Seniora w Oblęgorze. Osoby starsze znowu mogą się spotykać i realizować 
ciekawe projekty. Wszystko jednak w określonym rygorze sanitarnym i przy zachowaniu wszelkich środków 
bezpieczeństwa.

15 czerwca w gminie Strawczyn odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Aktywni Seniorzy – 
Wędrówka Szlakiem Folkloru Świętokrzyskiego”. Program jest realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
Oblęgorzanki, a w jego ramach odbędzie się szereg ciekawych warsztatów przybliżających folklor regionu, 
a także wycieczka integracyjna do średniowiecznej osady.

Światowa pandemia spowodowana 
koronawirusem sprawiła, że w całym 

kraju obowiązywała społeczna kwarantan-
na. Wszelkie instytucje kultury i sportu ze 
względów bezpieczeństwa zostały zmu-
szone do zawieszenia swojej działalności, 
takie były wytyczne rządu RP. Nie inaczej 
było w przypadku Klubu Seniora w Oblę-
gorze. Jego członkowie musieli pozostać 
w domach i zostali pozbawieni możliwości 
wspólnych spotkań. Dziś trwa stopniowe 
odmrażanie gospodarki, a co za tym idzie, 
również miejsc spotkań seniorów. 
Seniorzy wracają 
do wspólnej działalności

Swoją działalność wznowił już Klub Senio-
ra w Oblęgorze. 1 czerwca odbyło się pierw-
sze spotkanie jego członków. – Klub Seniora 
zaczął na nowo funkcjonować. Spotkania 
będą odbywały się w zaostrzonym rygorze 
sanitarnym, z zachowaniem wszelkich norm 
bezpieczeństwa. Mamy zapewnione środki 
ochrony osobistej, czyli maseczki, płyny de-
zynfekujące, rękawiczki i termometr. Pod-

czas pierwszego spotkania seniorzy zostali 
poinformowani o nowych zasadach spotkań 
i omówiliśmy nasze dalsze funkcjonowanie. 
Jesteśmy dobrze zorganizowani i cieszymy 
się, że wracamy do naszych normalnych za-
jęć – mówi Aneta Gaweł, opiekunka Klubu 
Seniora w Oblęgorze.
Wielka radość pomimo 
obostrzeń sanitarnych

Po przyjściu do Klubu każdy z jego człon-
ków ma mierzoną temperaturę. Następ-
nie zakłada rękawiczki i maseczkę. Przed 
zajęciami pomieszczenie jest dezynfeko-

wane. Obostrzenia sanitarne nie zniechę-
cają jednak seniorów do wyjścia z domów. 
Z wielkim entuzjazmem powrócili do Klubu 
i już cieszą się na nowe wyzwania, które 
przed nimi stoją. - Dziś wracamy, szczęśli-
wi i zadowoleni, że jesteśmy razem, zwarci 
i gotowi do działań. Klub Seniora na nowo 
tętni życiem. Na nas seniorów zamknięcie 
w domach źle wpływało, na stan zdrowia 
i psychikę. Mamy nadzieję, że taka sytuacja 
już nigdy nie powróci – napisała w kronice 
Klubu Seniora jedna z jego członkiń.

Po długim czasie izolacji, rozmowy se-
niorów podczas pierwszego spotkania nie 
miały końca. Jak podkreślali, społeczna 
kwarantanna była dla nich bardzo męcząca. 
- Seniorzy są naprawdę zadowoleni i cieszą 
się, że mogli wrócić. Mają świadomość, że 
zagrożenie ciągle jest, epidemia trwa, jed-
nak przy zachowaniu wszelkich środków 
bezpieczeństwa chcą wychodzić z domów, 
spotkać się, wspólnie spędzać czas i robić 
coś na rzecz Klubu Seniora i lokalnego spo-
łeczeństwa – podkreśla Aneta Gaweł.

W spotkaniu informacyjnym doty-
czącym projektu wzięli udział jego 

uczestnicy oraz zaproszeni goście. Wśród 
nich znaleźli się: wicemarszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego Renata Janik, wójt 
gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, zastęp-
ca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Kielcach Arkadiusz Ślipikowski, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Strawczyn 
Damian Gad, prezes Stowarzyszenia Wspie-
rania Inicjatyw Lokalnych Mariusz Brelski, 
sołtys Oblęgora Tomasz Siadul oraz koordy-
nator projektu Aneta Gaweł.

- Kultywowanie tradycji regionu jest nie-
zmiernie ważnym aspektem naszej tożsa-
mości kulturowej. Cieszę się, ze seniorzy 
z terenu gminy Strawczyn potrafią się tak 
wspaniale organizować i wspólnie realizować 
ciekawe projekty – mówiła wicemarszałek 

Renata Janik.
Jest dofinansowanie, 
będą ciekawe warsztaty

Przypomnijmy, Koło Gospodyń Wiejskich 
Oblęgorzanki pozyskało 10 tysięcy złotych 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzyskiego na reali-
zację ważnego społecznie projektu. Wezmą 
w nim udział osoby w wieku 60+ z terenu 
gminy Strawczyn. W programie, który będzie 
realizowany do 15 listopada tego roku prze-
widziano różnego rodzaju warsztaty. - Będzie 
nauka gwary i śpiewu, nauka rękodzieła 
i decoupage, ale nie tylko. Przewidziano też 
warsztaty kulinarne połączone z degustacją 
i wycieczkę do osady średniowiecznej – wy-
mienia Damian Gad, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Strawczyn.

Warsztaty poprowadzą między inny-

mi gospodarze projektu, Koło Gospodyń 
Wiejskich Oblęgorzanki, a także DJ Domi-
nik Bielawski i Józefa Bucka oraz Katarzyna 
Nawrocka Głowała. Projekt zakończy się 
jesienią międzypokoleniowym spotkaniem 
podsumowującym działania.

- Seniorzy w gminie Strawczyn są bar-
dzo aktywni. Podejmują wiele aktywności 
i czynnie uczestniczą w życiu społecznym. 
Jako samorząd staramy się stwarzać im od-
powiednie warunki do integracji i liczymy na 
to, że coraz więcej osób w wieku 60+ będzie 
chciało korzystać z oferty zajęć i wspólnego 
spędzania wolnego czasu, jakie są w gminie 
Strawczyn dostępne – powiedział Tadeusz 
Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Warto dodać, że uczestnicy projektu pod-
czas spotkania otrzymali od przybyłych gości 
ciekawe upominki.

Uczestniczki projektu „Smaki Patriotyzmu” 
gotowały z kulinarną gwiazdą – Robertem Sową!

Gościem specjalnym projektu „Smaki Patriotyzmu”, w którym bierze udział pięćdziesiąt pań z trzech gmin: 
Łopuszno, Strawczyn i Zagnańsk, był Robert Sowa – znany polski kucharz, restaurator i autor książek kuli-
narnych. Spotkanie połączone ze wspólnym gotowaniem odbyło się  w miniony piątek, 19 czerwca w Hotelu 
Markiz w Łopusznie.

Realizatorem projektu „Smaki patrioty-
zmu” jest Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych „Skała” z Lasocina. 
– W ramach projektu będą odbywały się 
warsztaty kulinarne i zielarskie, ale też 
konsultacje ze specjalistami z zakresu me-
dycyny i zdrowego stylu życia. Uczestniczki 
wyjadą także na dwa trzydniowe wyjazdy 
studyjne w Bieszczady i na Mazury, a na 
zakończenie odbędzie się jednodniowy, 
otwarty festiwal z wieloma niespodzian-
kami. Palnujemy też wydanie tysiąca sztuk 
„Przepiśnika Polskiego Patrioty” - zapo-
wiada prezes Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych „Skała”, Mariusz Brlski, 
autor projektu, w którym bierze udział pięć-
dziesiąt kobiet z trzech gmin: Strawczyn, 
Łopuszno i Zangańsk.

Kucharz Robert Sowa zachwycił 
nowymi smakami

Wśród założeń projektowych znajduje 
się pięć bloków zajęciowych. Pierwszym 
z nich było spotkanie ze znanym kucha-
rzem Robertem Sową i wspólne gotowa-
nie. - Projekt jest doskonałym pomysłem 
na prezentację regionalnych smaków. Od 
wielu lat corocznie wypoczywam na ziemi 
świętokrzyskiej, znam więc smaki, jakie 
tu królują – mówił kucharz Robert Sowa. - 

Dziś wspólnie wędrujemy świętokrzyskim 
szlakiem kulinarnym. Oczywiście nie będę 
z paniami konkurował w lepieniu pierogów, 
bo pewnie nie mam szans, dlatego wybra-
łem coś innego, a będą to mini racuszki 
z ziemniaków z otrębami zbóż i chrupiący-
mi płatkami owsianymi, a do tego twaróg 
ze śmietaną lub z jogurtem. Teraz jest ide-
alny czas na eksperymentowanie. Mamy 
dostępny młody czosnek, koperek, szczy-
piorek, prawdziwa bomba witaminowa. 
Można dodać też odrobinę ryby. My dzisiaj 
marynujemy pstrąga, później smażymy go 
w mące pszennej z otrębami, przez co bę-
dzie zupełnie inaczej smakował, a do tego 
przygotujemy coś, co pewnie wszystkich za-
skoczy, sos z kiszonych ogórków. Jury będę 
miał dzisiaj bardzo poważne, bo dorównać 
tym pięćdziesięciu gotującym kobietom bę-
dzie bardzo trudno – przyznał Robert Sowa. 

Panie to prawdziwe 
mistrzynie sztuki kulinarnej

Uczestniczki projektu przygotowały sze-
reg pysznych dań. Były to pierogi, kopytka, 
czy aromatyczna zalewajka. Robert Sowa 
był pod dużym wrażeniem talentu kuli-
narnego kobiet. Ale nie tylko on zachwycał 
się ich daniami. Słów uznania nie szczędzili 
obecni na spotkaniu samorządowcy, wi-

cemarszałek Renata Janik oraz wójtowie 
zaangażowanych w projekt gmin, w tym 
wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, 
a także opiekunowie strawczyńskiej grupy: 
Aneta Gaweł i Damian Gad. - Bardzo się cie-
szę, że ruszyła realizacja tak wspaniałego 
projektu. Panie mają okazję wymieniać się 
doświadczeniami, wspólnie gotować, ale 
przede wszystkim zajmują się tym, co jest 
w naszym dziedzictwie kulturowym naj-
ważniejsze, zachowaniem tradycji – mówiła 
wicemarszałek Renata Janik.  

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu 
dzisiaj być i wspierać panie w ich działaniu. 
Dania, które przygotowały są przepysz-
ne. Jestem przekonany, że realizacja tego 
projektu przyniesie im wiele pozytywnych 
wrażeń, tak jak dzisiejsze spotkanie – po-
wiedział wójt Tadeusz Tkaczyk. - Widać dziś 
było wielką integrację podczas przygotowy-
wania potraw, które smakiem nie miały so-
bie równych. Nasze panie są prawdziwymi 
kulinarnymi mistrzyniami – dodał Damian 
Gad, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Strawczyn.

Projekt „Smaki Patriotyzmu” jest dofi-
nansowany w ramach Programu „Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”. 
Całkowita jego wartość opiewa na kwotę 
120 tysięcy złotych.
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości  

od osób, które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje 

koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś 
kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie 
o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś 
się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus


