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Kryzys nie zatrzymał inwestycji. Pomimo 
pandemii zrealizowano milionowe zada-
nia!

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie” 

                                                    Cyprian Kamil Norwid

Drodzy Mieszkańcy Gminy Strawczyn
Przed nami najpiękniejszy okres w roku,

niech zatem czas Świąt Bożego Narodzenia
odrodzi w nas spokój, harmonię i radość.

W naszych domach niech zagości prawdziwie
rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości.

Niech nadchodzący świąteczny czas 
będzie pełen wzruszających chwil, 

radosnych przeżyć i wewnętrznego spokoju, 
a Nowy Rok 2021 przyniesie dużo zdrowia, 

pogody ducha, spełnionych marzeń,
oraz satysfakcji i wielu sukcesów. 

                         

Wójt Gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk
Przewodniczący Rady Gminy Strawczyn Grzegorz Stępień
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Zbliża się koniec roku. Jest to dosko-
nała okazja nie tylko do złożenia 

wszystkim mieszkańcom gminy Straw-
czyn świątecznych życzeń oraz życzeń 
na Nowy 2021 Rok, ale też jest to do-
skonała okazja do pierwszych podsu-
mowań mijających dwunastu miesięcy. 

Czas ten był wyjątkowo trudny dla 
nas wszystkich w związku z pandemią 
koronawirusa. Jeszcze z początkiem 
roku nikt z nas nie przypuszczałby, że 
przyjdzie nam się zmierzyć z tak wie-
loma trudnościami. Kierując się troską 
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców, w związku ze stanem podwyższo-
nej gotowości i decyzjami Rządowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, my 
także musieliśmy wprowadzić zmiany 
w funkcjonowaniu wielu placówek i in-
stytucji. 

W dobie panującej pandemii bardzo 
ważne jest, aby użyć wszelkich dostęp-
nych środków zapobiegawczych, które 
pomogą zminimalizować rozprzestrze-

nianie się koronawirusa na terenie 
naszej gminy. Stąd też decyzja o sys-
tematycznej jej dezynfekcji. Druhowie 
ochotnicy odkażają przystanki, chodni-
ki, parkingi oraz tereny przy prowadzo-
nych działalnościach gospodarczych, 
między innymi przy sklepach. Zapew-
niam też, że będziemy kontynuować 
dezynfekcję gminy tak długo, jak będzie 
to konieczne. 

Zapewniam jednocześnie, 
że w dobie koronawirusa 
samorząd gminy Straw-
czyn przez cały ten rok 
nie zwalniał tempa, re-
alizując kolejne zadania 
i podejmując ważne dla 
m i e s z k a ń c ó w 
działania, z za-
c h o w a n i e m 
oc z y wiśc ie 
wszelk ich 
z a s a d 
bezpie-

czeństwa. Zachęcam do przeczytania 
o kolejnych milionowych inwestycjach, 
jakie udało nam się w tym roku zakoń-
czyć, w dużej mierze dzięki pozyskanym 
środkom unijnym i rządowym. 

 Szanowni Mieszkańcy gminy Straw-
czyn. Przed nami Boże Narodzenie, 
czas wypełniony tradycją i rodzinnym 
ciepłem. Niech te święta będą spę-
dzone w zdrowiu, które w dzisiejszych 
czasach nabiera wyjątkowego znacze-
nia, w gronie życzliwych, najbliższych 
osób, bez pośpiechu i trosk. Na Nowy 
Rok 2021 życzę Państwu, aby obfi tował 
w dobre decyzje i pasmo sukcesów. 
Niech spełniają się wszystkie plany 
i zamierzenia, a życzliwość i wrażliwość 

we wzajemnych kontaktach niech 
gości w Państwa życiu każ-
dego dnia. 

Z wyrazami szacunku,
wójt gminy Strawczyn,

Tadeusz Tkaczyk 

UWAGA !
ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W STRAWCZYNIE

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną (wejście powiatu kielec-
kiego do tzw. czerwonej strefy), a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców informujemy, że od 12 października 2020 r. (poniedziałek) aż do 
odwołania Urząd Gminy w Strawczynie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Straw-
czynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie rozpoczyna tryb 
pracy wewnętrznej.

Interesanci będą obsługiwani na terenie Urzędu Gminy wyłącznie w celu załatwienia 
spraw pilnych wymagających kontaktu z urzędnikiem.

Pozostałe sprawy należy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny oraz za pośrednic-
twem skrzynki e-mail

Urząd Gminy (sekretariat) – tel. 41 3038002, 41 3038003, 41-3038005, fax: 41 
3038157, e-mail: sekretariat@strawczyn.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej – tel. 41 3452001, e-mail: zgk@strawczyn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 41 3038018, 41-2528542, e-mail: gops@

strawczyn.pl
Kontakt z Wójtem Gminy Strawczyn – tel. 691 965 393
Osoba chcąca złożyć korespondencję osobiście obowiązana jest włożyć pismo do 

oznakowanej skrzynki znajdującej się na parterze w budynku Urzędu.

Prosimy o wyrozumiałość



s. 3

Nr 10 (215) grudzień 2020

Święta Bożego Narodzenia to wy-
jątkowy czas. Zwykle spędzamy je 

w gronie najbliższych i chętnie odwie-
dzamy swoje rodziny i przyjaciół. Pan-
demia koronawirusa sprawiła, że w tym 
roku możemy spot ykać się jedynie 
w bardzo kameralnym gronie i gościć 
nie więcej niż pięć osób. Co zrobić, aby 
magia świąt, mimo wszystko zawitała do 
naszych domów? Przede wszystkim na-
leży nadal kultywować dotychczasowe 
tradycje.

Święta Bożego Narodzenia w dobie pandemii 
koronawirusa

Tegoroczne Boże Narodzenie będzie inne niż te, jakie znaliśmy do tej pory. Rząd wprowadził ograniczenia, 
których powinniśmy przestrzegać. Pomimo okrojonej liczby gości, Wigilia nadal może być magiczna i pełna 
tradycji. Wystarczy odrobina dobrej woli i stworzymy niepowtarzalny, bożonarodzeniowy klimat.

Zwyczaje świąteczne i wigilijne są 
dla wielu osób bardzo istotne. Warto 
o nich pamiętać w tym trudnym czasie 
pandemii. Ubieranie choinki, biały ob-
rus na stole, a pod nim sianko, dodat-
kowe nakrycie, wypatrywanie pierwszej 
gwiazdki na niebie, czy śpiewanie kolęd 
– to składowe świąt, które z pewnością 
umilą ten czas.

Świętowanie w  większ ym gronie 
w tym roku ze względu na sytuację epi-
demiczną jest nie wskazane, postaraj-

my się zatem o to, aby Boże Narodzenie 
miało swój urok spędzając je w gronie 
najbliższych. Może to być doskonały 
czas na nadrobienie zaległości w ro-
dzinnych relacjach. Wspólne obejrzenie 
zdjęć na kanapie, czy pogranie w tak 
zwane planszówki z pewnością je od-
świeży. 

Ważne, aby obecną sytuację prze-
kuć w same pozytywy, wtedy na pewno 
święta, pomimo, że w kameralnym gro-
nie, będą udane. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

„Każdym razem, gdy dwoje ludzi sobie przebacza, jest Boże Narodzenie
Każdym razem, gdy okazujecie zrozumienie dla Waszych dzieci, jest Boże Narodzenie,

Każdym razem, gdy pomagacie jakiemuś człowiekowi, jest Boże Narodzenie,
Każdym razem, gdy ktoś postanowi uczciwie żyć, jest Boże Narodzenie,

Każdym razem, gdy rodzi się jakieś dziecko, jest Boże Narodzenie,
Każdym razem, gdy próbujesz nadać Twemu życiu głębszy sens, jest Boże Narodzenie,

Każdym razem, gdy nawzajem popatrzycie oczami Waszego serca z uśmiechem na ustach, jest Boże Narodzenie,

Życzmy sobie, aby radość Bożego Narodzenia,
pozwoliła nam usłyszeć drugiego człowieka,

a światło Gwiazdy Betlejemskiej ogrzało nasze serce,
umocniło nas wzajemną życzliwością,

niech błogosławieństwo nowonarodzonego Jezusa
wypełnia dni świąteczne i każdy dzień Nowego Roku

miłością i pokojem.
Seniorom i mieszkańcom gminy Strawczyn

życzy Gminna Rada Seniorów
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Dania wigilijne – najsmaczniejsze potrawy na Święta
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – najwspanialsze święta w roku, najbardziej magiczne i najbardziej ro-
dzinne. Wspólnie z rodzinami zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, będziemy sobie składać życzenia, śpiewać 
kolędy i wypatrywać pod choinką prezentów. Na świątecznym stole już tradycyjnie pojawi się co najmniej 12 
potraw, a dania wigilijne to to, na co oprócz szczególnej atmosfery Świąt, chyba każdy z nas czeka przez cały 
rok. Nasi artyści z Kół Gospodyń Wiejskich oraz członkowie stowarzyszeń prezentują sprawdzone przepisy na 
święta. Zachęcamy do zainspirowania się i przygotowania pysznych dań świątecznych.

KOŁO GOSPODYŃ
WIEJSKICH

STRAWCZYNEK

BARSZCZ WIGILIJNY

Składniki:
• Wywar na barszcz
• pęczek jarzyny jak do rosołu (ce-

bula, marchewka, seler, por, pie-
truszka – koniecznie bez kapusty)

• buraki
• kilkanaście ziarenek pieprzu
• kilka ziela angielskiego
• liść laurowy
• 70-80 g suszonych prawdziwków
• 3 suszone śliwki
• sól

Sposób przygotowania:
W jednym garnku gotować obrane 

jarzyny i przyprawy ze śliwkami (w ok. 
2 l wody), w drugim, mniejszym grzy-
by  (wody znacznie mniej). Ugotowane 
wywary cedzimy i łączymy, jarzyny wy-
rzucamy (zafarbowały z powodu obec-
ności buraka), grzyby zostawiamy na 
uszka. Mieszamy wywar z zakwasem 
buraczanym (1,5 l wywaru na 0,5 l za-
kwasu), podgrzewamy nie zagotowując 
(barszcz straci kolor), ew. doprawiamy 
sokiem z cytryny, solą, cukrem i świeżo 
zgniecionym czosnkiem.

Na sam koniec do barszczu wigilijne-
go dodajemy czosnek oraz pieprz. Wcze-
śniejsze dodanie mogłoby spowodować, 
że zupa będzie gorzka. Można podawać 
go z uszkami, pasztecikami lub piero-
gami z kapustą i grzybami, ale także 
z pysznym kulebiakiem.

KULEBIAK Z KAPUSTĄ 
I GRZYBAMI

Czas przygotowania: 80 min
Składniki:
ciasto:
• 500 g mąki
• 1 szklanka mleka
• 20 g drożdży
• 50 g dobrej jakości margaryny
• 1 łyżka cukru
• szczypta soli

nadzienie:
• 1,30 kg kapusty kiszonej
• 1 duża cebula
• 2 marchewki
• 40 g grzybków suszonych
• 10 dkg orzechów włoskich posie-

kanych
• sól
• pieprz
• 3-4 łyżki oleju
• wywar z grzybków
• woda do podlania
• 1 jajko

Sposób przygotowania:
Grzybki namoczyć, po czym ugo-

tować, ok 15 min. Na chwilę odstawić 
z ognia i zlać czysty wywar,

G r z y b k i  p r ze ł oż y ć  na  d ur s z la k 

i przelać zimną wodą. Posiekać je na 
drobniejsze kawałki. Cebulę posie-
kać, przyrumienić na tłuszczu, dodać 
3 razy wypłukaną kapustę i startą na 
tarce o dużych oczkach marchewkę. Po 
kilku minutach smażenia podlać wywa-
rem z grzybków i wodą. Dodać pieprz 
do smaku, dusić kapustę do miękkości. 
w razie potrzeby podlać jeszcze wodą. 
Pod koniec dobrze odparować. Kapu-
stę wystudzić. Mąkę wsypać do miski, 
letnie mleko wymieszać z drożdżami 
i  cukrem, margar ynę rozpuścić. Do 
mąki dodać sól, rozrobione drożdże 
z cukrem i roztopioną margarynę, wy-
robić ciasto. Kiedy już nie klei się do 
ręki, uformować kulkę, obsypać mąką 
i odstawić w cieple miejsce na ok pół 
godziny. Do wystudzonej kapusty do-
dać jajko i orzechy, wymieszać. Ciasto 
podzielić na dwie części, z jednej i dru-
giej odciąć kawałeczek wielkości brzo-
skwinki na dekoracje. Resztę ciasta 
rozwałkować, równomiernie rozpro-
wadzić kapustę i zwinąć dwa kulebiaki. 
Kulebiaki ułożyć na blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia. Posmarować 
rozmąconym jajkiem. Odłożone ka-
wałeczki ciasta rozwałkować i wyciąć 
dekoracje (dowolne). Po przyklejeniu 
posmarować je również rozmąconym 
jajkiem. Wstawić do nagrzanego pie-
karnika do temp 170 stopni na ok 40-
45 min.

KOŁO GOSPODYŃ
WIEJSKICH CHEŁMCE

PIERNIK

Składniki na dużą blachę:
• 1 kg mąki
• 30 dkg miodu
• 30 dkg cukru 
• 3 jajka 
• 15 dkg tłuszczu – masło, marga-
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ryna lub olej
• 0,5 szklanki śmietany gęstej
• 1,5 łyżki sody 
• przyprawa do piernika 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 łyżka cynamonu 

1,5 ł yżki kaw y zbożowej zaparza-
my w 1,5 szklanki wody. Przelewamy 
do misk i .  Dodajemy rozpuszczony 
miód, cukier, mąkę, wszystkie przy-
prawy, tłuszcz i sodę, którą rozpusz-
czamy w śmietanie. Ciasto wyrabiamy 
i przekładamy do brytwanki. Piecze-
my przez godzinę w 180 stopniach. Po 
upieczeniu piernik można przełożyć 
marmoladą, powidłami lub kremem. 
Na wierzchu, według uznania, piernik 
polewamy lukrem lub czekoladą. 

TRADYCYJNY SERNIK

Składniki na spód:
• 0,5 kg mąki
• 10 dkg tłuszczu
• 10 dkg śmietany
• 20 dkg cukru
• 2 jajka
• 1 proszek do pieczenia mały lub 

połowa dużego

Składniki na ciasto:
• 1 kg i 30 dkg sera białego tłuste-

go lub półtłustego 
• 0,5 kostki masła lub margaryny 
• 1 budyń śmietankowy 
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej 
• 2 łyżki kaszy manny
• 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 zapach (pomarańczowy i tro-

chę rumowego) 

Sposób przygotowania:
Składniki na ciasto mieszamy i wle-

wamy całość na blachę (część ciasta 
odkładamy na kruszonkę). Na wierzch 
sypiemy wiórki kokosowe. Układamy 
rodzynki. Następnie przekręcamy ser. 
Jajka ubijamy razem z cukrem na pusz-
ystą masę i odstawiamy. Do sera doda-
jemy wszystkie składniki i mieszamy. 
Na końcu dodajemy ubitą pianę i mie-
szamy. Całość wylewamy na ciasto. Na 
wierzch robimy kruszonkę. Wszystko 
razem pieczemy przez godzinę w tem-
peraturze 180 stopni. 

STOWARZYSZENIE 
KOBIET JAGIENKA 

Z OBLĘGORKA

KARP PIECZONY
Z CHRZANEM

Składniki:
• 1 kg karpia
• 4-6 dkg tłuszczu
• 1/8 litra śmietany
• 8 dkg chrzanu
• sól, cukier
• 2-3 łyżki octu

Sposób przygotowania:
Rybę oczyścić, opłukać i  osączyć 

z wody, skropić octem, osolić, ułożyć 
w całości na posmarowanym półmisku 
do zapiekania, z wierzchu oblać stopio-
nym tłuszczem i wstawić do średnio 
gorącego piekarnika. Piec wolno 30-40 
minut, często podlewając tłuszczem 
i skrapiając wodą (2-3 łyżki). Gdy ryba 
jest upieczona, oblać zmieszaną z chrza-
nem tartym, lekko osoloną i ocukrzoną 
śmietaną. Piec jeszcze kilka minut. Po-
dać na tym samym półmisku, na którym 
się zapiekała. 

WIGILIJNY KOMPOT
Z SUSZU

Składniki:
• 1/2 kg pokrojonych suszonych 

owoców (jabłek, gruszek, śliwek, 
moreli itp)

• 3 litry zimnej wody 3-4 łyżki cu-
kru  (najlepiej dodać do smaku)

• 1 laska cynamonu
• 3 łyżki soku z cytryny
• 2 gwiazdki anyżu

Sposób przygotowania:
Suszone owoce wkładamy do garnka, 

zalewamy je wodą i moczymy przez mi-
nimum 20 minut. Następnie dodajemy 
laskę cynamonu i gwiazdki anyżu. Gotu-
jemy na bardzo małym ogniu przez 7-10 
minut aż owoce lekko zmiękną. Wlewa-
my wyciśnięty sok z cytryny, dodajemy 
cukru do smaku i odstawiamy na godzi-
nę czasu. 

KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH

OBLĘGORZANKI

PIEROGI

Składniki:
• ciasto: 4 szklanki mąki pszennej, 2 

łyżki oleju
• 1 i 1/3 - 1,5 szklanki mocno ciepłej 

wody
• szczypta soli
• farsz: 1 kg mięsa wołowego (zwy-

kle daję rosołowe bez kości)
• 0,5 kg kiszonej kapusty z mar-

chewką, 2 średnie cebule
• sól, pieprz, 2 liście laurowe, ziele 

angielskie

Sposób przygotowania:
Mięso myjemy, kroimy w średnią kostkę, 

zalewamy wodą, wrzucamy liść laurowy, 4 
kuleczki ziela angielskiego, 1/4 łyżeczki soli. 
Wołowinę zagotowujemy, zbieramy szumy, 
gotujemy dalej pod przykryciem na małym 
ogniu, uzupełniając wodę, do miękkości, 
następnie studzimy. Kapustę, jeśli jest 
bardzo kwaśna możemy przepłukać. Od-
ciskamy z soku, kroimy drobno, zalewamy 
wodą, wrzucamy liść laurowy i gotujemy 
pod przykryciem przez około 35 minut, 
jeśli trzeba uzupełniamy wodę, następ-
nie studzimy. Potem kapustę odciskamy z 
soku, przekładamy do miski.

Cebule obieramy, siekamy, smażymy 
na złoto na oleju, odcedzamy z tłuszczu, 
przekładamy do miseczki. Mięso i kapu-
stę przepuszczamy przez maszynkę do 
mięsa na średnich oczkach. Następnie 
dodajemy 1/4 łyżeczki czarnego, najlepiej 
świeżo zmielonego pieprzu, przestudzoną 
cebulę, sól do smaku, dokładnie mieszamy. 
Z mąki, oleju, wody i soli zagniatamy ela-
styczne ciasto, dzielimy je na 3 części, dwie 
zawijamy w ściereczkę, trzecią wałkujemy 
cienko, wykrawamy kółeczka, wypełnia-
my farszem i dokładnie sklejamy. Pierożki 
wrzucamy na osolony wrzątek i gotujemy 
około 5 - 6 minut od wypłynięcia, odcedza-
my. Podajemy na przykład ze skwarkami 
z boczku, masłem lub usmażoną na złoto 
cebulką.



s. 6

Miesięcznik Samorządowy Gminy Strawczyn

System wodno - kanalizac yjny na 
miarę X XI wieku – stuprocentowe 
zwodociągowanie i skanalizowanie 
gminy

We wrześniu tego roku zakończyła 
się budowa oczyszczalni ścieków 

w Korczynie wraz z budową kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Korczyn 
i Akwizgran. Inwestycja kosztowała 
ponad 20 milionów złotych i była kro-
kiem milowym w stronę unowocześnie-
nia gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
w gminie Strawczyn, zdecydowanie 
wyróżniającej się w skali wojewódz-
twa. Obecnie jest ona jedną z niewielu 
gmin w świętokrzyskim, która została 
kompleksowo skanalizowana. Warto 
dodać, że tutejszy samorząd pozyskał 
na ten cel bardzo duże dofinansowanie 
zewnętrzne w wysokości 80% wartości 
kosztów kwalif ikowalnych inwestycji. 
Zostało ono przyznane w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020.

Końca dobiegły także prace budowlane 
i montażowe nad przebudową i remon-
tem stacji uzdatniania wody w Strawczy-
nie. Była to bardzo ważna dla lokalnej 
społeczności inwestycja, porządkująca 
gospodarkę wodną na tym terenie. Za-
danie opiewało na ponad 2 miliony 400 
tysięcy złotych. Część kwoty pokryło 
dofinansowanie zewnętrzne pozyskane 
w ramach rewitalizacji gminy Strawczyn 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego. Nowa 
stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia 
ścieków będą służyły lokalnej społeczno-
ści przez wiele lat. – Gmina Strawczyn jest 
jedną z niewielu gmin w województwie 
świętokrzyskim, które są zwodociągowa-
ne w stu procentach. Przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Strawczynie i bu-
dowa oczyszczalni ścieków w Korczynie 
wraz z kanalizacją, były milowym krokiem 
w stronę stuprocentowego skanalizowa-
nia gminy. To wielki sukces wypracowywa-
ny latami – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt 
gminy Strawczyn.

Nowe i unikatowe w województwie 
atrakcje turystyczne

W gminie Strawczyn powstało jedyne 
w regionie miejsce pełne przygód, z mnó-
stwem atrakcji i piękną infrastrukturą, 
naszpikowane wieloma informacjami ze 
świata przyrody i nauki. To innowacyjna 
ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Oblę-
gorku. Szlak składa się z kilku tematycznych 
przystanków, które wyznaczają kierun-
kowskazy. Spacerujący mogą przeprowa-
dzać doświadczenia ze światłem, wodą 
i powietrzem, poznawać mieszkańców 
i owoce lasu, świat pszczół lub zagłębiać się 
w świat literatury. Oprócz elementów po-
szczególnych przystanków stanęła tu też 
mała infrastruktura. Zamontowane zostały 
stoły edukacyjne, tablice informacyjno-edu-
kacyjne, skarbnice wiedzy, czy fotopstryki 
służące do robienia zdjęć. Dopełnieniem 
całości są kolorowe rzeźby zwierząt i ele-
mentów przyrody. Koszt budowy ścieżki 
wyniósł ponad 4 miliony złotych. Co ważne, 
samorząd gminy Strawczyn pozyskał na re-
alizację tego zadania bardzo duże dofinan-
sowanie zewnętrzne, w wysokości aż 85% 
wartości kosztów kwalifikowalnych inwesty-
cji. Wsparcie finansowe zostało przyznane 
w ramach programu Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego.

Nad zalewem stanęła uzdrowiskowa 
tężnia

Kolejną atrakcją turystyczną, jaka po-
wstała w gminie Strawczyn jest ścieżka 
narciarsko-biegowo-rowerowa. Prowadzi 
przez miejscowości: Hucisko, Kuźniaki, Ma-
łogoskie, Niedźwiedź, Promnik, Strawczyn 
i Strawczynek. W Niedźwiedziu w ramach 
zadania powstała przestrzeń rekreacyjna 
podzielona na strefy. W jednej z nich stanę-

Kryzys nie zatrzymał inwestycji w gminie Strawczyn. Zrealizowano wielomilionowe zadania
Pomimo pandemii koronawirusa rok 2020 upłynął w gminie Strawczyn pod znakiem licznych inwestycji. Zakończono między innymi budowę oczyszczalni ścieków w Korczynie, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody w Straw-
czynie, wybudowano jedyną w województwie świętokrzyskim ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą, ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową z tężnią solankową, a także rozbudowano i zmodernizowano wiele kilometrów dróg. Samorząd 
gminy Strawczyn był przy tym jednocześnie bardzo skuteczny w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych niezbędnych do realizacji tych inwestycji. Wśród podejmowanych działań nie zapomniano też o wsparciu walki z Covid-19.
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ła altana z tężnią solankową, elementami 
małej architektury, oświetleniem terenu, 
utwardzonymi nawierzchniami, infrastruk-
turą techniczną oraz nasadzeniami zieleni. 
Pojawiła się tu również samoobsługowa 
stacja naprawy rowerów i stojaki rowerowe. 
W drugiej strefi e powstał pitnik oraz toaleta 
publiczna. W północnej części obszaru zosta-
ła wybudowana drewniana altana, która jest 
wyposażona w stoły i ławy. - Ścieżka będzie 
służyła nie tylko uprawianiu sportu, ale też 
doskonale połączy rekreację z profi laktyką 
prozdrowotną. Każdy będzie mógł spędzać 
tu czas, a korzystając z dobrodziejstw tężni 
zadbać przy tym o swoje zdrowie, głównie 
poprawę stanu dróg oddechowych, co w do-
bie pandemii może mieć ogromne znacze-
nie – mówi Karol Picheta, zastępca wójta 
gminy Strawczyn. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 1 milion 150 tysięcy złotych, z czego 
85 procent wartości inwestycji pokryje pozy-
skane dofi nansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020.

Sukcesywna rozbudowa infrastruktury 
drogowej

Samorząd gminy Strawczyn mocno sta-
wia na rozbudowę zaplecza drogowego na 
tym terenie. Od początku tego roku mo-
dernizowane i przebudowywane jest wiele 
kilometrów lokalnych dróg, ale powstają też 
dokumentacje techniczne dla kolejnych in-
westycji. Jedną z przebudowywanych w tym 
roku dróg na terenie gminy Strawczyn jest 
ul. Piłkarzy w Oblęgorku, prowadząca do 
Otwartej Strefy Aktywności. Prace budow-
lane zostały wycenione na kwotę 277 tysię-
cy 577 złotych. Samorząd gminy Strawczyn 
pozyskał na realizację tego zadania znaczące 
dofi nansowanie zewnętrzne, które pokryło 
aż 80% kosztów. Nowy blask zyskała także 

ulica Górska w Oblęgorku, o długości 270 
metrów. Prace budowlane wyceniono na 
kwotę 96 tysięcy 239 złotych.

Przebudowano również drogi w czterech 
miejscowościach gminy Strawczyn. Mowa 
o ulicy Stawowej i ul. Górna Huta w Oblęgo-
rze, ul. Strażackiej w Promniku, ul. Barytowej 
w Strawczynku oraz drodze wewnętrznej 
w miejscowości Kuźniaki. Samorząd pozy-
skał na realizację tych zadań znaczące dofi -
nansowania zewnętrzne. Kolejnymi zadania-
mi realizowanymi w ramach planu rozwoju 
infrastruktury drogowej na terenie gminy 
Strawczyn są przebudowy ulic: Łąkowej 
w Promniku i Widok w Oblęgorku. Realiza-
cja tych zadań została dofi nansowana w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze-
wnętrzna pomoc fi nansowa pokryła aż 80% 
kosztów obydwu inwestycji. Zakończyła się 
już przebudowa ulicy Pogodnej wraz z chod-
nikiem w Oblęgorze. Inwestycja opiewa na 
kwotę rzędu 1 miliona 785 tysięcy złotych. 
Zadanie otrzymało wysokie dofi nansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Pokryło 
ono aż 80% kosztów i wyniosło 1 milion 427 
tysięcy 600 złotych.

Co ważne, w trakcie realizacji jest roz-
budowa drogi powiatowej 0487T. W chwili 
obecnej wykonywana jest dokumentacja 
projektowa. Mowa o remoncie blisko sied-
miokilometrowego odcinka przebiegające-
go przez miejscowości: Ruda Strawczyńska, 
Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce oraz 
Promnik. Wartość zadania to blisko 11 mi-
lionów złotych. Inwestycja otrzymała 50% 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, które wyniesie około 5,5 milio-
na złotych. Samorządy gminy Strawczyn 
i powiatu kieleckiego pokryją po połowie 
pozostałe 50% wartości inwestycji. Pra-
ce budowlane zakończą się w 2021 roku. 
W trakcie wykonywania robót jest odcinek 

tej samej drogi powiatowej znajdującej się 
na terenie gminy Strawczyn, przechodzącej 
przez miejscowości: Niedźwiedź, Strawczy-
nek i Oblęgór. Jego długość to 2800 metrów. 
Wartość inwestycji to blisko 1 milion 700 
tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku 
siedmiokilometrowego odcinka, zadanie 
otrzymało 50% dofi nansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych, a pozostałe 50% po 
połowie pokryją samorządy gminy Straw-
czyn i powiatu kieleckiego. Prace budowlane 
zakończą się jeszcze w tym roku.

Samorząd gminy Strawczyn walczy 
z COVID-19

Samorząd gminy Strawczyn od początku 
trwania pandemii nie czekał na odgórne de-
cyzje, tylko brał sprawy w swoje ręce. Zorga-
nizowano tu akcję szycia maseczek ochron-
nych. Co więcej, teren gminy jest regularnie 
odkażany. Dezynfekowane są przystanki, 
chodniki, parkingi oraz tereny przy prowa-
dzonych działalnościach gospodarczych, 
między innymi przy sklepach. Ma to zapo-
biegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
i chronić mieszkańców przed zakażeniem. 
Samorząd gminy rozumie także, że w związ-
ku z ograniczeniami wprowadzonymi przez 
rząd z powodu pandemii koronawirusa wy-
wołującego chorobę COVID-19, wielu przed-
siębiorców znalazło się w bardzo trudnej sy-
tuacji, co może skutkować redukcją etatów, 
a nawet bankructwem. Dlatego wprowadził 
dla nich ulgi podatkowe. Pozyskał także dwu-
krotne dofi nansowanie na zakup laptopów 
z niezbędnym oprogramowaniem na potrze-
by zdalnego nauczania. W sumie aż 140 ty-
sięcy złotych. Sprzęt trafi ł do uczniów, którzy 
nie mieli dostępu do tego typu urządzeń. Po 
zakończeniu edukacji na odległość laptopy 
wrócą do szkół, gdzie będą służyły do reali-
zacji zajęć dydaktycznych.
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Pierwsza tura pomocy

Środki ochrony osobistej zakupione 
w ramach projektu „Liderzy koopera-

cji”, do którego wskutek wybuchu pande-
mii wprowadzono nowe zadanie: „Działa-
nia dodatkowe w walce z koronawirusem” 
zostały rozdysponowane. W jego ramach 
do województwa świętokrzyskiego trafi-
ło dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w kwocie  2 mln 680 
tysięcy złotych na udzielenie pomocy 
rzeczowej dla gmin z tego terenu. Wśród 
nich znalazła się także gmina Strawczyn. 
- Pierwsza tura pomocy została przekaza-
na nam w sierpniu tego roku. Trafiło do 
nas wtedy 3800 sztuk jednorazowych rę-
kawic, 1500 sztuk masek chirurgicznych, 
ponad 200 sztuk kombinezonów ochron-
nych, okulary ochronne, termometry, 
a także płyny i żele do dezynfekcji rąk 
i powierzchni. To bardzo istotna pomoc 
w walce z koronawirusem – informuje Ta-
deusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Druga tura pomocy
Druga tura pomocy trafiła do gminy 

Strawczyn z końcem listopada. Tym razem 
przekazano pomoc rzeczową w skład której 

weszło między innymi: 40 sztuk higienicz-
nych mat dekontaminacyjnych, blisko 2200 
sztuk półmasek z filtrem antywirusowym 
KN95 (FFP2), przyłbice ochronne, 4000 
sztuk chusteczek dezynfekcyjnych, 102 
sztuki płynów do dezynfekcji powierzchni 
w opakowaniu o pojemności 5 litrów, 12 
sztuk stacji dezynfekcyjnych, czyli auto-
matycznych bezdotykowych dozowników 
wraz ze stojakiem, 13 sztuk generatorów 
ozonu, 4 sztuki ciśnieniowych opryskiwaczy 
do dezynfekcji powierzchni, 100 sztuk pły-
nów i żeli do dezynfekcji rąk. – Są to środki 
i urządzenia, które w dobie pandemii są 
bardzo potrzebne. Chronią przed rozprze-
strzenianiem się koronawirusa, a co za tym 
idzie również tego skutkami, czyli powsta-
waniem sytuacji kryzysowych w wyniku 
lawinowych zachorowań w danym środo-
wisku. Cieszymy się, że taka pomoc trafiła 
do gminy Strawczyn. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że same środki i urządzenia ochro-
ny osobistej nie wystarczą, potrzebna jest 
też odpowiedzialność społeczna, dlatego 
zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
gminy, aby dbali o siebie nawzajem, zacho-
wywali dystans społeczny i stosowali się do 
wytycznych – podkreśla Karol Picheta, za-

stępca wójta gminy Strawczyn.  
Co ważne, projekt partnerski „Liderzy 

kooperacji” realizowany jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne po-
lityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna finansowanego ze środków EFS 
na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest 
przez lidera: Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie reprezentanta 
województwa podkarpackiego oraz part-
nerów: Regionalne Ośrodki Polityki Spo-
łecznej w Białymstoku, Kielcach i Lublinie 
wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Spo-
łecznej w Warszawie. - Niemalże od samego 
początku wybuchu epidemii samorząd wo-
jewództwa świętokrzyskiego podjął kroki 
zmierzające do walki z COVID-19 wdraża-
jąc w życie wiele różnych projektów, dzięki 
którym możemy przekazać mieszkańcom 
naszego regionu realną pomoc. Bardzo się 
cieszę, że do tej współpracy dołączają także 
gminy z terenu naszego województwa, na 
ręce których możemy po raz kolejny prze-
kazać środki ochrony osobistej – mówi wice-
marszałek województwa świętokrzyskiego, 
Renata Janik. 

Do gminy Strawczyn popłynęło wsparcie 
rzeczowe wspomagające walkę z Covid-19

Samorząd województwa świętokrzyskiego skierował pomoc mającą na celu wsparcie w przeciwdziałaniu 
i zwalczaniu Covid-19 do 46 gmin z województwa świętokrzyskiego, również do gminy Strawczyn. Trafiły tu 
środki i sprzęt ochrony osobistej, które mają zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
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Gmina Strawczyn zapewni transport 
ozdrowieńcom COVID-19 chcącym oddać osocze

Całodoby punkt pobrań wymazów
COVID-19 w Kielcach

Samorząd gminy Strawczyn od początku pandemii wspiera walkę z COVID-19. Oprócz regularnej dezynfek-
cji gminy, doposażania służb i placówek w środki ochrony osobistej i zorganizowania akcji szycia maseczek, 
znowu  wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na linii frontu walki z chorobą. Tym razem chodzi o osocze od 
ozdrowieńców dla osób z ciężkim przebiegiem COVID-19.

Od 25 listopada działa pierwszy w województwie świętokrzyskim całodobowy punkt pobrań wymazów CO-
VID-19. Mieści się on przy al. Legionów 3/7 – przy stadionie Korony Suzuki Arena (tel. 22 60 20 997). Do tej pory 
punkt funkcjonował do godziny 20:00.

Wójt Gminy Strawczyn informu-
je, że od dnia 16 listopada 2020r. 

(poniedziałek) zapewnia transport oso-
bom chętnym do oddania osocza OD 
OZDROWIEŃCÓW COVID-19. W  tym 
celu należy uprzednio uzgodnić termin 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 

Całodoby punkt pobrań wymazów 
COVID-19 to duże ułatwienie dla pa-

cjentów, szczególnie tych, którzy zlece-
nie na test otrzymują od lekarzy nocnej 
i świątecznej opieki medycznej, a więc już 
po godzinie 20, kiedy inne punkty są za-
mknięte. Nie muszą czekać na badanie do 
dnia następnego.

Jak przypomina Beata Szczepanek, 
Rzecznik prasowy Świętokrzyskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w woje-
wództwie świętokrzyskim działa obec-
nie 35 punktów pobrań wymazów na 
obecność wirusa SARS-CoV-2. - Liczba 
ta ciągle się zwiększa, a w ostatnich ty-
godniach zostały uruchomione kolejne 

punkty w Skarżysku, Kielcach i Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Obecnie punkty po-
brań znajdują się w każdym powiecie, 
tak więc pacjenci nie muszą daleko jeź-
dzić na wymaz. W stolicy województwa 
działa 7 punktów: dwa w centrum i pięć 
w różnych dzielnicach miasta. Kielczanie 
chętnie korzystają też z punktu w Czer-
wonej Górze, do którego z niektórych 
rejonów miasta dojazd jest szybszy – 
mówi rzecznik Beata Szczepanek.

Pełny, na bieżąco aktualizowany wy-
kaz znajduje się na stronie Świętokrzy-
skiego OW NFZ: 

http://www.nfz-kielce.pl/wazne-in-
formacje/sprawdz-gdzie-mozesz-sie-
-zbadac/

i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagielloń-
ska 66, telefon:

Centrala: (41) 33-59-400
Sekretariat: (41) 33-59-401
Rejestracja: (41) 33-59-422

Po uzgodnieniu terminu należ y 

dzwonić do Urzędu Gminy w Straw-
czynie, tel. 609540383 – Ewa Waw-
rzeńczyk, 603540538 – Patrycja Olczyk 
lub tel. stacjonarne 41 3038002, 41 
3038003, 41 3038005 w celu uzgodnie-
nia transportu z miejsca zamieszkania 
do punktu poboru osocza.
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Złote Gody inne niż wszystkie
Pandemia koronawirusa sprawiła, że pary z terenu gminy Strawczyn, które obchodziły jubileusz pięć-
dziesięciolecia pożycia małżeńskiego nie mogły wziąć udziału w tradycyjnej uroczystości. Jednak sa-
morządowcy gminy pamiętali o wieloletnich współmałżonkach osobiście ich odwiedzając i wręczając im 
medale, listy gratulacyjne oraz upominki.

Przeżyć ze sobą pół wieku, to nie 
lada w yczyn i wielkie w yzwanie, 

k tóre jednak war to podejmować. – 
Gratuluję parom obchodzącym jubi-
leusz pięćdziesięciolecia pożycia mał-
żeńskiego ogromnego zaangażowania 
w budowanie wieloletniej relacji, za 
trud we wspólnym pokonywaniu pro-
blemów i wspieraniu się w realizacji 
małżeńskiej przysięgi. Małżeńst wa 
z tak długim stażem są doskonałym 
przykładem dla młodych, którzy dopie-
ro wchodzą na wspólną, życiową dro-
gę. Przy tej szczególnej okazji okrągłe-
go jubileuszu życzę zdrowia, spokoju, 
rodzinnego ciepła oraz tego, aby mi-
łość trwała jeszcze przez wiele szczę-
śliwych i pogodnych lat – powiedział 

Karol Picheta, zastępca wójta gminy 
Strawczyn.

Pandemia pokrzyżowała plany
Ze względu na pandemię koronawi-

rusa uroczystości związane z obchoda-
mi Złotych Godów nie mogły wyglądać 
tak, jak zwykle. Tradycją jest uroczysta 
msza święta z udziałem małżeństw 
w ich intencji, a potem wspólne spo-
tkanie połączone z koncertem i słod-
kim poczęstunkiem. W tym roku jednak 
obostrzenia sanitarne uniemożliwiły 
obchody w takiej formie. 

Wręczono medale
Samorządcy jednak pamiętali o jubi-

leuszu. Wójt gminy Strawczyn Tadeusz 

Tkaczyk wraz z zastępcą kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Michałem Ja-
worskim osobiście odwiedzili jubilatów. 
W ścisłym rygorze sanitarnym wręczali 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie przyznawane przez prezydenta RP, 
a także listy gratulacyjne oraz drobne 
upominki w postaci ciepłych koców. 
– Pandemia uniemożliwi ła obchody 
w tradycyjnej, od lat przyjętej w gmi-
nie Strawczyn formule, jednak chcieli-
śmy, aby tegoroczne Złote Gody miały 
mimo wszystko uroczysty charakter. 
Gratuluję  jubilatom i życzę kolejnych 
wspólnych lat w zdrowiu i wzajemnym 
poszanowaniu – mówił wójt Tadeusz 
Tkaczyk, k tór y również w  t ym roku 
wspólnie z małżonką obchodzi pięć-
dziesięciolecie pożycia małżeńskiego. 

Tegoroczni jubilaci
Wśród par obchodząc ych „Złote 

Gody” znaleźli się: Genowefa i Włady-
sław Błaszczyk, Rozalia i Henryk Czu-
pryńscy, Bożena i Józef Drogosz, Leoka-
dia i Bronisław Gorzelak, Helena i Józef 
Hajzler, Władysława i Stanisław Janiak, 
Józefa i Stanisław Jas, Zofia i Czesław 
Kozera, Elżbieta i Stanisław Kwiecień, 
Marianna i Józef Łąccy, Zenona i Józef 
Pańczyk, Marianna i  Józef Pietrzak, 
Cecylia i Zygmunt Stępień, Maria i Sta-
nisław Struscy, Józefa i Włodzimierz  
Szczepańscy, Alina i Tadeusz Tkaczyk, 
Henryka i Eugeniusz Wrzecionowscy, 
Halina i Józef Zając oraz Danuta i Sta-
nisław Zimny.
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Celem powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy Strawczyn jest włącznie mło-

dzieży w procesy podejmowania decyzji, 
które dotyczą młodych osób, są ważne 
dla nich lub istotne w funkcjonowaniu 
ich otoczenia. Jej członkowie mają repre-
zentować młodych mieszkańców gminy 
i przyczyniać się do upowszechniania wie-
dzy o samorządzie terytorialnym. – Jed-
nym z najlepszych sposobów nauczenia 
młodych ludzi angażowania się w lokal-
ne życie społeczne jest umożliwienie im 
wpływania na losy gminy. Temu właśnie 
ma służyć powoływanie młodzieżowych 
rad. W ramach ich działalności mogą oni 
zgłaszać swoje potrzeby i opinie „doro-
słym” radnym, włączać się w procesy 
konsultacyjne i przez to uczyć się postaw 
obywatelskich. Bardzo istotne jest też 
inicjowanie działań na rzecz młodzieży – 

1. Wychowaniec Julia  
 - SP Niedźwiedź

2. Wąsowicz Kacper
- SP Niedźwiedź

3. Filipiak Jakub 
- SP Ruda Strawczyńska

4. Wychowaniec Oliwia 
- SP Ruda Strawczyńska

5. Pach Weronika 
- SP Korczyn

6. Mróz Marcelina  
- SP Korczyn

7. Dziubeła Wiktoria 
- SP Strawczyn

8. Wodecki Kacper 
- SP Strawczyn 

9. Szczepańska Kinga 
- SP Strawczyn 

10. Urbańczyk Daria 
- SP Chełmce

11. Przeździk Amelia 
- SP Chełmce

12. Wolder Paulina 
- SP Promnik

13. Brożek Patryk 
- SP Promnik

14. Gaj Aleksandra
- SP Oblęgorek

15. Palacz Grzegorz
- SP Oblęgorek

16. Pacak Karolina
- SP Oblęgorek

Opiekunowie Młodzieżowej 
Rady Gminy

1. Drogosz Katarzyna
- SP Niedźwiedź  

2. Siwek Krzysztof
- SP Strawczyn

3. Szczypiór Dorota
- SP Oblęgorek

4. Świeboda Dorota 
- SP Ruda Strawczyńska

Wybrano nowych radnych Młodzieżowej 
Rady Gminy Strawczyn

Uczniowie szkół z terenu gminy Strawczyn wybrali swoich przedstawicieli, którzy wejdą w skład Młodzie-
żowej Rady. Jednak ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa na 
pierwsze posiedzenie i wybranie prezydium przyjdzie poczekać przynajmniej do stycznia. 

mówi Damian Gad, opiekun Młodzieżowej 
Rady Gminy Strawczyn i wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Strawczyn.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy 
Strawczyn poprzedniej kadencji mieli 
utrudnione zadanie w swojej działalno-
ści. Pandemia koronawirusa skutecznie 
pokrzyżowała część ich planów. W po-
dobnej sytuacji jest także obecna Rada 
- W minionej kadencji Młodzieżowej Rady 
mieliśmy wiele bardzo ambitnych planów 
i wielkie chęci do realizowania ciekawych 
zadań. Niestety, pandemia koronawiru-
sa i związane z nią wprowadzenie obo-
strzeń i społecznej kwarantanny sku-
tecznie je pokrzyżowały. Jednak nawet 
wtedy młodzi radni nie dali za wygraną, 
uczestniczyli w szkoleniu online, czyli cy-
klu spotkań z ekspertami i praktykami, 
z którymi rozmawiali o funkcjonowaniu 

młodzieżowych rad. Przed kwarantanną 
natomiast zrealizowali szereg ciekawych 
projektów – informuje Damian Gad.

Obecnie pandemia koronawirusa 
znowu pokrzyżowała plany młodzieży. 
Uczniowie szkół z terenu gminy Straw-
czyn wybrali swoich przedstawicieli, 
jednak ze względu na obostrzenia posie-
dzenie nowej Rady nie może się odbyć. 
– Na pierwsze posiedzenie nowej Rady 
Młodzieżowej będzie trzeba jeszcze po-
czekać. Zwołamy ją, w momencie, kiedy 
tylko będzie to możliwe. Podczas spo-
tkania Rada się ukonstytuuje i radni wy-
biorą spośród siebie przewodniczącego 
i zastępców. Dołożymy wszelkich starań, 
aby spotkanie było bezpieczne. Liczymy 
na to, że uda nam się wkrótce powrócić 
do normalności i realizować zamierzone 
cele – podkreśla Damian Gad.

Lista radnych Młodzieżowej Rady Gminy
w Strawczynie - listopad 2020 r.

5. Titkin Bogumiła 
- SP Korczyn

6. Wilk Agnieszka
- SP Chełmce

7. Zimna Renata
- SP Promnik
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Projekt pn. „Młodzi z POWEREM – 
Szansa na pracę”

Uczestnikami projektu będzie 160 
osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

Projekt będzie realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udziela-
ne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest stworzenie w spo-
łeczności szkolnej pewnych „zielonych 

inicjatyw”, które przyczynią się do pod-
niesienia świadomości ekologicznej po-
przez realne działania. - Uczniowie pomy-
ślą o tym, jak ważne jest dbanie o Ziemię 
i będą współpracować przy projektowaniu 
oryginalnych propozycji dla swoich szkół, 
które przyczynią się do ochrony naszej 
planety, aby przyszłe pokolenia mogły na 
niej spokojnie i szczęśliwie żyć – podkreśla 
Anna Pilkiewicz, nauczyciel języka angiel-
skiego. - W dzisiejszych czasach, gdy kwe-

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 
po raz kolejny zakwalifikowana do programu 
eTwinning

Nowe projekty dla osób bezrobotnych w 2021 r. 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

W bieżącym roku szkolnym szkoła w Rudzie Strawczyńskiej po raz kolejny została zakwalifikowana do pro-
gramu eTwinning, w ramach którego realizowany jest projekt „Green Nudges”. W przedsięwzięciu biorą udział 
szkoły z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Litwy oraz z Polski. Projekt zakończy się w maju przyszłego roku. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach otrzymał rekomendację na realizację dwóch konkursowych projektów 
w 2021 roku. Projekt „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” został najlepiej oceniony przez komisję oceny 
projektów. Serdecznie zapraszamy do udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Kielcach.

stie środowiskowe stają się  ważniejsze niż 
kiedykolwiek, konieczne jest uczestnictwo 
w realizacji inspirujących inicjatyw przy-
czyniających się do ochrony naszej plane-
ty. W tym kontekście realizowany obecnie 
projekt może być skutecznym sposobem 
działania i uczestnictwa w transformacji 
społecznej. Pomysł ten, opracowany przez 
ekonomistę Richarda H. Thalera, uhonoro-
wanego Nagrodą Nobla  w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w 2017 r. za wkład w ekono-
mię behawioralną, ma na celu wprowadze-
nie nowych pomysłów, aby działać w spo-

sób przyjazny dla środowiska – dodaje.
W dobie rozwijających się technologii 

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyń-
skiej  wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną 
poprzez wprowadzenie wideo konferencji  
na zajęciach z języka angielskiego. W listo-
padzie bieżącego roku odbyła się pierwsza 
wideo konferencja pomiędzy szkołami. 
Nowatorska lekcja języka angielskiego 
prowadzona była przez native speakera 
z Hiszpanii. Prowadząc rozmowę „na żywo” 
uczniowie poznawali się  nawzajem, krótko 
mówiąc rozmawiali  o sobie i o swoich szko-
łach, ale także o kraju, z którego pochodzą.   

Dyrektor szkoły Agnieszka Prędota–Gad 
podkreśla, że wspólne lekcje promujące 
współpracę zagraniczną są nie tylko okazją 
do pogłębiania umiejętności językowych 
i interpersonalnych, lecz  także szansą dla 
tych młodych ludzi na odkrywanie odmien-
ności kulturowych i geograficznych. - W tro-
sce o jak najlepsze przygotowanie naszych 
uczniów do biegłego posługiwania się języ-
kiem angielskim, położyliśmy nacisk na nie-
konwencjonalne i nowatorskie prowadzenie 
lekcji – mówi dyrektor Agnieszka Prędota-
-Gad. W projekcie biorą udział klasy V i VII 
SP w Rudzie Strawczyńskiej. Jego realizacja 
potrwa do maja 2021 roku.

W ramach projektu uczestnicy skorzy-
stają:

a) z pośrednictwa pracy i doradz-
twa zawodowego wraz z obligatoryjnym  
Indywidualnym Planem Działań oraz ze 
zwrotem kosztów dojazdu na wizyty;

b) z prac interwencyjnych na okres 6 
miesięcy.

Rekrutacja do I tury uczestników projek-
tu od 04.01.2021r. do 28.02.2021r. lub do 
osiągnięcia grupy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 
31.12.2022r.

W a r t o ś ć  c a ł k o w i t a  p r o j e k t u : 
1.442.253,60 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator pro-
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Mikołaj odwiedził nie tylko 
najmłodszych

6 grudnia to wyjątkowy czas nie tylko 
dla dzieci. - Każdy lubi, kiedy ktoś 

inny o nim pamięta, dlatego tak ważne 
było to, abyśmy nie zapomnieli o na-
szych seniorach, którzy ze względu na 
pandemię i wprowadzane w związku 
z nią ograniczenia nie mogą spotykać 
się w Klubie Seniora. Jest to dla nich 
trudny okres i dokładamy wszelkich sta-
rań, aby im go umilić. Dlatego 6 grudnia 
postanowiliśmy dostarczyć seniorom 
drobne upominki, tak aby wiedzieli, że 
Święty Mikołaj pamiętał nie tylko o naj-

Święty Mikołaj nie zapomniał o seniorach
Decyzją wojewody świętokrzyskiego działalność klubów seniora została zawieszona do 13 grudnia. W gmi-
nie Strawczyn zadbano jednak o to, aby Święty Mikołaj pamiętał o osobach starszych, które ze względu na 
pandemię koronawirusa są obecnie w społecznej izolacji. Dzieci ze szkoły w Oblęgorku wykonały kartki 
świąteczne, które powędrowały do seniorów.

młodszych mieszkańcach gminy, ale też 
o nich – powiedziała Aneta Gaweł, opie-
kunka Klubu Seniora w Oblęgorze. 

Kolorowe kartki i drobne upominki
Dzięki dobrej współpracy opiekunki 

seniorów Anety Gaweł z dyrektor szko-
ły podstawowej w Oblęgorku Henryką 
Cisowską powstały kolorowe upominku 
dla seniorów. Wykonały je dzieci z klas 
0-3. Były to piękne kartki świąteczne. 
– Gorąco dziękuję dzieciom i ich rodzi-
com za zaangażowanie w akcję, ale też 
dyrektor szkoły podstawowej w Oblę-
gorku za koordynowanie tych działań. 

W przygotowaniu paczek dla seniorów 
miał też swój udział wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Strawczyn Damian Gad, 
który zawsze chętnie wspiera seniorów, 
za co mu również serdecznie dziękuję – 
podkreśliła Aneta Gaweł. 

Przekazanie paczek miało miejsce 
w Samorządow ym Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie z zachowaniem 
pełnego reżimu sanitarnego. 

Seniorzy choć w izolacji są nadal ak-
tywni

Warto też dodać, że seniorzy pomi-
mo spędzania czasu osobno, nadal są 
aktywni. Przełom listopada i grudnia 
upłynął im pod znakiem wykonywania 
ozdób świątecznych. Powstały piękne 
koronkowe wystroje na choinkę, deko-
racyjne bombki oraz choineczki wykona-
ne ze wstążek kołowych. W ramach re-
laksu seniorzy spacerowali i odwiedzali 
urocze zakątki gminy Strawczyn, między 
innymi nowo powstałą tężnię solankową 
nad zalewem w Strawczynie, gdzie każ-
dy może podreperować swoje zdrowie, 
przede wszystkim wzmocnić stan ukła-
du oddechowego. Jednym z najchętniej 
odwiedzanych punktów był też taras wi-
dokowy w Oblęgorze. Co ważne, senio-
rzy są w stałym kontakcie telefonicznym 
ze swoją opiekunką Anetą Gaweł i z utę-
sknieniem czekają na powrót do Klubu. 

jektu – Pani Dominika Rutkowska-Pyk tel. 
41/367-11-81

Projekt pn. „Zatrudnienie kierunkiem 
dla Ciebie”

Grupę docelową będzie stanowiło 
130 osób bezrobotnych:

- powyżej 29 roku życia, w szczegól-
ności:
•  osoby po 50 roku życia;                   
•  kobiety;                                                                   
•  osoby z niepełnosprawnością;          
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby z niskimi kwalifi kacjami;
- co najmniej 30% uczestników pro-

jektu będą stanowiły osoby bezrobot-
ne, które utraciły zatrudnienie po 1 

marca 2020 r. wskutek pandemii CO-
VID-19.

Projekt będzie realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 
Wsparcie aktywności zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia pozostających bez 
zatrudnienia (projekty konkursowe).

Zadania planowane do realizacji:
a) pośrednictwo pracy i poradnictwo 

zawodowe z Indywidualnym Planem 
Działań;

b) staże na okres 6 miesięcy;
c) wyposażenie lub doposażenie sta-

nowiska pracy;

d) szkolenia / kursy:
kurs „Operator koparko – ładowarki”;
kurs przygotowujący do egzaminu 

państwowego na prawo jazdy kat. C+ 
kwalifi kacja wstępna przyspieszona;

kurs „Specjalista ds. fi nansowo – ka-
drowych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021r. 
– 28.02.2023r.

W a r t o ś ć  c a ł k o w i t a  p r o j e k t u : 
2.526.373,61 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator pro-
jektu – Pani Marzena Skwirowska tel. 
41/367-16-12

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Według danych Ewidencji Ludno-
ści Urzędu Gminy w Strawczy-

nie, w gminie Strawczyn tylko od dnia 
01.01.2017 roku do dnia 30.11.2020 
roku przybyło na pobyt stały 389 osób. 
Pewnie ta liczba byłaby jeszcze większa, 
gdyby każdy meldował się w miejscu, 
w którym mieszka. To ważne, ponieważ 
nie o statystyki chodzi, a o możliwości 
finansowe gminy na realizację ważnych 
dla lokalnego społeczeństwa inwestycji.

Skąd ta teoria? Wynika ona z rozwią-

Dobiegły końca rozgrywki meczowe pił-
ki nożnej w sezonie jesiennym. Lechia 

Strawczyn, grająca w klasie A zakończyła go 
na piątym miejscu w tabeli. – Początki dru-
żyny nie były łatwe, ale w historii jej dzia-
łalności mamy duży sukces, grę w czwartej 
lidze. Obecnie ponownie mocno skupiamy 
się nad tym, aby zapewnić drużynie jak naj-
lepsze warunki do rozwoju. Tu dziękujemy 
samorządowi gminy z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem na czele i jego zastępcą Karo-
lem Pichetą, który sam był kiedyś obiecują-
cym zawodnikiem grającym w piłkę nożną. 
Dziękujemy również Radzie Gminy Straw-
czyn  za wsparcie kultury fizycznej i nasze-
go klubu. Jest to wielka szansa odciągnięcia 
młodych ludzi od złych nawyków, kompu-

Apel o dokonywanie meldunku

Drużyna Lechii Strawczyn kończy sezon jesienny

W gminie Strawczyn przybywa mieszkańców. Jednak nie wszyscy dokonują meldunku. A szkoda, bo rozwój 
gminy wiele na tym traci…

Podziękowania, życzenia awansu i nowe dresy dla zawodników drużyny – Lechia Strawczyn zamknęła sezon 
jesienny na piątym miejscu w tabeli. Młodzi zawodnicy już rozpoczęli przygotowania do sezonu wiosennego, 
w którym mają nadzieję awansować do ligi okręgowej. 

zań ustawowych. Każda pracująca osoba 
musi rozliczyć się z dochodów PIT i za-
płacić podatek dochodowy. Część tego 
podatku trafia do samorządu, w którym 
jest zameldowana lub który wskaże 
w swoim rocznym rozliczeniu. A po zsu-
mowaniu opłat podatników są to kwoty, 
które pozwalają samorządom na reali-
zację inwestycji wyczekiwanych przez 
mieszkańców. – Dzięki dobrym decyzjom 
mieszkańców gmina ma większe możli-
wości inwestycyjne. Aby podatki trafiały 
do miejsca, w którym żyjemy, wystar-
czy zameldować się w gminie, bądź też 
wskazać ją w rocznym rozliczeniu PIT, 
jako nasze miejsce zamieszkania. Trzeba 
podkreślić, że dla podatników nie wiąże 
się to z żadnymi dodatkowymi kosztami 
– informuje Tadeusz Tkaczyk, Wójt gmi-
ny Strawczyn. – Pieniądze z podatków 
powinny iść za osobami, które je płacą. 
Dzięki nim powstają nowe przedszkola, 
żłobki, modernizowane są drogi, czy bu-
dowane kolejne nitki sieci kanalizacyj-
nych. To bardzo ważne, ponieważ bez 
pomocy mieszkańców rozwój gminy nie 
będzie nabierał szybkiego tempa – pod-
kreśla wójt Tadeusz Tkaczyk.

Zameldowania na pobyt stały lub 

czasowy można dokonać w Urzędzie 
Gminy Strawczyn przy stanowisku do 
spraw ewidencji ludności i dowodów 
osobistych, w pokoju nr 20. Należy mieć 
przy sobie dowód osobisty lub pasz-
port. Przy zameldowaniu obowiązkowo 
musi stawić się również właściciel lo-
kalu, mieszkania, czy domu, który oka-
że się dokumentem potwierdzającym 
własność tego lokum. Warto dodać, że 
obowiązek meldunkowy nadal nie został 
zniesiony i wciąż jest w kraju aktualny. 
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 
września 2010 roku o Ewidencji Ludno-
ści( Dz.U. z 2019 roku poz. 1397 z późn. 
zm.) Obywatel polski przebywający na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
obowiązany zameldować się w miejscu 
pobytu stałego lub czasowego najpóź-
niej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia 
do tego miejsca. – Zachęcam wszystkich 
mieszkańców gminy Strawczyn, którzy 
jeszcze nie dopełnili formalności, do 
odwiedzenia urzędu i sformalizowania 
spraw związanych z meldunkiem. Wyż-
szy budżet gminy, to nasze wspólne do-
bro, ponieważ oznacza więcej inwestycji 
na rzecz mieszkańców – podsumowuje 
wójt Tadeusz Tkaczyk.
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W Promniku odbył się I Mikołajkowy Turniej 
w Piłkę Nożną o Puchar wójta Gminy Strawczyn

Osiem drużyn piłkarskich zmierzyło swoje siły podczas pierwszej edycji Mikołajkowego Turnieju w Piłkę Noż-
ną o Puchar Wójta Gminy Strawczyn w Promniku. Zwycięzcą zmagań został team Granat Borki, a najlepszy 
strzelcem ogłoszono Karola Pańczyka z drużyny OSP.

Mi ł ośnic y pi ł k i  nożnej ,  pomimo 
mało sprzyjającej aury i panującej 

pandemii koronawirusa nie zwalniają 
tempa i rozgrywają kolejne mecze. – 
Sport to zdrowie, jest to dawne polskie 
porzekadło, o którym słyszał już chyba 
każdy. I jest w nim mnóstwo prawdy. 
Sport hartuje organizm i zwiększa jego 
odporność, dzięki czemu lepiej radzi 

sobie z wszelkiego rodzaju infekcjami. 
Dlatego tak mocno propagujemy ruch, 
bo wiemy, że w dobie pandemii koro-
nawirusa odporność organizmu jest na 
wagę złota. Oczywiście nie każdy musi 
grać w piłkę nożną, ale zachęcamy do 
jakiejkolwiek aktywności, czy to nordic 
walking, czy bieganie, czy po prostu 
zwykłe spacery, z pewnością dobrze to 

wpłynie zarówno na ciało, jak i ducha, 
bo sport to także lepsze samopoczucie 
psychiczne – podkreśla Karol Picheta, 
zastępca wójta gminy Strawczyn. 

W Mikołajkowym Turnieju wystarto-
wało osiem drużyn: Granat Borki, Wól-
ka Kłucka, Top Spin Promnik – junior 
i senior, Lechia Strawczyn, Koko Dżam-
bo, Sparta Strawczynek i OSP. Sędzią 
turnieju był Piotr Kaczmarczyk. 

Zwycięstwo w karnych
Po bardzo wyrównanej walce zwy-

cięzcą turnieju i  zdoby wcą Pucharu 
Wójta Gminy Strawczyn została dru-
żyna Granat Borki. W ostatnim star-
ciu wygrała w rzutach karnych. Drugie 
miejsce zdobyła drużyna Sparta Straw-
czynek, trzecie OSP, a czwarte Top Spin 
Promnik. Najlepszym strzelcem turnie-
ju został Karol Pańczyk z drużyny OSP.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
w  turnieju otrzymali puchar y. Każ-
dy z zawodników otrzymał natomiast 
pamiątkowe dyplomy. Wręczył je za-
stępca wójta gminy Strawczyn Karol 
Picheta. – Gratuluję zwycięzcom i dzię-
kuję wszystkim drużynom za udział 
w zmaganiach. Już samo podjęcie wy-
zwania jest zwycięstwem samym w so-
bie. Zapraszam również do udziału 
w zbliżającym się Turnieju Sylwestro-
w ym, któr y zaplanowany jest na 27 
grudnia – podsumował zastępca wójta 
Karol Picheta. 

terów czy używek – podkreślił prezes klubu 
Łukasz Handzel.

Symbolicznym zakończeniem sezonu je-
siennego było wręczenie zawodnikom no-
wych dresów. W imieniu samorządu gminy 
Strawczyn przekazał je zastępca wójta Karol 
Picheta. – Gratuluję zawodnikom zaangażo-
wania w treningi i mecze, a kierownictwu 
klubu za starania o jego ciągły rozwój. Sport 
jest bardzo ważny w życiu wielu osób, a te-
raz, w dobie pandemii szczególnie istotny 
dla zachowania dobrej kondycji fizycznej 
i zdrowia. Życzę wszystkim sukcesów i sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy – powiedział 
zastępca wójta Karol Picheta. 

Warto przypomnieć, że Lechia Straw-
czyn to 44 zawodników, którzy rozpo-
czynają przygotowania do sezonu wio-
sennego. -  Obecnie zajmujemy piąte 
miejsce w tabeli w klasie A , mamy 6 
punktów straty do lidera. W planach 
jest wzmocnienie drużyny na wiosnę. 
Trenujemy dwa razy w tygodniu plus 
treningi indywidualne i mecze. Zamie-
rzamy na wiosnę walczyć o awans - za-
powiedział Mirosław Gałęziowski, tre-
ner Lechii Strawczyn.

Optymistycznie w nowy sezon wcho-
dzi także kierownik klubu Lechia Straw-
czyn Bogdan Woźniak, który piastuje 

tę funkcję już od 15 lat. - W tej chwili 
zajmujemy piąte miejsce w tabeli, do 
mistrza brakuje nam zaledwie 6 punk-
tów. Przy dobrej mobilizacji uda się tę 
stratę nadrobić. Chłopcy są zaawan-
sowani, poświęcają się na treningach 
i angażują w nie, liczymy więc, że uda 
nam się skutecznie powalczyć i wierzę, 
że mamy duże szanse na zwycięstwo. 
I tego sobie na nowy sezon życzymy. 
Liczymy też, że pandemia szybko się 
skończy i kibice będą mogli wrócić na 
trybuny, bo jest to dla nas dodatkowy, 
bardzo ważny zawodnik – podsumował 
kierownik Bogdan Woźniak. 



s. 16

Miesięcznik Samorządowy Gminy Strawczyn

Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego

Wicemarszałek 

Renata Janik

zczęśliwych, zdrowych, kojących 
i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia 
pragnę życzyć Państwu w tym wyjątkowym 
i trudnym czasie. 
Oby Nowy Rok przyniósł nam powrót 
do spotkań i radości z nich płynących.


