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Oddajemy w Państwa ręce kolejny nu-
mer samorządowego pisma „Ziemi 

Strawczyńskiej”, za pośrednictwem które-
go chcemy przekazać Państwu najważniej-
sze informacje dotyczące podejmowanych 
działań i realizowanych inwestycji, a także 
funkcjonowania naszej gminy.

W ostatnim czasie z prawdziwym nie-
pokojem wszyscy patrzymy na medialne 
doniesienia z kraju i ze świata dotyczące 
rozwoju epidemii COVID-19. Niestety, ko-
ronawirus dotyka coraz więcej ludzi i już 
cała Polska znalazła się w strefi e czerwo-
nej, a rząd wprowadza w związku z tym 
coraz więcej obostrzeń. Dbając o bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców my rów-
nież musieliśmy wprowadzić ogranicze-
nia związane z funkcjonowaniem Urzędu 
Gminy Strawczyn oraz jednostek podle-
głych, o czym ze szczegółami przeczytacie 
Państwo w niniejszym wydaniu. Niestety, 
znaczny wzrost zachorowań na Covid-19 
dotknął także personel medyczny, pracu-
jący w Ośrodkach Zdrowia w Strawczynie 

i Oblęgorku. Stąd też obsada pracowników 
została znacznie zmniejszona. Apelujemy 
do Państwa o wyrozumiałość w tym trud-
nym dla nas wszystkich czasie. 

Epidemia nabiera tempa i bardzo waż-
ne jest, aby użyć teraz wszelkich dostęp-
nych środków zapobiegawczych, które po-
mogą zminimalizować rozprzestrzenianie 
się koronawirusa na terenie naszej gminy. 
Stąd też decyzja o wznowieniu dezyn-
fekcji gminy. Druhowie ochotnicy po raz 
kolejny odkazili przystanki, chod-
niki, parkingi oraz tereny przy 
prowadzonych działalnościach 
gospodarczych, między innymi 
przy sklepach. Zapewniam też, 
że będziemy sukcesywnie kon-
tynuować dezynfekcję gminy 
tak długo, jak będzie 
to konieczne. 

Z a p e w n i a m 
jednocześnie, że 
w dobie korona-
wirusa samo-

rząd gminy Strawczyn nie zwalnia tempa, 
realizując kolejne zadania i podejmując 
ważne dla mieszkańców działania, z za-
chowaniem oczywiście wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Do użytku sukcesywnie 
oddajemy nowe kilometry dróg i inne 
ważne inwestycje, które są realizowane 
zgodnie z planem. Stabilna i rzetelna pra-
ca pozwoliła nam także na pozyskanie ko-
lejnych środków zewnętrznych na bardzo 
ważne zadania. Nasz wysiłek ponownie 
został doceniony na arenie ogólnopolskiej, 

a gmina Strawczyn znalazła się na dru-
gim miejscu najlepszych gmin w kraju 
według rankingu „Perły Samorządu”. 

O tym wszystkim można przeczy-
tać w nowym wydaniu „Ziemi Straw-

czyńskiej”, do zapoznania się z któ-
rym serdecznie Państwa 

zachęcam, życząc miłej 
lektury.

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
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Znaczny wzrost zachorowań na Covid-19 dotknął także personel medyczny, pracujący w Ośrod-
kach Zdrowia w Strawczynie i Oblęgorku. W najbliższych dwóch tygodniach obsada pracowników, 
obsługujących pacjentów, siłą rzeczy będzie poważnie zmniejszona. Stąd prośba do pacjentów o:

• rejestrowanie się do lekarza tylko przez telefon i tylko w pilnych przypadkach, dla bezpieczeń-
stwa własnego i pracującego personelu,

• przychodzenie punktualnie na umówioną godzinę do lekarza - w maseczkach, zakrywających 
usta i nos, dezynfekcję rąk przy wejściu do przychodni, poddanie się pomiarowi temperatury 
ciała,

• informowanie personelu w trakcie rozmowy telefonicznej o objawach choroby: kaszel, katar, 
ból mięśni, ból głowy, duszność, utrata węchu lub/i smaku,

• powtarzanie recept poprzez wrzucanie kartki z opisem do skrzynki przed wejściem do przy-
chodni; opis powinien zawierać: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, nr telefonu, dokładny zestaw 
leków i datę wrzucenia kartki - dzięki temu zmniejszy się czas blokowania linii telefonicznej,

• nieodkładanie powtórzenia recepty na ostatnią chwilę, a wrzucenie kartki kilka dni przed 
wyczerpaniem się zapasu leków, ponieważ czas wystawienia recepty może się wydłużyć.

W tych ciężkich dla wszystkich dniach prosimy pacjentów o wyrozumiałość i odrobinę empatii.

Apel do pacjentów SZOZ w Strawczynie

Samorząd gminy Strawczyn walczy z COVID-19. 
Ruszyła kolejna tura odkażania terenu

W gminie Strawczyn po raz kolejny zostały odkażone przystanki, chodniki, parkingi oraz tereny przy prowa-
dzonych działalnościach gospodarczych, między innymi przy sklepach. Ma to zapobiegać rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa i chronić mieszkańców przed zakażeniem. 

Wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tka-
czyk podjął decyzję o kolejnym eta-

pie odkażania gminy. – Epidemia nabiera 
tempa. Bardzo ważne jest, aby użyć teraz 
wszelkich dostępnych środków zapobie-
gawczych, które pomogą w jej zatrzyma-
niu. Uważam, że dbanie o bezpieczeństwo 
mieszkańców, to obowiązek każdego sa-
morządu. Stąd decyzja o ponownym od-
każaniu gminy – mówi wójt Tadeusz Tka-
czyk.

Gmina zdezynfekowana
22 października, wieczorem na ulice 

gminy Strawczyn wyjechali strażacy z 
OSP w Promniku i z OSP w Strawczynie, 

którzy pracując blisko osiem godzin prze-
prowadzili akcję dezynfekcji newralgicz-
nych miejsc, czyli takich, gdzie bywa wiele 
osób i ryzyko zakażenia jest największe. 
Środkiem dezynfekującym zostały spry-
skane przystanki autobusowe, chodniki, 
parkingi wejścia do zakładów pracy czy 
sklepów. W odkażaniu czynny udział brał 
również zastępca wójta gminy Strawczyn 
Karol Picheta, który także jest strażakiem. 
– Pierwsze akcje odkażania w naszej gmi-
nie były prowadzone już w kwietniu. Dla-
tego dziś doskonale wiemy, jakie ilości 
płynu dezynfekującego są potrzebne i jak 
sprawnie przeprowadzić te prace – infor-
muje zastępca wójta Karol Picheta. 

Środek bezpieczny dla ludzii zwierząt
Do odkażania gminy wykorzystywa-

ny jest specjalny płyn dezynfekujący. Co 
ważne, działa on już po pięciu minutach 
od rozprowadzenia go na powierzchni. 
Zabija niemal wszystkie bakterie oraz wi-
rusy i jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt. 
- Jest to płyn powszechnie wykorzysty-
wany do dezynfekcji basenów. Jego uży-
cie do celów odkażania gminy Strawczyn 
konsultowaliśmy ze Stacją Sanitarno-E-
pidemiologiczną – podkreśla zastępca 
wójta Karol Picheta. 

Warto dodać, że strażaków prze-
prowadzających dezynfekcję w gminie 
Strawczyn eskortowała miejscowa po-
licja, która zadbała zarówno o bezpie-
czeństwo druhów, jak i pieszych oraz 
kierowców poruszających się w pobliżu 
prowadzonych działań. 

Przypomnijmy, pierwsza dezynfekcja 
miejsc publicznych w gminie Strawczyn 
odbyła w kwietniu tego roku. Odkażono 
wtedy przystanki autobusowe i ich naj-
bliższe otoczenie. Jeszcze w kwietniu zde-
cydowano o dezynfekcji kolejnych miejsc, 
tych o największym natężeniu pieszych 
we wszystkich miejscowościach gminy 
Strawczyn. Akcję regularnie powtarzano.



s. 5

Nr 7 (213) październik 2020

Gmina Strawczyn oraz wójt Tadeusz Tkaczyk na drugim 
miejscu w kraju w rankingu „Perły Samorządu 2020”

Miano Pereł Samorządu trafi a do tych, 
którzy nie tylko doskonale realizują 

powierzone zadania, ale również w inspi-
rujący i ambitny sposób odnoszą się do 
kluczowych wyzwań społecznych, środo-
wiskowych i zapewniają tym samym po-
nadprzeciętną jakość życia mieszkańcom 
danego terenu. 

Nagrody przydzielane są w podziale na: 
gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta 
do 100 tysięcy i miasta powyżej 100 tysię-
cy. Kapituła przygląda się działalności ich 
samorządów w różnych obszarach: zarzą-
dzania gminą i fi nansami, przestrzeni i in-
frastruktury, gospodarki i pracy, oświaty 
i wychowania, zdrowia, transportu publicz-
nego, inteligentnego zarządzania, gospo-

VIII edycja ogólnopolskiego rankingu „Perły Samorządu” za nami. Kapituła doceniła samorządy i włodarzy wy-
różniających się jakością zarządzania i stałym podnoszeniem komfortu życia mieszkańców na danym terenie. 
Wśród laureatów znalazł się wójt Tadeusz Tkaczyk, który otrzymał drugie miejsce w kraju w kategorii najlep-
szego włodarza gminy wiejskiej. Drugie miejsce przyznano także gminie Strawczyn w kategorii gmin wiejskich. 

darki odpadami, a także klimatu i jakości 
powietrza. Zajęcie najwyższych miejsc 
w każdej z kategorii jest szczególnym osią-
gnięciem, ponieważ oznacza to, że dobry 
włodarz w bezpośredni sposób wpływa na 
wyniki zarządzanej przez siebie gminy. 

Gmina Strawczyn ponownie wśród 
najlepszych

W tym roku zaszczytne drugie miejsce 
w kraju w kategorii gmin wiejskich otrzyma-
ła gmina Strawczyn. – To ogromny sukces 
całego samorządu gminy Strawczyn. Na-
groda jest zwieńczeniem zaangażowania 
pracowników urzędu i podległych mu jed-
nostek, którym bardzo dziękuję za dobrą 
współpracę. Jestem przekonany, że pomi-

mo trudnego czasu pandemii nie zwolnimy 
tempa i będziemy w dalszym ciągu dokła-
dali wszelkich starań, aby gmina Straw-
czyn mogła się stale rozwijać i wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom jej mieszkańców 
– powiedział Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy 
Strawczyn. 

Drugi najlepszy włodarz w kraju
Po raz kolejny w rankingu Perły Samo-

rządu zostali też wybrani najlepsi w kraju 
włodarze samorządów. W kategorii wło-
darza gminy wiejskiej drugie miejsce zajął 
wójt Tadeusz Tkaczyk. – Jest to wyjątkowe 
wyróżnienie, ponieważ świadczy o tym, 
że wizja rozwoju gminy, którą od wielu lat 
staram się wcielać w życie jest słuszna i za-
uważalna nie tylko w skali województwa, 
ale też w skali kraju. Cieszę się, że kierunek, 
który obraliśmy przynosi wymierne efekty 
w postaci realizowanych kolejnych dużych 
i ważnych dla mieszkańców inwestycji, 
takich, które sprawiają, że na tym terenie 
żyje się lepiej – podsumował wójt Tadeusz 
Tkaczyk. 

Finałowa gala rankingu była częścią od-
bywającego się po raz czwarty Kongresu 
Perły Samorządu. Patronat nad wydarze-
niem objęli: Ministerstwo Rozwoju, Mini-
sterstwo Klimatu, Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Narodowy Insty-
tut Samorządu Terytorialnego.

Trwa budowa windy dla osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Samorząd gminy Strawczyn wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Sukcesywnie stara 
się likwidować bariery, które ciężko im samodzielnie pokonywać. Obecnie w trakcie budowy jest winda 
w budynku Urzędu Gminy. Inwestycja będzie dofi nansowana ze środków PFRON-u.

Trwa budowa windy dla osób z defi cy-
tami ruchowymi, która ma im pomóc 

w przemieszczaniu się pomiędzy piętra-
mi budynku Urzędu Gminy w Strawczy-
nie. W ramach zadania zostanie zmoder-
nizowana tu także łazienka. Samorząd 
gminy Strawczyn pozyskał na ten cel 
znaczące dofinansowanie zewnętrzne. 

Pomoc fi nansowa została przyznana ze 
środków PFRON-u w ramach realizowa-
nego przez samorząd powiatu kielec-
kiego „Programu wyrównywania róż-
nic między regionami III”. - Schody dla 
osób z defi cytami ruchowymi są często 
barierą nie do pokonania. Do tej pory 
urzędnicy schodzili na parter budynku, 
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Gmina Strawczyn z kolejnym dofinansowaniem 
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej

Z początkiem października w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach została podpisana umowa dotycząca 
dotacji dla gminy Strawczyn. Zostanie ona przeznaczona na realizację projektu z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej. Mowa o rozbudowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Promnik. 

2 kilometr y sieci kanalizac yjnej 
w Promniku

Umowę dotyczącą dofinansowania 
swoim podpisem sygnował wójt 

gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk , 
a ze strony Urzędu Marszałkowskie-
go marszałek Andrzej Bętkowski oraz 
członek Zarządu Województwa Ma-
rek Jońca. – Bardzo mocno stawiamy 
na uporządkowanie gospodarki wod-
no-kanalizacyjnej na terenie gminy 
Strawczyn. Jesteśmy jedną z niewielu 
gmin w województwie świętokrzyskim, 
które są skanalizowane niemal w stu 
procentach. Co ważne, zakończyliśmy 
niedawno budowę bardzo nowoczesnej 
oczyszczalni ścieków. Dotychczasowe 
inwestycje zostały zrealizowane dzięki 
bardzo znaczącym środkom zewnętrz-

aby ułatwić osobom niepełnosprawnym 
załatwienie spraw, w jakich się do nas 
zgłaszały. Widzimy te utrudnienia i sta-
ramy się wychodzić im naprzeciw, stąd  
budowa windy. Umożliwi ona osobom 
niepełnosprawnym poruszanie się po 
całym urzędzie, co z pewnością będzie 
dla nich o wiele bardziej komfortowe, niż 
dotychczasowe rozwiązania – informu-
je Karol Picheta, zastępca wójta gminy 
Strawczyn. 

Zakupili mikrobus dla 
niepełnosprawnych

nym, które udało nam się na te cele 
pozyskać. Cieszę się, że po raz kolej-
ny trafi do nas dotacja, która pomoże 
postawić przysłowiową kropkę nad „i” 
w tym obszarze – mówi wójt Tadeusz 
Tkaczyk. 

W ramach otrzymanego dof inan-
sowania w miejscowości Promnik po-
wstanie odcinek sieci kanalizacji sani-
tarnej o długości 2 km. Z ulepszonej 
infrastruktury kanalizacyjnej docelo-
wo skorzysta 52 odbiorców. - Notuje-
my stały wzrost liczby mieszkańców 
w gminie Strawczyn. W związku z tym, 
że powstają kolejne gospodarstwa do-
mowe, zapotrzebowanie w zakresie go-
spodarki wodno-kanalizacyjnej ciągle 
rośnie. Dlatego nie zamierzamy zwal-
niać w tempa tym obszarze i planuje-

my ciągle inwestować w nowoczesność 
i podnoszenie komfortu życia lokalnej 
społeczności – podkreśla wójt Tadeusz 
Tkaczyk. 

Wartość całkowita zadania to blisko 
850 tysięcy złotych, a wysokość dofi-
nansowania wyniesie ponad 400 tysię-
cy złotych.

Duże inwestycje dobiegły końca
Przypomnijmy, we wrześniu tego 

roku w gminie Strawczyn zakończy-
ła się budowa oczyszczalni ścieków 
w Korczynie wraz z budową kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Korczyn 
i Akwizgran. Inwestycja kosztowała po-
nad 20 milionów złotych i była krokiem 
milowym w stronę unowocześnienia 
gospodarki wodno-kanalizacyjnej na 
tym terenie, zdecydowanie odznacza-
jącym się w skali województwa. Warto 
dodać, że tutejszy samorząd pozyskał 
na ten cel wielomilionowe dofinanso-
wanie zewnętrzne. 

Dobiegły też końca prace budowlane 
i montażowe nad przebudową i remon-
tem stacji uzdatniania wody w Straw-
czynie. To bardzo ważna dla lokalnej 
społeczności inwestycja. Zadanie opie-
wało na ponad 2 miliony 400 tysięcy 
złotych. Część kwoty pokryło dofinan-
sowanie zewnętrzne pozyskane w ra-
mach rewitalizacji gminy Strawczyn 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego.

Warto przypomnieć, że we wrześniu 
tego roku samorząd gminy Strawczyn 
zakupił 9-osobowy mikrobus do prze-
wozu osób niepe łnosprawnych. Na 
ten cel pozyskał 69 tysięcy dof inan-
sowania z tego samego programu, z 
którego pochodzą środki na budowę 
windy. Całkowity koszt zakupu to 124 
tysiące 845 złotych. - Gmina zapewnia 
bezpłatny transport i opiekę w czasie 
przewozu dzieci z niepełnosprawno-
ściami uczęszczającymi do ośrodków 
umożliwiających rehabilitację. Ponadto 
mikrobus dla dzieci z niepełnospraw-

nościami da możliwość rehabilitacji w 
specjalistycznych ośrodkach, które są 
umiejscowione poza terenem gminy. 
Dzięki własnemu pojazdowi  stworzymy 
też możliwość i zapewnimy odpowied-
nie warunki do transportu osób z nie-
pełnosprawnościami w różnym wieku, 
które korzystają z realizowanych poza 
terenem gminy zajęć rehabilitacji spo-
łeczno-zawodowej. Teraz mamy już do 
dyspozycji bardzo wygodny samochód, 
który z pewnością będzie dobrze słu-
żył osobom niepełnosprawnym – mówi 
wójt gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk.
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Ponad milion złotych dofi nansowania na budowę 
sali gimnastycznej w Rudzie Strawczyńskiej

5 października w Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej odbyło się uroczyste spotkanie dotyczące 
rozbudowy tej placówki. Dobrą informację o przyznaniu dotacji z Ministerstwa Sportu w ramach programu 
„Sportowa Polska” na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych przekazała wiceminister Anna Krupka. 
Resort przeznaczył na ten cel ponad 1 milion 187 tysięcy złotych.

Ta informacja z całą pewnością ucie-
szy społeczność szkolną w Rudzie 

Strawczyńskiej. Po latach wyczekiwań 
nareszcie powstanie tu nowoczesna 
sala gimnastyczna wraz z zapleczem 
dydaktycznym. - Mamy do przekazania 
bardzo dobrą wiadomość. Do gminy 
Strawczyn trafi ponad milion złotych 
dofinansowania na rozbudowę szko-
ły w Rudzie Strawczyńskiej. Powstanie 
tu funkcjonalna sala gimnastyczna, 
w której uczniowie będą mogli rozwijać 
i kształtować swoje umiejętności spor-
towe – mówiła wiceminister Anna Krup-
ka, której zdaniem rozbudowa szkoły 
zdecydowanie przyczyni się do podnie-
sienia jakości kształcenia. 

Resort przeznaczył na budowę sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem dy-
daktycznym ponad 1 milion 187 tysię-
cy złotych. Za wsparcie, które popłynie 
do gminy Strawczyn podziękował wójt 
gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk. – 
Dziękuję za to ogromne wsparcie. Daje 
nam to zielone światło do rozpoczęcia 
realizacji inwestycji. Ruszają już przy-
gotowania do głoszenia przetargu na 

wyłonienie wykonawcy. Mam nadzieję, 
że wszystko pójdzie sprawnie i już od 1 
września 2022 roku dzieci będą mogły 
korzystać z nowego obiektu – powie-
dział wójt Tadeusz Tkaczyk.

Zakres prac inwestycyjnych będzie 
bardzo szeroki. Oprócz Sali gimna-
stycznej ma tu też powstać zaplecze 
dydaktyczno-wychowawcze. Obszar 
zabudowy wyniesie ponad 700 metrów 
kwadratowych, przy czym sala gim-
nastyczna będzie miała 480 metrów 
kwadratowych. Według wstępnych sza-
cunków inwestycja będzie kosztowa-
ła ponad pięć milionów złotych, część 
kosztów pokryje dotacja, a pozosta-
łe zostaną opłacone z budżetu gminy 
Strawczyn. 

Jak podkreślał obecny podczas wy-
darzenia senator Krzysztof Słoń, Szkoła 
Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej to 
placówka z ogromnym potencjałem roz-
wojowym. - Dziękujemy panu wójtowi za 
zabiegi, dzięki którym ponad milionowe 
środki zasilą tę bardzo ważną inicjaty-
wę. Gmina Strawczyn rozwija się w każ-
dym kierunku, również rozbudowy in-

frastruktury społecznej. Mam nadzieję, 
że wspólne zabiegi ministerstwa i gminy 
w krótkim czasie doprowadzą do po-
wstania nowego obiektu sportowego – 
powiedział senator Krzysztof Słoń. 

Podziękowania dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do spełnienia marzenia 
nie tylko uczniów, ale całej społeczno-
ści, złożyła dyrektor szkoły Agnieszka 
Prędota-Gad. – W  imieniu własnym, 
grona pedagogicznego, pracowników 
szkoły, rodziców, a przede wszystkim 
uczniów, dziękuję za wszelkie działania, 
jakie są podejmowane na rzecz naszej 
szkoły. Dziękuję za ogromne zaanga-
żowanie w to, aby placówka mogła się 
rozwijać. Wspólne działania przedsta-
wicieli ministerstwa oraz władz gminy 
Strawczyn sprawiły, że nareszcie bę-
dziemy mieć obiekt sportowy na miarę 
naszych czasów – podsumowała dyrek-
tor Agnieszka Prędota-Gad, składając 
podziękowania na ręce wiceminister 
Anny Krupki, senatora Krzysztofa Słonia 
oraz wójta gminy Strawczyn Tadeusza 
Tkaczyka.  

Agnieszka Olech
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Maseczki, przyłbice, rękawiczki i pły-
ny dezynfekujące – pomoc rzeczo-

wa o wartości 101 tysięcy złotych trafi 
do gminy Strawczyn. 28 września w Sta-
rostwie Powiatowym w Kielcach została 
podpisana w tym celu stosowna umowa. 
Parafował ją wójt gminy Strawczyn Ta-
deusz Tkaczyk. – Cieszymy się, że otrzy-
mamy tak znaczące wsparcie rzeczowe, 
w postaci środków ochrony osobistej. 
Doposażą one jednostki i  instytucje 
z terenu gminy Strawczyn i będą chronić 
osoby szczególnie narażone przed zaka-
żeniem koronawirusem – mówił wójt Ta-
deusz Tkaczyk. 

Środki zostaną przeznaczone w ra-
mach realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach projektu pod 

nazwą „Powiat Kielecki w walce z ko-
ronawirusem SARS-CoV-2 – działania 
zmierzające do przeciwdziałania i zwal-
czania epidemii”. Program otrzymał do-
finansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Wsparcie finansowe wyniesie w sumie 
ponad 6 milionów złotych. – Cieszę 
się, że wsparcie, które przekazaliśmy 
dla Starostwa Powiatowego w Kielcach 
zostało tak sprawnie rozdysponowa-
ne. Pomocą uda się objąć ponad 200 
podmiotów z powiatu. Będą to między 
innymi szpitale, placówki podstawowej 
opieki zdrowotnej, domy opieki, szkol-
ne schroniska młodzieżowe czy służby 

mundurowe, jak policja, państwowa 
straż pożarna i druhowie OSP – powie-
działa Renata Janik, wicemarszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego.

Całkowita wartość projektu to po-
nad 7 milionów 300 tysięcy złotych. Aż 
6 milionów 300 tysięcy złotych pocho-
dzi z unijnego dofinansowania. Podczas 
spotkania z samorządowcami starosta 
kielecki Mirosław Gębski podkreślał, 
że z tej kwoty zostały zakupione środ-
ki ochrony osobistej o łącznej wartości 
około dwóch milionów złotych. Zostaną 
one rozdysponowane do dziewiętnastu 
gmin powiatu kieleckiego, w tym do gmi-
ny Strawczyn. – To bardzo duże wparcie, 
za które dziękujemy Zarządowi Powiatu 
– podsumował wójt Tadeusz Tkaczyk.  

Gmina Strawczyn otrzyma środki ochrony przed 
koronawirusem warte ponad 100 tysięcy złotych

Trwa walka o zatrzymanie rozprzestrzeniania koronawirusa. Samorządy pozyskują środki na zakup maseczek, 
przyłbic i płynów dezynfekujących dla jednostek i instytucji ze swoich terenów. Dzięki dobrej współpracy na 
różnych szczeblach do gminy Strawczyn trafi pomoc rzeczowa mająca pomóc w przeciwdziałaniu COVID-19. 
Jej wartość to ponad 100 tysięcy złotych. 
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Taras widokowy i edukacyjny plac zabaw 
na Górze Sieniawskiej

W gminie Strawczyn powstało bardzo atrakcyjne miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Piękne wido-
ki, wiata z ławkami, miejsce na grill i ognisko, a nawet sanitariaty, a obok nowo powstały, edukacyjny plac zabaw 
z ciekawymi eksperymentami. Mowa o Górze Sieniawskiej i tarasie widokowym wraz z przyległą infrastrukturą. 

Piękne widoki

Góra Sieniawska ma wysokość 449 m 
n.p.m. Prowadzi przez nią najdłuż-

szy szlak turystyczny w Górach Świę-
tokrzyskich – czerwony Główny Szlak 
Świętokrzyski im. Edmunda Massalskie-
go.  Znajduje się tu taras o wysokości 
6 metrów. Powierzchnia jego podestu 
wynosi 48 metrów kwadratowych. Roz-
ciąga się stąd wspaniały widok między 
innymi na Kielce, Padół Strawczyński, 
Małogoszcz, Bukową i pobliskie kościoły. 
Przy dobrej pogodzie widać też zamek 
w Chęcinach i w oddali Pasmo Zgórskie. 
Znakomicie widoczna jest cała gmina 
Strawczyn i jej charakterystyczne punk-
ty: zalew czy Centrum Sportowo-Rekre-
acyjne OLIMPIC w Strawczynku.

Zagospodarowany teren
Przy wyremontowanym tarasie wido-

kowym ciekawie zagospodarowano po-
bliski teren. Stanęły tu drewniane ławki, 
altanka, stworzono też miejsce do roz-
palania grilla lub ogniska. Nie zapomnia-
no oczywiście o stojakach do rowerów, 
ponieważ Górę Sieniawską chętnie od-
wiedzają przejeżdżający tędy rowerzy-
ści. Jest tu też zaplecze sanitarne, czyli 
wygodne łazienki.   

Zabawa z powietrzem
W ostatnim czasie ulokowano tu 

kolejną atrakcję, jeden z przystanków 
wchodzących w skład nowo powsta-
łej ścieżki dydak t yczno-prz yrodni -
czej. Nosi on nazwę „Zabawa z po-
wietrzem”. Urządzenia, które zostały 
zamontowane służą do eksperymen-
tów z wiatrem i dźwiękiem. Stanęły 
tu: kompas, wiatromierz, przyrządy 
do zabaw y w  g ł uchy te le fon ,  c z y -
li komunikacji bez prądu, litofon do 
eksperymentów z dźwiękiem, armata 
powietrzna, ksylofon, szumiące rury, 
telefon paraboliczny, panel muzycz-
ny, a także urządzenia „ucho słonia” 
i   „spóźniony dźwięk ”. – Serdecznie 
zapraszamy do odwiedzania Gór y 
S ieniawsk ie j ,  gdzie g warantujemy 
piękne widoki, komfortowe zaplecze 
rekreac y jne, a le i   ś wietną zabawę 
przy przeprowadzaniu eksperymen-
tów. Zachęcamy też do spaceru całą 
ścieżką dydakt yczno-przyrodniczą, 
k tóra ma swój początek w Oblęgor-
ku. Jest to jedyna tego typu atrakcja 
w regionie i z pewnością war to po-
znać jej tajemnice – podsumowuje 
Karol Picheta, zastępca wójta gminy 
Strawczyn. 



s. 10

Miesięcznik Samorządowy Gminy Strawczyn

Szkoła podstawowa w Chełmcach zrealizuje ciekawy 
projekt. Umowa na duże dofinansowanie podpisana!

„Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” – projekt pod taką nazwą będzie realizowany w szkole pod-
stawowej w Chełmcach. W jego ramach uczniowie wezmą udział w ciekawych dodatkowych zajęciach 
poszerzających ich wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz 
języków: angielskiego i niemieckiego. Na realizację programu pozyskano blisko 400 tysięcy dofinansowania.

Dokument podpisany

28 września w Filharmonii Święto-
krzyskiej w Kielcach została pod-

pisana umowa na wsparcie kształcenia 
podstawowego w zakresie kompetencji 
kluczowych w ramach projektu „Akade-
mia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”, 
którego beneficjentem jest szkoła pod-
stawowa w Chełmcach. Dokument swo-
imi podpisami parafowali: wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego Renata 
Janik oraz wójt gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk. – Bardzo cieszę się, że mogliśmy 
wesprzeć kolejny wartościowy projekt, 
który wzbogaci jakość kształcenia mło-

Drogi powiatowe w gminie Strawczyn zostały wyremontowane
Trzy drogi o łącznej długości ponad czterech kilometrów zostały oddane do użytku. Nową nawierzchnię 
zyskały trasy w miejscowościach: Chełmce, Bugaj i Oblęgór. Są to odcinki, na których potrzeba popra-
wy bezpieczeństwa była zgłaszana przez mieszkańców. Inwestycje otrzymały znaczące dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

Drogi oddane do użytku

Oficjalne otwarcie dróg miało miejsce 
1 października. Symboliczną wstęgę 

przecinali: starosta kielecki Mirosław Gęb-
ski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kielcach Zbigniew Wróbel, wójt gminy 
Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, zastępca 
wójta Karol Picheta oraz dyrektor SCKiS 
w Strawczynie, a także radny powiatowy 
Łukasz Woźniak. 

Jak podkreślał starosta Mirosław Gęb-
ski, łączna wartość inwestycji to 2,6 mln 
złotych. - Modernizacja tych trzech dróg 
zdecydowanie zwiększyła komfort podró-
żowania nie tylko dla mieszkańców gminy 
Strawczyn, ale także całego powiatu kielec-
kiego – mówił starosta Mirosław Gębski. 

Jest bezpieczniej
O potrzebie przebudowy dróg mówił 

wójt Tadeusz Tkaczyk. – O remont tych nie-
bezpiecznych odcinków dróg mieszkańcy 
apelowali już od dłuższego czasu. Dlatego 
cieszę się, że inwestycje udało się sprawnie 
wykonać i oddać do użytku bezpieczniejsze 
i bardziej komfortowe drogi – podkreślał 
wójt Tadeusz Tkaczyk.

Szeroki zakres prac
Zakres prac remontowych był bardzo 

szeroki. W ich ramach w miejscowościach 
Bugaj ul. Słoneczna na odcinku 800 me-
trów i Chełmce ul. Nad Rzeczką, na odcinku 
2 kilometrów przeprowadzono gruntowną 
przebudowę. Położono nową nawierzchnię, 

umocniono pobocza, oczyszczono rowy 
oraz ustawiono stalowe bariery ochronne. 
Całkowity koszt pracy wyniósł 881 tysię-
cy złotych. 80% tej kwoty zostało pokryte 
z dofinansowania przyznanego w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

W miejscowości Oblęgór ul. Pogodna 
przebudowano odcinek o długości 1 kilome-
tra 270 metrów. Wraz z nową drogą powstał 
tu też chodnik z kostki betonowej i bezpiecz-
ne przejście dla pieszych. Wartość inwestycji 
wyniosła 1 mln 784 tysiące złotych. Dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
pokryło 80% tej kwoty i wyniosło 1 milion 
427 tysięcy złotych. Resztę sfinansowały 
samorządy powiatu kieleckiego oraz gminy 
Strawczyn ze swoich budżetów.



s. 11

Nr 7 (213) październik 2020

Zdobywają nowe umiejętności

K lub Seniora w Oblęgorze pomimo 
pandemii nie zwalnia tempa i pręż-

nie działa. Oprócz licznych i różnora-
kich zajęć, jak warsztaty krawieckie, 
kulinarne, muzyczne i decoupage uczą 
się malować ogniem na drewnie, czy-
li pirografii. – W zajęciach z pirografii 
uczestniczymy od niedawna, ale już 
widać pierwsze efekty. Jest to dość 
trudna metoda przenoszenia obrazów 
na drewno za pomocą wypalarki, którą 
kupiliśmy specjalnie do tego celu – in-
formuje Aneta Gaweł, opiekun Klubu 
Seniora w Oblęgorze. 

Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą 
w zajęciach z pirograf ii. Jak podkre-
śla Aneta Gaweł, są to warsztaty do-
skonale wpływające na ciało i umysł. 
Podczas wypalania obrazów seniorzy 
mogą się wyciszyć i zrelaksować, do-
skonaląc jednocześnie swoje zdolno-
ści manualne i  ćwicząc sprawność. 
– Szczególnie cieszy rozwijanie no-
wych umiejętności i tworzenie czegoś 
od podstaw. Seniorzy namalowane 
ogniem obrazy mogą zabrać do domu, 
pochwalić się nimi swoim bliskim lub 

W gminie Strawczyn seniorzy malują ogniem
Seniorzy z Klubu Seniora w Oblęgorze ciągle się uczą i zdobywają nowe umiejętności. Tym razem postawili 
na zgłębianie tajników pirografi i, czyli techniki pracy w drewnie, która polega na nanoszeniu na nie rysunków 
za pomocą ognia. Uczestnicy zajęć już  tworzą piękne dzieła.

dych osób. Z pewnością te środki będą 
dobrze wykorzystane z wielkim pożyt-
kiem dla strawczyńskich uczniów – mówi-
ła wicemarszałek Renata Janik. 

Wójt Tadeusz Tkaczyk podziękował 
za wsparcie. – Tak duże dofinansowa-
nie pozwoli zrealizować szeroki i bar-
dzo ciekawy projekt edukacyjny. Mło-
dzież będzie mogła poszerzać swoje 
kompetencje, co na pewno przełoży 
się na ich wyniki w nauce. Dziękuję za 
przekazanie szkole tak dużych środ-
ków finansowych – powiedział wójt Ta-
deusz Tkaczyk.

Blisko 400 tysięcy wsparcia
Dofinansowanie wyniesie 388 tysię-

cy 762 zł. Wsparcie będzie pochodziło 
z Unii Europejskiej ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego na lata 
2014 -2020 w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Głównym celem projektu jest pod-
niesienie szans edukacyjnych i przy-
szłej atrakc y jności na r ynku prac y 
uczniów SP w Chełmcach. Projekt ma 
im pomóc w opanowaniu kompetencji 
kluczowych: matematycznych i pod-
staw kompetencji naukowo-technicz-
nych, porozumiewania się w  języku 
obcym. Rozwijane będzie indywidual-
ne podejście do ucznia, szczególnie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
W ramach projektu będą stosowane ak-
tywizacyjne metody dydaktyczne oraz 
działania komplementarne, jak dopo-
sażenie placówki i podniesienie kompe-
tencji zawodowych nauczycieli szkoły.

Liczne działania
Realizacja projektu potrwa do 2022 

roku. Wśród przewidzianych działań znaj-
dą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
z przedmiotów humanistycznych, mate-
matyczno-przyrodniczych, języka angiel-

skiego i niemieckiego. Zorganizowane też 
będą szkolenia dla personelu dydaktycz-
nego poszerzające wiedzę z zakresu no-
woczesnych metod kształtowania wielu 
umiejętności u dzieci oraz doskonalące 
kompetencje wychowawcze w zakresie 
analizowania indywidualnych potrzeb 
i wpierania rozwoju osobistego uczniów.  
W ramach projektu utworzona zostanie 
również pracownia językowa, a pracow-
nie: przyrodnicza, matematyczna i kom-
puterowa będą doposażone w pomo-
ce dydaktyczne. - Dobrze, że placówki 
oświatowe z terenu gminy Strawczyn tak 
skutecznie sięgają po środki zewnętrzne. 
Dzięki nim uczniowie mogą się rozwijać 
i zdobywać nowe umiejętności – zazna-
czył Damian Gad, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Strawczyn.  

Całkowita wartość projektu to 440 
tysięcy 208 złotych. Dofi nansowanie wy-
niesie 388 tysięcy 762 zł, a wkład własny 
gminy Strawczyn 51 tysięcy 446 zł. 
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Baseny otwarte dla zawodników 
i uczniów

Według nowych wytycznych z krytych 
pływalni mogą korzystać te osoby, które 
przygotowują się do zawodów sporto-
wych, uczniowie w ramach zajęć lekcyj-
nych oraz uczestnicy grupowej nauki pły-
wania z instruktorem. Takie zasady weszły 
w życie 20 października. 

Co ważne, 6 grudnia na pływalni Olim-
pic odbędą się Mikołajkowe Zawody Pły-
wackie. Każdy, kto się do nich zgłosi i do-

kona opłaty wpisowej może korzystać 
z oferty basenu w ramach przygotowa-
nia do zmagań. W zawodach mogą wziąć 
udział dzieci, młodzież i dorośli.  Zawod-
nicy zmierzą swoje siły w ośmiu katego-
riach indywidualnych. Najlepsi zawodnicy 
zostaną nagrodzeni dyplomami oraz na-
grodami rzeczowymi. Zapisy do udziału 
w zawodach pływackich już ruszyły i po-
trwają do 3 grudnia. Chęć uczestnictwa 
można zgłaszać drogą mailową: sport@
strawczyn.pl lub w kasie pływalni. 

Tylko pływanie, bez dodatkowych 
atrakcji

N o w e z a s a d y  m ó w ią  o   t y m ,  że 
wszelkie atrakcje, k tóre był y do tej 
pory dostępne na basenie muszą po-
zostać w yłączone. W związku z  tym 
kryta pływalnia Olimpic oferuje na tę 
chwilę korzystanie z basenu sporto-
wego oraz basenu do nauki pływania. 
Sauna sucha, jacuzzi, łaźnia parowa 
oraz atrakcje znajdujące się w strefie 
rekreacji są nieczynne. Basen pozosta-
je zamknięty dla klientów indywidual-
nych.  

Zaostrzony reżim sanitarny
Każdy, kto zamierza korzystać z ba-

senu musi pamiętać o zaostrzonym 
rygorze sanitarnym. Wszyscy klienci 
wchodzący na obiekt i wychodzący zo-
bowiązani są do dezynfekowania dło-
ni korzystając z ogólnodostępnych tu 
dozowników i płynów do dezynfekcji. 
Na terenie obiektu, poza strefą niecki 
basenowej i pryszniców, obowiązuje 
nakaz zasłaniania ust i   nosa. Oso-
by przebywające na terenie pływalni 
mają obowiązek zachowywać zasady 
dystansu społecznego i utrzymywać 
minimalną odległość od innych osób 
w ynoszącą 2m. Zabrania się korzy-
stania z pływalni osobom z infekcją, 
a w szczególności z infekcją dróg od-
dechowych i podwyższoną tempera-
turą ciała. Nie zaleca się korzystania 
z  p ł y walni przez osoby pow yżej 65 
roku życia oraz osobom obciążonym 
chorobami układu oddechowego lub 
kardiologicznego.

Kryta pływalnia Olimpic w Strawczynku 
dostępna dla uczniów i zawodników

Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że rząd RP nałożył ponowne obostrzenia na branżę sporto-
wą. Kryte pływalnie mogą prowadzić działalność, jednak muszą dostosować się do pewnych wytycznych. 
Dobrą wiadomością dla osób przygotowujących się do corocznych pływackich zawodów mikołajkowych 
w pływalni Olimpic jest to, że właśnie ruszyły zapisy. 

przekazać je komuś w prezencie. Cie-
szę się, że członkowie klubu tak mocno 
zaangażowali się w te zajęcia. Są one 
dla nich bardzo ważne – podkreśla 
Aneta Gaweł. 

Przygoda z pirografią z przekory
War to dodać ,  że p irograf ia jes t 

wielką pasją jednego z mieszkańców 

gminy Strawczyn – Jacka Ziernika. Jest 
to jego nowa pasja, ponieważ malo-
waniem ogniem zajmuje się od roku. 
Umiejętności pirograficzne zdobywał 
sam, a jego pasja zaczęła się z prze-
kory. Kiedy chciał kupić obraz nama-
lowany ogniem, okazał się on za drogi. 
Postanowił, że sam spróbuje wykonać 
podobny. – Kupiłem wypalarkę i na-

uczyłem się nanosić postaci i widoki 
na drewno. Jest to jednak niesamowi-
cie pracochłonne. Stworzenie jednego 
obrazu zajmuje czasami dwa i pół ty-
godnia. Nic nie da się przyspieszyć, bo 
każdy błąd oznacza rozpoczęcie pracy 
od nowa – mówi Jacek Ziernik i jak pod-
kreśla, malowanie ogniem sprawia mu 
ogromną radość i satysfakcję. 
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Jadwiga Sienkiewicz była wnuczką 
pisarza Henryka Sienkiewicza, ale 

przede wszystkim osobą z ogromną 
pasją i zaangażowaniem społecznym. 
Tak wspominali ją bliscy: - Ciocia, któ-
rą wszyscy nazywaliśmy Dżiną, rocznik 
’26 była żołnierzem 4 pułku piechoty 
Armii Krajowej. W ’44 roku brała udział 
w  walkach. Odznaczona za te walki 
Krzyżem Partyzanckim, którego nie 
chciała przyjąć za czasów PRL-u. Czło-
nek Solidarności Rolników Indywidual-
nych, najstarszy uczestnik manifestacji 
KOD-u. Mówiła o bohaterstwie innych, 
nigdy nie mówiła o swoim. Niezwykle 
skromna, życzliwa, z cudownym, cie-
p łym uśmiechem. Tego nam będzie 
chyba najbardziej brakowało. Podobnie 
jak jej przodkowie, była zawsze po stro-
nie wolności i podstawowych wartości. 
Miała wielką życiową pasję, którą były 
konie. Ostatni raz siedziała na koniu rok 
temu. Rysowała te zwierzęta i znała się 
na nich niesamowicie. To była jej radość 
życia. Będzie nam jej bardzo brakowało 

Bliscy, przyjaciele i mieszkańcy gminy Strawczyn pożegnali 
Jadwigę Sienkiewicz, wnuczkę Henryka Sienkiewicza

20 października, w wieku 94 lat odeszła podczas snu w swoim domu w Oblęgorku Jadwiga Sienkiewicz. 
Msza święta żałobna odbyła się w czwartek, 23 października w kościele parafi alnym w Chełmcach. Dzień 
później złożono urnę z prochami zmarłej w grobie rodzinnym na cmentarzu parafi alnym w Chełmcach.

– powiedział poseł Bartłomiej Sienkie-
wicz, bratanek zmarłej Jadwigi Sienkie-
wicz.

Podczas uroczystości pogrzebowej 
byli obecni przedstawiciele Świętokrzy-
skiego Szwadronu Kawalerii Ochotni-
czej w Barwach 13 Pułku Ułanów Wi-
leńskich, którzy również wspominali 
zmarłą Jadwigę Sienkiewicz. – Z Panią 
Jadwigą spotykaliśmy się zwykle przy 
okazji Hubertusów Sarmackich i pod-
jazdów Kmicicow ych w  Oblęgorku. 
Zawsze bardzo bacznie obserwowała 
nasze poczynania na koniach, ocenia-
jąc okiem znawc y nasz ek wipunek, 
czy dokładność stroju szlacheckiego. 
Ilekroć na zakończenie jakiejś imprezy 
zasiadaliśmy przy ognisku, Pani Jadwiga 
siadała z nami. W jej oczach pojawiały 
się takie iskierki, kiedy mówiła o ko-
niach. Długo też snuła wspomnienia 
ze swojej młodości. Słuchaliśmy tych 
opowiadań z rozdziawionymi buziami, 
bo tego, o czym opowiadała nie znaj-
dzie się w żadnym podręczniku. To było 

jak podróż w czasie do miejsc i zdarzeń 
sprzed lat, jednak nie z czasów dzia-
łań w okupacji. Zawsze uśmiechnięta, 
z ogromnym poczuciem humoru i wi-
gorem, którego wielu młodziaków mo-
gło jej tylko pozazdrościć – wspominali 
przedstawiciele Świętokrzyskiego Szwa-
dronu Kawalerii Ochotniczej w Barwach 
13 Pułku Ułanów Wileńskich.

Jadwiga Sienkiewicz niemal całe ży-
cie mieszkała w Oblęgorku w gminie 
Strawczyn koło Kielc. Oprócz działalno-
ści żołnierskiej w pułku piechoty Armii 
Krajowej, w którym występowała pod 
pseudonimem „Osa”, była też potem 
działaczem Solidarności, a następnie 
Unii Wolności. Wraz z  córką Hanną 
Dziewanowską uczestniczyły w  licz-
nych manifestacjach, pikietach i innych 
wydarzeniach organizowanych przez 
Region Świętokrzyski Komitetu Obrony 
Demokracji. W 2015 roku Pani Jadwiga 
zabrała głos podczas pierwszej takiej 
demonstracji, która miała miejsce pod 
Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. 
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N iedzielne popołudnie w Obleko-
niu upłynęło pod znakiem folk-

loru łączącego pokolenia. Na scenie 
zaprezentowało się 28 zespołów i soli-
stów z województwa świętokrzyskiego 
i z Małopolski. Artyści zaprezentowali 
się w kilku kategoriach: soliści, zespo-
ły, dzieci, młodzież i dorośli. Wśród 
dzieci w ystąpili zarówno uczniowie 
szkół, jak i przedszkolaki, czyli było to 
wydarzenie, podczas którego muzyka 
faktycznie łączyła wiele pokoleń.

Uczestnicy mieli za zadanie zapre-
zentować dwa utwory, których łączny 

W tematyce zajęć znajdą się zagad-
nienia wykraczające poza obszar 

edukacji szkolnej, a prowadzący zajęcia 
przygotowali ciekawe propozycje na po-
szerzenie wiedzy. Jest to projekt mają-
cy na celu rozwój potencjału twórczego 
i intelektualnego dzieci w wieku od 7 do 
13 lat oraz przekazanie im w atrakcyjny 
sposób wiedzy i umiejętności z zakresu 
różnych dziedzin nauki i nie tylko.

Ważnym elementem nauki poprzez 
zabawę jest rozwój u dzieci ich natu-
ralnej pasji odkrywania świata poprzez 

Zespół Ludowy Swojaki wyśpiewał 
pierwsze miejsce

Akademia Młodego Odkrywcy

VII Przegląd Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy pokolenia” Oblekoń 2020 za nami. 
Spośród licznie występujących zespołów pierwsze miejsce zdobył Zespół Ludowy Swojaki, który działa przy 
Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. 

Akademia Małego Odkrywcy to kolejna propozycja Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Straw-
czynie na spędzenie fajnie wolnego czasu. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i dedykowane są dzieciom 
w wieku 7 – 13 lat.

czas nie przekraczał ośmiu minut. Jury 
dokonało oceny występów według kilu 
kryteriów. Pod uwagę brany był odpo-
wiedni dobór repertuaru, wyraz arty-
styczny, strój ludowy i rekwizyty. 

Według werdyktu jury najlepszym 
zespo łem tegorocznego Przeglądu 
Twórczości Ludowej był Zespół Ludo-
wy Swojaki z gminy Strawczyn. To bar-
dzo duży sukces artystów. – Gratuluję 
członkom Zespołu Swojaki wielkiego 
sukcesu. Wspaniale reprezentują nas 
poza granicami naszej gminy i przyczy-
niają się do jej promocji. Dziękuję, że 

dbają o to, aby twórczość ludowa nie 
zanikła, chcą ją pielęgnować i przeka-
zywać kolejnym pokoleniom. To bardzo 
ważne, aby zachować ją na długie lata. 
Życzę zespołowi kolejnych sukcesów 
– powiedział Karol Picheta, zastępca 
wójta gminy Strawczyn. 

Laureaci Przeglądu otrzymali na-
grody rzeczowe i f inansowe zaspon-
sorowane przez Mecenasów Kultury 
Ludowej. Organizatorami wydarzenie 
byli: Stowarzyszenie Diamenty Powiśla 
w Oblekoniu oraz Związek Młodzieży 
Wiejskiej w Oblekoniu. 

min. ciekawe eksperymenty f izyczne 
jak i chemiczne, które pokażą zjawiska 
z najbliższego otoczenia. Mamy na-
dzieję, że podczas zajęć dzieci rozwiną 
swoje talenty, możliwości, zwiększając 
tym samym poczucie własnej warto-
ści i pewności siebie – zachęca Łukasz 
Woźniak .... i dodaje „sam chętnie bym 
się zapisał na takie ciekawe zajęcia, 
serdecznie zapraszam”.

Harmonogram wraz z tematyką za-
jęć będzie raz w miesiącu aktualizowa-
ny na stronie SCKiS. W związku z obo-

strzeniami dot. covid-19 oraz dużym 
zainteresowaniem zajęciami zostały 
utworzone 2 grupy, jedna o 16:30 dru-
ga o 18:00. A także konieczne jest za-
pisywanie dzieci na zajęcia pod nume-
rem telefonu 691-343-403.
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Uwaga na oszustów w czasach COVID-19!
Pandemia koronawirusa stała się dla oszustów świetną metodą na wyłudzenia pieniędzy, szczególnie od 
osób starszych. Już nie metoda „na wnuczka” jest teraz najpopularniejszym sposobem na kradzież cudzych 
oszczędności, a metoda na COVID-19. Naciągacze podają się za pracowników sanepidu, ubezpieczycieli 
i sprzedawców leków na koronawirusa. Ale nie tylko. Nie dajmy się oszukać!

Oszustwo na szczepionkę COVID-19
Jest to jedna z popularnych ostatnio 

metod wyłudzania pieniędzy. Oszust 
dzwoni podając się za lekarza. Informuje, 
że bliska nam osoba trafi ła do szpitala, ma 
pozytywny wynik testu na COVID-19 i je-
dynym sposobem na wyleczenie jest za-
kup bardzo drogiej szczepionki. Po odbiór 
pieniędzy zgłasza się rzekomy notariusz.  

Ubezpieczenie na koronawirusa
Kolejnym popularnym w dobie pande-

mii sposobem na wyłudzenia jest metoda 
na ubezpieczenie od koronawirusa. Otrzy-
mujemy telefon od rzekomego ubezpie-
czyciela, który oferuje bardzo atrakcyjne 
ubezpieczenie. Warunkiem zwolnienia 
z trzech kolejnych rat jest wpłata pierw-
szej z nich w trakcie trwania rozmowy. 

Na pracowników sanepidu
Do mieszkania lub domu przychodzą 

ubrani w białe kombinezony fałszywi 
pracownicy sanepidu z podrobionym za-
świadczeniem o dezynfekcji lokalu. Proszą 
mieszkańców o jego opuszczenie, a sami 
w tym czasie go okradają. 

Cudowne leki na koronawirusa
Wielu oszustów w trakcie trwania pan-

demii chce się wzbogacić oferując sprze-
daż fałszywych leków lub produktów 
rzekomo zapobiegających zarażeniu się 
koronawirusem, w niewiarygodnie wyso-
kich cenach. 

Oszustwo metodą „na tarczę 
antykryzysową”

Oszuści dzwonią do właścicieli firm 
z propozycjami „pomocy” w składaniu 
wniosku o wsparcie w ramach tarczy 
antykryzysowej. Podkreślają, że jest to 
warunek otrzymania pieniędzy. Naciąga-
cze podstępnie proszą o podanie danych 
osobowych, numeru konta bankowego 
czy wykonanie przelewu. 

Kwarantanna
Do osoby odbywającej kwarantannę 

przychodzi oszust podający się za pra-
cownika sanepidu lub policjanta. Prosi 
o wypełnienie specjalnego formularza, do 
którego należy wpisać między innymi PE-
SEL i numer dowodu osobistego. Podane 
informacje wykorzystuje do zaciągnięcia 
pożyczek i kredytów na konto poszkodo-
wanego. 

Pomysłowi oszuści. Inne metody
Oprócz nowych metod związanych 

z pandemią oszuści stosują też ciągle sta-
re, wypróbowane triki. Jednym z nim jest 
piramida fi nansowa, w której warunkiem 
odzyskania zainwestowanych pieniędzy 
jest wprowadzenie do projektu innych 
osób. Kolejna metoda to np. „wakacje za 
darmo”. Oszuści dzwonią z gratulacjami 
wygrania wakacji. Trzeba tylko opłacić 
koszt rezerwacji pobytu. Popularne jest 
także oszustwo „na urzędnika gminy”. 
Oszust podający się za urzędnika gminy 
przychodzi do mieszkania seniora i propo-
nuje ubieganie się o dotację. Warunkiem 
jest limit wiekowy od 80 lat. Złodziej wy-
pytuje o możliwą do zapłacenia na miej-
scu kwotę. Kiedy senior wychodzi do inne-
go pomieszczenia po dowód tożsamości, 
oszust okrada mieszkanie. Tym samym 
sposobem działają złodzieje podający się 
za elektryka. Wchodzą do mieszkań pod 
pretekstem sprawdzenia instalacji elek-
trycznych i je okradają.

Trzeba być bardzo czujnym, nie poda-
wać swoich danych personalnych osobom 
nieznajomym, nie wpuszczać ich do domu/
mieszkania i sprawdzać informacje przed 
podpisaniem jakichkolwiek dokumentów 
czy zakupem cudownych leków lub innych 
produktów. Każdą próbę oszustwa należy 
zgłaszać policji.
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Trwa Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny jest prowadzony na terenie całej Polski od 1 września do 30 listopada 2020 roku. 
Pełne badanie realizowane jest raz na dziesięć lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Urzędzie 
Gminy w Strawczynie uruchomiono specjalne stanowisko z myślą o tych, którzy nie posiadają komputera 
z dostępem do internetu. Tutaj radą będą służyć też specjalnie przeszkolne osoby.

Spis rolny zostanie prowadzony w go-
spodarstwach rolnych:

• osób fizycznych (gospodarstwach 
indywidualnych);

• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niema-

jących osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są 

do udzielania dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie 
samopisu internetowego, wywiadu telefo-
nicznego lub bezpośrednio w trakcie roz-
mowy z rachmistrzem spisowym.

Jak można się spisać?
Podstawowym kanałem przekazywa-

nia informacji jest samospis internetowy. 
Aplikacja do samospisu jest dostępna 
od 1 września na stronie spisrolny.gov.pl 
i będzie aktywna przez cały okres trwania 
Powszechnego Spisu Rolnego, czyli do 30 
listopada.

Samodzielnie będą mogły się spisać tak-
że osoby, które nie posiadają urządzenia 
lub dostępu do internetu. Z myślą o nich 
przygotowano odpowiednie stanowisko 
w Urzędzie Gminy, gdzie można wypełnić 
formularz internetowy (budynek Urzędu 
Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 
II piętro, pok. Nr 45). W tym punkcie od po-

czątku września można skorzystać nie tyl-
ko z komputera z dostępem do internetu, 
ale również z fachowej pomoc przeszkolo-
nych osób.

Aby móc dokonać samospisu w gmin-
nym punkcie, z uwagi na panującą sytuację 
epidemiczną, należy koniecznie zadzwonić 
pod numer 41.30-38-002 w celu umówie-
nia wizyty w Urzędzie.

Dodatkowo wdrażane są metody 
pomocnicze:

- od 16 września wywiady telefoniczne 
przeprowadzane przez rachmistrzów te-
lefonicznych (pracowników Urzędu Staty-
stycznego w Kielcach),

- od 1 października wywiady bezpo-
średnie przeprowadzane przez rachmi-
strzów terenowych, których w naszym 
województwie będzie 345.

Należy pamiętać, że użytkownik gospo-
darstwa rolnego, który nie dokonał samo-
spisu, nie będzie mógł odmówić udzielenia 
odpowiedzi rachmistrzowi, który się z nim 
skontaktuje bezpośrednio lub telefonicz-
nie.

Od 17 sierpnia ruszyła specjalna info-
linia 22 279 99 99 wew.1, konsultanci in-
folinii spisowej odpowiedzą na wszystkie 
pytania związane ze spisem rolnym.

UWAGA KONKURS !!!
W związku z trwającym od dnia 1 września 2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym informuję, że Gmina Strawczyn 

przystąpiła do Konkursu ogłoszonego przez Urząd Statystyczny w Kielcach.
Celem Konkursu jest popularyzacja Powszechnego Spisu Rolnego wśród mieszkańców.

Konkurs polega na wyłonieniu trzech gmin z województwa świętokrzyskiego, które do 30 listopada br. 
osiągną najwyższy wskaźnik realizacji samospisu przez Internet.

Trzy zwycięskie gminy otrzymają pakiety nagród, które według własnego wyboru Gmina przekaże do dowolnie 
wybranej/wybranych placówek wychowania przedszkolnego lub szkoły.

Zachęcam wszystkie osoby objęte obowiązkiem spisu rolnego aby w miarę możliwości dokonały tego 
w formie samospisu poprzez Internet (szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie 

internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99).
Miejmy na uwadze nasze dzieci i młodzież, które dzięki temu mogą wzbogacić się o pomoce dydaktyczne, zabawki 

pozwalające im zgłębić swoje zdolności oraz umiejętności, a naukę łączyć z zabawą.

SPISZMY SIĘ NA MEDAL !


