
Tak prezentują się baseny kąpielowe na krytej pływalni w Strawczynku.
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Kryta pływalnia 
OLIMPIC  

na finiszu !
Dobiega końca budowa jednej 

z najładniejszych krytych pływalni 
na terenie naszego regionu – w Straw-
czynku. Wykonawca inwestycji – kie-
lecka firma CONDITE – postarał się 
o przedterminowe oddanie tego obiek-
tu. W związku z tym główny admini-
strator pływalni - Samorządowe Cen-
trum Kultury i Sportu - planuje jej 
oficjalne otwarcie 21 maja br.

W świetlicy Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczy-
nie, 20 lutego br., odbyła się kolejna 
akcja krwiodawcza, podczas której 
mieszkańcy gminy, a także osoby z ze-
wnątrz, oddały prawie 25 litrów cen-
nego leku.

Krew oddaje Michał Wilczkowski z Kuźniaków.

Dar życia
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Z sesji Rady Gminy

„Wystawa Pierwsza” w Muzeum Henryka Sienkiewicza

Rozwój tej przyjaźni miałam okazję 
obserwować podczas studiów przyszłych 
adeptów sztuki w prowadzonej przeze 
mnie pracowni malarstwa w kieleckim 
Instytucie Sztuk Pięknych, podobnie jak 
postępy czynione przez nich w zakresie 
techniki i formy malarskiej, ale przede 
wszystkim przemiany świadomości celu 
działalności twórczej. 

Alicja Tuz, zafascynowana struktu-
rą lasu, zaprasza na specyficzny spacer, 
dający pozorne ukojenie w czasach do-
minacji osobowości podatnych na neuro-
zy. Gęsta, rytmizowana struktura, spro-
wadzonych niemalże do abstrakcyjnych 
pionów pni drzew na pierwszym planie, 
ma oswoić nas i częściowo zabezpieczyć 

przed zagrożeniem czyhającym głębiej. 
Pojawiające się gdzieniegdzie detale 
w postaci liści czy gałęzi wyglądają, jak 
małe sztylety i zadry. 

Kamila Krawczyk–Dziwosz ma-
luje pejzaże obserwowane z lotu ptaka. 
Autorka wybiera miejsca ukształtowane 
przez człowieka. Widziane z wysoko-
ści elementy industrialnego krajobrazu: 
miasta, drogi, place, akweny tworzą fa-
scynującą strukturę „pajęczyny” rysun-
ków. 

Dominik Dziwosz, przy pomocy 
światła i cienia, tworzy na płaszczyźnie 
iluzję przestrzeni. Podmiotami jego ob-
razów są mrok i jasność. Najważniejsze 
rzeczy dzieją się na granicy tych dwóch 

światów. Ciemność próbuje coś ukryć 
a światło, wyłaniając elementy rzeczy-
wistości, sugeruje jedynie ich istnienie. 

Tajemnica – słowo, które samo się 
narzuca, gdy opisuję indywidualne do-
konania każdego z trójki autorów, jest 
łącznikiem między ich pracami. Umiejęt-
ność niedopowiedzenia, unikanie pułap-
ki formułowania komunikatu „wprost”, 
stawianie pytań zamiast udzielania od-
powiedzi i wreszcie budowanie nastroju 
tajemnicy stanowi wspólny mianownik 
„Wystawy Pierwszej”.

Jak potoczą się dalsze poszukiwania 
młodej trójki – nie wiem. Gorąco życzę 
im „wystawy Drugiej”, „trzeciej” i ko-
lejnych. Mam nadzieję, że unikną zagro-
żeń w głuszy Alicji Tuz, wtapiając się 
w afirmatywne byty Kamili Krawczyk 
i doznając oświecenia, ku któremu dąży 
Dominik Dziwosz, a my wraz z nim. 
Ewa Pełka

P.s. Wernisaż odbył się 3 marca 
br. w Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku. Zgromadził on liczne 
grono przyjaciół muzeum i sztuki.

Pierwsza wystawa w samodzielnym życiu twórczym – ważna, bo niepowta-
rzalna i nie do zapomnienia. A jeśli do tego wspólna, to nasuwa się pytanie, co 
łączy te tak różne młode osobowości artystyczne. Oprócz przyjaźni oczywiście, 
co w dzisiejszych skrajnie zindywidualizowanych czasach, jest już powodem 
wystarczająco dobrym, by wspólnie wystąpić. 

Tajemnica

„ W przypadku  nowo kalkulowanych  
cen i stawek opłat, wprowadza się:

- wzrost ceny za 1 metr  sześc. wody 
o 0,02 zł netto oraz wzrost ceny za 1 metr 
sześc. ścieków – o 0,37 zł netto.

- Wzrost stawki opłaty za przyłączenie 
do urządzeń wodociągowych o 20 zł  netto 
oraz wzrost stawki opłaty za przyłączenie 
do urządzeń kanalizacyjnych o 20 zł netto.

Z uwagi na to, że Rada Gminy zmniej-
szyła dotację do 1 metra sześc. wody 
oraz 1 metra sześc. ścieków, podwyżki 
dla mieszkańców będą znacznie wyższe. 
Szczegółowy wykaz cen i stawek opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków zostanie ogłoszo-
ne w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na 
tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie 
i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Prowadzący sesję przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Zdyb powitał 
wszystkich uczestników obrad, z wój-
tem gminy Tadeuszem Tkaczykiem. 
Szef gminy złożył informację z realiza-
cji uchwał Rady Gminy oraz ze swojej 
działalności między sesjami Rady Gminy 
(omówienie tej informacji publikujemy 
oddzielnie).

Nowe taryfy za wodę  
i odprowadzenie ścieków

14 marca br. obradowała Rada Gminy. Jednym z głównych tematów RG 
było zatwierdzenie nowych taryf za wodę oraz za odprowadzenie  ścieków. Kie-
rownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Grzegorz Gad tak przedstawił uza-
sadnienie podwyżek: 

Rada Gminy podjęła uchwały w spra-
wach:

- zmiany uchwały  nr III/610 Rady 
Gminy z  28 grudnia 2010 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego sołectwa Oblęgo-
rek na obszarze gminy Strawczyn,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Strawczyn na lata 2011 
– 2021,

- zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej dla gminy Mniów na realiza-
cję zadań bieżących związanych z pro-
wadzeniem oddziału przedszkolnego 
w SP w Wólce Kłuckiej w formie dotacji 
w kwocie 17.405 zł,

-  zmiany uchwały nr IV/19/2011 RG 
z 10 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnię-
tego kredytu,

- zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzenia ścieków,

- ustalenia stawek dotacji przedmioto-
wej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,

- zmiany uchwały nr VI/31/07 RG 
z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i le-

śnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

- określenia szczegółowych zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sporto-
wych, nagród i wyróżnień,

- trybu i sposobu powoływania i od-
woływania członków zespołu interdyscy-
plinarnego oraz szczegółowych warun-
ków jego funkcjonowania,

- Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych w obszarze pomocy 
społecznej w gminie Strawczyn w latach: 
2011 – 2020,

- zmiany uchwały nr XLI/308/10 RG 
z 16 września 2010 r. w sprawie nadania 
nazw ulic w sołectwie Oblęgór,

- wyrażenia zgody na użyczenie, na 
czas nieokreślony, nieruchomości grunto-
wej wraz ze znajdującymi na niej obiekta-
mi w miejscowości Strawczynek.

Rada przyjęła następnie raporty jedno-
stek organizacyjnych gminy za rok 2010 
oraz sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli w 2010 r.

Radni zapoznali się z organizacją do-
wozu uczniów do szkół.

Przewodniczący Rady Gminy prze-
kazał informację o analizie oświadczeń 
majątkowych radnych RG. (Kos.)

P.S. Na prośbę radnej M. Rządkowskiej 
publikujemy jej tekst: „Radna M. Rządkow-
ska wraz z mieszkańcami Korczyna w cza-
sie obrad sesji Rady Gminy 10.02.2011 r. 
wnioskowali o wykonanie oświetlenia 
ulicznego, podkreślając, iż nie chcą nowych 
lamp a zawieszenie lamp, które są składo-
wane nad zalewem. Lampy te pochodzą ze 
Strawczyna, gdyż w siedzibie gminy wyko-
nano nowe oświetlenie uliczne.”
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dokończenie ze str. 1
Kilka dni temu odwiedziliśmy nowo 

wybudowany obiekt: rzeczywiście jest 
on gotowy do przyjęcia pierwszych go-
ści. W głównym basenie sportowym (25 
x12,5 m), w basenie rekreacyjnym (m.in. 
ze sztuczną rzeką, gejzerami podwodny-
mi i masażerami ciała), w basenie do 
nauki pływania i brodziku dla dzieci jest 
już woda. Gotowe są: jedna z głównych 
atrakcji pływalni – zjeżdżalnia wodna 
(rura) o długości 41 metrów oraz sauna.

O bezpieczeństwo kąpiących się za-
dba (na zmiany) 9 ratowników wodnych, 
z których kilku ma uprawnienia do nauki 
pływania. Zatrudniona jest także pozostała 
obsługa obiektu – w sumie ponad 25 osób.

Dyrektor SCKiS Maciej Lewan-
dowski ogłosił przetarg na dzierżawę 
obiektów towarzyszących pływalni: ka-
wiarni, kręgielni i sali aerobiku (pełne 
informacje publikujemy oddzielnie). 

Warto podkreślić, iż w dniu otwar-
cia pływalni przewidziano wiele imprez 
towarzyszących, m.in. Świętokrzyskie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej na stadio-
nie sportowym obok basenu. Szczegóło-
wy program otwarcia zamieścimy w na-
stępnym numerze „ZS”.

Dodajmy, że w wyniku konkursu (pi-
szemy o tym oddzielnie) kryta pływalnia 
ma już swoją nazwę: OLIMPIC.

Sauna

21 maja br. oficjalne otwarcie

Kryta pływalnia  
OLIMPIC na finiszu !

Komisja wybrała nazwę OLIMPIC 
uzasadniając, że kojarzy się ona ze spor-
tem i dużymi wydarzeniami o tym cha-
rakterze. Nazwa ta może zostać użyta nie 
tylko dla krytej pływalni, ale również dla 
całego Centrum Sportowo- Rekreacyjne-
go.

Rozstrzygnięto konkurs  
na nazwę krytej pływalni

Rozstrzygnięto konkurs na nazwę krytej pływalni w Strawczynku. Konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem - wpłynęło 97 propozycji.

Imiona i nazwiska laureatów konkursu 
zostaną ogłoszone na otwarciu Centrum 
Sportowo - Rekreacyjnego w Strawczynku, 
na które już teraz serdecznie zapraszamy. 

Wszyscy laureaci konkursu dostaną na-
grody w postaci karnetów wejścia na basen 
w Strawczynku. 

Kryta pływalnia – widok z zewnątrz.

Basen rekreacyjny jest jedną z wielu atrakcji obiektu w Strawczynku.

Jak ten czas leci ! Pamiętam, jak 
– z inicjatywy wójta gminy Tadeusza 
Tkaczyka – zabierałem się za wydanie 
pierwszego numeru „Ziemi Strawczyń-
skiej”, a tu już 100 miesięcy minęło.

„Ziemia Strawczyńska” towarzyszyła 
wszystkim przemianom, jakie dokonały 
się w tym czasie w gminie. A trzeba przy-
znać, że był to okres niezwykle bogaty 
w różne wydarzenia, przede wszystkim, 
inwestycyjne. Dzięki środkom unijnym, 
gmina zmieniła swoje oblicze, stała się 
dynamicznie rozwijającą się jednostką 
samorządu terytorialnego, jedną z naj-

100 numerów, 100 miesięcy !
bardziej aktywnych w regionie o czym 
świadczą liczne nagrody i wyróżnienia 
szczebla krajowego i wojewódzkiego.

Do osiągnięcia tych sukcesów przy-
czynili się aktywni i mądrzy ludzie. Dzię-
ki ich inicjatywom, pomysłowości, dzięki 
ich pracy i zaangażowaniu w sprawy Ma-
łej Ojczyzny, dziś można mieć satysfakcję 
z dorobku i dokonań. O tych wszystkich 
przedsięwzięciach, o ludziach je realizu-
jących pisaliśmy na łamach naszej, sa-
morządowej gazety.

Jako jej założyciel i szef chciałbym 
serdecznie podziękować za pomoc w re-

dagowaniu pisma. Duży udział w kształ-
towaniu gazety mają nauczyciele, którzy 
piszą o sukcesach swoich uczniów, o do-
robku swoich szkół. Mam nadzieję, że ta 
współpraca będzie nadal trwać.

100 numerów „Ziemi Strawczyń-
skiej”, to 2400 zapisanych stron formatu 
A 4, to 1000 opublikowanych zdjęć. 100 
numerów „ZS”, to sukces wydawcy, re-
dagujących i współpracowników gazety. 
Obyśmy doczekali następnych jubile-
uszy.

Jerzy Kosowski  
– redaktor naczelny
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Kolejna akcja „Krew” w Strawczynie

dokończenie ze str. 1
Deficyt krwi w banku Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznic-
twa sprawił, że ekipa z Kielc postanowiła 
zorganizować akcję w gminie znanej ze 
swojej ofiarności i zrozumienia potrzeb 
ludzi ciężko chorych. Do Strawczyna 
przyjechało 12 osób pod kierownictwem 

Dar życia

Pracownice Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach za chwilę przy-
stąpią do pracy.

dr Agnieszki Sztandery. I tym razem nie 
było zawodu: w ciągu niedzieli zgłosiło 
się 55 dawców, którzy wspaniałomyślnie 
oddali to co mają najcenniejszego – swo-
ją krew. W trakcie tej akcji spotkaliśmy 
ucznia szkoły średniej z Kielc, tegorocz-
nego maturzystę, mieszkańca Kuźniaków - 
Michała Wilczkowskiego: - Krew oddaję 

już po raz szósty - powiedział - a zacząłem 
się udzielać jako krwiodawca podczas jed-
nej z poprzednich Strawczynad. Dlaczego 
to robię ? Z naturalnej potrzeby pomocy 
potrzebującym. Ja jestem zdrowy, a odda-
wanie krwi nic nie kosztuje, dlaczego mam 
komuś nie pomóc ?

Już jako honorowy krwiodawca pomógł 
sąsiadce, której pilnie potrzebna była krew 
do operacji. Wziął także udział w oddawa-
niu krwi ciężko choremu nauczycielowi ze 
szkoły w Kielcach. I tak to już w nim zo-
stało. Michał ma zamiar oddać krew także 
podczas tegorocznej Strawczynady 2011.

Podobne motywacje kierowały zna-
ną działaczkę społeczną - sołtys i radną 
z Niedźwiedzia – Teresę Raczyńską, która 
niedziele poświęciła dla akcji krwiodaw-
czej.

Liczba dawców z poszczególnych 
miejscowości przedstawia się następująco: 
Chełmce, Ruda Strawczyńska, Promnik - 
po 2 osoby, Brynica, Oblęgorek, Kuźniaki, 
Małogoskie i Bugaj – po 1 osobie, Korczyn 
– 3, Hucisko – 4, Niedźwiedź – 5, Straw-
czynek – 7, Oblęgor – 8, osoby spoza gmi-
ny – 5. Najwięcej dawców - 12 - zgłosiło 
się ze Strawczyna.

Wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk 
oraz dyrektor CKiK – Jerzy Stalmasiński 
serdecznie dziękują, w imieniu potrzebują-
cych, wszystkim dawcom za postawę i zro-
zumienie drugiego, często bardzo chorego 
człowieka. Krew to jest lek, którego nie da 
się kupić. można go jedynie pozyskać od 
ludzi dobrej woli.                         (J.K.)

- kontynuowane są prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w Chełmcach,

- trwają prace porządkowe przy II etapie 
budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
w Strawczynku (kryta pływalnia) – obiekt 
przygotowany jest do odbioru,

- ogłoszony został przetarg na zada-
nie pn: „Modernizacja ścieżki – dojścia do 
kapliczki św. Rozalii na terenie rezerwatu 
geologiczno-przyrodniczego Perzowa Góra 
w m. Hucisko”,

- ogłoszony został przetarg na zadanie 
pn. „Zagospodarowanie terenu przy źródle 
w m. Oblęgór”.

Złożone zostały wnioski na:
- pozyskanie środków,  w ramach dzia-

łania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację 
zadania pn. „ Nasadzenia uzupełniające w za-
bytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku”. 2 mar-
ca 2011 r. otrzymaliśmy pismo z informacją 
o zgodności złożonego wniosku z Lokalną 
Strategią Rozwoju LGD oraz decyzją o wy-
borze w/wym. zadania do sfinansowania,

- dofinansowanie zadania pn. „Rewita-
lizacja miejscowości Strawczyn” na II etap 

konkursu. Wniosek przeszedł pozytywnie 
ocenę formalną i zostanie przekazany do 
oceny merytoryczno-technicznej,

- dofinansowanie zadania pn. „Budowa 
szlaku rowerowego w gminie Strawczyn”.

Trwają prace planistyczne zmierzające 
do wprowadzenia zmian w m.p.z.p. sołectw: 
Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, Małogoskie,  
Niedźwiedź, Oblęgór, Strawczyn – przygo-
towane są materiały do wyłożenia do pu-
blicznego wglądu projektów planów.

W ZAKRESIE KULTURY  
I SPORTU

20 lutego br. w Samorządowym Centrum 
Kultury i Sportu została przeprowadzona ak-
cja „Krew darem życia” (piszemy na ten te-
mat oddzielnie)

Rozstrzygnięto konkurs na nazwę krytej 
pływalni w Strawczynku. Na konkurs wpły-
nęło 97 propozycji. Komisja wybrała nazwę 
OLIMPIC – uzasadnienie: kojarzy się ona 
ze sportem i dużymi wydarzeniami o tym 
charakterze. Nazwa ta może zostać użyta 
nie tylko dla krytej pływalni, ale również dla 

całego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego.  
II miejsce – FALA, III miejsce – LAGUNA.

Wszyscy laureaci konkursu dostaną na-
grody w postaci karnetów wejścia na basen.

Ogłoszony został przetarg ustny nieogra-
niczony (licytacja) na wynajem lokali użyt-
kowych wraz z istniejącym wyposażeniem 
w budynku krytej pływalni na okres 10 lat.

W ZAKRESIE BEZROBOCIA
W ramach współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Kielcach podjęte zostały 
aktywne formy w zakresie bezrobocia.

W lutym br. złożony został wniosek 
o zorganizowanie prac interwencyjnych 
na terenie gminy na zatrudnienie 30 osób. 
W odpowiedzi na złożony wniosek przydzie-
lone zostało zatrudnienie dla 8 osób.

Złożony został wniosek o zorganizowa-
nie staży pracy dla 6 osób. W odpowiedzi na 
złożony wniosek, umowy zostaną zawarte 
dla 4 osób.

Przyznanie mniejszej ilości miejsc za-
równo w pracach interwencyjnych jak 
i stażach pracy, Powiatowy Urząd Pracy 
tłumaczy ograniczonymi możliwościami fi-
nansowymi.

W marcu złożone zostały dodatkowe 
wnioski na zorganizowanie prac interwen-
cyjnych dla 4 osób oraz na zorganizowanie 
stażu pracy dla 3 osób.

Wójt wziął udział w zebraniach wybor-
czych sołtysów o czym piszemy oddzielnie.

Z prac wójta gminy
Od ostatniej sesji Rady Gminy (10 lutego br.) wójt wykonywał bądź nadzorował 

prace związane z: przygotowaniem projektów Rady Gminy, analizą wniosków RG, 
przygotowaniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010,  a także 
informacji z wykonania założeń polityki społeczno - gospodarczej gminy za rok 2010 
oraz realizacją inwestycji. I tak: 
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Od 1 kwietnia do 30 czerwca br.

Niebezpieczne „dzikie wysypiska” odpadów

W dniach od 1 kwietnia do 30 
czerwca br., na terytorium Polski, od-
będzie się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Informacje będą 
zbierane na dzień 31 marca 2011 r., do 
godz.:24.00.

Celem spisu będzie: zebranie infor-
macji o stanie liczebnym ludności Polski 
oraz sytuacji demograficznej poszcze-
gólnych jednostek podziału terytorialne-
go Polski, poznanie zmian zachodzących 
w procesach demograficznych i społecz-
nych, zebranie informacji o strukturze 
gospodarstw domowych i ich rodzin, 
uzyskanie informacji społeczno-ekono-

Narodowy Spis 
Powszechny

micznych w tym o poziomie wykształ-
cenia, aktywności ekonomicznej, dojaz-
dach do pracy oraz źródłach utrzymania 
ludności, zbadanie zjawiska migracji 
ludności oraz zebranie informacji nie-
zbędnych do porównań międzynarodo-

elektronicznej, bez użycia formularzy 
papierowych. Spis będzie realizowany 
metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem 
systemów informacyjnych oraz danych 
zebranych w badaniu pełnym, reprezen-
tacyjnym.

Na terenie gminy Strawczyn trwa 
obecnie obchód przedspisowy, które-
go dokonuje trzech rachmistrzów. Jego 
efektem będzie m.in. aktualizacja map 
sołeckich. Każdy rachmistrz wyposażo-
ny jest w identyfikator ze zdjęciem.

Uwaga! Rachmistrze dokonają spisu 
tylko w 20 % populacji mieszkańców 
gminy, a więc nie dotrą do wszystkich 
mieszkańców.

wych oraz wynikających ze zobowiązań 
wobec UE oraz ONZ.

Po raz pierwszy spis ludności i miesz-
kań zostanie przeprowadzony w formie 

Aby zminimalizować ten niechlubny 
proceder, corocznie organizowane są dla 
mieszkańców gminy bezpłatne akcje od-
bioru różnego rodzaju odpadów, których 
utylizacja stwarza najwięcej problemów, 
tj. odpady wielkogabarytowe oraz zuży-
ty sprzęt elektroniczny (poniżej przed-
stawiamy terminarz odbioru odpadów). 

Gmina podejmuje wiele prób, ma-
jących na celu utrzymanie porządku 
i czystości, przede wszystkim poprzez 
przekonywanie mieszkańców do zawie-
rania umów na wywóz śmieci oraz do 
selektywnej zbiórki odpadów; przepro-
wadzanie kontroli u właścicieli posesji 
posiadania umowy z odbiorcami odpa-
dów; zakup pojemników do zbiórki szkła 
czy zakup worków do zbiórki plastiku. 
Ponadto gmina dopłaca do wywozu od-
padów (mieszkańcy sołectwa Promnik 
mają bonifikatę w opłacie za odbiór od-
padów komunalnych w wysokości 60 %, 
a mieszkańcy pozostałych sołectw w wy-
sokości 30 %).

Pomimo tych wszystkich starań, każ-
dego roku powstają nowe miejsca niele-
galnego deponowania różnego rodzaju 
śmieci. „Dzikie wysypiska”, oprócz ich 
negatywnego wpływu na czystość środo-
wiska, powodują także wielkie spusto-
szenie w jakości wizualnej krajobrazu, 
odstraszają turystów i wystawiają miesz-
kańcom gminy niechlubne świadectwo. 
Szkodliwość odpadów jest związana 
z ich charakterem i składem chemicznym. 
Znajdują się tam odpady niebezpieczne, 
a deszcze powodują wypłukiwanie tru-
jących substancji, np. resztek lakierów 
i farb itp. „Dzikie wysypiska” mogą stać 

Jak rozwiązać  
„śmieciowy” problem ?

Po zniknięciu śniegu znów obserwujemy zjawisko nielegalnego wyrzucania 
śmieci wzdłuż dróg, na obrzeżach lasów oraz w nieuczęszczanych miejscach na-
szej gminy. Są to m.in.: szklane i plastikowe butelki, metalowe puszki po napo-
jach, worki różnych odpadów, szkło, gruz, popiół, a nawet opony samochodowe.

W dzisiejszym artykule publikujemy 
zdjęcie nielegalnego składowania odpa-
dów w miejscowości Niedźwiedź – Za-
skale, na pograniczu z gminą Mniów. 
Prawda, że wygląda to wstrętnie ? Co 
zrobić, by takich wysypisk było coraz 
mniej ? Czekamy na sugestie naszych 
Czytelników w tej sprawie. Może wspól-
nie znajdziemy rozwiązanie „śmiecio-
wego” problemu ? 

się: wylęgarnią wielu niebezpiecznych 
chorobotwórczych grzybów i bakterii 
gnilnych, zagrożeniem dla zwierząt, któ-
re np. zjadają kawałki folii, a także źró-
dłem nieprzyjemnych zapachów.

Przestrogą dla wyrzucających w nie-
dozwolone miejsca odpady może być art. 
145 Kodeksu Wykroczeń, mówiący, że: 
„kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca 
dostępne dla publiczności, a w szczegól-
ności: drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik 
lub zieleniec, podlega karze grzywny do 
500 złotych albo karze nagany”. 

Jednakże mimo bieżącego lokalizo-
wania i usuwania „dzikich wysypisk” 
odpadów, bez dobrej woli mieszkańców, 
nic w tej materii się nie zmieni. 

Na szczęście, nie wszyscy brudzą. 
Wśród mieszkańców gminy Strawczyn 
są tacy, którzy dobrowolnie zbierają 
śmieci. 

Zgodnie z zapowiedzią z poprzednie-
go numeru „Ziemi Strawczyńskiej”, za-
mieszczamy zawiadomienie o terminach 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
na 2011 r.

Zawiadamiamy, iż w dniach 30 - 
31.03.2011 r. oraz 29 - 30.09.2011 r. 
odbędzie się zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych, tj. zużytych sprzętów 
domowych oraz zużytego sprzętu AGD 
i RTV. Dla klientów, którzy posiadają 
aktualną umowę, brak zaległości w płat-
nościach za usługi na wywóz odpadów 
komunalnych usługa jest bezpłatna. 

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne 
(pierwszy termin) do 28.03.2011 r. oraz 
(drugi termin) 27.09.2011 r., pod nu-
mer telefonu: (41) 353-50-27, do godz. 
16:00.

UWAGA! Odpady gabarytowe nie 
zgłoszone, nie będą odebrane.



6 ZIEMIA STRAWCZYŃSKA

ZASADY KONKURSU

Oferta winna zawierać:
a)zobowiązanie, że wykonawca udo-

stępni sprzęt pływający w następujących 
minimalnych ilościach:

- 8 rowerków wodnych,
- 2 kajaki jednoosobowe,
- 3 kajaki dwuosobowe,
b)zobowiązanie, że wykonawca za-

pewni bezpieczeństwo osób korzystają-

cych ze sprzętu wodnego,(w tym zapew-
ni ratownika)

c)oświadczenie, że koszt wypożycze-
nia sprzętu nie będzie wyższy niż wypo-
życzenie podobnego sprzętu na zbiorni-
kach wodnych w Sielpi i Cedzynie,

d)koszt 1 godziny wypożyczenia 
sprzętów wymienionych w pkt. a).

Ponadto Wykonawca będzie zobo-
wiązany do opracowania i opublikowa-
nia regulaminu wypożyczalni.

Komunikat Urzędu Gminy
Urząd Gminy w Strawczynie ogłasza konkurs na organizatora wypożyczalni 

sprzętu wodnego i turystycznego nad zbiornikiem retencyjno – rekreacyjnym 
w Strawczynie.

Wypożyczalnia musi spełniać wymo-
gi WOPR.

Oferty prosimy składać na sekretariat 
UG w Strawczynie do 21.03.2011 roku 
do godziny 13.00. Mile widziani inwe-
storzy z terenu gminy Strawczyn.

Przy założeniu, iż w zamian za nie-
odpłatne udostępnienie przestrzeni pod 
wypożyczalnię, Wykonawca zorganizuje 
wypożyczalnię sprzętu, zapewni bezpie-
czeństwo jej użytkowników oraz porzą-
dek na terenie wypożyczalni. Z wybranym 
Wykonawcą zostanie podpisana umowa 
szczegółowo określająca zasady funkcjo-
nowania wypożyczalni sprzętu wodnego 
i turystycznego nad zbiornikiem retencyj-
no – rekreacyjnym w Strawczynie.

 Projekt zakłada sfinansowanie szko-
leń zawodowych oraz innych działań 
z zakresu aktywizacji społecznej, zawo-
dowej i edukacyjnej. W związku z po-
wyższym ośrodek informuje o możliwo-

Warto skorzystać  
z okazji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, że jest reali-
zatorem projektu: „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych 
oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ści skorzystania ze wsparcia, w ramach 
projektu, dla osób korzystających ze 
świadczeń z pomocy społecznej. Udział 
w projekcie jest bezpłatny.

Żłobek gminny zagwarantuje: opiekę 
nad dzieckiem sprawowaną przez wy-
kwalifikowaną kadrę w godzinach pracy 
rodziców, zajęcia zabawowe, edukacyj-
ne dla dzieci, odpoczynek, wyżywienie 
i opiekę medyczną.

Zainteresowanych prosimy o wpi-
sanie się na listy dostępne w ośrodkach 

Uwaga, rodzice dzieci  
w wieku od 1 roku życia  

do lat 3 !
Czy są Państwo zainteresowani powstaniem, w najbliższym czasie na terenie 

gminy Strawczyn żłobka, który zapewniłby opiekę nad dziećmi, by mogli Pań-
stwo realizować swoje plany zawodowe?

zdrowia oraz sklepach na terenie gminy 
Strawczyn. Kontakt i szczegółowe infor-
macje pod numerem tel.: 667 862 664 
(po godzinie 18).

Lista kompletna zostanie utworzona 
w celu ustalenia liczby dzieci, które mo-
głyby uczęszczać do żłobka. Nie jest ona 
listą ostateczną. 

Trwa kampania wyborcza do Izb 
Rolniczych na terenie kraju. Także 
i u nas – w pow. kieleckim – odbędą się 
wybory członków Walnego Zgromadze-
nia Izby Rolniczej Powiatu Kieleckie-
go. W Strawczynie – 3 kwietnia br. 
w godz.: od 8.00 do 18.00, w świetlicy 

Wybory  
do Izby Rolniczej

Samorządowego Centrum Kultury 
i Sportu, wybierzemy dwóch kandy-
datów, którzy będą reprezentować 
płatników podatku rolnego z gminy.

Dotychczas funkcje członków spra-
wują: Zofia Tkaczyk ze Strawczynka 
oraz Sylwester Picheta ze Strawczyna.

W świetlicy Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie, 21 marca 
br., o godz.: 17.00, odbędzie się szkolenie 
na temat gospodarstw agroturystycznych. 
Tematyka szkolenia: „Jak założyć i pro-
wadzić gospodarstwo agroturystyczne”. 
Poprowadzi je p. Alicja Śmiech.

Zapraszamy na wykład 
o agroturystyce

Niewiele potrzeba 
by pomóc, wystarczy 

twój 1 % !
Piotruś ma sześć lat. Od urodzenia 

choruje na rzadką chorobę genetycz-
ną Zespół Nijmegen. W 2010 r. u Pio-
trusia zdiagnozowano ostrą białaczkę 
limfoblastyczną. Przed nim długa dro-
ga powrotu do zdrowia. Dlatego prosi-
my ludzi o wsparcie w postaci przeka-
zania 1% podatku.

Prosimy o pomoc: „TOWARZY-
STWO PRZYJACIÓŁ PONIDZIA” 
W PIŃCZOWIE, z dopiskiem: Pomoc 
Dla Piotra Turka. 

Numer KRS: 0000042445
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Różne jest zainteresowanie miesz-
kańców tą kampanią. Np. na zebranie 
wiejskie w Małogoskiem przyszło tylko 
31 osób (na 192 uprawnionych), a np. 
w Chełmcach w zebraniu wzięło udział 
ponad 200 osób (na 1042 uprawnionych). 
Są miejscowości, gdzie na stanowisko 
sołtysa kandydowała tylko jedna osoba, 
ale są i takie, jak np. w Chełmcach gdzie 
kandydowało pięć osób.

W kilku miejscowościach dotychcza-
sowi sołtysi, z długoletnim stażem, nie 
kandydowali, albowiem doszli do wnio-
sku, że tę odpowiedzialną funkcję trzeba 
powierzyć młodszym. Długoletnim soł-
tysom podziękował na zebraniach wójt 
gminy Tadeusz Tkaczyk, wręczając im 
okolicznościowe dyplomy oraz cenne 
wydawnictwa książkowe. Otrzymali je:  
Jan Gruca – Małogoskie i Józef Maj-
chrak z Kuźniaków.

We wszystkich zebraniach uczest-
niczył wójt gminy Tadeusz Tkaczyk, 
który omówił wykonanie budżetu za rok 
2010, przedstawił budżet roku 2011 oraz 

Trwa kampania wyborcza w sołectwach

W ZPO Strawczyn

Sołtys – gospodarz wsi
Jak już informowaliśmy, w sołectwach trwa kampania wyborcza sołtysów 

- gospodarzy wsi - oraz rad sołeckich. W drugiej połowie lutego br. odbyło się 
sześć zebrań wiejskich, na których dokonano wyboru nowych przedstawicieli 
wiejskich społeczności. 

ustosunkował się do pytań uczestników 
zebrań. Poruszano problemy związane 
m.in.: z remontami dróg, budową chod-
ników, oświetleniem, brakiem połączeń 
komunikacyjnych z centrum gminy, czy 
budową gazociągu.

A oto krótkie relacje z kolejnych ze-
brań wiejskich:

Kuźniaki – zebranie odbyło się 18 lu-
tego br. w Szkole Podstawowej w Wólce 
Kłuckiej. Uczestniczyło w nim 89 osób 
(na 354 uprawnionych). Na funkcje soł-
tysa kandydowały 3 osoby, wygrał Ma-
rian Wnuk.

Strawczyn – na zebranie - 20 lute-
go br. - w świetlicy Zespołu Placówek 
Oświatowych – przyszły 102 osoby ( na 
936 uprawnionych). Jedyną kandydat-
ką była dotychczasowa sołtys Monika 
Jabłońska, na którą głosowali prawie 
wszyscy uczestnicy zebrania.

Strawczynek - 20 lutego br. zebranie 
wyborcze odbyło się w świetlicy środo-
wiskowej. Udział w spotkaniu wzięło 67 
osób, które postawiły w wyborach na 

dotychczasową p. sołtys – Kazimierę 
Jarząbek (64 głosy).

Małogoskie – zebranie wyborcze 
odbyło się 25 lutego br. w Szkole Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyńskiej. 
Uczestniczyło w nim 31 osób (na 192 
uprawnionych). Kandydowały dwie 
panie, wybrano Annę Szczykutowicz - 
Gos, która otrzymała 23 głosy.

Oblęgorek – sołtysa oraz Radę So-
łecką wybierano tutaj 26 lutego w świe-
tlicy OSP. Zainteresowanie wyborami 
było niewielkie: na 782 uprawnionych, 
na zebranie przyszły 43 osoby. Sołtysem 
został dotychczas sprawujący tę funkcję 
Kazimierz Wieczorek.

Chełmce – niecodzienne zebra-
nie (27 lutego br. w miejscowej Szkole 
Podstawowej),w którym wzięło udział 
ponad 200 osób. Na funkcję sołtysa kan-
dydowało pięć osób. Nic więc dziwnego, 
że w I turze wyborów głosy się rozłożyły 
i trzeba było zarządzić II turę głosowa-
nia. Wygrał Marian Piec, który zastąpił 
dotychczasowego sołtysa - Józefa Zapa-
łę (nie kandydował).

Ostatnie zebranie wyborcze, w Hu-
cisku, odbędzie się 2 kwietnia, o godz.: 
18.00, w remizie OSP. Sprawozdanie ze 
swojej działalności złoży dotychczaso-
wy sołtys – Andrzej Henryk Piec, który 
nie będzie kandydował na tę funkcję.

Pełną listę sołtysów opublikujemy 
w następnym numerze „ZS”. (J.K.)

W świetlicy szkolnej spotkała się, 
w kameralnym gronie, grupa młodzieży 
gimnazjalnej i nauczycieli, by w nastrojo-
wej atmosferze, przy świecach, herbacie 
i ciasteczkach spędzić wspólnie, w inny 
niż zazwyczaj sposób, czas. Występom 
przyświecały zaczerpnięte z przeboju 
„Starego Dobrego Małżeństwa” słowa: 
„Anioły są całe zielone”, do których na-
wiązywała także oryginalna dekoracja, 
o którą zatroszczyła się p. Małgorzta 
Moćko. Okazało się, że muzyka łączy 
pokolenia, a repertuar SDM-u świetnie 
się tutaj sprawdził. 

Uroczystość prowadziła uczennica 
kl. Ic – Karolina Kozieł, która prezen-
towała informacje dotyczące historii 

Anioły  
są całe zielone...

W ZPO w Strawczynie, w połowie lutego, odbył się niezwykły wieczorek po-
święcony poezji śpiewanej i twórczości zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”. Jego 
pomysłodawczynią była p. Joanna Niwińska - Fidor, a inicjatywę gorąco popar-
ła dyrektor placówki Jadwiga Elżbieta Błaszczyk.

zespołu i zapowiadała kolejne przeboje, 
które w profesjonalny sposób, w cieka-
wej, samodzielnie przygotowanej aran-
żacji, wykonywali starsi gimnazjaliści: 
Daria Kukulska, Kinga Banaśkiewicz, 
Kinga Naszydłowska, Patryk Rowiń-
ski i Eryk Kaczor. Nie zabrakło takich 
przebojów jak piosenki: „Bieszczadzkie 
anioły”, „Wędrówką życie jest człowie-
ka”, ”Jak”, „Nie wiem”, „Z nim będziesz 
szczęśliwsza” czy „Wiersz o płaczu”. 

Młodzi artyści zostali nagrodzeni go-
rącymi brawami przez zgromadzonych 
kolegów i koleżanki oraz urzeczonych 
muzyką i zatopionych w młodzieńczych 
wspomnieniach nauczycieli. 

M. Ciszek

Wyłożenie do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strawczyn w grani-
cach sołectw: Hucisko, Korczyn, Kuźniaki, 
Małogoskie, Niedźwiedź, Oblęgór, Straw-
czyn odbędzie się z początkiem kwietnia 
2011 r. w Urzędzie Gminy.

Wyłożenie planów

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu w Strawczynie organizuje turniej 
piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół 
gimnazjalnych oraz turniej gier i zabaw 
szkół podstawowych.

Zawody odbędą się 21 maja br. (sobota) 
na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjne-
go w Strawczynku.

Turnieje mają na celu zachęcanie 
uczniów do aktywnego spędzania czasu wol-
nego, zwiększenie integracji społecznej oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia i zasad 
fair - play.

W turnieju mogą brać udział zorganizowa-
ne drużyny ze szkół pod opieką nauczyciela.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą 
do 22 kwietnia br. Regulaminy turniejów 
oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie 
internetowej gminy Strawczyn.

Zaproszenie  
na turnieje sportowe



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
 e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

1. lokalu użytkowego nr I o pow. 162,57 
m2 przewidzianego na prowadzenie kawiar-
ni lub innych usług gastronomicznych. Cena 
wywoławcza miesięcznego czynszu najmu 
wynosi: 2.200 zł netto + podatek VAT w wy-
sokości ustawowej.

2. lokalu użytkowego nr II o pow. 132,08 
m2 przewidzianego na prowadzenie zajęć 
z aerobiku lub innej działalności sportowej 
po uzgodnieniu profilu tej działalności z za-
rządzającym obiektem. Cena wywoławcza 
miesięcznego czynszu najmu wynosi: 1.600 
zł netto + podatek VAT w wysokości usta-
wowej.

3. lokalu użytkowego nr III o pow. 
352,16 m2 przewidzianego na prowadzenie 
kręgielni. Cena wywoławcza miesięcznego 
czynszu najmu wynosi: 2.500 zł netto + po-
datek VAT w wysokości ustawowej.

Uwaga:
W cenę wynajmu wliczono ogrzewanie 

lokalu. Czynsz najmu lokali nie obejmuje 
kosztów eksploatacji przedmiotu najmu. 
Koszty eksploatacji (energia elektryczna, 
woda zimna i ciepła, kanalizacja, usuwanie 
odpadów komunalnych) oraz przystosowa-
nia przedmiotu najmu do działalności go-
spodarczej ponosi najemca.

Wysokość czynszu najmu podlegać bę-
dzie corocznej waloryzacji o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj-
nych ogłaszany przez Prezesa GUS.

Czynsz płatny będzie do 15-go każdego 
miesiąca.

Budynek krytej pływalni w Strawczyn-

OGŁOSZENIE
Wójt gminy Strawczyn

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wynajem lokali użytko-
wych wraz z istniejącym wyposażeniem w budynku krytej pływalni w Strawczyn-
ku na okres 10 lat na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, tj.:

ku zlokalizowany jest na działkach nr 253/4 
i 253/6. Nieruchomość stanowi własność 
gminy Strawczyn zgodnie z księgą wieczy-
stą nr KI1L/00068738/3. Uprzedza się, że 
budynek krytej pływalni zostanie w całości 
oddany w użyczenie Samorządowemu Cen-
trum Kultury i Sportu w Strawczynie po-
wołanego do gospodarowania i zarządzania 
tym obiektem.

Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2011 
r. o godz. 1000 (poniedziałek) w świetlicy Sa-
morządowego Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie (parter budynku UG).

Wadium w pieniądzu, obligacjach 
Skarbu Państwa lub papierach warto-
ściowych dopuszczonych do obrotu pu-
blicznego w wysokości:

• 1 000,00 zł dotyczące udziału w prze-
targu na wynajem lokalu użytkowego nr I,

• 800,00 zł dotyczące udziału w przetar-
gu na wynajem lokalu użytkowego nr II,

• 1 000,00 zł dotyczące udziału w przetar-
gu na wynajem lokalu użytkowego nr III,

należy wpłacić w terminie do 7 kwiet-
nia 2011 r. do godz. 1400 (czwartek) w Ban-
ku Spółdzielczym w Łopusznie Oddział 
w Strawczynie na konto Urzędu Gminy:

46 8499 0008 0300 0026 2000 0002
Termin początkowy umów najmu zo-

stanie określony w ciągu m-ca od uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu krytej 
pływalni. Biorąc pod uwagę przystosowanie 
przedmiotu najmu przez wynajmującego do 
działalności gospodarczej, umowy najmu 
uwzględniać będą obniżenie o 50 % mie-

sięcznego czynszu najmu przez pierwsze  
3 miesiące wynajmu.

Najemcy lokali, oprócz czynszu za wy-
najem, będą opłacali podatek od nierucho-
mości, którego stawka w 2011 roku wynosi: 
18,25 zł/m2 pow. użytkowej.

W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i prawne krajowe i zagraniczne 
oraz cudzoziemcy - po spełnieniu warun-
ków określonych odrębnymi przepisami. 
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę 
uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie po-
wyżej ceny wywoławczej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygra, zosta-
nie zaliczone na poczet ceny za czynsz, 
natomiast pozostali uczestnicy przetargu 
otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po 
odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub 
zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak 
nie później niż przed upływem trzech dni od 
daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lo-
kalu nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym przez Wynaj-
mującego celem zawarcia umowy, organiza-
tor przetargu może odstąpić od jej zawarcia, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetar-
gu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem będą mieli 
możliwość obejrzenia lokali w dniach: od 14 
marca do 25 marca 2011 r.

Wykaz lokali wraz z istniejącym ich 
wyposażeniem w krytej pływalni przezna-
czonych do wynajmu znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy (www.straw-
czyn.pl).

Osobą upoważnioną do kontaktów z za-
interesowanymi udziałem w przetargu jest 
Maciej Lewandowski, tel. (41) 30-38-635 - 
pokój nr 22 - Urząd Gminy w Strawczynie.

LOKAL UŻYTKOWY nr I o łącznej 
pow. użytkowej 162,57 m2, w skład którego 
wchodzą pomieszczenia:

• kawiarnia + barek 63,30 m2 wyposażo-
na w umywalkę i zlewozmywak

• oranżeria kawiarnia 75,97 m2

• pomieszczenie socjalne kawiarni 4,29 
m2 wyposażone w umywalkę i zlewozmywak

• wc personelu kawiarni 3,69 m2 wyposa-
żone w sedes i umywalkę

• magazynek kawiarni 4,10 m2

• komunikacja 9,12 m2 wyposażona 
w zlewozmywak

• wiatrołap 2,1 m2

LOKAL UŻYTKOWY nr II o łącznej 
pow. użytkowej 132,08 m2, w skład którego 
wchodzą pomieszczenia:

• poczekalnia + recepcja aerobiku 30,17 m2

• sala ćwiczeń aerobiku 49,92 m2

• magazynek 6,13 m2

• magazynek 4,76 m2

• pomieszczenie porządkowe 3,96 m2

• szatnia dla pracowników aerobiku 4,40 
m2 wyposażona w sześć szafek typu l zamy-
kanych na kluczyk

• łazienka dla pracowników aerobiku 
6,82 m2

• łazienka damska 6,37 m2 wyposażona 
w umywalkę, brodzik z kabina prysznicową, 
sedes

• szatnia damska 6,59 m2 wyposażona 
w 10 szafek typu l zamykanych na kluczyk

• łazienka męska 6,37 m2 wyposażona w umy-
walkę, brodzik z kabina prysznicową, sedes

• szatnia męska 6,59 m2 wyposażona w 10 
szafek typu l zamykanych na kluczyk

LOKAL UŻYTKOWY nr III o łącznej 
pow. użytkowej 352,16 m2, w skład którego 
wchodzą pomieszczenia:

• kręgielnia 320,99 m2

• wc personelu 6,24 m2 wyposażone 
w umywalkę, sedes

• przedsionek sanitariatów 7,40 m2

• wc niepełnosprawnych 4,72 m2 wyposa-
żone w umywalkę, sedes

• wc męskie 6,13 m2 wyposażone w dwie 
umywalki, sedes, pisuar

• wc damskie 6,68 m2 wyposażone w dwie 
umywalki, dwa sedesy

Wykaz lokali użytkowych, wraz z istniejącym ich wyposażeniem na KRYTEJ PŁYWALNI w STRAWCZYNKU, przeznaczonych 
do wynajmu w przetargu - 11 kwietnia 2011 r. o godz. 1000 (poniedziałek) w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie (parter budynku UG)


