
„Złote gody” - Jubilaci, z gospodarzami gminy, przed Urzędem Gminy w Strawczynie.

Sierpień 2013 r.
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dokończenie na str. 6

„Złote gody” w Strawczynie

Dwa dni z atrakcjami  
i relaksem
(szczegóły na str. 3)

Pół wieku  
razem,  

na dobre  
i złe...

Barbara i Henryk spotkali się przy-
padkowo na Alei Lipowej w Oblęgorku, 
gdy oczekiwali na autobus. Oboje wy-
bierali się do Kielc. Henryk Iwan był 
już wtedy młodym nauczycielem Szkoły 
Podstawowej w mjsc. Józefina, w gminie 
Łopuszno, ona - Barbara była matu-
rzystką. Od tego czasu zaczęli się spoty-
kać, stali się parą...
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W Kielcach działacze ŚZPN wręczyli nagrody za 
rok 2012: spiker roku 2012 - Janusz Poński (Wisła 
Sandomierz); działacze roku 2012: Marcin Kaczmar-
czyk (Czarni Połaniec), Tadeusz Laskowski (Partyzant 
Radoszyce), Janusz Ślewa (Wicher Miedziana Góra). 

Lechia Strawczyn  
wyróżniona !

Biorąc pod uwagę rok 2012, gmina 
Strawczyn w obu rankingach awansowa-
ła z 21 na 13 i z 4 na 1 lokatę.

Ranking Samorządów Rzeczpospo-
litej jest prestiżowym, ogólnopolskim 
plebiscytem, którego celem jest wskaza-
nie najlepiej zarządzanych miast i gmin 
w Polsce. Nagradza te samorządy, które 
najlepiej dbają o rozwój i podniesie-
nie jakości życia swoich mieszkańców, 

I miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej 2013

Akcja „Krew darem życia”

Nowa oferta turystyczna gminy

Gmina Strawczyn  
wśród najlepszych !

Gmina Strawczyn ponownie znalazła się w Złotej Setce Rankingu Samorzą-
dów Rzeczpospolitej. Tym razem nasza gmina zajęła 13 miejsce wśród gmin 
wiejskich. Ponadto Gmina Strawczyn zajęła 1 miejsce w rankingu innowacyj-
ności samorządów.

zgodnie z regułami odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa finansowego. Konkurs 
organizowany jest już od 15 lat.

Najpierw na podstawie danych z Mi-
nisterstwa Finansów wybieranych jest 250 
samorządów. Do wybrańców wysyłane są 
ankiety na podstawie, których niezależ-
na Kapituła wybiera najlepszych, którzy 
najbardziej dbają o rozwój i podniesienie 
jakości życia swoich mieszkańców.

Atrakcyjny szlak rowerowy
Gmina Strawczyn staje się coraz bardziej atrakcyjna pod względem tury-

stycznym: ostatnio oddano tutaj do użytku 36 - kilometrowy szlak rowerowy 
z pełną infrastrukturą. Inwestycja jest zrealizowana z funduszy unijnych, z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, w ramach projektu 
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Dorzecze Bobrzy”.

Trasa biegnie wzdłuż już istniejących 
dróg, głównie gminnych, asfaltowych, są 
też odcinki, które można przebyć ścież-
kami leśnymi. 

W miejscach szczególnie atrakcyjnych 
zbudowano wiaty przystankowe, w któ-
rych rowerzyści mogą odpocząć i po-
dziwiać uroki okolicy. W Strawczynku 
i Niedźwiedziu, obok zbiornika wodnego, 
powstały miejsca wypoczynkowe dla ro-
werzystów: duże altany z drewna, w któ-
rych znajdują się ławeczki i stoliki. Tutaj 
można także rozpalać grille i ogniska. 

Najbardziej atrakcyjnym punktem tu-
rystycznym na trasie jest Góra Sieniaw-
ska w Oblęgorze, gdzie zbudowano taras 
widokowy, z którego można podziwiać 
malowniczą panoramę – na zdjęciu. Ze 
wzniesienia widać nawet Kielce oraz 
malownicze tereny gminy. Przy szlaku 
zamontowano ławeczki.

Nowa trasa rowerowa już zyskuje 
pierwszych zwolenników, jest ich coraz 
więcej, bo piękna okolica, infrastruktura 
i zbiornik wodny są magnesem dla rowe-
rowych turystów.

Jak co roku, przy każdej Strawczynadzie”, organizowana 
jest Akcja „Krew darem życia”. Tak będzie także w tym roku: 
w niedzielę 18 sierpnia, w godz.: 9.00 – 18.00, w pomieszczeniach 
pod trybuną, na stadionie sportowym Centrum Rekreacyjno – 
Sportowego w Strawczynku, stanowiska do poboru krwi rozłoży 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc.

Jesteśmy przekonani, że i tym razem mieszkańcy gminy nie za-
wiodą, czego dawali dowody w ciągu ostatnich lat. Tym bardziej, 
że - jak donosi prasa regionalna - sytuacja z zaopatrzeniem w ten 
cenny lek jest dramatyczna, w związku z czym szpitale w regionie 
wykonują tylko zabiegi ratujące życie. Wierzymy, że dawców w na-
szej gminie nie zabraknie. Do zobaczenia na Strawczynadzie !

Wyróżnienia za bezpieczeństwo na stadionach: Wier-
na Małogoszcz (III Liga), Unia Sędziszów (IV liga), MKS 
Neptun Końskie (Liga Okręgowa), Gród Wiślica (Klasa 
A), Piast Osiek (Klasa A), Arka Pawłów (Klasa B), Zorza 
Tempo Pacanów (Klasa B). 

Nagrody Fair Play: Orlęta Kielce (IV Liga), Moravia 
Morawica (Liga Okręgowa), Lechia Strawczyn, KSZO 
1929 II Ostrowiec (Klasa A), Olimp Serbinów, Nida Sob-
ków, Zdrój Busko Zdrój, GKS Obrazów (Klasa B). 

Podaruj to,  
co masz najcenniejsze !
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Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz (trzeci z prawej), 
uczył się grać na afrykańskich bębnach. Wtórował mu prezes LGD „Dorzecze Bo-
brzy” – Jarosław Wałek (z lewej).

Swoje rzeźby prezentował, przed pałacem Sienkiewicza, Jerzy Dwojak z Dołów Biskupich.

- W tym roku głównym motywem 
naszego spotkania dla całych rodzin były 
liczne podróże noblisty oraz jego twór-
czość – powiedziała Magdalena Klam-
ka, zastępca kierownika Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza, będącego oddziałem 
Muzeum Narodowego w Kielcach.

Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników wielkoformatową planszę 
do gry o wymiarach pięć na pięć metrów 
z pionkami przedstawiającymi bohate-
rów z sienkiewiczowskich powieści. Na 
planszy zaznaczono dwie trasy – jedna 
poświęcona jest twórczości pisarza, dru-
ga - jego licznym podróżom.

- Gra podzielona jest na części poświę-
cone „Krzyżakom”, „Trylogii”, „W pusty-
ni i w puszczy”. Zabawę przygotowano 
z myślą o całych rodzinach. Każda grupa 
wybierała reprezentanta, który poruszał się 
po tej dużej planszy, pozostali odpowiada-
li na zagadki – powiedziała M. Klamka.

W programie pikniku były też warsz-
taty z muzyki afrykańskiej nawiązujące 
do podróży noblisty, a także zajęcia po-
święcone budowie prostych instrumen-
tów muzycznych. Piknik zakończył kon-
cert „Melodie Afryki Zachodniej”.

- Zaplanowaliśmy także zajęcia z tu-
reckiej sztuki malowania na wodzie, a dla 
najmłodszych zajęcia, podczas których 
uczestnicy będą mogli zaprojektować 
swój herb – powiedziała M. Klamka.

Dzięki ładnej, słonecznej pogodzie, 
w pikniku wzięło udziału wielu miłośni-
ków twórczości Sienkiewicza. Ze znanych 
osobistości widzieliśmy m.in.: wicemar-
szałka województwa Grzegorza Świercza 
oraz wójta gminy Tadeusza Tkaczyka 
z wnukiem, Dominikiem. Marszałek pil-

do Oblęgorka dwa lata później. Pałac 
opuścił we wrześniu 1914 roku, niedługo 
po wybuchu I wojny światowej. Wyje-
chał do Szwajcarii, gdzie zmarł w Vevey 
15 listopada 1916 r.

Piknik Literacki w muzeum w Oblęgorku

Bliżej Sienkiewicza
Podróże Henryka Sienkiewicza były tematem III Pikniku Literackiego 

w ogrodach muzeum poświęconego pisarzowi w Oblęgorku.
Muzeum Henryka Sienkiewicza 

w Oblęgorku powstało w 1956 roku 
z inicjatywy dzieci pisarza.

III Piknik Literacki został zrealizowa-
ny dzięki wsparciu UE z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk z wnucz-
kiem – Dominikiem też uczestniczyli 
w niedzielnym pikniku.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz malowania na...wodzie 
w wykonaniu Anny Drzniewicz z firmy EBRUART z Warszawy.

nie ćwiczył na afrykań-
skich bębnach, podob-
nie jak wnuczek wójta. 

Przypomnijmy, że 
majątek w Oblęgorku, 
wraz z pałacem, został 
przekazany Henryko-
wi Sienkiewiczowi 
w 1900 r. z okazji 25-
lecia pracy literackiej. 
Dobra oblęgorskie 
były darem polskiego 
społeczeństwa w po-
dziękowaniu za jego 
pracę. Zakup nierucho-
mości sfinansowano 
ze zbiórek pieniędzy 
we wszystkich trzech 
zaborach. Sienkie-
wicz wprowadził się 
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Uczennice SP w Rudzie Strawczyńskiej w tańcu nowoczesnym. Na festynie bawili się znakomicie także rodzice uczniów tej szkoły.

Święto Oblęgóra 

Festyn rodzinny w Rudzie Strawczyńskiej

Mieszkańcy Oblęgóra i zaproszeni 
goście bawili się na festynie znakomicie. 
Występy artystyczne, im dedykowane, 
to dzieło uczniów i nauczycieli z ZPO 
w Oblęgorku. O stronę muzyczną zadba-
ły zespoły: Gminna Orkiestra Dęta ze 
Strawczyna, Zespół „Bobrzanki”, a tak-
że Zespół „KOGEL”, który zabawiał 
publiczność do późnych godzin wieczor-
nych. Natomiast panie ze Stowarzyszenia 
Sołectwa Oblęgór „SKAŁKA” przygo-
towały różnego rodzaju potrawy, a pa-
nowie: Mariusz Angielski i Władysław 
Raczyński zadbali o obsługę grilla. 

Festyn poprowadzili dowcipnie 
i profesjonalnie Henryka Cisowska - 
dyrektor ZPO w Oblęgorku i Ryszard 
Mikurda. Swoją obecnością zaszczycili 
festyn: wójt gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk oraz przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Zdyb.

Rada Sołecka, sołtys oraz Stowa-
rzyszenie Sołectwa Oblęgór „SKAŁ-
KA” składają serdeczne podziękowa-

Po części oficjalnej rozpoczęły się 
zabawy i konkurencje sportowe oraz 
grill dla wszystkich. Nad przebiegiem 

IV Wieczór Kupały
30 czerwca br. odbył się w Oblęgorze IV Wieczór Kupały. Tegoroczna impre-

za została zorganizowana z inicjatywy Rady Sołeckiej, sołtysa oraz Stowarzy-
szenia Sołectwa Oblęgór „SKAŁKA”. Patronat nad festynem objęli: wojewoda 
świętokrzyski – Bożentyna Pałka - Koruba, Radio Kielce i Stowarzyszenie So-
łectwa Oblęgór „SKAŁKA”.

nia sponsorom, którymi byli: Beata 
i Bogdan Fronczkowscy, Marzena 
i Wiesław Gaweł, „ELnar” – Kielce 
Jarosław Zapała, Monika i Mariusz 
Olejarczyk, F.H.P. Angelina – Kielce 
Agnieszka i Krzysztof Zapała, P.U.H 

„TOMBUD” Oblęgór Tomasz Du-
dek, Józef Kaniowski, Anna i Tadeusz 
Czarneccy, Sabina i Władysław Bań-
kowscy, Agnieszka i Grzegorz Kozieł, 
P.P.U.H Oblęgorek Jarosław Zapała, 
Waldemar Gaweł, Barbara i Krzysz-
tof Gaweł, ZMiSS – Kielce Jan Zapa-
ła, KCMB Narzędzia i Metal – Kielce 
Teresa Walerowicz i Krystyna Kuta, 
Agnieszka i Mariusz Zapała, Grze-
gorz Raczyński, Dominik Raczyński, 
Danuta Feledyk, Mariusz Gołda, Woj-
ciech Wieczorek, Mariusz Rówiński, 
Tomasz Majka - Piekarnia Piekoszów, 
Ewa i Ryszard Lis, Marek Gos oraz 
Maciej Lewandowski.

festynu czuwała p. Emilia Zielińska - 
nauczycielka wychowania fizycznego. 

Na zakończenie imprezy wyróżnieni 

Bawili się i mali, i duzi...
22 czerwca 2013 r., przy Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, od-

był się doroczny festyn rodzinny. Imprezę rozpoczęło bajkowe przedstawienie 
przygotowane pod kierunkiem p. Danuty Kowalczyk. Inność tego spektaklu po-
legała na tym, iż aktorami nie byli uczniowie szkoły, ale ich rodzice, którzy nie-
samowicie rozbawili zaproszonych gości, wszystkich uczniów i pozostałych ro-
dziców. Część artystyczną wzbogaciły również tańce wykonane przez uczniów.

uczestnicy otrzymali nagrody, ufundo-
wane przez sponsorów. 

 Festyn był znakomitą formą spędze-
nia wolnego czasu i skorzystania z wielu 
atrakcji. Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
dziękuje wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji imprezy oraz tym, którzy 
tego dnia odwiedzili szkołę. Zapraszamy 
za rok! (B. K.)
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Z inicjatywy radnej Moniki Kubała, 28 lipca 
w Strawczynku przeprowadzono program edu-
kacyjny pn. „Bezpieczne wakacje” . 

W ramach programu strażacy: Arkadiusz Sę-
kowski, Michał Jaworski, Tomasz Samat, Ma-
teusz Wawrzeńczyk, Dominik Gad i Marcin Ja-
worski, z OSP ze Strawczyna, przeprowadzili pokaz 
gaśniczy, prelekcję i konkurs wiedzy pożarniczej.

Na uczestników tego dnia czekały liczne atrakcje 
sportowe i dyskoteka przygotowana przez Dariusza 
Wieczorka. Patronat nad tym przedsięwzięciem ob-
jął poseł Marek Gos.Uczestniczy „bezpiecznych wakacji” ze strażakami z OSP Strawczyn.

„Bezpieczne wakacje” 
w Strawczynku

Barbara i Henryk Iwanowie obcho-
dzą „Złote gody”, czyli 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji, wraz z kil-
koma innymi „złotymi” parami, spotkali 
się 7 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy 
Strawczyn z gospodarzami gminy, by 
przyjąć medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Sędziwych Jubilatów po-
witała, w imieniu wójta Tadeusza Tka-
czyka i przewodniczącego Rady Gminy 
Stanisława Zdyba oraz własnym z - pca 
kierownika USC Elżbieta Kumańska. 
W krótkim wystąpieniu podkreśliła waż-
ność tego wydarzenia w życiu Jubilatów 
jak i całej społeczności gminy. „Daliście 
z siebie wiele rodzinie i społeczeństwu, 
wychowując swoje dzieci na dobrych 
obywateli, jak i pracując na rzecz całej 
społeczności – mówiła kierownik USC. 
Dziś dziękujemy Wam za to...”

Na wniosek władz samorządowych 
gminy, prezydent RP przyznał medale 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
mieszkańcom: Zofii i Stanisławowi 
Cieślik, Krystynie i Stanisławowi Gos, 
Barbarze i Henrykowi Iwan, Janinie 
i Zdzisławowi Jankowskim, Stefanii 
i Bogdanowi Jas, Mariannie i Mieczy-
sławowi Nowek, Rozalii i Zygmuntowi 
Piec, Irenie i Władysławowi Rogula, 
Marii i Józefowi Rogula oraz Krysty-
nie i Stanisławowi Szyszka.

Wręczenia odznaczeń dokonał wójt 
Tadeusz Tkaczyk w asyście przewod-
niczącego RG Stanisława Zdyba oraz 
z - pcy kierownika USC Elżbiety Ku-
mańskiej. Jubilaci otrzymali także pięk-
ne kwiaty oraz komplet pościeli. Dodat-
kowo wójt wręczył każdej parze parasol 
przeciwdeszczowy. Za odznaczenia, gra-

„Złote gody” w Strawczynie

Pół wieku razem,
na dobre i złe...

tulacje i życzenia a także przyjęcie i pre-
zenty, w imieniu wyróżnionych, podzię-
kowała Stefania Jas.

Oboje zostali nauczycielami, podnosząc 
w czasie pracy swoje kwalifikacje: on – 
ukończył pedagogikę na Uniwersytecie 
Wrocławskim , ona - podobny kierunek na 
WSP w Kielcach. Pan Henryk awansował 
na dyrektora Szkoły Podstawowej w Ob-
lęgorku, pani Barbara uczyła tam historii 
oraz zajmowała się nauczaniem i wycho-
waniem dzieci z rodzin upośledzonych. 
Po 40 latach pracy przeszli na zasłużone 
emerytury, zbierając po drodze wiele od-
znaczeń i wyróżnień resortowych. Henryk 

dokończenie ze str. 1

Następnie wójt wzniósł toast szam-
panem, gratulując odznaczonym Jubile-
uszu oraz życząc im zdrowia i spotkania 
w dobrym zdrowiu za 10 lat na kolejnych 
godach.

Jubilatom czas umiliła Gminna Or-
kiestra Dęta, pod batutą Michała Leśni-
ka oraz soliści: Kasia Wojtas, Kinga 
Naszydłowska, Paulina Ślęzak i Mate-
usz Kasprzyk.

W czasie przyjęcia poprosiliśmy 
o garść wspomnień „złotą” parę – Barbarę 
i Henryka Iwanów. Ich okres narzeczeń-
stwa od pamiętnego spotkania w Alei Li-
powej trwał dość krótko: w czerwcu 1962 
roku wzięli ślub i zamieszkali w leśni-
czówce, ojca pani młodej, w Oblęgorku. 

został udekorowany m.in. Złotym Krzy-
żem Zasługi, Barbara dwukrotnie była 
wybierana Nauczycielem Roku.

„Złota” para dorobiła się dwóch có-
rek oraz dwóch wnuczek. Jedna z nich - 
Michalina, studentka Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, mieszka z dziadkami.

Jakie cechy cenią sobie najbardziej 
u siebie ? Pan Henryk podkreśla u żony: 
szczerość, wierność i pracowitość, 
p. Barbara zaś u męża: tolerancję, porzą-
dek i obowiązkowość w pracy.

Wszystkim „złotym” parom życzymy 
wiele zdrowia i długich lat życia w po-
czuciu dobrze spełnionych obowiązków 
prywatnych i służbowych. 

(Kos.)

Barbara i Henryk Iwanowie na pamiątkowym zdjęciu przy fontannie, przed Urze-
dem Gminy.
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Szkolne remanenty

„Jak być życzliwym  
dla drugiego człowieka?”

W Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie już po raz drugi miał 
miejsce „Tydzień dobrych uczynków”. Pomysłodawczyniami całej akcji były 
pedagog szkolny – Joanna Bożęcka oraz Ewelina Błaszczyk.

Pierwszego dnia uczniowie i na-
uczyciele placówki, na znak sympatii 
i życzliwości, nosili wykonane przez sie-
bie żółte słoneczka. Również tego dnia 
odbyło się spotkanie z funkcjonariusz-
ką policji z Komendy Miejskiej Policji 
z Kielc, która uświadamiała uczniów, ja-
kie zagrożenia czyhają na nich w czasie 
wakacji i jak ich unikać. 

W „Dniu tolerancji” wszyscy ozda-
biali drzewko szczęścia listkami z sen-
tencjami związanymi z tolerancją, akcep-
tacją i szacunkiem dla innych. Uczniowie 
poszczególnych klas przygotowali rów-
nież plakaty na temat: „Jak być życzli-
wym dla drugiego człowieka?”, z któ-
rych stworzono małą galerię zdobiącą 
wejście szkoły.

Czwartek był dniem wymiany dobro-
uczynkowej. Każda klasa przygotowała 
laurkę z „przepisem na życzliwość” i po-
darowała ją wcześniej wylosowanym ko-
legom. Akcję zakończył dzień, któremu 

przyświecało hasło „Bezpieczne waka-
cje”. Z uczniami spotkali się wówczas 
strażacy z OSP ze Strawczyna, którzy 
zapoznali dzieci i młodzież z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy.

Mamy nadzieję, że informacje zdo-
byte podczas akcji „Tygodnia dobrych 
uczynków” pomogą naszym uczniom 
miło, mądrze i bezpieczne spędzić nad-
chodzące wakacje.

Nauka udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs recytatorski poezji 
Juliana Tuwima

Uroczystość rozpoczęła dyrektor 
szkoły Henryka Cisowska, witając 
uczestników i ich nauczycieli. Dzieci 
prezentowały wiersze według wcześniej 
wylosowanej kolejności. Jury miało bar-
dzo trudne zadanie, aby wyłonić najlep-
szych, gdyż wszyscy uczestnicy zapre-
zentowali wysoki poziom recytacji. 

W kategorii klas 0–I Amelia Majos 
z SP w Oblęgorku zdobyła I miejsce, 
Kacper Gos z SP w Rudzie Strawczyń-
skiej II miejsce, dwa równorzędne III 
miejsca zajęli: Łucja Wilczyńska z SP 
w Rudzie Strawczyńskiej i Konrad Za-
rychta z SP w Korczynie.

W kategorii klas II–III Kinga Frą-
czek z SP w Rudzie Strawczyńskiej 
zdobyła I miejsce, Konrad Kurczyński 
z SP w Strawczynie uzyskał II miejsce, 
a Olga Wychowaniec z SP w Niedźwie-
dziu III miejsce. 

Organizatorzy konkursu przyznali 
nagrodę specjalną dla Konrada Kur-

W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima, uczniowie klas 0–III uczestni-
czyli w Gminnym Konkursie Recytatorskim „W świecie poezji Juliana Tuwima” 
zorganizowanym przez ZPO w Oblęgorku. Do udziału w konkursie zgłosiły się 
reprezentacje ze wszystkich szkół z gminy Strawczyn.

czyńskiego ze Szkoły Podstawowej 
w Strawczynie za uwspółcześnioną wer-
sję wiersza Juliana Tuwima „O Grzesiu 
kłamczuchu i jego cioci”. Za organizację 
konkursu odpowiedzialni byli nauczy-
ciele edukacji wczesnoszkolnej: Jolan-
ta Smolarczyk, Olga Jas – Adamczyk 
i Agata Wieczorek. (J.S.)

Na zdjęciu: Fragment konkursu.



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

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych będzie znajdowało się 
siedem pojemników na odpady, w tym:

•  1 pojemnik Kp - 7 – na popiół,
•  6 pojemników, o pojemności 

1100 l, na następujące frakcje odpa-

Od 2 września br.

Wygodny dojazd do pływalni OLIMPIC, stadionu i zalewu

Rusza Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

1 sierpnia 2013 r. odbył się przetarg na „odbiór, transport i zagospodaro-
wanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w gminie Strawczyn”. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, 
którą złożył dotychczasowy odbiorca odpadów z naszej gminy: P.H.U. ZIELIŃ-
SKI Zbigniew Zieliński, z siedzibą w Rakowie.

dów segregowanych: szkło, papier, 
tworzywa sztuczne i odpady wielo-
materiałowe, chemikalia, np. opako-
wania po farbach i lakierach, metale, 
odpady biodegradowalne i odpady 
zielone.

Mieszkańcy posesji zamieszkanych 
będą mogli BEZPŁATNIE przekazać 
w/w odpady do PSZOK w każdy wto-
rek i czwartek, w godzinach od 9.00 do 
17.00, oraz w soboty w godzinach od 
8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dni świątecz-
nych). Dowóz odpadów będzie odbywać 
się we własnym zakresie. 

Uruchomienie punktu nastąpi 
2 września 2013 r.

Asfaltowa nawierzchnia, przy od-
wodnionej ulicy, prezentuje się wyjątko-
wo korzystanie. Obok powstał chodnik 
dla pieszych, ulice wyposażono w nowe 
oświetlenie.

Połowę kosztów tej inwestycji za-
pewnił Narodowy Fundusz Przebudowy 
Dróg Lokalnych, drugą część pokryto 
z funduszu gminnego.

Nowa inwestycja ucieszyła przede 
wszystkim kierowców jeżdżących do 
pływalni OLIMPIC, do Hotelu „Szafra-
nowy Dwór”, na boiska sportowe oraz 
do zalewu. Droga łączy także okoliczne 
miejscowości z centrum gminy. Nie bez 
znaczenia jest poprawa bezpieczeństwa 
pieszych, którzy mogą teraz spacerować 
po nowym chodniku. 

Po ulicy Turystycznej  
jak po maśle !

Z końcem lipca br. drogowcy z firmy DUKAT z Nowin zakończyli moderni-
zację ul. Turystycznej w Strawczynie, prowadzącej m.in. do obiektów Centrum 
Rekreacyjno – Sportowego w Strawczynku.

Ważne dla odbiorców 
cyfrowej TV

CSR - OLIMPIC w Strawczynku
Językoland zaprasza na profesjonalne za-

jęcia języka angielskiego dla dzieci.
Zapisy na rok 2013/2014 rozpoczynamy 

19 sierpnia. Skontaktuj się z nami telefonicz-
nie: 668 366 827 lub wypełnij formularz za-
pisu na zajęcia online – 

www.jezykoland.pl.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza-

my na nieodpłatną lekcję pokazową, która 
odbędzie się we wrześniu.

Język angielski  
w Samorządowym 

Centrum Kultury i Sportu: 

Wójt gminy Strawczyn ogłasza kon-
kurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożyn-
kowy Strawczyn - 18 sierpnia 2013 r.” Ce-
lem konkursu jest popularyzacja wiedzy 
o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz 
roli wieńca, jako głównego rekwizytu ob-
chodów dożynek. 

Regulamin konkursu na stronie  
www.olimpicstrawczyn.pl

Konkurs  
na „Najpiękniejszy 

wieniec dożynkowy”

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpiła 
docelowo telewizję analogową. Do odbioru 
telewizji cyfrowej potrzebny jest: nowo-
czesny telewizor cyfrowy (obsługujący ko-
dowanie MPEG-4), lub zewnętrzny deko-
der DVB-T MPEG-4 w formie przystawki 
podłączony do telewizora, oraz tak jak do-
tychczas antena naziemna 

W celu uzyskania pomocy, zachęcamy do 
korzystania z bezpłatnej infolinii: 800-007-
788 lub z informacji na stronie internetowej 
www.cyfryzacja.gov.pl.

Należy pamiętać, że widzowie korzystają-
cy tylko z usług sieci kablowych lub odbierają-
cych telewizję satelitarną nie muszą podejmo-
wać działań w związku z cyfryzacją telewizji, 
gdyż proces ten dotyczy telewizji naziemnej.


