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Szanowni Mieszkańcy Gminy Strawczyn,

Kontakt z Ośrodkiem Zdrowia

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

Strawczyńska”. Na łamach tego wydania 
można między innymi przeczytać o pozy-
skanym właśnie dofinansowaniu na mon-
taż windy dla osób niepełnosprawnych 
oraz zmodernizowanie i dostosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki 
w Urzędzie Gminy. Pozyskaliśmy też środki 
na na zakup 9-osobowego mikrobusu przy-
stosowanego do przewozu osób niepełno-
sprawnych.

W ostatnim czasie na terenie gminy 
Strawczyn prowadzone są intensywne pra-
ce związane z przebudową i modernizacją 
dróg zarówno gminnych, jak i powiato-
wych. Na większość z tych zadań również 
pozyskaliśmy milionowe rządowe dofinan-
sowanie w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. 

 Doskonale pamiętamy także o nadal 
panującej epidemii koronawirusa, która 
wprowadziła wiele zmian w nasze dotych-
czasowe życie. Zamknięte zostały szkoły, 
ośrodki zdrowia, a praca urzędów została 
mocno ograniczona. Dziś wszystko powo-
li wraca do normy. Musimy jednak nadal 
mieć na uwadze stosowanie wyznaczonych 
norm sanitarnych. Myjmy ręce, a w za-
mkniętych miejscach publicznych, 
jak sklepy, wszelkie instytucje czy też 
przychodnie zasłaniajmy usta i nos. 
Dołóżmy wszyscy wszelkich starań, 
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. Zapewniam też, że 
nadal będziemy przepro-
wadzać co kilka tygodni 
dezynfekcję gminy. 

W związku z panu-
jącą sytuacją epide-

miologiczną wielu z nas zrezygnowało ze 
swoich planów urlopowych i dalekich wyjaz-
dów. Pomimo wszystko, te wakacje nie mu-
szą być stracone. Nasza gmina jest doskona-
łym miejscem do wypoczynku. Mamy krytą 
pływalnię ze specjalną promocją wakacyjną, 
mamy też piękny zalew i ścieżki rowerowe, 
prowadzące malowniczymi terenami. Do-
datkowo dla najmłodszych zapewniamy cie-

kawe zajęcia w świetlicach wiejskich, 
do korzystania z których serdecz-
nie zachęcam. Zachęcam też do 
odkrycia malowniczych zakątków 
naszej gminy na nowo. Spędźmy 
te wakacje aktywnie i bezpiecznie. 

Życzymy Państwu miłej lek-
tury.

 Wójt Gminy 
 Strawczyn

 Tadeusz Tkaczyk
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Drodzy Pacjenci!

W związku z ciągle trwającym stanem 
epidemii w naszym kraju i nadal 

istniejącym niebezpieczeństwem powsta-
wania nowych ognisk zakażeń koronawiru-
sem podstawowym sposobem komunikacji 
z Ośrodkiem Zdrowia pozostaje kontakt te-
lefoniczny. 

Tylko telefonicznie można zapisać się do 
lekarza, podać swój numer telefonu w celu 
realizacji teleporady lekarskiej, podać na-
zwy leków, które są niezbędne do konty-
nuacji leczenia, otrzymać kod do realizacji 

e-recepty w aptece czy zasięgnąć innej in-
formacji. 

Do Ośrodka Zdrowia można dzwonić 
pod dwa numery telefonu: 41 303 80 06 
lub 41 303 86 79. Bywa, że obydwa numery 
są zajęte, co wynika z dużej ilości jednocze-
snych połączeń. Największe „zagęszczenie” 
połączeń występuje z reguły w godzinach 
8-10. Dlatego prosimy o wyrozumiałość 
w tym nie do końca normalnym czasie 
funkcjonowania i trochę cierpliwości pod-
czas ponawiania prób dodzwonienia się do 
przychodni. 

 Ośrodek Zdrowia w Strawczynie nie jest 
zamknięty dla pacjentów! 

 Lekarze podstawowej opieki zdrowot-
nej przyjmują na umówione godziny bądź 
udzielają teleporad, jeśli jest to możliwe 
i wystarczające. Lekarze specjaliści przyj-
mują na umówione godziny. Przy zacho-
waniu odpowiednich obostrzeń sanitar-
nych realizowane są szczepienia dzieci, 
wykonywane są badania laboratoryjne 
(zapisy na termin pod tel. 793 878 215), 
badania usg, pracuje rehabilitacja (zapisy, 
tel. 502 919 694) – wszystko na umówione 
terminy. 

Od sierpnia, po dostosowaniu do obo-
strzeń epidemicznych (obudowa reje-
stracji) i zapewnieniu personelu, otwarty 
zostanie Ośrodek Zdrowia w Oblęgorku, 
oczywiście ze swoim telefonem nr 41 303 
04 27 – co dodatkowo odciąży Ośrodek 
w Strawczynie. 

Co do wizyt w Ośrodku - pacjent na 
umówioną godzinę powinien zgłosić się 
w maseczce, zakrywającej usta i nos, musi 
się poddać pomiarowi temperatury, zde-
zynfekować ręce bądź rękawiczki płynem 
i w czasie pobytu w przychodni zachować 
odległość minimum 2 metrów od innych. 
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W Urzędzie Gminy w Strawczynie będzie winda dla 
niepełnosprawnych. Zakupiony zostanie też specjalistyczny bus

Samorząd gminy Strawczyn podpisał już umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia mającego pomóc 
w zlikwidowaniu barier dla osób niepełnosprawnych na tym terenie. W Urzędzie Gminy zostanie zamon-
towana winda, która pomoże w przemieszczaniu się pomiędzy piętrami budynku osobom z deficytami ru-
chowymi. Zostanie też zakupiony mikrobus do przewozu niepełnosprawnych uczniów

Wójt gminy Strawczyn Tadeusz 
Tkaczyk podpisał umowę na dofi-

nansowanie zadania montażu windy dla 
osób niepełnosprawnych oraz zmoderni-
zowanie i dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych łazienki. Zewnętrzna 
pomoc finansowa na realizację tego za-
dania wyniesie 150 tysięcy i została przy-
znana ze środków PFRON-u, w ramach 
realizowanego przez samorząd powiatu 
kieleckiego „Programu wyrównania róż-
nic między regionami III”. 

Oprócz dofinansowania na montaż 
windy samorząd otrzyma także 69 ty-

sięcy złotych na zakup 9-osobowego mi-
krobusu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Środki będą 
pochodziły z tego samego programu. 
Wójt gminy Tadeusz Tkaczyk podpisał już 
w tej sprawie odpowiednią umowę. 

- Widzimy potrzeby osób niepełno-
sprawnych i staramy się stale wychodzić 
im naprzeciw. Winda w urzędzie jest 
bardzo potrzebna, aby umożliwić oso-
bom z deficytami ruchowymi sprawne 
przemieszczanie się po budynku. Do tej 
pory pracownicy schodzili do nich na 
dół. W ramach dofinansowania zostanie 

także zmodernizowana łazienka. Dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu z PFRON 
zakupimy też mikrobus. Będzie on służył 
do dowozu niepełnosprawnych uczniów 
z terenu gminy do szkół w Kielcach. Jest 
to grupa kilku osób, które potrzebują ta-
kiego transportu codziennie. Do tej pory 
w chwili, kiedy trzeba było przetranspor-
tować uczniów na wózkach inwalidzkich, 
musieliśmy do tego celu wynajmować 
specjalnie auto. Teraz będziemy mieli do 
dyspozycji bardzo wygodny samochód, 
który z pewnością będzie dobrze służył 
osobom niepełnosprawnym – podkreśla 
Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Podpisanie umów odbyło się w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach. - Bardzo cieszę się, że wspólnie 
podejmujemy tak ważne działania. Chcę 
zadeklarować, że Zarząd Powiatu w Kiel-
cach nadal będzie starał się pozyskiwać 
maksymalną ilość pieniędzy na przedsię-
wzięcia, których beneficjentami są miesz-
kańcy powiatu kieleckiego – zapewniał 
Tomasz Pleban, wicestarosta kielecki. 
Zdaniem obcnego podczas podpisa-
nia umów senatora Krzyzsztofa Słonia, 
przestrzeń dostępna dla osób niepełno-
sprawnych jest też w sposób doskonały 
dostępna dla innych, osób starszych, ko-
biet ciężarnych, czy też rodziców z mały-
mi dziećmi, co jest niezwykle ważne.
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Sukcesywna rozbudowa infrastruktury 
drogowej na terenie gminy Strawczyn

Ulica Piłkarzy w Oblęgorku

Jedną z przebudowywanych w tym 
roku dróg na terenie gminy Strawczyn 

jest ul. Piłkarzy w Oblęgorku, prowadzą-
ca do Otwartej Strefy Aktywności. Prace 
budowlane zostały wycenione na kwotę 
277 tysięcy 577 złotych. Samorząd gminy 
Strawczyn pozyskał na realizację tego za-
dania znaczące dofinansowanie zewnętrz-
ne, które pokryje aż 80% kosztów. Zakoń-
czenie przebudowy zaplanowano na 31 
sierpnia tego roku.

Ulica Górska w Oblęgorku
Nowy blask zyska także ulica Górska 

w Oblęgorku, o długości 270 metrów. Pra-
ce budowlane wyceniono na kwotę 96 ty-
sięcy 239 złotych. Remont ma zakończyć 
się 31 sierpnia tego roku. 

Trwa rozbudowa zaplecza drogowego w gminie Strawczyn. Od początku tego roku modernizowane i prze-
budowywane jest wiele kilometrów lokalnych dróg, ale powstają też dokumentacje techniczne dla kolejnych 
inwestycji. Ma być bezpieczniej i bardziej komfortowo.

Drogi w Oblęgorze, Promniku, 
Strawczynku i Kuźniakach

Przebudowywane są również drogi 
w czterech miejscowościach gminy Straw-
czyn. Mowa o ulicy Stawowej i ul. Górna 
Huta w Oblęgorze, ul. Strażackiej w Prom-
niku, ul. Barytowej w Strawczynku oraz dro-
dze wewnętrznej w miejscowości Kuźniaki. 
Samorząd pozyskał na realizację tych zadań 
znaczące dofinansowania zewnętrzne.

Ulica Łąkowa w Promniku i ulica Widok 
w Oblęgorku

Kolejnymi zadaniami realizowanymi 
w ramach planu rozwoju infrastruktury 
drogowej na terenie gminy Strawczyn są 
przebudowy ulic: Łąkowej w Promniku 
i Widok w Oblęgorku. Realizacja tych za-
dań będzie dofinansowana w ramach Fun-

duszu Dróg Samorządowych. Zewnętrzna 
pomoc finansowa pokryje aż 80% kosztów 
obydwu inwestycji. Prace budowlane mają 
zakończyć się w październiku tego roku.

Ulica Pogodna w Oblęgorze i duża 
przebudowa drogi powiatowej

W trakcie realizacji jest także przebu-
dowa ulicy Pogodnej wraz z chodnikiem 
w Oblęgorze. Inwestycja opiewa na kwotę 
rzędu 1 milion 785 tysięcy złotych. Co waż-
ne, zadanie otrzymało bardzo znaczące 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Pokryje ono aż 80% kosztów 
i wyniesie 1 milion 427 tysięcy 600 złotych.

Zakończył się też przetarg na rozbudo-
wę drogi powiatowej 0487T. Mowa o re-
moncie blisko siedmiokilometrowego od-
cinka przebiegającego przez miejscowości: 



s. 5

Nr 5 (210) lipiec 2020

Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, 
Oblęgór, Chełmce oraz Promnik. Wartość 
zadania to blisko 11 milionów złotych. Co 
ważne, inwestycja otrzymała 50% dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządowych, 
które wyniesie około 5,5 miliona złotych. 
Samorządy gminy Strawczyn i powiatu 
kieleckiego pokryją po połowie pozostałe 
50% wartości inwestycji. Prace budowlane 
zakończą się w 2021 roku. 

Rozstrzygnięto także przetarg dla kolej-
nego odcinka tej samej drogi powiatowej 
znajdującej się na terenie gminy Strawczyn, 
przechodzącej przez miejscowości: Niedź-
wiedź, Strawczynek i Oblęgór. Jego długość 
to 2600 metrów. Wartość inwestycji to bli-
sko 1 milion 700 tysięcy złotych. Podobnie 
jak w przypadku siedmiokilometrowego 
odcinka, zadanie otrzymało 50% dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządowych, 
a pozostałe 50% po połowie pokryją samo-
rządy gminy Strawczyn i powiatu kieleckie-
go. Prace budowlane zakończą się jeszcze 
w tym roku. 

Ulica Piaskowa w Promniku
Dobiegły końca prace budowlane przy 

modernizacji drogi w Promniku o długości 
blisko dwóch kilometrów. Jezdnia zyskała 
nową nawierzchnię, powstał też chodnik, 
kanalizacja deszczowa, utwardzone i posze-
rzone pobocza oraz wyprofilowane skarpy. 
Wartość prac to blisko 1,6 miliona złotych, 
a 70% tej kwoty pokryło pozyskane przez 
samorząd gminy Strawczyn dofinansowa-
nie zewnętrzne.

Będą kolejne remonty i przebudowy dróg
W planach samorządu gminy Strawczyn 

są następne inwestycje związane z remon-
tami i przebudowami dróg. Wybrano już 
wykonawców dokumentacji technicznych 
dla realizacji tych zadań. Nowe projekty po-
wstaną dla dróg w miejscowościach: Straw-
czyn, Kuźniaki, Chełmce, Ruda Strawczyń-
ska oraz Promnik. 

Przy drodze wojewódzkiej 
w Strawczynku powstanie chodnik

Samorząd gminy Strawczyn wybrał też 
wykonawcę dokumentacji projektowej dla 
zadania budowy chodnika przy drodze 
wojewódzkiej nr 748 w miejscowości Straw-
czynek. Ciąg pieszy zostanie wybudowany 
na odcinku od ul. Granicznej do ul. Baryto-
wej. Pełna dokumentacja projektowa wraz 
z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwe-
stycji ma być gotowa do 30 października 
tego roku.

Ulica Barytowa w Strawczynku
oddana do użytku 

Zakończył się remont drogi łączącej Strawczynek z Promnikiem. Prze-
jazd tym łącznikiem jest teraz zdecydowanie bardziej komfortowy i 
bezpieczniejszy. Co ważne, samorząd gminy Strawczyn pozyskał na 
realizację tego zadania aż osiemdziesiąt procent dofinansowania w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych.

U żytkownicy ulicy Barytowej w Straw-
czynku nareszcie mogą zapomnieć 

o dziurach i zniszczonych poboczach, które 
stwarzały tu niebezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. Nareszcie zakończył się remont 
drogi, która łączy Strawczynek z Promni-
kiem. - Jest to dosyć często użytkowana 
droga. Spora część mieszkańców miej-
scowości Promnik właśnie tędy jeździ do 
Strawczynka. Nawierzchnia była już moc-
no zniszczona i wymagała naprawy – mówi 
wójt gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk. 

Nowy dywanik asfaltowy został tu poło-
żony na długości 748 metrów. Dodatkowo 
też wyłożono pobocza z kruszywa. Wyko-
nawcą generalnym inwestycji było Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. 
z o.o.. Po ogłoszonym przez gminę przetar-
gu okazało się, że zaplanowane wcześniej 
prace budowlane zostały wycenione na 
kwotę nieco ponad 163 tysięcy złotych, 
z czego aż 130 tysięcy złotych pokryje rzą-

dowe dofinansowanie przyznane w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. – Ze-
wnętrzny zastrzyk gotówki, jaki udało nam 
się pozyskać, pokrył aż osiemdziesiąt pro-
cent kosztów wykonania zadania. Oznacza 
to, że z budżetu gminy Strawczyn przezna-
czyliśmy na ten cel jedynie dwadzieścia pro-
cent wartości inwestycji. To nie jedyne zada-
nie, jakie będzie realizowane jeszcze w tym 
roku w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Będzie ich znacznie więcej. Cieszymy 
się, że mamy wymierne efekty naszej pracy 
w postaci dużych dofinansowań. Dzięki nim 
będziemy mogli zrealizować więcej inwesty-
cji, które są potrzebne i będą dobrze służyły 
lokalnej społeczności – podkreśla zastępca 
wójta gminy Strawczyn, Karol Picheta. 

Przebudowany odcinek ulicy Barytowej 
w Strawczynku już został oddany do użyt-
ku mieszkańców. Remont nawierzchni 
zdecydowanie podniósł komfort użytko-
wania drogi. 
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Ruszyła budowa altany z tężnią solankową.
To będzie nie lada atrakcja!

W gminie Strawczyn rozpoczęto budowę ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej. W jej ramach w miej-
scowości Niedźwiedź przy zalewie powstaje już altana wraz z tężnią solankową, której mikroklimat wy-
korzystuje się w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych. Będzie to nie lada atrakcja 
zarówno dla mieszkańców gminy, jak i przyjezdnych turystów. Na realizację zadania pozyskano znaczące 
dofinansowanie zewnętrzne.

Ruszyła budowa tężni solankowej

Gmina Strawczyn stale rozwija się 
pod względem nowych zadań mają-

cych służyć zarówno jej mieszkańcom, jak 
i przyjezdnym gościom. Ciekawą propo-
zycją dla miłośników rekreacji i ruchu na 
świeżym powietrzu z pewnością będzie 
powstająca tu właśnie ścieżka narciarsko-
-biegowo-rowerowa.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się bu-
dową altany z tężnią solankową, która po-
wstaje w miejscowości Niedźwiedź. Warto 
dodać, że mikroklimat wokół tężni wyko-
rzystywany jest w profilaktyce i leczeniu 
schorzeń górnych dróg oddechowych.

- Ścieżka narciarsko-biegowo-rowero-
wa będzie służyła nie tylko uprawianiu 
sportu, ale też doskonale połączy rekre-

ację z profilaktyką prozdrowotną. Na jej 
trasie powstaje tężnia o właściwościach 
terapeutycznych. Każdy będzie mógł spę-
dzać tu czas dbając tym samym o swoje 
zdrowie ogólne, głównie poprawę stanu 
dróg oddechowych – informuje Karol 
Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

Tężnia solankowa, altana piknikowa 
i pięknie zagospodarowany teren

Przypomnijmy, obszar objęty inwesty-
cją zlokalizowany jest na terenie gminy 
Strawczyn w miejscowościach: Hucisko, 
Kuźniaki, Małogoskie, Niedźwiedź, Prom-
nik, Strawczyn i Strawczynek. Właśnie 
tędy będzie biegła ścieżka narciarsko-bie-
gowo-rowerowa.

W ramach zadania w miejscowości 

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy 
Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 26.06.2020r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.8.2020.DG ustalającą, 

że nieruchomość położona w obrębie Strawczyn, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1, 266, 281, 293, 325, 
326, 348/2, 361, 362, 363, 432, 475, 497, 498, 499, 523, 530, 555/2, 582, 611/1, 622, 659, 672, 683, 685, 709, 730, 907, 918, 922, 925, 930, 931, 933 o 

łącznej powierzchni 7,8173 ha, stanowi mienie gminne, natomiast działka nr 614/5 o pow. 0,0300 ha nie stanowi mienia gminnego.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach,  ul. Wrzosowa 44 
oraz w Urzędzie Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16.

INFORMACJA

Niedźwiedź, na obszarze o powierzchni 
około 1510m2 powstanie przestrzeń re-
kreacyjna podzielona na strefy. W jednej 
z nich stanie altana z tężnią solankową, 
elementami małej architektury, oświe-
tleniem terenu, nawierzchniami utwar-
dzonymi, infrastrukturą techniczną oraz 
nasadzeniami zieleni. Pojawi się tu sa-
moobsługowa stacja naprawy rowerów 
i stojaki rowerowe. Na terenie inwestycji 
znajdzie się ciąg komunikacyjny w posta-
ci utwardzonej drogi pieszo-rowerowej. 
W drugiej strefie powstanie pitnik oraz 
toaleta publiczna. Tu także będą nasa-
dzenia zieleni, wierzby purpurowej i traw 
ozdobnych. W północnej części obszaru 
w miejscowości Niedźwiedź zostanie wy-
budowana altana drewniana, która będzie 
wyposażona w stoły i ławy. Staną tu sto-
jaki rowerowe, ławki parkowe i kosze na 
śmieci. Nawierzchnia ciągów pieszo-rowe-
rowych będzie pokryta kostką betonową, 
a teren wokół zostanie zagospodarowany 
zielenią. 

Jest aż 85% dofinansowania
Co ważne, realizacja zadania będzie 

w dużej mierze dofinansowana z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 w ramach realizacji Zintegro-
wanej Inwestycji Terytorialnej Kieleckie-
go Obszaru Funkcjonalnego pod nazwą 
„Ochrona terenów cennych przyrodniczo 
na terenie gminy Strawczyn – Ścieżka nar-
ciarsko-biegowo-rowerowa”. Zewnętrzny 
zastrzyk gotówki pokryje aż 85% kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji.
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Skromne, nietypowe i kameralne zakończenie roku 
szkolnego w szkołach gminy Strawczyn 

Młodzieżowa Rada Gminy Strawczyn podsumowała kadencję

Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego zapisze się na trwałe w dziejach szkół nie tylko z tere-
nu gminy Strawczyn, ale i z terenu całego kraju. W maseczkach, bez rodziców, z zachowaniem odległości i 
wszelkich norm bezpieczeństwa uczniowie odebrali zasłużone świadectwa. 

Wraz z końcem roku szkolnego dobiegła końca tegoroczna kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn. 
Jak podkreślają młodzi radni, był to dla nich czas ciekawej i ważnej lekcji o wspólnocie samorządowej. 

T rzeba przyznać, że to były nietypowe 
uroczystości zakończenia roku szkol-

nego. Panująca epidemia wymusiła na 
wszystkich zachowanie wszelkich środków 
ostrożności i według wcześniej określonych 
zasad. Po wielu tygodniach zdalnej nauki 
uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia 
szkoły, listy gratulacyjne i podziękowania dla 
rodziców, a Ci z najwyższą średnią dyplomy 
i nagrody książkowe. - Jest ciężko, ale tym 
bardziej jesteśmy dumni z naszych uczniów 

C zas kadencji Młodzieżowej Rady to nie 
tylko prestiż, ale również związane 

z tym obowiązki. Udział w MRG zaznajomił 
jej członków, ze strukturą funkcjonowania 
samorządu i znacząco wpłynął na postrze-
ganie przez nich roli społecznego zaanga-
żowania w rozwój Małych Ojczyzn. 

- W mijającej kadencji Młodzieżowej 
Rady mieliśmy wiele bardzo ambitnych 
planów i wielkie chęci do realizowania 
ciekawych zadań. Niestety, pandemia ko-
ronawirusa i związane z nią wprowadze-
nie obostrzeń i społecznej kwarantanny 
skutecznie je pokrzyżowały. Jednak nawet 
wtedy młodzi radni nie dali za wygraną, 
uczestniczyli w szkoleniu online, czyli cy-
klu spotkań z ekspertami i praktykami, 
z którymi rozmawiali o funkcjonowaniu 
młodzieżowych rad. Przed kwarantanną 
natomiast zrealizowali szereg ciekawych 
projektów – informuje Damian Gad, opie-
kun Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn 
oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Strawczyn. Przed ogłoszeniem w całym 

z terenu całej gminy, z tego, jak radzą sobie 
z trudną, ale i ważną lekcją życia, jaką są 
ostatnie tygodnie. Głęboko wierzymy, że te 
doświadczenia uczynią ich silniejszymi. Je-
steśmy też przekonani, że mimo nietypowej 
sytuacji, nasi uczniowie będą bardzo dobrze 
przygotowani do kolejnych klas – mówi wójt 
gminy Strawczy, Tadeusz Tkaczyk, który 
wszystkim uczniom życzył zdrowia, odpor-
ności, radości i odwagi, tak potrzebnych 
w dzisiejszych czasach. - Składam również 

gorące podziękowania wszystkim dyrekto-
rom placówek oświatowych i nauczycielom, 
którzy w czasach pandemii zdali kolejny ży-
ciowy egzamin – tym razem z bycia przyja-
ciółmi dla swoich uczniów. Pedagogom ze 
wszystkich szkół z terenu gminy Strawczyn 
serdecznie dziękuję nie tylko za przekazywa-
ną zdalnie wiedzę, ale i za każdą dobrą radę, 
każdy gest serdeczności i oddanie wobec 
uczniów, a rodzicom dziękuję za cierpliwość 
i wyrozumiałość. Dziś śmiało możemy po-
wiedzieć, że wszyscy zdaliśmy ten egzamin 
na piątkę – podkreśla wójt, życząc wszystkim 
bezpiecznych wakacji. W tym roku szkolnym 
promocję do klasy kolejnej otrzymało 1063 
uczniów z terenu całej gminy Strawczyn, 
w tym 172 dzieci w oddziałach przedszkol-
nych, tzw. Klasy 0, a 97 uczniów to ósmokla-
siści, którzy zakończyli edukację w szkołach 
podstawowych, a 172 dzieci.

  Agnieszka Olech

kraju epidemii młodzi radni uczestniczyli 
w inspirujących warsztatach prowadzo-
nych przez Mariusza Brelskiego, prezesa 
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lo-
kalnych „Skała”. Zorganizowali także zbiór-
kę niezbędnych rzeczy i pożywienia dla 
bezdomnych zwierząt i aktywnie włączyli 
się do akcji ekologicznej „EkoŻycie – Czyli 
Sztama z Matką Naturą”. W czasie jej trwa-
nia w siedmiu szkołach z terenu gminy 
Strawczyn zostały przeprowadzone pre-
lekcje ekologiczne oraz ogłoszone konkur-
sy ekologiczne. Młodzi radni wystosowali 
też apel do mieszkańców gminy z związku 

z pandemią koronawirusa i napisali list 
gratulacyjny do wójta gminy Strawczyn 
z okazji 30-lecia samorządu. - W związku 
z pandemią czas, jaki mieliśmy na aktyw-
ne działania był o wiele krótszy niż w nor-
malnych okolicznościach, ale uważam, że 
dobrze go wykorzystaliśmy. Zdobyliśmy 
wiedzę o tym, jak działa gmina, w jaki spo-
sób są podejmowane uchwały, czy jak za-
rządzać w samorządach. Zrealizowaliśmy 
wiele projektów i złapaliśmy samorządo-
wego bakcyla – podkreśla Aleksandra Ja-
rząbek, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej 
Rady Gminy Strawczyn. - W imieniu rad-
nych Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
naszemu opiekunowi, panu Damianowi 
Gad, naszym opiekunom-nauczycielom 
oraz panu wójtowi gminy Strawczyn Ta-
deuszowi Tkaczykowi, a także wszystkim 
mieszkańcom gminy za otrzymane pod-
czas pełnionej przez nas funkcji wsparcie – 
podsumował Jakub Filipiak, przewodniczą-
cy Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn.
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Podczas tegorocznych wyborów upraw-
nionych do głosowania było 8 552 

mieszkanek i mieszkańców gminy Straw-
czyn. Z prawa głosu skorzystało 5 999 osób, 
to 70,18% uprawnionych. Oddano 5 650 
ważnych głosów i 36 nieważnych. 

- Dziękuję mieszkańcom i mieszkankom 
gminy Strawczyn za wspaniałą obywatelską 
postawę, tak liczne stawienie się w lokalach 
wyborczych i głosowanie na swoich kandy-
datów. Frekwencja podczas tegorocznych 
wyborów bardzo mile nas zaskoczyła. Cie-
szę się, że społeczeństwo chce brać sprawy 
w swoje ręce i decydować o tym, jak ma 
wyglądać nasza wspólna przyszłość. Liczę 
na to, że frekwencja na każdych kolejnych 
wyborach, również samorządowych, będzie 
przynajmniej taka sama, albo nawet wyższa 
– powiedział Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy 
Strawczyn.

Mieszkańcy na podstawie adresów za-
mieszkania zostali wpisani na poszczegól-

Rekordowa frekwencja wyborcza w gminie Strawczyn!

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych

Wyniki głosowania w drugiej turze

Frekwencja 70,03 %
0 % 100 %

Liczba kart ważnych: 5 989
Liczba uprawnionych: 8 552

Frekwencja w Polsce podczas tegorocznych wyborów prezydenta RP zdecydowanie przekroczyła poprzed-
nie. Tłumnie do urn wyborczych ruszyło większość uprawnionych do głosowania Polaków, także mieszkańcy 
gminy Strawczyn. Frekwencja wyniosła tu aż 70,18%. Wynik ten był jednym z wyższych w całym wojewódz-
twie świętokrzyskim

ne listy obwodowych komisji wyborczych. 
W Oblęgorku oddano w sumie 1096 gło-
sów, w tym 10 nieważnych. Zdecydowa-
ną przewagę osiągnął tu Andrzej Duda, 
który uzyskał 780 głosów. W Strawczynie 
zagłosowało 1230 osób. Jeden głos był 
nieważny. Tu także wygrał Andrzej Duda, 
który otrzymał 921 głosów. Mieszkańcy 
Rudy Strawczyńskiej również postawili na 
Andrzeja Dudę oddając na niego 648 gło-
sów. W sumie zagłosowały tu 823 osoby, 
w tym jeden głos był nieważny. W Kor-
czynie głosowało 511 osób, były 2 głosy 
nieważne. Przewagę z ilością 443 głosów 
uzyskał Andrzej Duda. W Chełmcach gło-
sowało 891 osób. Oddano 9 głosów nie-
ważnych. Andrzej Duda tu także otrzymał 
większość, bo aż 721 głosów. W Promniku 
również zwyciężył Duda z 644 głosami 
z łącznie oddanych 835 głosów, w tym 7 
nieważnych. W Strawczynku zagłosowa-
ło 593 osoby, 7 głosów było nieważnych. 

Przewagę osiągnął Duda – 422 głosy. W ko-
misji w Domu Pomocy Społecznej Helena 
w Rudzie Strawczyńskiej zagłosowało 20 
osób, w tym 17 na Andrzeja Dudę.

Podsumowując, w gminie Strawczyn 
zdecydowanym liderem był Andrzej Duda, 
który otrzymał 77,45% spośród wszystkich 
oddanych w sposób ważny głosów. Rafał 
Trzaskowski uzyskał wynik 22,55%.

Co ważne, do urn wyborczych w całym 
kraju udało się aż 67,72% uprawnionych 
do głosowania. W województwie święto-
krzyskim głosy oddało 66,37% wyborców, 
a w powiecie kieleckim 69,15% uprawnio-
nych do głosowania. Gmina Strawczyn 
miała więc wyższą frekwencję zarówno 
w porównaniu do krajowej, wojewódzkiej, 
jak i powiatowej. Warto dodać, że najwyż-
szą frekwencję wyborczą w całym kraju od-
notowano w województwie mazowieckim, 
gdzie wyniosła ona 71,20%, a najniższą 
w województwie opolskim – 59,92%.

Obwodowa Komisja Wyborcza Liczba 
uprawnionych

Liczba kart 
wydanych

Liczba kart wyjętych z kopert 
na kartę do głosowania

Liczba kart 
ważnych

Liczba głosów 
ważnych

Liczba kart ważnych 
 * 100 / Liczba uprawnionych

Szkoła Podstawowa w Oblęgorku, Oblęgorek ul. 
Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn 1  618 1  069 17 1  086 1  076 67,12%

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn 1  684 1  215 15 1  229 1  217 72,98%

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej,
 Ruda Strawczyńska 4, 26-067 Strawczyn 1  192 821 2 823 816 69,04%

Szkoła Podstawowa w Korczynie,
 Korczyn 101, 26-067 Strawczyn 724 509 2 511 509 70,58%

Szkoła Podstawowa w Chełmcach, Chełmce
ul. Kościelna 51, 26-067 Strawczyn 1  210 886 5 891 882 73,64%

Szkoła Podstawowa w Promniku, Promnik
ul. Szkolna 10, 26-067 Strawczyn 1  141 828 7 835 828 73,18%

Świetlica środowiskowa w Strawczynku, Strawczynek ul. 
Wojewódzka 39, 26-067 Strawczyn 936 592 1 593 586 63,35%

Dom Pomocy Społecznej „Helena” w Rudzie Strawczyńskiej, 
Ruda Strawczyńska 80A, 26-067 Strawczyn 47 21 0 21 20 44,68%

Razem 8  552 5  941 49 5  989 5  934 70,03%

Kandydat ( Nazwisko i imiona ) Liczba głosów Procent głosów

DUDA Andrzej Sebastian 4  596 77,45%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 1  338 22,55%

Razem 5  934
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W gminie Strawczyn powstał film o bezpieczeństwie 

Basen Olimpic w Strawczynku działa pełną parą

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. To też jednak czas, kiedy zdarza się mnó-
stwo wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń. Wielu z nich można uniknąć znając podstawowe zasady 
bezpieczeństwa. O nich opowiedzieli świętokrzyscy policjanci nagrywając film, który powstał między 
innymi w gminie Strawczyn.

Kryta pływalnia w Strawczynku zaprasza codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00. Można korzystać 
niemal ze wszystkich atrakcji obiektu. Obowiązuje też wakacyjna promocja - dwie godziny w cenie jed-
nej. Co ważne, zachowane są tu wszelkie zasady bezpieczeństwa epidemicznego, a woda basenowa 
jest bezpieczna i nie przenosi koronawirusa. 

Wakacyjna laba od obowiązków szkol-
nych nie może być labą od przestrze-

gania podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa. O tym na co zwracać baczną uwagę 
podczas letnich gier, zabaw, spędzania wol-
nego czasu, czy odpoczynku nad wodą 
przestrzegają świętokrzyscy policjanci. 

- Na fejsbukowym fanpage’u Policji Świę-
tokrzyskiej pojawił się film opowiadający 
o bezpieczeństwie podczas wakacyjnego 
wypoczynku. Jest to niezwykle ważny te-
mat, ponieważ wielu niebezpiecznych sy-

Obiekt Olimpic w Strawczynku został 
w pełni dostosowany do działalności 

w nowej rzeczywistości. Klienci mogą z nie-
go bezpiecznie korzystać, jednak powin-
ni pamiętać o stosowaniu się do nowych 
wytycznych i zachowaniu wszelkich zasad, 
o których w nich mowa. 

Obecnie na basenie nie może przebywać 
więcej niż 100 osób. Należy zachować odstęp 
2 m, a na jednym torze może płynąć mak-
symalnie cztery osoby. Z suchej sauny po-
winno korzystać jednocześnie maksymalnie 
dwóch klientów lub rodzina do pięciu osób. 
Łaźnia parowa jest nadal nieczynna. W ja-
cuzzi w tym samym czasie może przebywać 
jedna osoba, bądź rodzina do czterech osób. 

tuacji da się uniknąć. Zachęcam do odwie-
dzenia policyjnego profilu i zapoznania się 
z tym materiałem, tym bardziej, że był on 
częściowo nagrywany w gminie Strawczyn, 
będzie więc można zobaczyć tu miejsca, 
które dobrze znamy. Namawiam też rodzi-
ców, aby pokazali nagranie swoim pocie-
chom, bo to głównie o ich bezpieczeństwo 
podczas wakacji chodzi. Jeśli same będą 
świadome zagrożeń, będą mogły skutecz-
nie się przed nimi chronić – mówi Karol 
Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

Na wstępie filmu policjantka podkreśla, 
że być może z powodu sytuacji epidemicz-
nej te wakacje będą inne niż wszystkie, 
ale zasady bezpieczeństwa pozostają bez 
zmian. Następnie widzimy zainscenizowa-
ne sceny, gdzie dzieci upominają siebie na-
wzajem, co wolno, a czego nie powinno się 
robić. Poruszony został temat bezpieczeń-
stwa na rowerze i to, że każdy poruszający 
się na nim powinien mieć kask i kamizelkę 
odblaskową. Mowa też o bezpieczeństwie 
nad wodą i o tym, aby korzystać tylko ze 
strzeżonych kąpielisk, jak również o tym, 
że najlepszym miejscem do gry w piłkę 
jest boisko, nie ulica. W filmie zwrócono 
także uwagę na bezpieczeństwo w sieci, 
bo nigdy nie wiadomo, kto siedzi po dru-
giej stronie monitora. Strażacy ostrzegali 
przed paleniem ognisk w niedozwolo-
nych miejscach. W trakcie lata nietrudno 
o wskrzeszenie trudnego do ugaszenia 
pożaru nawet jedną iskrą. 

Film powstał przy współpracy Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Ko-
mendy Miejskiej Policji w Kielcach i Gminy 
Strawczyn.

- Systematycznie przeprowadzamy dezyn-
fekcję szafek, przebieralni, toalet, wszelkich 
uchwytów oraz miejsc, które najczęściej do-
tykają klienci. Wszystko po to, aby korzysta-
jący z obiektu goście byli bezpieczni. Jednak 
nowa rzeczywistość wymaga zastosowania 
się do określonych wymogów również od 
osób nas odwiedzających. Na wejściu przy 
kasach należy zasłaniać twarz maseczką, 
które można zdjąć dopiero w szatni. Prosi-
my o regularną dezynfekcję rąk. W tym celu 
udostępniamy płyny dezynfekcyjne w róż-
nych pomieszczeniach obiektu. Pracownicy 
nieustannie pilnują, aby wytyczne, jakie zo-
stały nam narzucone były ściśle przestrze-
gane. Podporządkowanie się im sprawia, że 

bezpieczeństwo podczas korzystania z pły-
walni będzie na wysokim poziomie, a na tym 
przecież zależy nam wszystkim – podkreśla 
Łukasz Woźniak, dyrektor Samorządowego 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Do dyspozycji klientów oddana jest już 
większa część obiektu. Mogą oni korzystać 
z basenu sportowego, rekreacyjnego, ba-
senu do nauki pływania, rwącej rzeki, ma-
sażerów i gejzerów oraz z brodzika dla naj-
młodszych. Czynna jest także zjeżdżalnia, jak 
również sucha sauna i jacuzzi.

Warto dodać, że w czasie wakacji obo-
wiązuje promocja: dwie godziny pływania 
w cenie jednej. Jest ona dostępna codziennie 
w godzinach od 8.00 do 16.00.
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Zalew w Strawczynie – dobre miejsce do wypoczynku

Wakacje na rowerze – gmina Strawczyn idealnym miejscem do rekreacji

Czysta woda, piaszczysta, strzeżona plaża, plac zabaw, rowerki wodne, dmuchaniec, namiot z grami i mała 
gastronomia – zalew w Strawczynie, to ciche i spokojne miejsce, idealne do letniego wypoczynku nad wodą. 

Przez gminę Strawczyn poprowadzony jest żółty szlak rowerowy o szczególnych walorach dziedzictwa 
kulturowego. Trasa ta nie dość, że obfituje w ciekawe zabytki i atrakcje przyrodnicze, to także w ładne widoki, 
które z pewnością zachwycą każdego. Samorząd gminy Strawczyn zaprasza do wycieczek rowerowych 
piękną trasą, liczącą blisko 32 kilometry długości.

Wakacje w gminie Strawczyn mogą 
być naprawdę ciekawe. Swoje miej-

sce znajdują tu zarówno miłośnicy rekreacji, 
jak i wypoczynku nad wodą. 

- Przez gminę Strawczyn przebiega szlak 
rowerowy o długości ponad trzydziestu 
kilometrów, który prowadzi przez pięk-
ne, warte odwiedzenia miejsca. Po takiej 
wycieczce można odpocząć nad zalewem 
w Strawczynie, gdzie znajduje się piaszczy-
sta plaża wraz ze strzeżonym kąpieliskiem 

Szlak prowadzi przez wzniesienia Pa-
sma Oblęgorskiego. Rozpoczyna się 

w Strawczynie i biegnie przez Kuźnia-
ki, Górę Perzową, Oblęgór, Oblęgorek, 
Bobrzę, Chełmce, Promnik i kończy się 
w Strawczynie. Rowerzyści poruszają się 
po istniejących drogach, ale są tu również 
odcinki, które prowadzą duktami leśnymi. 

- Zróżnicowane ukształtowanie terenu 
sprawia, że szlak jest bardzo atrakcyjny 
widokowo. Po drodze można też odwie-
dzić wiele ciekawych miejsc, jak chociażby 
barokowy kościół w Strawczynie, kaplicę 
św. Rozalii na Górze Perzowej, punkt wi-
dokowy na Górze Sieniawskiej, czy ruiny 
pieca hutniczego w Kuźniakach. Główną 
atrakcją jest niezwykle urokliwy pałacyk 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, obok 
którego ścieżka wiedzie – mówi Karol 
Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

W otoczonym pięknym parkiem pała-
cyku znajdują się liczne pamiątki po pi-
sarzu. Można tu obejrzeć rodzinne foto-

i zapleczem gastronomicznym. Dzieci mogą 
tu miło spędzić czas kąpiąc się, bawiąc na 
placu zabaw i pobliskim dmuchańcu. Ist-
nieje również możliwość wypożyczenia 
rowerów wodnych i wspaniałego relaksu 
podczas pływania po tafli zalewu – mówi 
Łukasz Woźniak, dyrektor Samorządowe-
go Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. 

Nad bezpieczeństwem plażowiczów 
czuwają ratownicy, którzy są tu codzien-
nie w godzinach od 10.00 do 18.00. Woda 

jest klarowna i regularnie badana pod ką-
tem bakteriologicznym. Warto dodać, że 
w miejscu, gdzie znajdowało się boisko do 
piłki plażowej powstaje tężnia, która będzie 
miała właściwości prozdrowotne. 

Już niebawem zalew 
zmieni swoje oblicze

Przypomnijmy, samorząd gminy Straw-
czyn pozyskał znaczące dofinansowanie 
na rewitalizację gminy. Wśród wielu zadań 
wchodzących w skład dużego projektu znaj-
duje się też modernizacja strawczyńskiego 
zalewu. Według założeń projektowych ma 
powstać tu całoroczne lodowisko, park li-
nowy, wodny tor przeszkód, plenerowa si-
łowania, tor i stanowisko startowe do nart 
wodnych i wakeboardingu, nowy pomost, 
winda dla osób niepełnosprawnych, boisko 
do siatkówki plażowej i nowoczesne pole 
campingowe. Będzie tu też strefa piknikowa 
z miejscem grillowym, paleniskiem ognisk, 
a także stanowiskami dla food trucków.

grafie noblisty, ale też jego gabinet, salon 
i jadalnię.

Samorząd gminy Strawczyn dołożył 
wszelkich starań, aby wycieczka żółtym 
szlakiem rowerowym była czystą przy-
jemnością. Trasa jest dobrze oznakowana, 
a w miejscach szczególnie atrakcyjnych 
powstały wiaty przystankowe. Turyści 

mogą tu zatrzymać się, posilić i zregene-
rować siły, ale też nacieszyć oko pięknymi 
widokami. Do ich dyspozycji oddano duże, 
drewniane altany, jedna obok zbiornika 
wodnego w Strawczynku, druga w Niedź-
wiedziu. Każda wyposażona w ławeczki 
i stoliki. Amatorzy ognisk i potraw z grilla 
mają tu specjalnie wyznaczoną strefę. 

Warto dodać, że w gminie Strawczyn 
oferta turystyczna i rekreacyjna jest stale 
rozbudowywana. Liczne walory krajobra-
zowe, przyrodnicze i historyczne przycią-
gają coraz większą liczbę turystów, którzy 
lubią aktywnie spędzać wolny czas. Na-
przeciw ich potrzebom wychodzi tutejszy 
samorząd. Oprócz dobrze wyposażonego 
Samorządowego Centrum Kultury i Spor-
tu w Strawczynie, gdzie znajduje się kryta 
pływalnia, czy pola do minigolfa, trwa bu-
dowa innowacyjnej ścieżki dydaktycznej 
w Oblęgorku. Ruszyła także inwestycja 
związana z budową ścieżki narciarsko-bie-
gowo-rowerowej.
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Aktywni seniorzy z gminy Strawczyn odwiedzili średniowieczną osadę
Warsztaty zielarskie, wyplatanie z krosna i rzeźbienie w drewnie – osoby 60+ z gminy Strawczyn biorący 
udział w projekcie „Aktywni Seniorzy – Szlakiem Folkloru Świętokrzyskiego” uczestniczyli w wyjeździe do 
osady średniowiecznej w Hucie Szklanej, gdzie poznali pradawne obrzędy i obyczaje.

P rojekt „Aktywni Seniorzy” jest realizo-
wany przez Koło Gospodyń Wiejskich 

Oblęgorzanki, a w jego ramach odbędzie 
się szereg ciekawych warsztatów przybliża-
jących folklor regionu. Jednym z pierwszych 
działań była wycieczka integracyjna do śre-
dniowiecznej osady w Hucie Szklanej.

- W osadzie średniowiecznej poznawali-
śmy lokalną kulturę, obrzędy i obyczaje. To 
było bardzo ciekawe doświadczenie. Brali-
śmy udział w interesujących warsztatach. 
Wiele nauczyliśmy się o ziołach. Poznali-
śmy zasady wyplatania z krosna, a także 

rzeźbienia starodawnym dłutem w kawał-
ku drewna. Wycieczce towarzyszyła bardzo 
miła, przyjacielska atmosfera – podkreśla 
Aneta Gaweł, koordynatorka projektu „Ak-
tywni Seniorzy”. 

Wycieczka zakończyła się wspólnym 
posiłkiem w tamtejszej karczmie, któremu 
towarzyszyły nieustające rozmowy.

Będą kolejne zajęcia
W lipcu na seniorów czekają kolejne cie-

kawe warsztaty. Najbliższe będą dotyczyły 
nauki gwary i śpiewu, których będzie uczy-

ła Józefa Bucka. Towarzyszyć jej będzie 
muzyk Dominik Bielawski. Warto dodać, 
że na poczet projektu powstanie zespół 
muzyczny folklorystyczny, który będzie 
śpiewał gwarą. – To wspaniała inicjatywa, 
doskonale pielęgnująca nasze dziedzictwo 
kulturowe, które jest przecież fundamen-
tem regionalnej tożsamości – powiedział 
Damian Gad, zastępca przewodniczącego 
Rady Gminy Strawczyn. 

W sierpniu natomiast odbędą się warsz-
taty z rękodzielnictwa i decoupage. Zaku-
pione zostaną pudełeczka, które seniorzy 
będą wspólnie ozdabiać kolorowymi ser-
wetkami. We wrześniu natomiast uczestni-
cy projektu zagłębią się w sztukę gotowa-
nia. Warsztaty kulinarne poprowadzi Irena 
Gaweł. 

Ciekawy projekt
Przypomnijmy, Koło Gospodyń Wiej-

skich Oblęgorzanki pozyskało 10 tysięcy 
złotych dofinansowania z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego na realizację projektu „Aktywni Se-
niorzy”. Biorą w nim udział osoby w wieku 
60+ z terenu gminy Strawczyn. Projekt za-
kończy się jesienią międzypokoleniowym 
spotkaniem podsumowującym działania.

Wakacyjne zajęcia w świetlicach SCKiS
Wakacyjna laba nie musi oznaczać nudy. Letni czas warto spędzić aktywnie i dobrze go wykorzystać. Cie-
kawą ofertę wakacyjną przygotowały świetlice Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Promniku, 
Chełmcach, Hucisku i Strawczynku.

W yposażenie świetlic pozwala atrak-
cyjnie spędzić czas dzieciom, 

młodzieży i osobom dorosłym. Każda 
placówka wyposażona jest w komputery 
z dostępem do Internetu, materiały pla-
styczne, gry planszowe, gry elektroniczne 
oraz sprzęt sportowo-rekreacyjny. Instruk-
torzy do spraw kultury chętnie pomagają 
dzieciom i młodzieży w rozwijaniu swoich 
pasji, umiejętności plastycznych i manual-
nych. 

W czasie wakacji obowiązuje zmieniony 
harmonogram działania świetlic. Świetlica 
w Strawczynku otwarta jest w poniedział-
ki w godzinach 12.00-17.00 oraz wtorki 
i środy w godzinach 10.00-16.00. Świe-
tlica w Promniku czynna jest w czwartki 

i piątki w godzinach 10.00-16.00. Świetlica 
w Chełmcach zaprasza w dniach ponie-
działek-środa w godzinach 10.00-16.00, 
a świetlica w Hucisku w czwartki i piątki 
w godzinach 10.00-16.00. 

W każdej ze świetlic w okresie wakacyj-
nym organizowane są ciekawe zajęcia pla-
styczne i manualne. W Świetlicy w Straw-
czynku odbywają się natomiast warsztaty 
z ceramiki. - Do tej pory zajęcia z ceramiki 
miały miejsce we wtorki w godzinach od 
16.00 do 17.00, jednak ze względu na bar-
dzo duże zainteresowanie tymi warszta-
tami, postanowiliśmy zwiększyć ilość 
spotkań. Warsztaty będą odbywały się 
w poniedziałki i środy w godzinach od 16.00 
do 17.00. Według odgórnych wytycznych 

wprowadzonych w związku z pandemią 
koronawirusa może w nich uczestniczyć 
jednocześnie tylko siedem osób, dlatego 
wprowadziliśmy zapisy. Warto dodać, że 
w zajęciach z ceramiki w godzinach przed-
południowych uczestniczą też seniorzy 
z Klubu Seniora w Oblęgorze – informuje 
Łukasz Woźniak, dyrektor Samorządowe-
go Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. 

Wszystkie zajęcia na świetlicach odby-
wają się nieodpłatnie. Warsztaty z cerami-
ki także, ale ich uczestnicy ponoszą koszty 
materiałów, jak gliny, farby czy szkliwa. 
Jest to koszt 10 złotych za jedno spotka-
nie. Udział w spotkaniach możliwy jest po 
uprzednim zapisaniu się. Można tego do-
konać pod nr tel.: 691 343 410.
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Gminna Orkiestra Dęta w Strawczynie stawia sobie nowe wyzwania. 
Wszystko to pod batutą nowej kapelmistrz Katarzyny Klusek!

Wraz z początkiem 2020 roku nowym kapelmistrzem Gminnej Orkiestry Dętej w Strawczynie została Kata-
rzyna Klusek. Wydarzeniem inaugurującym przejęcie kierownictwa nad formacją był koncert kolęd pod jej 
batutą. Dziś, pomimo trwającej epidemii koronawirusa orkiestra nie zawiesza instrumentów na kołku, a snuje 
plany na dalszą działalność.

Kapelmistrz Katarzyna Klusek miesz-
ka w Tumlinie w gminie Zagnańsk, 

gdzie pełni funkcję radnej i przewod-
niczącej Komisji Kultury i Oświaty. Jest 
absolwentką m.in. Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Ludomira Różyckiego 
w Kielcach, Instytutu Edukacji Muzycznej 
Wydziału Pedagogicznego i Artystyczne-
go Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach oraz wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 
15 lat muzycznie związana jest z Suche-
dniowską Orkiestrą Dętą działającą przy 
Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuź-
nica” grając na saksofonie, gdzie obecnie 
pełni funkcję tamburmajora orkiestry. 
Katarzyna Klusek jest również nauczy-
cielem i instruktorem muzycznym gry na 
instrumentach dętych, a także instrukto-
rem zajęć wokalnych.   

Debiut nowej kapelmistrz
Jak podkreśla kapelmistrz Katarzyna 

Klusek, objęcie kierownictwem Gmin-
nej Orkiestry Dętej w Strawczynie jest 
jej debiutem w prowadzeniu tego typu 
zespołu. Pani Katarzyna posiada jednak 
ogromne doświadczenie. Miała już oka-
zję dyrygować Suchedniowską Orkiestrą 
Dętą zarówno na scenie, jak i w przemar-
szu, ponieważ pełni tam funkcję tambur-
majora. Jak sama podkreśla, prowadze-

nie orkiestry jest dużym wyzwaniem, 
wymaga ogromnej samodyscypliny, ale 
przyjazna atmosfera i poczucie humoru 
jej członków bardzo pomaga we wspól-
nej pracy. A warto wiedzieć, że granie 
w orkiestrze to praca nie tylko zbiorowa, 
ale także indywidualna. Każdy 
z jej członków pracuje na 
wspólny sukces. – Or-
kiestra łączy pokole-
nia. W jej szeregach 
p r ze w a ż a  m ł o -
dzież, która jest 
jej si łą. Na na -
szym pierwszym 
spotkaniu było 
12 osób, a na na-
szym drugim kon-
cercie by ło aż 42 
grających młodych 
muzyków. Zapał i chęć 
do działania aktywnej 
i zdolnej młodzie-
ży jest bardzo 
b u d u j ą c a 
– mówi ka-
pelmistrz 
Katarzy-
na K lu -
sek.

Koronawirus pokrzyżował szyki, ale 
są plany na przyszłość

Wybuch pandemii koronawirusa nieco 
pokrzyżował plany Strawczyńskiej Orkie-
stry, jednak jej członkowie nie zamierzają 

zwalniać tempa. – Objęłam pro-
wadzenie orkiestry w po-

łowie stycznia i wtedy 
mieliśmy dwie próby 

tygodniowo. Do mar-
ca zdąż y l iśmy dać 
trzy koncerty i zaraz 
po nich ogłoszono 
społeczną kwaran-
t annę z   powodu 
pandemii. Przerwa 
w próbach trwała aż 
trzy miesiące. Przez 
ten czas staraliśmy 
się odbywać spotka-
nia on-line, ale przy 
t ak duże j  l i c zb ie 
osób i  różnicach 

w  prę dkoś c i 
i  jakości 

ł ą c z a 
i n -
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ternetowego, było to bardzo męczące. 
Zajęcia przez Internet nigdy nie zastąpią 
prób na żywo, możliwości spotkania się 
i wspólnego muzykowania, a przecież 
o taką integrację w orkiestrze chodzi. 
Chcę, aby każdy czuł się tu jak w muzycz-
nej rodzinie – podkreśla Katarzyna Klu-
sek. – Plany na najbliższą przyszłość są 
takie, aby po czasie epidemii wrócić do 
normalności, wznowić próby sekcyjne, 
które w dużej mierze przyczyniają się do 
podniesienia poziomu orkiestry. Planuję 
pokazywać młodych muzyków jak naj-
częściej i nie tylko na własnym podwór-
ku. Mam w planach gościnne koncerty 
wyjazdowe, takie aby orkiestra mogła 

cieszyć ucho nie tylko mieszkańców gmi-
ny Strawczyn – dodaje.

Jak na orkiestrę dętą przystało, przy-
słowiowe pierwsze skrzypce gra tu ro-
dzina instrumentów dętych blaszanych 
i dętych drewnianych, we wspaniałym to-
warzystwie perkusji i gitary basowej. Re-
pertuar jest bardzo różnorodny. – Orkie-
stra powinna mieć w swoim repertuarze 
szeroki wachlarz utworów, od muzyki ko-
ścielnej, przez marsze i standardy muzyki 
klasycznej, po muzykę rozrywkową. Po-
nieważ większość członków orkiestry to 
młodzież, najchętniej będziemy skłaniali 
się w kierunku gatunku rozrywkowego – 
informuje Katarzyna Klusek.

Każdy może dołączyć
Co ważne, każdy może spróbować 

swoich muzycznych sił w strawczyńskiej 
orkiestrze. – Wystarczy mieć odrobinę ta-
lentu i ogromną chęć do grania, bo nale-
ży pamiętać o tym, że nikt nie urodził się 
muzykiem, pewne umiejętności i nawyki 
trzeba wypracować. Każdy może nauczyć 
się wszystkiego od zera, jeśli będzie miał 
do tego wystarczająco dużo determinacji 
– podsumowuje Kataryna Klusek.

Warto wiedzieć, że instrumenty nie-
zbędne do nauki gry są nieodpłatnie 
wypożyczane członkom orkiestry przez 
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie.
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Inspirujące warsztaty zielarskie zorganizowano
w ramach projektu „Smaki Patriotyzmu”

Lecznicze i łagodzące właściwości ziół wykorzystywanych w różnych formach oraz przepisy na naturalną 
piękność, czyli kosmetyki wykonane tylko i wyłącznie z darów natury – uczestniczki projektu „Smaki Pa-
triotyzmu” zapoznały się z bardzo ciekawym tematem zielarstwa. Były warsztaty, wspólne wytwarzanie 
produktów i mnóstwo dobrej energii.

W projekcie realizowanym z myślą 
o kobietach i dla kobiet biorą udział 

panie z trzech gmin: 20 osób z gminy 
Łopuszno, 15 z gminy Strawczyn i 15 z gmi-
ny Zagnańsk. W jego ramach odbyło się już 
niezwykłe spotkanie kulinarne połączone 
ze wspólnym gotowaniem ze znanym i lu-
bianym mistrzem kuchni i restauratorem 
Robertem Sową. 

Kolejnym blokiem tematycznym przewi-
dzianym w programie projektu było zielar-
stwo, czyli zagadnienia z zakresu zbierania 
i suszenia ziół, wyrobu nalewek, herbat, 
naparów i produkcji naturalnych kosme-
tyków. – Wspólnym mianownikiem zajęć 
realizowanych w ramach projektu mają 
być „smaki patriotyzmu” rozumiane w róż-
nych aspektach. To zgłębianie tajników 
tożsamości regionalnej, która jest przecież 
bardzo bogata, trzeba ją tylko odkryć. Pod-
czas warsztatów uczestniczki łączą tradycję 
z nowoczesnością i poznają wiele cieka-
wych zagadnień, które mogą wykorzystać 

w życiu codziennym – powiedział Mariusz 
Brelski, prezes Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych „Skała” i autor projektu 
„Smaki Patriotyzmu”.  

Zioła zdrowiem płynące
Jako pierwszy obył się cykl warsztatów 

z ziołolecznictwa i fitoterapii. Zajęcia po-
prowadziła Donata Nalepa, znawczyni ziół 
i propagatorka fitoterapii. – Spotkanie było 
prawdziwą skarbnicą wiedzy o naturze, 
która została podana w bardzo przystępny 
i ciekawy sposób. Jestem przekonana, 
że uczestniczki będą wykorzysty-
wały zdobyte tu doświadczenia 
do dbania o swoje zdrowie 
i wygląd – podkreślała Re-
nata Janik, ambasadorka 
przedsięwzięcia 
wicemarszałek 
w o j e -

wództwa świętokrzyskiego.
Kolejny cykl warsztatów dotyczył natu-

ralnych kosmetyków. Zajęcia poprowadziła 
Agnieszka Dudek, farmaceutka i znawczyni 
naturalnej pielęgnacji ciała i duszy. – Jeste-
śmy przyzwyczajeni do kupowania kosme-
tyków w drogeriach. Okazuje się jednak, że 
można robić je samemu, z ziół, które rosną 
na naszych polach. Panie otrzymały proste 
przepisy na naturalną urodę i same two-
rzyły unikatowe i prozdrowotne kosmety-
ki – powiedział Damian Gad, koordynator 
projektu „Smaki Patriotyzmu” w gminie 
Strawczyn i wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Strawczyn.

Kolejne spotkania już wkrótce
To jednak nie koniec ciekawych zajęć dla 

uczestniczek projektu „Smaki Patriotyzmu”. 
Przed nimi jeszcze spotkanie poruszające 
tematykę urody, zdrowia i aktywności fi-
zycznej. W ramach tego bloku panie skorzy-
stają z porad dietetyka i fizjoterapeuty. Nie 
zabraknie nordic walking, zajęć z piłkami 
rehabilitacyjnymi i wielu innych form ruchu. 
Oprócz warsztatów zostaną także zorgani-
zowane dwa trzydniowe wyjazdy integra-
cyjne. Panie odwiedzą Mazury, gdzie jeszcze 
bardziej zgłębią temat zielarstwa. Jesienią 
natomiast wyjadą w Bieszczady. Festiwal 
Smaków Patriotyzmu, w ramach którego 
wystąpi znana gwiazda, będzie zwieńcze-
niem tego jakże ciekawego i oryginalnego 
projektu. 

Przypomnijmy, realizatorem projektu 
„Smaki Patriotyzmu” jest Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 
L o k a ln y c h  „ S k a -
ła” z Lasocina. Jest 
on dofinansowany 
w ramach Programu 

„Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na 
lata 2014-2020”. 
Całkowita wartość 

projektu to 120 ty-
sięcy złotych.
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HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  GMINY STRAWCZYN W  2020 r W  MIEJSCOWOŚCI;                  
 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD i opon odbędzie się w dniach 29.05.2020 r oraz 29.10.2020 r. bez konieczności  zgłoszeń. 
W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano 

Kontakt w sprawie reklamacji pod nr Tel.: 41 35 35 027 P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków 
 

 

 

 

 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 
 
 

Korczyn, Ruda 
Strawczyńska 

 

Zmieszane odpady komunalne: 

02 06 05 10 08 12 10 14 11 09 13 11 

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło)  

20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 

Odpady biodegradowalne – worek brązowy i popiół- worek szary 

24 28 27 24      22     26  24  28 25 23 27 30 

HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  GMINY STRAWCZYN W  2020 r W  
MIEJSCOWOŚCI;                  

 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD i opon odbędzie się w dniach 29.05.2020 r oraz 29.10.2020 r. bez zgłoszeń 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano 
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr Tel.: 41 35 35 027 P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków 

 

 

 
 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 
 
 

Oblęgorek, Kuźniaki 

Zmieszane odpady komunalne: 

02 06 05 02 07 04 02 06 03 01 05 03 

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło)  

13 10 09 18 11 08 13 10 14 12 09 14 

Odpady biodegradowalne – worek brązowy i popiół- worek szary 

17 21 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  GMINY STRAWCZYN W  2020 r W  MIEJSCOWOŚCI;                  
 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD i opon odbędzie się w dniach 29.05.2020 r oraz 29.10.2020 r. bez zgłoszeń 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano 
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr Tel.: 41 35 35 027 P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków 

 

 

 

 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 
 

Wybrane posesje z 
trudnym dojazdem 

Zmieszane odpady komunalne: 

02 06 05 02 07 04 02 06 03 01 05 03 

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło)  
02 06 05       17 

 
15 
 

19 
 

17 
 

21 
 

18 
 

16 
 

05 
 

03 
 

Odpady biodegradowalne – worek brązowy i popiół- worek szary 

02 06 05 02 07 04 02 06 03 01 05 03 

HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  GMINY STRAWCZYN W  2020 r W  MIEJSCOWOŚCI;                  
 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD i opon odbędzie się w dniach 29.05.2020 r oraz 29.10.2020 r. bez zgłoszeń 
 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano 
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr Tel.: 41 35 35 027 P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków 

 

 

 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 
 
 

Strawczyn 

Zmieszane odpady komunalne: 

10 14 13 10 08 12 10 14 11 09 13 11 

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło)  

21 18 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15 

Odpady biodegradowalne – worek brązowy i popiół- worek szary 

24 28 27  24  22  26  24  28  25  23 27 30 



s. 16

Miesięcznik Samorządowy Gminy Strawczyn

HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  GMINY STRAWCZYN W  2020 r W  MIEJSCOWOŚCI;                  
 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD i opon odbędzie się w dniach 29.05.2020 r oraz 29.10.2020 r. bez zgłoszeń 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano 
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr Tel.: 41 35 35 027 P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków 

 

 

 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 
 

Oblęgór, Niedźwiedź 
 

Zmieszane odpady komunalne: 

14 11 10 18 11 08 13 10 14 12 10 08 

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło)  

15 19 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

Odpady biodegradowalne – worek brązowy i popiół- worek szary 

17 21 20 17  15  19  17  21  18  16 20 18 

HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  GMINY STRAWCZYN W  2020 r W  
MIEJSCOWOŚCI;                  

 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD i opon odbędzie się w dniach 29.05.2020 r oraz 29.10.2020 r. bez zgłoszeń 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano 
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr Tel.: 41 35 35 027 P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków 

 

 

 

 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 
 
 

Strawczynek, 
Hucisko, Niedźwiedź 

Zaskale 
 
 

Zmieszane odpady komunalne: 

16 20 19 02 07 04 02 06 03 01 05 03 

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło)  
17 21 20 17 

 
15 
 

19 
 

17 
 

21 
 

18 
 

16 
 

20 
 

18 
 

Odpady biodegradowalne – worek brązowy i popiół- worek szary 

02 06 05 02 07 04 02 06 03 01 05 03 

HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  GMINY STRAWCZYN W  2020 r W  
MIEJSCOWOŚCI;                  

 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD i opon odbędzie się w dniach 29.05.2020 r oraz 29.10.2020 r. bez zgłoszeń 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano 
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr Tel.: 41 35 35 027 P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków 

 

 

 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 
 

Promnik, Małogoskie, 
Akwizgran 

 

Zmieszane odpady komunalne: 

17 21 20      17 15  19  17 21  18  16 20 18 

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło)  
    10 14 13 10 08 12 10 14 11 09 13 11 

Odpady biodegradowalne – worek brązowy i popiół- worek szary 

28 26 25  22  27  24  22  26  23 28 25 23 

HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  GMINY STRAWCZYN W  2020 r W  
MIEJSCOWOŚCI;                  

 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD i opon odbędzie się w dniach 29.05.2020 r oraz 29.10.2020 r. bez zgłoszeń 

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano 
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr Tel.: 41 35 35 027 P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków 

 

 

 

 

 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

 
 
 
 

Chełmce, Bugaj 

Zmieszane odpady komunalne: 

22 26 26 02 07 04 02 06 03 01 05 03 

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło)  
16 20 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 

Odpady biodegradowalne – worek brązowy i popiół- worek szary 

02 06 05 02 07 04 02 06 03 01 05 03 


