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Szanowni Mieszkańcy Gminy Strawczyn,

Informacja na temat dowozu do szkół  
podstawowych na terenie Gminy  

Strawczyn od 1 września 2020 roku

Z  dniem 1 września uczniowie powróci-
li w szkolne ławy. Po doświadczeniach 

trudnego, minionego roku szkolnego 
wszyscy mamy nadzieję, że długo oczeki-
wany powrót do szkoły będzie bezpieczny 
i pozwoli docenić tradycyjną formę na-
uczania, a także znaczenie bezpośrednich 
kontaktów w środowisku szkolnym. 

Musimy jednak pamiętać, że ten nowy 
rok szkolny będzie zdecydowanie inny 
niż do tej pory. Niestety, nadal jesteśmy 
w trakcie trwania epidemii koronawirusa. 
W związku z tym, wracając stopniowo do 
normalności musimy nauczyć się adop-
tować do nowych warunków. To będzie 
bardzo duże wyzwanie dla każdego z nas. 
Niemniej jednak, dobrze wiemy, że mu-
simy je podjąć, aby zmniejszyć do mini-
mum rozprzestrzenianie się choroby. To 
będzie dla nas kolejny test, którego staw-
ką może być nasze zdrowie. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że to 
może być wyjątkowy rok, trudny i wy-
magający wielu dodatkowych działań. 
Pragnę jednak zadeklarować w imieniu 

samorządu gminy Strawczyn, że wspól-
nie z dyrektorami szkół dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby należycie przygo-
tować się do powrotu dzieci do placówek 
oświatowych, a także zapewnić im spokój 
i bezpieczeństwo.

Zwracam się także z uprzejmą prośbą 
do wszystkich rodziców i uczniów o sto-
sowanie się do zarządzeń dyrektorów, 
wydanych na podstawie wytycznych Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, Minister-
stwa Zdrowia i Głównej Inspek-
cji Sanitarnej na nowy rok 
szkolny 2020/2021. Wspólnie 
postarajmy się, aby nasze 
społeczności szkolne mogły 
funkcjonować bezpiecznie.   

Z okazji rozpoczęcia no-
wego roku szkol -
nego 2020/2021 
w  imieniu całe-
go samorządu 
gminy Straw-
czyn, życzę 
wszystkim 

dyrektorom, nauczycielom, wychowaw-
com i pracownikom oświaty, wytrwałości 
i siły w realizacji postanowień oraz w re-
alizacji nowych wyzwań edukacyjnych, 
twórczej pracy i wielu sukcesów. Niech 
codziennej pracy towarzyszy spełnienie 
zawodowe, wdzięczność podopiecznych, 
uznanie rodziców oraz zaufanie i szacu-
nek społeczeństwa. Uczniom życzę, aby 
odpowiedzialnie stawiali czoła nowym 
wyzwaniom, a zdobyte wykształcenie 
umożliwiało osiąganie kolejnych sukce-
sów. Życzę też, abyście mieli możliwość 

rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 
Niech każdy dzień niesie ze sobą nowe, 
pouczające doświadczenia, które po-
zwolą Wam pewnie kroczyć obraną 
drogą. Rodzicom i opiekunom życzę 

cierpliwości i spokoju, abyście 
każdego dnia mogli cieszyć 
się z  sukcesów swoich 
dzieci. 

Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Strawczyn, 

Tadeusz Tkaczyk
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W związku z obowiązkiem przestrzegania zaleceń jakie mu-
szą być zastosowane podczas dowozu dzieci do i ze szkoły infor-
muję, że z dniem 1 września 2020 roku z dowozu będą mogły 
skorzystać wyłącznie uczniowie, którym Gmina zobowiązana 
jest zapewnić dowóz na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r., poz. 
910), tj., jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwo-
dzie dziecko mieszka przekracza odległości: 

1) 3 km - w przypadku uczniów oddziałów przedszkolnych (od 
5 roku życia) oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych;                                      

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawo-
wych.

Korzystając z dowozu uczeń jest zobowiązany do zakrywania 
nosa i ust przez założenie maseczki, którą zapewniają rodzice 
oraz do przestrzegania zaleceń opiekuna i kierowcy dowozu.   

Powyższe działania wynikają z obowiązku przestrzegania 
procedur nałożonych na organy prowadzące w związku z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

K O M U N I K A T
Urząd Gminy 

w Strawczynie infor-
muje, że wpłat z tytułu 
podatków i opłaty za 
odpady komunalne 

należy dokonywać na 
rachunki bankowe:

Podatek: 
73 8499 0008 0300 
0026 2000 0001
Odpady komunalne 
(śmieci): 
84 8499 0008 0300 
0026 2000 0094
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Tu mieszkam, tu płacę podatki, tu będą nowe inwestycje 
W gminie Strawczyn przybywa mieszkańców. Jednak nie wszyscy dokonują meldunku. 
A szkoda, bo rozwój gminy wiele na tym traci…

W edług danych Ewidencji Ludno-
ści Urzędu Gminy w Strawczy-

nie, w gminie Strawczyn tylko od dnia 
01.01.2017 roku do dnia 31.07.2020 roku 
przybyło na pobyt stały 388  osób. Pew-
nie ta liczba byłaby jeszcze większa, gdyby 
każdy meldował się w miejscu, w którym 
mieszka. To ważne, ponieważ nie o sta-
tystyki chodzi, a o możliwości finansowe 
gminy na realizację ważnych dla lokalnego 
społeczeństwa inwestycji.

Skąd ta teoria? Wynika ona z rozwią-
zań ustawowych. Każda pracująca oso-

ba musi rozliczyć się z dochodów PIT 
i zapłacić podatek dochodowy. Część 
tego podatku traf ia do samorządu, 
w którym jest zameldowana lub który 
wskaże w swoim rocznym rozliczeniu. 
A po zsumowaniu opłat podatników są 
to kwoty, które pozwalają samorządom 
na realizację inwestycji wyczekiwanych 
przez mieszkańców. – Dzięki dobrym de-
cyzjom mieszkańców gmina ma większe 
możliwości inwestycyjne. Aby podatki 
trafiały do miejsca, w którym żyjemy, wy-
starczy zameldować się w gminie, bądź 
też wskazać ją w rocznym rozliczeniu PIT, 
jako nasze miejsce zamieszkania. Trzeba 
podkreślić, że dla podatników nie wiąże 
się to z żadnymi dodatkowymi kosztami 
– informuje Tadeusz Tkaczyk, Wójt gmi-
ny Strawczyn. – Pieniądze z podatków 
powinny iść za osobami, które je płacą. 
Dzięki nim powstają nowe przedszko-
la, żłobki, modernizowane są drogi, czy 
budowane kolejne nitki sieci kanaliza-
cyjnych. To bardzo ważne, ponieważ bez 
pomocy mieszkańców rozwój gminy nie 
będzie nabierał szybkiego tempa – pod-
kreśla wójt Tadeusz Tkaczyk.

Zameldowania na pobyt stały lub cza-

sowy można dokonać w Urzędzie Gminy 
Strawczyn przy stanowisku do spraw 
ewidencji ludności i dowodów osobi-
stych, w pokoju nr 20. Należy mieć przy 
sobie dowód osobisty lub paszport. Przy 
zameldowaniu obowiązkowo musi stawić 
się również właściciel lokalu, mieszkania, 
czy domu, który okaże się dokumentem 
potwierdzającym własność tego lokum. 
Warto dodać, że obowiązek meldunko-
wy nadal nie został zniesiony i wciąż jest 
w kraju aktualny. Zgodnie z art. 27 ust. 
1 ustawy z dnia 24 września 2010 roku 
o Ewidencji Ludności( Dz.U. z 2019 roku 
poz. 1397 z późn. zm.) Obywatel polski 
przebywający na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej jest obowiązany zamel-
dować się w miejscu pobytu stałego lub 
czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc 
od dnia przybycia do tego miejsca. – Za-
chęcam wszystkich mieszkańców gminy 
Strawczyn, którzy jeszcze nie dopełni-
li formalności, do odwiedzenia urzędu 
i sformalizowania spraw związanych 
z meldunkiem. Wyższy budżet gminy, to 
nasze wspólne dobro, ponieważ oznacza 
więcej inwestycji na rzecz mieszkańców 
– podsumowuje wójt Tadeusz Tkaczyk.

Z uwagi na zwiększającą się na terenie kraju ilość zakażeń wirusem COVID-19 od 10 sierpnia interesanci są wpuszczani 
na teren Urzędu Gminy w Strawczynie wyłącznie w celu załatwienia sprawy wymagającej kontaktu osobistego z urzęd-
nikiem. Pozozstałe sprawy należy załatwiać telefonicznie pod nr tel.: 41 3038002, 41 3038003, 41 3038005;
1. Wstrzymuje się do odwołania:

   wstęp interesantów do budynku Urzędu,
   przyjęcia interesantów przez Wójta oraz pracowników Urzędu,
   dyżury pełnione przez Wójta Gminy w sprawach skarg i wniosków (możliwy kontakt telefoniczny – 691 965 393);

2. Zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych z wykorzystaniem:
   e-usług Urzędu na platformie elektronicznej zlokalizowanej na stronie Urzędu,
   przesyłanie korespondencji na adres e-mail: gmina@strawczyn.pl,
   przesyłanie korespondencji na nr fax: 41 3038157,
   korzystanie z drogi korespondencyjnej tradycyjnej przesyłki pocztowej na adres: Urząd Gminy w Strawczynie, 26-067 
Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, telefonicznie pod nr tel.: 41 3038002, 41 3038003, 41 3038005;

3.  Osobisty kontakt z Wójtem lub pracownikiem merytorycznym jest możliwy wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu. Wów-
czas należy stosować się do wskazań pracownika zachowując wszelkie środki ostrożności i bezwzględnie zakrywać usta i nos;

4.  Osoba chcąca złożyć korespondencję osobiście obowiązana jest włożyć pismo do oznakowanej skrzynki znajdującej się na 
parterze w budynku Urzędu;

5.  Zarówno korespondencja wpływająca do Urzędu drogą pocztową jak i osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki otwiera-
na będzie i przekazywana do dekretacji i rozpatrzenia do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu następnego 
dnia. Dotyczy to również ofert składanych w ramach zamówień publicznych;

6.  Korespondencja wpływająca drogą elektroniczną będzie przekazywana do dekretacji i rozpatrzenia do merytorycznych 
komórek organizacyjnych Urzędu w tym samym dniu;

7.  Pozostałe dokumenty dotyczące załatwianych spraw całego Urzędu wysyłane będą odpowiednio drogą pocztową na wska-
zany adres lub adres mailowy.

OGŁOSZENIE
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Nowa stacja uzdatniania wody będzie 
służyła lokalnej społeczności przez 

wiele lat. – Gmina Strawczyn jest jedną 
z niewielu gmin w województwie świę-
tokrzyskim, które są zwodociągowane  
w stu procentach. Przebudowa stacji 
uzdatniania wody w Strawczynie, która 
już się zakończyła oraz zakończona rów-

W gminie Strawczyn zakończyła się 
duża inwestycja. Stacja uzdatniania 
wody w Strawczynie gotowa

Dobiegły końca prace budowlane i montażowe związane z przebudową i remontem stacji uzdatniania wody 
w Strawczynie. To bardzo ważna dla lokalnej społeczności inwestycja i jednocześnie duży krok postawiony 
przez samorząd w stronę uporządkowania gospodarki wodnej na tym terenie. Zadanie opiewało na ponad 2 
miliony 400 tysięcy złotych. Znaczną część z tej kwoty pokryło dofinansowanie zewnętrzne pozyskane w ra-
mach rewitalizacji gminy Strawczyn z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

nież budowa oczyszczalni ścieków w Kor-
czynie wraz z kanalizacją, to milowy krok 
w stronę skanalizowania gminy w stu pro-
centach. To wielki sukces wypracowywany 
latami – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gmi-
ny Strawczyn.

Samorząd gminy Strawczyn działa tak, 
aby rozwój wodno-kanalizacyjny był tu na 

miarę XXI wieku. - Stały rozwój gospodar-
ki wodno-kanalizacyjnej to jeden z obsza-
rów, w który należy ciągłe inwestować.  
Modernizacja ujęcia wody jest działaniem 
mającym służyć wszystkim przez wiele 
lat. Nowy obiekt zabezpieczy dobrą ja-
kość wody pitnej w ilościach, które będą 
potrzebne dla wciąż przybywających 
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Biblioteka w Strawczynie 
z nowym kierownikiem

Nowym kierownikiem Gminnej Biblioteki w Strawczynie została Ewa 
Główczyńska, mieszkanka gminy Strawczyn, absolwentka polonistyki, 
wielka miłośniczka książek.

Czytelniczka z zamiłowania

W sierpniu tego roku stanowisko 
kierownika Gminnej Biblioteki 

w Strawczynie objęła Ewa Główczyńska. 
Nowa kierownik posiada wykształcenie 
wyższe, polonistyczne. Jej poprzednie 
miejsce pracy to Muzeum Henryka Sien-
kiewicza w Oblęgorku, gdzie sprawowała 
funkcję przewodnika.

Praca w bibliotece doskonale współgra 
z zamiłowaniem nowej kierownik do ksią-
żek. - Bardzo lubię czytać książki. Kierunek 
kształcenia wybrałam między innymi pod 
ich kątem. Polonistyka charakteryzuje się 
tym, że trzeba poznawać różną literaturę, 
a  wiedziałam, że z wielką przyjemnością 
będę czytała to, co zaproponują na stu-
diach. Praca w bibliotece jest zatem zarów-
no zawodowym, jak i osobistym spełnie-
niem – mówi kierownik Ewa Główczyńska.

Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym
Jak zapowiada nowa kierownik, w jej 

planach jest kontynuowanie działalności 
kulturalnej w bibliotece. – Chciałabym, aby 
biblioteka była miejscem, gdzie nie tylko 
można wypożyczać książki, ale też spo-
tkać się z ich autorami czy innymi cieka-
wymi osobami. Planuję również zachęcać 
dzieci i młodzież do czytelnictwa poprzez 
organizację różnych konkursów i lekcji bi-
bliotecznych. Jednak na dzień dzisiejszy, ze 

względu na pandemię COVID-19 ta działal-
ność musi być okrojona. Funkcjonowanie 
biblioteki odbywa się w ścisłym rygorze 
sanitarnym – informuje Ewa Główczyńska.   

Pandemia spowodowała, że czytelnicy 
nie mają swobodnego dostępu do półek 
z książkami. Wybrane tytuły podaje pra-
cownik w wyznaczonym miejscu, a zwró-
cone egzemplarze muszą być poddane 
kwarantannie. Nie można też korzystać 
z komputerów.

Różnorodny księgozbiór
Przypomnijmy, biblioteka znajduje się 

w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie. 
Placówka dysponuje salą komputerową 
z dostępem do szerokopasmowego In-
ternetu i czytelnią. Księgozbiór liczy 21 
tysięcy 724 woluminy. Każdego roku jest 
wzbogacany o kilkaset nowych pozycji. – 
W tym roku również zakupimy szereg no-
wych tytułów. Zostało nam już przyznane 
na ten cel ministerialne dofinansowanie 
w kwocie 6 tysięcy złotych – mówi Ewa 
Główczyńska.

Z biblioteki korzysta 338 czytelników. 
Najchętniej wybierana jest lekka literatura 
kobieca, thrillery i sensacje. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się również biografie. 
Obecnie obowiązujące godziny otwarcia 
biblioteki to: poniedziałek i czwartek 10.00-
18.00, wtorek środa i piątek 8.00-16.00.

mieszkańców gminy Strawczyn – podkre-
śla Karol Picheta, zastępca wójta gminy 
Strawczyn. 

Szeroki zakres prac przebudowy stacji 
uzdatniania wody

Wykonawcą zadania przebudowy i re-
montu stacji uzdatniania wody w Straw-
czynie była f irma H2Optim Sp. z o.o. 
Sp.K.. Kwota prac budowlanych została 
wyceniona na nieco ponad 2 miliony 402 
tysiące złotych. Zakres prac objął między 
innymi rozbudowę i remont istniejącego 
budynku wraz z nową technologią uzdat-
niania wody, budowę dwóch naziemnych 
zbiorników wody, studni głębinowej re-
zerwowej, szczelnego zbiornika ścieków 
chemicznych oraz niezbędnej infrastruk-
tury technicznej wodno-kanalizacyjnej 
i elektrycznej. Teren jest oświetlony i za-
gospodarowany. 

Co ważne, sprzęt, który znalazł się 
w nowej stacji uzdatniania wody jest naj-
wyższej jakości. – Na stacji zastosowano 
metodę odwróconej osmozy. Zamiast 
filtrów płukanych solanką zamontowali-
śmy membrany, przez które przechodzą 
tylko cząsteczki wody. Wybudowaliśmy 
jeszcze jedną studnię rezerwową, ponie-
waż istniejąca dotychczas nie zapewniała 
zaopatrzenia w wodę w warunkach kry-
zysowych. Stanęły tu dwa zbiorniki wody, 
każdy o pojemności 150 metrów sze-
ściennych. Warto dodać, że przed moder-
nizacją był tylko jeden zbiornik na wodę 
uzdatnioną, o pojemności 100 metrów 
sześciennych. Teraz tą rezerwę zwiększy-
liśmy do 300 metrów sześciennych. Taka 
ilość wody zapewnia zaopatrzenie z wo-
dociągu przez całą dobę, bez potrzeby 
pracy stacji uzdatniania. Umożliwia nam 
to wyłączanie stacji nawet na całą dobę 
i na przykład przeprowadzenie w tym cza-
sie prac konserwatorskich – mówi Grze-
gorz Gad, kierownik ZGK w Strawczynie. 

Dofinansowanie w ramach 
rewitalizacji gminy

Co ważne, modernizacja stacji uzdat-
niania wody w Strawczynie realizowania 
jest w ramach wielu innych działań rewita-
lizujących gminę Strawczyn. Koszt wszyst-
kich inwestycji wchodzących w skład re-
witalizacji to blisko 6 milionów złotych. 
Samorząd gminy Strawczyn pozyskał na 
ten cel bardzo wysokie dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020.
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Jest dofinansowanie na modernizację świetlicy w Strawczynku

Ulica Kalinowa w Oblęgorze i droga wewnętrzna  
w miejscowości Małogoskie będą przebudowanie

T         o dobra wiadomość dla mieszkańców 
Strawczynka. SCKiS w Strawczynie po-

zyskało dofinansowanie w kwocie 50 tysię-
cy złotych na dalszą modernizację świetlicy. 
Wniosek o pomoc finansową został złożony 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działa-
nia Dorzecza Bobrzy. Przyznane środki 
pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. - Dotacja zo-
stanie przeznaczona na remont podłóg na 
piętrze świetlicy. Chodzi o pomieszczenia, 
które nie były objęte modernizacją w 2019 
roku. Po zakończeniu prac budowlanych 
już cała świetlica będzie wyremontowana 
i dostosowana do potrzeb lokalnej społecz-

Wykonawcą dokumentacji projek-
towo-technicznej będzie P.P.H.U. 

„MAGSAD” Adam Sadłowski z Ostrowca 
Świętokrzyskiego. – Zleciliśmy wykonanie 
niezbędnej dokumentacji dla planowanych 
w przyszłości inwestycji przebudowy dwóch 
dróg. Jest to kolejny krok w nieustającym 
rozwoju infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Strawczyn i zapewnienia większego 
bezpieczeństwa pieszym i kierowcom – pod-
kreśla Karol Picheta, zastępca wójta gminy 
Strawczyn. 

Pierwszą częścią zadania jest przygotowa-
nie dokumentacji dla przebudowy ulicy Ka-
linowej w miejscowości Oblęgór o długości 

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie skutecznie aplikowało o dofinansowanie zadania 
remontu świetlicy w Strawczynku. Środki z zewnątrz pokryją nie tylko koszt robót budowlanych, ale też dal-
szego wyposażenia pracowni.

ności – informuje Łukasz Woźniak, dyrektor 
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynku. 

Warto dodać, że w ramach zadania pla-
nowany jest zakup nowoczesnych sprzę-
tów, które doposażą świetlicę. Będzie to 
drukarka 3d do tworzywa, urządzenie do 
wykonywania nadruków, ale też monito-
ring w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowników. 

Przypomnijmy, 20 lutego tego roku od-
było się uroczyste otwarcie świetlicy wiej-
skiej w Strawczynku. Pomieszczenie wy-
remontowano i doposażono ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. - W ramach zadania 
powstała pracownia ceramiczna z jedyną 
w całym województwie świętokrzyskim 
drukarką 3D do gliny, ale nie tylko. W świe-
tlicy oprócz pracowni modelarsko-tech-
nicznej wyposażonej w nowoczesny 
i innowacyjny sprzęt znajdują się także 
pomieszczenia przystosowane do spotkań 
integrujących mieszkańców oraz organi-
zacji konferencji i uroczystości okoliczno-
ściowych – wymienia wójt gminy Straw-
czyn, Tadeusz Tkaczyk. - Budynek świetlicy 
w Strawczynku od dawna wymagał kom-
pleksowego remontu. Ogromnie się cieszę, 
że udało nam się pozyskać tak znaczące 
dofinansowanie na przeprowadzenie tu 
niezbędnych prac. Wymieniliśmy między 
innymi oświetlenie i posadzki. Pomalowana 
została elewacja i pomieszczenia wewnątrz, 
a nawet odnowiliśmy kuchnię, do której 
zostało zakupione nowe wyposażenie. 
A wszystko to dzięki pozyskanym środkom 
w kwocie 200 tysięcy złotych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, które spowo-
dowały, że budynek otrzymał drugie życie 
i wielkiemu wsparciu marszałka Andrzeja 
Bętkowskiego oraz wicemarszałek Renaty 
Janik. Teraz kolej na następne prace, dzięki 
którym obiekt będzie tętnił życiem – dodaje 
wójt, Tadeusz Tkaczyk.

Samorząd gminy Strawczyn wybrał wykonawcę dla opracowania dokumentacji projektowo-technicznej 
dla realizacji zadań przy drodze gminnej i wewnętrznej na tym terenie. Mowa o ulicy Kalinowej oraz drodze 
w miejscowości Małogoskie.

160 metrów bieżących. Chodzi o odcinek od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 0487T 
w kierunku północnym. W zakres zamówie-
nia wchodzi zaprojektowanie wykonania 
odwodnienia drogi w formie koryt, rowu czy 
kanalizacji deszczowej, a także wszelkich prac 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowa-
nia i wykonania odwodnienia, to jest prze-
budowy zjazdów, włączeń odwodnienia do 
innych urządzeń, przebudowy przepustów 
i poboczy. Wykonawca będzie musiał także 
uzyskać wszelkie niezbędne zgody i uzgod-
nienia do realizacji zadania do grudnia tego 
roku. Koszt gotowej dokumentacji został wy-
ceniony na kwotę 5 tysięcy 904 złotych.

Drugą częścią zadania jest zaprojek-
towanie dokumentacji dla budowy drogi 
wewnętrznej w miejscowości Małogoskie 
o długości 990 metrów bieżących. W za-
kres zamówienia wchodzi także wykona-
nie odwodnienia w formie koryt, rowu lub 
kanalizacji deszczowej oraz przepustów. 
Wykonawca  uwzględni w dokumentacji 
wszelkie niezbędne prace do prawidłowe-
go funkcjonowania i wykonania drogi oraz 
zjazdów, a także uzyska potrzebne zgody 
i uzgodnienia wymagane do realizacji za-
dania. Pełna dokumentacja ma powstać do 
grudnia tego roku, a jej koszt wyceniono na 
kwotę 19 tysięcy 680 złotych. 
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Jest widniej w siedmiu miejscowościach. Powstały 
nowe punkty oświetlenia drogowego

Zakończyła się inwestycja rozbudowy oświetlenia ulicznego w siedmiu miejscowościach na terenie gminy 
Strawczyn. Nowe punkty świetlne powstały przy ulicy Wiosennej w Niedźwiedziu, ul. Starowiejskiej i ul. Kie-
leckiej w Promniku, ul. Zamokradle w Chełmcach, ul. Leszczynowej i Zielonej w Oblęgorku, ul. Sieniawskiej w 
Oblęgorze oraz przy drogach w Rudzie Strawczyńskiej i Kuźniakach. Jest tu już widniej i bardziej bezpiecznie.

Dobiegły końca prace związane z rozbu-
dową oświetlenia drogowego na tym 

terenie. – Zakończyły się prace budow-
lane i montażowe dla zadania budowy 
oświetlenia ulicznego w miejscowościach 
Niedźwiedź, Promnik, Chełmce, Oblęgo-
rek, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Oblę-
gór i Kuźniaki. Został postawiony kolejny 
krok w sukcesywnym doświetlaniu gminy 
Strawczyn. Chcemy, aby było tu jaśniej 
i bezpieczniej, ale też ekologicznie, dlatego 
wszystkie lampy, które zostały zamonto-
wane są energooszczędne. Pozwoli to mi-
nimalizować koszty oświetlenia gminy, ale 
też chronić środowisko – mówi Tadeusz 
Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Szeroki zakres prac
Inwestycja została podzielona na kil-

ka zadań. Pierwsze z nich, czyli budowę 
oświetlenia drogowego LED na siedemna-
stu słupach przy ulicy Wiosennej w miej-
scowości Niedźwiedź  wykonała firma 
Nice-Proj Geodezja z Miedzianej Góry. 
Wartość prac wyceniono na kwotę 58 ty-
sięcy 179 złotych.

W Promniku przy ul. Starowiejskiej 
wybudowane zostało 16 sztuk stanowisk 

słupowych wraz z montażem opraw oświe-
tleniowych LED. Prace wykonała firma Ni-
ce-Proj Geodezja, która oszacowała je na 
kwotę 73 tysiące 62 zł. Nowe oświetlenie 
pojawiło się również przy ul. Kieleckiej 
w Promniku. Powstały tu trzy stanowiska 
słupowe i zostały zamontowane opra-
wy oświetleniowe. Prace wykonała firma 
P.H.U „WIK.WOLT” z Piekoszowa za kwotę 
16 tysięcy 741 złotych.

W Chełmcach przy ul. Zamokradle 
oprócz nowych latarni ze źródłami światła 
LED, pojawiła się także skrzynka oświetle-
niowa. Zadanie wykonała firma Nice-Proj 
Geodezja z Miedzianej Góry. Inwestycja 
kosztowała 14 tysięcy 391 złotych.

W Oblęgorku przy ul. Leszczynowej 
wybudowany został słup wirowany wraz 
z podwieszeniem niezbędnego przewodu 
i zabudową oprawy oświetleniowej oraz 
montażem ograniczników przepięć. Prace 
wykonała firma Nice-Proj Geodezja. Kosz-
towały 5 tysięcy 166 złotych. Przy ulicy 
Zielonej została natomiast wykonana za-
budowa siedmiu słupów oświetleniowych. 
Tu także wykonawcą była firma Nice-Proj 
Geodezja, a realizacja zadania wyniosła 25 
tysięcy 166 złotych. 

W Rudzie Strawczyńskiej wybudowano trzy 
latarnie ze źródłami oświetlenia LED wraz ze 
skrzynką oświetlenia SO. Wykonawcą zadania 
był Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Pie-
koszowa. Wartość prac wyceniono na kwotę 17 
tysięcy 190 złotych. 

W Oblęgorze przy ul. Sieniawskiej po-
wstały trzy sztuki stanowisk słupowych 
wraz z oprawami oświetleniowymi. Zada-
nie zrealizował Zakład Instalatorstwa Elek-
trycznego z Piekoszowa. Prace kosztowały 
16 tysięcy 831 złotych.

Widniej jest już też w Kuźniakach. Wybu-
dowane zostało tu pięć stanowisk słupowych 
wraz z zabudową opraw oświetleniowych. Wy-
konała je firma P.H.U „Wilk.Wolt” z Piekoszowa 
za kwotę rzędu 27 tysięcy 204 zł. W innym miej-
scu tej miejscowości powstały natomiast trzy 
nowe stanowiska słupowe z zabudową opraw 
oświetleniowych na istniejących i projektowa-
nych słupach. Zadanie zrealizowała firma Ener-
go Wiktor Płuciennik z Mniszkowa. Wartość tej 
części inwestycji to 18 tysięcy 267 złotych.

- Nie zamierzamy zwalniać tempa w zakre-
sie doświetlania gminy. W planach jest dalsza 
sukcesywna rozbudowa oświetlenia drogo-
wego - podsumowuje Karol Picheta, zastępca 
wójta gminy Strawczyn.
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Odwołana Strawczynada

Wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tka-
czyk z przykrością poinformował 

mieszkańców o tym, że coroczna Straw-
czynada, czyli święto gminy połączone 
z tradycyjnymi dożynkami w tym roku nie 
może się odbyć. – Ze względu na panują-
cą epidemię organizacja wydarzenia jest 
zbyt dużym ryzykiem, którego nie może-
my podjąć. Dlatego w 2020 roku Straw-
czynada niestety nie może się odbyć. Ta 
decyzja została podjęta z dużym żalem, 

Kameralna msza dziękczynna za plony w gminie Strawczyn
Tegoroczne obchody dożynkowe na terenie gminy Strawczyn wyglądały zupełnie inaczej niż te, które 
znaliśmy do tej pory. Ze względu na panującą epidemię odbyły się one w bardzo kameralnej atmosferze. 
W związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem odwołana została także duża i lubiana przez miesz-
kańców gminy impreza, Strawczynada. 

ale wiemy, że słusznie, bo nie powinni-
śmy narażać mieszkańców na zarażenie 
koronawirusem. Zapewniam jednak, że 
jeśli tylko sytuacja unormuje się, w na-
stępnych latach wynagrodzimy wszystkim 
tegoroczne, niedoszłe wydarzenie bardzo 
szerokim programem. Proszę o uzbro-
jenie się w cierpliwość i o to, abyśmy 
wzajemnie dbali o siebie i nasze zdrowie, 
stosując się jednocześnie do odgórnych 
zasad bezpieczeństwa – powiedział wójt 
Tadeusz Tkaczyk.

Tradycyjne dożynki w małym gronie
Tegoroczne święto plonów odbyło się 

w okrojonym gronie. Była tradycyjna msza 
święta, podczas której dziękowano za 
zbiory. Starostowie dożynek Anna i Marek 
Jabko przekazali symboliczny bochen chle-
ba oraz winogrona na ręce księdza Piotra 
Florczyka proboszcza parafii Strawczyn 
oraz księdza dr Karola Zegana, dyrektora 
wydziału katechetycznego w Kielcach. Jak 
na dożynki przystało, nie zabrakło też oka-
załego wieńca. W tym roku zaszczyt jego 
przygotowania przypadł sołectwu Straw-
czynek. – Mieszkańcy wykonali niezwykle 
piękny wieniec dożynkowy. Serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy włożyli swój 
wkład w kontynuowanie tej pięknej tradycji 
– mówił Damian Gad, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Strawczyn.

Podziękowania i życzenia dla rolników 
za trud, jaki wkładają w swoją pracę składa 
wójt Tadeusz Tkaczyk. – Doroczne uroczy-
stości dożynkowe to czas wieńczący cały 
rok pracy na roli. Rolnikom i ich najbliższym 
serdecznie dziękuję za codzienną pracę. Ży-
czę wszystkim dobrego zdrowia, wszelkiej 
pomyślności oraz obfitych plonów każdego 
roku – podsumował wójt Tadeusz Tkaczyk.  

Najlepiej uczniowie z gminy Strawczyn 
poradzili sobie z testami z języka 

polskiego. Średnia zdobytych punktów 
w gminie wyniosła blisko 60%, przy czym 
średnia kraju to 59%, a województwa 
58,5%. Niemal równie dobrze ósmoklasi-
ści poradzili sobie z językiem angielskim. 
Średnia w gminie to 53,5% czyli tylko 
0,5% mniej niż średnia krajowa, ale wię-
cej o 1% od średniej wojewódzkiej. Naj-
słabiej, ale ciągle zdecydowanie lepiej niż 
w skali województwa i kraju uczniowie 
poradzili sobie z testami z matematyki. 
W gminie Strawczyn osiągnięto wynik na 
poziomie ponad 48%, przy czym w kra-
ju wynosił on 46%, a w województwie 
45,82%. 

W samej gminie najlepiej z testami po-

Dobry wynik uczniów z gminy Strawczyn na egzaminie ósmoklasistów
Uczniowie z gminy Strawczyn, pomimo pandemii i nauki zdalnej w newralgicznym momencie przygotowań 
do egzaminów, doskonale sobie poradzili z pierwszym tak ważnym sprawdzianem w swoim życiu. Mowa 
o egzaminie ósmoklasisty, który zaliczyli na poziomie średniej krajowej i wojewódzkiej. 

radzili sobie uczniowie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Strawczynie. Z polskie-
go osiągnęli wynik 67,5%, z matematyki 
59,5%, a z języka angielskiego aż 72,77%. 
Na drugim miejscu uplasowała się Szko-
ła Podstawowa w Promniku. Z  języka 
polskiego uczniowie wpracowali wynik 
65,58%, z matematyki 57,58%, a z języka 
angielskiego 68,93%. Trzecia pod wzglę-
dem wyników okazała się Szkoła Podsta-
wowa w Oblęgorku. Uczniowie napisali 
testy z języka polskiego na 66,19%, z ma-
tematyki na 50,33%, a z języka angielskie-
go na 60,80%. Następne w kolejności były 
szkoły w Rudzie Strawczyńskiej, Chełm-
cach i Korczynie. Najsłabsze wyniki osią-
gnęli uczniowie szkoły w Niedźwiedziu. 

- Gratuluję ósmoklasistom zdania eg-

zaminów. W tym roku, ze względu na 
pandemię odbywał się on w wyjątkowych 
warunkach reżimu sanitarnego. Lekcje od 
marca odbywały się w systemie on-line, 
co dla wszystkich było dużą nowością. 
Dlatego ogromne podziękowania kie-
ruję zarówno do uczniów, że zachowali 
zimną krew i podeszli do sprawdzianu, 
ich rodziców za pomoc w nauce i wspól-
ny wysiłek w tym trudny czasie oraz na-
uczycieli, którzy pomimo utrudnionych 
warunków pracy starali się stawać na 
wysokości zadania. Absolwentom szkół 
podstawowych życzę trafnych wyborów 
dalszych ścieżek edukacyjnych i spełnie-
nia marzeń związanych z ich przyszłością 
zawodową – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt 
gminy Strawczyn. 
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Gminna Rada Seniorów z pomocą dla 
osób starszych

19 sierpnia w Urzędzie Gminy w Straw-
czynie odbyło się posiedzenie Gmin-

nej Rady Seniorów, która będzie uczest-
niczyła w kampanii społecznej „Solidarni 
z Seniorami – razem damy radę!” organizo-
wanej przez Stowarzyszenie MANKO. Pod-
czas spotkania omówiono szczegóły udziału 
w tym zadaniu.

- Każde działanie na rzecz seniorów jest 
na wagę złota. Dlatego tak chętnie podej-
mujemy się kolejnych wyzwań i wspierania 
ich aktywności. Obecnie, w dobie pandemii 
koronawirusa wielu seniorów znalazło się 
w bardzo ciężkiej sytuacji izolacji społecznej, 
braku możliwości pozyskiwania rzetelnych 

Gmina Strawczyn partnerem kampanii społecznej  
„Solidarni z Seniorami – razem damy radę!”

Samorząd gminy Strawczyn znany jest z tego, że bardzo prężnie wspiera seniorów i aktywizuje ich społecznie. 
Już od jakiegoś czasu bierze udział w „Programie Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora” 
oraz wielu innych działaniach na ich rzecz. Obecnie zaś zaangażował się w kampanię mającą na celu pomoc 
seniorom w trakcie trwania epidemii koronawirusa. Koordynacją działań zajmie się Gminna Rada Seniorów.  

informacji, bez pomocy w czynnościach 
dnia codziennego. Dlatego kampania spo-
łeczna „Solidarni z Seniorami” jest obecnie 
tak bardzo potrzebna. Chcemy pomagać 
i chcemy w tą pomoc włączać lokalne śro-
dowiska. Bardzo cieszę się, że Gminna Rada 
Seniorów weźmie w niej udział  – mówi Ta-
deusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Szereg działań wspierających
Ogólnopolska kampania „Solidarni z Se-

niorami” obejmuje bardzo wiele działań 
wspierających seniorów. Dla gmin współ-
pracujących zostaną udostępnione mate-
riały filmowe dedykowane seniorom. Są to 
między innymi wywiady i porady ze specja-
listami i ekspertami, które mają wspierać 

osoby starsze w trudnym czasie epidemii. 
Akcja zakłada też promowanie pomocy 

sąsiedzkiej i międzypokoleniowej. Koordy-
natorzy będą zachęcali do deklarowania 
gotowości pomocy dla seniorów w czyn-
nościach dnia codziennego np.: robieniu 
zakupów, wyprowadzaniu psa, rozmowie 
telefonicznej. 

W ramach kampanii społecznej do senio-
rów trafią też Pakiety Wsparcia. Tylko 25% 
osób starszych ma dostęp do kanałów on-
-line, a izolacja społeczna i odcięcie od świa-
ta jest szczególnie poważnym problemem 
w czasie pandemii. Dlatego bezpośrednio 
do domów seniorów lub organizacji i gmin 
partnerskich deklarujących ich dystrybu-
cję, będą docierały przesyłki zawierające 
pakiety aktywizująco-edukacyjne. W tro-
sce o bezpieczeństwo seniorów prowa-
dzona będzie też akcja pod tytułem „Stop 
Korona-Oszustwom”. Ma ona zwiększać 
świadomość w temacie zagrożenia różnego 
typu oszustwami w trakcie pandemii wśród 
osób starszych. 

Akcja będzie też zachęcać do świadomej 
adopcji zwierzaków, jako fenomenalnego 
rozwiązania dla osób starszych czy samot-
nych, szczególnie w dobie izolacji społecz-
nej. Organizatorzy będą także namawiali do 
nabywania polskich produktów, co ma się 
przysłużyć polskiej gospodarce i rolnictwu. 

13 września, odbędzie się XIII edycja Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego. Na stołach 
królować będą drobiowe przysmaki. Wydarzenie jest organizowane przez Powiat Kielecki, a każdego roku 
odbywa się w innej gminie. Tym razem kulinarne umiejętności uczestników prezentowane będą od godziny 
13.00 przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku. 

 Celem powiatowego konkursu kulinarnego jest promocja lokalnych produktów, smaków i potraw cha-
rakteryzujących naszą „małą ojczyznę”. W ubiegłym roku przyświecało mu hasło: ”Zupa na każdą okazję”. Spo-
śród 27 dań przygotowanych przez kucharzy, najlepszy okazał się „Małosolny Chłodnik Gospodarza” Gminnego 
Koła Gospodarzy z Górna. Organizatorem tegorocznego wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Kielcach przy 
współpracy z Gminą Strawczyn, Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Olimpic w Strawczynku oraz Samorządowym 
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

XIII Konkurs Na Najsmaczniejszą
Potrawę Powiatu Kieleckiego
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Szkoła w Oblęgorku pozyskała dofinansowanie na ciekawy 
projekt i zaprasza seniorów do współpracy

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku otrzymała wsparcie finansowe na realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą „Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji w gminie Strawczyn”. W ramach projektu 
będą odbywały się tu ciekawe warsztaty dla seniorów. Inauguracja działania i zapisy na poszczególne zajęcia 
już 5 września.

Ciekawa propozycja dla seniorów

Projekt skierowany jest do mieszkańców 
gminy Strawczyn w wieku 55+. Celem 

przedsięwzięcia jest aktywizacja osób do-
rosłych poprzez stworzenie im możliwości 
uczenia się przez całe życie. Autorką projek-
tu jest Jolanta Smolarczyk, nauczyciel edu-
kacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawo-
wej w Oblęgorku. Koordynatorem została 
dyrektor szkoły Henryka Cisowska. – Za-
planowane warsztaty, które będą odbywa-
ły się w ramach projektu mają wzmacniać 
poczucie własnej wartości i skuteczności 
seniorów w codziennych sytuacjach życio-
wych oraz podnosić kompetencje społecz-
ne istotne w utrzymywaniu prawidłowych 
relacji z innymi ludźmi. Spotkania będą 
doskonałą okazją do poznawania nowych 
osób, wzajemnego wspierania się i współ-

działania – mówi Henryka Cisowska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Oblęgorsku.

Szereg atrakcyjnych warsztatów
W ramach projektu zaplanowano szereg 

ciekawych warsztatów. Będą to między in-
nymi zajęcia plastyczne o charakterze edu-
kacyjno – twórczym. Uczestnicy zajęć po-
znają różne techniki plastyczne od rysunku 
do malowania farbami akwarelowymi na 
blejtramach. Ponadto na zajęciach będzie 
wykonywana biżuteria artystyczna, ozdoby 
świąteczne i dekoracje do domu. Warszta-
ty muzyczne  będą obejmowały ćwiczenia 
z odsłuchem, oddechowe, relaksacyjne 
oraz podstawy z zakresu impostacji gło-
su. Uczestnicy warsztatów poznają utwo-
ry z zakresu pieśni patriotycznej, religijnej 
i rozrywkowej. Zdobyte umiejętności wyko-
rzystają podczas koncertów i uroczystości 
organizowanych na terenie gminy Straw-
czyn i powiatu kieleckiego. Warsztaty te-
atralne przyczynią się do poprawy pamięci, 
koncentracji, sprawności ruchowej, samo-
poczucia, odreagowania stresu i spojrzenia 
na siebie z dystansem. Podczas warsztatów 
zostaną opracowane scenariusze przedsta-
wień, które zostaną zaprezentowane pod-
czas uroczystości organizowanych w gminie 

Strawczyn i powiecie kieleckim. Warsztaty 
fotograficzne będą miały na celu zapozna-
nie uczestników z obsługą aparatu fotogra-
ficznego i poznania tajników artystyczne-
go robienia różnych fotografii. Warsztaty 
szachowe i łamigłówkowe  przeznaczone 
będą dla osób lubiących rozwiązywanie 
łamigłówek. Na zakończenie projektu zo-
stanie zorganizowany turniej szachowy dla 
dzieci i ich dziadków. Ostatnią propozycją 
będą warsztaty kulinarne. Z przepisów po-
traw zaproponowanych przez uczestników 
warsztatów powstanie książka kucharska. 

Zapisy już we wrześniu
Inauguracja projektu i zapisy na poszcze-

gólne warsztaty odbędą się 5 września 
o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej 
w Oblęgorku. Szczegółowe informacje będą 
udzielane na miejscu. 

Projekt „Lokalny ośrodek wiedzy i eduka-
cji w gminie Strawczyn” będzie dofinanso-
wany w ramach projektu Grantodawcy „Fa-
milijne LOWE”. Budżet zadania wynosi 249 
tysięcy 200 złotych i finansowany jest ze 
środków Funduszy Europejskich Infrastruk-
tura i Środowisko, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie reali-
zowany przez okres dwóch lat. 

Odeszli na zasłużoną emeryturę
Przedstawiciele samorządu Gminy Strawczyn dziękowali za wieloletnią pracę odchodzącym na 
emeryturę pracownikom Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Strawczyn Tadeusz Tka-
czyk wraz z najbliższymi współ-

pracownikami – wicewójtem Karolem 
Pichetą oraz sekretarz gminy Ewą Waw-
rzeńczyk uczestniczyli w uroczystym po-
żegnaniu odchodzących na emeryturę 
pracowników.

Na zasłużoną emeryturę odeszło troje 
pracowników: Halina Snoch – wieloletnia 
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Strawczynie, Janusz Malicki oraz Tade-
usz Lasota.Wójt Tadeusz Tkaczyk wręczył 
na ręce odchodzących na emeryturę pra-
cowników kwiaty i drobne upominki. Po-

dziękował tym samym za zaangażowanie 
w pracę, rzetelność, sumienność i dobrze 
spełniony obowiązek zawodowy. Życzył 
również, aby nadchodzący etap życia ob-
fitował w nowe, ciekawe wyzwania i był 
momentem pomyślności oraz spełniania 
marzeń.
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Będą kolejne komputery dla szkół. Samorząd gminy 
Strawczyn pozyskał dofinansowanie

Basen Olimpic w Strawczynku zaprasza

To już kolejne tak wysokie dofinansowanie, jakie władze samorządowe pozyskały na zakup laptopów 
dla szkół z terenu gminy Strawczyn. Tym razem do placówek oświatowych trafi 27 laptopów, które mają 
służyć do wspierania ewentualnej nauki zdalnej, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale też do prowadzenia sta-
cjonarnych zajęć dydaktycznych. W sumie strawczyńskie szkoły wzbogacą się o 55 laptopów za łączną 
kwotę pozyskaną w ramach rządowego wsparcia w wysokości blisko 145 tysięcy złotych. 

Kryta pływalnia w Strawczynku zaprasza codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00. Można korzystać 
niemal ze wszystkich atrakcji obiektu. Co ważne, zachowane są tu wszelkie zasady bezpieczeństwa 
epidemicznego, a woda basenowa jest bezpieczna i nie przenosi koronawirusa.

Samorząd gminy Strawczyn już po raz 
kolejny pozyskał dofinansowanie na za-

kup sprzętu komputerowego wraz z opro-
gramowaniem w ramach programu Zdalna 
Szkoła+. Zadanie obejmie zakup i dostawę 
27 sztuk laptopów, które zostaną przy-
dzielone do poszczególnych szkół z terenu 
gminy Strawczyn. - Doposażanie szkół w no-
woczesny sprzęt elektroniczny jest w dobie 
pandemii koronawirusa sprawą prioryte-
tową. Wiemy już, że jest on niezbędny do 
prowadzenia zajęć zdalnych. Przymusowa 
nauka w domu, która została wprowadzona 
od marca tego roku i trwała aż do czerwca, 
pokazała konieczność dbania o tę strefę 
edukacji. Przed nami rozpoczęcie kolejnego 
roku szkolnego. I chociaż Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej zapowiada, że uczniowie 
wrócą do szkół, to nadal musimy pamiętać, 
że sytuacja jest dosyć dynamiczna i nikt nie 
jest w stanie przewidzieć co może się wy-
darzyć. Wszyscy oczywiście mamy nadzie-
ję i głęboko wierzymy w to, że lekcje będą 
odbywały się w szkołach. Niemniej jednak 
chcemy być przygotowani również i na 
konieczność kontynuowania nauki 
zdalnej, dlatego doposażamy na-
sze placówki oświatowe w niezbęd-
ny do tego sprzęt. Jeśli jednak nie 
będzie takiej konieczności, posłuży 
on do prowadzenia regularnych za-
jęć dydaktycznych – 
informuje Karol 
Picheta, zastępca 

Obiekt Olimpic w Strawczynku został 
w pełni dostosowany do działalno-

ści w nowej rzeczywistości. Klienci mogą 
z niego bezpiecznie korzystać, jednak 
powinni pamiętać o stosowaniu się do 
nowych wytycznych i zachowaniu wszel-
kich zasad bezpieczeństwa. Obecnie na 
basenie nie może przebywać więcej niż 

wójta gminy Strawczyn.
Pozyskana kwota dofinansowania to 75 

tysięcy złotych. Samorząd gminy Strawczyn 
jest na etapie wyłaniania wykonawcy zada-
nia, który dostarczy niezbędny sprzęt. Do 
Urzędu Gminy Strawczyn wpłynęło w tej 
sprawie aż 10 ofert, a najkorzystniejszą 
przedstawiła firma iCOD.pl Sp. z o.o. z Biel-
sko-Białej. Opiewa ona na kwotę 68 tysięcy 
346 złotych. 

Przypomnijmy, samorząd gminy Straw-
czyn już po raz kolejny uzyskał pomoc fi-
nansową w zakresie doposażania placówek 
oświatowych w sprzęt elektroniczny. Po raz 
pierwszy przyznano ją w kwietniu tego roku 
i wyniosła ona aż 70 tysięcy złotych. Za te 
środki zakupiono 28 sztuk laptopów z nie-
zbędnym oprogramowaniem. Sprzęt trafił 
do wszystkich placówek oświatowych z te-
renu gminy Strawczyn, które zgłaszały taką 
potrzebę. Do szkoły w Niedźwiedziu prze-
kazano dwa laptopy, placówka w Chełm-
cach otrzy- mała trzy komputery, 

szko ła w  Promniku 
cztery, podstawówka 
w Rudzie Strawczyń-
skiej dwa, w Korczynie 
przekazano trzy sztuki, 
w Oblęgorku siedem 
sztuk i w Strawczynie 
siedem sztuk sprzętu. 
Niebawem do szkół trafi 
kolejny sprzęt. 

100 osób. Należy zachować odstęp 2 m, a 
na jednym torze może płynąć maksymal-
nie cztery osoby. Z suchej sauny powin-
no korzystać jednocześnie maksymalnie 
dwóch klientów lub rodzina do pięciu 
osób. Łaźnia parowa jest nadal nieczyn-
na. W jacuzzi w tym samym czasie może 
przebywać jedna osoba, bądź rodzina do 

czterech osób. Do dyspozycji klientów 
oddana jest już większa część obiektu. 
Mogą oni korzystać z basenu sporto-
wego, rekreacyjnego, basenu do nauki 
pływania, rwącej rzeki, masażerów i gej-
zerów oraz z brodzika dla najmłodszych. 
Czynna jest także zjeżdżalnia, jak również 
sucha sauna i jacuzzi.
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Aktywni seniorzy uczyli się gwary
Seniorzy z gminy Strawczyn uczestniczą w ciekawym projekcie, który realizowany jest pod nazwą „Aktywni 
Seniorzy – Wędrówka Szlakiem Folkloru Świętokrzyskiego”. W jego ramach odbywa się szereg warsztatów 
i atrakcyjnych zajęć. W ostatnim czasie, uczestnicy projektu uczyli się staropolskiej, regionalnej gwary.

P rogram „Akt y wni Seniorzy ” jest 
real izowany przez Ko ło Gospo -

dyń Wiejskich Oblęgorzanki. W jego 
ramach odbywa się szereg ciekawych 
warsztatów przybliżających folklor re-
gionu. Biorą w nich udział osoby w wie-
ku 60+ z terenu gminy Strawczyn. Co 
ważne, KGW Oblęgorzanki pozyskało 
na ten cel 10 tysięcy złotych dofinan-
sowania z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Odbyła się wycieczka
Jednym z pierwszych działań, jakie 

zostało podjęte w ramach realizacji 
projektu była w ycieczka integracyj-
na do średniowiecznej osady w Hucie 
Szklanej. - W osadzie średniowiecznej 
poznawaliśmy lokalną kulturę, ob -
rzędy i obyczaje. To było bardzo cie-

kawe doświadczenie. Braliśmy udział 
w interesujących warsztatach. Wiele 
nauczyliśmy się o ziołach. Poznaliśmy 
zasady wyplatania z krosna, a także 
rzeźbienia starodawnym dłutem w ka-
wałku drewna. Wycieczce towarzyszyła 
bardzo miła, przyjacielska atmosfera 
– mówiła po wycieczce Aneta Gaweł, 
koordynatorka projektu „Aktywni Se-
niorzy”. 

Pielęgnowanie folkloru poprzez 
naukę gwary

Kolejnym dzia łaniem by ła nauka 
gwary i śpiewu, których uczyła Józefa 
Bucka. Towarzyszył jej muzyk Dominik 
Bielawski. Warto dodać, że na poczet 
projektu powstanie zespół muzyczny 
folklorystyczny, który będzie śpiewał 
gwarą. – Nauka gwary i śpiewu była 

bardzo ciekaw ym doświadczeniem. 
Poprzez jęz yk przodków pielęgno -
wane są tradycja i folklor, czyli nasze 
dziedzictwo kulturowe. Cieszę się, że 
mogłem uczestniczyć w tych zajęciach 
– podkreśla Damian Gad, wiceprze -
wodniczący Rady Gminy Strawczyn.

Będą kolejne zajęcia
W sierpniu natomiast odbędą się 

warsztaty z rękodzielnictwa i deco -
upage. Zakupione zostaną pudełeczka, 
które seniorzy będą wspólnie ozdabiać 
kolorowymi serwetkami. We wrześniu 
natomiast uczestnicy projektu zagłę-
bią się w sztukę gotowania. Warszta-
ty kulinarne poprowadzi Irena Gaweł. 
Projekt zakończy się jesienią między-
pokoleniowym spotkaniem podsumo-
wującym działania.

Gmina Strawczyn wspiera projekt walki z cukrzycą. 
Każdy może dołączyć

Mieszkańcy gminy Strawczyn mogą wybrać życie bez cukrzycy. Tutejszy samorząd przyłączył się do projek-
tu pod nazwą „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy 
typu drugiego”, zajmującego się profilaktyką tej choroby. Jego realizatorem jest Uzdrowisko Busko Zdrój S.A., 
a głównym celem ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy. 

Więcej cukrzyków w świętokrzyskim

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która 
dotyka coraz szerszą część społe-

czeństwa. W Polsce cierpi na nią ponad 
3 miliony osób a liczba ta stale rośnie. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia 
w ciągu 10 kolejnych lat będzie ona 
jedną z głównych przyczyn zgonów po-
pulacji ludzkiej. Pogłębiający się pro-
blem jest wynikiem wielu składowych, 
przede wszystkim nadwagi, niewystar-
czającej aktywności fizycznej oraz złych 
nawyków żywieniowych. 

Co ważne, według danych publiko-
wanych przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia wyraźnie widać, że w województwie 
świętokrzyskim szybciej niż na tle Pol-
ski rośnie liczba osób chorujących na 
cukrzycę typu 2 oraz osób obarczonych 
ryzykiem zachorowania na to schorze-
nie. – Przyłączając się do projektu liczy-
my na to, że mieszkańcy gminy Straw-

czyn zdobędą dzięki niemu niezbędną 
wiedzę dotyczącą profilaktyki cukrzycy, 
nadwagi i otyłości, a w razie zagroże-
nia zachorowaniem na cukrzycę typu 
drugiego otrzymają fachową pomoc 
– mówi Karol Picheta, zastępca wójta 
gminy Strawczyn.

Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka
Projekt skierowany jest mieszkań-

ców województwa świętokrzyskiego 
w  t ym gminy Strawcz yn, będąc ych 
w  wieku 45-64 lata, k tórzy w  ciągu 
ostatnich trzech lat nie mieli wykony-
wanych badań w kierunku cukrzycy, 
oraz osób z czynnikami ryzyka. Prefe-
rencyjnie traktowane będą osoby za-
grożone ubóstwem oraz wykluczeniem 
społecznym. 

Projekt to wieloetapowe przedsię-
wzięcie, które składać się będzie z iden-
t y f ikacji grup r yzyka na podstawie 

wywiadu za pomocą kwestionariusza 
oraz pomiaru stężenia glukozy we krwi, 
a także  kompleksowego wsparcia osób 
z otyłością. W jego ramach przewidzia-
no konsultację dietetyka, specjalisty 
aktywności f izycznej, badanie składu 
ciała, warsztat dietetyczny i ćwiczenia 
grupowe. 

Obecnie trwa poszukiwanie osób 
z grup ryzyka. Każdy, kto spełnia wy-
mogi dotyczące wieku może wypełnić 
kwestionariusz, który dostępny jest na 
stronie internetowej: www.bezcukrzy-
cy.uzdrowiskobusko.pl. Kwestionariusz 
można również pobrać w Urzędzie Gmi-
ny Strawczyn oraz w kościele. Po wypeł-
nieniu należy wrzucić go do specjalnej 
urny, która umieszczona jest na parte-
rze Urzędu Gminy Strawczyn. Wszelkie 
pytania można zadawać korzystając 
z bezpłatnej infolinii telefonicznej ob-
sługującej projekt: 41 375 72 06.
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W zdrowym ciele zdrowy duch,
czyli zajęcia rekreacyjno-ruchowe 

Realizacja projektu „Smaki patriotyzmu” nie zwalnia tempa. Po bloku warsztatów kulinarnych i zie-
larskich oraz spotkaniu z gwiazdą polskiej kuchni Robertem Sową przyszedł czas na blok dotyczący 
zdrowego trybu życia. Uczestniczki projektu ćwiczą pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty 
i trenera personalnego Kamila Szymkiewicza.

„Smaki Patriotyzmu” to projekt , 
w  k tór ym bierze udzia ł pięć-

dziesiąt kobiet powyżej 50 roku życia 
z  trzech gmin: Łopuszno, Strawczyn 
i Zagnańsk. - W ramach projektu panie 
uczestniczą w ciekawych warsztatach. 
Do tej pory odbyły się spotkania o tema-
tyce kulinarnej i zielarskiej. Następnie 
uczestniczki projektu zostały zaanga-
żowane w zajęcia rekreacyjno-ruchowe, 
które nauczyły je jak dbać o kondycję 
fizyczną i mieć z tego prawdziwą przy-
jemność – informuje Damian Gad, ko-
ordynator działań w ramach projektu 
w gminie Strawczyn oraz wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Strawczyn.

Zajęcia ruchowe poprowadził dyplo-
mowany fizjoterapeuta i trener perso-

nalny Kamil Szymkiewicz. Panie pod 
jego czujnym okiem wzmacniały ciało 
i umysł praktykując nordic walking oraz 
ćwiczenia na macie. – Wszystkie ćwicze-
nia, jakie podczas spotkań wykonywały 
uczestniczki projektu, będą mogły sto-
sować w życiu codziennym. Wartością 
dodaną jest fakt, iż każda z nich otrzy-
mała na własność sprzęt do ćwiczeń (kij-
ki nordic walking, matę, taśmy gumowe)
aby mogły kontynuować ćwiczenia po 
zakończeniu zajęć z trenerem. Znajo-
mość prawidłowych wzorców i zasad 
ćwiczeń pozwolą im uniknąć kontuzji 
i przyczynią się do wzmacniania tężyzny 
fizycznej, a tym samym dbania o swoje 
zdrowie – podkreśla Mariusz Brelski, 
współautor projektu i prezes Stowarzy-

szenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
„Skała”.

Kolejnym blokiem, w którym uczest-
niczki projektu wezmą udział będzie 
trzydniow y w yjazd studyjny na Ma -
zury, gdzie panie zapoznają się z  lo -
kalnym folklorem i posmakują regio-
nalnych dań. Przed nimi także wyjazd 
w Bieszczady i  kolejne stacjonarne 
warsztaty. Przedsięwzięcie zakończy 
się jesienią spotkaniem podsumowu-
jącym ich działania, w którym weźmie 
też udział zaproszona gwiazda wie -
czoru. Warto dodać, że ambasadorką 
przedsięwzięcia została wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego Renata 
Janik.

Przypomnijmy, realizatorem projek-
tu „Smaki patriotyzmu” jest Stowarzy-
szenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
„Skała” z Lasocina. Co ważne, jest on 
dof inansowany w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020. Całkowita wartość pro-
jektu to 120 tysięcy złotych.
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Uczestniczki projektu Smaki Patriotyzmu z wizytą na Warmii i Mazurach
Smaki Patriotyzmu to projekt stworzony z myślą o kobietach i dla kobiet. Oprócz licznych warsztatów, które 
odbywają się w jego ramach, panie z gminy Strawczyn wzięły udział w trzydniowej, pełnej atrakcji wyjeździe 
studyjno-warsztatowym na Warmię i Mazury. Odwiedziły Garncarską Wioskę i Rajski Ogród w Kamionce, 
wioskę tematyczną Babki Zielarki w Blankach, Wioskę Gręplarską w Bukwałdzie oraz Wioskę Bosej Ekologii 
w Praslitach. Relaksowały się też nad jeziorem Limajno, zwiedzały Pałac Biskupów, zamek i amfiteatr w Li-
dzbarku Warmińskim, a także zamek w Nidzicy.

Smaki Patriotyzmu to projekt, w którym 
bierze udział pięćdziesiąt kobiet powyżej 

50 roku życia z trzech gmin: Łopuszno, Straw-
czyn i Zagnańsk. Realizatorem jest Stowarzy-
szenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” 
z Lasocina. Co ważne, projekt jest dofinanso-
wany w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020”. Jego całko-
wita wartość to 120 tysięcy złotych.  

Wspólny wyjazd
Trzydniowa wyjazd studyjno-warsztatowy 

zorganizowany w ramach projektu Smaki Pa-
triotyzmu rozpoczął się 6 sierpnia spotkaniem 
uczestniczek z wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Renatą Janik, która jest jego 
ambasadorką oraz radnym Gminy Zagnańsk 
Robertem Hanulakiem pod Dębem Bartkiem 
w Zagnańsku.  – Bardzo się cieszę ze spotka-
nia z uczestniczkami projektu na chwilę przed 
ich wyjazdem. Życzyłam im udanej podróży 

i miłych wrażeń. Jestem przekonana, że bę-
dzie to dla nich wspaniała przygoda – mówiła 
wicemarszałek Renata Janik tuż przed wyjaz-
dem.

Wizyta ze skarbami ziemi w tle
Po wykonaniu wspólnych zdjęć i miłych 

rozmowach panie wyruszyły w pierwszej ko-
lejności do Garncarskiej Wioski w Kamionce 
koło Nidzicy. Organizatorem tego spotkania 
była Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”. – 
W wiosce czekało na uczestniczki projektu 
mnóstwo atrakcji. Przewodnik oprowadził 
panie po osadzie, gdzie obejrzały garncar-
nię, zielarnię, kuźnię i stodołę. Zwiedziły też 
muzeum „Skarby Ziemi” i Rajski Ogród. Do-
datkową atrakcją było Kino Przyrody. Po wy-
czerpującym dniu panie posiliły się pysznym, 
mazurskim obiadem – mówi Mariusz Brelski, 
współautor projektu i prezes Stowarzyszenia 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”.

Zielarskie doskonalenie umiejętności
Drugiego dnia w planie wycieczki znalazła 

się wizyta w wiosce tematycznej Babki Zielar-
ki w Blankach. Odbyły się tam interesujące 
warsztaty ziołowe, podczas których panie 
zgłębiły swoją wiedzę na temat zastosowa-
nia ziół. Zwiedziły też ogród ziołowy i miały 
możliwość zakupienia zdrowych miodów, 
nalewek, ziół i balsamów, a także same na-
uczyły się jak chociażby robić syrop na kaszel 
podczas warsztatów. Kolejnym punktem wy-
jazdu były odwiedziny w Wiosce Gręplarskiej 
w Bukwałdzie. Pobyt obfitował w opowieści 
o sianokosach, rąbaniu drewna i budowa-
niu Kamiennych Bab Bukwałdzkich, a także 
pracach takich jak: strzyżenie owiec, zbiera-
nie owoców, przygotowanie przetworów na 
zimę czy wykopki. Był też czas na biesiadę, 
odpoczynek i relaks – pływanie łódką po sta-
wie i próbowanie tutejszych specjałów, serów, 
miodu, ciast i warzyw. Dodatkową atrakcją 
był wyjazd nad Jezioro Limajno, gdzie panie 
miały czas wolny na opalanie i odpoczynek. 
Po krótkim relaksie wycieczka skierowała się 
do Wioski Bosej w Praslitach. Tam czekała ko-
lacja bezmięsna, z podpłomykami, ogórkami 
kiszonymi, pastami warzywnymi i ciastem. 
Następnie uczestniczki projektu zwiedziły 
browar, gdzie próbowały piwa rzemieślnicze-
go. Odwiedziły też Pałac Biskupów, zamek i 
amfiteatr w Lidzbarku Warmińskim. 

Warsztaty ogrodnicze i garncarskie
W ostatnim dniu wycieczki panie znowu 

odwiedziły Garncarską Wioskę, gdzie czekał 
na nich mazurski poczęstunek. Następnie 
odbyły się warsztaty ogrodnicze i garncar-
skie. Po pysznym obiedzie panie udały się 
do Nidzicy, aby zwiedzić tamtejszy zamek. 
Wizyta na Warmii i Mazurach zakończyła się 
po trzech dniach. – Panie wróciły z wyjazdu 
studyjno-szkoleniowego zadowolone, pełne 
pozytywnych emocji i wrażeń. Przed nami 
kolejne ciekawe wydarzenia, które zostały za-
planowane w ramach projektu Smaki Patrio-
tyzmu. Będzie jeszcze wiele niespodzianek – 
zapowiada Damian Gad, koordynator działań 
w ramach projektu w gminie Strawczyn oraz 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Strawczyn.
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HARMONOGRAM   WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  TERENU  GMINY STRAWCZYN W  2020 r W  MIEJSCOWOŚCI;                  
 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD  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 

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

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD 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 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 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 odbioru odpadów
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Sprostowanie do harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w sprawie błędnie podanej informacji o odbiorze 
opon. Informujemy, iż zużyte opony należy dostarczać we wtorki, czwartki i soboty do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów w Oblęgorze, ul. Kielecka 91.

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

 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD 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 

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

 

 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV, AGD  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  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  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 odbioru odpadów


