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              Wyróżniony „strojeckimi siyndami” w 2018r. 
 
 W latach 2003 – 2018 w naszym Strojcu zaszło wiele istotnych zmian. 
Wybudowano kanalizację sanitarną w całej miejscowości. Zbudowano na ul. 
Częstochowskiej kanalizację burzową wraz z odwodnieniem posesji oraz chodnik 
(ścieżkę pieszo rowerową). Na drodze powiatowej (ul. Długa) wykonano kanalizację 
burzową i chodnik na całej jej długości oraz częściowo na ul. Szkolnej. Zbudowano 
nakładki asfaltowe na ulicach: Ogrodowej od drogi na Brzeziny do drogi powiatowej 
Strojec – Żytniów,  Sportowej, części ul. Stawowej oraz wykonano naprawę ul. 
Ogrodowej na odcinku od ul. Szkolnej do drogi na Brzeziny. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad wykonała modernizację drogi krajowej nr 42. 
   Na Tokary (t/z. Niepotrzebne) doprowadzono wodociąg. W omawianym czasie 
powstało Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec”z którego inicjatywy powstało 
Sołeckie Centrum Rekreacji i Sportu, boiska wielofunkcyjne, utwardzony teren na 
placu strażackim i wiele innych inicjatyw. 
  W remizie strażackiej wykonano remonty sali widowiskowej, zaplecza kuchennego, 
sanitariatów, wymieniono pokrycia dachowe jak i strop nad salą. Zmodernizowano 
część socjalna i szatnię jak i samą część  garażową, udało się kupić w tym czasie aż 
trzy samochody pożarnicze. 
 Nieźle radził sobie i klub sportowy gdzie rozbudowano szatnię, wyremontowano 
łazienki a jedną zbudowano od podstaw.  Dokonano również poprawy wyglądu 
estetycznego szatni. Wykonano ogrodzenie terenu boiska. 
  Ostatnio wykonano termomodernizację budynku szkoły i  poprawiono jej wygląd 
estetyczny. 
 W omawianym czasie wieś Strojec była aktywna pełna wydarzeń  sportowo–
rekreacyjnych, kulturalno – oświatowych. Nie sposób wymienić wszystkich zdarzeń 
które wydarzyły się w latach 2003 – 2018 bo zajęło by to zbyt wiele czasu. 
Uczestnikiem i współtwórcą tych zdarzeń jest człowiek który w roku 2015 został 
wyróżniony „Praszkowskim Koziołkiem”. W jesieni roku 2002 został wybrany na 
radnego z naszego Strojca i tak przez szesnaście lat reprezentował nas w Radzie 
Miejskiej. Pan Jan Jarząb w pełni zasługuje na otrzymanie nagrody „Strojeckie 
siyndy”. 
                                                                          Prezes Stowarzyszenia 
                                                                                                   „Wspólnota Stradziec” 
                                                                                                          Jan Gędek 

  
 
 
 
 
 


