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Panika przed wirusem z Chin.
Zamknięte niemal wszystko

oronawirus - to słowo
elektryzuje wszystkich od
początku marca. Wirus z dalekich
Chin sparaliżował życie w Europie i Polsce. W naszym kraju trzeba było zamknąć niemal wszystko
Rafał Banaszek
w obawie przed szybką ekspansją
zarazy i troską o zdrowie i życie obywateli.
Na szczęście Włoszczowa ustrzegła się wirusa.
W chwili oddawania tego numeru do druku
choroba Covid-19 rozwijała się w naszym kraju
dynamicznie, pojawiały się kolejne przypadki
zarażonych - mówiono, że będą ich tysiące. Kiedy zakończy się ten „armagedon”, kiedy społeczeństwo odetchnie, nie wiadomo. Zwłaszcza, że
za pasem radosne Święta Wielkanocne. Ale jak
się radować w takiej sytuacji i z kim spotykać?

W n u m erz e
POWIAT

Rafał Banaszek

Z

amknięte do Wielkanocy szkoły i inne instytucje, odwołane
wszystkie imprezy, społeczna kwarantanna domowa, ogólny
strach i niepewność jutra. Do tego doprowadziła wielka epidemia.

4 marca poinformowano o pojawieniu się w Polsce pierwszego przypadku wystąpienia koronawirusa z Chin
(Covid-19). W chwili oddawania tego
numeru do druku 20 marca – potwierdzonych nosicieli wirusa było
w naszym kraju ponad 300. Pięć osób
zmarło. Sytuacja jednak dynamicznie się zmieniała, a liczba zarażonych
wzrastała z każdym dniem. Mówiono,
że to dopiero początek. Apogeum zachorowań miało dopiero nastąpić.
5 marca dyrektor włoszczowskiego
szpitala zdecydował o ograniczeniu
odwiedzin pacjentów na oddziałach.
Tydzień później, z uwagi na niepokojący rozwój sytuacji i szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, Rafał Krupa
podjął decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu odwiedzin hospitalizowanych. Szpital wstrzymał planowe
zabiegi na oddziałach.
Służby sanitarne, za pośrednictwem strony internetowej starostwa, uspokajały społeczeństwo, że
w powiecie włoszczowskim nie ma
żadnych przypadków zarażenia koronawirusem (przynajmniej do 20
marca). W tym czasie około 100 osób,
które wróciły z zagranicy, musiały się
poddać obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie w domu lub miejscu wyznaczonym przez wojewodę.

Pomnik w hołdzie
ofiarom reżimu
s. 2
WŁOSZCZOWA

Ruszyła przebudowa
s. 7
centrum miasta
© Rafał Banaszek

KLUCZEWSKO

Taki komunikat pojawił się przed wejściem do włoszczowskiego szpitala.

Za jej złamanie groziły kary do 30
tysięcy złotych! Nadzorem epidemiologicznym została objęta grupa 25
mieszkańców Włoszczowy należących do jednej z parafii, która wróciła
z wycieczki do Włoch. U tych osób nie
wystąpiły objawy choroby.
O ile Włoszczowa ustrzegła się koronawirusa, o tyle jego epidemia rozsiała się bardzo po innych częściach
kraju. Do tego stopnia, że 16 marca
w całej Polsce zamknięto na dwa tygodnie wszystkie placówki oświatowe - od żłobków po uczelnie wyższe.
Później zdecydowano o przedłużeniu
kwarantanny do Wielkanocy.

© Rafał Banaszek

Tutaj znajduje się wyizolowane wejście dla osób z podejrzeniem wirusa.

Od 12 do 25 marca nieczynne były
również biblioteki, świetlice, kina,
baseny i wszystkie pozostałe ośrodki kultury, a później także instytucje
państwowe. Odwołano wszystkie
imprezy i wydarzenia. Zamarł handel na placu targowym i komunikacja publiczna w mieście.
Od 14 marca wprowadzono w kraju stan zagrożenia epidemicznego, a
20 marca stan epidemii. Zamknięto
galerie handlowe, a także restauracje, bary i puby. Samorządy zaapelowały do petentów o ograniczenie
wizyt do absolutnego minimum.
Później, w trosce o bezpieczeństwo
swoich pracowników, wszystkie
gminy zamknęły drzwi na klucz.
Ograniczenia dla klientów wprowadziły markety, banki, apteki oraz
przychodnie.
Mieszkańcy, w obawie przed najgorszym, ruszyli szturmem do sklepów, robiąc zapasy żywności. Ludzi
ogarnęła panika. Samorządy apelowały do społeczeństwa o spokój,
o pozostanie w domach, żeby nie
narażali na niebezpieczeństwo siebie i innych. Mieszkańcy stosowali
się w większości do tych zaleceń.
Widać to było na ulicach wsi i miasta, które opustoszały.

Najwięszy bieg pamięci
w Kluczewsku
s. 10
MOSKORZEW

Moskorzew chce ratować
s. 14
Murowaniec
SECEMIN

Dzień Sołtysa w gminie
Secemin
s. 18

powiat włoszczowski

Pierwszy w powiecie pomnik na
cześć ofiar reżimu komunistycznego

1

Rafał Banaszek

marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
przed budynkiem Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą mieszkańców ziemi włoszczowskiej poległych w walkach o niepodległość oraz
pomordowanym i więzionym w okresie sowieckiej okupacji
i komunistycznego zniewolenia w latach 1945-1956.
Tak wygląda kamień z płytą.

niczący Społecznego Komitetu.
Spotkanie prowadził członek Zarządu Powiatu Rafał Pacanowski.
Na zakończenie imprezy patriotycznej uczestnicy odśpiewali
pieśń „Żeby Polska była Polską”.
Ostatnim punktem uroczystości
było spotkanie w sali konferencyjnej starostwa, gdzie zaproszono
wszystkich przybyłych na ciepły
poczęstunek.

„

© Rafał Banaszek

Specjalne podziękowania otrzymali członkowie Społecznego Komitetu Upamiętnienia Ofiar Reżimu Komunistycznego.

To pierwszy taki obelisk
w powiecie włoszczowskim. Inicjatorem jego postawienia był
powołany w maju ubiegłego roku
Społeczny Komitet Upamiętnienia Ofiar Represji Reżimu Komunistycznego po 1945 roku.
Uroczystość 1 marca rozpoczęła
msza święta w kościele parafialnym
pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w intencji poległych, pomordowanych
i więzionych w latach 1945-1956.
Po nabożeństwie blisko 40 pocztów sztandarowych prowadzonych
przez Tadeusza Jedliczkę, prezesa

Fundacji Folwark Podzamcze, przy
dźwiękach orkiestry dętej z Oleszna przemaszerowało pod budynek
starostwa. Uczestnicy nieśli biało-czerwone flagi. Dopisała słoneczna
pogoda. Imponująca była też frekwencja mieszkańców.
Po dotarciu na miejsce oleszyńska orkiestra odegrała hymn państwowy. Następnie władze powiatu wraz z inicjatorami powstania
pomnika oraz rodzinami ofiar
reżimu komunistycznego odsłoniły kamień z płytą na przygotowanym skwerze przed starostwem.
Pomnik poświęcił prałat Zygmunt
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Uczestnicy pochodu nieśli biało-czerwone flagi.
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Pawlik, po czym delegacje złożyły
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
Przy odsłoniętym pomniku uhonorowano specjalnymi podziękowaniami członków Społecznego
Komitetu Upamiętnienia Ofiar
Represji Reżimu Komunistycznego po 1945 roku, inicjatorów i fundatorów upamiętnienia.
Podczas przemówień głos zabrali
goście, między innymi dwaj posłowie – Krzysztof Lipiec i Bartłomiej
Dorywalski oraz radny Sejmiku
Województwa Artur Konarski.
Uroczystość podsumował wicestarosta Łukasz Karpiński, przewod-

Odsłonięcie tablicy to pierwszy
etap. Nasza praca będzie kontynuowana. Celem
jest upamiętŁukasz
KARPIŃSKI
nienie mieszkańców ziemi
włoszczowskiej
z imiennym wyszczególnieniem
osób poległych,
pomordowanych i więzionych w latach
1945-1956.

„
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W wydarzeniu wzięło udział prawie 40 pocztów sztandarowych.

powiat włoszczowski

Wejście na górę starostwa zablokowane.
Nowe zasady obsługi klientów w powiecie
Rafał Banaszek
Wszystkie wydziały starostwa,
a także jednostki powiatowe, znajdujące się w budynku są niedostępne dla
osób z zewnątrz. Petenci są przyjmowani przez wyznaczone osoby w holu
na parterze, gdzie wejścia na górę blokuje rząd stołów.
W praktyce wygląda to tak, że petent, który chce odwiedzić dany wydział, informuje o tym pełniącą dyżur
osobę z obsługi Punktu podawczego,
ta - w razie potrzeby - dzwoni do właściwego pracownika, który schodzi
z góry i udziela informacji zza plastikowej szyby plexi.
W ostatnich dniach zamknięto
też drzwi starostwa i żeby wejść do
środka, trzeba skorzystać z dzwonka. Zgodnie z zarządzeniem starosty,
wpuszczane są pojedyncze osoby
- maksymalnie w holu może przebywać siedem osób.
Od 13 marca nieczynny jest również
znajdujący się w budynku starostwa
Urząd Skarbowy. Fiskus zachęca do
korzystania z usług przez Internet.
Urząd Skarbowy będzie zamknięty do
27 marca.

13

marca, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
oraz pracowników Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, zmieniły się zasady obsługi klientów. Żaden petent nie
wejdzie na górę, a nawet do budynku. Trzeba dzwonić.

© Rafał Banaszek

Od 13 marca petenci nie mogą wejść na górę budynku starostwa. Przyjmowani są w holu za plastikową szybą.

Sztab kryzysowy w powiecie debatował
na temat przeciwdziałania koronawirusowi
© Starostwo Powiatowe

6 marca we włoszczowskim starostwie odbyło się pierwsze posiedzenie służb dotyczące koronawirusa.

Rafał Banaszek

6 marca starosta włoszczowski zwołał pierwsze posiedzenie
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie
koronawirusa. Zebrały się wszystkie służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo publiczne.
Omówiono zasady postępowania,
współpracy oraz obowiązki poszczególnych służb. Ponadto każda jednostka poinformowała o przygotowaniach i zabezpieczeniu w sprzęt.

Kolejne posiedzenie zespołu
zwołano na 12 marca. Przedstawiono na nim działania mające na celu pomoc ludności,
która zostanie poddana kwa-

rantannie w sytuacji podejrzenia zarażenia.
Po tym spotkaniu na stronie
internetowej starostwa publikowano codziennie rano dane

z Sanepidu dotyczące sytuacji
epidemiologicznej w powiecie,
dzięki czemu społeczeństwo
było na bieżąco z informacjami.
Do 20 marca posiedzeń zespołu
kryzysowego (w tym również zdalnych) odbyło się w sumie sześć.
Wszystkie miały jeden cel: jak najskuteczniej przeciwdziałać epidemii
wirusa. Władze i służby powiatowe
zrobiły wszystko, żeby ochronić
społeczeństwo przed epidemią.
Reszta zależy od mieszkańców.
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BIURO
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
Włoszczowa, ul. Wschodnia 40
tel. 600 600 187, 600 600 542
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gmina włoszczowa

Wreszcie jest bieżąca woda w Gościencinie
i Silpi. Koniec z suchymi studniami
Rafał Banaszek

Z

akończyła się budowa wodociągu w Gościencinie i Silpi.
18 marca miał być oficjalnie oddany do użytku, jednak
z obawy na zagrożenie koronawirusem, spotkanie mieszkańców z władzami gminy Włoszczowa zostało odwołane.

posesji w pobliskiej Silpi Małej i Dużej. Wykonawcą zadania była firma
Export-Import z Włoszczowy.
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje obecnie
również budowę wodociągu w Międzylesiu i Motycznie. Wykonywana
jest dokumentacja projektowa wodociągów w miejscowościach: Rząbiec, Michałów i Wymysłów.
Nie ukrywam, że ciągle szukamy
środków zewnętrznych na budowę
wodociągów, lecz na ten moment
ich niestety nie ma, a potrzeb jest
jeszcze wiele. Obecnie nasza spółka
może liczyć na środki z dokapitalizowania przez gminę Włoszczowa,
za co jestem ogromnie wdzięczny
całej Radzie Miejskiej oraz panu
burmistrzowi – podkreśla Paweł
Strączyński, prezes WZWiK.

„

© Rafał Banaszek

Przy ujęciu wody w Gościencinie stoją: (od lewej) Sławomir Owczarek, dyrektor Biura do spraw inwestycji Urzędu
Gminy we Włoszczowie oraz Paweł Strączyński, prezes Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Kielecka firma Ekwod, która
w ubiegłym roku zrealizowała inwestycję wodociągową w Jeżowicach,
tym razem wybudowała ponad 7 kilometrów sieci wraz z 125 przyłączami do granic posesji i ujęciem wody

w Gościencinie (właściwie powstały
tutaj dwie studnie - główna o wydajności 48 metrów sześciennych na godzinę oraz awaryjna 40 m3/h).
Inwestycja kosztowała blisko 2,5
miliona złotych, z czego dofinanso-

wanie z Unii Europejskiej (Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich) stanowiło około 1 milion. Za kolejne ponad
680 tysięcy złotych (środki własne
WZWiK) wybudowano także 4,5 kilometra wodociągu z 85 przyłączami do

W Czarncy powstaje Otwarta Strefa
Aktywności za 180 tysięcy złotych
Rafał Banaszek
Otwarta
Strefa
Aktywności
w Czarncy powstaje w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym.
Koszt inwestycji to ponad 178
tysięcy złotych, z czego 50 tysięcy
stanowi rządowe dofinansowanie.
To najbardziej rozbudowana OSA
z możliwych. Wielkie otwarcie
planowane jest w maju.
Inwestycja jest praktycznie
na ukończeniu. Warto dodać, że
w sąsiedztwie strefy gmina wyczyściła też i wyposażyła w małą
architekturę dwa zbiorniki wodne, co czyni to miejsce jeszcze
bardziej atrakcyjnym.
6 Moja gazeta lokalna

N

a komunalnym gruncie, w otoczeniu czarnieckich
stawów wybudowano siłownię i plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Będą one miejscem spotkań i rekreacji mieszkańców sołectwa, gości oraz turystów.

© Rafał Banaszek

W Czarncy kończy się budowa wielkiej strefy aktywności dla mieszkańców.

Bardzo się cieszę, że w kolejnych miejscowościach na terenie
naszej gminy
został wybudowany długo
wyczekiwany
wodociąg. Wodociągi to nasz
priorytet.

Paweł
STRĄCZYŃSKI

„

Urząd zamknięty
dla interesantów
Rafał Banaszek

16

marca burmistrz
Włoszczowy, jako
pierwszy w powiecie,
podjął decyzję o zamknięciu do odwołania Urzędu
Gminy dla interesantów
z obawy o zdrowie pracowników i petentów.
Magistrat cały czas pracuje,
jednak nikt z zewnątrz nie ma
do niego wstępu. W sprawach
pilnych należy używać dzwonka przy wejściu głównym do
budynku. Urząd prosi również
mieszkańców o dokonywanie
płatności za pomocą przelewów
i bankowości elektronicznej.

gmina włoszczowa

Włoszczowa wypięknieje jeszcze
bardziej. Zmieni się rynek i osiedla
© Urząd Gminy Włoszczowa

Tak będzie wyglądał włoszczowski rynek na Placu Wolności jesienią (wizualizacja - Ekoprojekt Podkowa Leśna). Na małym zdjęciu planowana fontanna.

Rafał Banaszek

P

rzeszło 2 miliony będzie kosztować przebudowa rynku, a kolejny 1 milion pochłonie zagospodarowanie terenów zielonych na
osiedlach miejskich. 75 procent kosztów pokryje Unia Europejska.
6 marca burmistrz Włoszczowy
Grzegorz Dziubek podpisał dwie
kolejne ważne umowy w ramach
projektu rewitalizacji miasta. To już
ostatnie tak duże zadania w mieście.
Pierwsze dotyczy przebudowy
centrum miasta, to jest modernizacji rynku, który jest obecnie
zaniedbany, nie ma chodników,
a alejki wykonane są z płyt betonowych. Ale wkrótce to się zmieni.
W parku wymieniona zostanie
nawierzchnia alejek i odnowiony stojący tam pomnik świętego
Floriana wraz z ogrodzeniem.
Ponadto wybudowana zostanie
fontanna z efektami świetlnymi. W parku pojawią się ławki,
nowe oświetlenie ledowe, kosze
i stojaki na rowery. Zostaną zagospodarowane tereny zielone
– opowiada o zakresie robót burmistrz miasta.
6 marca Grzegorz Dziubek podpisał umowę z wykonawcą tego
zadania – włoszczowską firmą
Fubit. Inwestycja pochłonie ponad 2,2 miliona złotych, z czego
75 procent kosztów (około 1,7 miliona) sfinansuje Unia Europejska. Resztę pokryje gmina. Prace
mają potrwać do 18 września.

Centrum Włoszczowy zobaczymy w zupełnie nowej odsłonie. Samorząd, jak przyznał burmistrz,
nie chce tworzyć kamiennej pustyni z rynku. Z parku nie zostaną usunięte stojące tam drzewa.
Zostanie też chodnik zewnętrzny
dookoła rynku i żółte barierki,
które należą do Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
W tym samym dniu, 6 marca
Grzegorz Dziubek podpisał też

drugą ważną umowę w ramach
rewitalizacji – tym razem z firmą Green Park z Radomska, która zajmie się uporządkowaniem
i zagospodarowaniem przestrzeni
publicznej na osiedlach: Brożka,
Broniewskiego, Armii Krajowej
oraz przy ulicy Wiśniowej.
Zostaną tam między innymi
rozebrane zbędne składy opału
i stare wymiennikownie, a na ich
miejscu staną altany śmietniko-

© Rafał Banaszek

Takie relikty przeszłości znikną w tym roku z osiedla Brożka.

we (12 sztuk). Zrekultywowane
zostaną tereny zielone. Osiedla
wzbogacą się o nowe drzewa,
krzewy, żywopłoty, pnącza, byliny
(w tym trawy ozdobne, łąki kwietne i trawniki strzyżone). Pojawią
się nowe ławki, kosze na śmieci, pergole oraz stoły szachowe.
W sumie zagospodarowany zostanie obszar o łącznej powierzchni
blisko 3 hektarów.
To już ostatnie tak duże przedsięwzięcia w ramach rewitalizacji miasta. Warto nadmienić, że
trzy tygodnie wcześniej, 14 lutego
burmistrz Włoszczowy podpisał
umowę z firmą Atut spod Poznania na budowę dużej strefy aktywności za basenem Nemo na
powierzchni ponad 40 arów. Zadanie to będzie kosztować prawie
1,7 miliona, z czego 75 procent dofinansuje Unia.
Obecnie trwa między innymi
rozbudowa Domu Kultury oraz
zabytkowej plebani. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane w tym
roku. Cały projekt rewitalizacji
Włoszczowy opiewa na kwotę 22,6
miliona złotych, z czego 15 milionów gmina pozyskała z zewnątrz.
Do zrobienia zostanie jeszcze
system monitoringu, to jest zainstalowanie 8 kamer szybkoobrotowych oraz 10 stałopozycyjnych
na wszystkich rondach oraz przy
głównych drogach wylotowych
z Włoszczowy.
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DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!
REKLAMA
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TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM
NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY - ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

WŁOSZCZOWA, UL. KILIŃSKIEGO 23
biuro@okregliccy.pl, www.okregliccy.pl
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604 443 239

REKLAMA

REKLAMA

FIRMA HANDLOWA MAL-MET
Sylwester Kowalczyk

ul. Partyzantów 190, 29-100 Włoszczowa

tel. 500 181 330 • 668 009 525, tel. 41 39 44 908

www.mal-met.pl e-mail: malmet24@gmail.com

WYPOŻYCZALNIA
- NARZĘDZI
- ELEKTRONARZĘDZI
- MASZYN
BUDOWLANYCH

· OCIEPLANIE NATRYSKOWE PODDASZY PIANĄ PUR
· SPRZEDAŻ i MONTAŻ OGRODZEŃ · PIASKOWANIE
· PRODUKCJA SIATKI OGRODZENIOWEJ
· HURTOWNIA BUDOWLANA
Moja gazeta lokalna
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gmina kluczewsko

© Rafał Banaszek

Największą popularnością cieszył się bieg rodzinny na 1963 metry, w którym wzięli udział wójt Rafał Pałka (z prawej) i były wójt Sławomir Krzysztofik.

Blisko 300 osób pobiegło w hołdzie
żołnierzom wyklętym w Dobromierzu
Rafał Banaszek

B

lisko 300 biegaczy wzięło udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, który już po raz trzeci
zorganizowała 1 marca Szkoła Podstawowa imienia majora
Henryka Dobrzańskiego pseudonim Hubal w Dobromierzu.

Impreza rozpoczęła się od uroczystego zasadzenia na placu szkoły Dębu
Pamięci na cześć zamordowanego
przez NKWD w Charkowie w 1940
roku rotmistrza dyplomowanego kawalerii Stanisława Kuczyńskiego-Iskandera Beja. W wydarzeniu wziął
udział poseł Bartłomiej Dorywalski
z Włoszczowy.
Patronem tegorocznego biegu pamięci był rotmistrz Witold Pilecki.
Rywalizacja odbywała się w 9 kategoriach na kilku dystansach - od kilkuset
metrów dla dzieci i młodzieży do 10
kilometrów dla dorosłych.
W najważniejszym biegu rodzinnym na 1963 metry wziął

udział między innymi wójt Kluczewska Rafał Pałka oraz były
wójt Secemina Sławomir Krzysztofik. Razem z rodzicami pobiegły
nawet 3- i 4-letnie dzieci.
Imprezie towarzyszyły wystawy sprzętu wojskowego, starych
samochodów i motocykli. Prowadzona była też zbiórka pieniędzy
do puszek dla małego mieszkańca
Dobromierza - Miłoszka, który
ma poważną wadę serca i wymaga
kosztowej operacji za granicą.
Podczas wydarzenia odznakę
honorową Hubalczycy 1939 otrzymał Dionizy Krawczyński, prezes
Stowarzyszenia
Rekonstrukcji

Historycznych Jodła z Występ
oraz wiceprezes kieleckiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej.

© Rafał Banaszek

Emilia Borowska z Krasocina pobiegała
z 3-letnim synem Maciusiem.

© Rafał Banaszek

Dionizy Krawczyński (z prawej) otrzymał odznakę honorową Hubalczycy 1939.
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© Rafał Banaszek

Adam Niedźwiecki wygrał bieg rodzinny na 1963 metry.

© Rafał Banaszek

Dominik Brymerski z synami Michałem
i Krzysztofem.

© archiwum szkoły

Posadzenie Dębu Pamięci na cześć Stanisława Kuczyńskiego-Iskandera Beja.

gmina kluczewsko

Monodram o rotmistrzu Pileckim w szkole
w Dobromierzu zrobił wrażenie na widzach
Rafał Banaszek

S

zkoła Podstawowa imienia majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim Hubal w Dobromierzu wspólnie
z Radiem Kielce zorganizowała dla mieszkańców spektakl
poświęcony rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

Przemysław Tejkowski wcielił się w rolę
rotmistrza Witolda Pileckiego.

© archiwum szkoły

Spektakl jednego aktora zrobił duże wrażenie na dobromierskiej publiczności.

Monodram pod tytułem „Melduję Tobie Polsko” przedstawił
Przemysław Tejkowski. Monolog
bohatera oparty był na zapiskach
i meldunku rotmistrza Pileckiego po jego ucieczce z obozu Auschwitz. W trakcie spektaklu ak-

torowi towarzyszyło tylko światło,
dźwięk i kilka przedmiotów.
Po występie Tejkowski stwierdził, że ten utwór dramatyczny zagrał już kilkadziesiąt razy od 2015
roku i największym jego sukcesem
jest to, że sztuka dociera ze swo-

im przekazem do ludzi młodych.
Spektakl w wykonaniu jednego
aktora zrobił też duże wrażenie
na widzach w gminie Kluczewsko,
którzy tłumnie przybyli do dobromierskiej szkoły, aby posłuchać
historii rotmistrza Pileckiego.

W podziękowaniu za występ
Przemysław Tejkowski otrzymał od gospodarzy szablę ułańską. Z kolei prezes Radia Kielce
Janusz Knap z rąk wójta gminy
Rafała Pałki oraz dyrektora szkoły Roberta Dzierzgwy dostał pamiątkowy grawerton w podziękowaniu za pomoc w organizacji
wydarzenia poświęconego żołnierzom wyklętym.

Gminna Liga Halowa Piłki Nożnej
2019/2020 w Kluczewsku zakończona
Rafał Banaszek

Zespół Formoza z gminy Żytno został mistrzem
gminy Kluczewsko w sezonie 2019/2020 w siódmej edycji Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej.
29 lutego zakończyły się rozgrywki Gminnej Ligi Halowej
w Kluczewsku. 105 spotkań, 15
drużyn, ponad 200 zawodników i 3 miesiące sportowej rywalizacji – tak można podsumować w skrócie tę sportową
imprezę.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Formoza. Tytuł wicemistrza
przypadł drużynie DBS-System,
a na miejscu trzecim uplasowała
się ekipa The Naturat.
Królem strzelców z dorobkiem
32 bramek został Piotr Suliga, który reprezentował Sully Rex Team.

Najlepszym bramkarzem wybrano
Damiana Poddębniaka z The Naturat. Nagrodę MVP, czyli najlepszego
zawodnika ligi organizator przyznał
Bartłomiejowi Madejowi, który grał
w barwach DBS-System.
Puchar ligi wywalczył Team Kurzelów, a puchar fair play powędrował do
drużyny SSK Sułków. W tym sezonie,
podobnie jak w roku ubiegłym, wybrano i nagrodzono najwszechstronniejszych zawodników z poszczegól-

© Urząd Gminy Kluczewsko

Zespół Formoza z gminy Żytno wygrał
ligę piłkarską w gminie Kluczewsko.

nych drużyn. Atrakcyjne nagrody
i puchary wręczył wójt Rafał Pałka.
Organizatorem rozgrywek i fundatorem nagród była gmina Kluczewsko, wsparta przez powiat włoszczowski i sponsorów indywidualnych.
Patronat honorowy sprawował, jak co
roku, wójt Kluczewska.

© Urząd Gminy Kluczewsko

Wszyscy uczestnicy siódmej edycji Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej w Kluczewsku z organizatorami i wójtem gminy.
Moja gazeta lokalna
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AirBike od inSPORTline
Sprzęt dla prawdziwych bohaterów
Co to jest AirBike i jak działa?
AirBike jest nowym rodzajem stacjonarnych rowerów treningowych. Nazywamy go również powietrznym rowerem
do ćwiczeń. Posiada kilka podstawowych różnic w stosunku do klasycznych rowerków treningowych. Najbardziej
uderzającą z nich jest wielki wentylator zamiast standardowego koła zamachowego. Wentylator w tym przypadku
nie jest połączony jedynie z pedałami - jak ma to miejsce w innych rowerach treningowych, ale również z ruchomymi
uchwytami na kierownicy, dzięki temu napędzasz go jednocześnie nogami i rękami. Szerokie łopatki wentylatora
działają jak pneumatyczny układ hamulcowy, przez co im szybciej będziesz pedałować, tym większy opór będziesz
musiał pokonać.

Poczuj się jak Attila Végh - Mistrz MMA na AirBike od inSPORTline

Jakie są korzyści z trenowania na rowerach AirBike?
Angażuj więcej grup mięśni - dzięki AirBike ćwiczysz praktycznie całe ciało! Dzięki pneumatycznemu układowi hamulcowemu
możesz pedałować do granic swoich możliwości, co nie jest możliwe na orbitreku lub zwykłym rowerze. Trening jest więc znacznie
intensywniejszy i jest najbardziej odczuwalny na ramionach i mięśniach czworogłowych uda. Dodatkowo ćwiczysz mięśnie klatki
piersiowej, pleców oraz mięśnie skośne brzucha.
Pożegnaj się z nadmiarem kalorii - ponieważ ćwiczysz jednocześnie górne i dolne partie ciała, kalorie spalają się z zawrotną
prędkością! Jeśli szukasz sposobu na pozbycie się dodatkowego tłuszczu, nie możesz wybrać lepiej!
Oszczędzaj stawy - Choć intensywny trening jest główną zaletą AirBike, pedałowanie jest pozytywne dla naszych stawów i
pozwala na uniknięcie kontuzji.
Ogranicza Cię tylko twoja kondycja - i nawet kiedy dasz z siebie wszystko, urządzenie szybko zrównoważy Twój wysiłek. W
praktyce oznacza to, że nie ma maksymalnego poziomu jaki możesz osiągnąć ćwicząc na AirBike.
Przyjemne chłodzenie - im większy wentylator tym większy przepływ powietrza! Podczas ćwiczeń na urządzeniu przyjemny
powiew wiatru może okazać się zbawienny dla naszego samopoczucia, przynosząc same korzyści!

Wybierz swój AirBike!

AirBike Basic
Maks. waga - 110 kg
Maks. wzrost - 190 cm
Do domu
Podstawowy model

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
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AirBike Lite

AirBike Pro

AirBike Beast

Maks. waga - 135 kg
Maks. wzrost - 190 cm
Do domu
Do regularnego trenignu

Maks. waga - 160 kg
Maks. wzrost - bez limitu
Do domu i małych siłowni
Dla wymagających

Maks. waga - 180 kg
Maks. wzrost - bez limitu
Do domu i siłowni
Dla profesjonalistów

Infolinia: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl

Sprawdź szczegóły na www.e-inSPORTline.pl

REKLAMA

Export-Import

Producent Nawozów
Wapniowych

Producent Nawozów
Wapniowych

AGRO GRAN MIX

®

AGRO GRAN
MIX®
500 kg

NAWÓZ WAPNIOWY KREDA GRANULOWANA
Odmiana 05
CaO min. 50 %
CaCO3 - min. 90%

WYSOKOREAKTYWNY
NAWÓZ GRANULOWANY

WANIE
DOFINANSOWANIA!
DO WAPNO
niu!
Pomagamy w

www.rafpol.eu

uzyska

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
- NAWOZY WAPNIOWE
- MAGNEZOWE
- TLENKOWE
- KREDĘ PASTEWNĄ

RAFAŁ CHRUŚCIEL Huta Stara 2, 29-105 Krasocin
tel. 692 457 097, tel. 604 104 763 www.raf-pol.eu, rafpol1974@tlen.pl
REKLAMA

REKLAMA

Finanse Włoszczowa
UBEZPIECZENIA・KREDYTY・PUNKT OPŁAT

KREDYTY

ze wszystkich banków

LESINGI

UBEZPIECZENIA

ze wszystkich Towarzystw
Wszystko w
jednym miejscu

U nas opłacisz
rachunki

41 242 86 45
570 907 055
finanse-wloszczowa@wp.pl

OFERUJEMY
KREDYTY

UBEZPIECZENIA
・KOMUNIKACYJNE
・MAJĄTKOWE
・FIRMOWE
・ROLNE
・PODRÓŻNE
・MEDYCZNE
・ŻYCIOWE
i wiele innych...

・KREDYTY DLA KAŻDEGO
・GOTÓWKOWE
・KONSOLIDACYJNE
・LEASINGI
・POŻYCZKI POZABANKOWE
・CHWILÓWKI

Wszystko w jednym
miejscu

Obsługujemy również
PUNKT POCZTOWY

722 272 224
ubezp.wloszczowa10@onet.pl

ul. Sienkiewicza 10
29-100 Włoszczowa

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

ZAPRASZAMY !

ZAPRASZAMY !
Moja gazeta lokalna
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gmina moskorzew

Gmina chce uratować XVI-wieczny
Murowaniec przed katastrofą budowlaną
Rafał Banaszek

16

marca gmina Moskorzew złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wniosek o dotację na opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich oraz ekspertyzy
stanu technicznego zabytkowego Murowańca z XVI wieku.

Gmina ubiega się o 31,5 tysiąca złotych dofinansowania
na ten cel. Wójt Moskorzewa
Andrzej Walasek szacuje, że
koszt przygotowania projektu
i ekspertyzy pochłonie łącznie
około 45 tysięcy.
Murowaniec stanowi własność gminy Moskorzew i został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Według
Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest to budynek gospodarczy z XVI wieku. Został
zbudowany z czerwonej cegły
przez dawnych właścicieli wsi
moskorzewskich.
Po przyznaniu dotacji gmina
Moskorzew planuje wykonać
dokumentację pozwalającą na
wskazanie kolejności prac remontowo-budowlanych, mających na celu zabezpieczenie
XVI-wiecznego obiektu przed
katastrofą budowlaną.
Następnie samorząd będzie
się starał o pozyskanie dotacji z Ministerstwa Kultury

© Rafał Banaszek

Gmina Moskorzew chce odrestaurować ten zabytkowy Murowaniec z XVI wieku.

i Dziedzictwa Narodowego
na odrestaurowanie zabytku
i przywrócenie mu dawnego
wyglądu. Obiekt docelowo zostanie przeznaczony do zwiedzania
dla mieszkańców i turystów.

Będziemy chcieli stworzyć
w nim przestrzeń ekspozycyjną, która odtworzy historyczny obraz życia społeczności
wsi – mówi wójt Moskorzewa
Andrzej Walasek.

W Moskorzewie promowali pszczelarstwo.
Spotkanie z Teresą Ostrowską z Brześcia

„

Zabytkowy
Murowaniec od
ponad 30 lat jest
nieużytkowany
z uwagi na brak
środków finanAndrzej
sowych
na jego
WALASEK
renowację. Stan
techniczny budynku jest zły.
Pokrycie dachowe z gontu jest
niemal całkowicie zniszczone,
komin w stanie
destrukcji, stolarka okienna
i drzwiowa zniszczona, podobnie
drewniany parkiet, niekompletne schody, mury
zewnętrzne mają
widoczne spękania i ubytki budulca.

„

Urząd nieczynny
dla petentów
Rafał Banaszek

© WCK-T Moskorzew

Władze samorządowe gminy Moskorzew z zaproszonymi gośćmi.

Rafał Banaszek

T

eresa Ostrowska z Brześcia, autorka bajek i wierszy
dla dzieci oraz dorosłych była gościem spotkania autorskiego w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym
w Moskorzewie.
14
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Spotkanie z pisarką z sąsiedniej
gminy Radków odbyło się 21 lutego.
Teresa Ostrowska w swojej twórczości ukazuje tematy związane
z życiem na wsi. Jej wiersze i opowiadania uczą szacunku i miłości do
zwierząt i przyrody. Pisarka pokazuje też świat wiejskiego podwórka
i okolicznych lasów.
Podczas spotkania pani Teresa
dużo miejsca poświęciła swojej publikacji „Pszczółki”. Uczestniczący
w spotkaniu pszczelarz Krzysztof
Krotla z Radkowa w praktyczny
sposób omówił rolę pszczół w przyrodzie i pracę pszczelarza. W akcję
„Ratujemy pszczoły” włączyły się
też władze samorządowe gminy.
Był także akcent muzyczny - zaśpiewały Lenka i Martynka Walasek. Na
zakończenie młodzież szkolna i dorośli zostali poczęstowani słodyczami
oraz miodem prosto z pasieki.

17

marca wójt Moskorzewa podjął
decyzję o zamknięciu
do odwołania Urzędu
Gminy dla interesantów z obawy o zdrowie
pracowników i mieszkańców.
Urząd Gminy oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
cały czas pracują, ale tylko
w trybie wewnętrznym.
Prosimy interesantów, aby
najpilniejsze sprawy urzędowe realizować drogą telefoniczną i elektroniczną
lub w późniejszym terminie
- poinformował Urząd Gminy
w Moskorzewie.

gmina moskorzew

© Rafał Banaszek

Cała sala Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewicach była wypełniona widownią. Przybyło dużo młodzieży i osób starszych.

Dzień Kobiet w Domu Kultury w Chlewicach.
Samorządowcy nie zapomnieli o mieszkankach
Rafał Banaszek

8

marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewicach odbyła się impreza z okazji Dnia Kobiet. Dla solenizantek
przygotowano szereg atrakcji.
Wystąpiły dzieci i młodzież
szkolna z Chlewic i Moskorzewa, wokalistki Martynka Walasek i Paulina Trela, zaśpiewał

zespół ludowy Moskorzewianie, zagrała kapela CH DK Benc
z Chlewic oraz zespół muzyczny
Sex Treme z Zawiercia.

Dla licznie przybyłych gości
przygotowano też słodki poczęstunek. Cukierkami częstowali
solenizantki między innymi wójt

Będą nowe nakładki asfaltowe na drogach
gminnych w Moskorzewie i Damianach
Rafał Banaszek

R

ozpoczęła się przebudowa dróg gminnych w Damianach oraz Moskorzewie, na które gmina pozyskała 80 procent dofinansowania z budżetu państwa.
To efekt podpisania przez
moskorzewski
samorząd
umów w Świętokrzyskim Urzę-

dzie Wojewódzkim w Kielcach
pod koniec ubiegłego roku.
Pierwsza droga budowana

© Rafał Banaszek

Droga w Damianach zyska nakładkę asfaltową na długości 580 metrów.

jest w Damianach o długości
580 metrów. Jej koszt to około 166 tysięcy złotych. Druga
droga do remontu o długości 1
kilometra znajduje się w Moskorzewie. Ta inwestycja pochłonie około 316 tysięcy. Dofinansowanie z Funduszu Dróg

gminy Andrzej Walasek oraz radny wojewódzki Artur Konarski.
Imprezę
zorganizowali Gminny Ośrodek Kultury
w Chlewicach oraz Wiejskie
Centrum
Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie. Prowadził ją dyrektor centrum
Zbigniew Krzysiek. Cała sala
była wypełniona widownią.
Samorządowych na oba zadania wynosi 535 tysięcy złotych.
Drogi mają być zrobione do
końca maja.
W tym roku gmina Moskorzew planuje również pozyskać
dotację z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z programu usuwania skutków
klęsk żywiołowych na przebudowę drogi Moskorzew-Chebdzie Kolonia o długości około 1
kilometra. Szacowana wartość
tego zadania to około 350 tysięcy złotych.

© Rafał Banaszek

W tym roku zostanie przebudowana też ta droga Moskorzew-Chebdzie Kolonia.
Moja gazeta lokalna
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KARCZMA CZARCI
29-130 Moskorzew 33

REKLAMA

REKLAMA

MAX

tel. 609 344 022

www.czarcimax.pl

Koryto małe

golonko
4 szt.
żeberka
6 szt.
dramstiki
8 szt.
pieczeń
8 szt.
kotlet de’volaille
3 szt.
schab góralski
3 szt.
GRATIS: ziemniaki, kapusta
zasmażana

23513 zł

Karczmaczarcimax

:
ORGANIZUJEMY

CHRZCINY
KOMUNIE
WESELA, STYPY

IMPREZY FIRMOWE

Koryto średnie
6 szt.
golonko
8 szt.
żeberka
10 szt.
dramstiki
10 szt.
pieczeń
4 szt.
kotlet de’volaille
4 szt.
schab góralski
sta
kapu
i,
GRATIS: ziemniak
zasmażana

31513 zł

Koryto duże
golonko
8 szt.
żeberka
10 szt.
dramstiki
12 szt.
pieczeń
12 szt.
kotlet de’volaille
5 szt.
schab góralski
5 szt.
GRATIS: ziemniaki, kapusta
zasmażana

39013 zł

Koryta prosimy zamawiać z trzydniowym wyprzedzeniem
REKLAMA

LEŚNE ZACISZE

OKSA, ul. Brzozowa 4A
tel.

697 970 760

biuro@lesne-zacisze.pro

OF ER UJ E M Y:

wesela
imprezy okolicznościowe

chrzciny, komunie, 18-tki, urodziny
imprezy firmowe i integracyjne
16
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gmina secemin

Dzień Sołtysa w gminie Secemin.
Władze pamiętały o szefach sołectw
Rafał Banaszek
Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz gminnych
na czele z wójtem Tadeuszem
Piekarskim oraz przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Wasikiem. Na spotkanie
przybyło 20 sołtysów - prawie
wszyscy przedstawiciele sołectw w gminie.
Na początku władze samorządowe złożyły solenizantom
życzenia z okazji ich święta. Podziękowały również za pełnienie
tej odpowiedzialnej funkcji oraz
pełne zaangażowania na rzecz
lokalnej społeczności. Następnie wójt odczytał list od prezydenta Polski Andrzeja Dudy
skierowany do sołtysów.
W dalszej części spotkania
nie zabrakło rozmów na temat
przedsięwzięć planowanych do
realizacji w sołectwach w tym
roku. Następnie wszyscy sołtysi otrzymali drobne upominki
od gminy w postaci kalendarzy
i długopisów. Zwieńczeniem
spotkania był słodki poczęstunek dla solenizantów.

11

marca każdego roku w wielu gminach wiejskich uroczyście obchodzone jest Święto Sołtysów. Takie spotkanie odbyło się też w Urzędzie Gminy Secemin.

© Urząd Gminy Secemin

Władze samorządowe zorganizowały w Urzędzie Gminy spotkanie z okazji obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa.

Klub Seniorów Gminy Secemin zorganizował
huczną imprezę ostatkową w bibliotece

© archiwum prywatne

Klub Seniorów Gminy Secemin rozpoczął działalność w styczniu. Przed końcem karnawału zorganizował huczną imprezę w miejscowej bibliotece.

Rafał Banaszek

22

lutego niedawno założony Klub Seniorów
Gminy Secemin zorganizował w miejscowej bibliotece imprezę z okazji tłustego czwartku,
połączoną z ostatkami.
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Podczas imprezy w bibliotece nie zabrakło uczty dla ciała
i ducha. Po degustacji potraw
przyszedł czas na tańce i śpiewy. Zabawę prowadził didżej.
Imprezę uświetnił grą na akor-

deonie Ryszard Zalas z zespołu
ludowego Złoty Kłos.
Klub Seniorów Gminy Secemin
rozpoczął działalność w styczniu. Liczy obecnie 46 członków,
w większości pań.

wydarzenia

© Rafał Banaszek

Podczas imprezy wręczono statuetki sześciu paniom, reprezentującym każdą gminę powiatu, doceniając ich zaangażowanie w działalność społeczną.

Ponad pół tysiąca osób na Forum
Kobiet. Gwiazdą Krystyna Giżowska
Rafał Banaszek
Już po raz 18. Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne zaprosiło panie na imprezę z okazji
Dnia Kobiet. W tym roku pod hasłem „Zawsze razem”. Współorganizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe oraz Związek
Gmin Ziemi Włoszczowskiej.
Na początku samorządowcy rozdali wszystkim paniom po tulipanie
z okazji ich święta przypadającego
8 marca. Następnie organizatorzy
w osobach starosty Dariusza Czechowskiego i burmistrza Grzegorza
Dziubka wręczyli podziękowania
i słodkie upominki dla sponsorów
i partnerów wydarzenia.
Podczas imprezy uhonorowano
statuetkami sześć kobiet, reprezentującym każdą gminę powiatu, doceniając ich zaangażowanie
w działalność społeczną. Wyróżnienia otrzymały: Edyta Delczyk-Wasela - prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Kluczewsko Od
pomysłu do działania, Barbara Rak
– przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich w Mieczynie, Maria Wesoła – prezes Stowarzyszenia Wielu
Pokoleń Jesteśmy solą tej ziemi, Teresa Ostrowska – pisarka i poetka
z Brześcia, Teresa Kącka – kierownik zespołu ludowego Złoty Kłos
z Secemina oraz Beata Klim – sołtys
Motyczna i przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
Gwiazdą wieczoru była legenda
polskiej estrady, solistka Krystyna
Giżowska z Łodzi, która zaśpiewała
we Włoszczowie swoje największe
przeboje: „Złote obrączki”, „Przeżyłam z tobą tyle lat”, czy „Nie było
ciebie tyle lat”. Artystka bisowała.

P

onad 500 osób uczestniczyło Forum Kobiet Powiatu
Włoszczowskiego, które zorganizowało 6 marca Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne. Gwiazdą wieczoru
była Krystyna Giżowska.

© Rafał Banaszek

Na XVIII Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego przybyło ponad 500 osób.

© Rafał Banaszek

Starosta i burmistrz rozdają tulipany.

© Rafał Banaszek

Krystyna Giżowska z organizatorami imprezy w Powiatowym Centrum.
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REKLAMA

BUDBER

BUDBER

Żelisławiczki 45
29-145 Secemin
Kom. 600-945-287
Tel./Fax (34) 35-49-276

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe
obudowy do kominków, lady sklepowe
REKLAMA

Multiagencja Oleszno
ul. Spółdzielcza 2a (obok sklepu Groszek)

PUNKT w Kozłowie / gmina Małogoszcz (obok sklepu Groszek)

REKLAMA

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE
- FIRMY - DOMU
- OSOBOWE - NA ŻYCIE
- TURYSTYCZNE - ROLNE

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn
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tel. 517 496 425
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Ostrów 82, 29-105 Krasocin
email: wylewki.maszynowe@o2.pl

REKLAMA

SECEMIN, ul. Czarnieckiego 73

Nowoczesne ogrodzenia
wycinane laserowo
• cynkowane
• malowane proszkowo
• stal nierdzewna
wzory, kształty, materiały do ustalenia

tel. 607 973 105, 503 473 740
www.wydrych.eu

biuro@wydrych.eu
REKLAMA

Wesela, Bankiety, Imprezy, Noclegi

Dom Weselny
w Seceminie

Plac Wolności 6, 29-145 Secemin

tel. 516 12 16 85
665 88 01 78

www.dom-weselny-secemin.com
Moja gazeta lokalna
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Huragan Julia z piorunami. Strażacy
wyjeżdżali ponad 20 razy do zdarzeń
Rafał Banaszek
Uszkodzone dachy na sześciu
budynkach gospodarczych, jedynym mieszkalnym oraz kościele, 11 połamanych drzew,
dwie zerwane linie energetyczne – to efekt dużej wichury z piorunami, jaka przeszła
wieczorem 23 lutego przez powiat włoszczowski.
W związku z żywiołem włoszczowscy strażacy interweniowali aż 21 razy. W większości
przypadków były to akcje związane z powalonymi na drogi
drzewami bądź ich konarami.
Najwięcej, bo 9 interwencji
pochodziło z gminy Kluczewsko. Pozostałe wyjazdy strażaków dotyczyły gmin Moskorzew, Radków, Secemin
i Włoszczowa.
Szalejąca
wichura
nie
oszczędziła też dwóch kościołów - w Dzierzgowie, gdzie złamane drzewo upadło na drogę,
opierając się o ogrodzenie oraz
w Moskorzewie, gdzie został
uszkodzony fragment dachu.

P

o orkanie Sabina, który wyrządził szkody w naszym
powiecie w połowie lutego, dwa tygodnie później dał
o sobie znać jeszcze mocniej huragan Julia, któremu towarzyszyła nawet pierwsza w tym roku burza z piorunami.

© KP PSP Włoszczowa

Powalone drzewo na ogrodzenie kościoła parafialnego w Dzierzgowie

Włoszczowa pożegnała doktora Stanisława
Janaczka, znanego regionalistę w mieście
Rafał Banaszek

3

marca w kościele parafialnym we Włoszczowie odbył
się pogrzeb doktora Stanisława Janaczka, znanego
regionalisty, historyka i samorządowca. Zmarł 29 lutego
w wieku 77 lat. Spoczął na starym cmentarzu.

W ostatniej drodze towarzyszyła
mu rodzina, przyjaciele, dawni współpracownicy oraz samorządowcy na
czele ze starostą włoszczowskim Dariuszem Czechowskim i burmistrzem
gminy Grzegorzem Dziubkiem.

© Urząd Gminy Włoszczowa

Pogrzeb Stanisława Janaczka odbył się 3 marca. Znany regionalista (na małym zdjęciu) zmarł w wieku 77 lat.
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Opuszczał miasto tak jak żył w ciszy, skupieniu, krok za krokiem do rzeczy wielkich i potrzebnych. (...) Nie grały orkiestry, nie
powiewały nad trumną sztandary, nikt nie głosił pożegnań nad
grobem. Kondukt nie szedł ulicami miasta. Po prostu odszedł
wielki, ale zwyczajny człowiek napisano na portalu gminy Włoszczowa, z którą Stanisław Janaczek
był związany przez wiele lat.
Doktor Janaczek pozostawił po
sobie bogatą spuściznę. To on był
autorem „Słownika geograficzno-historycznego” oraz kilkudziesięciu publikacji poświęconym dziejom Włoszczowy i okolic.
Zawdzięczamy mu między innymi „Encyklopedię Włoszczowy”.
Pisał do „Włoszczowskich Zeszytów
Historycznych”, był też członkiem
kolegium redakcyjnego „Głosu
Włoszczowy”.
Od 1990 roku pracował w Urzędzie Gminy Włoszczowa jako naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. W ostatnich latach przebywał
na emeryturze, a ostatnią jego monografią były dzieje Kurzelowa.
Dwukrotnie, w 2002 i 2011 roku
otrzymał nagrodę starosty włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

REKLAMA

REKLAMA

MECHANIKA POJAZDOWA
LAKIERNICTWO
SPRZEDAŻ I WYMIANA OPON
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Tel. 515 44 68 01, 603 44 68 01
Moja gazeta lokalna
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zmieniać, czy nie
zmieniać stary kocioł CO?
Co zrobić, jeśli jeszcze mamy kocioł starszej generacji, na drewno, węgiel, miał czy groszek. Czy kupić
nowy kocioł, czy zmodernizować istniejący, montując
w nim palnik na pellet?
Wymiana kotła CO wiąże
się ze sporym wydatkiem, na
poziomie 15-30 tysięcy złotych
dla domu jednorodzinnego. To nie
tylko koszt pieca, ale też wymiana,
przebudowa lub modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania.
Jeśli nas stać na nowy kocioł,
spełniający wymogi emisyjne lub
możemy sfinansować go z dotacji
– to dobrze. Co zrobić, gdy kocioł
jest jeszcze w dobrym stanie,
a z funduszami krucho? Czekać,
czy nie czekać z wymianą? Można
rozważyć za dużo mniejsze
koszty modernizację istniejącego
kotła, poprzez zamontowanie do
niego palnika na pellet.
Firma SKIEPKO z Włoszczowy
znana pod marką ECO-PALNIK
od lat zajmuje się produkcją
palników na pellet, zarówno do
użytku domowego, jak również
zastosowań
przemysłowych.
Wszystkie palniki wyposażone są
w system mechanicznego autoczyszczenia rusztu. Palniki na pellet
do kotłów CO są przystosowane do
montażu w drzwiczki kotła.

Dlaczego warto zamontować palnik pelletowy w istniejącym kotle
Niskie koszty modernizacji: koszt montażu palnika do istniejącego kotła CO w domu
jednorodzinnym to wydatek na poziomie 4500-6000 złotych brutto (w tym 8% VAT), zależnie
od modelu palnika, mocy urządzenia, doboru sterownika, regulatora pokojowego, itd.
Urządzenia ECO-PALNIK dedykowane są do modernizacji istniejących instalacji centralnego
ogrzewania bez konieczności wprowadzania kosztownych zmian w aktualnej instalacji.
Pomagamy swoim klientom wykonując dla nich modernizację kotłowni, począwszy od fachowego
doradztwa, poprzez projekt kotłowni wraz z doborem odpowiednich, dedykowanych urządzeń
i analizą możliwości zabudowy zbiorników na pellet, kończąc na montażu naszych urządzeń.
Bezobsługowość – do tygodnia i dłużej, zależnie od modelu palnika, konstrukcji kotła,
wielkości zasobnika, jakości pelletu. 200-kilogramowy zasobnik pelletu wystarcza średnio na
5 do 7 dni ogrzewania w sezonie grzewczym.
Prostota konstrukcji, łatwy serwis, niezawodność i wysoka jakość urządzeń, dwuletnia
gwarancja.
Fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, optymalny dobór urządzeń do istniejącego
kotła, instalacji, itp.
Komfortowa temperatura w mieszkaniu i niższe koszty ogrzewania po zainstalowaniu
termostatu pokojowego. Koszt termostatu bezprzewodowego z montażem na poziomie 360
złotych.
Czystość, wygoda i ekologia: montaż palnika na pellet w połączeniu z regulatorem pokojowym
pozwala na pełną automatyzację i wygodę użytkowania, chroniąc jednocześnie środowisko
naturalne. Palniki ECO-PALNIK spełniają wymagania 5 klasy czystości spalin według normy
PN-EN 303-5:2012 i dyrektywy ECO-DESIGN.

U W A G A . Zamontuj nasz palnik do końca kwietnia br. podając kod 2004 ,
a bezprzewodowy termostat pokojowy o wartości 360 zł otrzymasz w cenie 1 zł!
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Więcej informacji udziela:
Doradca techniczny
ECO-PALNIK
tel. 533-101-691
mail: techniczne@eco-palnik.pl
www.eco-palnik.pl

wydarzenia

Władysław Kosiniak-Kamysz nie dotarł
do Włoszczowy z powodu koronawirusa
Rafał Banaszek
Kosiniaka-Kamysza zatrzymała w Warszawie sprawa koronawirusa, nad którym 2 marca
debatowali w Sejmie posłowie
na specjalnym posiedzeniu parlamentu.
Szef ludowców nagrał film
w Sejmie, przepraszając włoszczowian za swoją nieobecność.
Tłumaczył, że w sytuacji, gdy
ważą się sprawy bezpieczeństwa
obywateli, musi zostać w Warszawie i nie może prowadzić
w tym czasie kampanii wyborczej w terenie.
Zamiast kandydata na prezydenta wystąpił szef sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza w województwie
świętokrzyskim,
wiceprezes

S

zef ludowców i kandydat na prezydenta Polski Władysław Kosiniak-Kamysz nie przyjechał na spotkanie z mieszkańcami
Włoszczowy. Nagrał z Sejmu film z przeprosinami i obiecał, że
przed 10 maja na pewno odwiedzi nasze miasto.
PSL, europoseł Adam Jarubas,
który przedstawił jego program
wyborczy.
Spotkanie we włoszczowskim
Domu Kultury prowadził burmistrz Włoszczowy Grzegorz
Dziubek, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie
i wiceprezes partii w województwie. Cała sala widowiskowo-kinowa, mogąca pomieścić ponad
200 osób, była wypełniona publicznością. Na koniec odbyła
się debata z jej udziałem.

© Rafał Banaszek

Zamiast Władysława Kosiniaka-Kamysza wystąpił europoseł Adam Jarubas.

60 osób skorzystało z bezpłatnych zabiegów
fizjoterapeutycznych w Nieznanowicach
Rafał Banaszek

W

świetlicy w Nieznanowicach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Będziemy
sprawniejsi z PZU, którego celem była organizacja
bezpłatnych zajęć fizjoterapeutycznych dla osób
niepełnosprawnych, ich opiekunów i seniorów.
Gościem specjalnym wydarzenia był paraolimpijczyk, multimedalista paraolimpijski, rekordzista
świata w konkurencji pchnięcia
kulą w pozycji siedzącej, niepełnosprawny lekkoatleta Janusz Rokicki. W spotkaniu z mistrzem

uczestniczyło
kilkudziesięciu
mieszkańców. Prowadził je Michał
Szafrański, prezes stowarzyszenia
Sprawniejsi.pl, sołtys Nieznanowic i radny Rady Miejskiej we
Włoszczowie, utalentowany niepełnosprawny lekkoatleta.

Warto podkreślić, że z programu Będziemy sprawniejsi z PZU, realizowanego przez
stowarzyszenie Sprawniejsi.pl,
skorzystała grupa około 60 osób
niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz seniorów, którzy
pod okiem wykwalifikowanych
fizjoterapeutek
uczestniczyli
w bezpłatnych zabiegach fizjoterapeutycznych, między innymi
z elektrolecznictwa, ciepłolecznictwa, drenażu limfatycznego,
masażera, platformy wibracyjnej, trakcji kręgosłupa, rotora,

© archiwum stowarzyszenia

Z darmowej fizjoterapii w Nieznanowicach skorzystało około 60 osób.

czy wyposażenia siłowni. Łącznie, w ciągu 110 dni wykonano
1720 takich zabiegów.
Cieszę się, że zajęcia sportowe
dla osób niepełnosprawnych
mogliśmy poszerzyć o możliwość skorzystania z profesjonalnej fizjoterapii - podkreślał
Michał Szafrański.y

© archiwum stowarzyszenia

Uczestnicy podsumowania projektu Będziemy sprawniejsi z PZU w Nieznanowicach podczas spotkania z multimedalistą paraolimpijskim Januszem Rokickim.
Moja gazeta lokalna
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Pierwsza Ekstremalna Droga
Krzyżowa z Włoszczowy do Piekoszowa
Rafał Banaszek

3

kwietnia nocą, na tydzień przed Wielkim Piątkiem, po
mszy świętej o godzinie 20 wyruszy z kościoła parafialnego w rynku Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK) do Piekoszowa. Cała trasa wynosi około 44 kilometrów.

osiem godzin – opowiada mieszkaniec gminy Włoszczowa.
Tydzień później pan Tomasz postanowił zrobić coś bardziej ekstremalnego. Wyznaczył sobie trasę z Włoszczowy do Częstochowy o długości około
65 kilometrów. I po wielkich trudach
dotarł do celu. Co daje udział w takiej
nietypowej drodze krzyżowej?

„

© archiwum prywatne

Organizatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej we Włoszczowie: (od lewej) Tomasz Jańczak, Tomasz Kultys, Sylwia
Murzynowska, Andrzej Kaczmarski, Monika Kaczmarska, ksiądz Zygmunt Pawlik, Piotr Strużykowski.

EDK to droga krzyżowa w charakterze nocnego marszu na odcinku minimum 40 kilometrów,
w której uczestnicy indywidualnie
lub w małych grupach przemierzają w ciszy wyznaczony szlak. Stacjami są wyznaczone figurki lub
krzyże przydrożne.
Uczestnicy takiej pielgrzymki
posiadają przy sobie jedynie minimalną ilość prowiantu, latarkę,
a także otrzymany od zespołu organizatorów pakiet z rozważaniami, mapę oraz współrzędne trasy
GPS. Każdy zaopatruje się także
w samodzielnie wykonany mały
krzyż, który niesie ze sobą jako
wotum. Wszystko po to, aby maksymalnym poświęceniem oddać

się Bogu, przekraczając granice
własnych możliwości.
Inicjatorem pierwszego takiego
przedsięwzięcia we Włoszczowie
jest Piotr Strużykowski. W sztabie
organizatorów jest między innymi
dziekan dekanatu, ksiądz prałat
Zygmunt Pawlik.
EDK to jest taka droga krzyżowa, w której docierasz do granic
swoich możliwości, w czasie której wszystkie twoje wyobrażenia
o sile, wytrzymałości padają i to
wtedy przychodzi łaska, wtedy
dokonuje się przewartościowanie
w sercu twoich paradygmatów.
Dzieje się tak, bo doświadczasz
żywego Boga który mówi ci: Ja ci
pomogę. I jakimś cudem nagle się

okazuje, że dajesz radę – opowiada i idei tego przedsięwzięcia Piotr
Strużykowski.
Czym jest Ekstremalna Droga
Krzyżowa wie doskonale Tomasz
Kultys z Dankowa Małego, który
już dwa razy jej doświadczył.
Pierwszy raz w Ekstremalnej
Drodze Krzyżowej uczestniczyłem w 2017 roku na trasie Puławy-Wąwolnica w województwie
lubelskim. Całkowita długość
szlaku wynosiła 42 kilometry.
Nie była to jednak zwykła droga z punktu A do punktu B, lecz
utrudniony szlak pośród wąwozów lessowych, wzgórz, dolin,
przemierzany w błocie, deszczu.
Trasę tę przeszedłem w ponad

Idąc w taką
drogę w niezwykły sposób hartujemy swojego
ducha. Dłużąca
się trasa sprzyja
Tomasz
KULTYS głębokiej refleksji, zastanowieniu, co można
w swoim życiu
zmienić dla Boga
i jak być lepszym.
Po ciągnących
się kilometrach
przemierzanych
z niewyobrażalnie bolącymi nogami, o pustym
żołądku wszystko
wygląda już zupełnie inaczej. Na
każdy największy
problem patrzy
się łatwiej.

„

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy udziału w drodze krzyżowej, można znaleźć na
facebooku EKD-Włoszczowa.
REKLAMA
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Wydzierżawimy działki

Micigózd

pod farmy fotowoltaiczne
na terenie gminy!!!
Zarabiaj na swoim gruncie!!!
Czynsz dzierżawy
od 8

000 zł/ha/rok + waloryzacja

Minimalna powierzchnia działki to 1 ha

Kontakt tel. 698 008 480

Kielce

Zapraszamy do kontaktu również osoby
Dofinansowanie 5
zainteresowane własną mikroinstalacją
fotowoltaiczną na dachu lub na gruncie

90% taniej za rachunki za PRĄD!
Kontakt tel.

666 400 180

000 zł do mikroinstalacji

w programie ,,Mój Prąd”
*LICZBA DOFINANSOWAŃ JEST
OGRANICZONA, LICZY SIĘ
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Moja gazeta lokalna
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CENTRUM
PODRÓŻY

P. U. H. KAJAWA Wojciech Pudło
Włoszczowa, Plac Wolności 32

tel. 608 444 458, tel. 601 051 208
wloszczowa@mytravel.pl

MyTravelWloszczowa

WCZASY KOLONIE
OBOZY WYCIECZKI
BILETY: SAMOLOTOWE i AUTOKAROWE

REKLAMA

OKNA I DRZWI

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

SALON SPRZEDAŻY: TOMEX Krzysztof Tomczyk

28

Włoszczowa ul. Sienkiewicza 16 (obok Salonu PLAY)
tel. 506 180 713 - 513 416 994 e-mail: tomexokna77@onet.pl
Moja gazeta lokalna
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Wielki koncert galowy krasocińskiej
orkiestry dętej OSP w filharmonii
© Rafał Banaszek

Krasocińska orkiestra zagrała na deskach Filharmonii Świętokrzyskiej pod raz drugi od 8 lat.

Rafał Banaszek

7

marca Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Krasocina zorganizowała wielki koncert galowy w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Na imprezę zaproszono około
500 osób. Krasocin rządził tego wieczoru w Kielcach…
Poprzez
koncert
muzycy
chcieli podziękować za wsparcie
swoimi rodzinom, bliskim, przyjaciołom, darczyńcom, sponsorom, sympatykom oraz fanom.
Całością koncertu dyrygował
kapelmistrz Leopold Kwapisz.
Podczas historycznego występu nie mogło też zabraknąć towarzyszących orkiestrze mażo-

retek z grupy tanecznej Aplauz,
prowadzonej przez choreograf
Iwonę Duszę. Po trwającym
dwie godziny show publiczność
zgotowała artystom owację na
stojąco.
Jesteśmy z was mega dumni. To jedyna orkiestra dęta
w województwie świętokrzyskim, która może taki koncert

wykonać na deskach filharmonii. Tylko kilka orkiestr w kraju
może to zrobić – podkreślał wójt
Krasocina Ireneusz Gliściński.
Po koncercie każda kobieta
obecna na sali koncertowej filharmonii otrzymała po tulipanie od
samorządowców. Po występie odbył się wystawny bankiet z udziałem około 500 zaproszonych gości.

Na imprezę przybyli między innymi dwaj starostowie
włoszczowscy, wójt i Rada
Gminy Krasocin, komendanci
powiatowi policji i straży pożarnej oraz komendant wojewódzki PSP.
Był to drugi koncert naszej
orkiestry w kieleckiej filharmonii – ostatni miał miejsce
8 lat temu. Latem tego roku
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Krasocina będzie świętować
115-lecie powstania, natomiast
grupa taneczna mażoretek
Aplauz – 15-lecie.

© Rafał Banaszek

Popis najmłodszej grupy mażoretek z grupy tanecznej Aplauz.

© Rafał Banaszek

Występ najstarszej grupy krasocińskich mażoretek.

© Rafał Banaszek

Koncert orkiestry w filharmonii obejrzało około pół tysiąca widzów.

© Rafał Banaszek

Każda z pań otrzymała po tulipanie; na zdjęciu radny Dariusz Frączek.
Moja gazeta lokalna
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Najdroższa inwestycja drogowa
powiatu realizowana w Skorkowie

© Rafał Banaszek

Stoją od lewej: radny Grzegorz Wijas, radny Dariusz Frączek, wójt Ireneusz Gliściński, radny Dariusz Mietelski, starosta Dariusz Czechowski, sołtys Jacek
Kupczyk, radny Leopold Kwapisz, wicestarosta Łukasz Karpiński i radna Aneta Jończyk.

Rafał Banaszek

W

ładze samorządowe powiatu włoszczowskiego i gminy Krasocin spotkały się z wykonawcą drogi i chodnika w Skorkowie. To najdroższa tegoroczna inwestycja
powiatu, która będzie kosztować ponad 3 miliony złotych.
Tematem rozmów była przebudowa drogi powiatowej, która rozpoczęła się pod koniec
stycznia i ma zakończyć latem.
Wykonawca drogi miał zastrzeżenia
do
podbudowy
chodnika, który budowany był

tutaj ponad 3 lata temu. Na
problem zapadania się tego
trotuaru wskazywali mieszkańcy Skorkowa od dawna.
Sprawę badała nawet Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu, która stwier-

dziła nieprawidłowości. Chodnik jest cały czas na gwarancji.
Drogę powiatową w Skorkowie przebudowuje kielecka
firma Trakt. Chodnik jednostronny wybuduje firma MPS
z Włoszczowy. Łącznie wyre-

Ukraińcy najlepsi na międzynarodowych
zawodach pływackich we Włoszczowie
Rafał Banaszek

P

onad 200 uczestników, w tym 130 z Ukrainy rywalizowało w 55 konkurencjach podczas II Międzynarodowych Zawodów Pływackich na włoszczowskim basenie Nemo. Najlepsi okazali się obcokrajowcy.

W imprezie wzięły udział dzieci
i młodzież z rocznika 2003-2012, to
jest klub pływacki Koral Morawica,
Orka Częstochowa, Delfinek Częstochowa, szkoła pływania z Pińczowa,
a także podopieczni włoszczowskich
szkółek pływackich. Goście z Ukrainy
reprezentowali kluby z Tarnopola,
Łucka, Rivne, Kalush, Vinnicy oraz
Niecieszyna.
30 Moja gazeta lokalna

Ukraińscy pływacy triumfowali w wielu konkurencjach. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy, które wręczali organizatorzy oraz radny miejski Michał
Szafrański.
Głównym organizatorem zawodów był Włoszczowski Klub Rekreacji i Ratownictwa Wodnego reprezentowany przez: Karola Lichosika,

montowany zostanie odcinek
o długości około 1,7 kilometra
do granicy z gminą Małogoszcz
w Leśnicy.
To najdroższa tegoroczna
inwestycja drogowa powiatu
włoszczowskiego.
Pochłonie
ona łącznie 3,3 miliona złotych, z czego 1,6 miliona dofinansuje budżet państwa, a 1,2
miliona złotych dołoży gmina
Krasocin. Resztę kosztów pokryje powiat. Inwestycja ma
być zrealizowana do końca lipca tego roku.
Roberta Wojtczyka, Macieja Budzynowskiego, Michała Jamrozika
i Mariusza Bełtowskiego. Współorganizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy
nad imprezą sprawował burmistrz
Włoszczowy Grzegorz Dziubek.

© OSiR Włoszczowa

Nagrody wręczał zwycięzcom radny miejski Michał Szafrański.

NAGROBKI

REKLAMA

PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA
NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR
GOTOWYCH NAGROBKÓW
DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
DO KAŻDEGO NAGROBKA WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

Decor Granite

ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl tel.

785 722 981
Moja gazeta lokalna
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Kompleksowe
Budowy Domów
Remonty

VESTGRUPPEN
tel. 609 762 906
biuro@vestgruppen.pl
www.vestgruppen.pl

Oferujemy również:
- Roboty instalacyjne
· elektryka
· hydraulika
· klimatyzacja, wentylacja
- Roboty ziemne
- Tynki, wylewki
- Inne prace budowlane
32
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Wszystkie urzędy gmin w powiecie
zamknięte dla petentów do odwołania
Rafał Banaszek

D

uże ograniczenia dla petentów wprowadziły od połowy marca
wszystkie urzędy gmin w powiecie włoszczowskim. Choć pracują, to praktycznie są niedostępne dla osób z zewnątrz.

Już 12 marca samorządy apelowały do społeczeństwa o ograniczenie do absolutnego minimum
wizyt w urzędach i w miarę możliwości załatwianie spraw drogą
elektroniczną bądź przez telefon,
ewentualnie przesunięcie ich na
późniejszy termin. W połowie
marca zaostrzono jeszcze bardziej
środki bezpieczeństwa.
Od 16 marca bezpośredni kontakt interesantów z urzędnikami
ograniczyły wszystkie gminy w powiecie. Włoszczowa, jako pierwsza, zdecydowała się na zamknięcie magistratu, choć urząd cały
czas pracuje. W sprawach pilnych
należy używać dzwonka przy wejściu głównym do budynku. Przed
wejściem na teren urzędu należy
koniecznie zdezynfekować ręce
przy pomocy bezdotykowego urządzenia ze specjalnym środkiem.

© Rafał Banaszek

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez pracowników w gminie Krasocin.

Drzwi zamknięto też na klucz
w pozostałych gminach. Wszyst-

kie sprawy urzędowe można
załatwiać jedynie drogą tele-

Zamknięte szkoły i inne instytucje, szturmy
na sklepy, odwołane kursy busów...
Rafał Banaszek

11

marca premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że ze względu na duże ryzyko zarażenia koronawirusem, od 16 marca w całej Polsce
zostaną zamknięte wszystkie placówki oświatowe, to jest żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie
wyższe. To był dopiero początek zamykania.
Placówki oświatowe miały
być nieczynne co najmniej do
25 marca. Rząd zdecydował
również o zamknięciu od 12
marca na dwa tygodnie bibliotek, świetlic, teatrów, kin, muzeów i wszystkich pozostałych
ośrodków kultury.
Wszystkie zajęcia, jak i wydarzenia artystyczne czy seanse filmowe, które odbywają się w kinie Muza, Domu
Kultury i filiach tej placówki
oraz Bibliotece Publicznej we
Włoszczowie zostają zawieszone, a te instytucje zamknięte na dwa tygodnie. Widzom,
którzy już zakupili bilety

przez internet na seanse filmowe, zostaną zwrócone pieniądze. Ci, którzy nabyli bilety w kasie będą mogli wejść
na seanse w późniejszym
czasie. Decyzja o zamknięciu
dotyczy również OSiR, który
będzie również nieczynny do
25 marca. Instytucja przedłuża ważność karnetów o dwa
tygodnie - poinformował na
swoim portalu Urząd Gminy
Włoszczowa.
Mieszkańcy naszego powiatu
ruszyli hurtowo do sklepów.
Półki i lady w niektórych marketach szybko zaczęły świecić
pustkami, jak za czasów PRL-

-u. Znikały z nich najczęściej
produkty o dłuższym okresie
przydatności do spożycia, ale
nie tylko. We włoszczowskich
marketach zaczęło brakować
nawet... papieru toaletowego.
Większe sklepy zaczęły wpro-

foniczną, elektroniczną, bądź
w późniejszym terminie.
W Krasocinie rejestrowane są tylko zgony w Urzędzie Stanu Cywilnego - po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem USC.
W Urzędzie Gminy Kluczewsko
również niedostępne jest bezpośrednie wejście do budynku. Od 18
marca ograniczono tutaj kontakt interesantów z urzędnikami. Pracownicy mają zakaz opuszczania budynku w godzinach pracy urzędu.
Również Urząd Gminy Secemin
nie prowadzi obsługi polegającej na
bezpośrednim kontakcie z petentem.
Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, jest możliwy
osobisty kontakt z urzędnikiem.
Od 17 marca zamknięte są również do odwołania urzędy w Moskorzewie i Radkowie, które pracują
w systemie wewnętrznym. Do budynków wpuszczani są tylko pracownicy. Kontakt z interesantem
możliwy jest jedynie w sprawach
bardzo pilnych, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
wadzać rygorystyczne środki
ostrożności i ograniczenia dla
klientów.
W piątek, 13 marca po raz
ostatni w tym miesiącu odbył
się targ we Włoszczowie. Od 16
do 31 marca plac targowy również został zamknięty dla handlarzy i kupujących. 16 marca
firma przewozowa PKS Włoszczowa podjęła decyzję o całkowitym zawieszeniu wszystkich
kursów pasażerskich swoich
busów.

© Rafał Banaszek

W niektórych sklepach wprowadzono rygorystyczne środki ostrożności.
Moja gazeta lokalna
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Włoszczowskie starostwo zainicjowało
produkcję… maseczek higienicznych
Rafał Banaszek
Pomysłodawcą akcji była członek Zarządu Powiatu Małgorzata
Gusta. Jak mówi, zdenerwowała ją
informacja o horrendalnych cenach
maseczek w kraju, dlatego postanowiła je uszyć sama. To ona, razem
z kadrową i sekretarką starosty
przystąpiły 17 marca do społecznej
akcji szycia maseczek.
Do tego celu panie z powiatu
włoszczowskiego wykorzystały własne maszyny do szycia. Starostwo
zapłaciło tylko 720 złotych za flizelinę medyczną, którą dostarczył
szpital.
Gdybyśmy chcieli kupić maseczki, to za 500 sztuk zapłacilibyśmy
22 tysiące złotych, gdyż jedna kosztuje 45 złotych - opowiadała Małgorzata Gusta.
Maseczki trafią w pierwszej kolejności do włoszczowskiego szpitala,
gdzie zostaną poddane sterylizacji
i będą służyły chorym, pracownikom ZOZ-u, a także strażakom, którzy rozwożą żywność osobom odbywającym kwarantannę oraz policji.

S

tarostwo Powiatowe wpadło na pomysł uszycia kilkuset sztuk
maseczek higieniczno-ochronnych, głównie dla potrzeb szpitala. Produkcja ruszyła 17 marca. Zainteresowanie jest ogromne.

© archiwum starostwa

W roli krawcowych: (od prawej) Kinga Lesiak, Anna Suchanek i Małgorzata Gusta, w roli testującego maseczkę wicestarosta włoszczowski Łukasz Karpiński.

W pierwszym dniu panie uszyły 50
sztuk, na drugi dzień już 250. Akcja
ma trwać do skutku. Włączyły się do
niej też stażystki ze starostwa.
Kolejne partie maseczek higieniczno-ochronnych włoszczowskie

starostwo chce wyprodukować ze
100-procentowej bawełny. W tym
celu zamówiono 420 metrów tego
materiału.
Myślę, że jesteśmy z tego w stanie uszyć 2-3 tysiące maseczek –

twierdziła pani Małgorzata. Zainteresowanie jest ponoć ogromne.
Do włoszczowskiego starostwa
urywały się telefony z zewnątrz,
czy panie nie mogłyby uszyć większej ilości maseczek.

WŁOSZCZOWA, ul. Różana 12

OGŁOSZENIE

(przy Szkole Podstawowej nr 2
i Przedszkolu Samorządowym nr 3)

Wynajmę lub sprzedam
ogrodzoną działkę o pow. 2100 m2

z dwoma halami murowanymi o łącznej pow. 333 m2
(w jednej część biurowa, sanitarna, socjalna)

Tel. 505 186 686
Hale nadające się na działalność usługową • wyposażone w media (woda, prąd, kanalizacja) • gotowe
do użytkowania od zaraz • teren monitorowany (alarm antywłamaniowy i przeciwpożarowy)
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kom. 604 289 855
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W naszej ofercie
ubezpieczenia:
- samochodów
OC, AC, NNW
- domów, mieszkań
- firm, OC działalności
- gospodarstw rolnych
- ubezpieczenia podróży
- na życie

+ POMIAR + W
YCENA
+ TRANSPORT
GRATIS

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl
e-mail: prestige@biznespoczta.pl

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

DACHPOLL

Włoszczowa, ul. Kolejowa 5
tel. 41 394 36 88, www.dachpoll.pl
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

a
k
i
f
a
r
G
y
m
Zatrudni
Zakres obowiązków:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. JANA PAWŁA II
WE WŁOSZCZOWIE
OFERUJE USŁUGI W ODDZIALE GINEKOLOGII JEDNEGO DNIA
W RAMACH NFZ:
•
•
•

BEZPŁATNE KONSULTACJE DO ZABIEGÓW
MAŁYCH I ŚREDNICH GINEKOLOGICZNYCH
ZABIEGI GINEKOLOGICZNE
ZABIEGI Z ZAKRESU UROGINEKOLOGII

Informacje dotyczące rejestracji i przyjęć udzielane są
pod nr tel.

574 144 228

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WŁOSZCZOWIE
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

· Przygotowywanie i skład różnego rodzaju projektów graficznych
do druku w technologii offsetowej, cyfrowej, Latex
· Sprawdzanie plików dostarczonych przez klienta
· Przygotowywanie wizualizacji gadżetów firmowych

Oczekiwania:
· znajomość programów graficznych: Adobe CC (InDesign,
Photoshop, Illustrator), CorelDraw
· znajomość zasad oraz wyczucie kompozycji form graficznych
· komunikatywność, kreatywność
Włoszczowa, ul. Partyzantów 107
tel. 537 77 55 47
biuro@pressprint.pl
Rafał Krupa
Dyrektor

pressprint.pl
Moja gazeta lokalna
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rozmaitości
Krzyżówka nr 11

Ogłoszenia
Pytania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana osoba,
która wyśle zdjęcie prawidłowo rozwiązanej krzyżówki na adres mailowy: redakcja@moja-gazeta.com.pl. Przypominamy, że przystąpienie do konkursu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

Zwyciężczynie krzyżówki nr 10

1. Jaki znany rotmistrz był patronem
tegorocznego Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Dobromierzu? To również
patron szkoły w Krasocinie.
2. Jak się nazywał zmarły w tym miesiącu były wójt gminy Moskorzew?
3. W jaką akcję charytatywną angażuje się co roku klub motocyklowy Veteran Club VC 19-78 MC Poland Chapter
Włoszczowa?
4. Jak nazywa się góra w Skorkowie
o wysokości 323 metrów nad poziomem
morza?
5. Jaką nazwę noszą grupy teatralne prowadzone przez Zbigniewa Woldańskiego
z włoszczowskiego Domu Kultury?
6. Łuczniczy Klub Sportowy ze Skorkowa.
7. Kto został Kiniarzem Roku 2019 we
Włoszczowie wybranym pod koniec zeszłego roku przez Sieć Kin Studyjnych
i Lokalnych?
8. Jak się nazywał orkan, który 10 lutego wyrządził pierwsze w tym roku szkody w powiecie włoszczowskim?
9. Jak się nazywała kobieta, która
w XVI wieku została wójtem Włoszczowy?
10. Najmłodsza kandydatka na posła
z powiatu włoszczowskiego, która startowała w ubiegłorocznych wyborach
parlamentarnych.
11. Były dowódca Jednostki Wojskowej
GROM, który pod koniec lutego odwiedził Włoszczowę.

Konkurs zakupowy

© Rafał Banaszek

Siostry Justyna i Dominika Kołton z Moskorzewa odgadły prawidłowo hasło krzyżówki w lutowym numerze, które brzmiało: obwodnica. Zainteresowanie krzyżówką było
rekordowe w minionym miesiącu - prawidłowe odpowiedzi przysłało aż 18 Czytelników.
Pozostałe osoby to: Bożena Jamróz, Magdalena Tkacz, Jolanta Rogala, Bożena Kościołek,
Mateusz Kryczka, Magdalena Grzesińska, Katarzyna Stryjewska, Lucyna Pryt, Przemysław
Zasada, Paulina Stryjewska, Gracjan Pawłowski, Agnieszka Mochocka, Bogusława Ciesek,
Bogdan Stachurski, Ewa Napora, Jan Lelonek i Mariola Kamińska. Dziękujemy.

Pan Tadeusz przedstawia
„Przychodzi pacjent
do lekarza... - część 1”
Przychodzi pacjent do
lekarza i się zatacza.
Lekarz popatrzył na
niego i mówi: - Proszę
pana, umawialiśmy się, że może pan
wypić tylko setkę. Na to pacjent: A co pan doktor myśli, że ja się tylko
u jednego lekarza leczę?
„Przychodzi pacjent do
lekarza... - część 2”
Przychodzi pacjent do lekarza i trzyma
się za brzuch. Lekarz pyta: - Co panu
dolega? Na to pacjent: - Panie doktorze, tak mnie wątroba boli, że nie
mogę już dłużej wytrzymać. - A pił
pan alkohol? - pyta lekarz. - Tak, piję
codziennie i nic mi nie pomaga.
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UWAGA! Jeśli
ktoś z Państwa w terminie od 27 marca do
10 kwietnia skorzysta
z usług jednej z firm
reklamujących się
w moim czasopiśmie
i przedstawi do wglądu paragon bądź fakturę za zakupy/usługi
o wartości minimum
200 złotych, otrzyma w prezencie
gadżety redakcyjne (kubek, magnes
na lodówkę i torbę na zakupy). Wygra pierwsza osoba, która zadzwoni
na numer 579 017 637 i poinformuje o dokonanej transakcji.

Kącik kulinarny
Wielkanocna pieczeń z jajkiem
Ewy Frączek z Występ
Składniki:
1 kg mięsa mielonego z łopatki,
7 jajek, 4 łyżki bułki tartej,
2 łyżki musztardy ostrej,
1 łyżeczka papryki słodkiej,
1/2 łyżeczki papryki ostrej,
sól, pieprz, tymianek, kminek,
przyprawy według uznania.
Wykonanie:
4 jajka gotujemy na twardo.
Cebulę kroimy drobno i podsmażamy na oliwie.
Do mięsa mielonego dodajemy podsmażoną cebulę,
surowe 3 jajka i przyprawy.
Dobrze wyrabiamy na gładką masę.
Połowę masy wykładamy do foremki keksówki,
układamy gotowane jajka
i wykładamy resztę masy mięsnej.
Posypujemy tymiankiem.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego
do 200 °C. Pieczemy około 50-60 min.

UWAGA. Zachęcamy gospodynie z całego powiatu do dzielenia się swoimi autorskimi przepisami kulinarnymi.
Najbardziej oryginalne potrawy i ich twórców będziemy prezentować cyklicznie co miesiąc na łamach czasopisma.
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Publiczny Internet
dla każdego?
Jeśli jeździcie po Polsce i szukacie dostępu do publicznego,
otwartego i bezpłatnego Internetu, możecie mieć problem.
Obecnie tylko 405 gmin
w naszym kraju ma hotspoty, czyli punkty z bezpłatnym WiFi. Statystycznie więc
hotspot znajdziecie w jednej
z sześciu odwiedzonych gmin.
Mamy dobrą wiadomość - to
się wkrótce zmieni. Na lepsze.
Publiczny Internet dla każdego to program dla gmin, które
chcą uruchomić bezpłatne hotspoty w miejscach publicznych,
czyli na przykład w parku, rynku, urzędzie, bibliotece itp.
Na zainstalowanie urządzeń
gmina otrzymuje 64 tysiące
złotych dotacji. Co ważne, nie
jest wymagany wkład własny,
samorząd nie musi przedstawiać faktur, ani szczegółowego
rozliczenia.
Dofinansowanie
trzeba
przeznaczyć na zainstalowanie hotspotów – co najmniej
10 zewnętrznych lub 15 wewnętrznych. Dofinansowanie
może uzyskać każda gmina.
Wystarczy, że wypełni wniosek
na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wniosek wypełnia się wyłącznie online.
Nabór trwa do 30 czerwca
lub do wyczerpania dostępnych środków. Więcej informacji na stronie internetowej
Ministerstwa Cyfryzacji: www.
gov.pl/web/cyfryzacja/hotspot.

Dotacje do turnusów
rehabilitacyjnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
przypomina, że od stycznia
istnieje możliwość elektronicznego wnioskowania o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu
przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych bez
wychodzenia z domu i w dni
wolne od pracy, za pomocą
darmowego Systemu Obsługi Wsparcia SOW. Wszelkie
szczegółowe informacje i instrukcje na ten temat znajdują się na stronie internetowej:
www.sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator.
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