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Dwa przypadki koronawirusa
w powiecie włoszczowskim

iosna w pełni, a w sercach smutek i niepokój.
Za nami święta wielkanocne,
jakich jeszcze nigdy nie było.
Ludzie siedzą w domach,
pocieszają się w Internecie,
Rafał Banaszek
że jeszcze będzie cudownie i czekają z utęsknieniem na powrót
do normalności. Nikt nie wie, kiedy to
nastąpi. Koronawirus zmienił nasze życie,
pokrzyżował wiele planów. Od 16 kwietnia
wszyscy, którzy wychodzą z domu, muszą
obowiązkowo zakładać maseczki ochronne.
W chwili oddawania gazety do druku rząd
łagodził ograniczenia, pozwalał na więcej,
choć do powrotu do normalności zapewne
jeszcze daleka droga.

W n u m erz e
POWIAT

Rafał Banaszek
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i 18 kwietnia. Co łączy te dwie daty? To dwa przypadki
koronawirusa, które stwierdzono w dwóch gminach powiatu włoszczowskiego - Krasocin i Moskorzew.

Do 8 kwietnia powiat włoszczowski był jedynym w województwie świętokrzyskim wolnym od
Covid-19 i wydawało się, że taki
stan utrzyma się. Niestety.
Pierwszą zarażoną osobą, pacjentem "zero" na naszym terenie okazała się 34-letnia mieszkanka gminy Krasocin, która
wróciła z Holandii. Odbyła obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Nie miała żadnych objawów choroby.
Po przebytej kwarantannie
wykonano jej test na obecność koronawirusa, ponieważ
w międzyczasie wykryto Covid-19 u jednego z pasażerów
autokaru, którym 34-latka wracała do domu z zagranicy.
8 kwietnia, tuż przed świętami, test wyszedł pozytywny. Na
miejscowość, w której mieszkała, padł strach. Tym bardziej, że
koronawirusa stwierdzono u niej
w 19 dniu od powrotu do kraju 5 dni po zakończonej kwarantannie domowej.
9 kwietnia 34-latka została przetransportowana karetką do szpitala zakaźnego. Jednocześnie jej
rodzice, z którymi przez ostatnie
dni mieszkała w bloku, zostali objęci kwarantanną. 11 kwietnia pobrano u nich wymaz do badań na
obecność
koronawirusa.
Na
szczęście wyszedł negatywny.
Drugie badanie przeprowadzono
16 kwietnia - potwierdził się negatywny wynik.
Mieszkanie zostało wcześniej
zdezynfekowane, podobnie jak
klatka schodowa i piwnica. Zakup środków do dezynfekcji
sfinansowała gmina Krasocin.
Dodajmy, że w bloku tym mieszka około 50 rodzin. Mieszkańcy
bali się o swoje zdrowie.

Żurek wielkanocny
od władz powiatu
s. 2
WŁOSZCZOWA

Ruszyła modernizacja
s. 6
wysypiska śmieci
KLUCZEWSKO

© Rafał Banaszek

Chodniki przy drodze
742 zrobione
s. 10
MOSKORZEW

2 miliony złotych dotacji
s. 14
na wodę i ścieki
W oknach mieszkańców pojawiły się nawet kukły w maseczkach i apele.

Równe 10 dni później, 18 kwietnia również przed wieczorem
Starostwo Powiatowe poinformowało o drugim przypadku koronawirusa na naszym terenie. Tym
razem stwierdzono go w gminie
Moskorzew.
Zarażoną osobą okazała się kobieta, która pochodzi spoza powiatu
włoszczowskiego. Dowiedzieliśmy

się, że pracowała w pralni na Śląsku, gdzie wykryto koronawirusa
u jednego z pracowników.
Została skierowana na kwarantannę domową. Odbywała ją
w jednej z miejscowości gminy
Moskorzew. Nie miała żadnych
objawów. Podczas kwarantanny
pobrano jej wymaz do badań. Test
wyszedł pozytywny.

SECEMIN

5,5 tysiąca maseczek
dla mieszkańców
s. 18

powiat włoszczowski
Wielkanocny żurek
od władz powiatu
Rafał Banaszek

100

porcji żurku rozwiozły w poranek
wielkanocny władze powiatu
włoszczowskiego do komend
policji i straży pożarnej oraz
szpitala. Nasi samorządowcy
chcieli w ten sposób podziękować wszystkim tym, którzy
w tym trudnym czasie spędzali Wielkanoc w pracy.
Świąteczny poczęstunek sfinansowali i rozwieźli osobiście
starosta Dariusz Czechowski,
wicestarosta Łukasz Karpiński
i członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.
© Rafał Banaszek

Od lewej: kadrowa Anna Suchanek, starosta Dariusz Czechowski, inicjatorka akcji, członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta i wicestarosta Łukasz Karpiński.

© Starostwo Powiatowe

Ciepły posiłek odbiera zastępca komendanta policji Marek Gaj.

Szpital otrzymał
1,3 miliona dotacji
Rafał Banaszek

S

zpital imienia Jana Pawła II we Włoszczowie
otrzymał 1,3 miliona złotych
dotacji unijnej na walkę
z koronawirusem. To jedno
z największych dofinansowań
wśród szpitali powiatowych
w województwie.
Fundusze te przeznaczono
na zakup środków ochrony indywidualnej, dezynfekujących,
a także wyposażenia i sprzętu medycznego (respiratorów i sprzętu diagnostycznego
RTG). Jednym z zakupionych
sprzętów był mobilny aparat
RTG z ramieniem C. Ten nowoczesny sprzęt pozwoli na wykonywanie zdjęć unieruchomionym na łóżkach pacjentów bez
konieczności ich przemieszczania. Kosztował około 300 tysięcy złotych.

© Starostwo Powiatowe

Poseł Krzysztof Lipiec ogląda mobilny aparat RTG z ramieniem C.
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3 tysiące maseczek ochronnych
uszyło włoszczowskie starostwo
Rafał Banaszek

O

koło 3000 sztuk maseczek przygotowało włoszczowskie
starostwo, inicjując tym samym wielką akcję społeczną
w powiecie. Kolejne ponad 2000 maseczek wielokrotnego użycia wykonało Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.
Jak już informowaliśmy miesiąc
temu, w obliczu narastającej w naszym kraju zarazy Starostwo Powiatowe we Włoszczowie wpadło na
pomysł uszycia maseczek higieniczno-ochronnych, głównie dla potrzeb
szpitala. Produkcja ruszyła 17 marca.
Pomysłodawcą akcji była członek
Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.
Razem z kadrową Anną Suchanek
i sekretarką starostwa Kingą Lesiak
przystąpiły do społecznej akcji. Później dołączyły do nich Ilona Nowak,
Ewa Pietralik i Iwona Słoma. W akcję
zaangażowały się również stażystki ze
starostwa.
Zamieniłyśmy komputery na
maszyny do szycia, długopisy na
nożyczki i szyłyśmy w godzinach
pracy. Wobec dużego zainteresowania służb porządkowych, medycznych i innych instytucji publicznych
stwierdziłyśmy, że w chwili obecnej
praca urzędnicza musi przejść na
drugi plan. Ważne jest zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu - opowiadały panie ze
starostwa.

Zainteresowanie maseczkami było
ogromne. Do włoszczowskiego starostwa urywały się telefony z zewnątrz,
czy panie nie mogłyby uszyć większej ilości. Niestety – produkcja była
tylko dla zabezpieczenia potrzeb powiatu. Maseczki trafiły w pierwszej
kolejności do szpitala, gdzie zostały
poddane sterylizacji i służyły chorym,
pracownikom ZOZ-u, policjantom,
strażakom, którzy rozwozili żywność

osobom odbywającym kwarantannę,
a także przekazane zostały do urzędów gmin.
W szycie maseczek bawełnianych
wielokrotnego użycia mocno zaangażowało się również Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, które
przygotowało ponad 2000 sztuk i rozdało je mieszkańcom, firmom, instytucjom, partnerom, służbom medycznym i mundurowym.
OGŁOSZENIE

powiat włoszczowski

Będzie nowe rondo na skrzyżowaniu
ulic Młynarskiej i Sienkiewicza
Rafał Banaszek

P

owiat i gmina Włoszczowa otrzymały ze Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wstępny projekt
umowy współfinansowania budowy ronda na skrzyżowaniu
ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego w mieście.

Inwestycja będzie kosztować
ponad 2 miliony złotych i złożą
się na nią trzy wspomniane wyżej instytucje, przekazując na
ten cel po 680 tysięcy złotych
każdy. Projekt umowy partycypacji w kosztach dotarł do naszych samorządów na początku
kwietnia.
Oczekiwana przez mieszkańców Włoszczowy inwestycja
drogowa zostanie zrealizowana
jeszcze w tym roku. Będzie to
piąte rondo w mieście. Bardzo
potrzebne - jak twierdzą samorządowcy, bowiem na tym skrzyżowaniu dochodzi do licznych
kolizji – tylko w ciągu ostatniego roku było ich w sumie 12
i spowodowane były w większości nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu.
Dlatego Komenda Powiatowa
Policji we Włoszczowie zawnioskowała w tym roku do zarządcy drogi o zmianę organizacji
ruchu na skrzyżowaniu, gdzie
przecinają się dwie drogi wojewódzkie o dużym natężeniu

© Rafał Banaszek

Władze powiatu w miejscu, gdzie powstanie nowe rondo: (od lewej) Dariusz
Czechowski, Małgorzata Gusta i Łukasz Karpiński.

© Starostwo Powiatowe

„

Dzięki tej inwestycji miejsce to stanie się
bezpieczniejsze
Dariusz
Czechowski dla użytkowników dróg, a dojazd do centrum
miasta bardziej
płynny.

„

Grudniowe spotkanie władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych na
skrzyżowaniu ulic Młynarskiej, Sienkiewicza i Głowackiego.

Pierwsza w historii powiatu zdalna
sesja rady. Radni pracowali online
Rafał Banaszek
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marca odbyła się nietypowa sesja Rady Powiatu. Po raz pierwszy w historii rada głosowała zdalnie. To była pierwsza taka sesja w powiecie.

© Starostwo Powiatowe

Radni powiatowi po raz pierwszy w historii pracowali zdalnie.

Obrady miały formę wideokonferencji i były transmi-

ruchu. Zdaniem funkcjonariuszy, najbardziej optymalnym
rozwiązaniem byłaby budowa
skrzyżowania o ruchu okrężnym. I takie właśnie rozwiązanie policja zarekomendowała
Zarządowi Dróg Wojewódzkich.
Budowa ronda u zbiegu ulic
Sienkiewicza,
Młynarskiej
i Głowackiego nie jest niczym
nowym. O tym, że ma powstać
w tym miejscu wiadomo było
od 2015 roku. W marcu 2016
roku taką decyzję podjął ówczesny Zarząd Województwa.
Pod koniec 2015 roku we włoszczowskim starostwie nasi samorządowcy podpisali umowę na
opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt był gotowy już
w połowie marca 2016 roku.

towane w Internecie. Na sali
konferencyjnej starostwa było

obecnych tylko kilku radnych
na czele z przewodniczącym
rady Zbigniewem Matyśkiewiczem. Pozostali siedzieli przed
laptopami poza salą. Głosowanie odbywało się za pomocą
specjalnej aplikacji Rada24,
zainstalowanej w telefonach
radnych.
Podczas posiedzenia samorząd powiatowy podjął decyzję
o zwiększeniu ilości patroli policyjnych poprzez dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych. W tym celu powiat
przekazał 20 tysięcy złotych Komendzie Powiatowej Policji we
Włoszczowie.
Stan epidemii, jak podkreślano, nakłada na policjantów
dodatkowe zadania, podyktowane troską o życie i zdrowie
obywateli. Do dotychczasowych ich obowiązków doszło
wiele dodatkowych, związanych z zaangażowaniem w walkę z epidemią.

Podziękowanie dla
fundatorów pomnika

Z

arząd Powiatu dziękuje
za pomoc okazaną przy
budowie obelisku i tablicy
pamiątkowej przy starostwie.
Swoje podziękowania kieruje
do: Jerzego Górskiego, Antoniego
Kusińskiego, Rafała Lipińskiego,
Eugeniusza Lipińskiego, Dariusza
Więckowicza, Mariusza Mazura,
Zbigniewa Wyrwała, Bożeny Kaczor, Mariusza Kowalczyka, Cezarego Migonia, Maksymiliana
Stępnia, Ireneusza Gliścińskiego,
Artura Konarskiego i Bartłomieja
Dorywalskiego.

© Rafał Banaszek
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BIURO
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
Włoszczowa, ul. Wschodnia 40
tel. 600 600 187, 600 600 542
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Nadzwyczajne sesje Rady Miejskiej
z zachowaniem szczególnej ostrożności
Rafał Banaszek

R

adni w maseczkach i rękawiczkach, dezynfekcja rąk i mierzenie temperatury – tak wyglądały dwie ostatnie sesje
Rady Miejskiej. Gmina sprzeda budynek po szkole w Gościencinie. Będą ulgi podatkowe dla firm.
Włoszczowski magistrat specjalnie
przygotował się na te wyjątkowe posiedzenia. Dla radnych zabezpieczono
maseczki, rękawiczki, przed wejściem
można było zdezynfekować ręce
i zmierzyć temperaturę ciała.
Podczas marcowej sesji włoszczowscy radni zgodzili się na sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej
w Gościencinie. Szkoła ta została zlikwidowana w 2011 roku. Od tamtego
czasu budynek był wykorzystywany
na potrzeby sołeckie - zebrania wiejskie, zajęcia świetlicowe i małą izbę
tradycji, prowadzoną przez koło gospodyń wiejskich. Jednak przez większość roku świecił pustkami, a gmina
Włoszczowa musiała go utrzymywać.

Obecnie budynek ten wymaga
kosztownych remontów i przebudowy. Podczas zebrania sołeckiego
mieszkańcy opowiedzieli się za sprzedażą byłej szkoły, a w jej miejsce wybudowaniem mniejszego budynku
spełniającego rolę świetlicy. Radni
miejscy wyrazili na to zgodę w formie
podjętej w marcu uchwały.
24 kwietnia na nadzwyczajnej sesji
Rada Miejska podjęła z kolei uchwałę w sprawie ulg dla lokalnych firm
i przedsiębiorców, aby pomóc im
w czasie epidemii. W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej włoszczowscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na profity
związane z podatkiem od nierucho-

© Urząd Gminy Włoszczowa

Janusz Pryt z Urzędu Gminy mierzy temperaturę radnemu Dariuszowi Gieroniowi; w maseczce i rękawiczkach radny Zbigniew Woldański.

mości. Chodzi o budynki i grunty wykorzystywane w działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. - To

Rozpoczęła się modernizacja składowiska
odpadów komunalnych Kępny Ług

© Rafał Banaszek

W tym miejscu powstanie nowoczesna hala do rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Rafał Banaszek

P

rzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie ogłosiło przetarg na budowę
hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego. Oferty można było składać do końca kwietnia.

6

Moja gazeta lokalna

Wartość całej inwestycji to prawie 11 milionów złotych, z czego
6,8 miliona stanowi dotacja unijna. Modernizacja składowiska
rozpoczęła się wiosną tego roku,
a zakończy pod koniec marca
2021. Ma potrwać rok.

nadzwyczajne wydarzenie w dziejach miasta – twierdzi Urząd Gminy.
Więcej szczegółów podamy w maju.
Jak mówił burmistrz Włoszczowy
Grzegorz Dziubek, obiekt zostanie
wreszcie dostosowany do obowiązujących standardów, a pozytywnych efektów budowy hali będzie
bardzo dużo. Powstanie przede
wszystkim płyta kompostowa, czy
system produkcji paliwa do ogrzewania hali, co zdecydowanie poprawi gospodarkę odpadami.
Wiktor Fatyga, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, który zarządza składowiskiem odpadów komunalnych
Kępny Ług potwierdza, że ta inwestycja w sposób znaczący poprawi funkcjonowanie wymienionego obiektu.
Będzie to pierwsza tak duża inwestycja realizowana na terenie naszego składowiska. Zmodernizowana
zostanie instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów, rozbudowana instalacja do biologicznego
ich przetwarzania oraz powstanie
instalacja odgazowania złoża odpadów na kwaterze składowiska – informuje Wiktor Fatyga.
Jaka będzie z tego korzyść? Proponowana technologia produkcji paliw
z odpadowych tworzyw sztucznych
jest proekologiczna i charakteryzuje
się wysokim stopniem przetworzenia odpadów - od 95 do 98 procent
masy wsadowej odpadów zostanie
przetworzonych na produkty nadające się do powtórnego wykorzystania. Pozostały odpad - tak zwany
koksik, który stanowi od 2 do 5 procent masy wsadowej, może również
zostać przekazany do dalszego wykorzystania zainteresowanym odbiorcom – mówi prezes PGKiM.

gmina włoszczowa

Burmistrz napisał list do premiera
w sprawie wyborów prezydenckich
Rafał Banaszek

30

marca Grzegorz Dziubek, jako pierwszy
i jedyny samorządowiec z powiatu włoszczowskiego, wystosował list do Mateusza Morawieckiego, w którym poinformował szefa rządu,
że nie może przygotować i przeprowadzić wyborów prezydenckich 10 maja, prosząc jednocześnie
o przesunięcie tego terminu.

Grzegorz Dziubek poinformował
Mateusza Morawieckiego, że w obecnym stanie rzeczy nie jest możliwe
zgłoszenie kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych,
gdyż wiąże się to z kontaktem bezpośrednim wielu ludzi i ryzykiem.
Ponadto, jak twierdził burmistrz,
nie ma nawet chętnych do pracy w komisji (do 16 kwietnia, na 117 miejsc do
obsadzenia w gminie Włoszczowa
komitety wyborcze zgłosiły 45 osób),
jak również do przygotowania i obsługi wyborów ze strony Urzędu Gminy
Włoszczowa. Dlatego – jak napisał
Grzegorz Dziubek – nie będzie możliwe utworzenie obwodowych komisji
wyborczych w gminie.
Apel burmistrza Włoszczowy
nie jest odosobniony. Coraz więcej
prezydentów miast, jak i włodarzy
gmin miejsko-wiejskich sceptycznie odnosi się do organizacji wyborów prezydenckich 10 maja w formie korespondencyjnej. Sprzeciw
wyraziło już wielu samorządowców, zgłaszając swoje obawy.
Samorządy wskazują z jednej strony na łamanie przepisów związanych
z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa, a z drugiej odpowiedzialność za narażenie na niebezpieczeń-

„

Dla mnie, jako
gospodarza
gminy, ludzkie
zdrowie i życie,
Grzegorz
DZIUBEKzgodnie z moim
poczuciem zobowiązań wobec
mieszkańców,
stanowi największą wartość i nie narażę
nikogo na jego
utratę.

„

stwo utraty zdrowia i życia bardzo
wielu obywateli, zarówno wszystkich
głosujących, jak i, w o wiele większym
stopniu, zaangażowanych w przygotowanie i obsługę wyborów pracowników samorządowych, członków komisji, doręczycieli przesyłek i innych
osób. Podkreślają, że w okresie epidemii, w którym wprowadzono bardzo
restrykcyjne ograniczenia, wymaga
się podejmowania działań ewidentnie
sprzecznych z tymi ograniczeniami.

Bierzcie na zdrowie! Gmina zainicjowała
akcję szycia maseczek dla seniorów
Rafał Banaszek

O

koło 1000 maseczek trafiło w okresie świątecznym do seniorów z gminy Włoszczowa.
Wszystko w ramach akcji Bierzcie na zdrowie,
zorganizowanej przez Urząd Gminy oraz Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej.

Akcja rozpoczęła się 30 marca i trwa
nadal. Zaangażowały się w nią koła
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia
oraz osoby prywatne. Do maszyn
zasiadły panie z Czarncy, Jeżowic,

Łachowa, Motyczna, Rząbca, Włoszczowy i Bebelna. Szyli nawet panowie
- sołtysi Rząbca i Nieznanowic.
Efektem tego pospolitego ruszenia było to, że w niespełna tydzień

uszyto około 1000 maseczek. Dzięki wolontariuszom, sklepom, firmom oraz Powiatowemu Centrum
Kulturalno-Rekreacyjnemu dostali
je w pierwszej kolejności seniorzy. Maseczki rozdawano też przy
włoszczowskich marketach.
Ludzi dobrego serca nie brakuje.
Trwa zbiórka pieniędzy na zakup
bawełny, gumek i nici, abyśmy dalej mogli doposażyć mieszkańców
w maseczki. W tym celu uruchomiliśmy konto stowarzyszenia: 19 8525

0002 0010 0120 9084 0001 z dopiskiem: "Maseczka dla każdego".
Wszystkie ręce na pokład! Bądźmy
razem w tym trudnym dla nas czasie. Pomagajmy sobie wzajemnie.
Chcemy, aby maseczki otrzymał każdy mieszkaniec. Nie da się tego zrobić
bez wielkodusznego wsparcia – apelują organizatorzy akcji.

© Urząd Gminy Włoszczowa

Akcja z maseczkami przed Biedronką.
Moja gazeta lokalna
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DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE
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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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24h

tel.

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

Ocieplanie natryskowe pianą pur
zamknięto i otwarto komórkową

OCIEPLAMY:

- poddasza
- stropy
- hale
- ściany

- wiaty
- magazyny
- elewacje
- fundamenty

· WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI, ELEKTRONARZĘDZI i MASZYN BUDOWLANYCH
· SPRZEDAŻ i MONTAŻ OGRODZEŃ · PIASKOWANIE
· PRODUKCJA SIATKI OGRODZENIOWEJ · HURTOWNIA BUDOWLANA
Moja gazeta lokalna
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gmina kluczewsko

Chodniki zrobione. Poprawi się
bezpieczeństwo w Brześciu i Kluczewsku
Rafał Banaszek

D

obiega końca pierwszy etap budowy oczekiwanego
chodnika przy drodze wojewódzkiej 742 w gminie Kluczewsko. Powstał blisko 1 kilometr nowego ciągu pieszego.
Kolejny wkrótce.
Prace zakończono już w Brześciu oraz Kluczewsku. W Brześciu powstało 350 metrów ciągu
pieszego, a w Kluczewsku 485
metrów. Najdłuższy chodnik

o długości 1170 metrów zostanie
wybudowany w późniejszym terminie w Stanowiskach.
Na tę inwestycję poprawiającą bezpieczeństwo mieszkań-

ców samorząd województwa
świętokrzyskiego zabezpieczył
w budżecie 1,6 miliona złotych. Gmina Kluczewsko dołożyła 800 tysięcy.

„

O tę inwestycję staraliśmy
się od kilku lat.
Na pewno wpłyRafał nie na poprawę
PAŁKA
bezpieczeństwa
mieszkańców.

„

© Rafał Banaszek

© Urząd Gminy Kluczewsko

Bartłomiej Dorywalski i Rafał Pałka przed budową chodnika w Kluczewsku.

Nowy chodnik w Kluczewsku.

© Rafał Banaszek

Tak było przed budową chodnika w Brześciu.

© Rafał Banaszek

Tak wygląda Brzeście po zrealizowanej inwestycji.

Polski Czarny Krzyż docenił szkołę
w Dobromierzu za pamięć historyczną
Rafał Banaszek

T

owarzystwo Opieki nad Cmentarzami Wojennymi
i Miejscami Pamięci PCK, na wniosek Stowarzyszenia Kawaleryjskiego Beliniak w barwach 4 Szwadronu
27 Pułku Ułanów imienia Króla Stefana Batorego, uhonorowało szkolę w Dobromierzu.
W uznaniu szczególnych zasług
we wspieraniu działalności histo10 Moja gazeta lokalna

rycznej i kulturalnej, wzorowej
postawy obywatelskiej oraz za-

angażowania na rzecz krzewienia
wartości społecznych doceniono
wieloletnie prace i zaangażowanie uczniów, absolwentów i pracowników dobromierskiej szkoły.
To szczególne wyróżnienie,
podkreślające lata pracy oraz
ukazujące jak dbamy o historię,
upamiętniając
najważniejsze
wydarzenia i postacie, dzię-

ki którym dziś możemy żyć
w wolnej, niepodległej ojczyźnie – mówi Robert Dzierzgwa,
dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczniom,
absolwentom,
nauczycielom,
pracownikom, rodzicom oraz
wielu instytucjom i osobom
nas wspierającym. To wspólna nagroda dla was, a przede
wszystkim oddanie szacunku
dla waszej pracy, pamięci historycznej i dbałości o historię
Polski i małej ojczyzny, jaką
jest nasze środowisko lokalne –
dodaje dyrektor Dzierzgwa.

gmina kluczewsko

© SP Kluczewsko

Wszyscy uczestnicy I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka w Kluczewsku z organizatorami i przybyłymi gośćmi.

Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka.
W Kluczewsku rywalizowali najmłodsi
Rafał Banaszek

10

marca w hali sportowej w Kluczewsku odbył się etap
gminny I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka,
której organizatorem było Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W zawodach wzięły udział
pięcio i sześcioletnie dzieci
z dwóch przedszkoli, które rywalizowały drużynowo w biegu
z pałeczką sztafetową, toczeniu piłki slalomem, rzucie woreczkiem do celu, skoku w dal,
czy sprawnościowym torze
przeszkód.
W gminie Kluczewsko zmierzyły się ze sobą przedszkolaki

z Dobromierza i Kluczewska.
Lepsi okazali się gospodarze
awansując do etapu powiatowego, który odbędzie się we
Włoszczowie.
Mali sportowcy otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Konfetti i wspólne zdjęcie przy dźwiękach utworu „We
are the champions” było dopełnieniem imprezy sportowej.

Jak na olimpiadę przystało, nie
mogło też zabraknąć symbolicznego znicza olimpijskiego oraz
występów artystycznych.
Nad przebiegiem turnieju
czuwali: Tomasz Dębowski –
koordynator gminny, Beata
Bąk – sędzia główny oraz wolontariuszki: Amelia Mazur,
Wiktoria Łęcka i Nina Parzuchowska. Oprawę muzyczną

Laptopy do zdalnego nauczania dla
najbardziej potrzebujących dzieci w gminie

i artystyczną przygotowały:
Małgorzata Walasek, Aleksandra Skórnicka oraz Agnieszka
Herczyńska.
Świętokrzyska
Olimpiada
Przedszkolaka jest wspaniałym
przedsięwzięciem i powinna być
kontynuowana w kolejnych latach. W dzisiejszych czasach,
gdzie niestety już najmłodsi pochłonięci są światem multimedialnym, to właśnie sport może
być dla nich alternatywą, aby
zdrowo i aktywnie spędzać swój
wolny czas – podkreślali organizatorzy etapu gminnego olimpiady w Kluczewsku.

Kartka dla medyka
w Kluczewsku
Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

B

lisko 60 tysięcy złotych otrzymała gmina Kluczewsko na zakup sprzętu komputerowego,
który został użyczony najbardziej potrzebującym
uczniom do zdalnej nauki.

© Rafał Banaszek
© Urząd Gminy Kluczewsko

Takie laptopy zakupiła gmina Kluczewsko dla swoich uczniów do zdalnej nauki.

Ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa gmina Kluczewsko zakupiła
sprzęt komputerowy, który przekazano najbardziej potrzebującym uczniom z trzech szkół podstawowych.
To efekt podpisania 9 kwietnia
umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego pod nazwą Zdalna
Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego.

U

czniowie Szkoły
Podstawowej imienia
świętego Jana Pawła II
w Kluczewsku wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji
„Kartka dla medyka”.
Celem akcji było wyrażenie
wdzięczności lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym
i wszystkim pracownikom służby
zdrowia za walkę z koronawirusem.
Uczniowie wykonali kartki, rysunki z życzeniami i podziękowaniami
oraz napisali wiersze. Po powrocie
do szkoły wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Uczniowski.
11
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DOMOWA
SIŁOWNIA?
ĆWICZ KIEDY
TYLKO CHCESZ!

Bieżnie treningowe

Orbitreki

Ergometry wioślarskie

Atlasy do ćwiczeń

Rowery
stacjonarne

inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19
29-120 Kluczewsko
NIP: 6090063070
12

Moja gazeta lokalna

Rowery
spinningowe

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

Ławki treningowe

Powietrzne
rowery AirBike

Steppery

Rowery
poziome

Sprawdź całą ofertę na:
www.e-inSPORTline.pl

REKLAMA

OKNA I DRZWI

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

SALON SPRZEDAŻY: TOMEX Krzysztof Tomczyk
Włoszczowa ul. Sienkiewicza 16 (obok Salonu PLAY)

tel. 506 180 713 - 513 416 994 e-mail: tomexokna77@onet.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

2 miliony złotych dotacji na ujęcie wody,
wodociąg i przydomowe oczyszczalnie
Rafał Banaszek
Przydomowe oczyszczalnie powstaną niemal we wszystkich miejscowościach gminy. Na budowę
61 oczyszczalni gmina Moskorzew
pozyskała ponad 804 tysiące złotych dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cała
inwestycja ma pochłonąć ponad 1,2
miliona. Wykonanie tych oczyszczalni przyczyni się do polepszenia
warunków życia mieszkańców oraz
poprawy jakości środowiska naturalnego.
Drugim priorytetowym zadaniem będzie budowa studni w Chebdziu, która zasili w bieżącą wodę
jego mieszkańców oraz okoliczne
miejscowości takie jak Przybyszów
i Lubachowy. Ujęcie to zostanie
połączone z wodociągiem w Damianach, Chlewicach i Moskorzewie. Inwestycja ta będzie kosztować
ponad 1,5 miliona złotych, z czego
dotacja unijna wyniesie prawie 1
milion. Głównym celem tego zaplanowanego na dwa lata przedsięwzięcia jest poprawa jakości wody
dostarczanej mieszkańcom oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw.
Budowa kolejnego ujęcia wody
z rozbudową wodociągu była bardzo długo oczekiwaną inwestycją
przez mieszkańców tej części gminy. Jeśli chodzi o przydomowe
oczyszczalnie ścieków, to w tym
roku chcemy rozpocząć prace w terenie i zakończyć wiosną przyszłego roku, gdyż będzie to inwestycja
realizowana metodą „zaprojektuj wybuduj” - mówi wójt Moskorzewa
Andrzej Walasek.

G

mina Moskorzew podpisała w kwietniu umowy na dofinansowanie dwóch ważnych inwestycji. Chodzi o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody z odcinkami sieci wodociągowej.

© Rafał Banaszek

Andrzej Walasek pokazuje 70-metrowe wiercone studnie z 1986 roku w Chebdziu. W tym miejscu powstanie nowe ujęcie wody.

Rada Gminy Moskorzew wprowadziła
ulgi w podatku od nieruchomości

© Urząd Gminy Moskorzew

Na kwietniowej sesji radni moskorzewscy podjęli decyzję w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla mieszkańców.
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Rafał Banaszek
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kwietnia w Wiejskim
Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie
odbyła się nadzwyczajna sesja
Rady Gminy z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności – uczestnikom zapewniono
maseczki, rękawiczki oraz płyn
do dezynfekcji.
Podczas posiedzenia radni
podjęli między innymi uchwałę
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku. Ustalono też plan
dofinansowania form kształcenia nauczycieli zatrudnionych
w szkołach podstawowych.

gmina moskorzew

Kształcenie na odległość. Dla najbardziej
potrzebujących dzieci zakupiono laptopy
Rafał Banaszek

19

laptopów do zdalnego nauczania uczniów głównie z rodzin
wielodzietnych zakupiła gmina Moskorzew w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Zdalna Szkoła.
W celu umożliwienia kształcenia na odległość uczniom nie
posiadającym sprzętu komputerowego, dyrektorzy szkół w Moskorzewie i Chlewicach zwrócili
się do wójta gminy o wsparcie
w postaci zakupu laptopów do
zdalnej nauki. Na kupno odpowiedniego sprzętu komputerowego gmina pozyskała 45 tysięcy złotych dotacji.
Jak wygląda obecnie kształcenie na odległość w gminie
Moskorzew?
Od 16 marca lekcje odbywają się zdalnie. Dyrektorzy
wraz z nauczycielami uzgodnili plan zdalnego nauczania,
jak ma wyglądać ich współpraca z uczniami i rodzica-

mi, aby materiał mógł być na
bieżąco realizowany. Każdy
nauczyciel prowadzi zajęcia
zgodnie z planem zajęć – opowiada wójt Moskorzewa.
Nauka w Zespole Placówek
Oświatowych w Chlewicach
odbywa się poprzez stronę
internetową szkoły, drogą
mailową, przez komunikator
messenger, poprzez platformę edukacyjną eduelo.pl oraz
program matlandia, www.
matzoo.pl.
Z kolei nauczyciele z Zespołu
Placówek Oświatowych w Moskorzewie zamieszczają materiały do nauki w dzienniku
elektronicznym librus, a także
korzystają z darmowej plat-

formy e-podręczniki.pl oraz
z udostępnionych tam materiałów.
Grono pedagogiczne, jak dodaje wójt, wypracowuje również indywidualnie swoje metody i formy komunikowania
się na odległość, dostosowując
je do potrzeb uczniów.
Nauka zdalna jest monitorowana. Sprawdzana jest
wiedza ucznia oraz postępy
w nauce poprzez przygotowane narzędzia i opracowane
karty ocen z danego przedmiotu. Rodzice i uczniowie
są na bieżąco informowani
o zdalnym nauczaniu poprzez
strony internetowe szkół –
podkreśla Andrzej Walasek.

Po szutrowych drogach nie ma śladu.
Nowe dywaniki asfaltowe w gminie
Rafał Banaszek

Z

akończyła się przebudowa dwóch dróg gminnych w Moskorzewie i Damianach, na które
gmina pozyskała 80 procent dofinansowania
z budżetu państwa.

Droga szutrowa w Moskorzewie przed remontem.

Odcinek w Damianach przed przebudową.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Zmienił się diametralnie komfort życia mieszkańców i użytkowników tych do niedawna
szutrowych tras.
W Moskorzewie powstał kilometrowy dywanik asfaltowy

„

Dzięki pozyskanym
środkom zakupiliśmy 19 lapAndrzej
topów, które
WALASEK
w tym trudnym
czasie zostaną
przeznaczone
przede wszystkim dla uczniów
z rodzin wielodzietnych,
którzy mają
ograniczony
dostęp do sprzętu umożliwiającego zdalne
nauczanie.

„

za 316 tysięcy złotych. W Damianach przebudowano drogę
na długości 580 metrów. Koszt
tej inwestycji wyniósł 166 tysięcy złotych.
Dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych na oba zadania drogowe stanowiło około
535 tysięcy złotych. Drogi miały być zrobione do końca maja,
a oddano je do użytku już po
świętach wielkanocnych. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia.

Ta sama droga w Moskorzewie po modernizacji.

Ten sam odcinek po położeniu dywanika asfaltowego.

© Urząd Gminy Moskorzew

© Urząd Gminy Moskorzew
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100 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Kultury
na drzwi dla kościoła i instrumenty dla orkiestry

D

zięki wsparciu posła Bartłomieja Dorywalskiego dwie instytucje w powiecie włoszczowskim otrzymają łącznie 100 tysięcy złotych dotacji
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Chodzi o parafię pod wezwaniem
Świętej Małgorzaty w Moskorzewie,
która otrzyma 60 tysięcy złotych na
prace konserwatorskie gotyckich
drzwi z 1380 roku.
Te drzwi wejściowe wymagają
remontu z uwagi na ich stan techniczny. Cieszę się, że będą robione
i udało się pozyskać dofinansowanie. Obecnie przygotowujemy
kosztorys. To dopiero początek
drogi – mówi proboszcz Moskorzewa, ksiądz Zbigniew Chłosta.
Druga dotacja z ministerstwa
w wysokości 40 tysięcy złotych powędruje do orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie na
zakup instrumentów muzycznych.
Pierwotnie
wnioskowaliśmy
o 80 tysięcy złotych, ale po odwołaniu otrzymaliśmy połowę
tej kwoty. Czekamy na oficjalne
potwierdzenie tej informacji z ministerstwa. Orkiestra nam się powiększa, dlatego będą potrzebne
nowe instrumenty – twierdzi Andrzej Robak, prezes OSP Oleszno.

Bartłomiej
Dorywalski

Cieszę
się,
że
mogłem
wesprzeć te działania, zarówno księdza
proboszcza,
jak i prezesa straży pożarnej. Mam
nadzieje, że drzwi
kościoła w Moskorzewie
wkrótce
odzyskają dawny
blask, a młodzież
z oleszyńskiej orkiestry będzie doskonaliła
swoje
umiejętności
gry
na nowych instrumentach.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

MIESZALNIA LAKIERÓW
SAMOCHODOWYCH
Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 19

tel. 41 39 44 744, 534 207 400
motolakk@gmail.com

- Lakiery samochodowe
i motocyklowe
- Emalie renowacyjne do maszyn
oraz ciągników rolniczych
- Nabijanie lakierów
w spray

Rabaty dla stałych klientów!
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Zapraszamy do nowo otwartego

Serwisu Samochodowego!
Lokalizacja
tymczasowa
ul. Ogrodowa 33A

Lokalizacja
docelowa

SOSNOWSCY

Włoszczowa

tel. 667 602 683

ul. Podzamcze 25
Włoszczowa

e-mail: biuro@auto-serwissosnowscy.pl

Oferujemy kompleksową obsługę samochodów osobowych i dostawczych
o różnym stopniu zaawansowania technologicznego.
Oferujemy usługi zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Oferta obejmuje:

Mechanika ogólna
•
•
•
•
•
•
•

wymiany rozrządów
układy chłodzenia
skrzynie biegów
sprzęgła
wymiana oleju i filtrów
naprawy bieżące i obsługa zawieszeń
układy hamulcowe

Diagnostyka
komputerowa aut
Wulkanizacja

• opony niskoprofilowe, opony typy RUNFLAT

Czyszczenie układów
paliwowo-wtryskowych

Geometria zawieszenia

• ustawianie geometrii zawieszenia za
pomocą najnowocześniejszej technologii 3D

Dynamiczna wymiana oleju
w automatycznych
skrzyniach biegów

Serwis Klimatyzacji

Sprzedaż części

• naprawy i obsługa klimatyzacji
• ozonowanie wnętrz pojazdów, odgrzybianie
układów klimatyzacji

erują
ani specjaliści zaof
Nasi wykwalifikow
arcie, obejmujące
profesjonalne wsp
terek,
prawę wszelkich us
na
az
or
kę
sty
no
diag
marek.
autach rozmaitych
występujących w

Pracujemy na najlepszych markach:
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Gmina zafundowała mieszkańcom
5,5 tysiąca maseczek ochronnych
Rafał Banaszek
5,5 tysiąca maseczek ochronnych zasponsorowała gmina Secemin swoim mieszkańcom oraz
instytucjom publicznym. Strażacy wspólnie z sołtysami rozwieźli je praktycznie w tydzień.
Warto dodać, że w akcję społeczną włączyły się również panie z zespołu Złoty Kłos, które
przygotowały 150 sztuk maseczek oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Żelisławiczek, które
uszyło ponad 200 sztuk maseczek wielokrotnego użytku z wymiennym filtrem dla Fundacji
Jesteśmy Blisko z Włoszczowy.
W kwietniu jednostka OSP
Secemin brała udział w działaniach związanych z nadawaniem komunikatów głosowych,
zachęcających mieszkańców do
pozostania w domach oraz przestrzegania podstawowych zasad
bezpieczeństwa i higieny. Przy
okazji strażacy rozdawali wspomniane maseczki ochronne, zakupione przez Urząd Gminy.
Strażacy bez kontaktu z innymi osobami wieszali maseczki
na płotach, bramach lub wkładali do skrzynek pocztowych.
Wszyscy byli odpowiednio ubrani, a osoby, które starały się do
nas zbliżyć, były informowane
o obowiązującej bezpiecznej odległości. Dotarliśmy do najdalszych zakątków terenu naszej
gminy, nie pomijając żadnego
mieszkańca. Było to dla nas bardzo cenną lekcją – opowiadali
secemińscy druhowie.

G

mina Secemin i jej mieszkańcy czynnie włączyli się
w walkę z koronawirusem. Urząd zakupił 5,5 tysiąca
maseczek, które dostarczyli strażacy z sołtysami.

© KP PSP Włoszczowa

Strażacy z Secemina czynnie zaangażowali się w akcję pomocy mieszkańcom swojej gminy.

„

Dziękuję serdecznie druhom strażakom, sołtysom
oraz paniom
Tadeusz
PIEKARSKI
szyjących maseczki za te
bezinteresowne działania,
które w istotny
sposób służą
bezpieczeństwu
zdrowotnemu
mieszkańców
naszej gminy.
18

„
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© Urząd Gminy Secemin

Panie z zespołu ludowego Złoty Kłos podczas szycia własnych maseczek.

© Urząd Gminy Secemin

Sołtys Żelisławiczek Grażyna Jarmuda.

© Urząd Gminy Secemin

Przy maszynie Anna Kurek z Secemina.

© KP PSP Włoszczowa

Strażacy nadają komunikaty głosowe i zawieszają maseczki na ogrodzeniach.

REKLAMA
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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
20
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Powiat otrzymał duże dofinansowanie
na drogi w Cieślach i Januszewicach

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

80

procent dofinansowania z budżetu państwa pozyskał powiat włoszczowski na przebudowę swoich
dróg w gminach Krasocin i Kluczewsko.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Od lewej droga w Cieślach, z prawej w Januszewicach. Obie zostaną wyremontowane w tym roku.

Chodzi o ponad 1-kilometrowy
odcinek w Januszewicach (gmina Kluczewsko) o wartości ponad

1,6 miliona złotych, z czego 1,3
miliona stanowi dotacja oraz podobnej długości drogę powiato-

wą w Cieślach (gmina Krasocin),
której przebudowa pochłonie aż
3 miliony złotych, w tym 2,4 mi-

liona będzie stanowiło dofinansowanie rządowe. Dotacje pochodzą
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru
wniosków na 2020 rok.
Warto nadmienić, że w ubiegłym roku powiat włoszczowski
otrzymał z tego samego funduszu
50-procentowe dofinansowanie
na inwestycje drogowe w miejscowościach: Skorków, Czostków, Januszewice-Komorniki, Konieczno
i Konieczno-Modrzewie, a także
80 procent dotacji na przebudowę wiaduktu w Bichniowie.
Zarząd Powiatu Włoszczowskiego dziękuje premierowi
Mateuszowi Morawieckiemu,
wojewodzie świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi
oraz doradcy wojewody Andrzejowi Prusiowi za pomoc
w pozyskaniu tak dużego dofinansowania na nasze drogi podkreśla starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

Strażacy ochotnicy służą społeczeństwu
w czasach zarazy. Rozwożą żywność i maseczki
Rafał Banaszek

D

ruhowie z ochotniczych straży pożarnych
wspomagani przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej we Włoszczowie nie dają się koronawirusowi.
Poza realizacją zadań ustawowych,
nasi strażacy systematycznie włączyli
się do walki z epidemią i wspomagają
inne służby w ich działaniach.
Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Pacanowski wyznaczył jednostki z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do
dostarczania niezbędnych artykułów
do miejsc kwarantanny.
Takie działania prowadzone są na
terenie gminy Włoszczowa i Kluczewsko. W akcjach dostarczania pakietów
żywnościowych uczestniczą jednostki
z Kurzelowa, Czarncy i Kluczewska.
Przed rozpoczęciem tej akcji druhowie przeszli stosowne szkolenie
e-learningowe. Od strażaków zawodowych otrzymali też środki ochrony indywidualnej (gogle, maseczki
z filtrem FFP2 i rękawiczki lateksowe)
oraz środki do dezynfekcji rąk.
Od 2 kwietnia zastęp z jednostki
OSP Secemin, na prośbę wójta Tade-

© KP PSP Włoszczowa

19 marca kurzelowscy strażacy po raz pierwszy dostarczyli pakiety żywnościowe osobom na kwarantannie zbiorowej we Włoszczowie.

usza Piekarskiego, nadawał komunikaty mieszkańcom, zachęcając ich do
pozostania w domach oraz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.
Podczas tych działań informacyjnych strażacy kolportowali wśród
mieszkańców maseczki ochronne za-

kupione przez Urząd Gminy (bez kontaktu z ludźmi poprzez zawieszanie
pakietów na ogrodzeniach posesji).
Z kolei wójt Kluczewska Rafał
Pałka zlecił strażakom dostarczenie
pakietów żywnościowych z banku
żywności do wytypowanych rodzin
na terenie gminy.

„

Komendant
powiatowy PSP
dziękuje wszystkim strażakom
z powiatu włoszTomasz
Szymański czowskiego, jak
również władzom
samorządowym,
służbom, inspekcjom, firmom
i instytucjom
współpracującym z jednostkami ochrony przeciwpożarowej za
zaangażowanie
i profesjonalizm
podczas realizacji działań w tym
trudnym czasie
epidemii.

„
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Wielka lawina pomocy dla szpitala.
Społeczeństwo odpowiedziało na apel
Rafał Banaszek
20 marca, w związku z pandemią koronawirusa i brakiem
produktów niezbędnych do walki z Covid-19, dyrektor Szpitala
imienia Jana Pawła II Rafał Krupa zwrócił się z prośbą o pomoc do
firm i osób prywatnych w zakupie
maseczek ochronnych, rękawiczek, gogli, kombinezonów, fartuchów ochronnych, a także zwykłych środków czystości. Dyrektor
nie spodziewał się, że odzew społeczeństwa będzie tak duży.
Jeśli chodzi o pieniądze, to z darowizn zebrano około 200 tysięcy złotych, które przeznaczono
na zakup środków ochronnych
i dezynfekcyjnych oraz sprzętu
medycznego. Z własną inicjatywą wyszła Paulina Tłustochowicz
z gminy Krasocin, która zorganizowała zbiórkę pieniędzy w Internecie. Zgromadzono ponad 6
tysięcy złotych.
Nie brakowało też darów rzeczowych. Po akcji szycia maseczek, zainicjowanej przez Starostwo Powiatowe, w ślad poszły
stowarzyszenia i mieszkańcy, którzy na własną rękę szyli maseczki
i przekazywali je pracownikom
służby zdrowia.
Oprócz wielu darów od firm
i osób prywatnych, z pomocą pospieszyli też strażacy. Krasocińscy
druhowie jako pierwsi przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i cały
dochód z niej przeznaczyli na zakup 800 sztuk maseczek. Przekazali je 31 marca dyrektorowi szpitala oraz władzom powiatu.
2 kwietnia podobny gest uczynili druhowie z sąsiedniego powiatu
częstochowskiego - z Koniecpola.
Dostarczyli oni do Włoszczowy
środki ochrony osobistej, żywność
w proszku oraz wodę mineralną.
2 kwietnia 100 litrów płynu dezynfekującego oraz 200 mydełek
antybakteryjnych przywiózł do
szpitala poseł Krzysztof Lipiec.
Pomogli też inni parlamentarzyści - dzięki wsparciu wiceminister sportu Anny Krupki do
naszego szpitala trafiło kolejne
400 litrów płynu dezynfekującego oraz 600 sztuk maseczek
medycznych. 15 kombinezonów
ochronnych przekazał poseł Bartłomiej Dorywalski.
6 kwietnia dwa koła gospodyń wiejskich z gminy Krasocin
- Skorkowianki i Występianki
też wsparły nasz szpital. Stowarzyszenie ze Skorkowa wręczyło
22 Moja gazeta lokalna

P

o apelu dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we
Włoszczowie o wsparcie rzeczowe i finansowe placówki
zdrowia, ruszyła wielka akcja pomocy, która przekroczyła
nawet granice naszego powiatu.

© OSP Krasocin

Krasocińscy strażacy jako pierwsi druhowie przekazali maseczki ochronne dla szpitala. Było ich w sumie 800.

© ZOZ Włoszczowa

Dar od wiceminister Anny Krupki.

© Rafał Banaszek

Skorkowianki przekazały szpitalowi voucher na 1000 złotych, natomiast sołectwo Występy uszyło ponad 200 maseczek wielokrotnego użytku.

© Starostwo Powiatowe

Poseł Lipiec przekazuje mydełka.

© Rafał Banaszek

© Starostwo Powiatowe

Radni i sołtysi z gminy Krasocin przywieźli dyrektorowi czek na 8100 złotych.

Płyny od posła Krzysztofa Lipca.

dyrektorowi voucher na 1000 złotych, natomiast Występy przekazały ponad 200 maseczek wielokrotnego użytku.
8 kwietnia Bartłomiej Sienkiewicz, szef firmy budowlanej
Global Company 24 użyczył szpi-

16 kwietnia przedstawiciele
sołectwa Krasocin przekazali wicestaroście 400 sztuk maseczek
wielokrotnego użytku. W tym samym dniu firma Effector podarowała 1100 rękawic, 500 przyłbic
oraz 4400 masek.

talowi
nieodpłatnie kontener
socjalny, w którym będą przyjmowani pacjenci z podejrzeniem
koronawirusa. 9 kwietnia radni
i sołtysi z gminy Krasocin wręczyli Rafałowi Krupie voucher na
8100 złotych.

wydarzenia

© Rafał Banaszek

Kurzelowscy strażacy przekazali dyrektorowi szpitala i staroście włoszczowskiemu 25 litrów płynu dezynfekującego oraz 210 maseczek.

© ZOZ Włoszczowa

Szpitalowi pomogła również firma Effector Leszka Cieska (pierwszy z lewej).

© Rafał Banaszek

Z żołnierzami z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

PZU Assistance udostępniło szpitalowi na miesiąc samochód do wykorzystania.

Bartłomiej Sienkiewicz użyczył na kilka miesięcy kontener socjalny.

© ZOZ Włoszczowa

Fundacja Jesteśmy Blisko z Włoszczowy również przekazała dary dla szpitala w postaci środków ochrony osobistej.

PZU Assistance udostępniło
szpitalowi na miesiąc samochód,
który będzie wykorzystywany do
transportu próbek oraz wszelkich akcji związanych z walką
epidemiologiczną. Swoją cegiełkę dołożyli również kurzelowscy

strażacy, którzy podarowali dyrektorowi Rafałowi Krupie 25 litrów płynu dezynfekującego oraz
210 maseczek.
23
kwietnia
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
z Oleszna przekazało 275 sztuk

maseczek ochronnych, które
uszyło z materiału udostępnionego przez Starostwo Powiatowe.
Część trafiła do szpitala.
O szpitalu nie zapomniała także
Fundacja Jesteśmy Blisko z Włoszczowy oraz Fundacja Siepomaga,

które przekazały środki ochrony
osobistej. Szpitalowi pomagają też
żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Kielc,
którzy zabezpieczają trzy wejścia
do budynku (między innymi mierzą temperaturę wchodzącym).
23
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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

Multiagencja Oleszno

PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

DACHPOLL

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

REKLAMA

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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Ostrów 82, 29-105 Krasocin
email: wylewki.maszynowe@o2.pl
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Strażacy uratowali psa uwięzionego
w kanale na Klekocie. Bary podziękował
Rafał Banaszek
Doprowadzalnik wody o konstrukcji żelbetowej, zbudowany z dren
o średnicy około 70 centymetrów
i długości blisko 100 metrów znajdował się pod powierzchnią ziemi.
Ze względu na konstrukcję kanału,
jego długość oraz przepływającą przez
niego wodę, zrezygnowano z wprowadzenia strażaka-ratownika do środka.
Jednocześnie ratownicy nasłuchiwali
odgłosów psa, żeby zlokalizować miejsce, w którym ugrzązł.
Na miejsce ściągnięto koparkę, która rozkopała teren. Wybito
otwór w rurze doprowadzalnika.
Następnie strażak-ratownik oświetlił wnętrze, lokalizując uwięzionego psa. Zwierzę znajdowało się
w odległości kilku metrów od wykonanego otworu próbnego.
Spuszczono wodę z doprowadzalnika, co pozwoliło na wejście strażaka-ratownika do wnętrza kanału i wyciągnięcie zwierzęcia na zewnątrz. Duży
pies, bez widocznych obrażeń, został
przekazany właścicielce.
W prawie czterogodzinnej akcji
wzięły udział dwa samochody ratowniczo-gaśnicze z Włoszczowy
i Łachowa, policja, przedstawiciele Urzędu Gminy we Włoszczowie
oraz operator koparki.

27

marca koło Klekotu miała miejsce nietypowa akcja
ratownicza psa. Zakończyła się sukcesem. Pies Bary
i jego właścicielka podziękowali strażakom.

© Przemysław Martoś

Podziękowanie od Barego i jego pani.

Właścicielka psa skierowała do strażaków specjalne podziękowanie i zadeklarowała
pokrycie kosztu naprawy kanału na Klekocie.

Włoszczowscy strażacy musieli użyć
podnośnika hydraulicznego. Konieczne było też wyłączenie prądu. Kot
wrócił na ziemię cały i zdrowy i został
przekazany w ręce właścicielki.

Kolejne nietypowe zdarzenie,
z udziałem tym razem kota, miało
miejsce 16 kwietnia w Seceminie.
Zwierzak wszedł na słup energetyczny
przy ulicy Kościelnej i nie mógł zejść.

Nie wypalaj traw – zostań w domu!
apelują na wiosnę włoszczowscy strażacy

Działania gaśnicze w lesie w Łachowie.

© KP PSP Włoszczowa

Rafał Banaszek

W

© KP PSP Włoszczowa

W tym odprowadzalniku na Klekocie zaklinował się pies.

kwietniu włoszczowscy strażacy niemal
każdego dnia wyjeżdżali do palących się
traw. Od połowy marca gasili łącznie 32 pożary
traw i nieużytków rolnych oraz 20 pożarów lasów.

Do każdej tego typu akcji dysponowane są średnio aż 4 samochody ratowniczo-gaśnicze.
Walka z żywiołem trwa średnio
2 godziny. Już dwukrotnie pożary powstałe we włoszczowskich
lasach, w trudnodostępnych dla
pojazdów miejscach, pomagały gasić samoloty gaśnicze typu
Dromader. Można sobie wyobrazić, jakie koszty generuje
każda taka akcja.
Wypalanie traw, jak podkreśla straż, jest niedozwolone i zagrożone karą. Sprawca
może zostać ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego
zagrożenie dla życia, zdrowia
czy mienia – karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10
lat. Dodatkowe sankcje grożą
za doprowadzenie do czyjejś
śmierci – nawet do 12 lat więzienia.

„

Przypominamy
po raz kolejny,
że pożary traw
i lasów zagrażają ludziom,
zwierzętom,
Tomasz
Szymański
budynkom, ale
przede wszystkim prowadzą do
całkowitej degradacji środowiska.
A przecież znajdujemy się także
w bardzo trudnych warunkach
związanych z panującą pandemią
koronawirusa.
Strażacy są też
zaangażowani do
nowych działań
związanych z tym
zagrożeniem.

„
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Czy ekogroszek jest ekologiczny?
Wyniki badań na przykładzie kotła retortowego o mocy 23 kW
Postanowiliśmy sprawdzić, czy i jak ekologiczny jest ekogroszek,
a mówiąc prościej - czy palenie w kotle CO ekogroszkiem jest ekologiczne, nawet jeśli dany kocioł ma certyfikat 5 klasy i ECODESIGN.
Jaka jest różnica w ekologiczności między kotłem na ekogroszek/
miał a kotłem pelletowym.
5 KLASA I ECODESIGN
Co oznacza, że kocioł CO posiada
certyfikat 5 klasy i ECODESIGN?
Oznacza to, że egzemplarz kotła został
przebadany w certyfikowanym laboratorium i spełnia on wymogi normy
PN-EN 303-5:2012 oraz dyrektywy
ECODESIGN.
Przekładając to na prosty język,
można powiedzieć, że taki kocioł
w warunkach laboratoryjnych, na wyselekcjonowanym paliwie, po ustabilizowaniu pracy, w czasie 6-godzinnego
badania mieści się w dopuszczalnych
granicach emisji tlenku węgla (CO).
BADANIE LABORATORYJNE I W KOTŁOWNI
Należy jednak zwrócić uwagę czy
i czym się różni badanie, a w zasadzie
emisja CO w warunkach badawczych
od emisji w warunkach realnych, eksploatacyjnych w kotłowni.
Badanie jest prowadzone na mocy
maksymalnej (znamionowej) i mocy
minimalnej (30% mocy znamionowej). Przyjmuje się, że kocioł z mocą
maksymalna pracuje 15% czasu całkowitego ogrzewania, a 85 % pracuje
z mocą minimalną.

Kocioł w „realu” pracuje z mocą
znamionową od rozpalenia po zbliżenie się temperatury kotła do temperatury zadanej, po czym wchodzi
zwykle w modulację, a moc minimalną osiąga po osiągnięciu temperatury zadanej lub zbliżeniu do tej
temperatury.
Warto wiedzieć, że kotły na ekogroszek nie są pełnymi automatami
od rozpalania po wygaszanie, automatycznie nie startują i same się
nie wygaszają - ściśle mówiąc są to
półautomaty.
Kotły węglowe nazywane automatycznymi niezależnie od konstrukcji
paleniska (retortowe, szufladowe
czy rynnowe) nie są pełnymi automatami, ani na paliwie węglowym,
ani przy spalaniu pelletu, jeśli producent dopuszcza takie paliwo.
Zwykle palą po rozpaleniu tak
długo, ile jest paliwa w zasobniku lub jeśli dosypie się paliwa,
to nie dłużej, niż kocioł może
pomieścić popiołu i żużla, utrzymując ogień na palenisku. Taki
okres nieprzerwanego palenia
przeciętnie trwa 4-7 dni.

STAN PODTRZYMANIA
Kotły na ekogroszek i miałowe - nawet te z certyfikatami - po osiągnięciu
temperatury zadanej kotła wchodzą
w tak zwany stan podtrzymania. Jest
to stan niekontrolowanego spalania,
spalania z niedomiarem tlenu, mający
na celu obniżenie temperatury kotła.
Automatyczny kocioł węglowy
w czasie doby wcale nie pracuje 15%
ogólnego czasu, a z mocą minimalną
- 85%. Z reguły jest to dużo mniej zwykle w przedziale 30-50% na dobę,
reszta to praca w fazie podtrzymania.
Dla przykładu, dom po powierzchni
160-200 m2 ma średnie zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 4-7 kilowatów, a więc zużycie opału wynosi
3-5 ton w sezonie grzewczym.
Zwykle w takim domku jest kocioł
o mocy około 20 kW. Licząc średnie
ważone udziały - 15% z mocy 20 kW
i 85% z mocy 30% - daje nam wynik
8,1 kW średniej mocy.
Potwierdza to, że przeciętny automatyczny kocioł o mocy 20 kW musi
wejść w stan podtrzymania, ponieważ
jego moc minimalna 30% jest na poziomie 6 kW.

Jak poprawić
stan powietrza?
Ekspert radzi
Dopuszczenie do
sprzedaży kotłów,
które posiadają certyfikaty ekologiczności w sposób istotny
nie poprawi stanu powietrza, jeśli nie będzie sprzężenia zwrotnego i weryfikacji,
czy te kotły po zamontowaniu rzeczywiście czysto palą i czy spełniają normy.
To, czy w rzeczywistości kocioł
ma szanse spełnić wymagania
norm, zależy nie od tego, czy ma
certyfikat, lecz od kilku innych
faktów:
•
typu i jakości stosowanego paliwa, a tu nie mamy norm na opał węglowy, za to są normy dla pelletu
•
odpowiedniego wyregulowania
dla danego paliwa i mocy z użyciem analizatora spalin, gdyż nie ma możliwości
wyregulowania kotła „na oko”.
Stare przysłowie mówi: lepszy wróbel
w garści, niż gołąb na dachu. Zatem,
lepsza jest spełniona 4 klasa emisji spalin, niż niespełniona klasa 5.
Moim
skromnym
zdaniem,
w celu szybkiej poprawy stanu powietrza powinniśmy:
•
ustawowo zmusić do szybkiej
wymiany "kopciuchów" - szczególnie
tych z widocznym dymem z komina - takie kotły powodują największy smog. Jeśli kocioł produkuje smog, należy zgłosić
ten fakt do urzędu, który wydaje administracyjny nakaz na dostosowanie w ciągu
miesiąca
•
zaprzestać dotowania wszelkich
kotłów węglowych, nawet automatycznych
•
wprowadzić dotacje na modernizacje istniejących kotłów, polegającą
na montażu do kotła palnika pelletowego
z certyfikatem 5 klasy. Dotacja na poziomie 5-6 tysięcy złotych niemal pokrywa
koszty automatyzacji kotła z przejściem
na ekologiczne paliwo odnawialne. Jest
to szybka ścieżka prowadząca do poprawy stanu środowiska za niewielkie pieniądze. Taka adaptacja jest realizowana
z 8% VAT.
•
na wzór rozwiązań niemieckich
należy powołać służby do weryfikacji czystego spalania - tam działają kominiarze
w funkcji urzędnika. Tym służbom zgłasza się "kopciuchy", a one wydają decyzję administracyjną dostosowania źródła
ciepła do panujących wymogów.
Jeśli ktoś wątpi w prawdziwość podanych tez, można skontaktować się ze
środowiskiem naukowym, jak też zlecić
instytutowi lub certyfikowanym laboratorium wykonanie stosownych badań.

Wykres przedstawiający emisję przykładowego kotła retortowego na ekogroszek o mocy znamionowej 23 kW w fazach palenia z podmuchem
oraz w fazie podtrzymania. Należy zwrócić uwagę na dynamikę i skalę przekroczeń emisji powyżej wszystkich dopuszczalnych norm: zarówno dla
5 klasy, gdzie próg jest na poziomie 500 mg/m3, klasy 4 na poziomie do 1000 mg/m3 oraz klasy 3 - emisja do 3000 mg/m3 wg PN-EN 303-5:2012.

Jak widać z powyższego wykresu, w stanie podtrzymania automatyczne kotły węglowe mają emisję CO na
poziomie 7000-12000 mg/m3, a więc nie mieszczą się w żadnych klasach przewidzianych normą, choć zdawało by się, że palą czysto, bo żadnego dymu nie zobaczymy, ani w fazie palenia z podmuchem, ani w fazie
podtrzymania. Z zewnątrz nie ma możliwości oceny stanu jakości palenia.

Z tego jasno wynika, że automatyczne kotły węglowe
trują środowisko przez większą część doby!
Inaczej wygląda emisja w typowych kotłach pelletowych, które są pełnymi automatami. Same się rozpalają, pracują dostosowując moc do zapotrzebowania na ciepło, a gdy mieszkanie jest dogrzane, termostat daje
sygnał do sterownika, aby wygasił kocioł. Wówczas kocioł nie emituje ani gazów, ani pyłów. Dodatkowo jest
to paliwo odnawialne z tak zwaną zerową emisją CO2.
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Od ponad 10 lat zajmuję się techniką cieplną i prowadzę firmę produkującą palniki pelletowe dla producentów kotłów CO, służące jako
źródła ciepła w certyfikowanych
kotłach na pellet, jak też służące
do modernizacji (automatyzacji)
istniejących kotłów na paliwa stałe oraz jako zamienniki palników
olejowych. Posiadamy własne laboratorium, gdzie testujemy palniki i kotły CO pod względem emisji związków i pyłów na zgodność
z normą PN-EN 303-5:2012 i dyrektywą ECODESIGN.
Wiesław Skiepko
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

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%

WANIE
DOFINANSOWANIA!
DO WAPNO
niu!
Pomagamy w

www.rafpol.eu

WYSOKOREAKTYWNY
NAWÓZ GRANULOWANY

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

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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wydarzenia

Laureaci konkursu powiatowego
na najładniejszą pisankę
Rafał Banaszek

S

ześcioro dzieci z powiatu włoszczowskiego zostało nagrodzonych w konkursie plastycznym na najpiękniejszą pisankę wielkanocną, który zorganizowało Starostwo
Powiatowe.

Pomysłodawczynią
konkursu
była członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta. Chciała w ten sposób przypomnieć dzieciom zwyczaj
własnoręcznego robienia pisanek
wielkanocnych oraz zachęć je razem z całymi rodzinami do twórczej
pracy. Zadaniem uczestników było
przygotowanie dowolną techniką

plastyczną wydmuszki lub jajka –
były więc jajka malowane, oklejane
kolorowymi nitkami, bibułką.
Prace oceniano w dwóch kategoriach: praca indywidualna dziecka
oraz zbiorowa (rodzinna). Organizatorzy postanowili nagrodzić
wszystkich uczestników konkursu. Byli nimi: Julia Lubaś z mamą

z Bieganowa, Klaudia Rajca również z Bieganowa, Rafał Majecki
z babcią z Kluczewska, Karol Dobrzański z Czostkowa, Ksawery
Frączek z Mieczyna oraz Szymon
Solecki z Włoszczowy. 20 kwietnia
wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe. Dostarczyła je osobiście do domów laureatów Małgorzata Gusta.

© Rafał Banaszek

Targowisko otwarto 24 kwietnia.

Po 6 tygodniach
otwarto targowisko
Rafał Banaszek

24

kwietnia, po
6 tygodniach
przestoju, powrócił
handel na miejskim
placu targowym. Na
razie dla artykułów
rolno-spożywczych.

© archiwum prywatne

Julia Lubaś z Bieganowa.

© Rafał Banaszek

Klaudia Rajca z Bieganowa.

© archiwum prywatne

Szymon Solecki z Włoszczowy.

© Rafał Banaszek

Rafał Majecki z Kluczewska.

© archiwum prywatne

Ksawery Frączek z Mieczyna.

© Rafał Banaszek

Karol Dobrzeński z Czostkowa.

Można handlować nieprzetworzonymi produktami rolnymi, w tym między innymi
owocami, warzywami oraz
sadzonkami drzew, krzewów,
kwiatów czy nasionami.
Urząd Gminy we Włoszczowie apeluje o zachowanie
obowiązujących zasad sanitarnych, w tym dystansu
pomiędzy sobą podczas zakupów, liczby osób przy straganie, konieczności zakrywania ust i nosa, posiadaniu
rękawiczek ochronnych oraz
środków do dezynfekcji.
Przypominamy, że zgodnie
z obowiązującymi zasadami
na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi
liczba punktów handlowych
pomnożona przez 3. Jeśli na
przykład na targowisku będzie 20 takich punktów, to na
jego terenie może przebywać
w jednym momencie maksymalnie 60 klientów. Wszystkie
ograniczenia są podyktowane
dbałością o zdrowie mieszkańców, sprzedawców i klientów – informuje Urząd Gminy.
Targowisko we Włoszczowie zamknięto 16 marca. Po
6 tygodniach zostało otwarte.
Na razie tylko dla sprzedawców warzyw i owoców.
29
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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.
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785 722 981

REKLAMA

Ceny
Przedsprzedaży
od

3800
zł/m2

„

We Włoszczowie powstanie osiedle NOWY MŁYN. W bliskiej
odległości od centrum przy ulicy Młynarskiej 19 w miejscu dawnego
młyna zbożowego wybudujemy budynek wielorodzinny
z mieszkaniami 2, 3 i 4 pokojowymi od 35 m2 do 65 m2, z lokalami usługowymi
w parterze, halą garażową i komórkami lokatorskimi.
Atutem inwestycji będzie przede wszystkim lokalizacja oraz niepowtarzalny
charakter inwestycji nawiązującej do włoszczowskiego młyna zbożowego z lat
60 ubiegłego wieku.”
Iwona Wielgus
Lwy Inwestycje Deweloper

+ 48 693 000 150
Moja gazeta lokalna
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rozmaitości
Krzyżówka nr 12

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.

Zwycięzca krzyżówki nr 11

1. Jaka wieś znajduje się za Olesznem?
2. Jak będzie się nazywać osiedle we
Włoszczowie, które buduje za parafią
błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego Bartłomiej Sinkiewicz?
3. Firma, która buduje dwa wiadukty
nad Centralną Magistralą Kolejową
w Koziej Wsi i Motycznie.
4. Jaka droga krzyżowa miała się odbyć 3 kwietnia wieczorem z Włoszczowy do Piekoszowa?
5. Jaką platformę założyła 1 kwietnia gmina Włoszczowa? Nie mylić
z… obywatelską.
6. Zespół ludowy z Kwiliny.
7. Włoszczowska firma, która przebudowuje rynek w centrum miasta.
8. Nad jakim słynnym wodospadem
dzieje się akcja najnowszej powieści
miłosnej Ewy Napory z Kluczyc?
9. Z jakiej miejscowości gminy
Włoszczowa pochodzi Marianna Stolarska, która 2 kwietnia skończyła
100 lat?
10. Włoszczowska drukarnia prowadzona przez Michała Staniaszka.
11. Jak nazywał się pierwszy przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego po utworzeniu samorządów w 1990 roku?

© Rafał Banaszek

Kolejna książka o miłości
Ewy Napory z Kluczyc
„Zakochana Meghan nad Wodospadem Niagara'” – taki tytuł
nosi najnowsza książka napisana przez Ewę Naporę, pisarkę z Kluczyc. Jest to druga jej
proza o tematyce miłosnej. Promocja książki artystki z gminy
Secemin odbędzie się po zakończeniu epidemii.

Konkurs urodzinowy

© Rafał Banaszek

Kinga Chudobska z Pilczycy odgadła prawidłowo hasło krzyżówki w marcowym
numerze, które brzmiało: koronawirus. Została wylosowana spośród czterech czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Dominika Kołton,
Zbigniew Kaczmarek i Wioletta Zbierańska-Kamińska. Dziękujemy.

Pan Tadeusz przedstawia
„Co powie ksiądz,
jak się uderzy?"

Ksiądz
proboszcz
naprawia płot
na plebanii.
Jego pracy
przygląda się
od dłuższego
czasu młody chłopiec. Po godzinie
ksiądz pyta go: - Chłopcze, czemu
stoisz i tak mi się przyglądasz?
Lubisz naprawiać ogrodzenia? Nie - odpowiada chłopiec. - To o co
chodzi? - zagaduje ksiądz. - Bo chcę
zobaczyć, co ksiądz proboszcz powie,
jak się uderzy młotkiem w palec"...
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26 kwietnia
2019 r. ukazał
się
pierwszy
numer mojego
miesięcznika
- w niedzielę
minął równy
rok. Z tej okazji
ogłaszam konkurs
urodzinowy. Pytanie brzmi: który z artykułów i filmów miał najwięcej
wyświetleń w ostatnim roku? Nagrodę wygra pierwsza osoba, która
udzieli prawidłowej odpowiedzi,
wysyłając maila na adres: redakcja@moja-gazeta.com.pl.

Kącik kulinarny
Pierogi z mięsem i kapustą

Krystyny Kozłowskiej ze Skorkowa
Ciasto: mąka - 1 kg, jajko - 1 szt., olej - 2 łyżki płaskie
woda ciepła - ok. 1 szklanka, szczypta soli.
Z podanych składników zagnieść ciasto, rozwałkować
na cienkie placki i szklanką wykrawać krążki.

Moja gazeta lokalna

Już po Wielkanocnych Świętach
Mówią, że takich nie było
Nikt z najstarszych nie pamięta
I nikomu się nie śniło.
Był baranek i zajączek
Teraz zgony, trup się ściele
Kwarantanna, ludzie w domach
Ksiądz jak palec sam w kościele.
Chrystus z krzyżem na Golgotę
A my przy nim, lecz myślami
Jajek nie święcą w sobotę
W domach święciliśmy sami.

Wierzymy w Twe zmartwychwstanie
Lecz tysiące nas umiera
Czy ktoś żywy pozostanie?
Śmierć nadzieję nam odbiera.

© Rafał Banaszek
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.

Wydawca: RAF-MEDIA Rafał Banaszek
Czostków 83A, 29-105 Krasocin
NIP: 6561836762
tel. 579 017 637
redakcja@moja-gazeta.com.pl
www.moja-gazeta.com.pl

"Święta, jakich nie było"

Kiedyś mędrcy szli ze wschodu
Gdy się Chrystus miał narodzić
Dziś wirus przybył w koronie
By śmiertelnie nas ugodzić.

Składniki i wykonanie:

Farsz: kapusta kwaszona - 1,4 kg, mięso wieprzowe
ugotowane - 1 kg, cebula - 3 szt., wegeta, sól, pieprz, olej.
Kapustę ugotować i cienko poszatkować nożem.
Mięso zemleć w maszynce. Cebulę pokroić w kostkę
i usmażyć na oleju. Cebulę, kapustę, mięso dokładnie
razem wymieszać, dodać sól,
wegetę i pieprz, wymieszać.
Gotowy farsz nakładać na
środek krążka, zlepiać pierogi.
Pierogi gotujemy we wrzącej i osolonej
wodzie około 4 minuty.

Czesław Syrek

Prowadziłeś ród Dawida
Kiedyś przez Czerwone Morze
Prowadź nas do ocalenia
Błagamy Cię, Panie Boże.
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