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Rafał Banaszek

Apel władz o oddawanie 
krwi i osocza s. 3    

Burmistrz podsumowuje 
trudny 2020 rok

Szkoła w Komornikach
radzi sobie s. 10-11 

W  numerze

T0 już ostatni numer mojego 
czasopisma w tym roku, roku 

specyficznym, jakiego jeszcze ni-
gdy nie przeżywaliśmy. Szanowni 
Państwo, na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia i Nowy Rok 
życzę moim czytelnikom zdrowia, 

które w obecnych czasach 
nabiera szczególnego znacze-
nia, szczęścia i miłości, które 
podnoszą na duchu w trudnych 
chwilach i dają nadzieję na 
lepsze jutro, więcej zgody 
i życzliwości. Jeszcze będzie 
cudownie i normalnie. Nadrobi-
my wszystko. Z taką nadzieją 
wejdźmy w Nowy 2021 Rok!       

Odnowione drzwi
gotyckie kościoła s. 15

Sołectwo Pniaki ma
swój wodociąg s. 18 

s. 6-7    

Włoszczowa błyszczy świąteczną 
iluminacją. Miasto wygląda bajkowo 

Rafał Banaszek

Efektowne iluminacje świąteczne w mieście przyciągają mieszkańców.

Od miesiąca włoszczowskie ulice i place ozdabia świątecz-
ne oświetlenie. Iluminacje, jak co roku, wyglądają bardzo 

efektownie. Szczególnie zjawiskowo wygląda centrum miasta.  

© Rafał Banaszek

Aranżacje można podziwiać 
w miejscach reprezentacyjnych, 
na głównych traktach, placach, 
osiedlach, czy w centrum miasta.

Mimo  zaciskania budże-
towego pasa z powodu pan-
demii koronawirusa  Włosz-
czowa nie zrezygnowała ze 
świątecznej iluminacji, aby 
podtrzymać tradycję Bożego 
Narodzenia i z nadzieją witać 
nowy rok – napisano na stro-
nie internetowej gminy. 

Warto wybrać się przede 
wszystkim na zmodernizo-
wany rynek na Placu Wolno-
ści, gdzie w tym roku pojawi-
ło się kilka nowych aranżacji 
świetlnych. Prezentują się bar-
dzo okazale i aż się proszą, aby 
zrobić sobie przy nich pamiąt-
kowe zdjęcie.

Chcemy dać mieszkańcom 
Włoszczowy w tym trudnym 
czasie chociaż odrobinę świą-
tecznej atmosfery, klimatu Bo-
żego Narodzenia i nadziei na 
nadchodzący rok - podkreśla 
burmistrz Grzegorz Dziubek.

i 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2021 Roku 

życzą

Zarząd i Rada Nadzorcza
22 grudnia w samo po-

łudnie odbędzie się 
uroczyste otwarcie obwodnicy 
południowej Włoszczowy. To 
najbardziej wyczekiwana in-
westycja roku, na którą miesz-
kańcy czekają od ponad 40 lat 
- relację z otwarcia zamieścimy 
w styczniowym numerze.

22 grudnia wielkie 
otwarcie obwodnicy

© Rafał Banaszek

POWIAT

WŁOSZCZOWA

KLUCZEWSKO
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powiat włoszczowski

Dwie drogi powiatowe Międzylesie-Motyczno oraz Kluczew-
sko-Kozia Wieś zyskały nowe nawierzchnie po budowie wia-

duktów kolejowych nad Centralną Magistralą Kolejową.

Rafał Banaszek

Wyremontowano 10,5 kilometra dróg powiatu 
zniszczonych przy budowie dwóch wiaduktów 

Odbiór wyremontowanej drogi w Międzylesiu: (od lewej) Łukasz Karpiński, 
Norbert Gąsieniec, Paweł Macherski i Grzegorz Rzepiela.

Rafał Banaszek

Przed Świętami Bożego Narodzenia zakończy się 
remont Hospicjum stacjonarnego we włoszczow-

skim szpitalu. Na czas prac pacjentów przewieziono 
na oddział pediatryczny. 

Od lewej: Dariusz Czechowski, Leszek Orliński, Rafał Krupa, Rafał Jordan i Łukasz Karpiński.

Przed świętami pacjenci hospicjum 
wrócą do odnowionych pomieszczeń

© Starostwo Powiatowe

odebrano jeszcze dłuższy odcinek 
o długości 8,4 kilometra - z Ko-
ziej Wsi aż do drogi wojewódzkiej 
w Kluczewsku. 

Na wyremontowanej drodze za wiaduktem w Koziej Wsi: (od lewej) Łukasz Karpiń-
ski, Dariusz Czechowski, Małgorzata Gusta, Ireneusz Gliściński i Rafał Pałka.

© Rafał Banaszek

cowy ponad 2-kilometrowego 
odcinka wyremontowanej drogi 
z Motyczna do drogi wojewódz-
kiej 742 w Międzylesiu. 3 grudnia 

W ramach inwestycji zosta-
ły wymienione drzwi wejściowe 
przeciwpożarowe, poszerzono 
wszystkie drzwi do sal dla ła-
twiejszego transportu chorych, 

Remont obu dróg powiatowych 
polegał na odtworzeniu nawierzch-
ni asfaltowej, która została znisz-
czona podczas budowy wiaduktów 
drogowych w Koziej Wsi i Motycz-
nie. Inwestycję zrealizowała firma 
Nowak-Mosty z Dąbrowy Górni-
czej, której podwykonawcą była 
włoszczowska firma Dukt. I co naj-
ważniejsze - samorządu powiato-
wego nic to nie kosztowało.

To był wspaniały prezent na 
Mikołaja dla mieszkańców gmin 
Kluczewsko i Włoszczowa. 26 
listopada odbył się odbiór koń-

© Rafał Banaszek

Hospicjum w remoncie.
© Rafał Banaszek

pomiędzy salami i korytarzami 
zlikwidowano stare okna i wsta-
wiono nowe, wymieniono część 
instalacji elektrycznej, kończą się 
prace ogólnobudowlane, to jest 
tynkowanie ścian i układanie pły-
tek. Wykonawcą jest włoszczow-
ska firma Rafkarl Rafała Jordana.

Na czas remontu pacjentów ulo-
kowano na oddziale pediatrycz-
nym. Przed świętami mają wrócić 
do odnowionego hospicjum. Cała 
inwestycja pochłonie ponad 100 
tysięcy złotych, z czego około 90 
tysięcy przekazało Starostwo Po-
wiatowe, resztę pokryje Włosz-
czowskie Stowarzyszenie Opieki 
Paliatywnej.

© Starostwo Powiatowe



Moja gazeta lokalna  3

powiat włoszczowski

Rafał Banaszek

Zbigniew Koniusz przekazuje promesę Dariuszowi Czechowskiemu. 

Przekazane środki pochodzą 
z rezerwy celowej budżetu państwa 
i zostaną przeznaczone na ulepsze-
nie bazy do tlenoterapii pacjentów 
z koronawirusem.

Powstaną i wyremontowane zo-
staną 153 stanowiska tlenowe na 

Władze powiatu apelują do mieszkańców 
o honorowe oddawanie krwi i osocza

Rafał Banaszek

Jak powszechnie wiadomo, oso-
cze ozdrowieńców jest obecnie je-
dynym lekiem w walce z korona-
wirusem. Rosnąca liczba chorych 
spowodowała drastyczny spadek 
zapasów osocza w szpitalach. 

Dlatego władze powiatu 
włoszczowskiego zachęcają 
wszystkich ozdrowieńców, jak 
również pozostałych mieszkań-
ców do wsparcia służby zdrowia 
w walce z Covid-19.

Każdy, kto odda osocze, otrzyma 
w prezencie od starostwa zestaw 
środków ochrony osobistej w po-
staci 50 maseczek ochronnych, 50 
par rękawiczek i przyłbicy. 

Pod koniec marca 2021 roku 
spośród wszystkich uczestników 
akcji zostaną rozlosowane do-

Pół miliona złotych od 
wojewody na tlenoterapię

500 tysięcy złotych otrzymał Szpital imienia Jana 
Pawła II we Włoszczowie od wojewody na 

modernizację i rozbudowę instalacji tlenowej.

© Rafał Banaszek

© Urząd Wojewódzki Kielce

Rafał Banaszek

Powstanie nawierzchnia asfaltowa 
o szerokości 4 metrów z mijankami 
oraz zjazdy z kruszywa. Zostanie rów-
nież utwardzone pobocze, a istniejący 

Będzie nowa droga z Jeżowic 
w kierunku Łachowa

2 grudnia w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie 
podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej 

w Jeżowicach o długości około 1,2 kilometra.  

sześciu oddziałach, które zostaną 
na stałe w naszym szpitalu. 

Promesę odebrali 26 listopada 
w Urzędzie Wojewódzkim starosta 
Dariusz Czechowski, skarbnik powia-
tu Agnieszka Górska i dyrektor Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej Rafał Krupa.

przepust pod drogą będzie wyremon-
towany. Przebudowa drogi w Jeżo-
wicach w kierunku Łachowa ma się 
zakończyć do 31 sierpnia 2021 roku. 

datkowo trzy termometry bez-
dotykowe o wartości 250 zło-
tych każdy.

Osocze można oddawać w Re-
gionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kiel-
cach przy ulicy Jagiellońskiej 66 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7-13. 

Więcej informacji można uzy-
skać pod numerem telefonu 41 
335 94 01 lub 41 335 94 40, ewen-
tualnie poprzez e-mail: sekreta-
riat@rckik-kielce.com.pl.

Przypomnijmy, że osocze może 
być pobrane od ozdrowieńca po 
18 dniach od zakończenia przez 
niego izolacji i co najmniej 28 dni 
od ustąpienia objawów zakażenia 
Covid-19. Łukasz Karpiński i Małgorzata Gusta zachęcają do udziału w akcji.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zwraca się z gorącym 
apelem do społeczeństwa o honorowe oddawanie krwi. 

Chcąc zachęcić ozdrowieńców do przekazania swojego oso-
cza, samorząd będzie fundował upominki. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy mieszkańcom Powiatu Włoszczowskiego

zdrowia, spokoju, radości 
oraz ciepłej, rodzinnej atmosfery.

A w Nowym 2021 Roku wielu sukcesów,
zadowolenia z podjętych wyzwań,

optymizmu i energii do realizowania 
własnych planów i spełnienia marzeń.

Przewodniczący                         
Rady Powiatu                           
Zbigniew                                  
Matyśkiewicz

Starosta
Włoszczowski

Dariusz
Czechowski                         

https://www.youtube.com/watch?v=riuflTlUPAw
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REKLAMA

REKLAMA
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DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!

Włoszczowa
ul. Sobieskiego 26a

Zapraszamy

REKLAMA

REKLAMA
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gmina włoszczowa

Rafał Banaszek

W trudnym roku koronawirusa gmina Włoszczowa zrealizowała wielkie 
inwestycje, które przejdą do historii. Podsumowujemy 2020 rok  

Epidemia koronawirusa, która dotknęła cały kraj i świat 
w 2020 roku, nie zatrzymała inwestycji w 20-tysięcznej 

gminie Włoszczowa. Przypominamy najważniejsze z nich, 
które będą służyć mieszkańcom przez kolejne dziesięciolecia. 

Nie ulega wątpliwości, że Włosz-
czowa wypiękniała w ostatnich 
latach. Ozdobą miasta stały się 
między innymi zrewitalizowany 
rynek na Placu Wolności - jeden 
z piękniejszych w województwie 
świętokrzyskim, osiedla mieszka-
niowe (Brożka, Armii Krajowej, 
przy ulicy Wiśniowej), czy naj-
większa w regionie nowoczesna 
strefa aktywnego wypoczynku 
przy pływalni Nemo.  

Wielką metamorfozę przeszła 
zabytkowa XIX-wieczna pleba-
nia parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w rynku. 
Dobiega końca rozbudowa Domu 
Kultury o mały amfiteatr ze sce-
ną i salą taneczną. Większość in-
westycji niestety nie można było 
otworzyć uroczyście i udostęp-
nić mieszkańcom do korzystania 
z powodu panującej epidemii.  

To wszystko było możliwe do 
zrealizowania dzięki wielkiemu 
projektowi rewitalizacji miasta, 
który objął w sumie 12 inwestycji, 
na które gmina Włoszczowa pozy-
skała ponad 13,5 miliona złotych 
dofinansowania z Unii Europej-
skiej oraz około 1,8 miliona dota-
cji z budżetu państwa. Całkowita 
wartość projektu wyniesie prze-
szło 22,6 miliona złotych. 

© Rafał Banaszek

Najbardziej widoczna inwestycja roku - zmodernizowany we wrześniu rynek na Placu Wolności, który kosztował ponad 2 miliony złotych.

Priorytetem od lat jest nad-
rabianie zaległości w gospodar-
ce wodno-ściekowej w gminie. 
W mijającym roku Włoszczowski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
wybudował za 2,5 miliona złotych 
oczekiwany od wielu lat wodo-
ciąg w Gościencinie i obu Silpiach 
wraz z nowoczesnym ujęciem 
wody. Obecnie kończy też budowę 
wodociągu Motyczno-Międzyle-
sie, gdzie na bieżącą wodę miesz-
kańcy czekali od około 50 lat.

W tym roku postawiono też na 
usprawnienie gospodarki odpa-
dami komunalnymi. Na wysypi-
sku Kępny Ług postępuje budo-
wa nowoczesnej hali rozładunku 
i przetwarzania zmieszanych od-
padów komunalnych wraz z wy-
twarzaniem paliwa alternatyw-
nego. Inwestycja ma pochłonąć 
około 11 milionów złotych.

Nie zapomniano też o zada-
niach drogowych. Za ponad 1 
milion złotych wyremontowano 
osiedlowe uliczki - Południową, 
Spokojną i Polną. Dzięki wsparciu 
gminnego samorządu kierowcy 
pojadą przed świętami tak długo 
wyczekiwaną obwodnicą miasta 
oraz rondem na skrzyżowaniu 
ulic Sienkiewicza, Młynarskiej 
i Głowackiego. Z nowej drogi cie-

szą się już od wiosny podróżujący 
przez Bebelno do Radkowa. 

Mimo zamrażania gospodar-
ki w gminie Włoszczowa nie za-
trzymał się żaden plac budowy, 
nawet najmniejszy. Otwartą stre-
fę aktywności mają mieszkańcy 
Czarncy, a przedszkolaki z Kurze-
lowa bajkowy plac zabaw. Gmina 
Włoszczowa nie zapomniała też 
o powiatowym szpitalu, wspiera-
jąc go na miarę swoich możliwości 
oraz o lokalnych przedsiębiorcach 

poszkodowanych przez Covid-19, 
wprowadzając pierwszy w powie-
cie pakiet pomocowy dla firm.    

To wszystko pokazuje, że jak na 
bardzo trudny rok, który pokrzy-
żował wszystkim wiele planów, 
samorząd gminny poradził sobie 
w nowych realiach, w których 
przyszło nam żyć. Włoszczowa, 
można powiedzieć, wyszła zwy-
cięsko z tej „bitwy” i dalej podąża 
w kierunku dobrych zmian, żeby 
mieszkańcom żyło się lepiej.

pomyślności.
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gmina włoszczowa

W trudnym roku koronawirusa gmina Włoszczowa zrealizowała wielkie 
inwestycje, które przejdą do historii. Podsumowujemy 2020 rok  

Jesienią zakończyła się budowa imponującej strefy aktywnego wypoczynku dla mieszkańców przy basenie.
© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

35 laptopów 
do zdalnej nauki

7 grudnia Grzegorz Dziu-
bek przekazał na ręce 

dyrektorów szkół 35 zesta-
wów komputerowych dla 
uczniów, którzy nie mają 
odpowiedniego sprzętu 
w domu do zdalnej nauki. 

To efekt pozyskania przez 
gminę ponad 90 tysięcy złotych 
dofinansowanie na zakup sprzę-
tu komputerowego dla uczniów 
i nauczycieli w ramach projektu 
„Zdalna szkoła+". 

Dzięki temu udało się zakupić 
35 laptopów, które trafią bezpo-
średnio do szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę, 
w tym także do uczniów z rodzin 
wielodzietnych. Każda z placó-
wek otrzymała po siedem sztuk. 
Jak mówili dyrektorzy, te kom-
putery bardzo się przydadzą. 

Po zakończeniu zdalnej na-
uki i powrocie do stacjonar-
nego nauczania sprzęt będzie 
dalej wykorzystywany przez 
szkoły. 

Kurzelów pamiętał 
o rocznicy pacyfikacji

Rafał Banaszek

Ponad 3 miliony złotych pochłonie rozbudowa Domu Kultury.

Grzegorz Dziubek przekazuje laptopy 
Ewie Adrianowicz z Konieczna.

Osiedle Brożka zmieniło się nie do poznania, dzięki nowemu zagospodarowaniu przestrzeni. 

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© UG Włoszczowa

Grzegorz
DZIUBEK

„
W 2020 rok 

wkraczaliśmy 
z optymizmem, 

planami i przygo-
towani na wiel-

kie inwestycyjne 
zmiany. Jednak 

już w pierw-
szym kwartale 

roku musieliśmy 
podjąć walkę 

z ekonomicznymi 
skutkami pan-

demii. Pomimo 
trudnego roku 

zrealizowaliśmy 
wszystkie in-

westycje, które 
zaplanowaliśmy 

w budżecie.„
Wielką metamorfozę przeszła też plebania w rynku.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

27 listopada odbyły się 
obchody 77. roczni-

cy tragedii kurzelowskiej. 
Ze względu na obostrzenia 
sanitarne uroczystości 
miały skromny, symbolicz-
ny charakter.   

Rozpoczęła je msza święta 
w miejscowym kościele, którą 
odprawił ksiądz Jacek Bonio. 
Następnie delegacje złożyły 
kwiaty przy zbiorowej mogile, 
zapalono znicze oraz odczytano 
apel poległych. Gminę repre-
zentował burmistrz Grzegorz 
Dziubek z wiceprzewodniczą-
cym Rady Miejskiej Jerzym Wi-
śniewskim.
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WŁOSZCZOWA,  
UL. KILIŃSKIEGO 23 

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM

tel. 604 443 23924h

• Transport krajowy  
i zagraniczny

• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowewww.okregliccy.pl

REKLAMA

REKLAMA

SKŁAD OPON
przy  

wymianie

NOWYCH

GRATIS!!!!
opon, przekładka

czynne  
pon.-pt.  

8.00 - 18.00 

sob. 8.00-15.00BIG Raf-Gum
Nowakowski Rafał

tel. 516 505 398 WŁOSZCZOWA
UL. DĘBOWA 6

•	  IMPORT NIEMCY - BELGIA - HOLANDIA 
•	  OPONY UŻYWANE LETNIE I ZIMOWE 
•	  STAN PERFEKCYJNY
•	  UŻYWANE FELGI, ALUMINIOWE I STALOWE
•	  DUŻE ILOŚCI NOWYCH OPON LETNICH I ZIMOWYCH
•	  MAGAZYN 2500 OPON DO WGLĄDU
•	  KOMPUTEROWE WYWAŻANIE KÓŁ
•	  NOWE AKUMULATORY
•	  POMOC DROGOWA 24H
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tel. 604-360-410
Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

OFERTA:
•	więźba	dachowa
•	deski
•	 tarcica
•	elementy	palet
•	drewno	opałowe
•	pellet

tartakbebelno@interia.pl		|			www.tartakbebelno.pl

tartakbebelno

REKLAMA

OFERUJEMY

ZAPRASZAMY !

ubezp.wloszczowa10@onet.pl

722 272 224

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

Wszystko w jednym
miejscu 

Obsługujemy również 
PUNKT POCZTOWY

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

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

UBEZPIECZENIA KREDYTY

ubezp.wloszczowa@onet.pl
tel. 669 996 626, 733 669 229

NOWE BIURO 
W STARYM MIEJSCU

Dostosowane do sytuacji epidemicznej w kraju
DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW

OFERUJEMY

• zdrowotne
• komunikacyjne

• majątkowe
• firmowe

• rolne
• podróżne
• medyczne
• życiowe

Ubezpieczenia 
• kredyty

dla każdego
• gotówkowe

• konsolidacyjne
• leasingi
• pożyczki 

• pozabankowe
• chwilówki

Kredyty

FILIA
ul. Sienkiewicza 10

BIURO
ul. Kilińskiego 3A

REKLAMA
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gmina kluczewsko

Dzięki zaangażowaniu rodziców uczniów oraz 
miejscowego Stowarzyszenia Wiejskiego Wsi Ko-

morniki, mała szkoła podstawowa tętni obecnie ży-
ciem i wiele się tam dzieje.

Szkoła w Komornikach pod rządami stowarzyszenia tętni życiem i radzi sobie 
w trudnych realiach. Decyzja władz gminy Kluczewsko uratowała placówkę   

Rafał Banaszek

Od 1 września, jak pamiętamy, 
Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Ko-
morniki Nad Czarną przejęło od 
gminy Kluczewsko miejscową 
szkołę podstawową i przedszkole 
z uwagi na małą liczbę uczęszcza-
jących tam dzieci. Stowarzysze-
nie zdecydowało się poprowadzić 
Zespół Przedszkolno-Szkolny na 
dotychczasowych zasadach, czy-
li Publicznego Przedszkola oraz 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w zakresie klas 1-8. 

Stowarzyszenie i dyrekcja 
placówki przejęli nie tylko obo-
wiązki związane z nadzorem 
pedagogicznym, ale również 
z utrzymaniem budynku, który 
dzięki staraniom ojców i dziad-
ków służy tej miejscowości już 
od 60 lat. 

Od 1 września placówką w Ko-
mornikach zarządza nowy dy-
rektor, którym została Elżbieta 
Grzybek z Włoszczowy. Naukę 
prowadzą tutaj nauczyciele i wy-
chowawcy zatrudnieni na pod-
stawie przepisów Kodeksu Pracy. 
Placówka nadal działa jako szko-
ła publiczna, a nadzór pedago-
giczny nad nią sprawuje święto-
krzyski kurator oświaty.

Jesteśmy typem małej szkoły 
- łącznie z przedszkolem mamy 

Zarząd stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna: (od lewej) Monika Wyrwał, Tomasz Jambor, Bogdan Suliga, 
Anna Barańska, Joanna Uchrońska, Andrzej Motyl i Bogdan Barański.

Rodzice uczniów bardzo zaangażowali się w prace na rzecz szkoły. 
© Rafał Banaszek

© ZP-S Komorniki

65 uczniów. Utrzymanie tak 
małej szkoły jest trudne dla 
gmin. Jednak taka placówka 
ma swoje plusy - lepiej i łatwiej 
jest bowiem uczyć się w klasie 
do 10 osób. Nauczyciel ma czas 
dla każdego ucznia, zauważa 
ich wszystkich. Do każdego jest 
w stanie w ciągu godziny lek-
cyjnej dotrzeć, wytłumaczyć, 
pomóc. Szczególnie w tych trud-
nych czasach, czasach pande-
mii, docenia się wartość takich 
małych szkół – mówi Monika 
Wyrwał, prezes Stowarzyszenia 
Wiejskiego Wsi Komorniki Nad 
Czarną.  

Dzięki staraniom Urzędu 
Gminy Kluczewsko budynek 
placówki przeszedł w tym roku 
gruntowną termomodernizację. 
Wymienione zostały wszystkie 
okna i drzwi zewnętrzne, budy-
nek jest ocieplony od fundamen-
tów aż po strop, wymieniono całe 
oświetlenie na energooszczędne, 
piec i grzejniki, a także zamon-
towano pompę ciepła i panele 
fotowoltaiczne. Skala przedsię-
wzięcia była ogromna i pochło-
nęła łącznie prawie 1,2 miliona 
złotych. 

Mając piękny budynek z ze-
wnątrz aż się prosiło o odnowie-

nie i pomalowanie ścian we-
wnątrz. W związku z tym grupa 
rodziców napisała wniosek do 
Fundacji Jesteśmy Blisko we 
Włoszczowie o wsparcie finan-
sowe na pokrycie kosztów ma-
lowania korytarzy szkolnych, 
które już straszyły swoim wyglą-
dem. Stowarzyszenie otrzymało 
5 tysięcy złotych na materiały. 
Codziennie małe grupy rodzi-
ców i nauczycieli spotykały się 
popołudniami w szkole i do póź-
nych godzin doprowadzały sufi-
ty i ściany do porządku.

Malowanie sal nie było jedy-
ną inicjatywą rodziców uczniów. 
W listopadzie przy szkole po-
sadzono też specjalne odmiany 
miododajnych drzew i krzewów, 
których potrzebują pszczoły. Od-
była się też prelekcja dla dzieci 
na ten temat.

Obecnie do placówki oświato-
wej w Komornikach uczęszcza 
grupa przedszkolna „Wesoła lo-
komotywa”, która pod koniec li-
stopada miała swoje pasowanie. 

© ZP-S Komorniki
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gmina kluczewsko

Szkoła w Komornikach pod rządami stowarzyszenia tętni życiem i radzi sobie 
w trudnych realiach. Decyzja władz gminy Kluczewsko uratowała placówkę   

Grupa przedszkolna „Wesoła lokomotywa” podczas swojego pasowania.

Tak prezentuje się budynek szkoły w Komornikach po termomodernizacji, która kosztowała około 1,2 miliona złotych.
© Rafał Banaszek

Święta Bożego Narodzenia 
to czas wyjątkowy, 

niosący dobro i nadzieję.
Prosimy przyjąć na ten szczególny 

czas serdeczne życzenia, 
zdrowia, spełnienia marzeń 
oraz wszelkiej pomyślności 

w każdym dniu Nowego 2021 Roku.

Przewodniczący                         
Rady Gminy                           
Mateusz                                  
Strychalski

Wójt Gminy
Kluczewsko                           

Rafał                         
Pałka

Grupa marzy o nowym placu za-
baw z… lokomotywą. 

Klasy 1-8 uczą się zdalnie. 
Jest to trudna sytuacja dla 
wszystkich - dyrektora, gro-
na pedagogicznego, rodziców, 
a w szczególności dla uczniów. 
Jednak staramy się, aby 
uczniowie włączali się w dzia-
łania wzmacniające nauczanie 
oraz wychowanie – twierdzi 
dyrektor Elżbieta Grzybek. 

W tym celu wprowadzono 
między innymi stałe konsultacje 
przygotowujące do egzaminu 
dla klas 8. Uczniowie biorą też 
udział w różnych konkursach, 
akcjach proekologicznych i pa-
triotycznych.

We wrześniu po raz pierwszy 
wprowadzono od 4 klasy na-
ukę drugiego języka obcego - 
uczniowie uczą się już języka 
angielskiego i niemieckiego. 

Rozpoczęto przygotowania do 
nauki gry w tenisa stołowego.  

Warto nadmienić, że miejsco-
wi uczniowie mogą też korzystać 
z dowozu do szkoły. Przyjazdy 
i odjazdy musiały być tak zorga-
nizowane, aby pogodzić potrzeby 
dwóch placówek oświatowych 
z gminy Kluczewsko, dlatego 
uczniowie w Komornikach zaczy-
nają lekcje trochę wcześniej, ale 
za to wcześniej je kończą, mając 
dla siebie dłuższe popołudnie. 
W szkole działa stołówka.

Dyrekcja Zespołu Przed-
szkolno-Szkolnego dziękuje 
wszystkim, a w szczególności 
rodzicom za wielkie zaangażo-
wanie. - Bezinteresowna po-
moc rodziców jest niezwykle 
budująca i daje nadzieję na 
dalszy rozwój naszej małej, 
lokalnej szkoły – podkreśla 
Elżbieta Grzybek.

Elżbieta
GRZYBEK

„
Nasza szkoła 

stawia na indy-
widualizację pro-

cesu nauczania. 
Najważniejsze 

dla nas to wyko-
rzystanie indy-
widualnego po-
tencjału ucznia, 
wszechstronny 

rozwój i aktywi-
zacja, oferta róż-
norodnych zajęć 

dodatkowych 
oraz tworzenie 

miejsca bezpiecz-
nego i przyjazne-
go, które stwarza 

optymalne wa-
runki rozwoju 
dziecka blisko 

jego domu.„
Więcej na facebooku

Wszystkie działania szkoły można śledzić 
na facebooku placówki: www.facebook.
com/Zespół-Przedszkolno-Szkolny-
-w Komornikach-7-101569685013762).

© ZP-S Komorniki

http://www.facebook.com/Zespół-Przedszkolno-Szkolny-w Komornikach-7-101569685013762)
http://www.facebook.com/Zespół-Przedszkolno-Szkolny-w Komornikach-7-101569685013762)
http://www.facebook.com/Zespół-Przedszkolno-Szkolny-w Komornikach-7-101569685013762)
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Dania obiadowe i zupy  
w tym danie dnia: zupa 

+ II Danie w cenie 16,00 zł.
Codziennie inne danie dnia!

Dowóz lub odbiór od godz. 9:30.

ZADZWOŃ, ZAMÓW - ODBIERZ
ul. Wiśniowa 27, Włoszczowa

tel. 608 195 001

Kuchnia polska nam się kłania
z Rafaello pyszne dania!

w Pizzeri Rafaello  
Obiady Domowe

NOWOŚĆ! 

Rafaello

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA
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REKLAMA

TARTAK „OLCZYK” sp. z o.o. zatrudni 
- pracowników do obróbki maszynowej drewna
- mechaników
- elektryków
- 0peratorów wózków widłowych
Chętnych prosimy o składanie CV na e-mail: kadry@tartakolczyk.pl lub osobiście w siedzibie firmy 

ŚWIDNO 1, 29-105 KRASOCIN, tel. 41/39-17-368 lub 516-574-277   

LIDER BRANŻY DRZEWNEJ
OGŁOSZENIE
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gmina moskorzew

„
Przed nami 

rok 2021 z pla-
nami i nadzie-
jami na nowe 
przedsięwzię-

cia i konty-
nuację roz-

poczętych już 
inwestycji.  

Mamy nadzie-
ję, że Nowy 

Rok pozwoli 
zrealizować 
zaplanowa-

ny budżet 
w całości, bez 

większych 
przeszkód i na-

szych planów 
nie pokrzyżu-

je epidemia       
koronawirusa.„

Andrzej 
WALASEK

Gmina Moskorzew zrealizowała
część inwestycji z powodu pandemii 

W Damianach powstało prawie 600 metrów nowego dywanika asfaltowego na drodze gminnej.

Rafał Banaszek

Przypomnijmy ważniejsze in-
westycje. Dzięki 80-procento-
wemu dofinansowaniu z budże-
tu państwa gmina przebudowała 
w kwietniu dwie swoje drogi - 
w Moskorzewie i Damianach. 

W Moskorzewie powstał kilo-
metrowy dywanik asfaltowy za 
316 tysięcy złotych. W Damia-
nach, z kolei, przebudowano 
drogę na długości 580 metrów, 
która pochłonęła 166 tysięcy. 

Wiosną rozpoczęto montaż 
energooszczędnych lamp przy 
drodze krajowej 78 w Mosko-
rzewie. Cała inwestycja będzie 
kosztować ponad 100 tysięcy 
złotych i potrwa 3 lata. Sfinan-
suje ją w całości gmina. 

Ruszył też pierwszy etap prac 
związanych z termomoderniza-
cją dwóch szkół podstawowych 
(wartość inwestycji to 3,4 milio-
na złotych, w tym dofinansowa-
nie wyniesie 2 miliony). Prace 
zakończą się w przyszłym roku.

Gmina Moskorzew pozyskała 
ponad 800 tysięcy złotych dofi-
nansowania unijnego i wyłoniła 
wykonawcę budowy 61 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków – 

© Urząd Gminy Moskorzew

Drodzy mieszkańcy! 
Koniec roku to czas podsumowań i refleksji. 

2020 był rokiem innym, niż poprzednie, 
niezwykle trudnym dla nas wszystkich. 
Jednak nowy początek niesie nadzieję 

na lepsze jutro, w związku z tym pragniemy złożyć 
Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Mieszkańcom naszej Gminy życzymy, aby Nowy Rok 
2021 dostarczył optymizmu i energii do realizacji 
nowych wyzwań, przyniósł wiele radości i nadziei 

oraz aby spełnił wszystkie zamierzenia i plany.  
Niech ten Nowy Rok upłynie bez trosk i zmartwień 

i jak najwięcej dni wypełni szczęście, miłość 
i wzajemne zrozumienie, a przede wszystkim 

żeby nie zabrakło Wam i Waszym bliskim 
dobrego zdrowia, bo ono jest najważniejsze.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Przewodniczący 
Rady Gminy                       
Sebastian                                  
Kosowski

Wójt Gminy 
Moskorzew                           

Andrzej
Walasek

prace ziemne rozpoczną się wio-
sną przyszłego roku i potrwają 
do końca czerwca. 

Dzięki rządowemu progra-
mowi zakupiono sprzęt kom-

puterowy do zdalnej nauki dla 
uczniów Zespołu Placówek 
Oświatowych w Moskorzewie 
i Chlewicach (gmina pozyska-
ła w sumie 90 tysięcy złotych 

dofinansowania, za które zaku-
piono 38 laptopów). Skorzystali 
na tym uczniowie z rodzin wie-
lodzietnych i dzieci najbardziej 
potrzebujące.

Rok 2020 był inny dla nas wszystkich, niż poprzednie. Mimo 
to naszej gminie udało się zrealizować część zamierzonych 

celów – podsumowuje wójt Moskorzewa Andrzej Walasek.
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gmina moskorzew

Zabytkowe metalowe drzwi 
z końca XIV wieku – naj-
ważniejszy zabytek ruchomy 
w moskorzewskim kościele – 
zostały zdemontowane w maju 
i przewiezione do pracowni 
konserwatorskiej w Krakowie. 

Jak opowiada proboszcz pa-
rafii, ksiądz Zbigniew Chłosta, 
były mocno zniszczone, pokry-
te rdzą i miały liczne ubytki, 
dlatego zapadła decyzja o ich 
remoncie. Odnowione wróciły 
do parafii 20 października.

Jestem bardzo zadowolony 
z osiągniętego efektu. Każdy 
fragment drzwi został ocyn-
kowany galwanicznie i po-
malowany. Nabrały blasku 
i przywrócono ich dawny wy-
gląd – mówi proboszcz parafii.  

Ciekawostką jest fakt, że 
podczas prac renowacyjnych 
okazało się, że drzwi są młod-
sze o 10 lat, co potwierdziła 
data wybita rzymskimi cyfra-
mi, wskazująca na rok 1390.

Rafał Banaszek

Proboszcz parafii, ksiądz Zbigniew Chłosta jest zadowolony z osiągniętego efektu.

20 października wróciły do kościoła parafialnego 
w Moskorzewie gotyckie drzwi wejściowe, które 

przeszły gruntowną renowację. Przy okazji okazało się, że 
są młodsze, niż pierwotnie sądzono.

Drzwi wejściowe kościoła w Moskorzewie przed (z lewej) i po renowacji.

© Rafał Banaszek

Drzwi gotyckie kościoła w Moskorzewie 
wyremontowane. Odkryto, że są młodsze o 10 lat

Po zdemontowaniu metalo-
wej opaski, która zasłaniała 
część daty ich ufundowania, 
odkryto jeszcze jedną dziesiątkę 
rzymską, co wskazywało na rok 
1390. Do tej pory sądziliśmy, że 
drzwi są z 1380 roku, bo taka 
data była widoczna – opowiada 
ksiądz Chłosta.   

Renowacja drzwi była naj-
większą tegoroczną inwestycją 
moskorzewskiej parafii pod 
wezwaniem świętej Małgo-
rzaty. Prace konserwatorskie 
gotyckich, metalowych, dwu-
skrzydłowych drzwi wejścio-
wych kosztowały niemało, bo 
około 65 tysięcy złotych i zo-
stały dofinansowane z dotacji 
z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

W pozyskaniu tej dotacji bar-
dzo nam pomógł poseł ziemi 
włoszczowskiej Bartłomiej Do-
rywalski, za co parafia jest mu 
bardzo wdzięczna – podkreśla 
proboszcz Zbigniew Chłosta.

© Rafał Banaszek© Parafia Moskorzew
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RADEK
SKŁAD BUDOWLANY

Radków 27
tel. 502 430 825, 507 788 028

- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  - ROBOTY DROGOWE
- ROBOTY ZIEMNE  - USŁUGI BRUKARSKIE  - SKŁAD OPAŁU

P.P.H.U. 

zbiorniki na deszczówkę 
2000, 3000, 4000 litrów

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

PELLET
· SOSNOWY   
· DĘBOWY 
· BRYKIET
tel. 606 330 307
sklep@pelterm.pl  
www.pelterm.pl

NAJWYŻSZA  JAKOŚĆ!



Moja gazeta lokalna  17

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

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

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

BUDBER

REKLAMA

- PIACH BUDOWLANY
- PIACH DO WYLEWEK
- ZIEMIA OGRODOWA
- BETON TOWAROWY

- OGRODZENIA 
   BETONOWE

tel. 725 858 046
604 799 695

PIASKOWNIA 
“WOJCIECHÓW”

MAR-BET Mariusz Chruściel

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn
Ostrów 82, 29-105 Krasocin

email: wylewki.maszynowe@o2.pl

REKLAMA REKLAMA



18  Moja gazeta lokalna

gmina secemin

Tadeusz
PIEKARSKI

„
Mieszkań-

com Pniaków 
w ostatnich la-
tach z powodu 

suszy doskwie-
rał brak bieżą-
cej wody i mu-

sieli ją dowozić 
z pobliskich 

miejscowości. 
Teraz się to 

zmieni. Jest to 
jedna z ostat-
nich miejsco-

wości na te-
renie naszej 

gminy, która 
została zwodo-

ciągowana. „

Przy drodze wojewódzkiej 786: (od lewej) sołtys Brzozowy Joanna Zborowska, radna gminy Secemin Ewa Lis oraz wójt Tadeusz Piekarski. 

Rafał Banaszek

Mieszkańcy Pniaków mają wodociąg. 
Powstało 1,7 kilometra nowej sieci

Inwestycja stanowiła przedłuże-
nie sieci wodociągowej biegnącej 
w pasie drogi wojewódzkiej 786 
przez Brzozową. W ciągu miesią-
ca powstało ponad 1,7 kilometra 
nowej sieci w gminie Secemin. 

Wykonawcą była firma Ekokan-
wod z Nowego Korczyna. Inwesty-
cja pochłonęła około 270 tysięcy 
złotych i została sfinansowana w ca-
łości z budżetu gminy.  

Mieszkańcy Pniaków pokryją 
koszty wykonania przyłączy wo-
dociągowych do swoich posesji. 
Jak mówi wójt Tadeusz Piekar-
ski, wszyscy zadeklarowali chęć 
podłączenia się do głównej sieci.  

Budowa wodociągu Brzozowa-
-Pniaki była odzewem samorządu 
na wnioski mieszkańców Pniaków, 
którzy borykali się w ostatnich la-
tach z problemem braku wody 
w gospodarstwach domowych.

Po zakończeniu tej inwestycji 
gmina Secemin, jak opowiada 
wójt, zwodociągowana jest już 
praktycznie w całości - zostały 
tylko pojedyncze domy. 

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu 
zdrowia, spokoju, 

radości oraz ciepłej, 
rodzinnej atmosfery.

A w Nowym 2021 Roku 
wielu sukcesów 
i zadowolenia 

z podjętych wyzwań, 
optymizmu i energii 

do realizowania 
własnych planów 

i spełniania marzeń.

Przewodniczący                         
Rady Gminy                           
Bogdan
Wasik

Wójt Gminy
Secemin                           

Tadeusz
Piekarski

W połowie grudnia zakończyła się budowa długo ocze-
kiwanego przez mieszkańców miejscowości Pniaki   

(sołectwo Brzozowa) wodociągu dla tej miejscowości.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Samorządowcy przy drodze prowadzącej do sołectwa Pniaki.
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wydarzenia

25 dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Psarach otrzymało paczki 

Rafał Banaszek

Po raz drugi paczki mikołajkowe trafiły do 25 
dzieci – podopiecznych Ośrodka Rewalida-

cyjno-Wychowawczego w Psarach. Inicjatorką 
akcji i organizatorką zbiórki słodyczy była lo-
kalna artystka Ewa Napora.

Są postępy w leczeniu Bartka Gwiazdy. 
24-latek z Secemina powoli odzyskuje wzrok

Rafał Banaszek

Bartek Gwiazda z Secemina powoli odzyskuje wzrok. 

Przed 24-latkiem jeszcze drugi 
etap leczenia – podanie kolej-
nych 5 dawek komórek. Szansa 
na odzyskanie wzroku przez mło-
dego mężczyznę po tragicznym 
wypadku staje się realna. 

Charytatywna akcja zbiórki 
pieniędzy dla podopiecznego 
włoszczowskiej organizacji trwa 
od 10 czerwca. Bartek Gwiazda 
w wyniku wypadku stracił wzrok. 

Potrzebne było 150 tysięcy zło-
tych na przeszczep komórek ma-
cierzystych. Z pomocą ludzi wiel-
kich serc udało się zgromadzić 
ponad 120 tysięcy. 

Mieszkaniec Secemina właśnie 
zakończył pierwszy etap lecze-
nia komórkami macierzystymi 
- przyjął dotychczas 5 dawek pre-
paratu o łącznej wartości 67 ty-
sięcy złotych.  

© archiwum fundacji

Spotkanie mikołajkowe w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Psarach. Ewa Napora z Teresą Kopanicką podczas pakowania paczek ze słodyczami.
© archiwum prywatne

Akcja mikołajkowa udała się 
dzięki ofiarności darczyńców, 
to wkład wielu ludzi, którzy 

swoją hojnością, życzliwością 
wsparli moją inicjatywę. Bez-
interesowna pomoc, dobroć 

© archiwum prywatne

ludzi, to świadectwo szlachet-
ności serc. W tym roku jak 
i poprzednim ofiarność była 
przeogromna – napisała pani 
Ewa na swoim facebooku. 

Spotkanie mikołajkowe odby-
ło się 4 grudnia. Dyrekcja ośrod-
ka podziękowała darczyńcom za 
okazane serce i wręczyła podzię-
kowania oraz drobne upominki. 
Paczki rozdał dzieciom miejsco-

Jak można pomóc
1. Przekazując dowolną kwotę na lecze-
nie: Fundacja „Jesteśmy Blisko”, ulica 
Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, 
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, nr 
95 8525 0002 0000 0010 7725 0001, ty-
tuł wpłaty - Darowizna dla Bartłomieja 
Gwiazdy.
2. Biorąc udział w licytacjach charyta-
tywnych - szczegóły na stronie www.fa-
cebook.com/groups/BartekGwiazda.
3. Wpłacając pieniądze w internetowej 
zbiórce - www.siepomaga.pl/bartlomiej-
gwiazda.

Jak informuje fundacja, 
mężczyzna lepiej widzi na lewe 
oko, a na prawe, na które nie 
widział zupełnie nic, ma lep-
sze poczucie światła i dostrze-
ga cień poruszającej się dłoni 
- potrafi wskazać kierunek gó-
ra-dół. Przed nim jeszcze dłu-
ga droga do odzyskania pełnej 
sprawności…

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim za okazałą pomoc. Dzię-
ki ludziom dobrej woli Bar-
tek ma szanse na odzyskanie 
wzroku – mówi Mariola Wój-
cik, siostra Bartka.

Leczenie komórkami macierzystymi podopiecznego 
Fundacji Jesteśmy Blisko - Bartka Gwiazdy z Se-

cemina przynosi oczekiwane rezultaty. 

wy przedsiębiorca i sponsor Ra-
dosław Furmańczyk, właściciel 
firmy Importzusa.pl. W podzię-
kowaniu za prezenty podopiecz-
ni ośrodka przygotowali reper-
tuar świąteczny. 

Na zakończenie tego niezwy-
kłego spotkania dzieci wręczyły 
gościom samodzielnie wykona-
ne prace. Na ręce Ewy Napo-
ry przekazały swoje dzieła dla 
wszystkich darczyńców. Spotka-
nie minęło w miłej atmosferze.  

Uśmiech dzieci to najpiękniej-
szy prezent. Mikołaj w tym roku 
spisał się cudownie. Dziękuję 
wszystkim za okazaną pomoc – 
podsumowała pani Ewa.

http://www.facebook.com/groups/BartekGwiazda
http://www.facebook.com/groups/BartekGwiazda
http://www.siepomaga.pl/bartlomiej-gwiazda
http://www.siepomaga.pl/bartlomiej-gwiazda
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NAGROBKI
PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA

Decor Granite
ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl  tel.  785 722 981

NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR 
GOTOWYCH NAGROBKÓW 

DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH  

DO KAŻDEGO NAGROBKA  WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

REKLAMAREKLAMA
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Fundacja WOŚP przekazała szpitalowi 
20 łóżek za 150 tysięcy złotych             

Rafał Banaszek

Pozwoliły one doposażyć oddzia-
ły, na których obecnie leczeni są 
pacjenci zakażeni koronawirusem, 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie zapomniała o naszym szpitalu, przekazując mu specjalistyczne łóżka.

to jest Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii, Chirurgii Ogól-
nej oraz oddziały wewnętrzne.

To nie pierwszy transport 
z darami Fundacji WOŚP, któ-
ry dotarł w tym roku do włosz-

czowskiego szpitala. W kwietniu 
i czerwcu otrzymaliśmy pokaź-
ną partię przyłbic, masek chi-
rurgicznych i kombinezonów 
ochronnych o łącznej wartości 
17,5 tysiąca złotych.  

Ponadto Fundacja WOŚP po-
informowała dyrektora szpitala 
Rafała Krupę, że do końca tego 
roku do Włoszczowy zostanie 
jeszcze przekazana aparatura 
medyczna, to jest dwa respira-
tory o wartości ponad 80 tysięcy 
złotych oraz 5 kardiomonitorów 
za przeszło 130 tysięcy.

Dobro wraca - można by 
rzec. Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy doceniła sta-
rania powiatu włoszczowskie-
go, który od wielu lat angażuje 
się i uczestniczy w zbiórkach 
pieniędzy organizowanych 
w styczniu przez WOŚP na 
rzecz potrzebujących. Co roku 
udaje się nam zebrać znaczne 
kwoty pieniędzy, które wra-
cają później do Włoszczowy 
w postaci chociażby sprzętu 
dla szpitala.

© ZOZ Włoszczowa

Szpital imienia Jana Pawła II we Włoszczowie otrzymał 
od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 15 

łóżek szpitalnych o wartości 90 tysięcy złotych, 5 łóżek do 
intensywnej terapii za 60 tysięcy i 5 materacy przeciwodle-
żynowych za kwotę 12,5 tysiąca.

Szpital będzie hybrydowy – dla osób 
z koronawirusem i innymi schorzeniami

Rafał Banaszek

Od Nowego Roku włoszczowski szpital będzie funkcjonował hybrydowo. Mają zostać przywrócone zamknięte oddziały.

czowie nakazano przygotowanie 167 
łóżek (później zmniejszono ich licz-
bę do 152) dla chorych na Covid-19, 
w tym 10 tak zwanych respiratoro-
wych (anestezjologicznych). Obecnie 
faktycznie zajętych jest około 30 łóżek. 

W związku z tym wojewoda zdecy-
dował, że od 1 stycznia ma zostać we 
Włoszczowie tylko 6 łóżek dla chorych 
z podejrzeniem Covid-19 oraz dla 55 
zarażonych koronawirusem, w tym 5 
łóżek intensywnej terapii (na oddzia-
le wewnętrznym). Po 1 stycznia mają 
być przywrócone pozostałe oddziały. 

Od 1 stycznia Szpital imienia Jana Pawła II we 
Włoszczowie będzie placówką hybrydową, 

leczącą równolegle chorych na koronawirusa oraz 
pacjentów z pozostałymi schorzeniami. Taką decy-
zję podjął 15 grudnia wojewoda świętokrzyski. 

Przypomnijmy, że nasz szpital od 9 
listopada decyzją tego samego woje-
wody został przekształcony w zakaźny 
i przeznaczony dla osób zakażonych 
koronawirusem. W tym celu trzeba 
było zamknąć wszystkie odziały. Ze-
społowi Opieki Zdrowotnej we Włosz-

© Rafał Banaszek
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Zebrali 700 litrów krwi w ciągu 6 lat. 
PCK-R uratowało wiele żyć 

Rafał Banaszek

Krew oddała Dorota Staniek, główna księgowa w Powiatowym Centrum. 

4grudnia w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekre-
acyjnym we Włoszczowie odbyła się ostatnia w tym 

roku Mikołajkowa Akcja Honorowego Oddawania Krwi. 
Udało się zebrać 31 litrów tego bezcennego płynu.

© PCK-R Włoszczowa

Inicjator akcji Wojciech Kozdęba z Elżbietą Trzebińską z PCK-R.

W ostatniej akcji zbiórki krwi wzięła również udział Julia Tyjas.

mimo pandemii koronawirusa, 
udało nam się zorganizować ak-
cje z zachowaniem procedur bez-
pieczeństwa. Nie poddaliśmy się 
– mówi Jolanta Tyjas, dyrektor 
Powiatowego Centrum.

Akcje Honorowego Oddawa-
nia Krwi organizowane są w  Po-
wiatowym Centrum Kulturalno-
-Rekreacyjnym we Włoszczowie 
nieprzerwanie od 2014 roku. Ich 
inicjatorem i koordynatorem był 
Wojciech Kozdęba, który regular-
nie oddawał krew. Od 6 lat akcją 
koordynuje Elżbieta Trzebińska. 

W ciągu 6 ostatnich lat zorganizo-
wano aż 30 akcji, w których wzięło 

© PCK-R Włoszczowa

Organizatorki mikołajkowej akcji - Jolanta Tyjas z Elżbietą Trzebińską.
© PCK-R Włoszczowa © PCK-R Włoszczowa

Policjanci też odpowiedzieli na apel.
© PCK-R Włoszczowa

udział w sumie 1550 osób, w tym 
592 dawców pierwszorazowych. 
W tym czasie udało się pozyskać 
700 litrów tego bezcennego daru!

Powiatowe Centrum Kultural-
no-Rekreacyjne dziękuje wolon-
tariuszom, młodzieży oraz wszyst-
kim niosącym pomoc, na których 
zawsze można liczyć.  

Podziękowanie kieruje również do 
darczyńców i sponsorów, w szcze-
gólności piekarni-cukierni  Sosnow-
ski, cukierni Camargo, Aleksandry 
Suchockiej-Kozieł, Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Kielcach oraz Starostwa Po-
wiatowego we Włoszczowie.

Podczas grudniowej akcji aż 70 
osób oddało krew - 12 z nich zro-
biło to po raz pierwszy. W sumie 
zgromadzono 31 litrów.

Była to 9 i ostatnia w tym roku 
zbiórka krwi w PCK-R. Tylko 
w tym roku krew oddało 438 osób, 
w tym 105 pierwszy raz. Zebrano 
łącznie 197 litrów cennego płynu. 

Pokazuje to, że chęć niesienia 
pomocy nie jest obojętna miesz-
kańcom naszego regionu, bo do 
Włoszczowy, co warto podkreślić, 
przyjeżdżają oddać krew ludzie 
z różnych stron województwa. 

Rok 2020 był dla nas wszyst-
kich trudny, ale wyjątkowy. Po-
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REKLAMA

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl

e-mail: prestige@biznespoczta.pl

kom. 604 289 855

W naszej ofercie
ubezpieczenia:

- samochodów 
  OC, AC, NNW
- domów, mieszkań
- firm, OC działalności
- gospodarstw rolnych
- ubezpieczenia podróży
- na życie

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

TOMEX• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE 
OKNA  I  DRZWI

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

tel. 506 180 713 - 513 416 994      e-mail: tomexokna77@onet.pl
2. Koniecpol, Rynek 38

OKNA  ENERGOOSZCZĘDNE
SOFTLINE 0,6 W/m2K

DACHPOLL
Włoszczowa, ul. Kolejowa 5

tel. 41 394 36 88, www.dachpoll.pl

PRODUCENT  POKRYĆ  DACHOWYCH

BLACHODACHÓWKI

BLACHY TRAPEZOWE

AKCESORIA DACHOWE

+ POMIAR    + WYCENA+ TRANSPORT GRATIS

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA
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REKLAMA

REKLAMA
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Rafał Banaszek

Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny 
we Włoszczowie w formie online

W tym roku, ze względu na pa-
nującą pandemię, finał przeprowa-
dzono w formie online. Po konkur-
sie laureaci spotkali się w budynku 
I Liceum Ogólnokształcącego 
imienia generała Władysława Si-

Laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Polszczyzny z organizatorami i zaproszonymi gośćmi.

2 grudnia odbyła się we Włoszczowie druga edycja Ogól-
nopolskiego Festiwalu Polszczyzny, który stanowi kon-

tynuację Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Językowej. 

Przez nieczyszczone kominy coraz 
częściej dochodzi do pożarów domów

Strażacy coraz częściej wyjeżdżają do palących się kominów w sezonie grzewczym.

Rafał Banaszek

Ze względu na zwiększającą się w sezonie 
grzewczym ilość wyjazdów do palących się ko-

minów Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej we Włoszczowie  zwraca się z gorącym 
apelem do wszystkich mieszkańców powiatu o re-
gularne przeglądy instalacji grzewczych.

Tylko w bieżącym roku strażacy 
gasili 163 pożary, w tym 42 poża-
ry budynków mieszkalnych. W 28 
przypadkach przypuszczalną przy-
czyną była nieprawidłowa eksplo-
atacja kominów. 

Niejednokrotnie poszkodowani 
twierdzą, że nie mieli świadomo-
ści, że w ich kominie może dojść do 
zapalenia się sadzy. Często zapo-
minają o okresowym czyszczeniu 
i kontroli  przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wenty-
lacyjnych) – opowiada brygadier 

Laureaci konkursu
Kategoria szkoła podstawowa: 1. 
Kacper Korpiński i Maksymilian So-
bański; kategoria szkoła średnia: 1. 
Aleksandra Janus i Kuba Kaczor, 2. Kin-
ga Błeszyńska, Natalia Gusta, Aleksan-
dra Stępień i Zuzanna Stępień, 3. Dawid 
Natkowski, Daria Woźniak.

© Starostwo Powiatowe

korskiego, gdzie otrzymali nagro-
dy ufundowane między innymi 
przez Starostwo Powiatowe.

W spotkaniu z laureatami 
uczestniczyli poseł Bartłomiej 
Dorywalski, władze samorządowe 

powiatu na czele ze starostą Da-
riuszem Czechowskim oraz wizy-
tator Kuratorium Oświaty Sławo-
mir Krzysztofik.

Festiwal Polszczyzny zorganizo-
wali: I Liceum Ogólnokształcące, 

Fundacja I Liceum oraz Regio-
nalny Ośrodek Debaty Międzyna-
rodowej w Kielcach – Fundacja 
imienia Stefana Artwińskiego.

Tomasz Szymański, oficer prasowy 
włoszczowskiej straży pożarnej. 

Strażacy przypominają, że wła-
ściciel lub zarządca budynku jest 
zobowiązany także co najmniej 
raz w roku zlecić przeprowa-
dzenie kontroli okresowej stanu 
technicznego przewodów komi-
nowych osobie posiadającej od-
powiednie uprawnienia – mistrza 
kominiarskiego. Wynika to z zapi-
sów prawa budowlanego. 

Zaniechanie czyszczenia przewo-
du dymowego, jak twierdzą straża-

cy, może doprowadzić do osadzania 
się na wewnętrznych ściankach 
komina dużej ilości sadzy, która ze 
względu na swój skład (praktycz-
nie czysty węgiel) może się zapalić. 
Pożar w kominie powoduje wzrost 
temperatury od 800 do 1200 stopni 
Celsjusza. Pomyślmy, że żar w ko-
minie dzieli od pomieszczeń jedy-
nie cienka ścianka z cegły, z której 
zbudowany jest komin. 

Gdy się zdarzy, że zapalą się 
sadze, najlepiej wezwać straż po-
żarną. Pamiętajmy, że nie wolno 

wlewać wody do palącego się ko-
mina, grozi to jego rozerwaniem. 
Po pożarze sadzy w kominie na-
leży wezwać kominiarza, aby 
dokonał wyczyszczenia przewo-
dów i zwrócił uwagę na ich stan 
techniczny. Należy pamiętać, iż 
przez nieszczelne przewody wę-
drują palące się cząstki mate-
riału palnego lub bardzo gorące 
gazy spalinowe, w tym groźny, 
niewyczuwalny "cichy zabójca", 
czyli tlenek węgla – przypomina 
brygadier Szymański.

© PSP Włoszczowa
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Powstaje Księga pamiątkowa 
o doktorze Stanisławie Janaczku

wydarzenia

Rafał Banaszek

Po jego śmierci uznaliśmy, że 
najlepszym wyrazem podzięko-
wania za jego obecność wśród 
nas będzie przygotowanie 
publikacji, w której nie tylko 
współpracownicy, ale również 
wszyscy, którzy mieli okazję 
poznać dr Stanisława Janacz-
ka, będą mogli oddać cześć jego 
pamięci w formie, która wy-
daje się być najbardziej traf-
na i najlepiej związana z jego 
życiem, czyli w ramach publi-
kacji dedykowanej temu wiel-
kiemu regionaliście – napisano 
na stronie internetowej gminy 

Doktor Stanisław Janaczek był znanym włoszczowskim regionalistą.

Rafał Banaszek

Jolanta Tyjas była dyrektorem Powiatowego Centrum od 13 lat. 

© archiwum prywatne

Powstaje Księga pamiątkowa w hołdzie doktorowi 
Stanisławowi Janaczkowi – regionaliście, jed-

nemu z największych badaczy dziejów Włoszczowy 
i okolic, który zmarł na początku tego roku. 

Włoszczowa, z którą od samego 
początku był związany Stani-
sław Janaczek.

Do napisania publikacji gmi-
na Włoszczowa i drukarnia 
Kontur zaprosiły kilku auto-
rów zajmujących się dziejami 
Włoszczowy. Są wśród nich 
ksiądz doktor habilitowany 
Tadeusz Gacia, profesor Jerzy 
Sperka, profesor Wacław Ca-
baj, doktor Lech Frączek, dok-
tor Edyta Gawron, Adam Ma-
licki, Dariusz Kalina, Dariusz 
Wieczorek i Paweł Ameryk. 
Dzieło ukaże się już wkrótce.

Będzie bardzo interesujące, wręcz 
odkrywcze. Pełne faktów, które ni-

gdy dotąd nie ujrzały światła dzien-
nego – czytamy na portalu gminy.

2 grudnia Zarząd Powiatu 
podjął uchwałę w sprawie od-
wołania jej z funkcją, którą 
będzie pełnić oficjalnie do 31 
grudnia. 

Od nowego roku ma zostać 
prawdopodobnie dyrekto-
rem podlegającego pod gminę 
Włoszczowa Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, gdzie wygrała kon-
kurs na to stanowisko. 

Jolanta Tyjas była dyrekto-
rem Powiatowego Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjnego od 
2007 roku. Za jej rządów ta 
jednostka organizacyjna po-
wiatu rozkwitła i tętniła ży-
ciem. Na razie nie wiadomo, 
kto zajmie jej miejsce.

Faktem jest, że dyrektor Ty-
jas odchodzi z PCK-R na wła-
sne życzenie – pisemną prośbę 
o odwołanie złożyła do Zarzą-
du Powiatu 25 listopada. Jak 
nam powiedziała, nowej pracy 
szukała od około roku.

Po 13 latach pełnienia funkcji dyrektora Powiatowego 
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włosz-

czowie radna wojewódzka Jolanta Tyjas odchodzi ze         
stanowiska. Nie podała powodów rezygnacji.

© archiwum prywatne

Rafał Banaszek

Respirator od firmy 
Strunobet-Migacz

Po raz kolejny firma 
Strunobet-Migacz 

z Kuzek udzieliła Szpitalo-
wi imienia Jana Pawła II 
we Włoszczowie wsparcia 
w walce z koronawirusem. 

Tym razem zakład ufundował 
respirator, który trafił na Odział 
Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii. Przekazała go dyrektorowi 
szpitala Rafałowi Krupie i kie-
rownikowi oddziału Arturowi Sa-
ladrze - Anna Koza, wnuczka wła-
ściciela firmy Henryka Migacza.

Przypomnijmy, że 12 listopada 
podobny gest uczyniła firma ZPUE 
wraz z Fundacją Jesteśmy Blisko, 
które również ufundowały respira-
tor oraz kardiomonitor. Dwa kar-
diomonitory zasponsorowała 23 
października także firma Effector.

Respirator od firmy Strunobet-Migacz.
© ZOZ Włoszczowa

Jolanta Tyjas odwołana ze stanowiska 
dyrektora PCK-R. Będzie dyrektorem OSiR
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 przy ulicy Młynarskiej .

Funkcjonalne, słoneczne mieszkania z balkonami i tarasami, 

parking podziemny, plac rekreacyjny, nowoczesne lokale 

usługowe, sklepy, gabinety...

Ceny mieszkań  już od 3800 zł za m2 ! 

To wszystko blisko Rynku we Włoszczowie

Nowy Młyn to nowy styl mieszkania.

Lwy Inwestycje Deweloper
Iwona Wielgus

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ TRWA

+ 48 693 000 150

NOWY MŁYN WŁOSZCZOWA
www.nowymlynwloszczowa.pl

REKLAMA
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REKLAMA

Rafał Banaszek

Powiat zorganizował dla dzieci konkurs na 
najładniejszą ozdobę choinkową z dawnych lat 

Konkurs trwał do 1 do 17 
grudnia. Ozdoby w dwóch ka-
tegoriach (indywidualna i ro-
dzinna) można było dostarczyć 
osobiście do starostwa lub 
przesłać pocztą.  

Komisja wybrała 5 najlep-
szych prac - laureatów przed-
stawimy w styczniowym wyda-
niu gazety. Nagrody rzeczowe 
i dyplomy zostaną im wręczone 
jeszcze przed Świętami Bożego 
Narodzenia. Rodzice i dziad-
kowie, którzy pomogli dzie-
ciom w konkursie, otrzymają 
pod choinkę środki ochrony 
osobistej. 

Pomysłodawczynią konkur-
su plastycznego na najład-
niejszą ozdobę z dawnych lat 
była Małgorzata Gusta, czło-
nek Zarządu Powiatu, która – 
jaka pamiętamy – na początku 
kwietnia tego roku zorgani-
zowała podobny konkurs dla 
dzieci - na najpiękniejszą pi-
sankę wielkanocną.Inicjatorką konkursu bożonarodzeniowego dla dzieci była Małgorzata Gusta z włoszczowskiego starostwa.

S tarostwo Powiatowe we Włoszczowie, nawiązując do dawnej 
tradycji ubierania choinki, zorganizowało dla dzieci do 15 roku 

życia konkurs plastyczny na najładniejszą ozdobę choinkową 
z dawnych lat. Nagrody zostaną wręczone jeszcze przed świętami.

© Rafał Banaszek

wydarzenia

https://www.youtube.com/watch?v=BlPc4IZyRCQ
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Gospodynie z Występ drugie w Polsce. 
Nakręciły film o swojej działalności

Rafał Banaszek

Koło Gospodyń Wiejskich z Występ otrzymało w nagrodę ekspres do kawy o wartości około 2 tysięcy złotych.

Tort upieczony przez gospodynie z Występ pokroiła wiceminister Anna Krupka.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Tak wygląda odnowiona siedziba KGW Występy - jedna z piękniejszych w gminie.
© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

4grudnia w centrali Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Warszawie rozstrzygnięto etap ogólno-

polski konkursu filmowego pod nazwą "Koło ARiMR w ser-
cu wsi". Najlepsze w województwie świętokrzyskim Koło 
Gospodyń Wiejskich z Występ zajęło drugie miejsce w kraju.

© Rafał Banaszek

W finale centralnym rywali-
zowali zwycięzcy wojewódzkich 
etapów konkursu, wyłonieni 
przez poszczególne oddziały re-
gionalne ARiMR.

Gospodyniom z gminy Kra-
socin nagrodę wręczył osobi-
ście dyrektor świętokrzyskiego 
oddziału regionalnego ARiMR 
Józef Cepil w towarzystwie wi-
ceminister sportu Anny Krup-
ki podczas spotkania 7 grudnia 
w nowo rozbudowanej świetlicy 
wiejskiej w Występach.   

Celem konkursu było popula-
ryzowanie aktywnej działalno-
ści kół gospodyń wiejskich na 
rzecz lokalnych społeczności 
wiejskich, promocja wsparcia 
finansowego dla KGW z budżetu 
państwa oraz zaprezentowanie 
efektów udzielanej pomocy.

Konkurs polegał na nakręce-
niu krótkiego filmu o działal-
ności KGW. Film Występianek 
dostępny jest na stronie: www.
y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 9 E -
Kur8hADxU&feature=emb_logo.  

wydarzenia

http://www.youtube.com/watch?v=9EKur8hADxU&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=9EKur8hADxU&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=9EKur8hADxU&feature=emb_logo
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8 milionów złotych "pod choinkę" 
od rządu dla niektórych samorządów

Przeszło 8 milionów złotych bezzwrotnych dotacji dostaną czte-
ry samorządy w powiecie włoszczowskim z Rządowego Fun-

duszu Inicjatyw Lokalnych. Nie wszyscy są jednak zadowoleni, bo 
liczyli na dużo więcej. Trzy nasze gminy nie dostały nic. 

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Ważne drogi powiatowe zostaną 
wyremontowane w przyszłym roku

Kilka dróg powiatowych zostanie w przyszłym 
roku wyremontowanych dzięki dotacjom 

z budżetu państwa. Powiat przygotuje też doku-
mentację techniczną na kolejne ważne odcinki. 

Nasz powiat pozyskał z budżetu 
państwa 2,2 miliona złotych, które 
przeznaczy na przebudowę Oddzia-
łu Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej. Włoszczowskie staro-
stwo złożyło w sumie trzy wnioski 
na łączną kwotę około 24 milionów, 
przeszedł tylko jeden. 

Najwięcej w powiecie otrzyma-
ła gmina Kluczewsko – w sumie 3 
miliony złotych z przeznaczeniem 
na budowę kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Brzeście, Kolonia 
Bobrowska Wola, Bobrowska Wola 
i Miedziana Góra. Gminie Radków 
przyznano 870 tysięcy na termomo-
dernizację budynku szkolnego. 

Wsparcie w wysokości 2 milionów 
złotych pozyskała też gmina Włosz-
czowa, jednak burmistrz Grzegorz 
Dziubek nie jest zadowolony, gdyż li-
czył na dużo więcej. 

Samorząd naszej gminy wniosko-
wał o kwotę 12 milionów 760 tysię-

cy złotych na dokończenie budowy 
kanalizacji sanitarnej w Koniecznie 
i Kurzelowie oraz budowę kanali-
zacji w Dankowie Małym i Dużym. 
Kwota ta stanowiła 85 procent cał-
kowitej wartości tych inwestycji. 
Wkład własny gminy miał wynieść 
15 procent, czyli ponad 2 miliony 200 
tysięcy złotych. Za te środki chcieli-
śmy wybudować 20 kilometrów sie-
ci, 7 przepompowni, 425 przyłączy – 
w sumie skorzystałoby na tym 1375 

mieszkańców naszej gminy. Nieste-
ty, jak wynika z zapowiedzi, mamy 
otrzymać jedynie 2 miliony złotych 
dotacji, co stanowi tylko 13,37 pro-
cent wartości wspomnianych wyżej 
inwestycji. Pytam się – którą inwe-
stycję mam teraz wybrać? - mówi 
zawiedziony burmistrz Grzegorz 
Dziubek.

Gminy Krasocin, Secemin i Mo-
skorzew nie otrzymały żadnego 
wsparcia. Kwoty dotacji dla po-
szczególnych samorządów, jak 
czytamy na oficjalnym serwisie 
rządowym, wynikają z relacji wy-
datków majątkowych i zamożno-
ści gmin oraz powiatów. Pienią-
dze pochodzą z projektu Fundusz 
Covid-19, z tak zwanej tarczy dla 
samorządów w czasie pandemii 
i są bezzwrotne.

8 grudnia podpisano umowę na 
wykonanie dokumentacji na dwie 
ważne drogi. Chodzi o przebudowę 
3,5-kilometrowego odcinka Pilczyca-
-Ciemiętniki  w gminie Kluczewsko 
(od drogi wojewódzkiej 742 przez 
las) oraz 850 metrów ulicy Koniec-
polskiej we Włoszczowie (od ronda 
przy ulicy Głowackiego do skrzyżo-
wania z obwodnicą). Obie inwestycje 
będą współfinansowane z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 
i być może ich przebudowa rozpocz-
nie się już w przyszłym roku.

Pewne są natomiast dwie inne 
drogi. 9 grudnia władze powiatu 
podpisały z wojewodą umowę na 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych remontu drogi 
Krzepin-Wałkonowy Górne w gmi-
nie Secemin o długości 800 metrów. 
Inwestycja ma kosztować około 440 
tysięcy złotych. Umowę z wykonaw-
cą podpisano 15 grudnia. Trwa też 
remont drogi powiatowej Mękarzów-
-Dąbrówka o długości 1,6 kilometra, 
która jest współfinansowana przez 
powiat i gminę Moskorzew. Ulica Koniecpolska we Włoszczowie zostanie przebudowana na odcinku 850 metrów.

Droga powiatowa z Pilczycy do Ciemiętnik będzie mieć nowy asfalt na długości aż 3,5 kilometra.
© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

wydarzenia
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Koparka uszkodziła gazociąg przy budowie 
ronda we Włoszczowie. Ewakuowano ludzi

12 grudnia podczas budowy ronda na rogu ulic Sienkie-
wicza i Młynarskiej operator koparki uszkodził rurę 

przesyłową gazu ziemnego średniego ciśnienia. Trzeba 
było ewakuować ludzi. Powstały spore utrudnienia na tych 
drogach wojewódzkich.

Rafał Banaszek

Trzy zastępy Państwowej Straży 
Pożarnej błyskawicznie pojawiły 
się na miejscu zdarzenia, które 
wydarzyło się… około 100 metrów 
od ich siedziby. Strażaków zawo-
dowych wsparły cztery jednostki 
ochotniczej straży pożarnej z Woli 
Wiśniowej, Czarncy, Kurzelowa 
i Kluczewska. W działaniach brało 
udział łącznie 26 strażaków oraz 
cztery radiowozy policji. Na miej-
scu był też obecny prokurator.

Strażacy rozstawili kurtyny 
wodne, które ograniczyły chmu-
rę ulatniającego się gazu. Przy 
użyciu mierników wyznaczona 
została strefa zagrożenia. Znala- Pracownicy pogotowia gazowego założyli zacisk na dopływie gazu do rury. 

© PSP Włoszczowa

Przedstawiciele Zarządu Powiatu przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki we Włoszczowie. 
© archiwum prywatne

Władze powiatu włoszczowskiego 
upamiętniły dwie ważne rocznice

Rafał Banaszek

13 grudnia obchodziliśmy 39. rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce i 36. rocznicę walki o krzyże we Włoszczowie. 

zły się w niej domy i sklep. Ewa-
kuowano z nich łącznie siedem 
osób – opowiadał brygadier To-
masz Szymański, oficer prasowy 
Państwowej Straży Pożarnej we 
Włoszczowie.

Na miejsce zdarzenia przyby-
ło też pogotowie gazowe z Kielc. 
Z pomocą strażaków pracownicy 
tego pogotowia założyli zacisk na 
dopływie gazu do uszkodzonej 
rury. Akcja ratownicza trwała 
ponad trzy godziny. Były spore 
utrudnienia na dwóch drogach 
wojewódzkich, gdzie ruch od-
bywa się wahadłowo w związku 
z budową ronda.

Zdarzenie miało miejsce na rogu ulic Sienkiewicza i Młynarskiej, obok dawnej siedziby Caritasu.

© PSP Włoszczowa

Z tej okazji Zarząd Powiatu, 
chcąc upamiętnić i oddać hołd 
osobom, które doświadczy-
ły represji w tamtym okresie 
,wziął udział w uroczystej mszy 
świętej w kościele parafialnym 
pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny.

Następnie władze powiatu 
złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
przed symbolicznym grobem 
świętego księdza Jerzego Po-
piełuszki, który znajduje się 
przy kościele.

Później delegacja udała się 
przed budynek Zespołu Szkół 
numer 3, gdzie pod tablicą 
upamiętniającą protest mło-
dzieży w dniach 3-16 grudnia 
1984 roku w obronie krzyży, 
władze powiatu złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze.

wydarzenia
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Poseł na Sejm Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy podsumowuje 2020 rok. 
- Pragnę Państwa zapewnić, że nie zabraknie mi sił i wytrwałości... – zapowiada 

Rafał Banaszek

Już na początku 2020 roku ru-
szyła długo oczekiwana budowa 
chodnika przy drodze wojewódz-
kiej 742 w gminie Kluczewsko, 
o który Bartłomiej Dorywalski za-
biegał będąc jeszcze wicewojewo-
dą świętokrzyskim w 2019 roku. 
Prace zakończyły się w kwietniu 
– w Brześciu i Kluczewsku po-
wstał blisko kilometr nowego cią-
gu pieszego, który zdecydowanie 
poprawił bezpieczeństwo w tej 
części powiatu włoszczowskiego.

Dzięki wsparciu posła, w kwiet-
niu parafia pod wezwaniem Świę-
tej Małgorzaty w Moskorzewie 
otrzymała z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 60 
tysięcy złotych dotacji na prace 
konserwatorskie zabytkowych 
gotyckich drzwi z końca XIV wie-
ku. Wyremontowane drzwi wró-
ciły do parafii pod koniec paź-
dziernika. Proboszcz jest bardzo 
zadowolony z efektu renowacji.    

W tym roku Bartłomiej Dorywalski 
bardzo dużo pomógł ochotniczym 
strażom pożarnym. W kwietniu or-
kiestra dęta z Oleszna otrzymała 40 
tysięcy złotych dotacji na zakup in-
strumentów muzycznych.

B a r -
dzo ser-
d e c z n i e 

dziękuję Państwu 
za wszelkie do-
bro i wsparcie dla 
wszystkich przed-
sięwzięć, które 
były i są realizo-
wane z moją pomo-
cą na rzecz samo-
rządów powiatu 
włoszczowskiego. 
Pragnę Państwa 
zapewnić, że nie 
zabraknie mi sił 
i wytrwałości, by 
w kolejnych latach 
z równie ogrom-
nym zaangażowa-
niem wspierać lo-
kalne działania.

Bartłomiej 
Dorywalski

Bartłomiej Dorywalski w swoim Biurze Poselskim, które otworzył rok temu, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.
© Rafał Banaszek

W czerwcu jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Żelisławic 
pozyskała 380 tysięcy złotych do-
tacji z ogólnopolskiego programu 
finansowania służb ratowniczych 
na zakup średniego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego. To 
było najwyższe dofinansowanie 
z budżetu państwa, przyznane 
dla jednostek OSP. Wóz obiecał 
druhom Bartłomiej Dorywalski 
rok wcześniej, będąc jeszcze wi-
cewojewodą i słowa dotrzymał. 
Samochód ma trafić do jednostki 
w styczniu 2021 roku. 

W lipcu, dzięki zabiegom po-
sła, Ochotnicza Straż Pożarna 
z Krasocina otrzymała od Pań-
stwowej Straży Pożarnej uży-
wany autokar, który służy do 
transportu orkiestry dętej. To 
jedyny autobus będący w posia-
daniu ochotniczej straży pożar-
nej w województwie świętokrzy-
skim. Warto wspomnieć, że rok 
wcześniej Bartłomiej Dorywal-
ski przekazał krasocińskiej or-
kiestrze używanego busa. Za te 
i inne jego zasługi na rzecz gmi-
ny Krasocin, w podziękowaniu 
od samorządu poseł Dorywal-

ski otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Krasocin. 

W lipcu cztery kolejne jednostki 
ochotniczej straży pożarnej z na-
szego powiatu (Ciemiętniki, Łap-
czyna Wola, Sułków i Żelisławice) 
pozyskały, dzięki posłowi, dotacje 
na termomodernizacje swoich 
strażnic. W sumie otrzymały one 
ponad 70 tysięcy złotych dofinan-
sowania z budżetu państwa.

Pod koniec września trzy na-
stępne jednostki OSP (Włosz-
czowa, Secemin i Skorków) do-
stały po około 6 tysięcy złotych 
wsparcia na zakup wyposażenia.

Również we wrześniu, dzięki 
staraniom posła, włoszczowski 
szpital otrzymał w prezencie od 
Fundacji Lotto używany samo-
chód transportowy. Kluczyki 
wręczył poseł osobiście dyrek-
torowi Rafałowi Krupie. Auto 
wykorzystywane jest do bieżącej 
działalności szpitala, między in-
nymi transportu próbek wyma-
zowych do badań w kierunku 
Covid-19, czy przewozu krwi.

W listopadzie poseł Dorywal-
ski wsparł Zespół Szkół numer 
2 imienia Hetmana Stefana 

Czarnieckiego we Włoszczowie 
w pozyskaniu 25 nowych, mar-
kowych tabletów z dostępem do 
Internetu o wartości około 25 
tysięcy złotych. Sprzęt wykorzy-
stywany do zdalnej nauki trafił 
do najbardziej potrzebujących 
uczniów. Niebawem podobne 
wsparcie ma otrzymać kolejna 
szkoła średnia w mieście.  

Na początku grudnia Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska we 
Włoszczowie dostała wspaniały 
prezent pod choinkę - ponad 3,5 
miliona złotych dotacji na swój 
projekt z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Bartłomiej Dory-
walski wspierał pozyskanie przez 
mleczarnię tego dofinansowania.

Dorywalski zabiegał też 
o pozyskanie środków finan-
sowych na budowę kanalizacji 
sanitarnej przez gminy powia-
tu włoszczowskiego. Rok 2020 
poseł zakończył przekazaniem 
14 grudnia używanego samo-
chodu transportowego jedno-
stce Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Dankowa Dużego.

W   tak trudnym dla nas wszystkich okresie udało się zre-
alizować wiele przedsięwzięć - wspomina Bartłomiej 

Dorywalski, poseł z Włoszczowy. Dzięki jego pomocy, prak-
tycznie w każdym miesiącu tego roku pozyskiwano dofinan-
sowania na różne działania wspierające samorządy, straże 
pożarne, parafie, szkoły, szpital, a nawet lokalne firmy. 
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Poseł na Sejm Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy podsumowuje 2020 rok. 
- Pragnę Państwa zapewnić, że nie zabraknie mi sił i wytrwałości... – zapowiada 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzę Państwu dużo zdrowia, 
szczęścia, spełnienia marzeń. 

Niech każdy dzień Nowego Roku 2021 
przynosi Państwu satysfakcję 

i nadzieję na lepsze jutro.    

Poseł na Sejm RP
Bartłomiej Dorywalski

Poseł wręcza akt przekazania autobusu prezesowi OSP Krasocin.
© Rafał Banaszek © archiwum prywatne

Bartłomiej Dorywalski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Krasocin.

Przekazanie samochodu dyrektorowi szpitala Rafałowi Krupie. Przekazanie laptopów do Zespołu Szkół numer 2 we Włoszczowie.

Jednostka OSP Żelisławice otrzymała 380 tysięcy złotych dotacji na samochód.  

Poseł Bartłomiej Dorywalski z wójtem Kluczewska Rafałem Pałką w Brześciu.

© Rafał Banaszek© archiwum prywatne

Kilka jednostek OSP z naszego powiatu pozyskało dotacje z budżetu państwa. 
© archiwum prywatne © archiwum prywatne

© Rafał Banaszek
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie będzie mieć własną elektrownię.
Pozyskała 3,5 miliona złotych dotacji. Ostatnio otworzyła dwie nowe linie produkcyjne 

Rafał Banaszek

W pierwszym kwartale 2021 roku 
chcemy uruchomić produkcję ener-
gii elektrycznej na własne potrzeby 
i wybudować coś na wzór małej elek-
trowni – mówi Ryszard Pizior, prezes 
Zarządu OSM Włoszczowa.

Energia ma być wytwarzana ze 
skroplonego gazu ziemnego wy-
sokometanowego LNG w postaci 
płynnej, który będzie dostarczany 
do Włoszczowy specjalnymi cyster-
nami kriogenicznymi. Skroplony 
gaz zostanie rozprężony w stacji re-
gazyfikacji, a następnie będzie spa-
lany w silniku gazowym, wyposa-
żonym w prądnicę, która wytworzy 
niecały 1 megawat energii.

Ten 1 megawat pozwoli nam na 
pokrycie 45 procent naszego zapo-
trzebowania na energię elektryczną 
– twierdzi Ryszard Pizior.

Dzięki nowoczesnej inwestycji 
włoszczowska mleczarnia nie tylko 
zaoszczędzi na kosztach zużycia prą-
du, ale również będzie otrzymywała 
wsparcie z budżetu państwa w postaci 
tak zwanej premii kogeneracyjnej – 
za każdy 1 megawat wyprodukowanej 
energii firma otrzyma około 140 zło-
tych premii, co w ciągu roku przynie-
sie zakładowi łączny przychód w wy-
sokości około 1 miliona złotych.

Ale to nie wszystko. Nasza spół-
dzielnia mleczarska nie tylko sama 
wyprodukuje prąd, ale również cie-
pło, które zostanie zamienione na 
chłód użytkowy (o temperaturze 
około 4 stopni Celsjusza) i wykorzy-

1 grudnia poseł Bartłomiej Dorywalski przekazał prezesowi Ryszardowi Piziorowi decyzję w sprawie dofinansowania projektu. 

Ponad 3,5 miliona złotych dotacji z Unii Europejskiej pozyskała 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie na projekt 

budowy tak zwanego układu wysokosprawnej trigeneracji. W po-
zyskaniu dotacji pomógł poseł Bartłomiej Dorywalski.

Marek Szczepanik, pełnomocnik Zarządu OSM Włoszczowa przy nowej linii do pakowania wyrobów w kubkach.

© archiwum prywatne

stane dla potrzeb przechowywania 
serów żółtych dojrzewających.

Na realizację projektu „Budowa 
układu wysokosprawnej trigeneracji 
w miejscowości Włoszczowa” Okrę-
gowa Spółdzielnia Mleczarska otrzy-
mała ponad 3,5 miliona złotych dofi-
nansowania z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach programu „Infra-
struktura i środowisko”, co stanowi 
50 procent wartości całej inwestycji.

W pozyskaniu największej 
w ostatnich latach dotacji przez 
OSM Włoszczowa pomógł naszej 
firmie miejscowy poseł Bartłomiej 
Dorywalski, za co Zarząd spółdziel-
ni jest mu bardzo wdzięczny.

Cieszę się że mogłem wesprzeć 
Okręgową Spółdzielnię Mleczar-
ską we Włoszczowie. Dzięki tej in-
westycji nasza spółdzielnia będzie 
posiadała własne źródło energii - 
mówi poseł Dorywalski.

To bardzo ważna inwestycja 
dla funkcjonowania naszego za-
kładu i jedyna w ostatnich latach, 
realizowana z wykorzystaniem 
funduszy pomocowych - twierdzi 
Ryszard Pizior.

Jak informuje prezes Pizior, pozy-
skanie funduszy zewnętrznych dla 
takiej firmy jak OSM Włoszczowa, 
jest obecnie bardzo trudne, gdyż mle-
czarnia posiada status dużej firmy 
(zatrudnia ponad 300 pracowników, 
a roczny obrót wypracowuje na po-
ziomie blisko pół miliarda złotych) 
i w związku z tym może ubiegać się 
o dofinansowanie jedynie na działa-
nia związane z ochroną środowiska 
i innowacyjnością.

Warto dodać, że w bieżącym roku 
ta druga po ZPUE największa firma 
w powiecie włoszczowskim zrealizo-
wała kilka sztandarowych inwestycji, 
które miały na celu poprawę infra-
struktury technologicznej i zwiększe-
nie mocy produkcyjnej zakładu.

Powstała między innymi nowocze-
sna aparatownia mleka o wydajności 
50 tysięcy litrów na godzinę. Zmoder-
nizowano maszynownię chłodniczą. 
Ostatnio, na początku grudnia odda-
no do użytku dwie nowoczesne linie - 
do plasterkowania serów żółtych oraz 
pakowania wyrobów w kubkach.

Pomimo trudnego roku w związku 
z pandemią, OSM Włoszczowa pora-
dziła sobie doskonale w tych realiach. 
Rok 2020 zakończy przerobem mleka 
wyższym o około 6 procent w stosun-
ku do ubiegłego roku oraz wzrostem 
obrotu o około 8 procent - do kwoty 
blisko pół miliarda złotych.

© OSM Włoszczowa
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie będzie mieć własną elektrownię.
Pozyskała 3,5 miliona złotych dotacji. Ostatnio otworzyła dwie nowe linie produkcyjne 

Kierownik plasterkowni Marcin Cieślikiewicz. 
© OSM Włoszczowa © OSM Włoszczowa

Przy nowej linii do plasterkowania serów żółtych: (od lewej) prezes Ryszard Pizior, wiceprezes Waldemar Gacek i członek zarządu Marek Szczepanik. „
To bardzo waż-

-

w ostatnich la-
-
-

pomocowych.„

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

rozmaitości

Pytania

Dowcipy Czesława Syrka

Polak 
i Ukrainiec 
zderzyli się 
czołowo 
samocho-
dami. Całe 
szczęście 
nikomu nic 
się nie stało. Wysiadają z wra-
ków i Polak mówi: - Trudno, 
stało się! Wypijmy, żeby ukoić 
nerwy - podaje Ukraińcowi pół-
litrówkę. Ten ochoczo pociąga 
tęgi łyk i oddaje ją Polakowi. 
- No co, ty nie pijesz? - Nie, ja 
najpierw poczekam na policję...

Polak i Ukrainiec

Kącik Kulinarny

Śledzie 
w pomidorach i miodzie

Przepis świąteczny Joanny Domagały z KGW Występy  

Zwycięzca krzyżówki nr 19

Dominik KUSA z Międzylesia odgadł prawidłowo hasło krzyżówki w listopadowym nu-
merze, które brzmiało: CHRYZANTEMY. Został wylosowany spośród 17 czytelników, 
którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Ewa Napo-
ra, Anna Dobrzańska, Jan Rak, Zbigniew Kozieł, Patrycja Sobczyk, Weronika Ptak, Rafał 
Banaszczyk, Przemysław Kulawiak, Anna Lesiak, Sylwia Wojtczyk-Świercz, Klaudia Kowal-
czyk, Urszula Margas, Anna Nagaba, Justyna Kołton i Arkadiusz Kamiński. Dziękujemy. 

Składniki:
1 kg śledzi, 4 cebule, 3 łyżki miodu prawdziwego, 
ocet, olej, koncentrat pomidorowy. 
Wykonanie:
Śledzie moczymy w zimnej wodzie z octem 
(kieliszek octu) przez dobę. Następnie kroimy 
je w paski o szerokości około 2 centymetrów 
i wkładamy do naczynia. Przygotowujemy 
zalewę - w szklance ciepłej wody rozpuszczamy 
3 łyżki stołowe miodu i odstawiamy na bok 
do ostygnięcia. Następnie kroimy cebulę 
w piórka i dusimy ją na patelni z olejem (dość 
sporo oleju) tak, aby była miękka, ale nie 
rumiana. Gdy się zeszkli, dodajemy dwie łyżki 
koncentratu pomidorowego. Całość dusimy 
parę minut i odstawiamy do ostygnięcia. 
Śledzie zalewamy przygotowaną zalewą, 
mieszamy wszystko i na koniec dodajemy ocet 
do smaku (około 3 łyżki stołowe). Odstawiamy 
do lodówki na kilka godzin, żeby wszystko się 
„przegryzło”. 

Ogłoszenia

1. Kto dostarczył 18 grudnia do Włoszczowy 
i przekazał w kościele Betlejemskie Światło 
Pokoju?

2. Jaki niecodzienny gość odwiedził w wigi-
lijny wieczór – 24 grudnia 2005 roku Rodzin-
ny Dom Dziecka numer 1 we Włoszczowie?

3. Która gmina opuściła 3 grudnia Związek 
Gmin Ziemi Włoszczowskiej? 

4. Jak nazywał się zmarły na początku 
grudnia doktor fizyki z Włoszczowy, który 
pracował w Instytucie Fizyki Polskiej Aka-
demii Nauk, na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz był wicedyrektorem Delegatury Najwyż-
szej Izby Kontroli w Warszawie.

5. Popularnie święto górników, pracowni-
cy przemysłu cementowego i wapienniczego 
i geologów, obchodzone 4 grudnia?

6. Jaki pierwszy szybki pociąg kursowy 
przejechał przez stację kolejową Włoszczo-
wa-Północ 14 grudnia 2014 roku?

7. Jak nazywa się mieszkaniec gminy Kra-
socin, który otrzymał ostatnio listy gratula-
cyjne od premiera oraz dyrektora Muzeum 
Historii Polski – za pielęgnowanie pamięci 
o historii naszego kraju i udział w ogólnopol-
skiej akcji Moja pamiątka.

8. Miejscowość w gminie Secemin, gdzie 
28 listopada 1943 roku hitlerowcy dokonali 
pacyfikacji, w wyniku której życie straciło 42 
mieszkańców.

UWAGA! 
Jeśli ktoś 
z Państwa 
w terminie 
24-31 grud-
nia skorzysta 
z usług jednej 
z firm rekla-
m u j ą c y c h 
się w moim 
czasopiśmie 
i przedstawi 
do wglądu paragon bądź fakturę 
za zakupy/usługi o wartości mini-
mum 200 złotych, otrzyma prezent 
w postaci eleganckiego kalendarza 
książkowego formatu A4 z wygra-
werowanym logiem gazety. Wygra 
pierwsza osoba, która zadzwoni na 
numer 579 017 637 i poinformuje 
o dokonanej transakcji. To już ostat-
nia szansa na wygranie atrakcyjnego 
kalendarza.     

Konkurs - ostatnia szansa

24.12 POWIAT

W wigilię urzędy 
będą zamknięte

24 grudnia urzędy gmin i staro-
stwo będą nieczynne. Urzędnicy 
odbierają sobie wolne w zamian za 
święto przypadające w sobotę (drugi 
dzień Świąt Bożego Narodzenia).

29.12 POWIAT

Po świętach powiat 
uchwala budżet

29 grudnia o godzinie 10 od-
będzie się ostatnia w tym roku 
sesja Rady Powiatu, która będzie 
obradować w trybie zdalnym. 
Głównym punktem obrad bę-
dzie uchwalenie budżetu powiatu 
na 2021 rok. Radni podejmą też 
uchwały w sprawie pokrycia ujem-
nego wyniku finansowego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej za 2019 
rok, ustanowienia stypendium 
dla studentów kształcących się na 
kierunku pielęgniarstwo, a także 
ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek w 2021 roku.

31.01 WŁOSZCZOWA

Konkurs kolęd 
i pastorałek odbędzie się

Wojewódzki Dom Kultury w Kiel-
cach zaprasza do udziału w XXVIII 
Świętokrzyskim Konkursie Kolęd 
i Pastorałek. Pomimo pandemii 
konkurs odbędzie się. Finał poprze-
dzą przeglądy rejonowe. Dla arty-
stów z powiatu włoszczowskiego 
przesłuchania odbędą się 24 stycz-
nia o godzinie 11 w Centrum Kultury 
w Jędrzejowie. Finał zaplanowano 
tradycyjnie w ostatnią niedzielę 
stycznia - 31 o godzinie 14 we włosz-
czowskim Domu Kultury. 

© Rafał Banaszek
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