W

ISSN 2657-6953

NR 23 LUTY 2021

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-REKLAMOWY

najnowszym numerze
o Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy, która
pięknie zagrała w naszym
powiecie, jak na tak trudne
Rafał Banaszek
warunki. Piszemy też
o uroczystym otwarciu dwóch instytucji we
Włoszczowie, które niosą pomoc potrzebującym. W gminie Kluczewsko władze
cieszą się z zakończonej termomodernizacji
trzech szkół, a w gminie Secemin strażacy
z najnowszego w powiecie wozu bojowego.
Po kilku miesiącach przestoju wznowiło
działalność kino. Pożegnaliśmy też dwie
znane osoby, które zmarły niespodziewanie.

W n u m erz e
POWIAT

WOŚP w czasach pandemii.
Zebraliśmy 69 tysięcy złotych
Włoszczowskie morsy, jak co roku, również włączyły się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Hospicjum po wielkiej
metamorfozie
s. 3
WŁOSZCZOWA

© archiwum prywatne

Rafał Banaszek
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969,60 tysiąca złotych zebrały łącznie trzy
sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym powiecie. To rewelacyjny wynik z uwagi na warunki, w jakich odbył się tegoroczny finał.

31 stycznia zorganizowano w całym kraju 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym
roku impreza była wyjątkowa, inna,
niż wszystkie dotychczasowe. Z powodu pandemii koncerty i licytacje
przeniesiono do Internetu.
Najwcześniej, bo już 30 stycznia
orkiestra zagrała w Domu Kultury w Chlewicach, gdzie odbyły się
występy lokalnych artystów bez
udziału publiczności. Orkiestrowe granie w gminie Włoszczowa
rozpoczęła 31 stycznia w samo południe grupa kilkudziesięciu morsów na Klekocie.
Z powodu pandemii nie było
tradycyjnej imprezy orkiestrowej
we włoszczowskim Domu Kultury
oraz innych miejscach w powiecie. Koncert w wykonaniu lokalnych artystów odbył się we Włoszczowie online.
Działał natomiast prężnie sztab
w Domu Kultury, który przeliczał
zawartość puszek, które dostarczali przez cały dzień dzielni wolontariusze. Jak co roku wyszli oni w ten
mroźny dzień na ulice i jak zwykle
spotkali tam życzliwość ludzi dobrego serca. Nie był ich w stanie
LUTY 2021

zatrzymać nawet koronawirus.
W sumie 48 wolontariuszy zebrało
łącznie prawie 32 tysiące złotych.
Najskuteczniejszym z nich okazała
się Zuzanna Warzyńska z włoszczowskiej "jedynki", która zebrała do puszki ponad 2 tysiące złotych. Co ciekawe, to był jej debiut w WOŚP. 2 tysiące
miała też w puszce Oliwia Stachura
z Oleszna. To były dwie rekordzistki
w naszym powiecie.
Wystawione były też cztery puszki
stacjonarne - w Domu Kultury, na
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
we Włoszczowie, w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu
oraz w Gminnym Ośrodku Kultury
w Chlewicach. Dochód z tych skarbon wyniósł 8 tysięcy złotych.
W powiecie włoszczowskim działały
w tym roku trzy sztaby – Włoszczowa,
Secemin i Radków (nie grały Bukowa
i Krasocin). I każdy z nich zebrał imponujące kwoty, pomimo ograniczeń
związanych z pandemią i znacznie
utrudnionych działań sztabów.
Włoszczowa z siedmioma miejscowościami zgromadziła 54,4 tysiąca
złotych, sztab w Radkowie – 7,9 tysiąca, natomiast Secemin – 6,6 tysiąca.
Żaden nie pobił swojego ubiegłorocz-

nego rekordu, ale to było do przewidzenia w tak trudnym roku. Dobrze,
że w ogóle odbyły się zbiórki na rzecz
WOŚP, a wspólny wynik jest imponujący – 69 tysięcy złotych.
Mimo trudnego czasu mieszkańcy naszego powiatu znów pokazali
wielkie serce. Kolejny finał WOŚP
potwierdził, że Polacy bardzo lubią
wspierać tę największą akcję charytatywną w naszym kraju. W tym
roku orkiestra zbierała pieniądze na
zakup najnowocześniejszego sprzętu dla dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
WOŚP 2021
Sztab Włoszczowa – 54 408,20
zł, w tym: kwesta uliczna Włoszczowa 24 366 zł, Oleszno - 3 291,48 zł, Konieczno – 1 741,67 zł, Bebelno – 1 494,86 zł,
Kurzelów – 1 053,30 zł, Gminny Ośrodek
Kultury w Chlewicach – 1 970,16 zł, Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne
w Moskorzewie – 700 zł, puszki stacjonarne: Dom Kultury we Włoszczowie – 1
252,8 zł, Szpitalny Oddział Ratunkowy
ZOZ Włoszczowa – 3 810,06 zł, Zespół
Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu –
963,14 zł, e-skarbonka DK Włoszczowa –
1375 zł, licytacje internetowe DK Włoszczowa – 12 389,73 zł; sztab Radków - 7
917,70 zł, sztab Secemin – 6 643,7
zł; Łącznie – 68 969,60 zł.

Plabania uroczyście
otwarta
s. 6-7
KLUCZEWSKO

Termomodernizacja
s. 10-11
trzech szkół
SECEMIN

Nowy wóz bojowy dla
s. 14
OSP Żelisławice
WŁOSZCZOWA

Kino Muza wznowiło
działalność
s. 17

powiat włoszczowski
Drugie stypendium
medyczne
Rafał Banaszek

Z

arząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca
studentów kształcących
się na kierunkach lekarskim oraz pielęgniarskim
do składania wniosków
o przyznanie pomocy
finansowej. Trwa nabór
wniosków na drugi semestr roku akademickiego 2020/2021.

Na ostatniej sesji w 2020
roku Rada Powiatu uchwaliła jednogłośnie drugie stypendium dla studentów kierunków medycznych - chodzi
o pomoc finansową dla studentów pielęgniarstwa.
Wsparcie wyniesie 1000 złotych brutto na miesiąc. Aby je
otrzymać, student trzeciego
roku studiów pierwszego stopnia albo pierwszego i drugiego
roku studiów drugiego stopnia musi w ciągu 3 miesięcy od
zakończenia studiów zawrzeć
umowę z powiatem, w której
zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki
(pielęgniarza) w Zespole Opieki Zdrowotnej lub w Domu Pomocy Społecznej przez okres co
najmniej 3 lat.
To drugie wsparcie finansowe dla studentów kierunków
medycznych w powiecie włoszczowskim. Do tej pory powiat
fundował stypendium dla kierunków lekarskich, wynoszące
2 tysiące złotych brutto miesięcznie. I dalej chce to robić.
Jednym z warunków jego
otrzymania jest między innymi
zawarcie umowy z powiatem,
w której student ostatniego
roku studiów zobowiąże się do
odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy we włoszczowskim
szpitalu na okres nie krótszy,
niż pobierał stypendium.
Stypendia będą przyznawane studentom na okres 4 miesięcy, to jest od 1 marca do 30
czerwca. Regulamin oraz wzór
wniosku o przyznanie stypendium dostępne są na stronie
internetowej starostwa: www.
powiat-wloszczowa.pl. Więcej
informacji udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego
i Ochrony Zdrowia Starostwa
Powiatowego pod numerami telefonów: 41 39 44 978 lub 504
754 243.
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Włoszczowa w czołówce najlepszych
powiatów do 60 tysięcy mieszkańców
Rafał Banaszek

W

opublikowanym w tym roku przez Związek
Powiatów Polskich rankingu najlepszych
powiatów w kraju powiat włoszczowski znalazł
się na bardzo wysokim 21 miejscu w kategorii
do 60 tysięcy mieszkańców. To najlepszy wynik
w województwie świętokrzyskim.
W ciągu ostatniego roku nasz
powiat awansował z 67 na 21
pozycję. To najlepszy wynik
w województwie świętokrzyskim wśród powiatów liczących
do 60 tysięcy obywateli. Przy
opracowywaniu rankingu brano
pod uwagę między innymi dzia-

„

łania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostki
samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania

bezpieczeństwem
informacji,
promocję rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, wspieranie działań
na rzecz gospodarki rynkowej,
promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych,
a także działania promocyjne.

Dariusz
Czechowski
Tegoroczne wyniki rankingu powiatów potwierdzają, że powiat
włoszczowski rozwija się w dobrym kierunku. Mimo trudnego
czasu epidemii koronawirusa staraliśmy się pozyskiwać fundusze
zewnętrzne, inwestować w infrastrukturę drogową, ochronę zdrowia, czy edukację. Beneficjentami
tych działań są przede wszystkim
mieszkańcy naszego powiatu.

„

© Oprac. Starostwo Włoszczowa

Wyraźny awans powiatu włoszczowskiego w rankingu najlepszych powiatów w kraju.
LUTY 2021

powiat włoszczowski

© Rafał Banaszek

Od lewej: burmistrz Grzegorz Dziubek, kierownik hospicjum Joanna Śpiechowicz, starosta Dariusz Czechowski, pielęgniarka koordynująca Aleksandra
Kułaga, wiceprezes Włoszczowskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ewa Mulewicz, wicestarosta Łukasz Karpiński i dyrektor szpitala Rafał Krupa.

Hospicjum szpitalne w nowej odsłonie.
Teraz wygląda jak prawdziwy dom
Rafał Banaszek

28

stycznia odbyło się symboliczne otwarcie wyremontowanych pomieszczeń Hospicjum stacjonarnego w Szpitalu imienia Jana Pawła II we Włoszczowie. Odnowa zrobiła na gościach duże wrażenie.
Szefowa oddziału doktor Joanna Śpiechowicz podziękowała samorządom, darczyńcom i wszystkim, którzy przyczynili się do
modernizacji hospicjum.
W spotkaniu uczestniczyli
dwaj starostowie włoszczowscy, burmistrz miasta, dyrektor szpitala oraz zarząd Włoszczowskiego
Stowarzyszenia
Opieki
Paliatywnej,
które
wspiera hospicjum, znajdujące
się w strukturach szpitala.
Na ręce Joanny Śpiechowicz i Rafała Krupy władze samorządowe
gminy i powiatu przekazały piękne obrazy na oddział. Wyraziły też
swoje uznanie dla dużego wkładu
pracy obsługi medycznej oddziału.
Przypomnijmy, że w ramach
remontu hospicjum powstały
nowe drzwi wejściowe przeciwpożarowe, poszerzono wszystkie drzwi do sal dla łatwiejszego
transportu chorych, zlikwidowano przeszklenia między salami,
wymieniono armaturę hydrauliczną na wszystkich salach, część
instalacji elektrycznej, pomalowano ściany i położono płytki.
LUTY 2021

Zmieniła się aranżacja pomieszczeń, ich wyposażenie,
pojawiło się nowe, nastrojowe
oświetlenie, dużo dekoracji
kwiatowych (dar od wykonawcy remontu firmy Rafkarl), obrazów, zieleni na ścianach...
Teraz hospicjum wygląda jak
prawdziwy, przytulny dom,
nad którym czuwa profesjonalna opieka medyczna.
Warto wspomnieć, że od firmy
Effector Leszka Cieska hospicjum
otrzymało w darze profesjonalny
sterylizator pomieszczeń, który
w czasie pandemii pozwala na
skuteczną dezynfekcję oddziału
i kontakt rodzin z pacjentami.
W najbliższych planach, jak
poinformowała doktor Śpiechowicz, jest instalacja monitoringu wewnętrznego – pomoc w dofinansowaniu obiecały
włoszczowskie samorządy.
Modernizacja
hospicjum
kosztowała 220 tysięcy złotych,
z czego 130 tysięcy przekazało
Włoszczowskie Stowarzyszenie
Opieki Paliatywnej, a 90 tysięcy
dołożył powiat.

© Rafał Banaszek

Starosta Dariusz Czechowski przekazał doktor Joannie Śpiechowicz obraz przedstawiający patrona szpitala – świętego Jana Pawła II objęciach Matki Boskiej.

© archiwum prywtane

Hospicjum podczas remontu.

© archiwum prywtane

Oddział po przebudowie.
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DELIKATESY NA ROGU

Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny
w każdą niedzielę
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gmina włoszczowa

Zabytkowa plebania we Włoszczowie
poświęcił ją… trzykrotnie. Teraz będz

© Rafał Banaszek

Zabytkowa plebania przy włoszczowskim rynku zyskała nowe oblicze. Teraz to piękny obiekt architektoniczny.

Rafał Banaszek

10

lutego biskup kielecki Jan Piotrowski poświęcił uroczyście przebudowaną XIX-wieczną plebanię parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie.

Zaproszeni na uroczystość goście
obejrzeli między innymi odnowioną
stołówkę Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta na parterze, która będzie służyć ubogim, następnie muzeum sztuki sakralnej oraz
świetlicę na poddaszu. Każde z pomieszczeń poświęcił biskup, w sumie
"trzy kondygnacje dobra" - jak napisano na stronie internetowej gminy.
W uroczystym otwarciu inwestycji
uczestniczyły władze samorządowe
powiatu i gminy. Starosta włoszczowski Dariusz Czechowski przekazał do
odnowionej stołówki obraz z wizerunkiem świętego brata Alberta łamiącego chleb. Z kolei burmistrz miasta
Grzegorz Dziubek podarował obraz
z budynkiem starej plebanii przed remontem, namalowany przez lokalną
artystkę Marię Dudkiewicz.
Po zmodernizowanej plebanii oprowadził gości gospodarz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
ksiądz prałat Zygmunt Pawlik.
6 Moja gazeta lokalna

Dzięki renowacji zabytkowy dom
dawnych włoszczowskich proboszczów będzie służył lokalnej społeczności. Został wyremontowany od piwnic
po strych i zyskał drugie życie.
W nowym budynku znalazło się
miejsce dla kuchni i jadłodajni Towarzystwa Pomocy mienia świętego
Brata Alberta, muzeum sztuki sakralnej oraz organizacji pozarządowych, ale też dla dzieci i młodzieży.
Plebania zyskała rozbudowane
poddasze, gdzie powstała imponująca świetlica, w której będą mogły
odbywać się konferencje i spotkania kulturalne lub naukowe. Na co
dzień będzie ona służyć Wspólnocie
Miriam skupionej wokół Matki Bożej Opiekunki Rodzin oraz organizacjom pozarządowym.
Budynek został przystosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych – zamontowano w nim windy transportowe, a schody wejściowe mają specjalną platformę.

Tak włoszczowska plebania wyglądała przed remontem.

Ponadto w budynku jest nowoczesne ogrzewanie.
Renowacja zabytkowego obiektu
i przystosowanie go do nowych potrzeb kosztowały 3 miliony złotych,
z czego 600 tysięcy sfinansowała
sama parafia, resztę kosztów pokryła Unia Europejska.
Remont trwał ponad rok i zakończył
się jesienią ubiegłego roku. Wykonała
go włoszczowska firma Fubit. Inwestycja ta była możliwa dzięki dużemu
projektowi rewitalizacji Włoszczowy.
Partnerem gminy w tym przedsięwzięciu było Stowarzyszenie na Rzecz
Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej
Ars Sacra z Kielc.

„

© Rafał Banaszek

Grzegorz
Dziubek
Cieszę się, że mogliśmy
wesprzeć
to przedsięwzięcie.
Plebania odzyskała swój blask. To
piękny obiekt architektoniczny.

„
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gmina włoszczowa

e oficjalnie otwarta. Biskup kielecki
zie służyć lokalnej społeczności

Biskup kielecki Jan Piotrowski poświęcił w pierwszej kolejności stołówkę Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta.

© Starostwo Włoszczowa

© Rafał Banaszek
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USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE
• Transport krajowy
i zagraniczny
• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowe

www.okregliccy.pl

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM
24h
WŁOSZCZOWA,
tel.
UL. KILIŃSKIEGO 23

604 443 239

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki Ceny producenta

NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY
ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

Włoszczowa, ul. Młynarska 74

tel. 604 537 246

PRZY CMENTARZU
KOMUNALNYM
8
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Największy wybór
LUTY 2021

REKLAMA

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

Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

tel.

604-360-410

tartakbebelno@interia.pl | www.tartakbebelno.pl
REKLAMA

REKLAMA

AUTORYZOWANY PARTNER

795 517 333
jb.sport@interia.pl
JB Sport

Realizujemy zamówienia dla klubów sportowych i szkół

LUTY 2021
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gmina kluczewsko

Szkoły w gminie Kluczewsko wypiękniał
warunki nauczania. Będą niższe koszty u
Rafał Banaszek

P

onad 5 milionów złotych kosztowała termomodernizacja trzech szkół podstawowych w gminie Kluczewsko. Dzięki tej jednej z największych
inwestycji ostatnich lat placówki nie tylko wypiękniały z zewnątrz, ale docelowo zaoszczędzą na zużyciu energii elektrycznej i cieplnej.

Inwestycję
zrealizowano
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020.
Na termomodernizację swoich
placówek oświatowych gmina
Kluczewsko pozyskała około 4,3
miliona złotych dofinansowania
z Unii Europejskiej. Cały projekt pochłonął 5,1 miliona. 800
tysięcy złotych stanowił wkład
własny gminy.
Głównym celem tego przedsięwzięcia była tak zwana głęboka
termomodernizacja trzech zespołów przedszkolno-szkolnych
- w Kluczewsku, Dobromierzu
i Komornikach.
W ramach projektu ocieplono stropodachy budynków, stropy poddasza
nieużytkowego, ściany zewnętrzne
oraz piwnice przy gruncie.

Na ścianach położono tynk
silikonowy i mozaikowy, przez
co elewacje budynków nabrały
zupełnie innego wyglądu. Wymieniono stare okna i drzwi
na nowe spełniające wszystkie
najnowsze normy, jakie są wymagane przy termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej.
Zmodernizowano
kotłownie poprzez wymianę starych,
zużytych pieców centralnego
ogrzewania na kotły na paliwo
ekologiczne (pellet), wymieniono we wszystkich szkołach
instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
które posiadają termostaty,
a także instalację ciepłej wody
użytkowej.
W ramach projektu zainstalowano także pompy cie-

pła powietrze-powietrze - to
nowoczesny system grzewczy
do wytworzenia ciepłej wody
użytkowej, przyjazny zarówno
dla środowiska naturalnego,
jak i budżetu placówek.
Wymieniono też całe oświetlenie w szkołach - stare
świetlówki i oprawy żarowe zastąpiło energooszczędne oświetlenie ledowe. We
wszystkich szkołach zamontowano również oświetlenie
ewakuacyjne i awaryjne.
Gmina nie zapomniała też
o odnawialnych źródłach energii. W tym celu zamontowano
na wszystkich szkołach panele
fotowoltaiczne o łącznej mocy
33 kilowatów, dzięki którym
trzy placówki będą mogły produkować dla swoich potrzeb
prąd ze słońca.

„

Rafał
Pałka
Obecny stan techniczny budynków
oraz potrzeba racjonalizacji zużycia
energii były głównymi przesłankami
realizacji tej
inwestycji. Dzięki
przeprowadzonej
termomodernizacji
polepszą się warunki nauczania oraz
znacznie
obniżą
koszty ogólne ponoszone przez szkoły.
Zmniejszy się zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej
i elektrycznej, co
przyczyni się do redukcji emisji CO2
do atmosfery.

„

© UG Kluczewsko

Tak wyglądała stara, węglowa kotłownia w szkole w Dobromierzu.

© UG Kluczewsko

© UG Kluczewsko

Oświetlenie sufitowe w szkołach przed (po lewej) i po modernizacji.

10
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© UG Kluczewsko

A tak prezentują się nowe kotły na pellet, które zamontowano w szkołach.

LUTY 2021

gmina kluczewsko

ły po termomodernizacji. Polepszą się
utrzymania zmodernizowanych placówek

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku po termomodernizacji i przed (poniżej od lewej).

© Rafał Banaszek

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu po dociepleniu i przed (powyżej z prawej).
LUTY 2021

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek
Moja gazeta lokalna
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REKLAMA

OGŁOSZENIE

LI D ER B R A NŻ Y DRZ EWN EJ

TARTAK „OLCZYK” sp. z o.o. zatrudni
- pracowników do obróbki maszynowej drewna
- mechaników, elektromechaników samochodów ciężarowych
- 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
12
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gmina secemin

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Żelisławic dumna ze swojego nowego nabytku - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

© Rafał Banaszek

OSP Żelisławice ma najnowszy wóz
bojowy w powiecie włoszczowskim
Rafał Banaszek

T

akiego powitania samochodu strażackiego jeszcze nie było w powiecie włoszczowskim. Ustawieni w szpaler mieszkańcy Żelisławic witali z odpalonymi racami i wystrzałami z petard wjeżdżający na plac
jednostki nowy wóz bojowy. Wybuchła euforia.

3 lutego Ochotnicza Straż Pożarna
w Żelisławicach otrzymała obiecany,
nowy średni samochód ratowniczogaśniczy - pierwszy tej klasy w historii gminy Secemin. Przyjechali nim
wprost z Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej z Kielc
przedstawiciele zarządu jednostki
wraz z wójtem gminy.
Gdy wymarzony samochód wjeżdżał na plac jednostki wybuchła euforia. Zawyły syreny. Mieszkańcy
utworzyli szpaler, witając nowy wóz
odpalonymi racami, w górę poszybowały fajerwerki. To było bardzo
efektowne powitanie, jakiego powiat
włoszczowski jeszcze nie widział.
W wydarzeniu uczestniczył między
innymi poseł Bartłomiej Dorywalski,
który 1,5 roku temu, podczas jubileuszu 80-lecia żelisławickiej jednostki,
obiecał druhom, że pomoże w pozyskaniu dotacji na nowy wóz. I słowa
dotrzymał. 3 lutego spełniło się wielopokoleniowe marzenie strażaków.
14 Moja gazeta lokalna

Pojazd, który pozyskała jednostka
z gminy Secemin, jest bardzo dobrze
wyposażony w specjalistyczny sprzęt
ratowniczo-gaśniczy. MAN TGM ma
napęd na 4 koła i blisko 300 koni mechanicznych mocy. Wyposażony jest
w zbiornik wody o pojemności 3000
litrów, 300-litrowy zbiornik środka
pianotwórczego, autopompę o wy-

dajności około 3000 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, maszt
oświetleniowy i wyciągarkę elektryczną. Ciekawostką jest profesjonalna
sygnalizacja (niskotonowa), sprowadzona na zamówienie z USA.
Wóz kosztował w sumie ponad
800 tysięcy złotych i złożyło się na
niego wiele instytucji, to jest Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja
– 380 tysięcy złotych), gmina Secemin (300 tysięcy), Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
(80 tysięcy), Urząd Marszałkowski
w Kielcach (20 tysięcy), Nadleśnictwo Koniecpol (2,5 tysiąca) oraz
OSP Żelisławice (ponad 18 tysięcy).
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc w pozyskaniu nowego wozu bojowego. Niech ten specjalistyczny
pojazd służy w potrzebie mieszkańcom gminy Secemin, powiatu włoszczowskiego oraz całego
województwa świętokrzyskiego
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – cieszyli się dumni strażacy z Żelisławic.

© Rafał Banaszek

Od lewej: Andrzej Pacanowski, Damian Krzemiński, Paweł Strączyński, Bartłomiej Dorywalski, Tadeusz Piekarski,
Henryk Lech i Grzegorz Śniegocki.
LUTY 2021

wydarzenia

Tomasz Szymański wicekomendantem
Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
Rafał Banaszek

B

rygadier Tomasz Szymański, oficer prasowy
włoszczowskiej straży pożarnej 1 lutego został
powołany na stanowisko zastępcy komendanta
powiatowego PSP w Jędrzejowie.

Komendant wojewódzki Krzysztof Ciosek wręcza akt powołania Tomaszowi Szymańskiemu.

© KW PSP Kielce

Wręczenie awansu miało miejsce 29 stycznia w sali tradycji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Akt powołania wręczył Tomaszowi Szymańskiemu komendant
wojewódzki Krzysztof Ciosek.
Do 31 stycznia brygadier Szymański
pełnił funkcję naczelnika Wydziału
Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego włoszczowskiej komendy oraz
oficera prasowego straży.
W ciągu swojej prawie 24-letniej
służby w Państwowej Straży Pożarnej, 22 lata pełnił ją w komendzie
powiatowej we Włoszczowie, gdzie
zdobywał doświadczenie na różnych
stanowiskach oraz kolejne stopnie
służbowe. Brał między innymi udział
w budowie i modelowaniu Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Miałem zaszczyt współpracować
z wieloma wartościowymi ludźmi z szeregów PSP, jednostek OSP,
a także z różnych firm i instytucji
z powiatu włoszczowskiego i nie tylko. Pragnę serdecznie podziękować
komendantowi za awans, a wam
wszystkim za przychylność i zrozumienie wartości służby strażackiej
i pracy na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu włoszczowskiego - mówił odchodzący brygadier.

Nasi strażacy na misji medycznej na
Słowacji. Pomagali w tekstach na Covid-19
Rafał Banaszek

P

ięcioosobowa grupa strażaków-ratowników medycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we
Włoszczowie pomagała na Słowacji w przeprowadzaniu testów na obecność koronawirusa wśród miejscowej ludności.

W odpowiedzi na prośbę
rządu Republiki Słowacji 22
stycznia Polska wysłała około
200-osobową grupę strażaków do wsparcia w przeprowadzaniu testów na obecność
Covid-19 wśród mieszkańców
regionów
przygranicznych
i w stolicy kraju.
W skład zagranicznej misji
weszło 66 strażaków zawodowych (posiadających wykształcenie medyczne - ratownika
medycznego) z województw
LUTY 2021

świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Trzon świętokrzyskiej grupy składającej się z 20 strażaków tworzyła
pięcioosobowa ekipa z Włoszczowy. Grupą świętokrzyską dowodzi
młodszy brygadier Jacek Słabisz
z Włoszczowy, doświadczony ratownik medyczny, praktykujący
w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa
medycznego. Misja na Słowacji
trwała jeden weekend. Do kraju
nasi strażacy wrócili 25 stycznia.

© KP PSP Włoszczowa

Pięcioosobowa grupa włoszczowskich strażaków-ratowników z Włoszczowy.
Moja gazeta lokalna
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BUDBER

BUDBER

www.budber24.pl

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

biuro@budber24.pl

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

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

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

PIASKOWNIA
“WOJCIECHÓW”

REKLAMA

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

MAR-BET Mariusz Chruściel
tel.
16
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725 858 046
604 799 695
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Kino Muza wznowiło już działalność.
Basen Nemo zrobi to w połowie marca

Dentyści wracają
do szkół
Rafał Banaszek

G

abinety stomatologiczne powracają
do samorządowych
szkół. Jednak w wielu
placówkach brakuje
miejsca na gabinet,
dlatego uczniowie będą
leczeni poza szkołą.

© Rafał Banaszek

Na otwarcie kina zapraszali dyrektor Domu Kultury Sylwester Kowalski z kierownikiem Grzegorzem Krzywonosem.

Rafał Banaszek

5

lutego rząd ogłosił luzowanie obostrzeń
i otwarcie od 12 lutego w reżimie sanitarnym
między innymi kin i basenów. Czy włoszczowskie
instytucje zdążyły się zorganizować i wznowić
działalność po czterech miesiącach przerwy?
Nie ma takiej możliwości, żebyśmy otworzyli się już 12 lutego
– mówiła Jolanta Tyjas, dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Nie
zdążymy do tego czasu napełnić
niecki wodą i uzyskać potrzebnych pozwoleń – tłumaczyła.
Uruchomienie basenu i pozyskanie pozwoleń, jak mówiła dyrektor Tyjas, zajmuje około trzech
tygodni, samo napełnienie go
wodą to kwestia pięciu dni. Do
tego dochodzą duże koszty rozruchu. Tymczasem rząd otworzył te
instytucje na okres próbny dwóch
tygodni. Co potem, nie wiadomo.
Mamy przygotowaną ofertę basenową, ratowników w gotowości,
ale z otwarciem musimy niestety
poczekać, bo nie wiemy, co będzie
po dwóch tygodniach, czy rząd
znowu nie zamknie basenów. Dlatego oficjalne otwarcie planujemy
dopiero w połowie marca - informowała Jolanta Tyjas.
Pełną parą ruszyło natomiast od 12
lutego kino Muza w Domu Kultury.
Kierownik kina Grzegorz Krzywonos
nie mógł się już doczekać tej chwili.
Jednak wznowienie działalności kina
po kilku miesiącach przerwy też nie
było takie proste.
Kino, w przeciwieństwie do
innych branż, nie ma towaru
LUTY 2021

w magazynie i nie może rozpocząć sprzedaży od momentu
ogłoszenia otwarcia. W tej kwestii polegamy na dystrybutorach,
którzy odpowiadają za marketing powierzonych im przez producentów filmów. Dystrybutorzy
potrzebują minimum 4-6 tygodni na przygotowanie filmu do
przekazania kinom. Otwarcia kin
może właśnie utrudnić decyzja
odnośnie wprowadzenia nowych
filmów w tak krótkim terminie,
mowa jest przecież o dwóch tygodniach próby, a potem nie wiemy
– opowiadał Grzegorz Krzywonos.
Pracujemy nad otwarciem
kina, bo dla takich małych miejscowości jest to szansa na powrót do normalności. Bazujemy

na dobrych relacjach kierownika
kina z dystrybutorami. Nawet
sami gotowi jesteśmy przywieźć
filmy. 12 lutego chcemy otworzyć dużą salę kinową, a tydzień
później małą - twierdził dyrektor
Domu Kultury Sylwester Kowalski. I tak się stało.
Włoszczowska Muza była jednym
z czterech kin studyjnych w województwie świętokrzyskim, które
otworzyły się dla widzów 12 lutego.
W pierwszy weekend po uruchomieniu odwiedziło je 69 widzów.
W kinie obowiązuje reżim sanitarny, to jest maseczka, dezynfekcja
i dystans. Jeśli chodzi o ten ostatni,
na sali kinowej może przebywać
jednocześnie do 115 widzów (50
procent zajętych miejsc).

© Rafał Banaszek

Basen Nemo na razie jest nieczynny. Otwarcie planowane jest w marcu.

Gabinet
stomatologiczny
w każdej szkole to rządowy program. Uczniów podstawówek
w gminie Włoszczowa będzie
obsługiwała
spółka Possum
w gabinecie przy ulicy Mleczarskiej 11. Harmonogram opieki
stomatologicznej zostanie opracowany we współpracy z dyrektorami szkół. Jak poinformował
wicedyrektor Samorządowego
Centrum Oświaty Arkadiusz
Milewski, w ramach bezpłatnej
profilaktyki
stomatologicznej
wykonywana będzie między innymi higienizacja, działania fluoryzacyjne, regularne przeglądy
i pakiety badań podstawowych.
9 lutego burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek podpisał
porozumienie z firmą Possum.
Pracę stomatologów sfinansuje
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Parafie otrzymały
dozowniki do rąk
Rafał Banaszek

11

lutego władze
powiatu przekazały parafiom
rzymskokatolickim
z powiatu włoszczowskiego automatyczne
bezdotykowe dozowniki do rąk wraz
z zapasem płynu do
dezynfekcji oraz maseczki jednorazowe.

Środki
te
zakupiono
w ramach projektu „Działania ukierunkowane na walkę,
łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2
na terenie Powiatu Włoszczowskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020, który zakończył się w ubiegłym roku.
17
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Ksiądz Krzysztof Pawłowski opuścił na zawsze
parafię Konieczno. Spoczął w swoim Chmielniku
Rafał Banaszek

26

stycznia parafia Konieczno pożegnała na zawsze
swojego długoletniego proboszcza, który zmarł
21 stycznia we włoszczowskim szpitalu. Na drugi dzień
został pochowany w rodzinnym Chmielniku.
Mszę świętą żałobną odprawił
w Koniecznie biskup pomocniczy
diecezji kieleckiej ksiądz doktor
Marian Florczyk.
Zasługi zmarłego wspominali między innymi dziekan dekanatu włoszczowskiego ksiądz Zygmunt Pawlik
oraz parafianin, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.
Przez 24 lata sprawowania swojej
posługi w parafii Konieczno świętej
pamięci ksiądz Krzysztof dokonał tak
wiele, że trudno dziś sobie wyobrazić
kościół parafialny bez śladów jego
dłoni - mówił burmistrz Dziubek.
Pogrzeb księdza Pawłowskiego
odbył się 27 stycznia w kościele
parafialnym w Chmielniku, skąd
pochodził i gdzie zgodnie z życzeniem został pochowany.
Uroczystości pożegnalnej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski.

© Urząd Gminy Włoszczowa

Śmierć proboszcza Konieczna Krzysztofa Pawłowskiego była wielkim zaskoczeniem dla wszystkich.

Na pogrzebie swojego proboszcza
obecny był też burmistrz Włoszczowy.
Krzysztof Pawłowski był księdzem
przez 42 lata temu, od 1997 roku proboszczem Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koniecznie.
17 stycznia trafił na oddział covidowy włoszczowskiego szpitala. Cztery
dni później zmarł. Miał 67 lat.

Jak informował Urząd Gminy
Włoszczowa, był nie tylko duszpasterzem, ale też inicjatorem wielu wspaniałych dzieł. Odnawiał i remontował
zabytkowy kościół, wybudował nową
dzwonnicę i plebanię.
Organizował turnieje sportowe
dla młodzieży. Przez kilka lat angażował się w koncerty organizo-

Włoszczowa zebrała 35 litrów krwi
podczas walentynkowej akcji w PCK-R

Na włoszczowskich policjantów zawsze można liczyć podczas akcji honorowego oddawania krwi.

wane w hołdzie papieżowi przez
Świętokrzyską Rodzinę Szkół
imienia Jana Pawła II.
Ta śmierć była dla wielu zaskoczeniem, ponieważ był pełen
planów, energii i zapału – napisano na stronie internetowej gminy
Włoszczowa. Te plany i zamierzenia
zgasły niespodziewanie 21 stycznia.
Oddana krew popłynie między innymi do Artura z Przedborza, który
jest honorowym dawcą krwi, a teraz
sam potrzebuje pomocy.
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne dziękuje wszystkim dawcom, a także firmom i instytucjom, które wsparły akcję, to
jest Regionalnemu Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kielcach, Starostwu Powiatowemu, Fundacji Jesteśmy Blisko
oraz cukierni Camargo. Dla oddających krew starostwo ufundowało pakiety ze środkami ochrony
osobistej (przyłbica, rękawiczki
i maseczki jednorazowe).
Koordynatorem akcji krwiodawstwa w PCK-R była Elżbieta
Trzebińska. Kolejna akcja honorowego oddawania krwi we
Włoszczowie już 1 marca.

© PCK-R Włoszczowa

Rafał Banaszek

15

lutego w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie
odbyła się Walentynkowa Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Zebrano 35 litrów.

18
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Zarejestrowały się w sumie 94 osoby, z czego 79 oddało krew - 9 z nich
zrobiło to po raz pierwszy. W sumie
udało się zgromadzić 35 litrów tego
drogocennego płynu ratującego życie.

© PCK-R Włoszczowa

Krew oddaje Iwona Adamczyk.

LUTY 2021

SKŁAD BUDOWLANY
RADEK

REKLAMA

P.P.H.U.

Radków 27
tel. 502 430 825, 507 788 028

zbiorniki na deszczówkę
2000, 3000, 4000 litrów

- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - ROBOTY DROGOWE
- ROBOTY ZIEMNE - USŁUGI BRUKARSKIE - SKŁAD OPAŁU
REKLAMA
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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.
20
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785 722 981
LUTY 2021

wydarzenia

Zmarł Mirosław Małecki - długoletni
radny gminy Włoszczowa i sołtys Kątów
Rafał Banaszek

P

omimo pandemii i dużego mrozu tłumy osób uczestniczyły w pogrzebie Mirosława Małeckiego, radnego gminy Włoszczowa i długoletniego sołtysa Kątów.
Wzruszające przemówienie wygłosiła jego córka. Przemawiał też poseł ziemi włoszczowskiej.

Trumna z ciałem Mirosława Małeckiego opuszcza kościół parafialny w Czarncy.

11 lutego w kościele w Czarncy odbył się pogrzeb 61-letniego Mirosława
Małeckiego, który zmarł cztery dni
wcześniej we włoszczowskim szpitalu

po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej, z którą przegrał walkę.
Mszę świętą odprawił proboszcz Czarncy ksiądz Wiesław

© Rafał Banaszek

Balec. Na pogrzeb Małeckiego
przybyły władze samorządowe
powiatu, gminy Włoszczowa,
samorządowcy różnych szczebli

i wielu mieszkańców okolicznych
sołectw i nie tylko. W ostatniej
drodze radnemu towarzyszył też
poczet sztandarowy gminy.
Bardzo wzruszające ostatnie
pożegnanie wygłosiła córka zmarłego - Ewelina Małecka. Po niej
głos zabrał poseł Bartłomiej Dorywalski, który w ostatnich miesiącach życia Mirosława Małeckiego
pomagał mu i wspierał. Po mszy
kondukt żałobny udał się na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie
sołtys Kątów został pochowany.
Mirosław Małecki od około 2 lat
zmagał się z nowotworem. Choroba sprawiła, że nie uczestniczył już
w sesjach Rady Miejskiej. Pozostawał jednak w kontakcie z radnymi.
W ostatnim czasie trafił do hospicjum stacjonarnego w szpitalu. Odszedł 8 lutego wieczorem.
Mirosław Małecki znany był ze
swojej społecznej działalności i pomocy potrzebującym, czego dowodem jest wiele podziękowań na piśmie, które zostały po nim.
Małecki był radnym ponad 10
lat, a funkcję sołtysa pełnił od 20
lat. W ciągu trzech miesięcy muszą
się odbyć wybory uzupełniające do
Rady Miejskiej. Wybrany zostanie
też nowy sołtys Kątów. Wolą Mirosława Małeckiego było, aby córka
kontynuowała jego działo, w związku z czym będzie kandydować na
radną i sołtysa.

Podziękowanie córki Eweliny Małeckiej

W

szystkim, którzy w tak
bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek
i żal, okazali życzliwość i wiele
serca oraz pomimo pandemii
i ogromnego mrozu tak licznie
uczestniczyli we Mszy Świętej
i ceremonii pogrzebowej mojego
śp. Tatusia Mirosława Małeckiego, Rodzinie, Przyjaciołom,
Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, Lekarzom i Personelowi
Medycznemu za walkę o każdy
dzień życia mojego Taty, okazaną pomoc i współczucie, wieńce
i datki dla Hospicjum we Włoszczowie serdeczne „Bóg zapłać”.
Z pewnością mój Tatuś byłby
bardzo szczęśliwy, gdyby mógł
wszystkich zobaczyć. Dziękuję
wszystkim za ciepłe słowa, te które
padły w trakcie, gdy Tato zachorował i po tym, jak przegrał walLUTY 2021

kę z nierównym przeciwnikiem.
Tatuś był człowiekiem, który był
zawsze blisko ludzi, uśmiechnięty
i pomocny. Dziękuję za słowa, że
Tata był człowiekiem wielkiego
serca i wielkich zasług oraz że był
wzorem samorządowca i społecznika. Zawsze Wszyscy mogliśmy
na Niego liczyć. Chętnie pomagał
potrzebującym, a ludzka krzywda nie była Tacie obojętna.
Wierny mąż, kochający Tatuś,
wspaniały brat i przyjaciel. Kochał życie i świat, a w myślach
na zawsze pozostaną Jego słowa: „Mam dla kogo żyć”. Miał
ogromną siłę walki pomimo, że
każdy kolejny dzień choroby był
trudniejszym wyzwaniem. Wyzwaniem, które dla mnie i mojej mamy pokonywał, a my go
dzielnie w tym wspierałyśmy.
Razem z mamą byli wzorem

prawdziwej miłości. Szczerej
i oddanej do ostatniego tchnienia. Teraz zostałyśmy z mamą
same, lecz nie samotne, bo są
wokół nas wspaniali ludzie.
Kochani, Wasze myśli i słowa
dają nam siłę. Siłę, która jest dla
nas teraz bardzo potrzebna, bo
nadchodzi trudny czas aby się
pozbierać. By na nowo uporządkować opustoszały nagle świat,
odnaleźć się w nim. Oswoić osierocone miejsce przy stole. Będzie
nam trudno, bo jak oswoić się
w świecie, gdy nie można przytulić się już do tego ufnego ramienia,
poczuć ciepła dłoni i wspomóc się
Jego radą i troską. Radą i troską,
na którą zawsze mogliśmy wszyscy liczyć. Pomimo swojej choroby był oparciem w najgorszym
dla nas czasie. Uczył otwartości,
miłości i empatii. Wierzę, że ta do-

OGŁOSZENIE

broć rozleje się dalej. Trudno jest
teraz otrzeć łzy, skoro wciąż nowe
napływają do oczu.
Jeżeli prawdą jest, że pamięć
jest nieśmiertelnością, to Tatuś
będzie w nas na zawsze. Wierzę,
że spotkamy się kiedyś znowu,
tym razem już na zawsze.
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Gmina usunęła
odpady od rolników
Rafał Banaszek

G

mina Kluczewsko
usunęła ponad 48
ton odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania
balotów, opakowań
po nawozach i typu
big bag.
To efekt przystąpienia do programu dotyczącego finansowania usuwania folii i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej, organizowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zbiórka odbyła się na przełomie grudnia
i stycznia. Dzięki dotacji w wysokości ponad 24,3 tysiąca złotych
gmina Kluczewsko odebrała
od 64 rolników przeszło 48 ton
łącznej masy odpadu.

Drzewa miododajne
przy szkołach
© Urząd Marszałkowski Kielce

Od lewej: senator Krzysztof Słoń, poseł Agata Wojtyszek, wójt Rafał Pałka i wicewojewoda Rafał Nowak.

Podziękowanie od ministra klimatu
dla wójta gminy Kluczewsko
Rafał Banaszek

© UG Kluczewsko

Drzewa sadzą radny Piotr Barański
(z prawej) z Wojciechem Prokopem.

Rafał Banaszek

P

rzy szkołach w Dobromierzu i Komornikach posadzono
drzewa i krzewy miododajne takich gatunków jak lipa, klon,
śnieguliczka biała i irga
błyszcząca.

Gmina Kluczewsko otrzymała te
krzewy w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
pod nazwą „Promocja produkcji
żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę
i poprawę jakości środowiska oraz
bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”.
22 Moja gazeta lokalna
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stycznia Rafał Pałka otrzymał podziękowanie dla gminy Kluczewsko od ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki za podpisanie
porozumienia i przystąpienie do realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze".
To efekt podpisania przez
gminę porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach, dotyczącego współpracy w zakresie
programu „Czyste Powietrze”.
Tym samym Kluczewsko włączyło się w dbanie o środowisko naturalne dla przyszłych
pokoleń.
W Urzędzie Gminy powstał
już specjalny punkt, który
udziela mieszkańcom informacji o programie rządowym
(nie trzeba jeździć do Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) oraz pomaga
w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Gmina pomaga
także mieszkańcom przy złożeniu wniosku, jego wydruku
oraz rozliczeniu przyznanego
dofinansowania.
Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych
przez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

„

Rafał
Pałka
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu poprawi się
jakość powietrza
i komfort życia
mieszkańców.

„
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Powstanie Powiatowa Rada Kół
Gospodyń Wiejskich przy starostwie
Rafał Banaszek

Z

arząd Powiatu Włoszczowskiego chce powołać do
życia Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich
oraz Organizacji Pozarządowych, żeby zmobilizować
gospodynie do wspólnych działań oraz zachęcić młode pokolenie do kultywowania tradycji.
Pierwsze spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbyło się
1 lutego w starostwie. Prowadziła je inicjatorka powołania
przyszłej Rady KGW i NGO –
członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta. Z zaproszenia
skorzystały przedstawicielki 18
kół gospodyń i stowarzyszeń.
Ideą powołania takiej rady
jest szersza promocja działań naszych kół i stowarzyszeń
w myśl zasady „razem siła”.
Moim cichym marzeniem jest
to, aby zachęcić młode osoby do

wstępowania do lokalnych stowarzyszeń, zaszczepić w nich
miłość do tradycji, żeby „połknęli” tego bakcyla - opowiadała
Małgorzata Gusta.
Spotkania z przedstawicielami
organizacji non profit mają na
celu przedstawienie im propozycji powstania przy Starostwie Powiatowym wspomnianej Rady Kół
Gospodyń Wiejskich oraz Organizacji Pozarządowych oraz zebranie opinii zainteresowanych osób
na temat potrzeby powstania takiej organizacji.

Dopiero po konsultacjach społecznych Zarząd Powiatu podejmie uchwałę w sprawie utworzenia Rady KGW i NGO. Następnie
zostanie ogłoszony nabór członków do tej rady oraz wybrane prezydium. Nowo powołana rada ma
działać przy Wydziale Promocji
i Rozwoju starostwa.
Taka rada będzie między
innymi partnerem powiatu
włoszczowskiego przy składaniu wniosków o dofinansowania na różne przedsięwzięcia
i inicjatywy.

W planach, jak poinformowała Małgorzata Gusta, jest między
innymi organizacja turnieju dla
KGW i organizacji non profit,
warsztaty tematyczne, konkurs
kulinarny "gospodynie kontra
młode dziewczyny", muzyczny
festiwal KGW połączony ze zdrowiem i urodą oraz wiele innych
imprez lokalnych. Oczywiście
wszystko to będzie możliwe po
zniesieniu obostrzeń sanitarnych
i ustąpieniu pandemii.
Warto dodać, że podczas inauguracyjnego spotkania z kołami
gospodyń wiejskich w starostwie
przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz wraz
z radnym Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Arturem Konarskim wręczyli paniom 36 pulsoksymetrów napalcowych (po
dwa dla każdego KGW). Urządzenia do mierzenia nasycenia krwi
tlenem ufundował Urząd Marszałkowski w Kielcach.
REKLAMA
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Książka w hołdzie doktorowi
Stanisławowi Janaczkowi

Mniej łóżek
covidowych w ZOZ
Rafał Banaszek

Darmowe egzemplarze
UWAGA! Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się do Drukarni Kontur przy
ulicy Reja 5 we Włoszczowie z miesięcznikiem "Moja gazeta lokalna",
otrzymają nieodpłatnie egzemplarze
książki o Stanisławie Janaczku. Fundatorem nagród jest właściciel drukarni Michał Staniaszek.

tur

rnia Kon

© Druka

Rafał Banaszek

Z

inicjatywy Drukarni Kontur i Urzędu Gminy ukazała się publikacja pod tytułem „Z dziejów Włoszczowy i okolic. W hołdzie dr. Stanisławowi Janaczkowi”. Mamy trzy egzemplarze dla naszych czytelników.

Kilkunastu autorów (z których
część współpracowała wcześniej
z doktorem Janaczkiem) przygotowało teksty związane z historią miasta i okolicy. Na publikację złożyło się prawdziwe
bogactwo tematów, obejmujących okres od czasów staropolskich po współczesne.
I tak, profesor Jerzy Sperka
przygotował tekst o rodzie Szafrańców. Ksiądz profesor Tadeusz Gacia przetłumaczył z łaciny
królewskie przywileje jarmarków
nadane Włoszczowie.
Kieleccy regionaliści i historycy Dariusz Kalina i Adam Malicki przedstawili kilka artykułów,
między innymi o zabudowaniach
dworskich w Czarncy, o rodzinie
Kuleszyńskich oraz nieznany inwentarz dóbr Włoszczowa z połowy XIX wieku.
Krzysztof Myśliński - dyrektor
Muzeum Historii Kielc omówił zabytki ruchome i nieruchome kościoła pokolegiackiego w Kurzelowie.
LUTY 2021

Adam Malicki, Cezary Nowak
i Michał Staniaszek opisali historyczne inskrypcje z włoszczowskich kościołów. Tomasz Łuczak
z Dariuszem Kaliną przygotowali
tekst o zabytkowych dzwonach
w powiecie włoszczowskim. Doktor Lech Frączek przeanalizował
zagadnienia demograficzne i zawodowe związane z włoszczowskimi czeladnikami szewskimi.
Paweł Ameryk opisał jak wyglądał
wrzesień 1939 roku we Włoszczowie
oraz przygotował listę wywodzących się z naszego miasta żołnierzy
kampanii wrześniowej. Rafał Pacanowski przeanalizował zagadnienia
związane z administracją powiatu
w czasach zaborów.
Doktor Edyta Gawron zaprezentowała tekst o tym, jak zachowała się pamięć o włoszczowskich
Żydach i ich zagładzie w relacjach
zebranych przez organizację
Yahad-In Unum.
Doktor Łukasz Kopera przedstawił zapis z kroniki parafial-

nej w Maluszynie o uroczystości
przeniesienia obrazu do nowego
kościoła. Profesor Wacław Cabaj z Dariuszem Wieczorkiem
omówili geologiczną historię
Włoszczowy.
Natomiast biografię, pracę
i związki z Włoszczową doktora
Stanisława Janaczka we wstępie
do książki przypomniała Iwona
Boratyn z Urzędu Gminy.
Bogato ilustrowana publikacja – jak przekonuje jej redaktor Michał Staniaszek – nawiązuje duchem do redagowanych
przez
Stanisława
Janaczka
„Włoszczowskich Zeszytów Historycznych” z ich tematyczną
różnorodnością i ciekawością
badawczą.
Co szczególnie cenne, wiele podejmowanych w niej kwestii to
zagadnienia nowe i oryginalne.
Z pewnością będzie się to czytelnikom podobać – uważa Michał Staniaszek, właściciel Drukarni Kontur,
gdzie można jeszcze nabyć książkę.
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stycznia wojewoda świętokrzyski
wydał nową decyzję
dotyczącą ilości łóżek
covidowych w Szpitalu
imienia Jana Pawła II
we Włoszczowie.

Z uwagi na zmniejszone ich
obłożenie, od 1 lutego zostało we Włoszczowie 6 łóżek
dla pacjentów z podejrzeniem
Covid-19 (tak zwanych obserwacyjnych), 35 dla chorych
wymagających leczenia na oddziale wewnętrznym (było 55)
oraz 5 stanowisk do intensywnej opieki medycznej z kardiomonitorem oraz z możliwością prowadzenia tlenoterapii
i wentylacji mechanicznej.
Przypomnijmy, że z początkiem 2021 roku nasz szpital
przestał służyć wyłącznie pacjentom chorym na Covid-19.
Od 1 stycznia ZOZ Włoszczowa stał się placówką hybrydową, leczącą równolegle
chorych na koronawirusa
oraz pacjentów z pozostałymi
schorzeniami. Od tego czasu
działają wszystkie oddziały
szpitalne i poradnie.

Książka miłosna
Ewy Napory
Rafał Banaszek

M

iłość pod paragrafem" – taki
tytuł nosi najnowsza,
24 publikacja Ewy Napory, pisarki z gminy
Secemin. To jej trzecia publikacja o tematyce miłosnej.
Książka zeszła z maszyn Drukarni Chemiografia w Krośnie i ukazała się nakładem Krośniejskiej
Oficyny Wydawniczej.
Napisana jest prostym i przyjemnym piórem dla każdego
czytelnika. Myślę, że umiejętnie
zbudowałam atmosferę napięcia,
które jest przeplatane radością
i smutkiem. Jak minie epidemia
zapewniam, że w najbliższym
czasie odbędzie się promocja
książki – napisała na swoim faceboooku autorka.
Dodajmy, że akcja opowieści rozgrywa się w USA oraz na terenie
Wielkiego Księstwa Luksemburga.
25
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Stowarzyszenie motocyklowe EnduroRodeo powstało w Januszewicach
Rafał Banaszek

18

grudnia, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia grupa zapaleńców – entuzjastów off-roadu
motocyklowego z powiatu włoszczowskiego i ościennych powołała do życia stowarzyszenie motocyklowe
EnduroRodeo z siedzibą w Januszewicach.

© archiwum prywatne

Kacper Margas na Yamaha YZ125.

Przemysław Wilk, Kamil Bąk i Piotr Prokop podczas zawodów w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inicjatorami założenia klubu
byli Kamil Bąk z Januszewic
i Piotr Prokop z Rudki.
Pomysł narodził się podczas
wspólnych wypraw motocyklowych. Zachęciliśmy naszych
znajomych – pasjonatów enduro crossu do wspólnej jazdy
i tak powstała amatorska drużyna sportowa. Obecnie liczy
ona 12 członków, ale kolegów
"po fachu" w promieniu 20 kilometrów mamy około 50 – opowiada Kamil Bąk.
Jazda motocyklem crossowym
po trudnym terenie to bardzo
niebezpieczne hobby – łatwo
można nabawić się kontuzji,
o czym nasi motocykliści wielokrotnie się już przekonali.
Najczęściej można ich spotkać
w okolicach Bukowy i Krasocina. Jednak najbardziej popular26 Moja gazeta lokalna

ne trasy, jak mówią, znajdują się
w Jaworzni koło Kielc – mekce
polskiego enduro.
Stowarzyszenie EnduroRodeo z Januszewic planuje zorganizować jesienią tego roku
w naszym powiecie Puchar
Polski Południowej Cross Country. Impreza ma się odbyć
10 października w Lipiu, jeśli
oczywiście pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.
Do gminy Krasocin może zjechać nawet 350 motocyklistów
crossowych. Zarząd stowarzyszenia EnduroRodeo prowadzi
już rozmowy z wójtem gminy
Ireneuszem Gliścińskim, który
wspiera inicjatywę motocyklistów z gminy Kluczewsko.
Warto wspomnieć, że w tej imprezie Kamil Bąk z Januszewic
zajmował już kilkakrotnie czo-

© archiwum prywatne

łowe miejsca, między innymi na
zawodach w Szydłowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, czy Biskupicach. Drużyna EnduroRodeo
w ubiegłym sezonie wywalczyła
23 miejsce na 104 zespoły.
Przy okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Małgorzacie Guście ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie za
pomoc w założeniu stowarzyszenia i okazywane wsparcie
oraz Mariuszowi Brelskiemu
ze Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Dziękujemy też naszym sponsorom. Zapraszamy aktywnych
motocyklistów crossowych do
wstępowania w nasze szeregi –
podkreśla Kamil Bąk.
Więcej informacji można
znaleźć na facebooku klubu
EnduroRodeo.

© archiwum prywatne

Kuba Jarosz na Yamaha YZ250F.

© archiwum prywatne

Piotr Prokop na Kawasaki Kx250F.
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Podziękowanie

OGŁOSZENIE

Dziękujemy Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca,
współczucia i życzliwości,
wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej
w dn. 2 lutego 2021 r.
naszej ukochanej Mamusi oraz Babci
śp.

Marianny Krzywonos

a w szczególności lekarzom i personelowi
Szpitala im. Jana Pawła II we Włoszczowie
Oddziału Wewnętrznego na czele z kierownikiem
oddziału lek. med. Leszkiem Orlińskim,
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom za obecność,
słowa wsparcia, modlitwę, pamięć,
liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
oraz właścicielom Zakładu Pogrzebowego „Okręgliccy”,
Przyjaciołom z PKS Włoszczowa, Chórowi
Parafialnemu, Fundacji Jesteśmy Blisko,
Wojskom Obrony Terytorialnej
za okazaną pomoc
składamy z głębi serca podziękowanie
synowie
Piotr Krzywonos
Grzegorz Krzywonos
z rodzinami
Moja gazeta lokalna
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rozmaitości
Krzyżówka nr 22

Ogłoszenia
Pytania

1

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.

1. Jaki światowy dzień obchodziliśmy 11 lutego?
2. Kto odwiedził Włoszczowę 7 lutego 2020 roku?
3. Jaką placówkę otwarto 1 lutego
2016 roku przy ulicy Kusocińskiego
we Włoszczowie?
4. Jaka jednostka OSP z gminy
Krasocin została włączona pod koniec stycznia do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego?
5. Jak nazywa się nowy proboszcz parafii
Konieczno, który zastąpił zmarłego w styczniu księdza Krzysztofa Pawłowskiego?
6. Przewodniczący Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego we
Włoszczowie, wybrany na początku lutego na kolejną kadencję?
7. Jaką instytucję państwową otwarto
w Moskorzewie 9 marca 2004 roku?
8. Jaka nowa dyscyplina sportowa
zawitała do Włoszczowy od połowy lutego?
9. Jaka drużyna z Kluczewska zdobyła
pod koniec stycznia tytuł Najpopularniejszej Drużyny Roku 2020 w Powiecie
Włoszczowskim w plebiscycie sportowym
„Echa Dnia”?

Zwycięzca krzyżówki nr 21

Promocja reklamowa

2
3
4
5
6
7
8
9

Wiosenna promocja
Zamów reklamę/ogłoszenie
dowolnej wielkości
w miesiącu marcu
a zyskasz

20% rabatu

© Rafał Banaszek

Zbigniew Kozieł z Włoszczowy odgadł prawidłowo hasło krzyżówki w styczniowym numerze, które brzmiało: SZCZEPIONKA. Został wylosowany spośród siedmiu czytelników,
którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Ewa Napora,
Barbara Sobieraj, Kamil Borowiecki, Lidia Ławińska i Dorota Steczek. Dziękujemy.

Warunkiem skorzystania
z promocji jest zamówienie
powierzchni reklamowej
w gazecie w terminie
1-20 marca br.
Promocja nie dotyczy
zamówień już realizowanych.
Można z niej skorzystać
tylko raz.

Rozwód 90-latków
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Faworki kluczyckie
Przepis Ewy Napory
przewodniczącej
Rady Sołeckiej
Kluczyc

© archiwum prywatne
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Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie
zaprasza na odpłatne warsztaty fotograficzne z Michałem Piorunem.
Uczestnicy nauczą się fotografii
pejzażowej, portretowej i studyjnej. Warsztaty odbywać się będą
w ramach wypraw fotograficznych. Na koniec zaplanowano wystawę fotograficzną oraz promocję
zdjęć w mediach społecznościowych. Zapisy trwają do 28 lutego.

Brydż dla każdego
- bezpłatne zajęcia
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie
zaprasza wszystkich chętnych
w wieku 10-100 lat na bezpłatne
zajęcia z brydża sportowego, które
poprowadzi Ewa Machnik - certyfikowany instruktor Polskiego
Związku Brydża Sportowego. Zapisy przyjmowane są do 28 lutego.

We Włoszczowie
uczą szermierki
15 lutego na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
odbyły się pierwsze, pokazowe
zajęcia z szermierki. Zgłosiło się
25 uczestników. Zainteresowanie jest bardzo duże. Na początku zademonstrowano trzy walki
pokazowe, a następnie rozdano broń treningową wszystkim
chętnym. Do miecza japońskiego i szabli bojowej zgłosiło się po
9 osób, 5 do szpady dworskiej.
Zajęcia będą odbywać się na hali
sportowej OSiR dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i środy
o godzinie 18.30.

Kącik Kulinarny

Pan Czesław przedstawia

Sędzia pyta na rozprawie rozwodowej:
- Ile pan ma lat? - 98
- odpowiada mąż, A pani? - 92 - mówi żona.
- I po tylu wspólnych latach
chcecie się rozwieść? Dlaczego?
- dziwi się sędzia. - Ze względu
na niezgodność charakterów odpowiadają małżonkowie. - To
dlaczego tak późno przychodzicie
po rozwód? - dziwi się sędzia.
- Byliśmy razem ze względu na
dzieci! - mówią małżonkowie.
- I co na to dzieci? - dopytuje
sędzia. - Nic, poumierały.

Warsztaty fotograficzne
z Michałem Piorunem

Składniki: (do przygotowania 80 sztuk)
2,5 szklanki mąki pszennej typ 500, pół szklanki
kwaśnej śmietany 18%, 4 żółtka, 1 łyżka masła, 1 łyżka
spirytusu lub octu 10%, 1 litr oleju lub smalcu do smażenia, szczypta soli, cukier puder.
Wykonanie:
W misce umieścić wszystkie składniki na ciasto wymieszane ciasto będzie elastyczne i zwarte (dodanie spirytusu lub octu spulchnia ciasto). Następnie
należy wyłożyć ciasto na suchy i czysty blat stolnicy
i ponownie wyrabiać, aby było napowietrzone. Rozwałkować, a następnie nożem lub radełkiem pokroić
w paski o szerokości 2,5 centymetra. Po środku każdego podłużnego prostokąta wykonać nacięcie. Faworki układać na blacie posypanym mąką, przykryć
ściereczką bawełnianą, aby nie obsychały. Następnie
do szerokiego garnka wlać olej do smażenia, ustawić
średnią moc palnika, aby olej się nagrzał. Kładziemy kawałek ciasta na gorący olej - jeśli wypłynie na
powierzchnię, to faworki możemy smażyć. Idealne
faworki są cieniutkie, pokryte pęcherzykami powietrza. Faworki powinny być kruche, rozpływające się
w ustach. Na koniec przed podaniem należy oprószyć
je cukrem pudrem.
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