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Około 100 ozdób na Wielkanoc
przygotowało KGW Oleszno

drowych
i spokojnych
świąt życzę moim
Czytelnikom.
Niech przyświeca
nam nadzieja
paschalnego
Baranka,
że wszystko
będzie dobrze.

Rafał Banaszek

W n u m erz e
POWIAT

Chirurgia zostanie
przebudowana
s. 3
WŁOSZCZOWA

Członkinie Stowarzyszenia KGW Oleszno z pięknymi ozdobami, które przygotowały na święta.

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

O

koło 100 własnoręcznie zrobionych ozdób i stroików wielkanocnych przygotowało Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie z okazji
Świąt Wielkanocnych. Można je jeszcze zakupić.
To już druga taka akcja oleszyńskich gospodyń z okazji Wielkanocy - niestety po raz kolejny
utrudniła ją pandemia koronawi-

rusa. Ale nawet to nie przeszkodziło w zorganizowaniu w reżimie
sanitarnym kiermaszu ozdób, który odbył się 27 marca w siedzibie

KGW. Przy okazji zorganizowano
warsztaty robienia tradycyjnych
palemek wielkanocnych w wigilię
Niedzieli Palmowej.

Wodociąg już otwarty
w Międzylesiu
s. 7
KLUCZEWSKO

Gmina wspiera swoje
s. 10
kluby sportowe
SECEMIN

Miasteczko rowerowe
s. 14
przy przedszkolu
MOSKORZEW

Przewodnicząca KGW Oleszno Wiesława Młynarczyk-Szlachta prezentuje oryginalne ozdoby.
MARZEC 2021
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Pulsoksymetry dla gminy
od województwa
s. 15

powiat włoszczowski

Ośmiu stypendystów premiera z naszego powiatu.
Gratulował im osobiście wojewoda świętokrzyski

3

Rafał Banaszek

marca ośmiu najzdolniejszych uczniów z trzech
szkół ponadpodstawowych we Włoszczowie
otrzymało uroczyście z rąk wojewody stypendia
prezesa Rady Ministrów.
Uroczystość odbyła się w Starostwie
Powiatowym. Stypendia, w imieniu
premiera Mateusza Morawieckiego,
wręczył młodzieży ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez
powiat wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz w towarzystwie Zarządu Powiatu oraz przewodniczącego
Rady Powiatu.
Stypendium prezesa Rady Ministrów dostali uczniowie, którzy
otrzymali promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują
szczególne uzdolnienia w co najmniej
jednej dziedzinie wiedzy i uzyskali
w niej najwyższe wyniki.

Stypendyści premiera

© Rafał Banaszek

Ośmiu stypendystów prezesa Rady Ministrów z powiatu włoszczowskiego.

Stypendium premiera wynosi 3000 złotych i wypłacane jest
laureatom w dwóch transzach –
pierwsza w wysokości 1200 zło-

tych trafiła do nich w październiku ubiegłego roku, kolejna - 1800
złotych zostanie przekazana wiosną tego roku.

Docenili włoszczowskiego policjanta,
który uratował 2-miesięcznego Stasia

© Rafał Banaszek

Od lewej: Rafał Pacanowski, Łukasz Karpiński, Dariusz Czechowski, Jarosław Kaleta, Krzysztof Kryś, Mariusz Przyborowski, Zbigniew Koniusz, Zbigniew Matyśkiewicz i Małgorzata Gusta.

Rafał Banaszek

S

ierżant sztabowy Krzysztof Kryś z włoszczowskiej policji, który uratował życie
2-miesięcznemu chłopcu, został doceniony
przez komendanta wojewódzkiego, przedstawicieli parlamentu i samorządów.
3 marca goszczący po raz pierwszy we Włoszczowie nowy komendant wojewódzki policji w Kielcach
generał Jarosław Kaleta podziękował osobiście Krzysztofowi Krysio2 Moja gazeta lokalna

Warto dodać, że oprócz mecenatu jednostek rządowych, uzdolnieni
uczniowie z włoszczowskich szkół
średnich mogą również liczyć na
wsparcie powiatu, który korzysta
z tego instrumentu i realizuje własny
program stypendialny o motywacyjnym charakterze – za wysokie wyniki
i szczególne osiągnięcia w nauce.
W ciągu niespełna 20 lat jego
beneficjentami było niemal 200
uczniów włoszczowskich szkół średnich, natomiast w bieżącym roku
szkolnym dołączyło do tego grona
kolejnych 19.

wi za jego „ponadprzeciętne zaangażowanie w służbie”.
Sierżant sztabowy Krzysztof
Kryś z włoszczowskiej policji zasłynął w całym kraju po tym, jak

Zdrowych, spokojnych, pełnych refleksji,
nadziei i wiary Świąt Wielkanocnych.
Obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka, mokrego Dyngusa,
wiosennego nastroju
oraz rodzinnej atmosfery
życzą
Przewodniczący Rady
Powiatu Włoszczowskiego
Zbigniew Matyśkiewicz

Magdalena Szczepanik i Zuzanna Ślęzak z I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława
Sikorskiego, Natalia Szumiał i Dominik Nowak z Zespołu Szkół numer
2 imienia hetmana Stefana Czarnieckiego, Klaudia Stolarczyk, Magdalena Stolarczyk, Bartłomiej
Drozdowski i Krzysztof Łęgowik
z Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica.

19 lutego, podczas swojej służby
w komendzie, udzielił pomocy
2-miesięcznemu chłopcu, który
nie oddychał, ratując mu życie.
W spotkaniu, które odbyło się
na początku marca w Starostwie
Powiatowym, uczestniczył także
wojewoda świętokrzyski Zbigniew
Koniusz, władze samorządowe powiatu oraz komendant powiatowy
policji. Wszyscy złożyli gratulacje
dzielnemu sierżantowi.
Wcześniej w Komendzie Powiatowej Policji Krzysztofowi Krysiowi pogratulował po raz pierwszy
szef świętokrzyskich policjantów.
Funkcjonariusz otrzymał także
gratulacje z rąk posła na Sejm Bartłomieja Dorywalskiego. Bohaterskiemu policjantowi z Włoszczowy podziękowali również rodzice
małego Stasia. Krysia doceniła też
stacja TVN, która nominowała go
do plebiscytu Pozytywki Dzień
Dobry TVN.
OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu
Włoszczowskiego
Dariusz Czechowski
MARZEC 2021

powiat włoszczowski

© Starostwo Włoszczowa

Od lewej: Małgorzata Gusta, Rafał Krupa, Agnieszka Górska, Dariusz Czechowski, Zbigniew Matyśkiewicz, Krystyna Banaczkowska, Rafał Pacanowski i Łukasz Karpiński.

Oddział Chirurgii będzie przebudowany.
Szpital otrzymał ponad 2 miliony złotych
Rafał Banaszek

P

onad 2,2 miliona złotych pochłonie przebudowa Oddziału Chirurgii Szpitala imienia Jana Pawła II we
Włoszczowie. 25 lutego władze samorządowe powiatu
podpisały umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej na
sfinansowanie tej inwestycji. 3 marca z projektem przebudowy zapoznał się osobiście wojewoda świętokrzyski.

Dotacja wyniesie przeszło 2,2
miliona złotych i pochodzi ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie musi być
wykorzystane do 20 grudnia tego
roku. Warto dodać, że powiat sfinansował też wykonanie projektu
budowlanego, który kosztował 82
tysiące złotych.
Dyrektor szpitala Rafał Krupa
wyraził nadzieję, że po przebudowie oddział będzie bardziej funkcjonalny, nowoczesny, a jednocześnie przytulny, jak odnowione
niedawno pomieszczenia w Hospicjum stacjonarnym.
Mam nadzieję, że Oddział
Chirurgii zapoczątkuje kolejne
generalne remonty na pozostałych oddziałach, tak, by szpital
we Włoszczowie był na miarę
XXI wieku. Dziękuję serdecznie
staroście i przewodniczącemu
Rady Powiatu, że skutecznie
MARZEC 2021

zabiegali o te środki. Bez nich
nie bylibyśmy w stanie zrealizować tej inwestycji - mówił
dyrektor Rafał Krupa.
3 marca Szpital imienia Jana
Pawła II odwiedził po raz pierwszy wojewoda świętokrzyski,
gdzie został zaproszony przez
władze powiatu. Podczas spotkania z Zarządem Powiatu, dyrekto-

rem Rafałem Krupą oraz nowym
kierownikiem Oddziału Chirurgii
– pułkownikiem w stanie spoczynku Bernardem Rajczykiem
poruszono temat przebudowy
w tym roku chirurgii. Zbigniew
Koniusz zapoznał się z planami
przebudowy oddziału, na który
niebawem zostanie ogłoszony
przetarg.

© Rafał Banaszek

Spotkanie z wojewodą w szpitalu: (od lewej) Rafał Pacanowski, Zbigniew Koniusz,
Rafał Krupa, Bernard Rajczyk, Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiński.

„

Dariusz
Czechowski
Od
początku
obecnej
kadencji szpital jest
dla nas priorytetem.
Staramy
się wspierać go
finansowo,
jak
tylko
możemy.
W tym roku przekażemy
środki
na
przebudowę
jednego z kluczowych oddziałów.
Dzięki tej inwestycji poprawią
się warunki leczenia
pacjentów,
jak
i
warunki
pracy personelu.
Cieszę się, że to,
co niegdyś było
tylko marzeniem,
dziś staje się rzeczywistością.

„

Moja gazeta lokalna
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DELIKATESY NA ROGU

Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny
w każdą niedzielę
MARZEC 2021
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gmina włoszczowa
Złote gody
w czasach pandemii
Rafał Banaszek

B

ez uścisków dłoni,
pocałunków i przytuleń, w maseczkach,
a przede wszystkim
w mocno pomniejszonym składzie i w odstępach czasowych - tak wyglądały Złote gody 2021
w gminie Włoszczowa.
Medale nadane przez prezydenta Polski za długoletnie pożycie
małżeńskie, dyplomy oraz kwiaty
i słodycze wręczył parom burmistrz
Grzegorz Dziubek. Wydarzenie odbyło się w sali ślubów Urzędu Stanu
Cywilnego. Mimo niecodziennych
okoliczności, atmosfera była podniosła i pełna wzruszeń. W sumie
medale od burmistrza otrzymało 35
par, które w ubiegłym roku świętowały 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego.
Nasze złote pary są przykładem
na to, że miłość pokona wszystkie
trudy. Udało się im przetrwać
nie tylko takie niedogodności jak
koronawirus. Nie mogliśmy ich
nie podjęć i uhonorować. Może
skromniej, ale z serca – napisano
na stronie internetowej Urzędu
Gminy we Włoszczowie.

© UG Włoszczowa

Grzegorz Dziubek, Zdzisława i Marian
Chudebscy oraz Anna Prokopczyk.

Budują wiaty
śmietnikowe
Rafał Banaszek

N

a osiedlach Brożka,
Broniewskiego i Armii Krajowej we Włoszczowie powstają wiaty na
śmieciowe kontenery. To
ostatni etap rewitalizacji.

Śmietnik z prawdziwego zdarzenia pozwoli utrzymać porządek
w punkcie zbiórki odpadów, ale
mieszkańcy liczą też na to, że skończy się podrzucanie śmieci. Jak mówią, w mieście to częsty problem, że
niektórzy nadwyżki śmieci podrzucają do miejskich pojemników i koszy. Teraz ma się skończyć bałagan.
6 Moja gazeta lokalna

Można dostać nawet 5 tysięcy złotych
na wymianę starego "kopciucha"

Takie stare "kopciuchy", jak na przykład w szkole w Kurzelowie, znikną w tym roku z kotłowni.

© UG Włoszczowa

Rafał Banaszek

60

mieszkańców gminy Włoszczowa może
skorzystać z gminnego dofinansowania
w wysokości do 5 tysięcy złotych na wymianę starego pieca centralnego ogrzewania. To kolejny
pomysł samorządu na walkę ze smogiem.
24 lutego Rada Miejska we
Włoszczowie, jak jedna z pierwszych w województwie świętokrzyskim, podjęła uchwałę w sprawie
„określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródła
ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie
gminy”. O co dokładnie chodzi?
Gmina zamierza przeznaczyć
w tym roku 300 tysięcy złotych
wsparcia dla mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę
„kopciuchów” trujących środowisko. Z dotacji w kwocie do 50
procent kosztów przedsięwzięcia
- nie więcej jednak niż 5 tysięcy
złotych brutto - będzie mogło
skorzystać około 60 osób. Nabór
wniosków rusza w kwietniu i potrwa do końca maja.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest likwidacja pieca węglowego i zakup proekologicznego kotła grzewczego.
Wsparcie finansowe obejmuje
kotły gazowe, olejowe, na pellet,
które spełniają graniczne wartości emisji odpowiadające wymaganiom piątej klasy czystości
spalin, wyposażone w automa-

tyczny podajnik paliwa oraz nie
posiadające rusztu awaryjnego.
Warto podkreślić, że dotacja
od gminy jest tylko na zakup fabrycznie nowego kotła, zamontowanego po raz pierwszy (posiadającego co najmniej 2-letnią
gwarancję), nie obejmuje natomiast użytkowanych pieców węglowych, które zostały przebudowane na ekologiczne paliwo.
To pomoc, która przyczyni się do
podniesienia jakości naszego powietrza. Program nie jest skomplikowany i nie ma wymogów dochodowych, skierowany jest głównie
do osób średniozamożnych – tłu-

Z

maczył na sesji burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.
Dofinansowanie do wymiany starych pieców to kolejny krok włoszczowskiego samorządu w walce ze
smogiem, po termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej
(szkół), czy inwestycji w fotowoltaikę bądź systemy solarne.
Regulamin przyznawania dotacji, wzór wniosku oraz projekt
umowy o rozliczenie są dostępne
na stronie internetowej gminy. Informację można też uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod
numerem telefonu (41) 394 23 61.
OGŁOSZENIE

okazji Świąt Wielkanocnych symbolizujących nadzieję, miłość, odrodzenie
życia składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spokoju i miłości.
Niech ten wyjątkowy czas napełni nas optymizmem i wzmocni siły
potrzebne do zmagań z codziennymi wyzwaniami.
Niech czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie źródłem nadziei.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie
Grzegorz DUDKIEWICZ

Burmistrz Gminy Włoszczowa
Grzegorz DZIUBEK

MARZEC 2021

gmina włoszczowa

Wodociąg w Międzylesiu otwarty.
Mieszkańcy czekali lata na bieżącą wodę
Rafał Banaszek

9

marca oddano uroczyście do użytku nowo wybudowany wodociąg w Międzylesiu i Motycznie. Jako
pierwsi wodę z hydrantu puścili sołtysi tych wsi. Mieszkańcy dziękowali burmistrzowi, że dotrzymał słowa.

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji już
w listopadzie ubiegłego roku
(ponad pół roku przed końcem
terminu) zakończył budowę
ponad 12-kilometrowego odcinka sieci wodociągowej w
miejscowościach: Motyczno,
Międzylesie, Mchowie, Kotowie i Jamskie.

Prace rozpoczęły się w styczniu ubiegłego roku. Wykonawcą wodociągu o długości
około 12,5 kilometra oraz 174
przyłączy do posesji była kielecka firma Ekwod. Inwestycja
kosztowała blisko 2,3 miliona
złotych, z czego kwotą 2 milionów dokapitalizowała spółkę
gmina Włoszczowa.

Wodociąg Motyczno - Międzylesie będzie zasilany z ujęcia w Dankowie Małym, jednego z lepszych w gminie
Włoszczowa. To ma zapewnić
stałą i nieprzerwaną dostawę wody do sołectw, które od
dziesiątków lat borykały się
ze słabą jakością wody nawet w studniach głębinowych.

Sołtys Międzylesia Stanisław Klapa z sołtys Motyczna Beatą Klim pierwsi puścili wodę z hydrantu.

© Rafał Banaszek

Gminna spółka WZWiK zachęca mieszkańców do przyłączania się do komunalnej sieci.
Warto podkreślić, że w ostatnich latach Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
wykonał blisko 27 kilometrów
sieci wodociągowej w gminie.
Do zrobienia zostały jeszcze
miejscowości Rząbiec, Wymysłów i Michałów, gdzie wodociąg
jest obecnie projektowany.

„

Grzegorz
Dziubek
Pamiętam,
jak
jeszcze z poprzednim prezesem spółki
WZWiK spotykaliśmy się z mieszkańcami Międzylesia
i Motyczna i deklarowaliśmy, że wybudujemy im wodociąg. Wielu nam
nie wierzyło. Dzisiaj wodociąg jest.
Powiem
krótko,
parafrazując klasyka: - Ten wodociąg
mieszkańcom się po
prostu należał.

„

We Włoszczowie powstaną dwa nowe
bloki z 42 mieszkaniami socjalnymi
Rafał Banaszek

D

wa bloki dwupiętrowe z 42 mieszkaniami socjalnymi powstaną we Włoszczowie. Poinformował o tym na lutowej sesji
Rady Miejskiej burmistrz Grzegorz Dziubek.

Warunki w obecnych budynkach socjalnych przy ulicy Wąskiej są bardzo złe.

Potrzeby w zakresie budownictwa
socjalnego w mieście, jak opowiadał
burmistrz, są ogromne - dotychczasowe mieszkania przy ulicy Wąskiej
nie spełniają już ani wymogów sanitarnych, ani budowlanych.
Dlatego gmina chce wybudować
dwa nowe bloki z 42 mieszkaniami

wyburzone. Uwolni się działka.
Burmistrz Grzegorz Dziubek poinformował, że ma już pomysł na
jej zagospodarowanie, ale na razie nie chce zdradzać szczegółów.
Gmina chce wykonać projekt
bloków. Samorząd zamierza
pozyskać na ten cel bezzwrotny

MARZEC 2021

o średniej powierzchni 25 metrów
kwadratowych. Dach nad głową
znajdą w nich osoby samotne i rodziny najuboższe. Trwają dyskusje
nad lokalizacją budynków.
Gdy powstaną nowe bloki, dotychczasowe mieszkania socjalne przy ulicy Wąskiej zostaną

© Rafał Banaszek

grant z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego w ramach "Programu budownictwa
socjalnego i komunalnego",
gdzie można uzyskać 80 procent dofinansowania. Pieniądze
mogą być przeznaczone jedynie
na wykonanie dokumentacji.
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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

530 530 702

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
MARZEC 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

MARZEC 2021
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gmina kluczewsko

Gmina Kluczewsko wspiera sport.
Przekaże 85 tysięcy dotacji dla klubów
Rafał Banaszek

85

tysięcy złotych dofinansowania przekaże
w tym roku gmina Kluczewsko na działalność trzech swoich klubów sportowych.

Najwięcej, bo 40 tysięcy dotacji
dostanie Gminny Klub Sportowy
GKS Kluczewsko na projekt "Piłka nożna sposobem na spędzanie
wolnego czasu". W ramach tego
zadania będą organizowane cykliczne treningi popularyzujące
piłkę nożną.
Oprócz treningów zawodnicy klubu będą brali udział
w
turniejach,
imprezach
sportowo-rekreacyjnych oraz
w rozgrywkach organizowanych przez Świętokrzyski
Związek Piłki Nożnej – informuje prezes klubu Krzysztof
Ławiński.

Kolejne 30 tysięcy złotych
otrzymał od gminy Parafialny
Klub Sportowy ARKA Kluczewsko na propagowanie piłki nożnej
wśród dzieci i młodzieży. Klub
prowadzi szkolenie w trzech kategoriach wiekowych: żak, młodzik i junior młodszy oraz sekcję
piłki siatkowej dziewcząt. Od
2019 roku PKS ARKA jest certyfikowaną szkółką PZPN.
W tym stowarzyszeniu sportowym trenuje łącznie 80 zawodników i zawodniczek pod okiem
3 trenerów: w sekcji piłki nożnej
- Sebastiana Olczyka, Mariusza
Ochenduszki i Marka Jończyka,

Klub sportowy ARKA Kluczewsko został wsparty przez gminę kwotą 30 tysięcy.

GKS Kluczewsko otrzymał od gminy 40 tysięcy złotych.

10

Moja gazeta lokalna

© GKS Kluczewsko

a w sekcji piłki siatkowej - Tomasza Dębowskiego.
Chcę podkreślić, że dotacja
gminna, za którą oczywiście
dziękujemy gminie Kluczewsko,
nie jest wystarczająca do utrzymania klubu na poziomie, na
którym funkcjonujemy. Dodatkowe projekty, które realizujemy
oraz praca zarządu, trenerów
i rodziców pozwalają stwierdzić,
że jesteśmy najlepiej działającym
klubem pod względem organizacyjno-sportowym na terenie
gminy Kluczewsko – przyznaje prezes PKS ARKA Mariusz
Ochenduszka.

Trzeci z gminnych klubów – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
START Dobromierz pozyskał 15
tysięcy dotacji na swój projekt
„Od Smyka do Kibica i Zawodnika”. Wartość całego zadania wyniesie 16,8 tysiąca złotych.
Celem projektu jest popularyzacja
gry w piłkę siatkową wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych na terenie gminy poprzez udział w treningach sportowych, turniejach oraz rozgrywkach
ligowych Świętokrzyskiego Związku
Piłki Siatkowej oraz Świętokrzyskiej
Lidze Piłki Siatkowej Ludowych Zespołów Sportowych.
Główną ideą naszego projektu
jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych –
mówi prezes klubu Robert Dzierzgwa, dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

© PKS ARKA Kluczewsko

© LUKS START Dobromierz

Klub START Dobromierz pozyskał 15 tysięcy dotacji od gminy.
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gmina kluczewsko

Tak cieszyły się kluczewianki ze zdobycia wicemistrzostwa województwa świętokrzyskiego.

© SP Kluczewsko

© SP Kluczewsko

Wiktoria Łęcka ze statuetką MVP.

Siatkarki z Kluczewska wicemistrzyniami
województwa. Wiktoria Łęcka najlepsza
Rafał Banaszek

S

iatkarki Parafialnego Klubu Sportowego ARKA
Kluczewsko zostały wicemistrzyniami województwa świętokrzyskiego w kategorii młodziczek. Najlepszą zawodniczką sezonu została Wiktoria Łęcka.
Turniej finałowy rozegrano 14
marca w Kluczewsku. Zwyciężyła drużyna FUN Sport Kielce,
która pokonała w finale gospodarzy. Trzecie miejsce zajęła Gala
Skarżysko Kamienna. Najlepszą zawodniczką (MVP) sezonu
2020/2021 została Wiktoria Łęcka z zespołu ARKA Kluczewsko.
Warto przypomnieć, że w całym sezonie siatkarki z Kluczewska rozegrały w sumie 14 meczów. Ich bilans to 11 zwycięstw
i 3 porażki. Zdobywając drugie
miejsce w województwie kluczewianki znalazły się w gronie
48 najlepszych drużyn w Polsce
i tym samych zagrają w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, które
odbędą się w kwietniu.
W sezonie 2020/2021 drużynę
Parafialnego Klubu Sportowego
ARKA Kluczewsko reprezentowały: Amelia Mazur (kapitan),
Nina Parzuchowska, Emila Barczyńska, Wiktoria Łęcka, Anna
MARZEC 2021

Grabiec, Klaudia Synowiec, Zuzanna Wyrobek, Kamila Stanisz,
Kinga Czaińska i Natalia Mikołajczyk. Trenerem zespołu jest
Tomasz Dębowski.
Wicemistrzostwo województwa świętokrzyskiego jest wspaniałym sukcesem młodych dziewcząt z Kluczewska. W założeniach
przedsezonowych naszym celem
był awans do strefy medalowej
i ten cel udało się zrealizować
z nawiązką. Srebro zdobyte przez
zespół ARKI udowadnia, że dzięki determinacji i ciężkiej pracy,
nawet w tak małych miejscowościach jak Kluczewsko, można
osiągać sukcesy i rywalizować
z doświadczonymi drużynami,
jak równy z równym – twierdzi
Dębowski.
Warto podkreślić, że drużyna
z Kluczewska była „nowicjuszem”, jeśli chodzi o rozgrywki
klubowe. Był to dla niej dopiero
drugi sezon grania w rozgryw-

kach związkowych i zakończony takim sukcesem. W zeszłym
roku nasze siatkarki zdobyły
szóste miejsce.
Chcemy, aby siatkówka dziewcząt w Kluczewsku rozwijała się
jeszcze bardziej, dlatego zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki
w wieku 6-13 lat na treningi, które odbywają się w hali sportowej
w godzinach popołudniowych - zachęca Tomasz Dębowski.

Warto przypomnieć, że drużyna ARKI w ostatnich kilku latach
to stały uczestnik Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Zespół należy do Akademii
PGE Skry Bełchatów. W przeciągu dwóch lat grania w młodziczkach trzy zawodniczki Arki
- Amelia Mazur, Wiktoria Łęcka
i Nina Parzuchowska - powoływane były do kadry województwa
świętokrzyskiego i reprezentowały nasz region w rozgrywkach
ogólnopolskich.
Po raz kolejny potwierdzamy,
że z dumą nosimy herb naszej
gminy na koszulkach reprezentując i promując Kluczewsko na
arenach wojewódzkich i ogólnopolskich – podsumowuje trener Dębowski.
OGŁOSZENIE
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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

© UG Secemin

Prace budowlane przy secemińskim przedszkolu rozpoczęły się na początku marca.

Przy przedszkolu w Seceminie
powstaje miasteczko rowerowe

N

Rafał Banaszek

a początku marca na terenie Publicznego
Przedszkola w Seceminie rozpoczęła się
budowa miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych mieszkańców gminy.
11 m

15 m

To wspólne zadanie gminy Secemin oraz Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski pod
nazwą Strefa odpoczynku i relaksu, realizowane w ramach projektu współpracy Strefy Aktywności.
Wartość tej inwestycji to ponad 45 tysięcy złotych. Zadanie
jest finansowane ze środków
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt miasteczka ruchu drogowego w Seceminie.
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Gmina Secemin bezpłatnie
użyczyła teren oraz wykonała
mapę do celów projektowych.
Miasteczko ruchu drogowego to wydzielony plac o niewielkiej powierzchni, posiadający jezdnie i skrzyżowania
okrężne dla ruchu rowerowego, wyposażony w znaki drogowe, przeznaczony do nauki
zasad ruchu drogowego oraz
bezpiecznego szkolenia małoletnich kandydatów na posiadaczy karty rowerowej.
Secemińskie miasteczko rowerowe będzie miało wymiary
15 na 11 metrów, będzie posiadać oznakowanie poziome
i pionowe oraz sygnalizację
świetlną i rondo.

Z

OGŁOSZENIE

drowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei
i miłości oraz wesołego
Alleluja.
życzą

© UG Secemin

Przewodniczący Rady
Gminy Secemin
Bogdan Wasik

Wójt Gminy
Secemin
Tadeusz Piekarski
MARZEC 2021

gmina moskorzew

Pulsoksymetry dla gminy
Moskorzew od władz województwa

© UG Moskorzew

Wójt Andrzej Walasek z przewodniczącym rady Sebastianem Kosowskim gościli u wicemarszałek województwa Renaty Janik.

Rafał Banaszek

K

ilkadziesiąt pulsoksymetrów otrzymały od wicemarszałek województwa świętokrzyskiego
władze samorządowe gminy Moskorzew.

2 marca z rąk wicemarszałek
Renaty Janik urządzenia odebrał
wójt gminy Andrzej Walasek wraz
z przewodniczącym rady Sebastianem Kosowskim.
Urządzenia te rozdysponowano
następnie wśród mieszkańców,
przekazując je do punktów leczniczych, jednostek ochotniczej
straży pożarnej oraz organizacji

pozarządowych, które będą mogły
je bezpłatnie wypożyczyć zainteresowanym osobom.
8 marca pulsoksymetry trafiły
do Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zdrowie w Chlewicach
i Moskorzewie, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Moskorzewie, ochotniczych straży pożarnych
oraz kół gospodyń wiejskich.

„

Andrzej
Walasek
Składam serdeczne podziękowania
dla pani wicemarszałek Renaty Janik za przekazanie
dla naszej gminy
pulsoksymetrów,
niezbędnych do monitorowania stanu
zdrowia
każdego
z nas w tym trudnym
czasie pandemii.

„

© UG Moskorzew

Informacja Gminnego
Biura Spisowego

1

Rafał Banaszek

kwietnia rozpoczyna
się Narodowy Spis
Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021, który będzie realizowany
obowiązkowo w Internecie, a także telefonicznie i bezpośrednio.
W Urzędzie Gminy w Moskorzewie zostanie zapewnione stanowisko do samospisu dla osób, które
mają utrudniony dostęp do urządzeń i Internetu, tak, aby każdy
mieszkaniec gminy mógł wypełnić
swój obowiązek. Specjalnie dla naszych mieszkańców zostanie zorganizowany również Tydzień Spisowy w dniach od 6 do 9 kwietnia.
Osoby, które się spiszą na stanowisku przygotowanym w Urzędzie
Gminy, otrzymają upominek – informuje Urząd Gminy Moskorzew.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu (34) 354 20
03, wewnętrzny 22, 28 i 29 oraz na
stronie: www.spis.gov.pl.

Rozmowy
o kulturze i sporcie
Rafał Banaszek

W

iejskie Centrum
Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie zorganizowało cykl
spotkań z artystami pod
nazwą „Porozmawiajmy
o kulturze i sporcie”.
Z zaproszenia dyrektora WCK
-T Zbigniewa Krzyśka skorzystali:
Zdzisław Purchała z Kossowa, Czesław Syrek z Kwiliny, Teresa Trepka
z Chlewskiej Woli, Teresa i Wojciech
Ostrowscy z Brześcia oraz zespół ludowy Moskorzewianie.
OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Moskorzew
o okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy
złożyć najlepsze życzenia, Świąt pełnych ciepła i miłości,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia przyrody.
Niech będzie to czas spędzony w gronie najbliższych, pełen
spokoju i radości, a przede wszystkim tak cennego zdrowia,
które w obecnej chwili jest najważniejsze.
Życzymy, aby ten piękny świąteczny okres był chwilą
odpoczynku i źródłem energii na kolejne dni w tych
trudnych dla Nas wszystkich czasach.
Wesołego Alleluja!!!

Z

© UG Moskorzew

Wójt Andrzej Walasek z doktor
Edytą Krowicką.
MARZEC 2021

© UG Moskorzew

Andrzej Walasek z szefową KGW
Tarnawa Góra Jolantą Sułecką.

Przewodniczący Rady
Gminy Moskorzew
Sebastian Kosowski

Wójt Gminy
Moskorzew
Andrzej Walasek
Moja gazeta lokalna
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Stal żebrowana

i kształtowa, rury

cement, wapno
elementy murowe

PPHU

systemy

ociepleń, kleje

systemy K-G
ogrodzenia

piasek, grys

“RADEK”

kostka
brukowa

narzędzia

kamień ozdobny

Płyty OSB
zbiorniki

na deszczówkę

pellet
i ekogroszek

art. elektryczne

Włoszczowa, ul. Partyzantów 114, tel. 797 725 915
REKLAMA

BUDBER

BUDBER

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

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

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

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

16

parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe
obudowy do kominków, lady sklepowe
Moja gazeta lokalna
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Kolejna udana akcja krwiodawstwa
w PCK-R. Zebrano 18 litrów

Aparat EKG od
gminy Krasocin
Rafał Banaszek

19

lutego wójt Krasocina Ireneusz
Gliściński przekazał na
ręce szefa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej Mieczysława
Słowika aparat EKG.
Będzie on służył w sali
reanimacyjnej oddziału.

Krew oddaje komendant powiatowy policji we Włoszczowie Mariusz Przyborowski.

© PCK-R Włoszczowa

1

Personel medyczny naszego
szpitala stoi na pierwszej linii
frontu walki z pandemią koronawirusa. Do wygrania tej
wojny potrzebny jest nam nowoczesny sprzęt medyczny, który nasz szpital będzie posiadał
m.in. dzięki przychylności Urzędu Gminy Krasocin – napisano
na facebooku Szpitala imienia
Jana Pawła II we Włoszczowie.

Rafał Banaszek

marca w Powiatowym Centrum Kulturalno
-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyła się
kolejna w tym roku Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Zebrano 18 litrów.

Do udziału w akcji zgłosiły się
tym razem 43 osoby, z czego 40
oddało krew - 11 z nich zrobiło to
po raz pierwszy. Krew z Włoszczowy popłynęła między innymi do
Artura z Przedborza, który jest honorowym dawcą, a teraz sam potrzebuje pomocy. Koordynatorem
akcji była Elżbieta Trzebińska.
Zorganizowaną przez Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne akcję krwiodawstwa

wsparły tradycyjnie Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, Starostwo
Powiatowe we Włoszczowie,
Aleksandra Suchocka-Kozieł oraz
Cukiernia Camargo.
Warto nadmienić, że dwa tygodnie
wcześniej, 15 lutego odbyła się w PCK
-R Walentynkowa Akcja Honorowego Oddawania Krwi, podczas której
udało się zebrać rekordową ilość 35 litrów od 79 osób. Kolejna akcja krwio-

dawstwa we Włoszczowie planowana
jest na 27 maja.
3 marca dyrektor Powiatowego
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego Teresa Chudy, w obecności komendanta wojewódzkiego policji
i wojewody świętokrzyskiego, podziękowała komendantowi powiatowemu Mariuszowi Przyborowskiemu za jego osobisty udział oraz
innych funkcjonariuszy w akcjach
oddawania krwi w PCK-R.

© Rafał Banaszek

Dyrektor PCK-R Teresa Chudy podziękowała Mariuszowi Przyborowskiemu za osobisty udział w akcji krwiodawstwa.
MARZEC 2021

© ZOZ Włoszczowa

Wójt Krasocina Ireneusz Gliściński przekazuje sprzęt na SOR.

Spot policji
"Siła jest kobietą"

© KPP Włoszczowa

Włoszczowskie policjantki.

Rafał Banaszek

N

apad na sklep,
pościg i szybkie
zatrzymanie sprawców – taki spot nagrały
włoszczowskie policjantki z okazji Dnia
Kobiet.

W krótkim spocie przygotowanym z okazji 8 marca włoszczowskie funkcjonariuszki pokazały, jak profesjonalnie i z pasją
podchodzą do swojego zawodu.
Dodajmy, że w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie
niemal w każdym pionie służbę
pełnią policjantki.
17
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Firma Lhoist Bukowa otrzymała wyróżnienie
"Pracodawca przyjazny pracownikom"
Rafał Banaszek

N

ależąca do belgijskiego koncernu spółka Lhoist Bukowa – producent wapna i wyrobów
wapienniczych z gminy Krasocin została uhonorowana certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, przyznanym przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

Ś

© Rafał Banaszek

Nowe ronda we Włoszczowie będą miały
nazwy. Jakich patronów wybrano?

To rondo na trasie obwodnicy Włoszczowy ma nosić nazwę hetmana Stefana Czarnieckiego.

Rafał Banaszek

W

łoszczowskie ronda, które powstały w ostatnim czasie w związku z budową obwodnicy
miasta oraz modernizacją ważnych skrzyżowań,
będą miały swoich patronów.
Mają przypominać osoby
zasłużone dla Włoszczowy
oraz ważne wydarzenia. Taką
inicjatywę wyrazili mieszkań18 Moja gazeta lokalna

cy i radni, którzy 29 marca
mieli zdecydować ostatecznie
o nazwach rond. Jakie propozycje były brane pod uwagę?

Lhoist Bukowa była jedną z 2 firm w województwie
świętokrzyskim i jedną z 20
w kraju, które otrzymały takie wyróżnienie w ramach 13
edycji konkursu.
Uroczystość wręczenia certyfikatów odbędzie się w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie
w późniejszym terminie – poinformował szefa komisji zakładowej Lhoist Bukowa Dariusza
Mietelskiego
przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

© Rafał Banaszek

Pierwsze rondo wjazdowe do
Włoszczowy od strony Kielc,
na skrzyżowaniu obwodnicy
z ulicą Partyzantów na Belinie
ma nosić nazwę 100.lecia Niepodległości Polski. Kolejne na
trasie obwodnicy rondo – na
skrzyżowaniu z ulicą Jędrzejowską będzie Rondem Wolontariatu i ma być hołdem dla

stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych.
Trzecie skrzyżowanie o ruchu okrężnym, które wybudowano na trasie obwodnicy przy
ulicy Czarnieckiego, będzie nosić nazwę oczywiście hetmana
Stefana Czarnieckiego, urodzonego w pobliskiej Czarncy
jednego z najwybitniejszych
polskich dowódców wojskowych, z którego słynie ziemia
włoszczowska.
Swoje imiona zyskają też
trzy kolejne ronda w mieście.
I tak, u zbiegu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego
będzie Rondo Wincentego Jaszewskiego, pierwszego burmistrza miasta i Honorowego
Obywatela Włoszczowy.
Skrzyżowanie ulic Koniecpolskiej i Głowackiego ma być dedykowane Michałowi Otawskiemu,
założycielowi Związku Nauczycielstwa Polskiego w mieście.
Ostatnie rondo u zbiegu ulic
Jędrzejowskiej i Wschodniej
ma mieć za swojego patrona
ród Szafrańców, XVI-wiecznych właścicieli dóbr Włoszczowy, którzy uzyskali dla niej
prawa miejskie od króla Zygmunta Starego.
MARZEC 2021
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NAGROBKI

REKLAMA

PRODUKCJA i MONTAŻ

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

ATRAKCYJNE CENY

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
DO KAŻDEGO NAGROBKA WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

Decor Granite

ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl tel.
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Niebezpieczne skrzyżowanie drogi
powiatowej z obwodnicą. Apel radnego
Rafał Banaszek

M

ichał Szafrański, radny miejski i sołtys Nieznanowic apeluje do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz samorządów włoszczowskich o rozwiązanie problemu
z nowym skrzyżowaniem obwodnicy miasta z ulicą
Wiśniową. Dochodzi tam do kolizji.

© Rafał Banaszek

Michał Szafrański apeluje o montaż sygnalizacji świetlnej i wykonanie przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu.

To jedyne kolizyjne skrzyżowanie (tak zwane skanalizowane), jakie wybudowano na
przeszło 7-kilometrowej trasie
obwodnicy. Na czterech pozostałych skrzyżowaniach obwodnicy z drogami wojewódzkimi i powiatowymi powstały
bezkolizyjne ronda, ale nie
w okolicach Ewiny.
Na problem tego skrzyżowania od kilku lat zwracał uwagę
radny miejski Michał Szafrański, sołtys Nieznanowic. Pierwszy wniosek w sprawie budowy
ronda złożył już w 2018 roku do
zarządcy planowanej wówczas
obwodnicy - Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach, a także do Starostwa
Powiatowego oraz Urzędu Gminy Włoszczowa.
Wcześniej, bo już na początku
2017 roku w sprawę poprawy
bezpieczeństwa w tym miejscu
mocno angażował się ówczesny radny miejski Stefan Lesiak
z Bebelna, który zebrał nawet
podpisy 27 sołtysów oraz wójta
gminy Radków i również wystosował apel do starostwa.
MARZEC 2021

Wszyscy zgodnie twierdzili,
że wybudowanie w tym miejscu skrzyżowania obwodnicy
z drogą podporządkowaną spowoduje ogromne utrudnienia
oraz wydłużenie czasu przejazdu (spowolnienie ruchu).
Sołtysi ostrzegali, że bliskie
położenie przejazdu kolejowego i długi czas oczekiwania
kierowców na tym przejeździe
spowoduje kolejki sięgające
niejednokrotnie do miejsca
planowanej obwodnicy. I tak
w rzeczywistości się dzieje.
Temat
kontrowersyjnego skrzyżowania w okolicach
Ewiny powrócił na ostatnich
sesjach Rady Miejskiej we
Włoszczowie – 30 grudnia
i 24 lutego. Radny Szafrański
poprosił władze samorządowe
gminy o wsparcie go w działaniach i rozważenie możliwości
zamontowania tam sygnalizacji świetlnej. Apelował też
o ograniczenie prędkości na
obwodnicy przed zbliżaniem
się do skrzyżowania z ulicą
Wiśniową - 19 lutego miała
tam miejsce ostatnia kolizja.

Michał Szafrański zwrócił też
uwagę na fakt, że w tym niebezpiecznym miejscu nie ma
nawet przejścia dla pieszych
ze ścieżką rowerową – mieszkańcy Woli Wiśniowej i Ewiny
idący pieszo do Włoszczowy
i z powrotem lub rowerzyści
bardzo ryzykują, pokonując
kilkanaście metrów trasy wojewódzkiej szybkiego ruchu.
Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek odpowiedział
radnemu, że sam kilkakrotnie
interweniował w tej sprawie
u zarządcy drogi wojewódzkiej. – Obserwujemy to i będziemy dalej interweniować –
stwierdził burmistrz Dziubek.
Wielokrotnie interweniowało
też starostwo. Na próżno.
Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Kielcach już
dawno odpisywał naszym samorządowcom, że „ronda są
odradzane na obwodnicach,
jako stwarzające większe zagrożenie ruchu”, co – o dziwo
- nie przeszkadzało w budowie
czterech rond na tej samej obwodnicy.

© Rafał Banaszek

Widok na skrzyżowanie z góry.

Skrzyżowanie skanalizowane
przed Wolą Wiśniową - jak twierdził zarządca drogi wojewódzkiej - „zapewni wysoki poziom
bezpieczeństwa ruchu, wpłynie
na bardzo dobre parametry przepustowości wlotów i płynności
przejazdu pojazdów”.
Na przeprojektowanie skrzyżowania Zarząd Dróg Wojewódzkich nie chciał się zgodzić, gdyż – jak tłumaczył
- wiązałoby się to z przesunięciem ronda o około 100 metrów od obecnego skrzyżowania, a co za tym idzie kosztami
wykupu dodatkowych działek,
koniecznością zmiany decyzji
środowiskowej i opóźnieniami
w przygotowaniu projektu.

„

Michał
Szafrański
Rondo w tej lokalizacji nie tylko
poprawiłoby
bezpieczeństwo,
ale i ograniczyłoby efekt tak zwanego
podwójnego postoju przez
kierowców - raz
w oczekiwaniu na
ustąpienie pierwszeństwa
poruszającym się po
obwodnicy, dwa –
postoju spowodowanego zamkniętym
przejazdem
kolejowym.

„
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O 40 łóżek
covidowych więcej

Próbne matury w czasach pandemii.
Uczniowie odeszli od klawiatury do długopisu

Rafał Banaszek

D

o około 80 zwiększyła się od 24 marca
liczba łóżek dla osób
zarażonych koronawirusem w szpitalu. ZOZ musiał wstrzymać przyjęcia
na oddział wewnętrzny
w związku z potrzebą
zabezpieczenia miejsc
dla osób zarażonych
koronawirusem, których
przybywało lawinowo.
© ZS nr 2 Włoszczowa

Próbna matura z języka polskiego w Zespole Szkół numer 2 imienia hetmana Stefana Czarnieckiego.

Zgodnie z decyzją wojewody
z 22 marca, Szpital imienia
Jana Pawła II we Włoszczowie miał zapewnić 3 łóżka dla
pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem (tak zwane
buforowe), 75 łóżek dla osób
dorosłych w obrębie oddziału
wewnętrznego i pediatrycznego (do 22 marca było ich
55) oraz 5 łóżek intensywnej
terapii z kardiomonitorem
oraz z możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej na Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii.

Rekordowa liczba
stypendystów
Rafał Banaszek

A

ż 67 uczniów ze
szkół ponadpodstawowych z powiatu włoszczowskiego
otrzymało stypendia
w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego.
To absolutny rekord
wśród wszystkich powiatów naszego województwa.
Na ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski w Kielcach
nabór wpłynęło ponad 900
wniosków. Przy ocenie komisja brała pod uwagę między
innymi średnią ocen z trzech
przedmiotów oraz średnią ze
wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie
z roku szkolnego 2019/2020.
Stypendium wynosi 3800
złotych na rok.
22 Moja gazeta lokalna
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P

onad 350 uczniów klas maturalnych
z trzech szkół ponadpodstawowych we
Włoszczowie przystąpiło 3 marca do próbnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego.
W I Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Sikorskiego próbną maturę
z polskiego pisało 116 na 119
wszystkich uczniów. W Zespole
Szkół numer 2 imienia hetmana
Stefana Czarnieckiego do egzaminu zasiadło 130 maturzystów,
natomiast w Zespole Szkół nu-

mer 3 imienia Stanisława Staszica pisało 106 uczniów ze 119
zgłoszonych.
To był bardzo potrzebny egzamin. Od 19 października
ubiegłego roku młodzież pracowała zdalnie. Pierwszy próbny
test na początku lutego niestety
nie wypadł dobrze. Nauczyciele

Fundacja wesprze osoby przewlekle
chore z powiatu włoszczowskiego
Rafał Banaszek

F

undacja Jesteśmy Blisko z Włoszczowy
ruszyła z naborem wniosków do projektu „Recepta na zdrowie”. Projekt skierowany jest dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego, osób przewlekle chorych.
Wszystko dzięki temu, że włoszczowska organizacja została laureatem dziewiątej edycji konkursu grantowego „Razem możemy więcej!”,
zorganizowanego przez DOZ Fundację Dbam o Zdrowie. Nasza fundacja
znalazła się w gronie 50 zwycięzców
konkursu, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące
bariery w dostępie do leków w Polsce.
Środki z tego konkursu pozyskaliśmy już po raz czwarty. Zainteresowanie projektem w poprzednich
latach wśród mieszkańców było
ogromne, wpłynęła duża liczba
wniosków. Zdecydowaliśmy się po
raz kolejny pozyskać pieniądze na realizację projektu – mówi Marta Szewczyk-Wypychewicz, prezes fundacji.

Na realizację projektu Fundacja
Jesteśmy Blisko przeznaczy 62,4
tysiąca złotych, z czego 20,8 tysiąca pochodzi z DOZ Fundacji Dbam
o Zdrowie, a 41,6 z budżetu fundacji. Program skierowany jest do
osób przewlekle chorych, których
dochód na jednego członka rodziny
nie przekracza 1850 złotych brutto.
Pomoc zostanie przekazana
w postaci przedpłaconych kart do
zrealizowania w aptekach na terenie całego kraju. Każdy, kto chce
wziąć udział w projekcie, musi
wypełnić specjalny wniosek, który
jest dostępny na stronie internatowej fundacji już od 22 marca.
Wniosek można też pobrać w biurze fundacji.

robią co mogą, żeby oderwać
uczniów na przykład od komputerowych gier na rzecz nauki. Dziś trzeba było odejść od
klawiatury i wziąć do ręki długopis - komentowała polonistka
Bożena Kaczor, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.
5 marca maturzyści mierzyli się z matematyką, a dzień
później z językiem angielskim.
Próbne matury odbyły się
w pełnym reżimie sanitarnym.
Z uwagi na pandemię właściwy
egzamin dojrzałości został przeniesiony na początek czerwca.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia i konieczność
przyjmowania leków (zaświadczenie lekarskie, karta informacyjna,
historia choroby). Zakwalifikowanym przez komisję osobom przekazane zostaną specjalne karty do
apteki w kwocie od 100 do 400 złotych. Te karty pozwolą na zakup leków i środków medycznych. Pomoc
będzie jednorazowa.
Nabór wniosków trwa od 22 marca do 30 kwietnia. Wydawanie kart
aptecznych nastąpi od 4 maja. Więcej informacji (wraz z formularzem
i regulaminem) można znaleźć
na stronie internetowej fundacji:
www.jestesmyblisko.pl lub pod numerami telefonów: (41) 388 15 84,
(41) 388 14 56 lub (41) 388 14 75.

© archiwum fundacji

Takie karty na leki otrzymają chorzy.
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REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

cordimeble@gmail.com

cordimeble

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

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
REKLAMA

kom. 604 289 855
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W naszej ofercie
ubezpieczenia:
- samochodów
OC, AC, NNW
- domów, mieszkań
- firm, OC działalności
- gospodarstw rolnych
- ubezpieczenia podróży
- na życie
Kompleksowo pomagamy i doradzamy

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl
e-mail: prestige@biznespoczta.pl
MARZEC 2021

+ POMIAR + W
YCENA
+ TRANSPORT
GRATIS
PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

DACHPOLL

Włoszczowa, ul. Kolejowa 5
tel. 41 394 36 88, www.dachpoll.pl
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Ulica Ogrodowa we Włoszczowie zostanie
przebudowana. Powstanie wreszcie chodnik

Ulica Ogrodowa będzie mieć nowy asfalt i chodnik.

© Rafał Banaszek
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Rafał Banaszek

marca władze samorządowe powiatu oraz
przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych spotkali się z mieszkańcami ulicy Ogrodowej w sprawie planowanej rozbudowy tej drogi.
W spotkaniu uczestniczył też projektant.

Głównym postulatem mieszkańów
było zaprojektowanie chodnika na
całym odcinku planowanej inwestycji.
Z tym będzie jednak problem, gdyż
istniejące ogrodzenia nie pozwalają umieścić pełnowymiarowego
chodnika na planowanym do przebudowy odcinku. Projektant zaproponował złożenie wniosku o odstępstwo od obowiązujących przepisów.
Ewentualne pozytywne rozpatrzenie
wniosku pozwoli na kontynuację
prac projektowych. Na planowaną rozbudowę trzeba będzie jednak
poczekać, gdyż czas na rozpatrzenie
wniosku należy liczyć w miesiącach
– poinformowało starostwo.
Ulica Ogrodowa ma być przebudowana na długości 880 metrów - od
skrzyżowania z ulicą Głowackiego do
granic miasta. Szerokość nowej jezdni
będzie miała 5,5 metra. Zaplanowano
też obustronny chodnik o szerokości
2 metrów (do skrzyżowania z ulicą
Reja) oraz prawostronny chodnik (na
pozostałym odcinku), plac manewrowy przed granicami miasta oraz kanalizację deszczową na całym odcinku.

Katastrofa budowlana przy rynku.
Zawaliła sie ściana domu mieszkalnego
Rafał Banaszek

D

wóch pracowników z powiatów koneckiego i kieleckiego ucierpiało po zawaleniu się
ściany jednego z budynków przy ulicy Sienkiewicza. To był pierwszy taki wypadek w mieście.

Zdarzenia miało miejsce 24 marca.
Podczas rozbudowy nowego obiektu i wzmacniania ściany szczytowej
sąsiedniego budynku mieszkalnego
zawaliła się jego ściana. Ucierpiało
dwóch pracowników w wieku 48 i 41
lat z powiatów koneckiego i kieleckiego, którzy spadli z rusztowania na
ziemię i doznali ogólnych obrażeń ciała. Kwalifikowanej pierwszej pomocy
udzieli im włoszczowscy strażacy, po
czym przekazali załodze karetki pogotowia, a ta odwiozła do szpitala.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia
policja. Na miejscu wypadku pojawili się też przedstawicie Państwowej
Inspekcji Pracy, Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego, który zdecydował o wyłączeniu z użytkowania
uszkodzonego budynku, w którym
mieszkała osoba w podeszłym wieku.
Gmina zapewniła starszemu mężczyźnie lokal zastępczy.
24 Moja gazeta lokalna

Włoszczowscy strażacy udzieli kwalifikowanej pomocy poszkodowanym pracownikom.

© PSP Włoszczowa
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Czy koniecznie musisz wymienić kocioł
CO, aby być w zgodzie z ekologią?
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

N

ie wszyscy wiedzą, że tak samo czysto - w sensie czystego spalania - można ogrzać dom
zarówno nowym kotłem pelletowym, jak i tym
samym starym na węgiel, miał, drewno. Można
rozważyć modernizację kotła z zasypem ręcznym
do pełnego automatu na pellet, jeśli jego stan oceniasz na dobry i dobrze odbiera temperaturę ze
spalin, to jest czopuch nie jest gorący przy paleniu.

Jak to zrobić?
Wystarczy
zamontować
w drzwiczki tego kotła odpowiedni palnik na pellet, by
spełnić wymogi emisyjne 5
klasy czystości spalin. Jest to
dużo tańsze rozwiązanie od
wymiany całego kotła CO, gdyż
koszt modernizacji istniejącego kotła jest na poziomie około 5000 zł brutto (+/- 500 zł)
z 8% VAT, zależnie od producenta i typu palnika, wraz z zasobnikiem na opał oraz montażem.
Dla porównania - na wymianę kotła trzeba wydać od 15
000 do 30 000 zł z montażem.
Notabene, w większości przypadków to taki sam palnik na
pellet może pracować zarówno

MARZEC 2021

w nowo zakupionym piecu CO,
jak i w Twoim starym kotle po
modernizacji. A zatem to ułamek kosztów wymiany kotła.
Czy można otrzymać dotację?
Raczej nie. Czy będzie taniej?
Raczej nie. Będzie wygodniej
i czyściej. Obsługa raz w tygodniu. Koszty ogrzewania domu
peletem są na poziomie kosztów
ogrzewania węglem, a czyste
bezdymne spalanie bez smogu
i w dodatku paliwem odnawialnym to dodatkowy atut.
Dla oszczędności zaleca się
od razu założyć termostat pokojowy w mieszkaniu, który za
nas zdecyduje o rozpalaniu/
wygaszaniu kotła względem zapotrzebowania domu na ciepło.
Kocioł uruchamia się również

przy spadku temperatury ciepłej
wody użytkowej w bojlerze.
Jak działa?
Pracę palnika nadzoruje mikroprocesorowy sterownik, który uruchamiając kocioł wstępnie
przewentyluje komorę spalania,
poda dawkę startową paliwa, załączy zapalarkę i podmuch, a po
upływie 2-3 minut nastąpi rozpalenie kotła (palnika).
Palenie w kotłach pelletowych zawsze odbywa się
w palniku niezależnie od producenta kotła. Moc pieca automatycznie zostanie dopasowana do zapotrzebowania na
ciepło budynku.
Palniki pelletowe są pełnymi automatami, pracują paląc
z mocą znamionową, modulo-

Radzi Wiesław SKIEPKO

waną, bądź minimalną lub się
wygaszają, gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło. Gdy są
wygaszone, wówczas nie emitują nic do atmosfery.
Szereg zabezpieczeń w palnikach na pellet i tzw. przerwana
linia ognia decydują, że palniki na pellet są bezpieczne.
Sterownik palnika nadzoruje
jakość palenia w czasie rzeczywistym za pomocą fotokomórki, podobnie jak w palnikach
olejowych i gazowych.
W praktyce, kto zainstalował palnik na pellet w swoim
kotle, już nie wraca do tradycyjnego palenia paliwem stałym, bo w końcu ma w pełni
automatyczne i ekologiczne
źródło ciepła.

Moja gazeta lokalna

25

wydarzenia

Pół miliona złotych z Ministerstwa
Kultury na renowację naszych zabytków
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

D

wie parafie w gminie Włoszczowa oraz gmina Kluczewsko otrzymały łącznie 490 tysięcy
złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Instytucje wspierał
poseł ziemi włoszczowskiej.
24 lutego Ministerstwo Kultury poinformowało o przyznanych dotacjach w ramach programu „Ochrona zabytków”.
W województwie świętokrzyskim
wsparcie na łączną kwotę około
5 milionów złotych otrzymało 29
zabytków.
W powiecie włoszczowskim
rządowe dotacje pozyskały trzy
instytucje: 370 tysięcy złotych

parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny we Włoszczowie na remont konstrukcji i pokrycia
sygnatury, 70 tysięcy druga parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – tym razem
w Kurzelowie – na remont
więźby i pokrycia dachowego
nad prezbiterium oraz gmina
Kluczewsko, która otrzymała

50 tysięcy złotych na wymianę pokrycia dachu i uszkodzonych elementów konstrukcji
zabytkowego spichlerza (wozowni) z XIX wieku.
O te i inne inwestycje (również
dachu dworu w gminie Słupia
w powiecie jędrzejowskim, która dostała 440 tysięcy dotacji)
zabiegał poseł Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy.

„

Bartłomiej
Dorywalski
Te zabytki to nasze
dziedzictwo,
nasza kultura, tożsamość. Wierzę, że
zostaną
wkrótce
wyremontowane
i odzyskają swój
dawny blask i będą
cieszyć oko następnych pokoleń. Bardzo się cieszę, że
mogłem wspierać
naszych beneficjentów w pozyskaniu
tych środków.

„

Opinie beneficjentów
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Bartłomiej Dorywalski przed kościołem we Włoszczowie, który otrzyma 370 tysięcy złotych na remont sygnatury.

Zdrowych, pełnych wiary i nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzy
Poseł na Sejm RP
Bartłomiej

Dorywalski
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Ks. Zygmunt Pawlik, proboszcz
parafii Włoszczowa:
Cieszę się, że udało się pozyskać dotację z budżetu państwa, chociaż sporo
musimy dołożyć, jako parafia do tej
inwestycji. Obecnie jesteśmy na etapie
dopracowywania dokumentów.
Ks. Jacek Bonio, proboszcz parafii Kurzelów:
Dziękujemy panu posłowi za pomoc w pozyskaniu środków finansowych, niezbędnych do przeprowadzenia pierwszej części remontu
dachu nad prezbiterium. Oczywiście
ta kwota dotacji jest niewystarczająca i będziemy musieli ograniczyć
zakres inwestycji, gdyż nie dysponujemy wkładem własnym w wysokości
100 tysięcy złotych.
Rafał Pałka, wójt gminy Kluczewsko:
Dziękuję panu posłowi Bartłomiejowi
Dorywalskiemu za okazaną współpracę
i wsparcie w działaniach dotyczących renowacji symbolu gminy Kluczewsko. Na
wymianę pokrycia dachu i uszkodzonych
elementów konstrukcji spichlerza otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych.
Tomasz Koper, wójt gminy
Słupia:
Od lat staraliśmy się o dofinansowanie na remont przeciekającego dachu zabytkowego budynku, w którym
mieści się Urząd Gminy. Jestem bardzo
zadowolony z faktu, że gminie Słupia
udało się wreszcie pozyskać dofinansowanie, za co dziękuję panu wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu oraz posłowi
Bartłomiejowi Dorywalskiemu, który
nas wspierał. Ta pomoc jest nieodzowna. Ja i moi urzędnicy jesteśmy bardzo
wdzięczni za okazane wsparcie.
MARZEC 2021

wydarzenia

Od lewej: Małgorzata Gusta, Renata Dziedzic, Renata Janik, Magdalena Fogiel-Litwinek i Wioletta Hupa.
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Konkurs „Pracodawca przyjazny pracownikom
młodocianym”. Można zgłaszać lokalne firmy
Rafał Banaszek

Ś

więtokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wraz z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Kielcach zapraszają do udziału
w konkursie „Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym”.

To pierwszy taki konkurs w województwie, który ma wyróżnić przedsiębiorstwa zatrudniające młodych
ludzi w celu przyuczenia zawodowego. Jego ambasadorem w regionie jest
wicemarszałek Renata Janik.
Chcemy w ten sposób doceniać i dowartościować praco-

dawców, którzy przyczyniają
się do tego, żeby młodzi ludzie
z terenu naszego województwa
mogli zdobywać zawody, zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Czekamy na przedsiębiorców
z powiatu włoszczowskiego zachęca Renata Janik.

Konkurs
organizowany
jest
w dwóch kategoriach: dla firm zatrudniających do sześciu pracowników
młodocianych oraz siedmiu i więcej. Firmy przyjazne pracownikom
można zgłaszać osobiście w siedzibie
Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,

pocztą tradycyjną lub mailowo na adres swietokrzyska@ohp.pl w terminie
do 30 kwietnia. Regulamin konkursu
wraz z załącznikami dostępny jest na
stronie internetowej www.swietokrzyska.ohp.pl oraz www.wupkielce.
praca.gov.pl.
Komisja wybierze dwóch zwycięzców i przyzna sześć wyróżnień. Laureaci otrzymają między innymi statuetki
ufundowane przez Radio Kielce. Dodatkowymi nagrodami będą kampanie reklamowe o wartości kilku tysięcy
złotych w świętokrzyskich mediach.
Konkurs na naszym terenie promuje członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta, która chce wspierać
młodzież i osoby dorosłe w zdobyciu
pracy i nowych umiejętności.

Będą nowoczesne windy w szpitalu.
Stare 40-letnie dźwigi przejdą do historii
Rafał Banaszek

O

koło 800 tysięcy złotych pochłonie
modernizacja czterech wind w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. 17 marca szpital odwiedziła wicemarszałek województwa Renata Janik.
Województwo pomoże finansowo włoszczowskiej placówce zdrowia.

Dwa stare dźwigi osobowe, które
znajdują się przy poradniach, mają
ponad 40 lat i są od samego początku istnienia szpitala. Dwie kolejne
– główne windy modernizowane
MARZEC 2021

były ponad 10 lat temu za rządów
byłego, nieżyjącego już dyrektora
Mariana Oracza.
Wniosek o dofinansowanie na
remont wind złożył dyrektor Rafał
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Rafał Krupa z Małgorzatą Gustą i Renatą Janik przy leciwych windach.

Krupa do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - wsparcie będzie pochodzić z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dźwigi mają być zmodernizowane jeszcze w tym roku.
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rozmaitości
Krzyżówka nr 23
Pytania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Zwycięzca krzyżówki nr 22
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Barbara Sobieraj z Bebelna Wsi odgadła prawidłowo hasło krzyżówki
w lutowym numerze, które brzmiało: ORKIESTRA. Została wylosowana spośród pięciu
czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Zbigniew Kozieł, Aleksandra Drej i Wioleta Zbierańska-Kamińska. Dziękujemy.

Lekarz przeprowadza wywiad
z pacjentem przed
operacją. Zadaje
wiele standardowych pytań. Na zakończenie
pyta: - Alkohol pan używa? Tak! - pada zdecydowana odpowiedź. - A jak często? - dopytuje
doktor. - Trzy razy w roku mówi pacjent. Mocno zaskoczony odpowiedzią lekarz: - Proszę
jaśniej. - Oczywiście panie
doktorze - odpowiada chętnie
pacjent: - W imieniny, urodziny
i przy okazji...
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1. Co przygotowuje Gospodarstwo ekologiczne Sad Danków w Dankowie Dużym dla
legendarnego zespołu rockowego?
2. W jakim przysiółku gminy Włoszczowa 19 marca 1944
roku doszło do starcia partyzantów Armii Krajowej z żandarmerią niemiecką - dzień po
opanowaniu Włoszczowy przez
oddział AK "Marcina"?
3. Czyj pomnik postawiono
w rynku na Placu Wolności we
Włoszczowie 17 marca 1821
roku – w tym roku przypada
dwusetna rocznica jego powstania.
4. Ulica w Olesznie, pod którą
17 marca 2006 roku zapadł się
asfalt i powstała dziura o głębokości pięciu metrów i ośmiu
szerokości.
5. XVI-wieczny ród właścicieli Włoszczowy, który uzyskał
dla niej prawa miejskie od króla Zygmunta Starego.
6. Jak nazywała się gwiazda
ostatniego Forum Kobiet we
Włoszczowie, które odbyło się
w marcu 2020 roku tuż przed
wybuchem epidemii.
7. Jaki dzień obchodziliśmy
11 marca?
8. Polski poeta - patron 2021
roku, ustanowiony przez Sejm
RP.
9. O kim napisała najnowszą
baśń Ewa Napora z Kluczyc?
10. Pierwszy w powiecie
włoszczowskim zegar, który
zamontowało Koło Gospodyń
Wiejskich w Olesznie?
11. Jak nazywa się Babski
Klub z Włoszczowy, który działa już od 15 lat?

Składniki:
1 cebula, 1 marchewka, 1 ziemniak, 350g
soczewicy czerwonej, 1 ząbek czosnku, 1
łyżeczka suszonej mięty, 1 łyżeczka ostrej
papryki, 1 łyżeczka słodkiej papryki, 1
puszka pomidorów krojonych, bulion lub
woda (około 1,5 litra), sól, pieprz, sok
z cytryny do smaku, olej do smażenia,
opcjonalnie boczek wędzony surowy.

W sierpniu planowany jest III
Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady
Świętokrzyskiej Narodowych Sił
Zbrojnych. W tym roku do powiatów kieleckiego i włoszczowskiego
dołączą jeszcze konecki i jędrzejowski. 2 marca starosta włoszczowski
Dariusz Czechowski i członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta
uczestniczyli w pierwszym spotkaniu roboczym, które zorganizowało
Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Drugie spotkanie odbyło się 9 marca w Starostwie Powiatowym we
Włoszczowie. Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych ma na celu
promowanie aktywności fizycznej
oraz walorów turystyczno-krajoznawczych, a także popularyzowanie wiedzy na temat Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Wstępny termin
rajdu ustalono na początek sierpnia.
Meta tradycyjnie będzie w Lasocinie
(gmina Łopuszno). Organizatorem
wydarzenia będzie nasz powiat.

Konkurs plastyczny
KRUS dla dzieci
Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
we Włoszczowie zaprasza uczniów
szkół podstawowych do udziału
w XI Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat
wypadkom zapobiegamy". Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie
A3 w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie
rolnym oraz rolniczym chorobom
zawodowym.

Wykonanie:
1. Cebulę, marchewkę i ziemniak pokroić
i wrzucić na rozgrzany tłuszcz na patelni, smażyć około 3 minuty, dodać soczewicę, czosnek oraz przyprawy i wszystko
przesmażyć przez kolejne 3 minuty.
2. Następnie dodać pomidory, bulion oraz
sól i pieprz i gotować na wolnym ogniu
około 25 minut. Zupę zblendować na krem
i doprawić do smaku dodając sok z cytryny. Na koniec dekorujemy zieleniną.
3. Opcjonalnie zupy nie blendujemy, a do
bulionu z warzywami dodajemy przesmażony boczek dobrej jakości.

Zupa z soczewicy
czerwonej
Przepis
Wiesławy Młynarczyk
-Szlachty
przewodniczącej
KGW Oleszno
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III Rajd Rowerowy
szlakiem NSZ

Kącik Kulinarny

Pan Czesław przedstawia
Alkohol trzy razy w roku
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