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Rafał Banaszek

Zbliżamy się powoli do 
końca roku. Niepoko-

jąco rośnie liczba zacho-
rowań na koronawirusa 
w naszym kraju - z tego też 
powodu ostatnie uroczysto-
ści w powiecie włoszczowskim musiały 
być ograniczone do minimum, z obawy 
o zdrowie uczestników. Jeśli tendencja 
wzrostowa będzie się utrzymywać, do 
naszego szpitala może wrócić oddział 
covidowy, a wraz z nim ograniczenia. 
Na szczęście pandemia nie przeszkodziła 
w realizacji inwestycji samorządowych, 
które w większości już się zakończyły.

powiat

włoszczowa

klUczewsko

moskorzew

secemin

niewyobrażalna tragedia.
Dwoje dzieci zginęło w pożarze

rafał Banaszek

w tym domu przy ulicy 1 maja we włoszczowie wydarzyła się wielka tragedia 17 listopada.

Wielką tragedią zakończył się 
pożar drewnianego domu miesz-
kalnego przy ulicy 1 Maja w mie-
ście, który wybuchł 17 listopada. 
Przybyłe na miejsce zdarzenia 
służby ratunkowe otrzymały infor-
mację, że wewnątrz mogą znajdo-
wać się dzieci. Rodziców nie było 
w tym czasie w domu.

Z płonącego budynku strażacy z po-
mocą policjanta wynieśli dwójkę nie-
przytomnych chłopców i przekazali 
zespołowi ratownictwa medycznego. 
Bracia w wieku 5 i 6 lat zostali prze-
wiezieni karetką do pobliskiego szpi-
tala. Niestety ich życia nie udało się 
uratować. Zmarli najprawdopodob-
niej na skutek zaczadzenia (ostatecz-
ną przyczynę zgonu ma potwierdzić 
sekcja zwłok).  

W budynku socjalnym mieszka-
ły jeszcze dwie inne rodziny. Kiedy 
wybuchł pożar, w domu przebywali 

© Rafał Banaszek

nie żyje dwóch braci w wieku 5 i 6 lat, których nie-
przytomnych wynieśli z płonącego domu we 

włoszczowie strażacy i policjanci. takiego tragicznego 
zdarzenia jeszcze w powiecie włoszczowskim nie było.

tylko dwaj mali chłopcy. Pozostali 
domownicy byli poza budynkiem 
- ojciec dzieci w przyczepie na te-
renie posesji, a matka na treningu 
z innym dzieckiem. 

W akcji ratowniczo-gaśniczej, 
która trwała około sześć godzin 
i zakończyła się przed północą, 
brało udział 9 zastępów strażac-
kich - w sumie około 30 straża-
ków-ratowników.

Na miejsce zdarzenia przybył też 
burmistrz Włoszczowy Grzegorz 
Dziubek. Zapewnił on pomoc dla ro-
dzin zamieszkujących budynek. Pogo-
rzelcom zaoferowano lokal zastępczy 
w Rogienicach i pomoc psychologicz-
ną. Jedna rodzina już zamieszkała 
w Rogienicach. Dla dwóch pozosta-
łych samorząd ma wyremontować 
mieszkania docelowe z zasobów ko-
munalnych, obecnie korzystają oni 
z lokali tymczasowych. Pogorzelcy 

otrzymali też 6 tysięcy złotych zasiłku 
na pierwsze potrzeby. 

Niewykluczone, że budynek, 
w którym doszło do tragedii, zo-
stanie rozebrany, gdyż wewnątrz 
jest doszczętnie spalony i nie na-
daje się do użytkowania. 

Dzieci, które zginęły w pożarze, 
uczęszczały do Przedszkola Samo-
rządowego numer 3. Placówka zor-
ganizowała zbiórkę najpotrzebniej-
szych rzeczy codziennego użytku 
dla pogorzelców. Trwa też zbiórka 
pieniędzy w Internecie na: www.
zrzutka.pl/vj8fca.

Policja pod nadzorem prokuratury 
prowadzi dochodzenie. Na razie ni-
kogo nie zatrzymano, ani nikomu nie 
przedstawiono zarzutów. Wstępnie 
już ustalono prawdopodobną przy-
czynę pożaru - to zwarcie instalacji 
elektrycznej mogło doprowadzić do 
powstania ognia. 

http://www.zrzutka.pl/vj8fca
http://www.zrzutka.pl/vj8fca
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powiat włoszczowski

rafał Banaszek

przejazd kolejowy w woli kuczkowskiej już 
strzeżony. jest dużo bezpieczniej na drodze

5 listopada odbył się odbiór końcowy zmoder-
nizowanego przejazdu kolejowego w woli 

kuczkowskiej. po kilku latach starań samorzą-
dów powiatowego i gminnego kolej wybudowała 
za własne pieniądze przejazd strzeżony na trasie 
koniecpol-szczekociny.

Uczestnicy odbioru końcowego inwestycji w woli kuczkowskiej: (od lewej) łukasz karpiński, Dariusz czechowski, zbigniew matyśkiewicz, robert Hurka-
ła, tadeusz piekarski, tadeusz pudło i paweł strączyński.

Modernizacja przejazdu kole-
jowego między miejscowościami 
Kluczyce i Kuczków w gminie Se-
cemin rozpoczęła się 11 paździer-
nika i zakończyła 29. 

Na drodze powiatowej, którą prze-
cina linia kolejowa Koniecpol-Szcze-
kociny, zainstalowano półrogatki z sy-

© Rafał Banaszek

gnalizacją świetlną i dźwiękową, teren 
przejazdu jest oświetlony i monitoro-
wany. Inwestycja pochłonęła ponad 
1,8 miliona złotych i sfinansowały ją 
w całości Polskie Koleje Państwowe.

5 listopada odbył się odbiór końco-
wy z udziałem władz samorządowych 
powiatu włoszczowskiego i gminy Se-

cemin oraz przedstawiciela PKP Pol-
skich Linii Kolejowych w Kielcach. 

Samorządowcy dziękowali kolei za 
sfinalizowanie ciągnącej się od 2017 
roku sprawy. Wszyscy podkreślali, że 
ta inwestycja wpłynie bez wątpienia 
na poprawę bezpieczeństwa użytkow-
ników tego miejsca, w którym docho-

dziło już do wypadków śmiertelnych 
(ostatni miał miejsce latem 2019 
roku, w którym zginęła kobieta).

„
To była długo 

oczekiwana inwe-
stycja. Mam nadzie-
ję, że ten przejazd 
będzie służył miesz-
kańcom powiatu, 
poruszającym się 
po naszej drodze. „

Dariusz
czechowski

tak wyglądał dotychczas przejazd niestrzeżony w woli kuczkowskiej.
© Paweł Strączyński

a tak prezentuje się po modernizacji i zainstalowaniu półrogatek.
© Rafał Banaszek

film
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powiat włoszczowski

rafał Banaszek

przebudowany wiadukt drogowy 
w Bichniowie uroczyście otwarty

2listopada odbył się odbiór końcowy jednej 
z najważniejszych i najdroższych inwestycji po-

wiatu włoszczowskiego w ostatnich latach.

wiadukt drogowy w Bichniowie przed remontem.

Chodzi o przebudowany wia-
dukt nad linią kolejową numer 4 
Centralnej Magistrali Kolejowej 
w ciągu drogi powiatowej Sece-
min-Bichniów. Przy okazji prze-
budowy leciwego wiaduktu wyre-
montowano też 375 metrów drogi 
dojazdowej do niego. 

Generalny remont pochłonął 
blisko 2,8 miliona złotych, z cze-
go 2,2 miliona pochodziło z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
ponad 240 tysięcy dofinansowała 
gmina Secemin, a 327 tysięcy za-
płacił powiat włoszczowski.

© Rafał Banaszek

przecięcie wstęgi na wyremontowanym wiadukcie w Bichniowie: (od lewej) małgorzata Gusta, sławomir krawczyk, łukasz karpiński, leopold kwapisz, zbi-
gniew matyśkiewicz, Dariusz czechowski, krzysztof lipiec, zbigniew koniusz, łukasz Baran, ks. leszek sikorski, Bartłomiej Dorywalski i tadeusz piekarski.

© Rafał Banaszek

Wstęgę na nowym obiekcie 
przecinali między innymi posło-
wie Krzysztof Lipiec i Bartłomiej 
Dorywalski, wojewoda święto-
krzyski Zbigniew Koniusz, wła-
dze samorządowe powiatu włosz-
czowskiego i gminy Secemin. 
Inwestycję poświęcił pochodzący 
z Secemina ksiądz doktor Le-
szek Sikorski – proboszcz parafii 
w Bodzentynie.

Warto wspomnieć, że jest to 
pierwszy kompleksowo wyre-
montowany wiadukt w ciągu 
dróg powiatowych na ziemi 

włoszczowskiej. Do zrobienia 
zostały jeszcze trzy takie obiekty 
nad torami CMK, to jest Ropo-
cice, Łachów i Oleszno - na ra-
zie przeprowadzono tam jedynie 
roboty zabezpieczające. 

Przypomnijmy, że kolej wie-
lokrotnie informowała nasz sa-
morząd o potrzebie pilnego za-
bezpieczenia pochodzących z lat 
70. ubiegłego wieku wiaduktów, 
z których na torowisko spadały 
bryły betonu z gzymsu, stwarza-
jąc zagrożenie dla przejeżdżają-
cych pociągów. Pod koniec 2018 

roku wiadukty nakazał wyre-
montować Świętokrzyski Wo-
jewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Kielcach. Nie-
zbędne prace przeprowadzono 
w 2019 roku.

wiadukt po modernizacji prezentuje się bardzo okazale.
© Rafał Banaszek

„
To była jedna 

z największych 
inwestycji w po-
wiecie, jakie do tej 
pory udało nam się 
zrealizować. „

Dariusz
czechowski

film
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DELIKATESY NA ROGU
Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny 
w każdą niedzielę

REKLAMA

REKLAMA
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gmina włoszczowa

rafał Banaszek

Uroczystość odbyła się w przed-
dzień święta państwowego, 10 listo-
pada w Domu Kultury. Z uwagi na 
sytuację epidemiczną wzięło w niej 
udział niewiele osób. Akty nadania 
stypendium wręczali młodzieży 
burmistrz Grzegorz Dziubek z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Grze-
gorzem Dudkiewiczem.

Po części oficjalnej odbył się koncert 
patriotyczny w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej wraz z solistami 
sekcji wokalnej Domu Kultury oraz 
debiutującego we Włoszczowie zespo-
łu niepodległościowego. 

Burmistrz Grzegorz Dziubek 
życzył zebranym, aby dzień 11 li-
stopada nie był tylko dniem wol-

stypendia burmistrza włoszczowy 
z okazji Święta niepodległości wręczone 

władze samorządowe gminy włoszczowa z nagrodzonymi studentami.

stypendyści 2021

studenci: Aleksandra Szydłowska, 
Anna Prokop, Kamil Pytel, Karolina Ga-
wron, Iwona Sybis, Natalia Adamczyk, 
Ewa Kuliś, Justyna Zając; uczniowie 
szkół podstawowych: Jakub Fidera, 
Maciej Grabiec, Piotr Kaczor, Julia Lip-
niak, Hanna Maciejczyk, Oliwia Micha-
łek, Julia Nowak, Natalia Nowak, Maria 
Pyka, Ola Turczyńska (Szkoła Podstawo-
wa numer 1 we Włoszczowie), Szymon 
Janik, Klaudia Kopertowska, Wiktoria 
Major, Jakub Pietrala, Alex Pięta, Wik-
toria Sobańska, Michalina Śpiechowicz 
(Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczo-
wie), Andżelika Jas, Julia Noga, Szymon 
Wołyński (szkoła w Kurzelowie), Anna 
Krzemińska, Martyna Marczewska, Na-
talia Strączyńska (szkoła w Koniecznie), 
Natalia Wójcik (szkoła w Czarncy), Anna 
Szydłowska (szkoła w Bebelnie).

„
Gratuję Wam, 

drodzy stypendy-
ści, Waszym rodzi-
com, nauczycie-
lom i profesorom. 
My, jako samo-
rząd Gminy Włosz-
czowa, staramy 
się stawiać eduka-
cję na pierwszym 
miejscu. Staramy 
się tak realizować 
zadania oświato-
we, abyście mieli 
korzystne, dobre 
warunki do zdo-
bywania wiedzy, 
a Wasi nauczy-
ciele odpowied-
nie narzędzia, aby 
tę wiedzę Wam 
w sposób należyty 
przekazywać. „

Grzegorz
Dziubek

© Rafał Banaszek

nym od pracy, ale żeby przeżyć go 
przede wszystkim z ojczyzną.

Zatrzymajmy się 
w tym dniu w miejscach pa-
mięci narodowej, wywieśmy 
flagę, przeczytajmy może ja-
kąś książkę historyczną, żeby 
ten patriotyzm budować, roz-
palać ducha patriotyzmu, so-
lidarności, braterstwa, szcze-
gólnie w tym trudnym czasie 
pandemii. Bądźmy razem, 
pamiętajmy o Polsce, budujmy 
Polskę, budujmy naszą wspól-
ną ojczyznę – apelował burmistrz.

stypendyści burmistrza ze szkoły podstawowej numer 1 we włoszczowie.
© Rafał Banaszek

8 studentów i 25 uczniów szkół podstawowych 
w gminie włoszczowa otrzymało stypendia 

burmistrza w wysokości 200 złotych miesięcznie 
podczas uroczystej gali, zorganizowanej z okazji 
narodowego Święta niepodległości.

film



Moja gazeta lokalna  7  LISTOPAD 2021

gmina włoszczowa

rafał Banaszek

Przypomnijmy. 15 lipca bur-
mistrz Grzegorz Dziubek pod-
pisał umowę z rzeszowską firmą 
Budomont na budowę 1,8-kilo-
metrowego odcinka kanalizacji 
sanitarnej w Koniecznie-Mod-
rzewiu oraz 1,8 kilometra sieci 
przy ulicy Wojska Polskiego i Ar-
mii Krajowej w Kurzelowie. 

Jak poinformował prezes 
Włoszczowskiego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji Paweł Strą-
czyński w Koniecznie powstanie 
67 przyłączy kanalizacyjnych 
o długości ponad 413 metrów, na-
tomiast w Kurzelowie 52 przyłą-
cza o długości 258 metrów. W obu 
miejscowościach wybudowane 
zostaną też przepompownie ście-
ków. Nowa kanalizacja w gminie 
Włoszczowa ma być gotowa do 
połowy lipca przyszłego roku. 

Koszt inwestycji wyniesie 
przeszło 4 miliony złotych (2,3 
miliona Kurzelów oraz ponad 
2 miliony Konieczno). Gmina 
Włoszczowa otrzymała na te 
inwestycje 2,7 miliona dotacji 
z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. W pozyskaniu do-
finansowania pomógł poseł Bar-
tłomiej Dorywalski.

Warto dodać, że pod koniec 
października rozpoczęła się też 
budowa kanalizacji na osiedlu 
Tartak we Włoszczowie.  

Do tej pory w tej części miasta 
była bardzo zniszczona kanaliza-
cja kamionkowa. Powodowało to 
częste zatory sieci i interwencje 
służb spółki, co przekłada się na 
koszty użytkowania – opowiadał 
Paweł Strączyński, prezes Włosz-
czowskiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji. 

W ramach tej inwestycji powsta-
nie około 400 metrów bieżących 
nowej sieci, z której skorzysta 50 
mieszkańców. Koszt inwestycji 
wyniesie blisko 240 tysięcy zło-
tych. Pieniądze pochodzą z doka-
pitalizowania spółki przez gminę 
Włoszczowa. Kanalizacja ma być 
gotowa w marcu przyszłego roku.

na placu budowy w koniecznie: (od lewej) zbigniew pasoń, marek szpak, Grzegorz Dziubek, włodzimierz rak, 
paweł strączyński, Bartłomiej Dorywalski i sławomir owczarek.

© Rafał Banaszek

ruszyła budowa kanalizacji w koniecznie   
i kurzelowie. powstaną 3 kilometry nowej sieci

© Rafał Banaszek

na osiedlu tartak: (od lewej) sławomir owczarek, Bartłomiej Dorywalski, czesław młynarczyk, Grzegorz Dziubek 
i paweł strączyński. 

© Rafał Banaszek

rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej 
w koniecznie i kurzelowie. 25 października wła-

dze samorządowe gminy włoszczowy wraz z posłem 
Bartłomiejem Dorywalskim wbiły symbolicznie łopa-
tę pod te długo oczekiwane inwestycje.

spotkanie w kurzelowie: (od lewej) paweł strączyński, jerzy wiśniewski, adam stępniewicz, Bartłomiej Dorywal-
ski, Grzegorz Dziubek, włodzimierz rak, marek szpak i sławomir owczarek.

film
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WŁOSZCZOWA,  
UL. KILIŃSKIEGO 23 

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM

tel. 530 530 70224h

• Transport krajowy  
i zagraniczny

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

REKLAMA

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki

Największy wybórPRZY CMENTARZU  
KOMUNALNYM 

Włoszczowa, ul. Młynarska 74  
tel. 604 537 246

Ceny producenta

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

REKLAMA
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ZATROSZCZ SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO 
SWOJEGO DZIECKA!

Bądź przezornym rodzicem. Kup ubezpieczenie 
„Generali, z myślą o NNW” Pakiet dla dziecka, 
które działa całą dobę, w szkole, w domu czy na wakacjach. 
Dzięki niemu otrzymasz wsparcie finansowe w razie 
nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania 
czy nieprzewidzianych zdarzeń. 

WŁOSZCZOWA
ul. Kilińskiego 3A
tel. 669 996 626, 733 669 229
mail: ubezp.wloszczowa@onet.pl 

WŁOSZCZOWA
ul. Kusocińskiego 9
tel. 722 272 224 
mail: ubezp.wloszczowa10@onet.pl

WŁOSZCZOWA
ul. Sienkiewicza 10
tel. 570 907 055
mail: finanse-wloszczowa@wp.pl 

tel. 604-360-410
Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

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

tartakbebelno@interia.pl		|			www.tartakbebelno.pl

tartakbebelno

REKLAMA

REKLAMA
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gmina kluczewsko

Ulica spółdzielcza wyremontowana. to druga 
inwestycja w ramach rewitalizacji kluczewska

rafał Banaszek
Przedsięwzięcie pochłonęło po-

nad 550 tysięcy złotych, z czego 
79 procent kosztów pokryła Unia 
Europejska, resztę sfinansowała 
gmina. Powstała nowa jezdnia, 
zjazdy na posesje i chodniki. Wy-
konawcą był włoszczowski Zakład 
Budowlano-Drogowy Dukt.

Realizacja tej inwestycji 
przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego – 
podkreśla wójt gminy Rafał Pałka.

Zadanie zrealizowano 
w ramach projektu pod nazwą 
"Kompleksowe wsparcie poten-
cjału Gminy Kluczewsko – rewi-
talizacja", współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 

Przypomnijmy, że w ramach 
tego dużego projektu o łącznej 
wartości 5 milionów złotych wyre-
montowano już drogę wewnętrz-
ną na osiedlu Łokietka i zakończył 
się pierwszy etap modernizacji za-
bytkowej wozowni w Kluczewsku.

podczas odbioru końcowego ulicy spółdzielczej: (od lewej) rafał pałka, Bożena ławińska, Bożena nowak, michał 
Gacek, paweł macherski i krzysztof ławiński.

W spotkaniu uczestniczy-
ło 17 delegatów ze wszystkich 
jednostek OSP w gminie, zrze-
szających łącznie 449 straża-
ków-ochotników. Dodajmy, że 
Gminny Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Kluczew-
sku skupia w swoich szeregach 
10 jednostek OSP. 

Na zjeździe strażackim w Klu-
czewsku pojawili się też goście 
w osobach między innymi Mi-
rosława Pawlaka – prezesa 
Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Kiel-
cach, Wiktora Krotli – prezesa 
Zarządu Powiatowego ZOSP 

rafał Banaszek

23 października w remizie ochotni-
czej straży pożarnej w kluczewsku 

odbył się Gminny zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy, będący zwieńczeniem 
wszystkich zebrań w jednostkach stra-
żackich. wybrano nowe władze.

zjazd gminny strażaków w kluczewsku. 
wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną

© UG Kluczewsko

skład zarządu i komisji

zarząd: prezes – Rafał Pałka, wice-
prezesi – Leszek Wasela, Karol Glanda, 
komendant gminny – Dariusz Ławiński, 
sekretarz – Krzysztof Wójcik, skarbnik 
– Rafał Chlebosz, członek zarządu – To-
masz Czech, członkowie: Przemysław 
Foltyn, Michał Gacek, Łukasz Książek, 
Paweł Nowak, Łukasz Nowakowski, Pa-
weł Pawlik, Sławomir Sobański, Mariusz 
Tkacz i Mirosław Tkacz; komisja re-
wizyjna: przewodniczący – Zbigniew 
Pura, sekretarz – Sylwester Słoma, czło-
nek – Henryk Ludynia.

we Włoszczowie oraz Andrzeja 
Pacanowskiego - komendan-

Uczestnicy gminnego zjazdu strażaków w kluczewsku wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną.
© UG Kluczewsko

Zakończyła się przebudowa ulicy spółdzielczej 
w kluczewsku – drugiej inwestycji zrealizowa-

nej w ramach projektu rewitalizacji.

ta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej.

Zjazd otworzył prezes Od-
działu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, wójt gminy Rafał Pałka. 
Funkcję przewodniczącego ob-
rad pełnił Karol Glanda.

Celem spotkania strażaków 
z gminy Kluczewsko było podsu-
mowanie 5-letniej kadencji sta-
tutowej zarządu, wybór nowych 

władz związku, komisji rewizyj-
nej oraz nakreślenie planów na 
następną kadencję. Na koniec 
zaproszeni goście złożyli podzię-
kowania wszystkim strażakom 
za ich zaangażowanie i służbę na 
rzecz drugiego człowieka.
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gmina kluczewsko

kluczewsko świętowało niepodległość. 
Grała orkiestra, śpiewano pieśni

rafał Banaszek

Świętowanie w Kluczewsku roz-
poczęło się od uroczystej mszy 
świętej za ojczyznę, którą konce-
lebrowali księża proboszczowie - 
Wiesław Chęcina i Marcin Wróbel. 

Obchody uświetniła obecność 
pocztów sztandarowych: komba-
tantów gminy Kluczewsko, Szkoły 
Podstawowej imienia majora Hen-

władze gminy kluczewsko składają kwiaty pod pomnikiem poległych.

Gmina kluczewsko, jak co roku, uczciła kolejną 
rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz 

kraj. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku 
pamięci poległych w czasie ii wojnie światowej. 

Obchody były uwieńczeniem wie-
lu form zaangażowania uczniów,  
mających na celu upamiętnienie 
postaci wielkiego papieża. 

22 października szkoła podstawowa 
imienia jana pawła ii w kluczewsku 

świętowała Dzień patrona.

szkoła w kluczewsku pamiętała o swoim wielkim patronie.

wspomnieli papieża. Dzień patrona 
szkoły podstawowej w kluczewsku

© SP Kluczewsko

© UG Kluczewsko © UG Kluczewsko
pochód prowadziła młodzieżowa Gminna orkiestra z Dobromierza.

ryka Dobrzańskiego pseudonim 
„Hubal” w Dobromierzu, Szkoły 
Podstawowej imienia Jana Pawła 
II w Kluczewsku oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Kluczewsku, 
Dobromierzu, Stanowiskach, Janu-
szewicach i Rzewuszycach.

Po nabożeństwie, przy dźwię-
kach Młodzieżowej Gminnej Or-

kiestry z Dobromierza, uczestnicy 
przemaszerowali pod pomnik pa-
mięci poległych i pomordowanych 
mieszkańców gminy Kluczewsko 
w czasie II wojny światowej. 

W korowodzie szły delegacje 
zakładów pracy: Gminy Kluczew-
sko, Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych, Gminne-

go Ośrodka  Zdrowia, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Ko-
munalnego Usługowego Zakładu 
Gospodarczego, Zespołu Przed-
szkolno-Szkolnego w Kluczew-
sku i Dobromierzu. Nie zabrakło 
także  lokalnych stowarzyszeń, to 
jest Rozwoju Gminy Kluczewsko 
„Od pomysłu do działania”, Kół 
Gospodyń Wiejskich z Bobrownik 
i Rączek, Klubu Seniora w Gminie 
Kluczewsko oraz mieszkańców.

Po dotarciu pod pomnik 
odbył się apel poległych, 
a następnie zapalono znicze 
i złożono kwiaty. Miejscowa 
młodzież szkolna zaśpiewała 
pieśni patriotyczne.

do poprawy

Wstępem był obchodzony już 
10 października XXI Dzień Pa-
pieski. Przedstawiciele społecz-
ności szkolnej wraz z  pocztem  
sztandarowym wzięli udział we  
mszy świętej. 

Tego dnia uczniowie włączyli 
się też w zbiórkę pieniędzy, któ-
rej celem było wsparcie fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia.

13 października odbył się 
szkolny konkurs wiedzy o świę-
tym Janie Pawle II. Przystąpiło 
do niego 28 uczniów w dwóch 
kategoriach wiekowych. 

Uwieńczeniem obchodów był 
Dzień Patrona Szkoły w dniu 22 
października, który rozpoczął się 
uroczystą mszą świętą w kościele 
parafialnym w Kluczewsku. 

Następnie uczniowie przed-
stawili w szkole montaż słow-
no-muzyczny o papieżu. Po 
akademii dyrektor szko-
ły Irena Orzechowska wraz 
z proboszczem parafii, księ-
dzem Wiesławem Chęciną wrę-
czyli  nagrody uczestnikom 
konkursów.
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REKLAMA

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   

LIDER BRANŻY DRZEWNEJ
OGŁOSZENIE
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gmina secemin

Gmina secemin doposażyła swoje szkoły 
w nowoczesny sprzęt multimedialny

rafał Banaszek

zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej z ewą macherską w trzeciej klasie szkoły podstawowej w seceminie. 

Zadanie zrealizowano w ramach 
projektu pod nazwą „Rozbudowa 
infrastruktury sportowej i doposaże-
nie bazy dydaktycznej w placówkach 
oświatowych Gminy Secemin”. 

W październiku do dwóch szkół 
podstawowych na terenie gminy 
trafiło 9 zestawów tablic interak-
tywnych (8 do Secemina i 1 do Żeli-
sławic) oraz 20 laptopów z oprogra-
mowaniem biurowym (w tym 15 do 
Secemina i 5 do Żelisławic). 

Dotychczasowe tablice interaktyw-
ne w szkołach, jak informuje wójt Ta-
deusz Piekarski, zostaną przekazane 
do gminnych przedszkoli.

Zakupiony sprzęt kosztował 140 
tysięcy złotych, z czego około 97 
tysięcy dofinansowała Unia Euro-
pejska, a pozostałe 43 tysiące sta-
nowił wkład własny gminy.

Z tego samego projektu wyko-
nany zostanie jeszcze w tym roku 
monitoring boiska wielofunkcyj-
nego przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Żelisławicach – bę-
dzie to już ostatnie zadanie.

Warto wspomnieć, że w ramach 
projektu „Rozbudowa infrastruk-
tury sportowej i doposażenie 

przy tablicy interaktywnej w szkole w seceminie: (od lewej) wójt tadeusz piekarski, nauczyciel języka niemieckiego 
monika kustal, podinspektor martyna Grzesik, wicedyrektor szkoły monika piśkorska i informatyk gminy rafał Duś.

bazy dydaktycznej w placówkach 
oświatowych Gminy Secemin” 
wybudowano w ubiegłym roku 
boisko wielofunkcyjne przy żeli-

sławickiej szkole, a w tym roku 
ogrodzono je. 

Zakupiono też sprzęt i pomoce dy-
daktyczne do dwóch wspomnianych 

szkół w postaci między innymi dru-
karek 3D, tabletów, mikroskopów 
i wielu innych przydatnych rzeczy.

Projekt przygotowała i nad-
zorowała Martyna Grzesik - po-
dinspektor do spraw inwesty-
cji i mienia komunalnego przy 
współpracy Edyty Włodarskiej 
- podinspektora do spraw za-
mówień publicznych w Urzędzie 
Gminy Secemin.

tadeusz
piekarski

„
Zakupiliśmy do 

szkół sprzęt informa-
tyczny bardzo wy-
sokiej klasy, który 
ułatwi prowadzenie 
zajęć lekcyjnych na-
uczycielom, a przede 
wszystkim zapew-
ni efektywniejsze 
przyswajanie wie-
dzy przez uczniów. 
Jest to kolejna bar-
dzo ważna inwe-
stycja naszej gminy 
w oświatę. „

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Do końca roku gmina secemin zakończy pro-
jekt unijny, dzięki któremu między innymi 

wyposażyła swoje dwie szkoły w nowoczesny 
sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. 
Uczniowie i nauczyciele są bardzo zadowoleni 
i chętnie z nich korzystają. 

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek
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gmina moskorzew

Uczestnicy warsztatów z opiekunami, władzami gminy moskorzew i zaproszonymi gośćmi na uroczystej sesji rady Gminy.

Uroczysta sesja rady Gminy moskorzew 
z okazji Święta niepodległości

rafał Banaszek

Sesję uświetnił koncert pa-
triotyczny w wykonaniu dzieci 
i młodzieży szkolnej pod opie-
ką Patrycji Piątek oraz zespołu 
ludowego Moskorzewianie pod 
kierunkiem Leszka Wawrzyły. 

Okolicznościowe przemó-
wienia z okazji zbliżającego się 
Święta Niepodległości wygło-
sili wójt gminy Andrzej Wala-

9listopada w wiejskim centrum kulturalno-tu-
rystycznym w moskorzewie odbyła się uroczy-

sta sesja nadzwyczajna rady Gminy, związana ze 
103. rocznicą odzyskania niepodległości. Było to 
pierwsze takie posiedzenie radnych w powiecie.

© Rafał Banaszek

„
Żyjemy w czasach, 

gdzie współczesny 
patriotyzm jest cen-
ną wartością. Ale dzi-
siaj ten patriotyzm 
oznacza ofiarność 
w ratowaniu życia 
i zdrowia ludzkiego. 
To służenie drugie-
mu człowiekowi. „

andrzej
walasek

sek i przewodniczący rady Se-
bastian Kosowski. 

Uroczysta sesja była też oka-
zją do podsumowania realizo-
wanego przez Wiejskie Cen-
trum Kulturalno-Turystyczne 
projektu pod tytułem „Nasza 
gmina rozwija kulturę”, któ-
rego efektem były dwumie-
sięczne warsztaty plastyczne 

i muzyczne dla dzieci z terenu 
gminy Moskorzew.

Projekt sfinansowano  ze 
środków Świętokrzyskiego 
Funduszu Lokalnego i Funda-
cji imienia Stefana Artwińskie-
go w Kielcach. Na sesji w Mo-
skorzewie gościł koordynator 
tego funduszu i dyrektor biura 
fundacji Paweł Kwietniewski.

radni gminy moskorzew na sesji nadzwyczajnej 9 listopada. zespół ludowy moskorzewianie wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych.
© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

film
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cordimeble@gmail.com cordimeble

WŁOSZCZOWA ul. Ogrodowa 43a

Przy zakupie sprzętu AGD 
wraz z kuchnią

5 lat gwarancji

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

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

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 16:00

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

BUDBER

REKLAMA

REKLAMAREKLAMAREKLAMA
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Świętokrzyska olimpiada przedszkolaka. 
wielkie emocje małych sportowców

wydarzenia

rafał Banaszek

W zawodach wzięło udział ponad 
60 pięcio i sześciolatków z czterech 
przedszkoli w gminie Włoszczowa: 
numer 2 i 3 z miasta oraz z Kurzelowa 
i Konieczna. Emocji było co niemiara. 
Moc energii, zdrowa rywalizacja, szał 

3 listopada, po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią, na hali ośrodka sportu i rekreacji 

we włoszczowie odbył się etap gminny i Święto-
krzyskiej olimpiady przedszkolaka – imprezy spor-
towej zorganizowanej przez kuratorium oświaty.

kurzelowskie przedszkolaki ze swoimi opiekunkami oraz organizatorami olimpiady.
© Rafał Banaszek

na trybunach - tak można w skrócie 
opisać to, co działo się na hali OSiR. 

Medale i dyplomy wręczali małym 
olimpijczykom Sławomir Krzysztofik, 
wizytator Kuratorium Oświaty oraz 
Zbigniew Hamera, dyrektor Szko-

już praktycznie we wszystkich gmi-
nach naszego powiatu. W maju przy-
szłego roku planowany jest etap po-
wiatowy we Włoszczowie, a na koniec 
finał wojewódzki w Kielcach.

ły Podstawowej numer 2 – główni 
organizatorzy wydarzenia. Zawody 
sędziowali nauczyciele wychowania 
fizycznego z "dwójki" i Konieczna.

Gminne etapy Świętokrzyskiej 
Olimpiady Przedszkolaka odbyły się 

wyniki zawodów

pięciolatki chłopcy: 1. Przedszko-
le Samorządowe numer 2 Włoszczowa, 2. 
Przedszkole nr 3 Włoszczowa, 3. Przedszko-
le Kurzelów; pięciolatki dziewczynki: 
1. Przedszkole Konieczno, 2. Przedszkole 
nr 3 Włoszczowa, 3. Przedszkole Kurzelów; 
sześciolatki chłopcy: 1. Przedszkole nr 
3 Włoszczowa, 2. Przedszkole Kurzelów, 
3. Przedszkole Konieczno; sześciolatki 
dziewczynki: 1. Przedszkole Konieczno, 2. 
Przedszkole nr 3 Włoszczowa, 3. Przedszkole 
Kurzelów.    

pięcioletni chłopcy z przedszkola samorządowego numer 2 we włoszczowie.

sześcioletni chłopcy z przedszkola nr 3 we włoszczowie.

pięcioletnie dziewczynki z przedszkola w koniecznie.

sześcioletnie dziewczynki z przedszkola w koniecznie.

© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek© Rafał Banaszek

film
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wydarzenia

77. rocznica zwycięskiej bitwy armii 
krajowej w niemcami pod chotowem

rafał Banaszek

Najpierw spotkali się oni trady-
cyjnie na cmentarzu parafialnym 
w Olesznie, gdzie odmówili krót-
ką modlitwę, a następnie złożyli 
kwiaty pod pomnikiem pamięci 
żołnierzy Armii Krajowej. 

Następnie uczestnicy przema-
szerowali w uroczystym pocho-
dzie do miejscowego kościoła 
na mszę świętą w intencji po-
ległych i zmarłych uczestników 
bitwy pod Chotowem, sprawo-
waną przez księdza wikariusza 
Mariusza Rozina.  

Kulminacyjnym punktem uro-
czystości patriotycznej w gminie 
Krasocin było spotkanie pod 
pomnikiem upamiętniającym 
zwycięską bitwę Armii Krajowej 
z Niemcami w Chotowie w dniu 
30 października 1944 roku. Tu-
taj przeprowadzono apel pole-
głych, oddano salwę honorową 
na cześć bohaterów, złożono 
kwiaty i zapalono znicze. 

Na koniec odbyło się tradycyj-
ne spotkanie przy ognisku w le-
sie, gdzie przybyli goście posilili 
się grochówką, bigosem i kieł-
baskami, o które zadbali Szko-
ła Podstawowa i Stowarzysze-
nie Koło Gospodyń Wiejskich 
z Oleszna. 

punktem kulminacyjnym było spotkanie przy pomniku upamiętniającym zwycięską bitwę armii krajowej z niemcami pod chotowem.

władze samorządowe powiatu składają kwiaty pod pomnikiem w chotowie.
© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

24 października, po rocznej przerwie, w gminie 
krasocin odbyły się uroczystości patriotyczne 

z okazji 77. rocznicy zwycięskiej bitwy partyzantów ar-
mii krajowej z niemcami pod chotowem. przybyło 
bardzo dużo uczestników.

W uroczystości patriotycznej 
wzięło udział kilkanaście pocztów 
sztandarowych, władze samorządo-
we powiatu i gminy Krasocin, służ-
by mundurowe, kombatanci, stra-
żacy i licznie przybyli mieszkańcy. 

Rangę uroczystości podniosła 
obecność 10. Świętokrzyskiej Bry-

gady Obrony Terytorialnej imie-
nia majora Eugeniusza Gedymina 
Kaszyńskiego pseudonim „Nurt”. 
Oprawę muzyczną zapewniła orkie-
stra dęta Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Oleszna. Spotkanie prowadził 
Ryszard Kowalczyk, nauczyciel hi-
storii z oleszyńskiej szkoły.     

Obchody rocznicowe zorgani-
zowali: Starostwo Powiatowe we 
Włoszczowie, gmina Krasocin, 
Szkoła Podstawowa imienia Armii 
Krajowej w Olesznie, oleszyńskie 
koło Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej oraz Ochotnicze 
Straże Pożarne z Chotowa i Oleszna.

film
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wydarzenia

włoszczowska „dwójka” uczciła Święto 
niepodległości… maratonem pływackim 

rafał Banaszek

Sztafeta odbyła się 12 listopada 
na basenie Nemo i polegała na 
przepłynięciu 103 długości base-
nu dowolnym stylem. Pierwszy 
odcinek 25 metrów pokonał dy-
rektor „dwójki” Zbigniew Hame-
ra, a zakończył nauczyciel wycho-
wania fizycznego Jacek Hyski. 

W ten oryginalny sposób uczci-
liśmy kolejną rocznicę odzyskania 
niepodległości - mówił dyrektor 
Szkoły Podstawowej numer 2 Zbi-
gniew Hamera. - To już druga taka 
akcja związana z tym świętem, któ-
rą zorganizowała nasza szkoła. Na 
100-lecie uczniowie wzięli udział 
w biegu sztafetowym 100x250 me-
trów - opowiadał dyrektor. Uczniowie i nauczyciele „dwójki” uczcili Święto niepodległości na basenie.

50 uczniów z klas 4-8 oraz 5 nauczycieli ze szkoły 
podstawowej numer 2 we włoszczowie wzięło 

udział w maratonie pływackim z okazji 103. rocznicy 
odzyskania niepodległości. 

© SP nr 2 Włoszczowa
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NAGROBKI
PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA

Decor Granite
ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl  tel.  785 722 981

NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR 
GOTOWYCH NAGROBKÓW 

DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH  

DO KAŻDEGO NAGROBKA  WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

REKLAMAREKLAMA
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rafał Banaszek

włoszczowska lewica organizuje 
zbiórkę darów dla migrantów

organizatorzy zbiórki darów dla migrantów: (od lewej) małgorzata zdrada, robert jurek i zbigniew krzysiek.   

To pierwsza taka pomoc skie-
rowana do migrantów z Bliskiego 
Wschodu, okupujących od kilku 
tygodni granicę polsko-białoru-
ską i pierwsza w województwie 
taka inicjatywa wśród biur Lewi-
cy. Cel jest oczywisty – pomóc po-
trzebującym.

Każdemu człowiekowi na-
leży pomagać, bez względu 
na jego kolor skóry, narodo-
wość, wyznanie, orientację 
seksualną, czy sympatie po-
lityczne. Dlatego chcemy po-
móc ludziom koczującym przy 
wschodniej granicy naszego 
kraju, którzy wykorzystywani 
są w instrumentalny sposób 
przez białoruski reżim. Nie 
możemy akceptować bierności 
i obojętności na ludzką krzyw-
dę, dlatego organizujemy 
zbiórkę najpotrzebniejszych 
rzeczy dla migrantów – mówią 

Koronawirus 
w szkołach

rafał Banaszek

Pod koniec paź-
dziernika w trzech 

placówkach oświa-
towych w powiecie 
włoszczowskim stwier-
dzono koronawirusa 
u nauczycieli. placówki 
pracowały zdalnie oraz 
w trybie hybrydowym.

Chodzi o szkoły podstawowe 
w Bebelnie, Łachowie i włoszczow-
skie liceum. Szkoła podstawowa 
w Bebelnie została zamknięta 
pod koniec października z powo-
du wykrycia Covid-19 u jednego 
z nauczycieli, który uczył również 
w filii szkoły w Łachowie (ta pla-
cówka również nie pracowała). 
Uczniowie w tych szkołach uczyli 
się zdalnie. W tym samym czasie 
zajęcia hybrydowe musiało wpro-
wadzić również I Liceum Ogólno-
kształcące we Włoszczowie po wy-
kryciu koronawirusa u nauczyciela 
i ucznia. Po 7 listopada wszystkie 
szkoły powróciły do normalnego 
trybu nauczania. 

rafał Banaszek

27 października 
w wieku 65 lat 

zmarła elżbieta Grzybek 
z włoszczowy, wielolet-
nia nauczycielka „jedyn-
ki”, dyrektor tej szkoły 
w latach 1997-2003, wizy-
tator kuratorium oświa-
ty, ostatnio dyrektor 
szkoły w komornikach.

Pożegnano dyrektor 
Elżbietę Grzybek 

elżbieta Grzybek miała 65 lat.

Jej pogrzeb odbył się 30 paździer-
nika w parafii pod wezwaniem bło-
gosławionego księdza Józefa Paw-
łowskiego we Włoszczowie. Była 
dyrektorka została pochowana na 
cmentarzu parafialnym w mieście. 

© archiwum prywatne

© Rafał Banaszek

zgodnie władze włoszczowskiej 
Lewicy i proszą wszystkich lu-
dzi dobrej woli o wsparcie ich 
przedsięwzięcia.

Potrzebne będą przede wszyst-
kim ciepłe ubrania dla dzieci, 
ciepłe spodnie, grube skarpety, 
buty, czapki, rękawiczki, szaliki, 
polary, mocne peleryny prze-
ciwdeszczowe, koszulki tech-
niczne, kalosze, śpiwory, ter-
mosy, koce, folie izotermiczne, 
ogrzewacze termiczne, karima-
ty, małe plecaki i maskotki.

Mile widziane będą również 
artykuły spożywcze, jak żywność 
dla dzieci, słodycze (czekolady, 
batoniki, żele energetyczne, ba-
toniki białkowe), konserwy ryb-
ne, drobiowe, paprykarz, mleko 
skondensowane, suszone owo-
ce, napoje izotoniczne w prosz-
ku lub żelu.

Finał zbiórki darów dla mi-
grantów odbędzie się 2 grud-
nia w godzinach 10-18 w biurze 
Nowej Lewicy przy ulicy Kiliń-
skiego 14a we Włoszczowie. Już 

widać pozytywny odzew społe-
czeństwa, bowiem od początku 
listopada zebrano do tej pory 
kilkanaście worków z używaną 
odzieżą (wypraną i czystą). 

Wszystkie zebrane dary, jak 
informują organizatorzy akcji, 
zostaną dostarczone ich wła-
snym transportem do sortowni 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Lublinie, który współpracuje 
z Grupą Granica. Stanie się to 
prawdopodobnie 9 grudnia.

Akcję charytatywną organizują 
mieszkańcy powiatu włoszczow-
skiego: Małgorzata Zdrada – wi-
ceprzewodnicząca Nowej Lewi-
cy w świętokrzyskiem z frakcji 
Wiosna, Robert Jurek – wice-
przewodniczący Nowej Lewicy 
w województwie z frakcji SLD 
oraz Zbigniew Krzysiek – szef 
Nowej Lewicy we Włoszczowie. 
Więcej informacji o wydarzeniu 
można znaleźć na facebooku or-
ganizatorów raz u koordynatora 
akcji pod numerem telefonu: 
573 135 164.

Zarząd powiatowy nowej lewicy we włoszczo-
wie organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych 

rzeczy dla migrantów na wschodniej granicy. ak-
cja pomocy odbędzie się 2 grudnia w biurze partii 
przy ulicy kilińskiego.
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kończą się remonty dróg powiatowych. 
Gdzie pojedziemy nowym asfaltem? 

rafał Banaszek

W listopadzie zakończyła się 
przebudowa 100-metrowego 
odcinka drogi wewnętrznej we 
Włoszczowie (od ulicy Ogro-
dowej w kierunku Koniecpol-
skiej). Inwestycja kosztowała 
przeszło 53 tysiące złotych, 
z czego 30 procent stanowiło 
dofinansowanie z Urzędu Mar-

© Starostwo Powiatowe
władze powiatu z radnym wojewódzkim, wójtem radkowa i sołtysem ojsławic na nowej drodze: (od lewej) łukasz karpiński, Dariusz czechowski, artur 
konarski, małgorzata Gusta, mieczysław cieśla, jarosław Dominik i zbigniew matyśkiewicz.  

Dobiegają końca przebudowy dróg w ojsławi-
cach i kurzelowie. w remoncie są też krótsze 

odcinki w gminie włoszczowa.

szałkowskiego, pozostałą część 
kosztów sfinansował powiat. 

Do końca listopada miał się 
też zakończyć remont drogi 
w Ojsławicach (gmina Radków). 
Powstał tam nowy asfalt na dłu-
gości ponad 1,5 kilometra. Koszt 
inwestycji wyniósł około 490 ty-
sięcy złotych, z czego 60 tysięcy 

dołożyła gmina Radków, resztę 
kosztów pokrył powiat. 

Do 10 grudnia ma być gotowy 
ostatni odcinek ulicy Wojska Pol-
skiego w Kurzelowie (w kierunku 
Jeżowic). Koszt przebudowy drogi 
o długości 914 metrów wraz z bu-
dową nowego chodnika wyniósł 
około 1,1 miliona złotych. 

80 procent tej kwoty pokryło 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, na-
tomiast pozostałe 20 procent 
dołożył powiat ze środków 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Do 10 grudnia ma być zrobiona 
także droga powiatowa w Woli 
Wiśniowej (360 metrów). Inwe-
stycja pochłonie około 158 tysięcy 
złotych i złożą się na nią po poło-
wie powiat z gminą Włoszczowa. 

Wszystkie drogi powiatowe re-
montuje Zakład Budowlano-Dro-
gowy Dukt z Włoszczowy.

tak prezentuje się przebudowana ulica wojska polskiego w kurzelowie. wizytacja drogi powiatowej w woli wiśniowej przed remontem.
© Starostwo Powiatowe © Starostwo Powiatowe
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DACHPOLL
Włoszczowa, ul. Kolejowa 5

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

PRODUCENT  POKRYĆ  DACHOWYCH

BLACHODACHÓWKI

BLACHY TRAPEZOWE

AKCESORIA DACHOWE

+ POMIAR    + WYCENA+ TRANSPORT GRATIS

REKLAMA

TOMEX• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE 
OKNA  I  DRZWI

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

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

OKNA  ENERGOOSZCZĘDNE
SOFTLINE 0,6 W/m2K

REKLAMA

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

e-mail: prestige@biznespoczta.pl

kom. 604 289 855

W naszej ofercie
ubezpieczenia:

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

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

REKLAMA

REKLAMA
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

rafał Banaszek

49 milionów złotych dotacji otrzyma powiat i sześć 
naszych gmin w ramach pilotażowej edycji 

rządowego funduszu polski ład: program inwestycji 
strategicznych. wnioski samorządów ziemi włosz-
czowskiej wspierał poseł Bartłomiej Dorywalski. 

25 października premier Ma-
teusz Morawiecki ogłosił wyni-
ki pierwszego naboru wniosków 
w ramach tego programu. W tym 
samym dniu poseł Bartłomiej Dory-
walski, podczas spotkania w Kurzelo-
wie, poinformował opinię publiczną 
o przyznanej dotacji między innymi 
dla gminy Włoszczowa.

Zdecydowana większość naszych 
samorządów otrzymała dofinanso-
wanie na inwestycje drogowe – są 
to powiat, gminy Włoszczowa, Klu-
czewsko, Moskorzew i Radków.

W pierwszym rozdaniu najwięcej 
pieniędzy dostał samorząd powia-
tu – łącznie 15 milionów złotych na 
kompleksową przebudowę trzech 
dróg: Oleszno-Wola Świdzińska, 
Wymysłów-Ludynia oraz w Sece-
minie (przy markecie Dino).

Gminie Włoszczowa przyznano 
przeszło 4,8 miliona złotych na prze-
budowę drogi wewnętrznej na osiedlu 
Brożka. Kluczewsko pozyskało ponad 
8,4 miliona złotych na przebudowę 
dróg w miejscowościach: Praczka (do 
granicy województwa) oraz Janusze-
wice-Stanowiska. 

Ponad 4,7 miliona dostanie gmi-
na Radków na modernizację dróg 
w Radkowie, Bieganowie, Dzierz-
gowie, Kwilinie, Chyczy i Kraso-
wie. 4 miliony przyznano gminie 
Moskorzew na modernizację dróg 

nowe inwestycje w samorządach dzięki 
polskiemu ładowi. Działania wsparł poseł

wydarzenia

przed budynkiem byłej remizy strażackiej w krasocinie: (od lewej) zastępca wójta jacek sienkiewicz, poseł Bartłomiej Dorywalski i wójt ireneusz Gliściński.  
© archiwum prywatne

w Moskorzewie, Perzynach, Luba-
chowach, Chlewicach, Jadwigowie, 
Chlewskiej Woli i Mękarzowie.

Jeśli chodzi o gminę Secemin, 
popłynie do niej ponad 4,8 milio-
na rządowych pieniędzy na konty-
nuację budowy sieci kanalizacyj-
nej wraz z oczyszczalnią ścieków 
w Międzylesiu.

Niewątpliwą perełką wśród na-
szych samorządów jest gmina Kraso-
cin, która otrzyma niemałe środki na 
długo oczekiwaną inwestycję – chodzi 
o rozbudowę, przebudowę, nadbudo-
wę i remont budynku po byłej remizie 
w celu prowadzenia tam działalności 
kulturalnej. Wsparcie z budżetu pań-
stwa wyniesie aż 7,2 miliona złotych.

Odnowiona strażnica przy ulicy 
Macierzy Szkolnej ma służyć przede 
wszystkim Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej oraz grupie tanecznej Aplauz. 

Bartłomiej Dorywalski, Honorowy 
Obywatel Krasocina ma nadzieję, że 
pozyskana dotacja pozwoli najlepszej 
w kraju orkiestrze dętej utrzymać 
swój wysoki poziom i dalej rozwijać 
się, dzięki stworzeniu lepszych wa-
runków do pracy w budynku remizy. 
Zadowolenia nie kryje prezes OSP 
Krasocin Bartłomiej Robak.

Mimo lokalnego charakteru, na-
sza inwestycja jest pionierska w skali 
ogólnopolskiej - w Krasocinie po-
wstanie pierwszy w Polsce nowo-

Bartłomiej
robak

czesny, profesjonalny, dedykowany 
niezawodowej orkiestrze dętej i ze-
społowi mażoretek obiekt. Co więcej, 
zyskamy na terenie gminy prze-
strzeń do organizacji lokalnych wy-
darzeń kulturalnych, a także mamy 
szansę stać się wzorem dla innych 
orkiestr, OSP i samorządów w Pol-
sce, jak wykorzystywać wzajemny 
potencjał i możliwości w zakresie 
animacji kulturalnej – opowiada 
Bartłomiej Robak.

„
Cieszę się, że po 

raz kolejny, kieru-
jąc się lokalnym pa-
triotyzmem, udało 
się wesprzeć działa-
nia naszych samo-
rządów. Nie poprze-
staję w działaniach 
na rzecz dalszego 
rozwoju naszej ma-
łej ojczyzny. „

Bartłomiej
Dorywalski

„
Chciałbym po-

dziękować wszyst-
kich, którzy przy-
czynili się do 
pozyskania dofi-
nansowania - za-
równo władzom 
samorządu i Urzę-
du Gminy Kraso-
cin na czele z wój-
tem Ireneuszem 
Gliścińskim, jak 
i reprezentujące-
mu władze krajowe 
posłowi Bartłomie-
jowi Dorywalskie-
mu. Przed nami 
jeszcze wiele pra-
cy, jednak decyzja 
o przyznaniu do-
finansowania jest 
milowym krokiem 
w rozwoju społecz-
no-kulturalnym 
mieszkańców na-
szej gminy, a także 
całego środowiska 
polskich orkiestr 
dętych. „
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rafał Banaszek
Najwięcej, bo około 2,5 miliona 

złotych otrzyma gmina Mosko-
rzew, następnie gmina Włoszczo-
wa – 1,6 miliona, Secemin - 1,4 
miliona, Kluczewsko i Radków 
– po 1,2 miliona oraz Krasocin – 
900 tysięcy. 

W sumie na wodociągi nasze 
samorządy pozyskają 2,5 miliona 
złotych, natomiast na kanalizację 
dodatkowe 6,3 miliona. 

I to bez żadnych wniosków 
i formalności. Pieniądze trafią do 
gmin jeszcze w tym roku. Można 
je wydać w latach 2021-2024, 
zgodnie z potrzebami mieszkań-
ców - informuje poseł.  

Inwestycje wodno-kana-
lizacyjne to poprawa kom-
fortu życia mieszkańców. 
Zwiększamy w ten sposób 
dostęp do bieżącej wody 
i dbamy o środowisko - do-
daje Bartłomiej Dorywalski.

Rząd przeznaczy na ten cel 
w sumie 4 miliardy złotych w ra-
mach Polskiego Ładu. Wsparcie 
ma otrzymać 1714 gmin.Dodatkowe kwoty, jakie pozyskają nasze gminy na budowę wodociągów i kanalizacji.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

prawie 9 milionów złotych na wodociągi 
i kanalizację dla sześciu naszych gmin

5 listopada poseł Bartłomiej Dorywalski poinfor-
mował w mediach społecznościowych o przy-

znaniu około 8,9 miliona złotych dodatkowych 
pieniędzy z budżetu państwa dla gmin naszego po-
wiatu na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

© archiwum prywatne

Uroczystość we Włoszczowie 
rozpoczęła msza święta za ojczy-
znę, którą odprawił dziekan de-
kanatu włoszczowskiego, ksiądz 
prałat Zygmunt Pawlik. 

O niepodległość trzeba się 
troszczyć. Niepodległość 
jest darem i zadaniem, tak 
jak wolność, której się nie 
otrzymuje raz na zawsze, 
stąd nasze dziękczynienie, 
tu, w tej świątyni i zawie-
rzenie naszej ojczyzny Bogu 
– podkreślał w homilii ksiądz 
Zygmunt Pawlik. 

Zgromadzeni prosili patronkę 
sanktuarium - Matkę Bożą Opie-

rafał Banaszek

Ze względu na sytuację epidemiczną tego-
roczne obchody narodowego Święta nie-

podległości we włoszczowie, podobnie jak 
rok temu, były skromne i ograniczyły się do 
minimum. 

wartę honorową przy pomniku niepodległości pełnili harcerze z Hufca zHp szczekocińsko-włoszczowskiego.

skromne obchody Święta niepodległości 
we włoszczowie. nie było przemówień

mszy pochód prowadzony przez 
dowódcę uroczystości Zbigniewa 
Kozieła udał się ulicą Partyzantów 
na Plac Konstytucji 3 Maja.

Podczas przemarszu przygry-
wała Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
pod batutą Michała Dudkiewicza. 
W uroczystości wzięło udział tylko 5 
pocztów sztandarowych, przedsta-
wiciele władz parlamentarnych, po-
wiatowych i gminnych i dość licznie 

© Rafał Banaszek

zgromadzeni mieszkańcy miasta. 
Dopisała słoneczna pogoda. 

Po dotarciu na miejsce orkiestra 
z Domu Kultury odegrała hymn pań-
stwowy. Następnie przedstawiciele 
władz oraz różnych instytucji i or-
ganizacji złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze pod Pomnikiem Niepodległości, 
gdzie wartę honorową pełnili harcerze 
z Hufca Szczekocińsko-Włoszczow-
skiego. Nie było żadnych przemówień 
okolicznościowych. Na koniec or-
kiestra odegrała „Rotę”. Uroczystość 
trwała kilkanaście minut.

Skromne obchody święta pań-
stwowego odbyły się 11 listopada 
również w gminach Kluczewsko, 
Secemin i Krasocin.

kunkę Rodzin między innymi 
o pokojowe zakończenie kryzysu 
na granicy polsko-białoruskiej. Po 

film
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rafał Banaszek

kilkaset osób wzięło udział w dużych imprezach 
związanych z obchodami Święta niepodległo-

ści, które zorganizowały lokalna Grupa Działania 
region włoszczowski wraz z Hufcem zHp szcze-
kocińsko-włoszczowskim.

Uczestnicy capstrzyku harcerskiego przed włoszczowskim Domem kultury.

200 biegaczy uczciło we włoszczowie 
103. rocznicę odzyskania niepodległości  

10 listopada, w wigilię świę-
ta państwowego około 200 osób 
wzięło udział w wieczornym Cap-
strzyku harcerskim przy pomniku 
ZHP obok Domu Kultury. Wcze-
śniej odbyły się spotkania przy 
Pomniku Niepodległości oraz przy 
Pomniku Braterstwa Armii Krajo-
wej i Batalionów Chłopskich.     

Wieczorne spotkania patriotycz-
ne uświetniła obecność Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Włoszczo-
wy i Chóru Seniora Niezastąpieni. 
Nie zabrakło też władz samorzą-
dowych gminy na czele z burmi-
strzem Grzegorzem Dziubkiem. 

Głównym organizatorem wyda-
rzenia był Hufiec ZHP Szczekociń-

sko-Włoszczowski oraz Lokalna 
Grupa Działania Region Włosz-
czowski, a współorganizatorami 
Dom Kultury i Urząd Gminy.

Dzień później, 11 listopada 
przy Urzędzie Gminy odbył się 
już po raz dziewiąty Bieg Nie-
podległości, zorganizowany 
przez LGD, ZHP, gminę, Dom 

Kultury oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.  

W biegu głównym na 10 kilo-
metrów wśród kobiet triumfowa-
ła Julia Szymkiewicz z Kozłowa 
z czasem 42,46 minuty. W grupie 
mężczyzn pierwszy był Tomasz 
Biskupski z Daleszyc, który 10 ki-
lometrów pokonał w czasie 34,06 
minuty. W biegu rodzinnym na 2 
kilometry najlepsza okazała się 
Roksana Michałek z Włoszczowy 
z czasem 7,59 minuty, natomiast 
wśród panów wygrał Jakub Caban 
z Moskorzewa (6,28 minuty). 

Medale i dyplomy wręczali Cezary 
Huć, dyrektor biura Lokalnej Gru-
py Działania, burmistrz Grzegorz 
Dziubek oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz.

© Dariusz Kanclerz © Dariusz Kanclerz
wielkie emocje na mecie iX Biegu niepodległości na ulicy Żwirki. laureatki biegu głównego na 10 kilometrów z organizatorami.

© Dariusz Kanclerz
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Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Województwo
Świętokrzyskie 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

zadbaj o swój kawałek nieba. złóż 
wniosek do programu "czyste powietrze" 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta, 
uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, jego roczny 
przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny, miesięczny dochód, nie 
mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym 
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Gminny pUnkt
konsUltacyjno-informacyjny
proGramU "czyste powietrze"

kontakt
Urząd Gminy włoszczowa
ul. Partyzantów 14

tel. 41 39 42 669 wew. 160
Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu w celu umówienia spotkania

www.czystepowietrze.gov.pl

weź Dofinansowanie na wymianę pieca 
i prace termomoDernizacyjne!

podstawowy poziom dofinansowaniapoDstawowy poziom Dofinansowania

podstawowy poziom dofinansowaniapoDwyŻszony poziom Dofinansowania

o programie
program "czyste powietrze" skierowany jest 
do osób fizycznych, które są:
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą
wsparcie finansowe
Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci
dotacji
dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego (Kredyt Czyste Powietrze)

od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski 
o wsparcie z programu "czyste powietrze" przyjmują 
wojewódzkie fundusze ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej (wfoŚiGw) obejmujące swoim działaniem teren 
województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny 
objęty wnioskiem. W wypełnianiu i składaniu wniosków pomagają też 
gminy, które mają podpisane z WFOŚiGW porozumienia dotyczące 
programu "Czyste Powietrze". Możesz również skorzystać ze ścieżki 
internetowej na rządowym portalu www.gov.pl, bez wychodzenia 
z domu. Wniosek możesz złożyć też za pośrednictwem banku, 
który przystąpił do programu, o ile chcesz skorzystać z dotacji 
z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego 
(Kredyt Czyste Powietrze).

wysokość dofinansowania

Dochód roczny wnioskodawcy do 100 000 zł

Wsparcie do kwoty 20 000 zł
Inwestycja obejmująca bardziej efektywne źródło ogrzewania (pompa 

ciepła typu powietrze-woda albo gruntowa pompa ciepła) 25 000 zł

Jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne 30 000 zł 

Miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego 
do 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wsparcie do kwoty 32 000 zł

Jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne 37 000 zł

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, które są 
właścicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w takim budynku 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą

Dotacja za pośrednictwem WFOŚiGW, 
gminy lub przez gov.pl. Dotacja 
z przeznaczeniem na częściową spłatę 
kapitału kredytu bankowego. Kredyt 
Czyste Powietrze dostępny w wybranych 
bankach

na wymianę i montaŻ źrÓDła 
ciepła oraz termomoDernizację  

ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ 

Z ODZYSKIEM CIEPŁA

DOCIEPLENIE
• zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, okien, drzwi 
zewnętrznych, drzwi/bram garażowych 
(zawiera również demontaż)

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA 
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

AUDYT ENERGETYCZNY 
(POD WARUNKIEM WYKONANIA 

OCIEPLENIA PRZEGRÓD 
BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA 

PROJEKTOWA, EKSPERTYZY

DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO 
ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE 

I WYMIANA NA NOWOCZESNE 
ŹRÓDŁO CIEPŁA

• podłączenie do sieci ciepłowniczej
• pompa ciepła powietrze/woda
• pompa ciepła powietrze/powietrze
gruntowa pompa ciepła
• kocioł gazowy kondensacyjny
• kotłownia gazowa w skład której 
wchodzi: wykonanie przyłącza gazowego 
instalacji (od przyłącza do kotła), montaż 
kotła gazowego kondensacyjnego oraz 
wykonanie niezbędnej dokumentacji 
projektowej
• kocioł olejowy kondensacyjny
• kocioł na węgiel*

• kocioł zgazowujący drewno
• kocioł na pellet drzewny
• ogrzewanie elektryczne 

*Koszt kwalifikowany pod warunkiem 
złożenia wniosku o dofinansowanie, 
obejmującego ten koszt oraz zakupu 
(wystawienie faktury lub równoważnego 
dokumentu księgowego) i montaż kotła 
do 31 grudnia 2021 r. 

ZAKUP I MONTAŻ 
URZĄDZEŃ, INSTALACJI

• demontaż oraz zakup i montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania lub 
c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, 
pompy ciepła wyłacznie do c.w.u.)

ZAKUPI MONTAŻ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

• zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej

Dofinansowanie

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne 
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą

na co? forma

www.czystepowietrze.gov.pl
www.gov.pl
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k r z y ż ó w k a  n r  3 1

Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana oso-
ba, 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.

rozmaitości

pytania

kącik kulinarny

zwycięzca krzyżówki nr 30

adam cyGan z kuzek odgadł prawidłowo hasło krzyżówki w październikowym nu-
merze, które brzmiało: IMIGRANCI. Został wylosowany spośród dziewięciu czytelni-
ków, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, 
Ewa Napora, Maria Banaszczyk, Paulina Stryjewska, Agnieszka Muszyńska, Matylda 
Borowska, Katarzyna Borkowska i Robert Borkowski. Dziękujemy i gratulujemy. 

1. Jaki cyrk gościł 10 listopada 
we Włoszczowie?

2. Znany samorządowiec 
z powiatu włoszczowskiego, który 
zmarł niespodziewanie 16 listopa-
da 2018 roku.

3. Jaki zespół ludowy z gminy 
Secemin świętował w październi-
ku jubileusz 10-lecia istnienia?

4. Jaki strażak z gminy Mosko-
rzew otrzymał 24 listopada 2018 
roku tytuł Latarnika od Fundacji 
Jesteśmy Blisko z Włoszczowy?

5. Jaki znany polityk odsła-
niał z burmistrzem Włoszczowy 
pomnik świętego Jana Pawła 
II z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w 2015 roku?

6. Czego szukano w paździer-
niku 2009 roku w wodach rzeki 
Czarnej w Januszewicach?

7. Jaki światowy i ogólnopolski 
dzień obchodziliśmy 14 listopada, 
o którym pamiętały przedszkolaki?

8. Jak nazywa się pochodzący 
z Włoszczowy nowy wiceprezy-
dent Warszawy?  

tort 
jeż i owca

składniki: 
Biszkopt: 5 jaj, 3/4 szklanki cukru, 3/4 
mąki pszennej, 1/4 szklanki mąki ziem-
niaczanej, poncz z wody z cukrem i sokiem 
z cytryny, powidła śliwkowe; krem: śmieta-
na roślinna do ubijania, barwniki do ciast, 
rozpuszczona czekolada do dekoracji.

przygotowanie:
Białka ubić na sztywno z cukrem, doda-
wać po jednym żółtku, na koniec wymie-
szać z mąką (bez proszku do pieczenia). 
Piec w piekarniku „góra dół” w tempe-
raturze 170 stopni, od 35 do 40 minut. 
Po upieczeniu przekroić tort na warstwy 
(co najmniej 3), każdą warstwę nasą-
czać ponczem przed nałożeniem kremu. 
Dolną warstwę posmarować powidłami 
śliwkowymi, na to krem i kolejne war-
stwy ciasta i kremu. Na koniec udeko-
rować wierzch - do tego potrzebna jest 
szpryca z dużym wyborem końcówek:).

          1     

     2                   

     3               

               4         

          5           

                   6

    7      

   8

Humory pana czesława 

Kiedyś, jak 
byłeś młody, 
to mieliście 
nieciekawie. 
Nie było inter-
netu, komórek, 
czatu, ani gadu 
gadu... Jak ty 
babcię poznałeś? – pyta wnuczek 
dziadka. - No jak nie było? – odpo-
wiada zdziwiony dziadek. - Babcia 
mieszkała w internacie, po lekcjach 
stałem na czatach. Wychodziłem 
z babcią na gadu gadu, a jakby 
nie komórka, to twojego taty nie 
byłoby na świecie…

Dawniej też był... internat

najlepszy piernik
bożonarodzeniowy

22 listopada komisja konkur-
sowa pod przewodnictwem Mał-
gorzaty Gusty wyłoniła w Sta-
rostwie Powiatowym laureatów 
powiatowego konkursu na naj-
lepszy piernik bożonarodzenio-
wy - wyniki podamy w grudnio-
wym numerze czasopisma. 

Konkurs adresowany był do kół 
gospodyń wiejskich i stowarzy-
szeń z powiatu włoszczowskiego. 
Zadaniem było przygotowanie wy-
pieku domowego, świątecznego 
ciasta piernikowego, ozdobionego 
motywem bożonarodzeniowym. Za 
zajęcie pierwszego miejsca przewi-
dziano nagrodę pieniężną ufundo-
waną przez znaną cukiernię Migoń 
z Włoszczowy, za drugie i trzecie 
miejsca będzie nagroda rzeczowa 
ufundowana przez starostwo. 

Świąteczne ciasto piernikowe, 
które zajmie pierwsze miejsce w po-
wiecie, zostanie upieczone wedle po-
danego przepisu przez cukiernię 
Migoń i będzie można go kupić w tej 
cukierni od 1 do 24 grudnia. Część 
dochodów ze sprzedaży piernika zo-
stanie przeznaczone na nagrodę dla 
zwycięskiego koła gospodyń, która 
zostanie wręczona po Nowym Roku.

kurzelów uczci 78. 
rocznicę tragedii

26 listopada w Kurzelowie od-
będą się obchody 78. rocznicy tra-
gedii kurzelowskiej. Rozpocznie je 
o godzinie 11 msza święta w intencji 
pomordowanych w miejscowym ko-
ściele. Następnie uczestnicy przema-
szerują na mały cmentarzyk, gdzie 
odbędzie się apel poległych i złożone 
zostaną kwiaty na zbiorowej mogi-
le. Ostatnim punktem uroczystości 
będzie akademia w miejscowym 
Domu Kultury w wykonaniu kurze-
lowskich dzieci.      

akcja mikołajkowa 
dla dzieci z psar

Ewa Napora z gminy Secemin 
organizuje zbiórkę słodyczy na Mi-
kołaja dla dzieci z Ośrodka Rewa-
lidacyjno-Wychowawczego w Psa-
rach. Będzie to już trzecia akcja 
mikołajkowa pani Ewy z Kluczyc 
dla niepełnosprawnych dzieci 
z Psar. Na jej apel odpowiedziało 
do tej pory wiele osób i instytucji. 
Zbiórka słodyczy trwa do końca li-
stopada. Paczki zostaną wręczone 
dzieciom 6 grudnia.

ogłoszenia

Blanki wyrwał
przepis 

9-letniej uczennicy
czwartej klasy

szkoły podstawowej
w komornikach

Blanka uwielbia piec ciasta.
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