
Rząd przyznał prawie 19 milinów złotych 
na drugi etap obwodnicy Włoszczowy
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Rafał Banaszek

Oficjalnie informację tę przekazano 
podczas konferencji prasowej w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Kielcach, w któ-
rej uczestniczył też starosta włoszczowski 
Dariusz Czechowski. Chodzi o budowę 
4-kilometrowego odcinka nowej drogi wo-
jewódzkiej, która połączy pierwszą część 
obwodnicy Włoszczowy z dwoma droga-
mi wojewódzkimi - w kierunku Radomska 
(droga nr 785) i Przedborza (742).

To kolejny prezent drogowy pod cho-
inkę dla mieszkańców Włoszczowy 
w ostatnim roku. Dokładnie rok temu, 
22 grudnia 2020 roku otwarto pierwszy 
etap obwodnicy naszego miasta o długo-
ści 7,4 kilometra, omijający Włoszczowę 
od strony południowej i łączący dwie 
drogi wojewódzkie – numer 786 i 742. 
Spełniło się marzenie, na które to mia-
sto czekała od ponad 40 lat. Inwestycja 
kosztowała ponad 60 milionów złotych.

Jednocześnie zapowiedziano wtedy 
starania o kontynuację budowy dru-
giej części drogi - od Łachowa w kie-

są pieniądze rządowe na drugi etap obwodnicy Włoszczowy 
– taką informację podano tuż przed świętami 22 grudnia, do-

kładnie w rocznicę otwarcia pierwszego etapu. Włoszczowa otrzy-
ma na dokończenie swojej obwodnicy 18,9 miliona złotych dofi-
nansowania z budżetu państwa. Resztę ma dołożyć województwo.

pierwszy etap obwodnicy Włoszczowy zakończył się na tym rondzie przed łachowem – to będzie też symboliczny początek drugiego etapu.

Dokładnie rok temu, w styczniu 
2021 roku pisałem o pięknym 

prezencie pod choinkę, jaki otrzymała 
pod koniec 2020 roku Włoszczowa 
- chodziło o otwarcie pierwszego 
etapu obwodnicy miasta. Po roku 
od tamtego wydarzenia Włoszczowa dostała kolejny 
prezent na święta - zapowiedź budowy drugiego etapu 
obwodnicy. To wspaniała wiadomość - oby takich było 
jak najwięcej. Póki co, życzę moim Czytelnikom wszyst-
kiego najlepszego w Nowym Roku 2022. Idzie nowe. 
Dlatego postanowiłem też zwiększyć format i nakład 
oraz zmienić papier na typowo gazetowy. Myślę, że 
przypadnie Państwu do gustu. Życzę miłej lektury.

W numerze

kanalizacja w międzylesiu
największą inwestycją s. 14 

milion złotych nagrody
za szczepienia s. 15 

samochód terenowy dla 
jednostki z kluczewska s. 10

nowy japoński ciągnik 
dla zarządu Dróg s. 2     

Gmina dopłaci do taryf 
za wodę i ścieki s. 7     

© Rafał Banaszek

runku Międzylesia, żeby zamknąć 
cały układ obwodnicowy miasta 
i ostatecznie wyprowadzić ruch tran-
zytowy z centrum. Wniosek do mi-
nisterstwa o dofinansowanie włosz-
czowskiej inwestycji złożył w maju 
Urząd Marszałkowski w Kielcach. 

Po pół roku oczekiwania, tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia, 22 
grudnia przekazano wyczekiwaną 
przez samorząd i mieszkańców powia-
tu informację - są pieniądze na drugi 
etap z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Jak się dowiedzieliśmy od Je-
rzego Wrony, dyrektora Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach, szacunkowy koszt naszej 
obwodnicy ma wynieść około 43 milio-
ny złotych (wraz z odszkodowaniami 
za zajęte grunty), z czego 19 milionów 
przekaże budżet państwa, a pozostałą 
kwotę ma zabezpieczyć województwo. 

Ostateczny koszt inwestycji po-
znamy dopiero po rozstrzygniętym 

przetargu. Zdaniem burmistrza 
Włoszczowy Grzegorza Dziubka, bę-
dzie znacznie wyższy - w granicach 
60-70 milionów (patrz strona 21). 
Nowa droga wojewódzka o długości 
4 kilometrów wraz z wybudowanym 
nowym wiaduktem nad Centralną 
Magistralą Kolejową w okolicach Ła-
chowa zostanie wykonana w formule 
zaprojektuj-wybuduj. Realny termin 
oddania do użytku drugiego etapu 
obwodnicy to końcówka 2024 roku. 

Będziemy kibicować i życzyć 
mieszkańcom, żeby powstała jak 
najszybciej - stwierdził na ostatniej 
w minionym roku sesji Rady Miej-
skiej burmistrz Grzegorz Dziubek.  

Zarząd Powiatu podziękował na swo-
jej stronie internetowej premierowi, 
posłowi Krzysztofowi Lipcowi i wła-
dzom samorządowym województwa za 
pomoc w realizacji tej bardzo ważnej 
dla mieszkańców inwestycji, na którą 
czekają od przeszło 40 lat.

WłoszczoWa

poWiat

klUczeWsko

secemin

moskoRzeW
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powiat włoszczowski

starostwo zakupiło wysokiej klasy ciągnik dla zarządu Dróg 
powiatowych. maszyna kosztowała ponad 400 tysięcy złotych

Dofinansowanie w wysokości ponad 
890 tysięcy złotych pochodzi z Fundu-
szu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. 
Kwota dotacji wyniesie 90 procent kosz-
tów deficytu danej linii.

Dzięki temu zwiększy się liczba połą-
czeń autobusowych, a mieszkańcy na-
szego powiatu będą mogli w większym 

29 grudnia władze samorządowe powiatu 
podpisały z wojewodą świętokrzyskim 

umowę na dofinansowanie 7 linii autobusowych 
o łącznej długości ponad 480 kilometrów. 

od lewej: Dariusz czechowski, agnieszka Górska, zbigniew koniusz i łukasz karpiński. 

Będzie więcej połączeń autobusowych. 
powiat dalej likwiduje „białe plamy” 

© Starostwo Powiatowe

Rafał Banaszek

podczas podpisania umowy w kielcach: (od lewej) agnieszka Górska, Dariusz czechow-
ski, zbigniew koniusz, andrzej pruś i łukasz karpiński.

© Starostwo Powiatowe

siedem nowych przejść dla pieszych powstanie 
w tym roku na ulicach kusocińskiego i Wschod-

niej we Włoszczowie. powiat pozyskał spore dofi-
nansowanie na ich budowę.

Rafał Banaszek

Przejścia na drogach powiatowych 
w mieście zostaną zmodernizowane wraz 
z remontem nawierzchni jezdni i chodni-
ków. Dwa z nich zostaną przebudowane 
na wysokości myjni samochodowej i na-
przeciwko sądu, nowe przejście powstanie 
na wprost Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, a cztery kolejne na skrzyżo-
waniu ulicy Kusocińskiego ze Wschodnią.

Miejsca, w których powstaną przej-
ścia, to obszary o wzmożonym natę-

powiat przebuduje przejścia dla pieszych 
na ulicach kusocińskiego i Wschodniej

stopniu korzystać ze środków transpor-
tu publicznego – podkreśla starosta Da-
riusz Czechowski.

Dofinansowane zostaną linie: Włosz-
czowa – Celiny, Włoszczowa – Rogalów, 
Włoszczowa – Boża Wola, Włoszczowa – 
Tarnawa-Góra, Skorków – Włoszczowa, 
Włoszczowa – Moskorzew i Włoszczowa 
– Wolica (nowe połączenie).

żeniu ruchu. Dzięki budowie i przebu-
dowie  przejść znacznie poprawi się 
bezpieczeństwo, w szczególności dzie-
ci  i młodzieży  uczęszczającej do znaj-
dujących się w pobliżu szkół – mówi 
starosta Dariusz Czechowski.

Inwestycje zostaną dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Łączna wartość zadań wyniesie ponad 
1,5 miliona złotych, z czego budżet pań-
stwa sfinansuje blisko 1,2 miliona.

Luksusowy ciągnik będzie wykorzy-
stywany między innymi do wykaszania 
poboczy i sprzątania chodników. Za-
stąpi wysłużonego Zetora, który pra-
cował dla Zarządu Dróg Powiatowych 
od kilkunastu lat.

Zarząd Dróg zakupił ten profesjonal-
ny ciągnik wraz z ramieniem wysięgni-
kowym oraz osprzętem do czyszczenia 
chodników i odmulania rowów. Do cią-
gnika można dokupić dowolny osprzęt, 
dzięki czemu stanie się on wielozadanio-
wą maszyną do różnych działań, na przy-
kład odśnieżania dróg.

Chciałbym podziękować Za-
rządowi Powiatu za to wspar-
cie. Jest to nowoczesny ciągnik, 
który będzie służył do poprawy 
sytuacji na drogach. Pracownicy 
będą mieli też większy komfort 
pracy – mówi Norbert Gąsieniec, dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych we 
Włoszczowie.

Co ciekawe, głównymi wnioskodawca-
mi zakupu nowego traktora dla powiatu 
były… kobiety, a dokładnie radne Ane-
ta Jończyk i Anna Szczukocka. Pomysł 
pań i ich kolegów radnych spodobał się 
Zarządowi Powiatu, czego efektem był 
zakup maszyny w końcówce roku. 30 
grudnia władze powiatu przekazały sym-
bolicznie kluczyki dyrektorowi Norber-
towi Gąsieńcowi.

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Wart 402 tysiące złotych japoński ciągnik marki ku-
bota o mocy ponad 100 koni mechanicznych, z na-

pędem na cztery koła i klimatyzacją w kabinie wraz z do-
datkowym osprzętem, sprezentował w końcówce roku 
powiat swojej jednostce organizacyjnej.

symboliczne przekazanie kluczyków do ciągnika: (od lewej) łukasz karpiński, Dariusz czechowski, aneta jończyk, zbigniew krzysiek, 
jacek trojszczak i norbert Gąsieniec. 
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powiat włoszczowski

Rekordowy budżet powiatu pod względem 
inwestycyjnym. 27 milionów złotych na zadania

Burzliwa dyskusja nad budżetem powia-
tu trwała około dwóch godzin. Momentami 
było nerwowo, ale ostatecznie wszystko za-
kończyło się dobrze - nawet opozycja pod-
niosła rękę za budżetem, czego dawno nie 
było na sesjach w starostwie. Podczas gło-

Władza powiatu zadowolona z uchwalenia budżetu na 2022 rok. momentami było nerwowo, ale ostatecznie wszystko zakończyło się dobrze.
© Rafał Banaszek

30 grudnia Rada powiatu Włoszczowskiego uchwaliła 
budżet na 2022 rok – rekordowy pod względem wy-

datków majątkowych. mimo to nie wszystkim podobały się 
wydatki zaplanowane na ten rok.

Rafał Banaszek

najważniejsze inwestycje

pRojekty WspółfinansoWane
pRzez Unię eURopejską

Scalenie gruntów wsi Bichniów - około 1,4 
miliona złotych w 2022 roku (cały projekt - 5,7 
miliona); projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób 
geodezyjny powiatu włoszczowskiego” - ponad 
876 tysięcy złotych w tym roku (cała inwestycja 
pochłonie 1,5 miliona).

pRojekty WspółfinansoWane 
pRzez BUDżet paŃstWa 

1. Rządowy fundusz polski ład: pro-
gram inwestycji strategicznych (15,8 mln 
zł): przebudowa i rozbudowa dróg Oleszno-Wola 
Świdzińska, Wymysłów-Ludynia oraz drogi w Se-
ceminie (w tym dotacja z gminy Krasocin – 300 
tysięcy, wkład własny powiatu – 490 tysięcy). 

2. Rządowy fundusz Rozwoju Dróg (12,6 
mln zł): rozbudowa drogi w Kuczkowie – 4,3 mln zł 
(budżet państwa - 3,4 mln, wkład własny powiatu - 862 
tysiące), rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie 
– 3,5 mln zł (budżet państwa – 2,8 mln, powiat - 702 
tysiące), rozbudowa drogi w Skorkowie - 2 mln zł (bu-
dżet państwa - 1,6 mln, gmina Krasocin - 120 tysięcy, 
powiat - 282 tysiące), przebudowa drogi w Cieślach – 
1,3 mln zł (budżet państwa – 1 mln, powiat - 262 tysią-
ce), przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulicy Kusocińskiego ze Wschodnią we Włoszczowie - 
740 tysięcy, przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy 
Kusocińskiego – 477 tysięcy, budowa przejścia dla pie-
szych na ulicy Floriańskiej w Krasocinie - 270 tysięcy. 

3. Rządowy fundusz inwestycji lokalnych 
(1,7 mln zł): dotacja dla szpitala na przebudowę od-
działu chirurgii – 715 tysięcy zł, wykonanie dokumen-
tacji na przebudowę drogi Gościencin-Silpia Mała 
– 333,7 tysiąca, dokumentacja na przebudowę drogi 
Ciemiętniki-Pilczyca – 300,2 tysiąca, dokumentacja na 
przebudowę wiaduktu wraz z dojazdami w Ropocicach 
– 97 tysięcy, dokumentacja na przebudowę ulicy Ogro-
dowej – 91 tysięcy, dokumentacji na przebudowę drogi 
w Kuczkowie – 90,2 tysiąca, dokumentacja na przebu-
dowę drogi Czarnca-Kąty – 73,4 tysiąca, przebudowa 
drogi w Nowym Dworze – 41 tysięcy.

ŚRoDki Własne poWiatU 
Wykup gruntów pod drogi powiatowe – 795 

tysięcy zł, montaż instalacji fotowoltaicznej na 
budynku Starostwa Powiatowego - 493,5 tysią-
ca, budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kuso-
cińskiego we Włoszczowie - 320 tysięcy, budowa 
chodnika w Tarnawej-Górze - 30 tysięcy, moder-
nizacja ogrodzenia I Liceum Ogólnokształcącego 
przy ulicy Wiśniowej we Włoszczowie – 20 tysięcy.

Dariusz
czechowski

„
To budżet ambitny i od-

powiedzialny, w którym 
zmalały wydatki bieżące, 
a wzrosły wydatki mająt-
kowe. Na inwestycje chce-
my przeznaczyć ponad 27 
milionów złotych – w hi-
storii powiatu jeszcze nie 
było takiej kwoty.    „

Budżet w pigułce

Dochody – 76,6 mln zł, wydatki – 84,4 mln 
(bieżące – 57,3 mln, majątkowe – 27,1 mln); defi-
cyt – 7,8 mln zł (zostanie pokryty z kredytu, wol-
nych środków oraz niewykorzystanych środków 
pieniężnych, pochodzących z rozliczenia dochodów 
i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonania budżetu); najdroższe działy: trans-
port i łączność – 25,9 mln, oświata i edukacyjna 
opieka wychowawcza – 25,3 mln, administracja pu-
bliczna – 9 mln, pomoc społeczna – 6,4 mln; zadłu-
żenie powiatu na koniec 2021 – 3,8 mln zł.  

sowania 15 radnych, z których część uczest-
niczyła w obradach zdalnie, zagłosowała za 
projektem budżetu, od głosu wstrzymał się 
Zbigniew Krzysiek. 

Starosta Dariusz Czechowski podzię-
kował za niemal jednogłośny wynik 

głosowania, a przewodniczący Rady 
Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz za tak 
skonstruowany projekt. Uchwalenie bu-
dżetu zakończyło się brawami. Na koniec 
sesji przewodniczący Matyśkiewicz zło-
żył wszystkim życzenia noworoczne. 

Były sołtys Wymysłowa Henryk Wronecki od wielu lat walczył o remont drogi powiatowej w kierunku ludyni. Doczeka się w tym roku. 
© Rafał Banaszek
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DELIKATESY NA ROGU
Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

Market czynny 
w każdą niedzielę
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gmina włoszczowa

Budżet z niższymi dochodami. Włoszczowa będzie 
zaciskać pasa i rezygnować z pewnych wydatków

Przy 10 głosach za i 2 wstrzymujących się 29 grudnia 
Rada miejska we Włoszczowie, na ostatniej swojej sesji, 

uchwaliła budżet na 2022 rok. podobnie jak rok temu nie 
było żadnej dyskusji. Wszystko trwało kilka minut.

W przyszłorocznym budżecie gminy naj-
więcej pieniędzy zarezerwowano na inwesty-
cje drogowe, a następnie na kanalizację, mo-
dernizacje szkół, świetlic i remiz strażackich. 

Jeśli chodzi o drogi, na ich modernizację sa-
morząd Włoszczowy przeznaczy w sumie 5,6 
miliona złotych. Najdroższą inwestycją będzie 
remont drogi wewnętrznej na osiedlu Brożka 
w mieście wraz z przebudową chodników 
i parkingów. To dwuletnie zadanie ma kosz-
tować w tym roku 2,5 miliona złotych (łączne 
nakłady wyniosą 5 milionów).

Pół miliona złotych gmina wyda na przebu-
dowę skrzyżowania ulicy Partyzantów i 1 Maja 
we Włoszczowie. Jeśli chodzi o pozostałe dro-
gi, to remontów doczekają się między innymi 
ulica Tęczowa, Góral, Sobieskiego w mieście, 
drogi wewnętrzne w Łachowie, Międzylesiu 
(przysiółek Grobelka), Bebelnie, Boczkowi-
cach, Przygradowie, droga dojazdowa do 
oczyszczalni ścieków w mieście, ulica Armii 
Krajowej w Kurzelowie oraz chodnik przy 
ulicy Partyzantów w Kurzelowie. Zostaną też 
wymienione wiaty przystankowe w mieście.

Tuż po infrastrukturze drogowej naj-
większe nakłady w tym roku pójdą na 
dokończenie budowy kanalizacji sanitar-
nej w Koniecznie i Kurzelowie – to kwota 
3,7 miliona złotych. 

750 tysięcy złotych gmina przeznaczy na 
wykonanie dokumentacji projektowej na 
budowę budynków socjalnych, które mają 
powstać w miejscu dawnego Przedszkola Sa-
morządowego numer 3 (obecne baraki przy 
ulicy Wąskiej zostaną wyburzone).   

największą inwestycją będzie remont drogi wewnętrznej na osiedlu Brożka we Włoszczowie wraz z chodnikami i parkingami. inwestycja ta potrwa dwa lata. 
© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

„
Zaplanowany budżet 

na 2022 rok niestety wią-
że się ze spadkiem docho-
dów gminy, a tym samym 
koniecznością zaciska-
nia pasa i rezygnowania 
z pewnych wydatków. 
Mimo to, robimy wszyst-
ko, aby niesprzyjające 
warunki i ograniczone 
dochody nie wpływały 
na obniżenie standar-
dów pracy urzędu oraz 
na spowolnienie założo-
nych inwestycji. Liczymy 
na możliwość pozyskania 
dodatkowych funduszy. 
Chcemy, aby nasza gmina 
dalej rozwijała się. „

Grzegorz
Dziubek

Budżet w pigułce

Dochody – 83,6 mln zł, wydatki – 98,9 
mln (bieżące – 84,2 mln, majątkowe – 14,7 
mln); deficyt – 15,3 mln zł (zostanie pokryty 
przychodami w wysokości 2,7 mln z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, wolnymi 
środkami z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 6,6 miliona oraz kredytem 
w wysokości 6 mln, który gmina zamierza za-
ciągnąć pod koniec roku); najdroższe dzia-
ły: oświata i wychowanie – 38 mln, program 
„Rodzina” – 14,6 mln, administracja publiczna 
– 7 mln, pomoc społeczna – 6 mln; zadłuże-
nie gminy na koniec 2021 – 21 mln zł.  

Burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi gratuluje przewodniczący rady Grzegorz Dudkiewicz.
© Rafał Banaszek

W 2022 roku będą też modernizowane 
strażnice OSP i świetlice wiejskie w Dan-
kowie Małym, Dąbiu, Jeżowicach, Mo-
tycznie, Międzylesiu, Ogarce, Przygrado-
wie i Rogienicach.

Remontu doczeka się również budy-
nek Przedszkola Samorządowego numer 
2 we Włoszczowie, gdzie pojawi się też 
fotowoltaika, podobnie jak na budynku 
Domu Kultury, czy basenu. Modernizo-
wana będzie także szkoła w Koniecznie, 

termomodernizowana szkoła w Bebel-
nie, a w budynku Urzędu Gminy pojawi 
się wentylacja i klimatyzacja.

Pod koniec sesji budżetowej, ostatniego 
w 2021 roku posiedzenia Rady Miejskiej, 
przewodniczący Grzegorz Dudkiewicz złożył 
wszystkim życzenia noworoczne. Podobnie 
uczynił burmistrz Grzegorz Dziubek, który 
podziękował swoim pracownikom, radnym 
i mieszkańcom za kolejny trudny rok, z któ-
rym musieli się zmierzyć.
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gmina włoszczowa

Warto ubiegać się o dofinansowanie 
już teraz, ponieważ to ostatni dzwo-
nek na likwidację „kopciucha”. Dobra 
wiadomość jest też taka, że samo-
rząd chce dopłacać do pomp ciepła, 
jednak do tego potrzebne są zmiany 
w uchwale Rady Miejskiej – czytamy 
na stronie internetowej włoszczow-
skiego magistratu. 

Celem programu jest zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, powstających 
na skutek spalania paliw stałych, ta-
kich jak węgiel, drewno i brykiet. Jego 
uczestnicy otrzymują dofinansowanie 
w wysokości 5 tysięcy złotych na wy-
mianę starych źródeł ciepła i zastąpie-
nie ich bardziej ekologicznymi. 

Urząd regulacyjny nie bierze pod uwagę wzrostu cen paliw, energii, inflacji, kosztów własnych spółek – tłumaczył radnym paweł strączyński.

Gmina Włoszczowa dopłaci mieszkańcom do taryf 
za wodę i ścieki. Będzie niewielka podwyżka 

Jesienią Włoszczowski Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji przesłał propozycje 
nowych stawek do regulatora, jakim są 
Wody Polskie. Wniosek WZWiK o pod-
wyżkę taryf za wodę i ścieki został odrzu-
cony, gdyż – zdaniem regulatora – były 
za wysokie dla mieszkańców. 

400 tysięcy złotych dopłaci w tym 
roku gmina Włoszczowa do wy-

miany starych pieców centralnego ogrzewa-
nia u mieszkańców. nabór wniosków rozpo-
czął się 3 stycznia i potrwa do 30 maja.

Gmina znów będzie dopłacać do wymiany starych pieców węglowych, które trują środowisko.

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Włoszczowska spółka chciała podnieść 
stawki, żeby zbilansować rosnące cały 
czas koszty, głównie paliw i coraz droż-
szej energii elektrycznej, na której opiera 
się praktycznie cała działalność zakładu.

Ponieważ Wody Polskie odrzuciły 
wniosek o zatwierdzenie taryf włosz-

czowskich, spółka WZWiK musiała 
zwrócić się do gminy o dopłatę do tych 
stawek. Samorząd musiał wygospoda-
rować na ten cel 421 tysięcy złotych na 
ścieki i 61 tysięcy na wodę. 

Na ostatniej w 2021 roku sesji radni 
jednogłośnie zgodzili się na dopłaty do 

taryf, które weszły w życie od 1 stycznia 
i będą obowiązywać przez 3 lata. Dzięki 
temu spadła ostateczna cena dla miesz-
kańców. Jednak spółka nie jest zadowo-
lona z tego faktu w czasach wysokiej in-
flacji i szalejącej drożyny.

Urząd regulacyjny nie pozwala 
uwzględnić rzeczywistego wzro-
stu cen materiałów towarów 
i usług, co stawia nas pod ścia-
ną. W gminie Włoszczowa przy-
było w ostatnich latach około 40 
kilometrów sieci wodociągowej, 
nie zatrudniłem żadnego nowego 
pracownika do obsługi oddanych 
do użytku sieci, a przecież musimy 
dbać o sieć, urządzenia, oczysz-
czalnię - tłumaczył prezes Strączyński.

© Rafał Banaszek

„
Te stawki są niewiel-

kie, biorąc pod uwagę 
wzrost kosztów ener-
gii elektrycznej, paliw, 
amortyzacji, opłat za 
usługi wodne oraz wy-
nagrodzeń. Mam na-
dzieję, że mieszkańcy 
nawet ich nie odczują.„

paweł
strączyński

o 30 groszy zdrożał od 1 stycznia metr sześcienny dostarczo-
nej wody i o 64 grosze metr odprowadzonych ścieków do 

sieci. 29 grudnia Rada miejska zgodziła się na dopłaty, dzięki 
czemu mieszkańcy praktycznie nie odczują podwyżek, jednak 
może się to odbić na kondycji finansowej spółki wodociągowej.

© Rafał Banaszek

W ubiegłorocznej edycji z programu 
skorzystało ponad 70 mieszkańców - 
gmina wydała na ten cel 365 tysięcy 
złotych. Warto dodać, że Włoszczowa 
była jedną w dwóch pierwszych gmin 
w województwie świętokrzyskim, 
które zdecydowały się na dofinan-
sowanie do zwrotu kosztów ponie-
sionych przez mieszkańców na nowe 
inwestycje grzewcze. 

Druki wniosków i formularze rozli-
czenia dostępne są na stronie interne-
towej Urzędu Gminy. Warto nadmie-
nić, że im wcześniej zostanie złożony 
wniosek, tym szybciej będzie on rozpa-
trzony i będzie więcej czasu na realiza-
cję inwestycji.

We Włoszczowie dalej walczą ze smogiem. Ruszył 
nabór wniosków do kolejnej likwidacji "kopciuchów" 

„
Liczymy na to, że dzięki 

wprowadzonym dopła-
tom, także w tym roku 
zachęcimy mieszkańców 
do bardziej proekolo-
gicznych rozwiązań. „

Grzegorz
Dziubek

Walka ze smogiem to jedno z wielu 
działań proekologicznych włoszczow-
skiego samorządu, o których pisaliśmy 
miesiąc temu. Gmina mocno inwestuje 
też w odnawialne źródła energii (ter-
momodernizacje budynków, fotowol-
taikę, solary), na czym korzystają nie 
tylko gminne instytucje, ale również 
gospodarstwa domowe. 
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tel. 604-360-410
Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

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

tartakbebelno@interia.pl		|			www.tartakbebelno.pl

tartakbebelno

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

REKLAMA
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REKLAMA

REKLAMA
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kongres w Danielówce. spotkanie gminnych 
organizacji pozarządowych w ciemiętnikach

gmina kluczewsko

ford Ranger dla strażaków z kluczewska. prezent na 
gwiazdę od posła i komendanta wojewódzkiego straży

Uroczyste przekazanie samochodu terenowego dla ochotniczej straży pożarnej w kluczewsku z udziałem władz samorządowych gminy i zaproszonych gości.

Była to pierwsza taka impreza 
w powiecie włoszczowskim i pią-
ta w województwie, zorganizowa-
na przez Fundację imienia Stefana 
Artwińskiego z Kielc. W spotkaniu 
uczestniczyło około 80 osób, w tym 

Gościem honorowym Gminnego kongresu organizacji pozarządowych w ciemiętnikach był poseł Bartłomiej Dorywalski. 

17 grudnia jednostka ochotniczej straży pożarnej w klu-
czewsku otrzymała terenowego forda Rangera, pocho-

dzącego z zasobów komendy powiatowej państwowej straży 
pożarnej we Włoszczowie.

17 grudnia w gospodarstwie eko-agro-
turystycznym Danielówka w cie-

miętnikach odbył się Gminny kongres 
organizacji pozarządowych.

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Używany wóz z napędem na 4 koła 
będzie służył jednostce do zadań roz-

poznawczych i ratowniczych. Klu-
czyki do Forda wręczył prezesowi 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Klu-
czewsku Dariuszowi Ławińskiemu 

poseł Bartłomiej Dorywalski, który 
pomógł w pozyskaniu tego pojazdu. 

Podczas uroczystości przekazania 
wozu obecny był również komen-
dant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej z Włoszczowy Andrzej Pa-
canowski, skąd pozyskano samochód 
oraz władze samorządowe gminy 
Kluczewsko. To trzeci pojazd w tej 
jednostce, która należy do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

między innymi poseł Bartłomiej 
Dorywalski, wizytator Kuratorium 
Oświaty Sławomir Krzysztofik, wła-
dze samorządowe gminy Kluczewsko 
oraz przedstawiciele lokalnych orga-
nizacji i stowarzyszeń.

Jesteście osobami społecznej 
aktywności, lokalnymi liderami 
w naszej gminie, za co wam ser-
decznie dziękuję  – mówił do przedsta-
wicieli gminnych organizacji Rafał Pałka.

Wójt Kluczewska podziękował też 
posłowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu 
za duże wsparcie dla gminy oraz Paw-
łowi Kwietniewskiemu – dyrektorowi 
biura Fundacji imienia Stefana Ar-
twińskiego za zaangażowanie w spra-
wy organizacji pozarządowych.

Dyrektor Kwietniewski, główny or-
ganizator spotkania dla organiza-
cji i stowarzyszeń non profit w gmi-
nie Kluczewsko, zapoznał następnie 
uczestników z najnowszymi programa-
mi, z których można pozyskać pienią-
dze na swoją działalność.

Na koniec Bartłomiej Dorywalski, 
Rafał Pałka i Paweł Kwietniewski 
złożyli wszystkim życzenia świątecz-
ne, życząc przede wszystkim zdrowia 
w trudnych czasach pandemii, więcej 
spokoju i zgody w rodzinach.
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gmina kluczewsko

Gmina kluczewsko przeznaczy na inwestycje 
prawie 48 procent wszystkich wydatków

29 grudnia Rada Gminy kluczewsko przyjęła jednogło-
śnie budżet gminy na 2022 rok. jest on rekordowy 

pod względem wydatków na inwestycje.

termomodernizację przejdzie w tym roku budynek Urzędu Gminy w kluczewsku.
© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

„
Projekt budżetu na 

2022 rok jest historycz-
nym pod względem 
ilości wydatków inwe-
stycyjnych i zapewnia 
zrównoważony rozwój 
gminy Kluczewsko. „

Rafał
pałka

Droga stanowiska-januszewice przejdzie remont na odcinku 3 km.

Budżet w pigułce

Dochody – 37,8 mln zł, wydatki – 44,1 
mln, w tym bieżące – 23 mln, majątkowe – 21 
mln (47,7 procent wydatków); deficyt – 6,3 
mln zł (zostanie pokryty kredytem w wysoko-
ści 820 tys. zł, wolnymi środkami finansowy-
mi w kwocie 1,3 mln oraz niewykorzystanymi 
środkami – 4,1 mln); najdroższe działy: 
oświata – 8,6 mln zł, pomoc społeczna, w tym 
świadczenia rodzinne – 6,2 mln; zadłużenie 
gminy na koniec 2021 – 3,8 mln zł.

Rewitalizowany będzie zbiornik wodny w pilczycy. pojawią się przy nim między innymi elementy małej architektury.
© Rafał Banaszek

© UG Kluczewsko © Rafał Banaszek
W Bobrowskiej Woli i okolicy powstanie kanalizacja.

Dzięki Polskiemu Ładowi zostaną wy-
remontowane i przebudowane drogi 
gminne za łączną sumę 8,9 miliona zło-
tych. Będą to kilkukilometrowe odcinki: 
Januszewice-Stanowiska (około 3 kilo-
metry) oraz Kluczewsko-Praczka-Sudzi-
nek (około 5 kilometrów).

Z Regionalnego Programu Operacyj-
nego oraz dofinansowania z Minister-
stwa Sportu gmina przeznaczy ponad 1,6 
miliona złotych na rozwój infrastruktu-
ry sportowej oraz doposażenie pracow-
ni matematycznych i przyrodniczych 
w szkołach (w planach jest między in-
nymi budowa mini stadionu w Dobro-
mierzu). 2,8 miliona złotych pochłonie 
termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej na terenie gminy. 

W dalszym ciągu będzie kontynuowa-
na rewitalizacja – w tym roku zarezer-
wowano na ten cel ponad 3,2 miliona 
złotych. Oprócz prac wewnątrz budyn-
ku zabytkowej wozowni w Kluczewsku, 
rewitalizację przejdzie zbiornik wodny 
w Pilczycy, gdzie między innymi pojawią 
się elementy małej architektury. 

Gmina zmodernizuje też zbiornik wod-
ny w Stanowiskach oraz ureguluje stan 
prawny zbiornika w Bobrowskiej Woli, na 
co przeznaczy w sumie 94 tysiące złotych.

Bardzo dużo będzie się działo, jeśli 
chodzi o infrastrukturę kanalizacyj-
ną. 2 miliony złotych zabezpieczono na 
opracowanie dokumentacji i budowę 
kanalizacji sanitarnej w Brześciu. Ko-
lejne ponad 1,7 miliona pochłonie bu-
dowa sieci w Bobrowskiej Woli, Kolonii 
Bobrowskiej Woli oraz Miedzianej Gó-
rze. W Rączkach postanie nowy wodo-
ciąg, a w Nowinach rozpoczną się prace 
projektowe wodociągu.

Samorząd nie zapomina o strażach 
pożarnych. W ramach funduszy sołec-
kich zostaną zakupione dwa używane 

samochody pożarnicze dla strażaków 
z Januszewic i Rzewuszyc o wartości 
około 20 tysięcy złotych każdy. 

10 tysięcy zarezerwowano na przy-
gotowanie dokumentacji i budowę 
świetlicy wiejskiej w Kolonii Mrowi-
nie. 20 tysięcy będzie kosztowało za-
gospodarowanie placu rekreacyjnego 
w Jeżowcu (środki z funduszu sołec-

kiego). 80 tysięcy zabezpieczono na 
rozbudowę oświetlenia ulicznego. 
100 tysięcy pochłonie modernizacja 
dróg gminnych.

Gmina Kluczewsko wesprze też po-
wiat, przekazując blisko 100 tysięcy 
złotych na opracowanie dokumen-
tacji technicznej na rozbudowę dro-
gi powiatowej Ciemiętniki-Pilczyca 

oraz 77 tysięcy na remont drogi Ko-
morniki-Rudka.

Samorząd pomoże także służbom 
mundurowym we Włoszczowie, prze-
znaczając 20 tysięcy na zakup samo-
chodu służbowego dla policji oraz 10 
tysięcy na remont elewacji budynku 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. 
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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 fi rmy ŚWIDNO 1, 29-105 KRASOCIN, tel. (41) 39 17 368 lub 516 574 277   

LIDER BRANŻY DRZEWNEJ
OGŁOSZENIE

POMPY CIEPŁA
P o s t a w  n a  c z y s t e  p o w i e t r z e !

FIRMA CONTROL TECHNIC I CASPEL ELECTRONIC OFERUJĄ
dobór, montaż, uruchomienie, serwis pomp ciepła 
wiodących światowych producentów
wraz z opcją wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej

Dobierzemy dla Ciebie odpowiednią 
pompę ciepła, zamontujemy, uruchomimy. 
Złożymy w Twoim imieniu 
nieodpłatnie wniosek na dotację 
z programu „Czyste Powietrze” 
PROFESJONALNIE, SOLIDNIE, NA CZAS

Rekomendowane przez nas urządzenia wykorzystują 
ciepło zmagazynowane w otaczającym powietrzu i 

dostarczają je do urządzenia wewnętrznego. Stamtąd 
jest wprowadzane do obiegu grzewczego. W takim 

procesie do 75% łącznego zapotrzebowania na energię 
jest pokrywane z otoczenia, a pozostałe ok. 25% pompa 

ciepła zużywa jako prąd napędowy z sieci elektrycznej.

KONTAKT
biuro@controltechnic.pl cezary@controltechnic.pl pawel@caspel.pl

530 860 175 508 396 038

BĄDŹ EKO. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. ZREDUKUJ EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
BIURO

WŁOSZCZOWA 
ul. Sienkiewicza 19

Przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej 

rachunki za ogrzewanie = 0 zł

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ/
NIEZAWODNOŚĆ DO -28 oC

Proponowane systemy pomp ciepła są zdolne 
do działania z pełną mocą przy temperaturze -15 oC, 

a przy temperaturach sięgających nawet -28 oC 
wszystkie proponowane przez nas modele pomp ciepła 

nadal pracują skutecznie i niezawodnie! 

Parking dla KLIENTÓW

REKLAMA
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- 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

REKLAMA
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gmina secemin

kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w międzylesiu 
największą inwestycją w gminie secemin 

przewodniczący Rady Gminy Bogdan Wasik z wójtem secemina tadeuszem piekarskim w międzylesiu, gdzie będzie budowana kanalizacja w tym roku.

Oprócz kanalizacji gmina zamie-
rza w ciągu dwóch najbliższych lat 
wykonać termomodernizację remiz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozo-
wie, Czaryżu, Bichniowie, Kuczkowie 
i Wałkonowach Dolnych. Na ten cel 
przeznaczy 1,3 miliona złotych.

Około 700 tysięcy złotych pochłonie 
przebudowa i remont drogi gminnej 
Secemin-Zwlecza-Kluczyce na odcinku 
około 1,8 kilometra.

Gmina zainwestuje też w gospodarkę 
wodno-ściekową. W tym roku powsta-
nie kilka odcinków wodociągowych 
na ulicy Czarnieckiego w Seceminie 
(koszt – około 200 tysięcy złotych) 
oraz opracowane zostaną dokumenta-
cje projektowe na budowę oczyszczalni 
ścieków i kanalizację sanitarną w Wo-
licy, Kuczkowie i Woli Kuczkowskiej 
(kolejne 200 tysięcy).

Samorząd Secemina pomoże również 
powiatowi włoszczowskiemu i woje-
wództwu świętokrzyskiemu. 48,5 ty-
siąca złotych zabezpieczono w budżecie 
na przebudowę wiaduktu kolejowego 
w ciągu drogi powiatowej w Ropocicach.

6,8 miliona złotych będzie kosztować budowa kanali-
zacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w między-

lesiu – to najdroższa inwestycja secemińskiego samorzą-
du w 2022 roku.

Rafał Banaszek

„
L „

tadeusz
piekarski„

Budżet został przygo-
towany na miarą moż-
liwości finansowych 
naszej gminy. Będzie-
my chcieli go zrealizo-
wać w jak największym 
stopniu. Wszystko bę-
dzie uzależnione od 
uwarunkowań ze-
wnętrznych, w głównej 
mierze od wzrostu cen.„

nową nawierzchnię zyska wreszcie droga secemin-zwlecza-kluczyce.

Budżet w pigułce

Dochody – 27,6 mln zł, wydatki – 29,1 mln 
(bieżące – 19,1 mln, majątkowe – 10 mln), deficyt 
– 1,5 mln (zostanie pokryty kredytem w tej samej 
wysokości); najdroższe działy: infrastruktura 
wodociągowa i kanalizacyjna – 7,7 mln zł, oświa-
ta – 7,2 mln, administracja publiczna – 3,2 mln; 
zadłużenie gminy na koniec 2021 – 3,1 mln zł. 

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Kolejne 54 tysiące zarezerwowano na 
dofinansowanie dla Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich na przy-
gotowanie dokumentacji przebudowy 

drogi 795 w Psarach (pierwszy etap). 
Łącznie gmina przekaże województwu 
90 tysięcy na opracowanie dokumen-
tacji tej drogi w dwóch etapach.

Samorząd Secemina ma również 
w planach zakup koparko-ładowarki do 
prac ziemnych na terenie gminy – wyda 
na ten cel około 200 tysięcy złotych.
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gmina moskorzew

Wójt andrzej Walasek z Wioletą michalczyk przekazali zabawki dzieciom z przedszkola samorządowego w moskorzewie. 

Bardzo ambitny budżet gminy moskorzew. 
Większość inwestycji to przebudowa i remonty dróg

Drogi, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków 
i nowa infrastruktura sportowo-rekreacyjna – co będzie 

robione w tym roku w gminie moskorzew?

Rafał Banaszek

„
Budżet jest bardzo 

ambitny, ale mierzymy 
siły na zamiary. Mam 
nadzieję, że uda się go 
zrealizować w całości.„

andrzej
Walasek

© UG Moskorzew

Drugie miejsce i pół miliona złotych 
dostała gmina Krasocin, natomiast 
trzecie miejsce zajęła Włoszczowa 
(nagroda – 250 tysięcy). Pieniądze 
na nagrody pochodziły z rządowego 
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 
Symboliczne nagrody wręczył samo-

Gmina moskorzew zdobyła pierwsze miej-
sce w powiecie włoszczowskim w rzą-

dowym konkursie promującym szczepienia 
przeciw covid-19. W nagrodę otrzymała 1 
milion złotych z budżetu państwa! 

Rafał Banaszek

Wójt gminy andrzej Walasek prezentuje nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w powiecie.

rządowcom 21 grudnia wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Konkurs „Rosnąca odporność” zorgani-
zowano w ramach Narodowego Programu 
Szczepień. Konkurs premiował te gminy, 
które od początku sierpnia do końca paź-
dziernika osiągnęły najwyższy poziom 

zaszczepienia swoich mieszkańców peł-
nym cyklem przeciwko koronawirusowi. 
Dodajmy, że do 25 stycznia w gminie Mo-

skorzew zaszczepiło się dwoma dawkami 
około 55 procent obywateli (to obecnie 
drugi wynik po gminie Włoszczowa).

1 milion złotych nagrody dla gminy Moskorzew 
za największą liczbę zaszczepionych mieszkańców 

Budżet w pigułce

Dochody – 13,1 mln zł, wydatki – 13 mln (bie-
żące – 9,9 mln, majątkowe – 3,3 mln), deficyt – 
156 tysięcy; najdroższe działy: oświata – 3,8 
mln, administracja publiczna – 2,2 mln, pomoc 
społeczna – 2 mln; zadłużenie gminy na koniec 
2021 – 1,6 mln zł.

Przede wszystkim zakończy się trzyletni 
projekt dotyczący termomodernizacji budyn-
ków dwóch szkół podstawowych – w Mosko-
rzewie i Chlewicach. Na to zadanie zabezpie-
czono w budżecie 1,2 miliona złotych.

Za około 1 milion planowana jest budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy moskorzew-
skiej podstawówce. 100 tysięcy będzie koszto-
wał zakup sprzętu komputerowego do Urzę-
du Gminy oraz jednostek organizacyjnych. 

Dużo będzie się działo na drogach. Na tę 
infrastrukturę gmina pozyskała z Polskiego 
Ładu około 4 miliony złotych dofinanso-
wania. W tym roku zaplanowano remonty 
odcinków w Chlewskiej Woli, Mękarzowie, 
Lubachowach, Moskorzewie i Chlewicach, 

które pochłoną 2,2 miliona. Reszta dróg 
będzie wykonywana w przyszłym roku. Ma 
być również wymienione stare oświetlenie 
sodowe przy drogach na nowoczesne ledo-
we na terenie niemal całej gminy. 

Samorząd Moskorzewa jest obecnie 
w trakcie przygotowywania dokumentacji 
na budowę ostatnich około 70 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, które planuje 
wykonać do końca roku. Szacunkowy koszt 
tego zadania to około 2 miliony złotych.

Gmina zamierza również wybudować 
nowe ujęcie wody wraz z infrastrukturą 
w Moskorzewie oraz ujęcie w Chebdziu 
ze stacją uzdatniania wody i wodociągiem 
w tej miejscowości, a także w Przybyszowie 

i Lubachowach. Łączne nakłady mają wy-
nieść ponad 6 milionów złotych.  

Samorząd wnioskuje do Świętokrzy-
skiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działa-
nia o około 100 tysięcy złotych dofinan-
sowania na montaż elementów siłowni 
plenerowej i placu zabaw w Tarnawej-
Górze, a także stara się o ponad 150 ty-
sięcy dotacji z Lokalnej Grupy Działania 
Region Włoszczowski na remont remizy 
strażackiej w Chlewskiej Woli.

Warto podkreślić, że zdecydowaną więk-
szość inwestycji gmina zrealizuje w tym 
i przyszłym roku dzięki środkom rządowym 
z Programu Inwestycji Strategicznych, z któ-
rego pozyskała 95 procent dofinansowania.

Zabawki pod choinkę 
dla przedszkolaków

Gmina moskorzew 
przekazała w grudniu 

dla przedszkoli w mosko-
rzewie i chlewicach nowe 
zabawki dla dzieci.

Rafał Banaszek

Jak wiadomo zabawa w przedszko-
lu jest najlepszym sposobem na naukę 
i rozwój dziecka. Dlatego też gmina 
Moskorzew zadbała, aby najmłodsze 
dzieci miały możliwość korzystania 
z edukacyjnych zabawek - opowiadał 
wójt Andrzej Walasek.

Przekazanie tych zabawek wzbogaci ką-
ciki tematyczne w przedszkolnych salach 
i umili maluchom czas spędzony w placów-
kach - twierdziły opiekunki dzieci.

© UG Moskorzew
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szkoła podstawowa w żelisławicach obroniona, 
ale dzieci będą się uczyć w klasach łączonych

12 stycznia w żelisławickiej szkole od-
było się spotkanie z wójtem gminy Se-
cemin Tadeuszem Piekarskim. Przybyło 
na nie kilkudziesięciu zaniepokojonych 
rodziców. Z ramienia gminy obecny był 
tylko sam wójt.

Tadeusz Piekarski tłumaczył mieszkań-
com, że oświata jest od lat największym ob-
ciążeniem budżetu gminy, że ze względu 
na małą ilość dzieci (obecnie do placówki 
w Żelisławicach uczęszcza 43 uczniów i 25 
przedszkolaków) subwencja oświatowa nie 
pokrywa wszystkich kosztów prowadzenia 
szkoły - utrzymania niemałego budynku tej 
placówki kosztuje około 1,3 miliona złotych, 
a subwencja pokrywa jedynie 613 tysięcy wy-
datków, resztę dokłada gmina. 

Dlatego najbardziej rozsądnym rozwią-
zaniem byłaby zmiana struktury orga-
nizacyjnej szkoły polegająca na tym, że 
w przedszkolu powstałyby dwa oddziały 
zamiast jednego, a w szkole podstawowej 
klasy 1-3, zamiast ośmiu. Dzieci z klas 4-8 
byłyby dowożone do szkoły w Seceminie – 
tłumaczył Tadeusz Piekarski podkreślając 
kilkakrotnie, że nigdy nie miał w planach 
likwidacji szkoły, a takie komentarze poja-
wiały się w przestrzeni publicznej.

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Rodzicom nie spodobał się jednak po-
mysł wójta. Domagali się, aby ich szkoła 
funkcjonowała przez kolejne lata w nie-
zmienionej, ośmioklasowej formie. Zagro-
zili, że jeśli Rada Gminy podejmie decyzję 
o zlikwidowaniu oddziałów 4-8, rodzice 
przeniosą swoje dzieci do Szkoły Podsta-
wowej w Czarncy w gminie Włoszczowa.

Podczas zebrania wójt Secemina przedsta-
wił rodzicom uczniów dwie propozycje: po-
zostawienie przedszkola, obniżenie stopnia 
organizacyjnego szkoły do klas 1-3 oraz prze-
niesienie starszych roczników do Secemina, 
ewentualnie pozostawienie szkoły ośmiokla-
sowej z przedszkolem z tym, że nauka będzie 
odbywać się w klasach łączonych.

Mieszkańcy Żelisławic wybrali to drugie 
rozwiązanie – notabene funkcjonujące już 
w szkole od pewnego czasu. Na redukcji 
dwóch etatów nauczycielskich gmina ma za-
oszczędzić rocznie 180-200 tysięcy złotych. 

Tadeusz Piekarski obiecał pozostawienie 
ośmioklasowej szkoły z oddziałem przed-
szkolnym, za co otrzymał gromkie brawa. 
Na koniec spotkania przewodniczący Rady 
Rodziców szkoły Dariusz Janus, wdzięczny 
za spokojny przebieg zebrania, podzięko-
wał wójtowi za złożoną deklarację. 

nie będzie planowanej reorganizacji zespołu szkolno
-przedszkolnego w żelisławicach. Wójt secemina zgodził 

się na pozostawienie ośmioklasowej szkoły z oddziałem przed-
szkolnym, za co otrzymał gromkie brawa od rodziców dzieci.

zaniepokojeni rodzice uczniów wywiesili taki transparent na ogrodzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego w żelisławicach.

trudne rozmowy z rodzicami prowadził tylko sam wójt gminy secemin tadeusz piekarski. 
© Rafał Banaszek
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Dotrzymaliśmy słowa. Udało się zdążyć 
przed Bożym Narodzeniem - komentował 
zadowolony burmistrz Grzegorz Dziubek. 

Warto dodać, że lokale otrzymały też 
dwie inne rodziny, które ucierpiały w wyni-
ku pożaru budynku przy ulicy 1 Maja. Przy-

20 grudnia burmistrz Grzegorz Dziubek odwiedził rodzinę tomeckich w ich nowym mieszkaniu.

We Włoszczowie pojawiły się takie kamery przy rondach i skrzyżowaniach dróg.

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

© UG Włoszczowa

pogorzelcy spędzili Boże narodzenie 
w nowym domu. Burmistrz dotrzymał słowa

tuż przed Świętami Bożego narodzenia 20 grudnia iwona i to-
masz tomeccy wprowadzili się do wyremontowanego mieszka-

nia przy ulicy jędrzejowskiej we Włoszczowie.

pomnijmy, że 17 listopada w komunalnym 
domu doszło do tragicznego pożaru, w któ-
rym zginęło dwóch synów (w wieku pięciu 
i sześciu lat) Iwony i Tomasza Tomeckich. 

Liczna rodzina na czas przygotowania 
nowego mieszkania korzystała z bazy 

hotelowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
W pomoc dla najbardziej poszkodowa-
nych włączyło się wielu ludzi dobrej woli. 
Dzięki temu rodzina, która straciła w po-
żarze cały dobytek, będzie mogła rozpo-
cząć nowe życie.

Włoszczowa miastem monitorowanym. 
obserwuje nas kilkadziesiąt kamer

Monitoring zrealizowano w ramach 
projektu rewitalizacji Włoszczowy. Kosz-
tował około 133 tysiące złotych. Wraz 
z siecią kamer powstała też serwerownia, 
która mieści się w budynku Urzędu Gmi-
ny. Zapis z monitoringu, jak informuje 
włoszczowski magistrat, ma być przecho-

Zagrali w grę "FIFA", 
żeby pomóc Klaudii

Ponad 60 uczestników 
wzięło udział w turnie-

ju charytatywnym fifa 22 
pod hasłem „Gramy dla 
klaudii”, z którego dochód 
został przekazany na le-
czenie klaudii mularczyk 
z czarncy - podopiecznej 
fundacji jesteśmy Blisko. 

Turniej odbył się 18 grudnia we włosz-
czowskim Domu Kultury. Nagrody oraz 
poczęstunek dla uczestników zapewniła 
Fundacja imienia Stefana Artwińskie-
go w Kielcach. Turniej charytatywny 
wsparły lokalne firmy, między innymi 
MaxElektro, Drukarnia Szóstka czy 
BarberShop. 21-letnią Klaudię Mular-
czyk z Czarncy cały czas można wes-
przeć biorąc udział w zbiórce online.

27 grudnia w wieku 72 
lat zmarła janina 

prokopowicz –  długoletni 
nauczyciel i dyrektor ze-
społu szkół Rolniczych we 
Włoszczowie, zasłużona dla 
oświaty włoszczowskiej.

Zmarła Janina 
Prokopowicz

W latach 1997-
2007  sprawowała 
funkcję dyrektora 
„Czarnieckiego”. 
Warto podkreślić, 
że była pierw-
szym dyplomo-
wanym nauczy-
cielem w powiecie 
włoszczowskim 
i od 2001 roku 
ekspertem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej wchodzącym w skład ko-
misji egzaminacyjnych i kwalifikacyj-
nych dla nauczycieli ubiegających się 
o awans zawodowy.  

Janina Prokopowicz sprawowała też 
funkcję prezesa ogniska ZNP i  członka Rady 
Społecznej Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Modliszewicach. Wielokrotnie doceniana 
i nagradzana zarówno na szczeblu lokal-
nym, wojewódzkim jak i ogólnokrajowym.

Jej pogrzeb odbył się 30 grudnia w sank-
tuarium pod wezwaniem błogosławionego 
księdza Józefa Pawłowskiego. Spoczęła na 
cmentarzu parafialnym. W trakcie uroczy-
stości pogrzebowej Rada Powiatu uczciła jej 
pamięć minutą ciszy w starostwie. 

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

© Paweł Kwietniewski

zwycięzcy turnieju charytatywnego fifa 22.

© archiwum prywatne

wywany na specjalnych dyskach, co po-
zwoli skorzystać do niego w razie potrze-
by. To pierwszy w historii tak duży system 
monitorowania Włoszczowy.

Kamery zainstalowano w 11 ważnych 
punkach miasta: na skrzyżowaniach uli-
cy Partyzantów z Jędrzejowską (rondo 

Narodowych Sił Zbrojnych), Jędrze-
jowskiej ze Wschodnią, Czarnieckiego 
i 1 Maja (rondo Przemysława Gosiew-
skiego), Koniecpolskiej i Głowackiego, 
Sienkiewicza i Reja, Sienkiewicza i Mły-
narskiej, Placu Wolności z ulicami Par-
tyzantów i Śliską, Sienkiewicza i Przed-
borską oraz Żwirki i Wigury, a także na 
ulicach Wiśniowej i Przedborskiej.

„
Monitoring wizyjny 

ma za zadanie przede 
wszystkim podnosić 
społeczne poczucie bez-
pieczeństwa, identyfiko-
wać obszary zagrożeń, 
wykrywać przestępstwa 
i wykroczenia, chronić 
przed atakami wandali-
zmu miejsca publiczne, 
w tym infrastrukturę 
miejską. Stanowi więc 
przemyślany system no-
woczesnych kamer. „

Grzegorz
Dziubek

25 kamer w 11 miejscach Włoszczowy zamonto-
wano pod koniec roku. to pierwszy w histo-

rii tak duży system monitorowania miasta.

© Rafał Banaszek

https://jestesmyblisko.pl/podopieczni/62-podopieczni/artykuly-podopieczni/1100-klaudia-mularczyk.html?fbclid=IwAR3q8GYVCDmNx_tn4DAWdWKRgpGMcYG9JDkgSd2zQYZPmPea7fo9IOzrXgc
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Warsztat Emocji 
Gabinet Psychologiczny 

Elżbieta Wrona

warsztatemocji@gmail.com
www.warsztatemocji.pl
www.facebook.com/warsztatemocji

502 165 776

Pomoc psychologiczną
Konsultacje kryzysowe
Badanie odporności psychicznej
Szkolenia i warsztaty 
dla młodzieży i dorosłych

OFERUJEMY

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

cordimeble@gmail.com cordimeble

WŁOSZCZOWA ul. Ogrodowa 43a

Przy zakupie sprzętu 
AGD wraz z kuchnią

5 lat gwarancji

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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503 967 617 
bartek.d093@gmail.com

Posiadamy WŁASNY TRANSPORT 
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ!

Zakupię 
ciągniki sprawne oraz do remontu 
kombajny ziemniaczane Anna, Bolko, 
Karlik, Hassia, kopaczki do ziemniaków
rozrzutniki, ładowacz Troll, cyklop
przyczepy
prasy rolujące oraz kostkujące Sipma, 
Claas, Welger, Famarol, Krone, John Deere 
sortowniki i sadzarki do ziemniaków
pługi, agregaty
ciągniki Ursus, Zetor, Massey Ferguson, 
Fendt, John Deere, Deutz Fahr

Rejestracja, sprawozdawczość, rozliczenia, ewidencja odpadów 

Rejestracja, sprawozdawczość,
opłaty za emisję.

BHP Szkolenia, ocena ryzyka zawodowego,
przygotowanie dokumentacji,
postępowanie powypadkowe. 

Bezpłatna ocena stanu
BHP i OŚ w Twojej Firmie

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA OGŁOSZENIE
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Włoszczowskie pierniki na wigilii u polskich 
żołnierzy strzegących granicy z Białorusią

te włoszczowskie pierniki upieczone przez cukiernię migoń trafiły do polskich żołnierzy.

22 grudnia przyniesione przez miesz-
kańców słodycze i kartki z życzeniami 
dla żołnierzy odebrali od władz powiatu 
dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej imienia majora 
Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego 
pseudonim „Nurt” pułkownik Piotr Ha-
łys oraz kapitan Marcin Kowal.

Przypomnijmy, że akcja #mu-
remzapolskimmundurem w naszym 
powiecie trwała od 6 grudnia. Każdy, 
kto chciał wyrazić swoją wdzięczność 
oraz solidarność z polskimi żołnie-
rzami i pozostałymi służbami mun-
durowymi, mógł zakupić piernik bo-
żonarodzeniowy w cukierni Migoń 
i dostarczyć go do starostwa.

Do akcji przyłączyły się różne środo-
wiska. Dary przekazali między innymi 
mieszkańcy, seniorzy z Klubu Senior+ czy 
koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia. 
Dodajmy, że pierniki zostały wypieczone 
według lokalnej receptury Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Ciesiel.  Ciasto to zdobyło 
pierwsze miejsce w konkursie powiato-
wym na piernik bożonarodzeniowy.

Jednak akcja starostwa nie wszystkim 
przypadła do gustu. Na ostatniej w mi-

W ramach akcji #muremzapolskimmundurem na wschod-
nią granicę trafiło przed Bożym narodzeniem ponad 30 

pierników bożonarodzeniowych i innych smakołyków zebra-
nych podczas akcji świątecznej, zorganizowanej przez staro-
stwo powiatowe we Włoszczowie.  

Rafał Banaszek

nionym roku sesji Rady Powiatu radny 
Jerzy Suliga zapytał organizatorów, dla-
czego pierniki można było dostać tylko 
w jednej cukierni we Włoszczowie.

W odpowiedzi od inicjatorki akcji 
– Małgorzaty Gusty usłyszał, że cu-
kiernia Migoń nie zarobiła ani grosza 

na piernikach, gdyż cały dochód z ich 
sprzedaży zostanie przeznaczony na 
nagrodę dla zwycięskiego KGW Cieśle. 
Małgorzata Gusta dodała jednocze-
śnie, że ta cukiernia współpracowała 
wcześniej i pomagała powiatowi przy 
dwóch innych akcjach.    

© Starostwo Powiatowe

W rolę trzech króli wcielili się Rycerze kolumba: (od lewej) Wojciech Guździoł, mariusz piwoński i zbigniew Hamera.

6 stycznia, w uroczystość objawienia pańskiego, po 
dwuletniej przerwie, odbył się we Włoszczowie już po 

raz szósty orszak trzech króli. pomimo niesprzyjającej 
pogody wzięło w nim udział wielu mieszkańców.

Rafał Banaszek

orszak trzech króli przeszedł ulicami 
Włoszczowy po dwuletniej przerwie 

© Rafał Banaszek

Barwny korowód wyruszył przed połu-
dniem spod Domu Kultury. Przy asyście 
radiowozu policji przeszedł ulicami Wi-
śniową, Kusocińskiego, biskupa Jawor-

skiego aż do kaplicy pod wezwaniem błogo-
sławionego księdza Józefa Pawłowskiego 
z Grona 108 Męczenników. W trakcie po-
chodu uczestnicy śpiewali radosne kolędy 

pod przewodnictwem Mieczysława Króla. 
Po dotarciu do kaplicy trzej królowie (Zbi-
gniew Hamera, Wojciech Guździoł i Ma-
riusz Piwoński) złożyli dary w szopce, które 
przynieśli dzieciątku Jezus.

Orszak Trzech Króli to już tradycja 
we włoszczowskiej parafii Józefa Paw-
łowskiego, zapoczątkowana w 2016 
roku przez proboszcza, księdza Leszka 
Dziwosza, w którą co roku angażują się 
działający przy parafii Rycerze Kolum-
ba. W ubiegłym roku, z powodu pande-
mii i obowiązujących restrykcji, nie było 
pochodu ulicami miasta. Ostatnie takie 
wydarzenie miało miejsce w 2020 roku 
i - podobnie jak w tym roku - zgroma-
dziło wielu mieszkańców. Dwa lata temu 
królowie przyjechali na... koniach.

Szkoły powiatu 
w rankingu Perspektywy

technikum numer 1 
w zespole szkół numer 

2 imienia Hetmana stefana 
czarnieckiego oraz i liceum 
ogólnokształcące imienia 
generała Władysława sikor-
skiego znalazły się na wy-
sokich pozycjach rankingu 
perspektywy – 2022. 

Włoszczowskie technikum zaję-
ło pierwsze miejsce w województwie 
świętokrzyskim i 22 w kraju, natomiast 
liceum sklasyfikowano na ósmej pozy-
cji wśród ogólniaków w województwie 
i 297 miejscu w kraju.  

Gratuluję kierownictwu, pra-
cownikom, a przede wszystkim 
uczniom naszych najlepszych szkół, 
a jednocześnie życzę wszystkiego, 
co najlepsze, na kolejnych etapach 
kształcenia i ścieżkach rozwoju za-
wodowego.  Jestem przekonany, że 
wyniki tegorocznych egzaminów 
maturalnych i zawodowych do-
starczą nam kolejnych powodów 
do zadowolenia - powiedział staro-
sta Dariusz Czechowski.

Ewa napora – znana pi-
sarka i działaczka spo-

łeczna z gminy secemin wy-
dała kolorowanki w trzech 
częściach pod tytułem 
„Świat rysunku Babci ewy”. 
artystka ma nadzieję, że 
jej lokalnymi publikacjami 
zainteresują się biblioteki 
publiczne i szkolne w po-
wiecie włoszczowskim.   

Kolorowanki
Ewy Napory z Kluczyc

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

ewa napora ze swoimi kolorowankami.

Kolorowanki będą odskocznią od 
nudy, a przygoda z kolorowaniem bę-
dzie rozwojem poznawczym u dziecka. 
Myślę, że to dobra forma poznania 
świata, zwierząt i kwiatów. Bardzo 
bym chciała, aby połączenie nauki z za-
bawą pozwoliło przybliżyć dzieciom 
wspaniały świat. W ten sposób chcę 
rozbudzić u nich wyobraźnię, kreatyw-
ność i samorealizację – twierdzi pani 
Ewa. Warto dodać, że w styczniu ukaza-
ła się też najnowsza książka Ewy Napo-
ry pod tytułem "Sycylijska miłość". Jest 
to jej jubileuszowa 30 pozycja książko-
wa w dorobku artystycznym. 

© archiwum prywatne
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Będzie ścieżka rowerowa przy drodze 
wojewódzkiej 786 z Włoszczowy do czarncy?

Ścieżka rowerowa ma biec wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 od Włoszczowy przez Górkę czarniecką (na zdjęciu) aż do czarncy. 

Pierwsze w tym roku spotkanie 
w tej sprawie odbyło się 18 stycznia we 
włoszczowskim starostwie z inicjaty-
wy Dariusza Czechowskiego. Uczest-
niczyli w nim między innymi dwaj 
dyrektorzy Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich – Jerzy Wrona 
i Dariusz Adamek, radny wojewódzki 
Artur Konarski, burmistrz Włoszczo-
wy Grzegorz Dziubek, dwaj starostwie 
Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiń-
ski oraz sołtys Kuzek Robert Toborek.

potRzeBna inWestycja
Głównym tematem rozmów była bu-

dowa ścieżki rowerowej od ulicy Czar-
nieckiego we Włoszczowie, poprzez 
Górkę Czarniecką, Kuzki, aż do Czarn-
cy. W sumie około 5 kilometrów dłu-
gości. Szacunkowy koszt tej inwestycji, 
jak twierdził radny Konarski, to około 
2 miliony złotych. 

Włoszczowscy samorządowcy przeko-
nywali, że ta inwestycja jest bardzo po-
trzebna, a rozmowy w tej sprawie prowa-
dzone były już od 2018 roku. 

Sołtys Kuzek zwracał uwagę, że przy 
nowym rondzie na Czarnieckiej Górce 
nie ma żadnych przejść dla pieszych ani 
trasy dla rowerzystów, co stwarza nie-
bezpieczeństwo dla poruszających się tą 
ruchliwą drogą wojewódzką. 

kto sfinansUje BUDoWę?
Burmistrz Włoszczowy chciał wie-

dzieć, jak będzie wyglądać finansowanie 
inwestycji – kto pokryje koszt przygo-
towania dokumentacji technicznej oraz 
samej budowy. Grzegorz Dziubek przy-
pomniał, że w poprzednich latach wie-
le działo się na drogach wojewódzkich 
w gminie Włoszczowa, jednak samorzą-
dy gminy i powiatu nie miały większego 

© Rafał Banaszek

jest szansa, że przy drodze 786 z Włoszczowy w kierunku 
czarncy powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 

około 5 kilometrów. na razie nie wiadomo, kto sfinansuje jej 
budowę. samorządy trzech szczebli prowadzą rozmowy.

Rafał Banaszek

wkładu finansowego w remonty, które 
realizowało województwo.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 
chciał, żeby budowę ścieżki rowerowej 
z Włoszczowy do Czarncy współfinan-
sowały równo województwo, powiat 
i gmina, na co nie chciały się zgodzić 
włoszczowskie samorządy, twierdząc, że 
to byłoby zbyt duże dofinansowanie do 
inwestycji wojewódzkiej. Tego samego 
zdania był również radny Artur Konarski. 

Ostatecznie zapadła decyzja, że na-
sze samorządy wystąpią z pismem do 
marszałka województwa świętokrzy-
skiego, w którym zapewnią, że de-
klarują pomoc finansową w opraco-
waniu samego projektu technicznego 
na budowę ścieżki. Kolejne spotkanie 
w tej sprawie – tym razem już z wizją 
lokalną w terenie – zaplanowano na 
początek lutego.

Przy okazji ścieżek rowerowych wice-
starosta Łukasz Karpiński zwrócił uwa-
gę, że przydałaby się też przy drodze 786, 
ale na odcinku Ostrów-Sułków w gminie 
Krasocin (3,6 kilometra długości). Z ko-
lei starosta Dariusz Czechowski zwracał 
uwagę, że brakuje ścieżek też przy in-
nych drogach wojewódzkich w powiecie. 
Pytał także, czy jest planowana taka in-
westycja przy drugim etapie obwodnicy.    

oBWoDnica na 100 pRocent
Podczas spotkania z przedstawicielami 

Zarządu Dróg Wojewódzkich nie mogło 
też zabraknąć pytań właśnie o budowę 
drugiego etapu obwodnicy Włoszczowy.

Jaka jest szansa na tę inwestycję? 
– dopytywał burmistrz Dziubek. - Ja 
jestem realistą, jeśli chodzi o koszty. 
Szacunkowy koszt budowy wynosił 
w poprzednich latach około 40 milio-
nów złotych. Biorąc pod uwagę dzisiej-

sze ceny obawiam się, że koszty mogą 
wzrosnąć do 60-70 milionów.

W odpowiedzi od dyrektora Jerzego 
Wrony burmistrz Włoszczowy usły-
szał, że szansa na wybudowanie dru-
giego etapu obwodnicy naszego miasta 
wynosi... 100 procent.

Do Włoszczowy mamy dołożyć 6,3 
miliona złotych z budżetu wojewódz-
twa. Najwyżej zwiększy się deficyt lub 
skorzysta z rezerw kredytowych. To 
jest realne – uspokajał dyrektor Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Kielcach.

Pod koniec spotkania Grzegorz Dziu-
bek poruszył też temat przebudowy 
zniszczonej drogi wojewódzkiej 742 
z Włoszczowy w kierunku Jędrzejowa 
oraz lepszego oznakowania skrzyżowa-
nia ulicy Wiśniowej z obwodnicą połu-
dniową miasta.

sołtys kuzek Robert toborek pokazuje przebieg ścieżki rowerowej przez jego miejscowość.
© Rafał Banaszek

„
Ta ścieżka jest ko-

nieczna ze względu na 
bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz potrzebę 
przemieszczania się. 
Powinna być już zrobio-
na podczas przebudowy 
drogi 786 w 2013 roku.„

Grzegorz
Dziubek

Dariusz
czechowski

„
Ta inwestycja jest 

bardzo zasadna. Dekla-
rujemy chęć pomocy 
województwu w przy-
gotowaniu projektu.    „
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28 finał Świętokrzyskiego konkursu kolęd 
i pastorałek we Włoszczowie bez naszych artystów

zwycięzcy konkursu wojewódzkiego z organizatorami i fundatorami nagród na scenie włoszczowskiego Domu kultury.

Finał przeglądu odbył się 23 stycz-
nia we włoszczowskim Domu Kultury. 
W konkursie wzięło udział 20 wyko-
nawców z regionu świętokrzyskiego, 
wyłonionych podczas przeglądów rejo-
nowych w Skarżysku-Kamiennej i Ję-
drzejowie (z naszego powiatu nikt się 
nie zakwalifikował). Występy oceniała 
czteroosobowa Rada Artystyczna.

© Rafał Banaszek

Bartosz chudzicki z kielc, kapela fundacji kukułeczka ze sta-
rachowic, kunowianie z kunowa, echo łysicy z Bielin i chór 

żeński kamerton ze starachowic – to zwycięzcy XXViii Święto-
krzyskiego konkursu kolęd i pastorałek we Włoszczowie.

Rafał Banaszek

Wyniki konkursu

soliści: 1. Bartosz Chudzicki z Kielc (nagroda 
– 500 złotych), 2. ex aequo Sylwia Lasota z No-
win i Marika Kowalska z Kielc (nagroda - 400 
zł), 3. Barbara Leśniewska ze Skroniowa (nagro-
da - 300 zł); chóry: 1. Chór Żeński Kamerton 
ze Starachowic (nagroda – 1000 zł), 2. Grupa 
Artystyczna Golica z Masłowa (nagroda - 700 
zł), 3. Chór Mieszany Kamerton ze Starachowic 
(nagroda - 500 zł); zespoły wokalne i wo-
kalno-instrumentalne: 1. Kapela Fundacji 
Kukułeczka ze Starachowic (nagroda – 800 zł), 
2. Zespół wokalny Cantus Dei z Kielc (nagroda – 
600 zł), 3. nie przyznano; zespoły ludowe: 1. 
ex aequo zespół ludowy Kunowianie z Kunowa 
i zespół Echo Łysicy z Bielin (nagroda – 1000 
zł), 2. Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowianki 
z Dąbrowy (nagroda – 800 zł), 3. Zespół śpie-
waczy Górnianecki z Górna (nagroda – 500 zł), 
wyróżnienia - Męski Zespół Śpiewaczy Kumotry 
z Marzysza i zespół śpiewaczy Marzyszanki.  

Wichura połączona z zamiecią śnież-
ną od rana siała spustoszenie w regionie 
świętokrzyskim. Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego 
województwa ostrzeżenie pierwszego stop-
nia przed silnym wiatrem wiejącym w po-
rywach do 90 kilometrów na godzinę. 

Do niebezpiecznych sytuacji doszło 
także w powiedzie włoszczowskim. Jak 
informował starszy kapitan Paweł Ma-
zur, oficer prasowy Komendy Powia-

mieszkańcy Rogienic i Boczkowic najbardziej 
odczuli skutki załamania pogody 17 stycznia. 

silny wiatr zrywał dachy domów mieszkalnych 
i budynków gospodarczych.

Włoszczowscy strażacy wyjeżdżali 18 
razy do skutków wichury z 17 stycznia

© KP PSP Włoszczowa

Rafał Banaszek

Wichura wyrządziła sporo szkód w gminie Włoszczowa. 

towej Państwowej Straży Pożarnej 17 
stycznia strażacy interweniowali 18 razy. 

Aż 14 przypadków dotyczyło uszkodzo-
nych bądź zerwanych dachów na budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych, 4 kolejne 
przypadki to drzewa tarasujące drogi na tere-
nie gmin Kluczewsko, Krasocin i Radków.

Na miejscu w Rogienicach i Boczkowicach 
był burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek. 
Jak informował magistrat, gmina udzieliła 
poszkodowanym niezbędnej pomocy.

książkę prezentują: (od lewej) Dariusz czechowski, teresa ostrowska i małgorzata Gusta.

Prace nad wydaniem publikacji trwa-
ły kilka miesięcy. Warto podkreślić, że 
ilustracje do książki wykonały dzieci ze 
szkół podstawowych - komisja konkur-
sowa wybrała je spośród 230 nadesła-
nych prac. Wręczenie laureatom na-
gród oraz książek podpisanych przez 
autorkę odbędzie się niebawem.

lokomotywa stefana” – taki tytuł nosi najnow-
sza książka teresy ostrowskiej, bajkopisarki 

z Brześcia, którą wydało przed Świętami Bożego 
narodzenia włoszczowskie starostwo.

starostwo wydało nową książkę teresy 
ostrowskiej. zilustrowały ją dzieci

Rafał Banaszek

© Starostwo Powiatowe

Teresa Ostrowska z gminy Radków ma 
na swoim koncie wiele książek dla dzieci 
– bajek i wierszy. Bohaterami najnow-
szej publikacji są jej wnuki Stefan i Fra-
nio, którzy ruszają w podróż pociągiem 
po Polsce, aby poznać przyrodę oraz 
miasta wraz z ich zabytkami i ciekawymi 
zakątkami.

Jest mi bardzo miło, że po raz 28 może-
my państwa gościć na wojewódzkim prze-
glądzie kolęd i pastorałek we Włoszczowie. 
Tak naprawdę kolędy i pastorałki śpiewa-
my w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Ta 
radosna nowina rozbrzmiała ponownie 
w naszym pięknym mieście. To dobra nowi-
na w tym trudnym czasie - mówił burmistrz 
Grzegorz Dziubek do przybyłych gości. 

Głównym organizatorem wydarzenia 
był Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. 
Imprezę prowadził Zbigniew Woldański 
z Włoszczowy. Fundatorami tegorocz-
nych nagród byli: burmistrz Włoszczowy, 
starosta włoszczowski, proboszcz parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, starosta kielecki oraz dyrektorzy Do-
mów Kultury w Kielcach i Włoszczowie. 
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Urząd Gminy we Włoszczowie zachęca 
mieszkańców do skorzystania z prio-

rytetowego programu „czyste powietrze”, 
realizowanego przez narodowy fundusz 
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
można otrzymać sporą dotację na wymianę 
pieca, czy termomodernizację domu.

Rafał Banaszek

Przyjmowanie wniosków do tego rzą-
dowego programu rozpoczęło się je-
sienią ubiegłego roku. Do 20 stycznia 
wpłynęło ich we Włoszczowie około 30.

W ramach Priorytetowego Programu 
„Czyste Powietrze” mieszkańcy gminy 
Włoszczowa mogą ubiegać się o dotację na 
wymianę starego pieca centralnego ogrzewa-
nia wraz z całą instalacją c.o. i c.w.u., mon-
taż instalacji fotowoltaicznej, rekuperacji, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, czy 
wykonanie ocieplenia budynku.  

Jeśli chodzi o stare kotły na węgiel, tak 
zwane „kopciuchy”, których wymiana jest 

Zakup pojazdu dla mundurowych do-
finansowały: powiat oraz gminy Włosz-
czowa, Secemin, Radków i Moskorzew. 
W symbolicznym przekazaniu kluczy-
ków do toyoty corolli uczestniczyli sta-
rosta, burmistrz i wójtowie gmin. Pojazd 
poświęcił kapelan włoszczowskich poli-
cjantów, ksiądz Leszek Dziwosz.

Nowy radiowóz jest odpowiedzią na 
oczekiwania ekologiczne. Auto hybry-
dowe ma silnik o pojemności 1.8 litra 

11 stycznia przekazano uroczyście nowy radiowóz 
hybrydowy dla komendy powiatowej policji we 

Włoszczowie. W zakupie pomogły lokalne samorządy. 

policja ma nowy radiowóz hybrydowy. 
W zakupie pomogło pięć samorządów

© KPP Włoszczowa

Rafał Banaszek

nową hybrydę oglądają burmistrz Grzegorz Dziubek z księdzem leszkiem Dziwoszem.

łącznica czarnca-Włoszczowa północ stworzy nowe możliwości dla kolei w regionie.

13 stycznia władze samorządowe naszego 
województwa oraz przedstawiciele PKP Pol-
skich Linii Kolejowych podpisali aneks, który 
pozwoli na przeprowadzenie dodatkowych 
robót przy łącznicy Czarnca-Włoszczowa Pół-
noc, a co za tym idzie - szybsze zakończenie 
przedsięwzięcia. Cała inwestycja będzie kosz-

o 767 tysięcy złotych wzrosło unijne dofinanso-
wanie projektu „Budowa linii kolejowej nr 582 

czarnca – Włoszczowa północna”, którego realizacja 
stworzy nowe możliwości dla kolei w województwie 
świętokrzyskim, skróci czas podróży z kielc do War-
szawy i ułatwi dotarcie pasażerom na północ polski. 

łącznica czarna-Włoszczowa północ 
będzie gotowa w drugiej połowie roku

Rafał Banaszek

tować 53,6 miliona złotych, z czego dofinan-
sowanie z funduszy unijnych wyniesie 37,1 
miliona. Projekt dotyczy budowy nowej linii 
kolejowej numer 582 o długości 3,2 kilometra 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
która połączy posterunek odgałęźny Czarnca 
ze stacją Włoszczowa Północ. 

© Rafał Banaszek

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

sprawą pierwszorzędną w programie, wyso-
kość udzielonej dotacji jest uzależniona od 
dochodów wnioskodawcy (im wyższe, tym 
niższa dotacja) oraz od rodzaju źródła ciepła, 
które chcemy zastosować (piece na pellet, ga-
zowe, elektryczne, pompy ciepła).

Program skierowany jest do właścicieli 
domów jednorodzinnych, jednak nie obej-
muje nieruchomości w budowie. Nabór 
wniosków trwa do 2027 roku. Urząd Gmi-
ny we Włoszczowie zachęca wszystkich 
do skorzystania z dotacji i kontaktu w tej 
sprawie z Wydziałem Mienia Gminnego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

"czyste powietrze" w Gminie Włoszczowa.
mieszkańcu - nie zwlekaj! złóż wniosek o dofinansowanie

pRzeD

moDeRnizacją
po

moDeRnizacji

o mocy około 166 koni mechanicznych. 
Radiowóz ma bogate wyposażenie, mię-
dzy innymi automatyczną, bezstopniową 
skrzynię biegów, klimatyzację, czy sys-
tem multimedialny z  kamerą cofania. 

Radiowóz zakupiono w Zabrzu. 
Kosztował prawie 110 tysięcy złotych. 
Pojazd będzie wykorzystywana przez 
naszą policję do realizacji zadań patro-
lowych, interwencyjnych oraz kontroli 
drogowych.
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pytania

zwycięzca krzyżówki nr 32

jan lelonek z Bebelna kolonii odgadł prawidłowo hasło krzyżówki w grudniowym numerze, 
które brzmiało: CHOINKA. Został wylosowany spośród pięciu czytelników, którzy nadesłali właściwe 
odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Wioletta Wróbel, Gabriela Sobczyk i Agnieszka 
Adamus. Dziękujemy i gratulujemy. 

1. Znany włoszczowski kombatant, 
który odszedł w Sylwestra 2016 roku.

2. Jaki kierunek studiów licencjackich 
będzie można studiować we Włoszczo-
wie od lutego w ZDZ?

3. W jaką grę komputerową zagrała 
włoszczowska młodzież podczas turnie-
ju charytatywnego „Gramy dla Klaudii”?

4. Jaką nazwę nosi gospodarstwo 
agroturystyczne w Ciemiętnikach, 
w którym odbył się pierwszy Gminny 
Kongres Organizacji Pozarządowych?

5. Jak się nazywa nowo powstałe 
stowarzyszenie, którego członkami są 
mieszkańcy gmin Krasocin i Kluczewsko, 
zażywający kąpieli w lodowatej wodzie?

6. Jaka miejscowość w powiecie 
włoszczowskim została wyzwolona 
przez sowietów 16 stycznia 1945 roku?

7. Jaka miłość jest tematem najnow-
szej książki Ewy Napory z Kluczyc? 

8. Choroba afrykańskiego pomoru świń, 
którą wykryto ostatnio w gminie Krasocin.
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Humory pana czesława 

Jak wirusa zlikwi-
dować? Trzeba zacząć 
się kurować. Od tego 
jest czysta z miodem, 
ochłodzona lekko 
lodem. A szklaneczka 
brandy z colą dobra jest, gdy kości 
bolą. By się wzmocnić witaminą, to 
tequila jest z cytryną. Na katar pro-
sta sprawa - w żubrówce moczy się 
trawa. Wirus ostrzy na nas zęby, ty 
zaś robisz lejek z gęby. A jak wszyst-
ko już wypijesz, to Covida tym zabi-
jesz. Ja polecam jeszcze grzańca, bo 
nim dobijesz skubańca.

Na Covida najlepszy... alkohol

imprezy
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kącik kulinarny

Składniki: 
2 kg skrzydełek z kurczaka; 
zalewa: 6 szklanek wody, 1 szklan-
ka octu, 4 łyżki keczupu, 3 łyżki 
soli, 5 łyżek cukru, 2 cebule, kilka 
ziaren ziela angielskiego, gorczycy, 
liść laurowy.     

Przygotowanie:
Skrzydełka dokładnie myjemy, kro-
imy (tak zwane lotki odrzucamy). Po-
zostawiamy dwie części, które gotu-
jemy pół godziny w bulionie z kostek 
rosołowych. Następnie smażymy je 
na oleju w panierce z jajka i bułki tar-
tej. Usmażone skrzydełka układamy 
w dość głębokim naczyniu i zalewamy 
gorącą zalewą, przygotowaną z wyżej 
wymienionych składników. Skrzydeł-
ka w marynacie odstawiamy w chłod-
ne miejsce na dwa dni przed spoży-
ciem. Wtedy potrawa ma wyśmienity 
smak. Marynowane skrzydełka moż-
na podawać same bądź łączyć z wy-
branymi wersjami smażonych lub go-
towanych ziemniaków oraz dowolną 
surówką. 

przepis autorski
elwiry zUG 

przewodniczącej  
koła Gospodyń Wiejskich 

Wisienka z Woli Wiśniowej

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. Przypomi-
namy, że przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz publikację wizerunku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

30.01 poWiat

finał Wielkiej orkiestry
Świątecznej pomocy

W niedzielę, 30 stycznia odbędzie się 
w całym kraju jubileuszowy 30. finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Przyłącza się do niego również powiat 
włoszczowski, chociaż imprezy będą 
w tym roku skromniejsze, niż zwykle.

We Włoszczowie główna impreza od-
będzie się tradycyjnie w Domu Kultury. 
Początek o godzinie 16. W programie 
między innymi występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej, młodych wokalistów, 
zagrają zespoły Big Band i Trochę Star-
si. Występy, zgodnie z reżimem sanitar-
nym, odbędą się przy ograniczonej wi-
downi (maksymalnie 69 osób, nie licząc 
osób zaszczepionych). 

Warto dodać, że po raz pierwszy w historii 
finałów WOŚP we Włoszczowie nie będzie 
prowadzona licytacja gadżetów na scenie - 
cała sprzedaż zostanie przeniesiona do In-
ternetu (portal Allegro). Nie będzie też sym-
bolicznego światełka do nieba, kończącego 
finał imprezy. W Domu Kultury planowana 
jest jedynie loteria fantowa oraz stoisko z rę-
kodziełem dziecięcym. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zagra też na sportowo w naszym mieście. 
Już w sobotę, 29 stycznia o godzinie 10 
w Powiatowym Centrum Kulturalno-Re-
kreacyjnym odbędzie się Charytatywny 
Turniej Halowej Piłki Nożnej.

Dzień później Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza na I Noworoczne Zawody 
Pływackie dla dorosłych pod hasłem „Pły-
wamy dla WOŚP”. Początek o godzinie 
10.30. Zapisy przyjmowane są w punkcie 
obsługi klienta basenu Nemo pod nume-
rem telefonu 41 333 51 01.

Z WOŚP zagra w tym roku też Krasocin, 
chociaż skromniej, niż zwykle. W tym roku 
odbędzie się tylko zbiórka uliczna, podczas 
której będzie kwestować 16 wolontariuszy. 
Planowane są też drobne licytacje interneto-
we gadżetów przekazanych przez sztab. 

Jubileuszowy finał WOŚP uczci też 
aktywnie Secemin. Już 29 stycznia o go-
dzinie 10 w miejscowej szkole planowany 
jest turniej tenisa stołowego. 

W dniu finału, 30 stycznia 17 wolonta-
riuszy wyruszy z puszkami w teren. Od 
godziny 15 w secemińskim rynku będzie 
prowadzona sprzedaż ciast przygoto-
wanych przez rodziców uczniów. Tutaj 
odbędzie się też mini koncert „Sie ma” 
w wykonaniu secemińskich uczniów 
i harcerzy. Będą ciepłe napoje, ognisko 
i grill. Na koniec zostanie wysłane z Sece-
mina symboliczne światełko do nieba. 

Warto dodać, że w szkole w Żelisławi-
cach, bibliotece oraz sklepie Lewiatan 
w Seceminie dostępne są sztabowe puszki 
stacjonarne, do których można cały czas 
wrzucać datki na orkiestrę.

Taka stacjonarna skarbonka pojawi-
ła się również na Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowot-
nej we Włoszczowie. Dyrekcja zaprasza 
wszystkich pracowników szpitala do włą-
czenia się w publiczną zbiórkę pieniędzy 
na szczytny cel – leczenie wzroku u dzieci. 

skrzydełka marynowane
od "Wisienek"
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http://moja-gazeta.com.pl
https://allegro.pl/uzytkownik/dk_wloszczowa
https://www.wosp.org.pl/final/30-final-wosp

