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ielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy po
raz kolejny dowiodła, jak hojni
i wrażliwi na ludzkie cierpienie
są mieszkańcy powiatu
włoszczowskiego. Pomimo
pandemicznych warunków
i chyba najgorszej pogody w 30-letniej historii
organizacji WOŚP, zebraliśmy ponad 90
tysięcy złotych. Nie przeszkodziła ani zła
pogoda, ani koronawirus, ani nawet wysoka
inflacja. Ludzie dali na orkiestrę, bo widzą
sens wspierania tego typu działań. Nigdy
nie wiadomo, w jakiej sytuacji sami kiedyś
się znajdziemy lub nasi bliscy. Warto więc
pomagać, bo dobro zawsze wraca.
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Szef włoszczowskiego sztabu Sylwester Kowalski w roli wokalisty zespołu Trochę Starsi z Januszewic. Włoszczowa zagrała rekordowo w tym roku.

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Zebraliśmy ponad 90 tysięcy
Rafał Banaszek

91

847,97 złotych i 5 euro uzbierały łącznie cztery sztaby
w naszym powiecie podczas jubileuszowego 30. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 30 stycznia.
14 lutego o północy zakończyły się ostatnie aukcje w Internecie.
Nie ulega wątpliwości, że to rewelacyjne
osiągnięcie, zważywszy na warunki pandemiczne, w jakich po raz drugi odbywała się
tegoroczna zbiórka i odwołane z tego powodu niektóre imprezy orkiestrowe z obawy
o zdrowie uczestników.
W tym roku doszła dodatkowo jeszcze
bardzo niekorzystna pogoda. Jednak te przeciwności losu nie przeszkodziły w zorganizowaniu kolejnej udanej akcji dzielenia się
dobrem w powiecie włoszczowskim.
Imprezy orkiestrowe – podobnie jak rok
temu - były skromne. Sala kinowa włoszczowskiego Domu Kultury, która zwykle,
podczas finałów WOŚP pękała w szwach,
30 stycznia świeciła pustkami. Licytacje
przedmiotów przeniesiono ponownie do
Internetu – zbiórki online zakończyły się
we Włoszczowie dopiero 14 lutego o północy.
Jak zwykle nie zawiedli wolontariusze, którzy
wyszli w teren z puszkami. Było ich w sumie
około 150 w całym powiecie. Dzieci i młodzież
nie był w stanie zatrzymać ani koronawirus,
ani bardzo wietrzna i deszczowa aura, przez
którą w mieście i na wsiach opustoszały ulice.
W powiecie włoszczowskim działały cztery
sztaby WOŚP – Włoszczowa, Krasocin,
Moja gazeta lokalna

Secemin i Radków (po raz drugi wyłączyła
się Bukowa). I każdy z tych sztabów zebrał
imponujące kwoty, pomimo ograniczeń związanych z pandemią i znacznie utrudnionych
działań organizacyjnych.
Włoszczowa z siedmioma miejscowościami
zgromadziła około 74 tysiące złotych, ustanawiając swój nowy rekord, Secemin – około 6,9
tysiąca, Radków – ponad 5,8 tysiąca, Krasocin
- 5,2 tysiąca. Wynik jest imponujący – około 92
tysiące złotych od powiatu włoszczowskiego
dla Fundacji WOŚP. Pobiliśmy ubiegłoroczną
zbiórkę o około 23 tysiące złotych!
Mimo trudnego czasu nasi mieszkańcy znów
pokazali wielkie serce. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze
na diagnostykę i leczenia wzroku u dzieci i odbyła się pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. W całym kraju i poza jego granicami orkiestra Jurka
Owsiaka zebrała około 136,3 miliona złotych,
ustanawiając swój nowy rekord.
134,5, ale nie miliony, tylko tysiące złotych
- to jak dotychczas rekordowa zbiórka WOŚP
w powiecie włoszczowskim, która miała miejsce w styczniu 2020 roku podczas 28 finału,
gdy pieniądze zbierało pięć sztabów. Ale
wtedy były zupełnie inne okoliczności.

WOŚP 2022 podsumowanie
Włoszczowa z Kurzelowem, Koniecznem,
Bebelnem, Olesznem, Dobromierzem,
Moskorzewem i Chlewicami – 73 933,13
złotych i 5 euro (rok temu - 54 408,20 zł),
w tym: kwesta uliczna – 43 801,23 zł (rok
temu – 34 617,47 zł), puszki stacjonarne:
Szpitalny Oddział Ratunkowy – 4300 złotych
+ 5 euro (rok temu – 3810,06 zł), Zespół
Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu –
1438,44 zł (rok temu - 963,14 zł), Dom
Kultury we Włoszczowie – 851,54 zł (rok
temu - 1252,8 zł), Powiatowe Centrum
Kulturalno-Rekreacyjne - 513,17 zł, Ośrodek
Sportu i Rekreacji we Włoszczowie - 182,53
zł, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewicach
- 181,31 zł, eSkarbonka DK – 700 zł (rok
temu - 1375 zł), licytacja internetowa DK – 19
041,85 zł (rok temu - 12 389,73 zł), loteria
fantowa DK – 1815,57 zł, stoisko z biżuterią
w DK – 1107,20 zł; sztab Secemin – 6878
zł (rok temu - 6643,70 zł); sztab Radków
- 5834,77 zł (rok temu - 7917,70 zł); sztab
Krasocin - 5202,07 zł. Razem - 91 847,97
zł i 5 EUR (rok temu - 68 969,60 zł).

Najskuteczniejsi wolontariusze
1. Marcel Gola - 1819,13 zł, 2. Hanna
Maciejczyk - 1666,83 zł, 3. Aleks Pięta 1564,66 zł i 4,15 euro.

MOSKORZEW
5,5 tysiąca zł od Moskorzewa dla
s. 15
sztabu WOŚP Włoszczowa

SECEMIN
Przychodnia na miarę XXI wieku.
s. 16
Finał remontu ośrodka

powiat włoszczowski
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W odbiorze końcowym drogi w Kurzelowie uczestniczyli poseł Krzysztof Lipiec, przedstawiciele województwa, powiatu i gminy Włoszczowa oraz wykonawcy robót.

Droga powiatowa w Kurzelowie uroczyście oddana do
użytku. Wybudowano 2 kilometry nawierzchni i chodnik
Rafał Banaszek
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stycznia odbył się uroczysty odbiór dwóch odcinków
przebudowanej drogi powiatowej (ulicy Wojska
Polskiego) w Kurzelowie o długości ponad 2 kilometrów.

Pierwszy odcinek o długości przeszło
900 metrów wyremontowała firma
Colas z Polędzia. W ramach zadania
poszerzono jezdnię, wykonano nową
nawierzchnię, wybudowano chodniki,
zjazdy z kostki brukowej na posesje,
przebudowano przydrożny rów oraz
sieć elektroenergetyczną.
Inwestycja ta pochłonęła ponad 1
milion złotych, w tym 867 tysięcy wyniosło dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, ponad 215
tysięcy stanowiły środki finansowe powiatu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, powiat
dołożył ze swojego budżetu jedynie…
1,4 tysiąca złotych.
Drugi odcinek drogi w Kurzelowie
o długości 1,1 kilometra przebudował
zakład Dukt z Włoszczowy. Inwestycja
kosztowała przeszło 1,1 miliona złotych,
w tym dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej wyniosło 560 tysięcy,
środki własne z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych - 206 tysięcy
oraz wkład własny powiatu - 354 tysiące złotych.
W odbiorze końcowym drogi w Kurzelowie uczestniczyli między innymi poseł Krzysztof Lipiec, radny wojewódzki
Artur Konarski, władze samorządowe
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powiatu, przedstawiciele gminy Włoszczowa i sołectwa.
Warto dodać, że przy wyremontowanej
drodze trwa obecnie budowa kanalizacji sanitarnej, którą realizuje gmina

Włoszczowa. W Kurzelowie powstanie
1,8 kilometra sieci za 2,3 miliona złotych
(gmina również pozyskała na tę inwestycję dotację z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych).

© Rafał Banaszek

Tak prezentuje się z góry przebudowana droga powiatowa w Kurzelowie.

„

Dariusz
CZECHOWSKI
Cieszę się, że mogliśmy oddać do użytku
kolejną przebudowaną drogę powiatową.
Mieszkańcy Kurzelowa
mogą korzystać nie tylko z nowej nawierzchni,
ale również z chodnika,
który przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci w drodze do
szkoły. Dziękuję panu
posłowi Krzysztofowi
Lipcowi, wojewodzie
świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi
oraz wszystkim, którzy
pomogli nam uzyskać
dofinansowanie.

„
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powiat włoszczowski

Symboliczne przekazanie tomografu w szpitalu.
Poseł Krzysztof Lipiec pod wrażeniem zmian
Rafał Banaszek
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stycznia oddano symbolicznie do użytku wart około 3
miliony złotych jeden z najlepszych w województwie,
profesjonalny tomograf komputerowy, który włoszczowski
szpital otrzymał pół roku temu od wojewody świętokrzyskiego.

„

Dariusz
CZECHOWSKI
Kiedy obejmowaliśmy władzę w starostwie powiedzieliśmy,
że naszym priorytetem będzie szpital, ponieważ w tym czasie
znajdował się w bardzo trudnej sytuacji
finansowej. I słowa
dotrzymaliśmy.

„
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Przy tomografie komputerowym: (od lewej) Artur Konarski, Zbigniew Matyśkiewicz, Dariusz Czechowski, Krzysztof Lipiec, Rafał
Pacanowski, Anna Merta, Leszek Orliński, Rafał Krupa i Łukasz Karpiński.

klasy. Nasz szpital świadczy usługi
tomografii komputerowej w ramach
kontraktu z NFZ. Obecnie badania
świadczone są zarówno dla pacjentów hospitalizowanych w ZOZ Włoszczowa, jak i dla osób z zewnątrz, które
posiadają skierowanie na badanie
Tylko od początku stycznia wykotomografem – informował Rafał Krupa,
naliśmy ponad 200 badań. Aparat dodając, że szpital od bardzo dawna nie był
działa doskonale, jest bardzo wysokiej tak dobrze doposażony w sprzęt, pozyskany
Modułowa pracownia tomografii komputerowej dotarła do Włoszczowy w czerwcu 2021
roku. Sprzęt, jak opowiadał pod koniec stycznia dyrektor placówki Rafał Krupa, trzeba
było przystosować i wyposażyć w odpowiedni
osprzęt, ale już działa i służy do precyzyjnej
diagnostyki obrazowej pacjentów.

w głównej mierze dzięki funduszom pochodzącym z budżetu państwa.
W symbolicznym przekazaniu tomografu
komputerowego uczestniczył między innymi poseł Krzysztof Lipiec, który – jak
przyznał – bardzo mocno wspierał nasz
szpital, aby pozyskał taki sprzęt do diagnostyki obrazowej.
Poseł Lipiec był pod wrażeniem korzystnych zmian, jakie zachodzą we włoszczowskim szpitalu. Podziękował Zarządowi
Powiatu i dyrektorowi za działania czynione

na rzecz placówki, prosił również o przekazanie podziękowań całej załodze za codzienną
walkę na froncie z koronawirusem.
Przy okazji wizyty w szpitalu Lipiec
obejrzał przebudowywany Oddział Chirurgii Ogólnej, nowe windy oraz Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Wszystkie te inwestycje mogły powstać
dzięki dofinansowaniu w wysokości 1,7
miliona złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powiat włoszczowski w pierwszej dziesiątce
najlepszych powiatów do 60 tysięcy mieszkańców
Rafał Banaszek

P

owiat włoszczowski zajął ósme miejsce
w Polsce w kategorii powiatów do 60 tysięcy
mieszkańców. To najlepszy wynik w historii.

Przypomnijmy, że w 2019 zajmowaliśmy
w tym rankingu odległą 67 pozycję, aby
w 2020 roku awansować na 21 miejsce.
Mijający 2021 rok okazał się jeszcze lepszy
i powiat włoszczowski wywalczył tytuł
laureata rankingu powiatów 2021 roku.
Dodajmy, że w gronie laureatów rankingu
nie ma żadnej gminy z naszego powiatu.
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
prowadzony przez Związek Powiatów
Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa w nim
wszystkich samorządów.
Samorządy oceniane są przez ekspertów
według wielu kryteriów między innymi
działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, rozwiązań poprawiających jakość
obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
Nr 35 luty 2022

rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
obywatelskiego, umacniania systemów
zarządzania bezpieczeństwem informacji,
promocji rozwiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, wspierania
działań na rzecz gospodarki rynkowej,
promocji rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych, działań promocyjnych.

Kolejność w rankingu uzależniona
jest wyłącznie od wyników osiąganych przez samorządy. Udział w nim
nie wiąże się z żadnymi opłatami.
Udało nam się zająć tak wysokie
miejsce dzięki systematycznej pracy
powiatu i jego jednostek - podkreśla
starosta Dariusz Czechowski.

© Starostwo Powiatowe

Tak powiat włoszczowski piął się w górę w rankingu w ciągu 3 ostatnich lat.
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gmina włoszczowa

Prawie wszystkie szkoły podstawowe w gminie
mają nowoczesne kotłownie na ekologiczne paliwo
Rafał Banaszek

G

mina Włoszczowa, inwestując w odnawialne źródła energii,
nie szczędzi też pieniędzy na modernizację szkolnych
kotłowni. Stare, trujące środowisko piece na węgiel zastępują
ekologiczne kotły na pellet drzewny.

kotła, wyremontowano też komin, skład
opału i narzędziowni oraz wstawiono drzwi
przeciwpożarowe.
Nowa kotłownia w Kurzelowie ma zaledwie dwa miesiące, ale dyrektor placówki
Norbert Celebański widzi same zalety tej
zmiany i dziękuje władzom samorządowym
gminy Włoszczowa za tak racjonalną decyzję.

W porównaniu do poprzednich sezonów grzewczych, zakupiliśmy przede wszystkim
dużo mniej paliwa – pelletu,
co pozwoliło nam ograniczyć
koszty ogrzewania. Jest nie tylko
ekonomiczne, ale i ekologicznie.
Wszystko zmieniło się na plus.
Mało tego, wcześniej trzeba
było częściej doglądać starych
pieców węglowych, teraz, nawet
w przypadku braku prądu, nic
się nie dzieje, nie ma odcięcia
dopływu ciepła do budynku –

© Rafał Banaszek

Przy nowoczesnym kotle na pellet w szkole w Kurzelowie: (od lewej) Norbert Celebański, Grzegorz Dziubek, Sławomir Owczarek i Włodzimierz Rak.

Około 320 tysięcy złotych kosztowała
ostatnio modernizacja kotłowni, która od
dwóch miesięcy funkcjonuje w Zespole
Placówek Oświatowych w Kurzelowie. To

najnowocześniejsza i prawdopodobnie
największa szkolna kotłownia w gminie
Włoszczowa. Ze starej, węglowej kotłowni
zniknęły przede wszystkim dwa „kopciuchy”

- węgiel ogrzewał kurzelowską szkołę
i przedszkole przez 32 lata. Wysłużone
kotły zastąpił jeden piec na pellet o mocy
300 kilowatów. Oprócz wysokiej klasy

Kino włoszczowskie nie traci na popularności.
Tylko w styczniu odwiedziło je 3,5 tysiąca widzów
Rafał Banaszek

W

łoszczowska „Muza”, pomimo
pandemii i ograniczeń, nie traci na
popularności i udowadnia, jak bardzo jest
potrzebna mieszkańcom w trudnym czasie
izolacji społecznej, jak ludzie są bardzo
spragnieni filmów na dużym ekranie.

Tylko w styczniu odwiedziło nasze
kino 3,5 tysiąca widzów, co - jak na
10-tysieczną Włoszczowę - jest wyśmienitym wynikiem.
To rekordowa liczba, jak na możliwość
tylko 30-procentowego wypełnienia widowni. Zgodnie z tymi zaleceniami sanitarnymi na małej sali mamy 15 miejsc,
a na dużej 69 – mówi kierownik kina
Grzegorz Krzywonos.
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Rok 2022 zaczął się dla „Muzy” bardzo
dobrze. Polską komedię „Koniec świata,
czyli Kogel-mogel 4” obejrzało aż 1301
widzów (w terminie od 2 do 18 stycznia).
To daje 19 wypełnionych sal kinowych
w ciągu zaledwie dwóch tygodni.
Ponad pół tysiąca osób skorzystało też
z oferty walentynkowej kina w połowie
lutego. "Muza" stworzyła wyjątkową atmosferę święta zakochanych. Pary miały

opowiada Norbert Celebański.
Ale nie tylko szkoła w Kurzelowie
przeszła w ostatnich latach na ogrzewanie ekologiczne. Praktycznie wszystkie
szkoły w gminie Włoszczowa posiadają
już nowoczesne kotłownie. I tak, Zespół Placówek Oświatowych numer 1
oraz Przedszkole Samorządowe numer
2 korzystają z ciepła dostarczanego
z magistrali ze Stolbudu, „dwójka”
i przedszkole numer 3 mają kotłownie
na gaz, placówki w Koniecznie i filia
w Łachowie palą pelletem drzewnym,
a Bebelno kotłem na ekogroszek, spełniającym najnowsze normy emisji spalin. Do zmodernizowania została tylko
jedna kotłownia szkolna w Czarncy,
która korzysta jeszcze z ekomiału.
i zmiennych okolicznościach, jakie niesie
ze sobą pandemia. Jedno jest pewne.

Jeśli zmienią się warunki funkcjonowania kin i znikną ograniczenia,
to druga połowa tego roku powinna
przynieść wyniki zbliżone do tych z analogicznego okresu 2019 roku, czyli
sprzed pandemii. Przypomnę tylko,
że w drugim półroczu 2019 roku odwiedziło nas prawie 18 tysięcy widzów,
a w ciągu całego roku - około 33 tysiące.
To był rekordowy rok – wspomina Grze-

do dyspozycji dwie "ścianki", gdzie mogły
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia. Był nawet
bar mix z napojami bezalkoholowymi. Tak
Włoszczowa stara się o widza.
Kina z trudem i stopniowo odrabiają
straty, dlatego kierownik „Muzy” nie chce
prognozować, jak będzie wyglądać drugie półrocze. Według niego, trudno jest
przewidzieć frekwencję w tak niepewnych gorz Krzywonos.

© Rafał Banaszek

Włoszczowskie kino Muza nie traci na popularności nawet podczas pandemii.
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© Rafał Banaszek

Włoszczowska „dwójka” zamontowała fotowoltaikę w grudniu 2019 roku. Dzięki inwestycji w OZE corocznie szkoła oszczędza na zużyciu prądu około 75 procent.

Stawiają na fotowoltaikę. Do końca marca wszystkie
budynki gminne będą produkować prąd ze słońca
Rafał Banaszek

D

o końca marca gmina Włoszczowa chce zakończyć montaż
mikroinstalacji fotowoltaicznych na swoich budynkach
użyteczności publicznej. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni
przeznaczyli na ten cel kolejne 700 tysięcy złotych.

się z operatorem na zasadzie tak zwanego
net-billingu. O co chodzi?
Właściciel elektrowni słonecznej
będzie sprzedawał nadwyżki energii
operatorowi sieci po cenie hurtowej
z poprzedniego kwartału, a następnie
kupował od niego po cenie detalicznej
(z doliczonymi opłatami dystrybucyjnymi) – w praktyce dwukrotnie, a być
Ma to związek ze zmianą zasad rozlicza- (zazwyczaj latem) prosumenci odTen system rozliczenia, tak zwany może i trzykrotnie wyższej, biorąc pod
nia energii produkowanej z fotowoltaiki, dają do sieci. Nie zarabiają na tym, net-metering, jest dla prosumentów uwagę aktualne ceny prądu i ciągłe
które wprowadziła nowelizacja ustawy ale w okresie, gdy panele produkują wygodny i przede wszystkim opłacalny. podwyżki.
Jak prognozują eksperci branży, zmiana
o odnawialnych źródłach energii z 29 mniej prądu (jesień i zima), mogą Będą mogli z niego korzystać jeszcze
ta zahamuje rozwój OZE w kraju – monpaździernika 2021 roku.
nieodpłatnie odebrać w ciągu roku przez okres 15 lat.
Przypomnijmy, że gmina Włoszczowa każdą wyprodukowaną kilowatogodzinę
Od 1 kwietnia ma się to zmienić. Wszy- taż fotowoltaiki prawdopodobnie przezainstalowała dotychczas panele fotowol- w 70-80 procentach (w zależności od scy ci, którzy zdecydują się na montaż stanie być opłacalny, gdyż zwrot tej
taiczne na Domu Kultury, dwóch szkołach mocy danej mikroinstalacji).
fotowoltaiki po 31 marca, będą rozliczać inwestycji znacznie się wydłuży.
podstawowych w mieście (numer 1 i 2),
Przedszkolu Samorządowym numer 3,
szkole w Koniecznie, świetlicach wiejskich w Nieznanowicach i Rząbcu oraz
na budynku Urzędu Gminy. Koszt tych
inwestycji wyniósł łącznie ponad 400
tysięcy złotych.
Teraz samorząd zamierza zainwestować
kolejne 700 tysięcy w energię ze słońca.
Panele fotowoltaiczne mają pojawić się
wkrótce na budynkach Biblioteki Publicznej, przedszkola numer 3, szkoły
w Bebelnie, pływalni Nemo, hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej numer 1 przy ulicy Wiśniowej.
Gmina się spieszy, żeby zdążyć podpisać
umowy o przyłączenie do sieci przed 1
kwietnia, gdyż dzięki temu wszystkie instalacje OZE zostaną objęte starym systemem
rozliczeń, który – jak twierdzą fachowcy
- jest bardziej opłacalny dla prosumentów,
czyli wytwórców prądu z odnawialnych
źródeł energii na własne potrzeby.
© Rafał Banaszek
Obecnie nadwyżki energii wyproduJedna z największych instalacji do 50 kilowatów i jedyna naziemna powstanie na placu przed basenem Nemo, a na którym stoją:
kowanej przez instalację fotowoltaiczną
(od lewej) Włodzimierz Rak, Sławomir Owczarek i Grzegorz Dziubek.
Nr 35 luty 2022
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REKLAMA

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

Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

tel.

604-360-410

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

Czyste powietrze w gminie Kluczewsko. Urząd
zachęca mieszkańców do składania wniosków o dotacje
Rafał Banaszek

J

uż od ponad roku w Urzędzie Gminy Kluczewsko
działa Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach
ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. Cieszy się
on dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy.

Głównym celem tego punktu jest
udzielanie informacji o ogólnopolskim
programie dopłat do wymiany starych
pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych, wsparcie w zakresie przygotowania dla mieszkańców wniosków
o dofinansowanie oraz o płatność.
Punkt czynny jest codziennie w godzinach pracy urzędu. Jednak, jak
podkreślają urzędnicy, z uwagi na duże
zainteresowanie programem, przed wizytą w gminie warto zadzwonić i umówić się indywidualnie na rozmowę
z pracownikiem punktu. Konsultacje
udzielane są również telefonicznie
(44 781 45 23) i mailowo (m.wyrwal@
kluczewsko.gmina.pl).
W 2021 roku za pośrednictwem
gminy Kluczewsko przekazano 35
wniosków o dofinansowanie oraz 20
wniosków o płatność do "Czystego
Powietrza". W najbliższym czasie
planowane jest kolejne spotkanie

informacyjne w Urzędzie Gminy, podczas którego przedstawione zostaną
założenia programu „Czyste Powietrze”.
Gmina Kluczewsko zaprasza swoich
mieszkańców do odwiedzania punktu
konsultacyjnego oraz do korzystania
z oferty ogólnopolskiego programu
rządowego, którego głównym celem
jest walka ze smogiem.
Najnowsze zmiany w programie
Od 25 stycznia program "Czyste Powietrze" został
rozszerzony o dodatkową część, która dotyczy mniej
zamożnych beneficjentów (chodzi o osoby będące
właścicielami bądź współwłaścicielami budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, których przeciętny,
miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza
900 złotych w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł
w gospodarstwie jednoosobowym oraz posiadających
zasiłek stały, okresowy, rodzinny lub opiekuńczy).
Maksymalna kwota dotacji dla takich osób wynosi
60 tysięcy złotych (gdy inwestycja nie obejmuje
mikroinstalacji fotowoltaicznej) bądź 69 tysięcy
(w przypadku montażu fotowoltaiki, co stanowi do
90 procent wsparcia).

© Monika Wyrwał

Takie nowoczesne, ekologiczne kotły montują w swoich kotłowniach mieszkańcy gminy.

Największy w historii gminy turniej siatkówki
wspierający Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

© Robert Dzierzgwa

Drużyna Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Start Dobromierz zajęła ósme miejsce w turnieju.
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Rafał Banaszek

6

lutego w hali
sportowej
w Kluczewsku odbył się
największy w historii
gminy turniej siatkówki
wspierający Wielką
Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.

Do sportowej rywalizacji stanęło 10
drużyn z powiatów: włoszczowskiego,
koneckiego, kieleckiego, pińczowskiego,
jędrzejowskiego i radomszczańskiego.
Turniej trwał aż osiem godzin. Ostatecznie wygrała drużyna OSTR Bugaj przed
Złotą i Radomskiem. Na zakończenie organizatorzy wręczyli wszystkim drużynom
pamiątkowe dyplomy i puchary.
Przyznano też wyróżnienia indywidualne.
Najlepszym zawodnikiem turnieju została
Karolina Stępień (OSTR Bugaj), najlepszą
rozgrywającą - Nika Kucharczyk (Volley
Jędrzejów), najlepszym atakującym - Filip Białecki (OSTR Bugaj), najlepszym
przyjmującym - Kamil Świercz (Końskie)
i Marlena Kaczor (Złota), najlepszym
środkowym - Rafał Kozłowski (Złota),
najlepszym zagrywającym – Włodzimierz
Rozpędzki (Radomsko), najlepszym libero
– Rafał Tatara (Radomsko).
To ogromnie pocieszające i budzące nadzieję, że młode pokolenie chce się rozwijać, ale także dostrzega potrzeby innych,
bardziej potrzebujących – komentował
organizator wydarzenia Robert Dzierzgwa,
dyrektor szkoły w Dobromierzu.
Nr 35 luty 2022
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Szkoła w Komornikach pod rządami nowego
dyrektora rozwija się i planuje kolejne inwestycje
Rafał Banaszek

Z

espół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach,
prowadzony przez Stowarzyszenie Wsi Komorniki
„Nad Czarną”, pomimo ostatnich zawirowań, rozwija
się i planuje kolejne inwestycje.

Za sukcesami uczniów kryją się oczywiście nauczyciele, którzy – jak podkreśla
dyrektor Kopera - mimo, że zarabiają
mniej, niż nauczyciele zatrudnieni
w szkołach publicznych, dają z siebie wszystko. Kadra liczy obecnie 17
pedagogów.
Do klas 1-8 uczęszcza 38 uczniów.
Dość liczny i dobrze funkcjonujący jest
tutaj oddział przedszkolny, do którego
chodzi 21 przedszkolaków – obecnie
trwa rekrutacja dzieci w wieku 2,5 - 6
lat do przedszkola i pierwszej klasy
(więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 44 781 42 57).
Jakie plany na najbliższą przyszłość?
W perspektywie najbliższych miesięcy
chcemy przeprowadzić procedurę nadania imienia szkole, a także dalsze prace
porządkowe i modernizacyjne budynku
i jego otoczenia. Planujemy też zakup
autobusu szkolnego – opowiada dyrektor.
Ponad 100 lat historii
Szkoła w Komornikach ma ponad 100-letnią
historię. Jej początki sięgają 1902 roku, a więc
jeszcze czasów carskich, kiedy na zgromadzeniu
gminnym w Kluczewsku postawiono wniosek
o otwarciu szkoły w Komornikach. Dokumenty
wskazują na nieprzerwaną ciągłość nauczania
tej placówki od roku 1920. Praca szkoły nie
została zahamowana nawet w czasie drugiej
wojny światowej. Po wojnie szkoła otrzymała
obecny plac i budynek, który był i jest do dziś
stale modernizowany.

© Rafał Banaszek

Dyrektor Łukasz Kopera prowadzi obecnie rekrutację dzieci do przedszkola i pierwszej klasy.

Od października placówką zarządza nowy
dyrektor – doktor Łukasz Kopera, który kierownictwo przejął po zmarłej niespodziewanie dyrektor Elżbiecie Grzybek.
Był to dla mnie osobiście bardzo trudny
czas, ale także dla całej społeczności
szkolnej. Pani dyrektor Grzybek kierowała szkołą przez ponad rok, a był
to rok bardzo trudny, rok wytężonej
pracy na rzecz budowania nowego
wizerunku szkoły po przejęciu jej przez
Stowarzyszenie Wsi Komorniki „Nad
Czarną” – opowiada Łukasz Kopera.
Szkołę, jak mówi, znał od września
ubiegłego roku, gdy na zaproszenie
Elżbiety Grzybek objął w placówce
nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach 7-8.
Dziś, z perspektywy tych kilku miesięcy
pracy w Komornikach mogę powiedzieć,
że jest to niezwykłe doświadczenie pracy
w małej społeczności szkolnej, niestety
nie pozbawionej trosk i problemów, charakterystycznych dla tego typu placówek
– twierdzi Łukasz Kopera.
Nr 35 luty 2022

Jednak – jak podkreśla nowy dyrektor
– dobra współpraca z gronem pedagogicznym, rodzicami uczniów, organem
prowadzącym szkołę, a także władzami
samorządowymi gminy Kluczewsko zaowocowała w ostatnich dwóch latach
wieloma inwestycjami.
Przede wszystkim pomyślnie udało
się przeprowadzić przez gminę termomodernizację budynku, wymienić
kocioł centralnego ogrzewania oraz
zainstalować panele fotowoltaiczne.
Rodzice wymalowali korytarze i sale
lekcyjne. Jesienią zeszłego roku stowarzyszenie "Nad Czarną" zakupiło
urządzenia zabawowe do wyposażenia
placu zabaw oraz drzwi do wszystkich
pomieszczeń.
Wiele z prac wokół budynku szkolnego
wykonują sami rodzice uczniów, a więc
przedstawiciele społeczności Komornik
i miejscowości sąsiednich, za co jestem
im ogromnie wdzięczny. Dzięki temu
mamy tak piękną szkołę – twierdzi
Łukasz Kopera.

Szkoła to przede wszystkim
uczniowie i nauczyciele. Borykamy
się wprawdzie z problemami
ilościowymi dzieci w poszczególnych oddziałach, ale jak dotąd
nie łączyliśmy klas, dzięki czemu
nauka odbywa się u nas w sposób elitarny. Wszystko ma swoje
plusy i minusy. Na pewno praca
nauczycieli w mniej licznych
oddziałach sprzyja indywidualnemu podejściu do ucznia – uważa
Łukasz Kopera.
I są tego efekty. Szkoła podstawowa
w Komornikach ma dobrą bazę dydaktyczną i może pochwalić się wysokim
poziomem zdawalności egzaminów
ósmoklasistów (w 2020 roku była na
pierwszym miejscu w powiecie włoszczowskim, a w 2021 roku na drugim).
Placówka ma zdolnych uczniów, którzy osiągają sukcesy w konkursach
i olimpiadach na wszystkich szczeblach.

© Rafał Banaszek

Prezes Monika Wyrwał na klatce schodowej
wyremontowanej przez rodziców.
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OGŁOSZENIE

LI DER BRANŻY DRZ EWN EJ

TARTAK „OLCZYK” sp. z o.o. zatrudni
pracowników do obróbki maszynowej drewna
mechaników
elektromechaników samochodów ciężarowych
elektryków
0peratorów wózków widłowych
Chętnych prosimy o składanie CV na e-mail: kadry@tartakolczyk.pl lub osobiście
w siedzibie ﬁrmy ŚWIDNO 1, 29-105 KRASOCIN, tel. (41) 39 17 368 lub 516 574 277
REKLAMA

REKLAMA

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

12

Nr 35 luty 2022

OKNA I DRZWI

REKLAMA

REKLAMA

• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE TOMEX

SOFTLINE 0,6 W/m2K

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

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

tel. 506 180 713 - 513 416 994 e-mail: tomexokna77@onet.pl

2. Koniecpol, Rynek 38
REKLAMA

REKLAMA

OFERTA

Warsztat Emocji
Gabinet Psychologiczny
Elżbieta Wrona

OFERUJEMY

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

502 165 776

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

• okna
• drzwi
• pokrycia dachowe
• parapety
• panele
• gresy
• glazura
• bramy garażowe

„MARKA” Hurt-Detal
ul. Świeża
Włoszczowa

6

41 39 444 10

www.marka-wloszczowa.pl

Nr 35 luty 2022

e-mail: marka.wloszczowa@wp.pl
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gmina moskorzew

Innowacyjna nauka języka angielskiego w przedszkolu
w Moskorzewie. Dzieci uczą się równolegle dwóch języków
Rafał Banaszek

P

ubliczne Przedszkole Samorządowe w Moskorzewie,
jako jedyne w powiecie włoszczowskim i jedno
z 20 przedszkoli województwa świętokrzyskiego,
zakwalifikowało się do projektu „Świętokrzyskie
Dwujęzyczne Przedszkolaki”.

© Rafał Banaszek

Przedszkolaki z wójtem Andrzejem Walaskiem, dyrektor szkoły Moniką Bolewską oraz nauczycielkami Ewą Dąbrowską i Anną Walasek.

Dzięki udziałowi w projekcie moskorzewskie przedszkole otrzymało wsparcie rzeczowe w postaci materiałów edukacyjnych
dla wychowawcy i nauczyciela języka angielskiego, w tym całorocznego cyklu zajęć
e-learningowych, seminariów, webinarów,
zajęć stacjonarnych dotyczących dwujęzyczności, organizowanych przez Świętokrzyskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Warto dodać, że przedszkole w Moskorzewie
jest partnerem Międzynarodowego Programu
Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne
Dzieci” i uzyskało licencję na nauczanie języka
angielskiego metodą Yellow House English, co
zostało potwierdzone certyfikatem. Pierwsze
zajęcia z przedszkolakami pod opieką nauczycielek Anny Walasek i Ewy Dąbrowskiej rozpoczęły się po feriach.
„Dwujęzyczne przedszkole” to innowacyjny i kompleksowy program skierowany do polskich przedszkoli. To nowa
metoda wplatająca język angielski do
codziennych czynności dziecka w sposób
naturalny, która zapewnia mu równoległe
poznawanie dwóch języków. Dzięki programowi codzienne zabawy maluszków
i ważne dla nich wydarzenia odbywają
się w środowisku anglojęzycznym. To
innowacja w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu języka angielskiego
w przedszkolu – opowiada dyrektor szkoły
w Moskorzewie Monika Bolewska.
Program nie stanowi odrębnych zajęć.
Dzieciom towarzyszy język angielski podczas
pobytu w przedszkolu na przykład podczas
mycia zębów, rączek, ubierania się na spacer,
porannej gimnastyki, zajęciach plastycznych, ruchowych czy muzycznych – dodaje
nauczycielka angielskiego Ewa Dąbrowska,
koordynator projektu w przedszkolu.

Nauczycielki na medal. Wielki sukces szkoły
w Moskorzewie w plebiscycie „Echa Dnia”
Rafał Banaszek

M

agdalena Michałek i Elżbieta Treścińska zajęły
pierwsze miejsca w powiecie włoszczowskim
w plebiscycie Nauczyciel na Medal, organizowanym
przez dziennik „Echo Dnia”.
© Rafał Banaszek

Magdalena Michałek zajęła pierwsze miejsce
w powiecie w kategorii szkół podstawowych.
Na co dzień uczy matematyki w Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie.
Mimo swojego krótkiego stażu pedagogicznego działania dydaktyczno-wychowawcze prowadzi w sposób niezwykle
inspirujący, niekonwencjonalny – opowiada
o niej dyrektor szkoły Monika Bolewska.
Kolejny nauczyciel z Moskorzewa –
Elżbieta Treścińska zdobyła pierwsze
miejsce w powiecie, ale w kategorii nauczyciel przedszkola.
Pani Ela to nauczycielka pełna empatii, wychowawca o „anielskiej” cierpliwości. Cieszy
się autorytetem i sympatią zarówno przedszkolaków, jak i ich rodziców. Jest osobą do
której lgną dzieci – mówi dyrektor Bolewska.
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Wójt gminy Andrzej Walasek gratuluje
Magdalenie Michałek.

© Rafał Banaszek

Od lewej: Magdalena Michałek, dyrektor Monika Bolewska i Elżbieta Treścińska.

© Rafał Banaszek

Gratulacje dla Elżbiety Treścińskiej.
Nr 35 luty 2022
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Gmina Moskorzew zebrała ponad 5,5 tysiąca
złotych dla sztabu WOŚP we Włoszczowie
Rafał Banaszek

5

539,91 złotych uzbierali mieszkańcy gminy Moskorzew
podczas kwesty ulicznej i licytacji w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczeń moskorzewskiej
szkoły okazał się najskuteczniejszym wolontariuszem
w powiecie włoszczowskim.

„

Andrzej
WALASEK
Składam serdecznie podziękowania dla wszystkich darczyńców i sponsorów, wolontariuszy,
występujących artystów
oraz zaangażowanych
w organizację tego przedsięwzięcia. Udowodniliśmy, że wyjątkowo
niesprzyjająca aura, koronawirus i spowodowana nim pandemia nie są
w stanie powstrzymać
tych, którzy chcą czynić
dobro, pomagając innym.

„

© WCK-T Moskorzew

Wolontariusze ze szkoły w Moskorzewie kwestują przy miejscowym kościele: (od lewej) Sylwia Kania, Julia Lech i Marcel Gola.

Na terenie gminy koordynacją działań
wolontariuszy oraz organizacją „wielkiego
grania” zajęli się 30 stycznia dyrektorzy
Andrzej Jaworski z Gminnego Ośrodka
Kultury w Chlewicach oraz Zbigniew Krzysiek z Wiejskiego Centrum KulturalnoTurystycznego w Moskorzewie.
Gmina Moskorzew z powodu pandemii
nie zrezygnowała z organizacji imprezy zamkniętej, jak niektóre sztaby. Organizatorzy zadbali o to, aby finał WOŚP przebiegł
w bezpiecznych oraz jak najbardziej komfortowych warunkach. I to im się udało.
Andrzej Jaworski i Zbigniew Krzysiek postarali się o wiele atrakcji, w tym o występy
ciekawych artystów oraz licytacje przedmiotów. Na scenie chlewickiego Domu Kultury
wystąpili młodzi wokaliści: Roksana Zdrada,
Emilia Ożarowska, Olek Łataś, Paulina Trela,
Martyna Walasek oraz lokalne zespoły muzyczne i kapele: Mariusz Heretyk z zespołu
Sextreme, zespół muzyczny Camel, kapela
CHDK Benc, zespół ludowy Moskorzewianie
oraz solo Leszek Wawrzyła.
Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych pięcioro wolontariuszy (Marcel
Gola, Julia Lech, Sylwia Kania, Anna Wójcik
i Julia Wiatr) kwestowali do samego końca.
Marcel ze szkoły w Moskorzewie zebrał
kwotę 1819,13 złotych, co – jak się później
Nr 35 luty 2022

okazało – dało mu pierwsze miejsce w powiecie włoszczowskim, na terenie którego
kwestowało pod koniec stycznia około 150
wolontariuszy.
W tym roku Fundacja WOŚP zbierała
fundusze dla zapewnienia najwyższych

standardów diagnostyki i leczenia wzroku
u dzieci. Gmina Moskorzew, która od lat
bierze udział w zbiórkach na rzecz WOŚP,
zasiliła w tym roku konto fundacji kwotą
ponad 5,5 tysiąca złotych, przekazując ją do
włoszczowskiego sztabu w Domu Kultury.

© WCK-T Moskorzew

Hubert Bała z Anetą Jaworską.

© WCK-T Moskorzew

Występ kapeli CHDK Benc z Chlewic: (od lewej) Krzysztof Duraj, Sebastian Kosowski, Jan Kuzia i Jacek Trela.
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gmina secemin

© Rafał Banaszek

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski przed wyremontowanym budynkiem Ośrodka Zdrowia przy ulicy Struga, naprzeciwko Urzędu Gminy.

Przychodnia w Seceminie na miarę XXI wieku.
Zakończyła się przebudowa Ośrodka Zdrowia
Rafał Banaszek

B

lisko 320 tysięcy złotych kosztował remont
pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie. Władze
samorządowe gminy są zadowolone z efektu, a pacjenci
z komfortowych warunków przyjęć.

Remont przychodni gminnej przy ulicy
Struga (powstałej na przełomie lat 80. i 90.)
rozpoczął się prawie rok temu (w marcu
2021) i zakończył latem. Ta część wymagała
gruntownej modernizacji, gdyż nie spełniała
między innymi wymogów sanitarnych, ani
przeciwpożarowych.
W ramach prac przebudowano pomieszczenia, dzięki czemu powstał dodatkowy
gabinet lekarski, który ma być wkrótce
zagospodarowany, wymieniono infrastrukturę kanalizacyjną, sanitarną, instalację
elektryczną, telekomunikacyjną, powstały
nowe toalety dostosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, stolarka drzwiowa
(również z myślą o niepełnosprawnych)
oraz wygospodarowano pomieszczenie
socjalne dla personelu.
Po zakończeniu tych prac, w lipcu przystąpiono do przebudowy tak zwanej starej
części, mieszczącej się przy ulicy Ogrodowej (wybudowanej w latach 60. ubiegłego
wieku). Ten remont trwał do grudnia zeszłego roku. Wykonawcą obu zadań była
włoszczowska firma budowlana Fubit.
Przebudowa nowej części ośrodka kosztowała gminę Secemin prawie 219 tysięcy
złotych, natomiast stara – około 98 tysięcy,
z czego 47,7 tysiąca złotych gmina pozyskała
ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego
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w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – realizowanego przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Z efektu modernizacji są zadowolone władze samorządowe gminy jak i mieszkańcy,
korzystający na co dzień z przychodni. Jest
przede wszystkim przestronnie i nowocześnie, jak na współczesny ośrodek zdrowia
przystało. Dodajmy, że remontując swoją
przychodnię gmina sprawiła jej wyjątkowy
prezent akurat na 30-lecie powstania, które
obchodziła 23 lutego.
Obecnie w budynku mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, który niebawem ma przeprowadzić się do wyremontowanych pomieszczeń tak zwanej starej części ośrodka od

strony ulicy Ogrodowej. Swoje miejsce
będzie miała tutaj również Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
psycholog, dzielnicowy, czy zespół ludowy
Złoty Kłos.
Dodajmy, że wyposażenie gabinetów lekarskich i zabiegowych sfinansowała w części przychodnia lekarska Paw-Med, która dzierżawi od
gminy te pomieszczenia. W ośrodku zdrowia
pracuje obecnie pięciu lekarzy o specjalizacji
internistycznej, pediatrycznej i ortopedycznej
oraz cztery pielęgniarki.
Warto nadmienić, że w czasie realizacji programu intensywnych szczepień
społeczeństwa przeciw Covid-19 ta przychodnia wykonała ponad 6,9 tysiąca
szczepień pacjentów i to pochodzących
z różnych stron Polski.

© UG Secemin

Tadeusz Piekarski z Januszem Liwyjem, doktorem pracującym w przychodni od przeszło 40 lat.

„
„

Tadeusz
PIEKARSKI

„

L
Remont, zwłaszcza
tak zwanej nowej części
ośrodka, sprawił mi osobiście wiele satysfakcji
ze względu na fakt, że
na przełomie lat 80. i 90.
należałem do Społecznego Komitetu jego budowy. Inwestycja ta jest też
w pewnym sensie docenieniem społecznych działań
członków tego komitetu,
a w sposób szczególny
jej przewodniczącego nieżyjącego już Wacława
Serka oraz pracującego
nadal w ośrodku Janusza
Liwyja. Dzięki działaniom
i zaangażowaniu takich
ludzi powstała bardzo nowoczesna, jak na tamte
czasy, przychodnia.

„

Nr 35 luty 2022

wydarzenia

Uroczyste otwarcie drogi 795 łączącej dwa województwa.
Za rok zostanie zrobiony ostatni odcinek w Psarach

© Rafał Banaszek

Na drodze 795 w Psarach: (od lewej) Zbigniew Matyśkiewicz, Artur Konarski, Rafał Pacanowski, Andrzej Bętkowski, Tomasz Jamka, Dariusz Czechowski, Dariusz Adamek, Jerzy
Wrona i Tadeusz Piekarski.

Rafał Banaszek

7

lutego z udziałem władz województwa świętokrzyskiego,
powiatu włoszczowskiego i gminy Secemin odbyło się
uroczyste oddanie do użytku drugiego etapu rozbudowanej
drogi wojewódzkiej 795 od Psar do granicy naszego
województwa.

Inwestycja polegała na wykonaniu
nawierzchni asfaltowej od miejscowości Psary do granicy z województwem śląskim o długości 2 kilometrów
oraz 270-metrowego chodnika, przebudowano zjazdy oraz powstał kanał
technologiczny.
Zadanie zrealizowano ze środków własnych województwa świętokrzyskiego
w wysokości około 3,3 miliona złotych.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych Fart z Kielc. Inwestycję odebrano 10 listopada.
W symbolicznym odbiorze drogi wojewódzkiej na granicy naszego powiatu
uczestniczyli między innymi marszałek województwa Andrzej Bętkowski,
członek Zarządu Województwa Tomasz
Jamka, dyrektor Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy
Wrona oraz samorządowcy z powiatu
włoszczowskiego.
Niebawem będzie wykonywana dokumentacja projektowa na przebudowę
ostatniego – trzeciego etapu tej drogi
przez miejscowość Psary o długości
560 metrów (wraz ze skrzyżowaniem,
gdzie ma powstać rondo pinezkowe).
Projekt będzie współfinansowała gmina
Secemin.
Nr 35 luty 2022

© Rafał Banaszek

Tak prezentuje się z lotu ptaka nowa droga wojewódzka z Psar do granicy naszego województwa.

„

Tadeusz
PIEKARSKI

„

L
Chciałbym
bardzo serdecznie podziękować
marszałkowi Markowi
Jońcy, z którym kilkakrotnie spotykałem się
w sprawie tej drogi, podobnie jak z marszałkiem
Mariuszem Goskiem, jak
również wcześniej z poprzednim marszałkiem
województwa Adamem
Jarubasem. Wszyscy oni
byli przychylni naszym
działaniom i rozumieli
potrzebę przebudowy tej
drogi. Dziękuję również
radnej wojewódzkiej Jolancie Tyjas, która kilkukrotnie uczestniczyła ze
mną w wyjazdach i rozmowach z marszałkami
województwa świętokrzyskiego.

„
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Ponad pół miliona złotych do wydania dla
organizacji pozarządowych. Składajcie wnioski
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

P

onad 500 tysięcy złotych ma do rozdysponowania Fundacja
imienia Stefana Artwińskiego w Kielcach w ramach trzeciej
edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz nieformalne
grupy w terminie od 7 do 31 marca.
Bardzo się cieszę, że możemy wspierać kreatywne inicjatywy mieszkańców
województwa świętokrzyskiego. W poprzedniej edycji organizacje i grupy nieformalne zaprezentowały ponad 240
pomysłów na swoje działania – mówi
Paweł Kwietniewski, dyrektor biura Fundacji imienia Stefana Artwińskiego.
Pierwszą edycję funduszu zrealizowano
w 2020 roku. W sumie do społeczników
z województwa świętokrzyskiego popłynęło
już ponad 799 tysięcy złotych.
Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności
społecznej. Finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030. Operatorem regionalnym tego funduszu jest Fundacja imienia
Stefana Artwińskiego.

Głównym celem Świętokrzyskiego Funduszu
Lokalnego jest zwiększenie zaangażowania
obywateli i organizacji pozarządowych
w działalność społeczną oraz wzrost
ilości oddolnych inicjatyw lokalnych.
Doświadczenia z poprzedniego
roku pokazują, że pomysłów
na realizację inicjatyw nie
brakuje. Zgłoszone projekty
były bardzo wszechstronne od warsztatów kulinarnych,
festynów, spływów
kajakowych, po szkolenia
online.
Paweł Kwietniewski
Dyrektor Biura Fundacji

© archiwum Fundacji

Projekt "Międzypokoleniowo i smacznie" otrzymał wsparcie 6,9 tysiąca złotych.
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© archiwum Fundacji

Na piknik rodzinny w Żelisławiczkach
mieszkańcy pozyskali 4 tysiące złotych.

Jak złożyć wniosek
Wnioski należy złożyć poprzez generator
wniosków on-line dostępny na stronie
internetowej: www.swietokrzyskiegranty.
pl. Nabór trwa od 7 do 31 marca do godziny
23:59.

© archiwum Fundacji

Piknik rodzinny "Społecznie Razem" w Brześciu został dofinansowany kwotą 6,6 tysiąca.
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Władza rozmawiała z mieszkańcami o inwestycjach
w gminie Moskorzew. Będzie chodnik w Tarnawej Górze
Rafał Banaszek

4

lutego władze samorządowe powiatu
włoszczowskiego spotkały się
z mieszkańcami gminy Moskorzew.
Rozmawiano o inwestycjach drogowych,
które mają być robione w tym roku.

W spotkaniu ze starostami uczestniczyli między innymi radny Sejmiku
Województwa Artur Konarski, radny
powiatowy Zbigniew Krzysiek, wójt
Moskorzewa Andrzej Walasek oraz
przewodniczący Rady Gminy Sebastian
Kosowski.
W Chlewicach rozmawiano o możliwości poszerzenia zjazdu z drogi
krajowej 78 na drogę powiatową w kierunku Radkowa.
Szerszy zjazd poprawiłby bezpieczeństwo, zwiększył widoczność na
skrzyżowaniu i ułatwił poruszanie się
większych pojazdów, które obecnie, aby
minąć się z samochodem osobowym,
muszą zjechać na pobocze – twierdzili
mieszkańcy.
Powiat, jak poinformował nas starosta włoszczowski Dariusz Czechowski, będzie prowadził rozmowy w tej
sprawie z zarządcą drogi – kieleckim

oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
Samorządowcy udali się również do
Chlewskiej Woli, gdzie mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę remontu drogi
powiatowej. Władze zadeklarowały, że
przeprowadzą remont.
Ostatnim punktem objazdu po gminie
Moskorzew była Tarnawa Góra. Tutaj
władza rozmawiała z licznie przybyłymi
mieszkańcami o potrzebie budowy
chodnika przy drodze powiatowej.
Starostowie włoszczowscy obiecali, że
chodnik o długości 430 metrów w tym
roku powstanie. Zwrócili się jednocześnie do wójta gminy, aby rozważył możliwość dofinansowania tej inwestycji.
Wójt Andrzej Walasek deklaruje wsparcie inwestycji powiatowej, ale – jak
podkreśla – jego wysokość będzie uzależniona od możliwości finansowych
budżetu gminy.

Dołącz do akcji

OGŁOSZENIE

© Starostwo Powiatowe

Spotkanie władzy z mieszkańcami Tarnawej Góry, gdzie ma powstać w tym roku chodnik.
OGŁOSZENIE

# Wspieraj Seniora

Zgłoś chęć pomocy przez ankietę na stronie

www.wspierajseniora.pl

lub
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Krasocinie pod nr tel. 41 39 17 316
Przekaż informacje o Solidarnościowym
Korpusie Wsparcia Seniorów
samotnym, starszym osobom w Twojej okolicy.
Numer infolinii dla Seniorów
potrzebujących wsparcia

22 505 11 11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie
poszukuje wolontariuszy i osób chętnych
do bezinteresownej i nieodpłatnej pomocy
w ramach usług sąsiedzkich, w tym również
działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich

Nr 35 luty 2022
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wydarzenia
80. rocznica powstania
Armii Krajowej
Rafał Banaszek

14

kwietnia minęło 80 lat
od przemianowania
Związku Walki Zbrojnej
w Armię Krajową. Z tej okazji
środowiska kombatanckie
razem z wicestarostą
włoszczowskim złożyli
kwiaty i zapalili znicze
przed dwoma pomnikami
w mieście.

Hołd AK oddano pod tablicą poświęconą mieszkańcom ziemi włoszczowskiej
poległym w walkach o niepodległość oraz
pomordowanym i więzionym w okresie
sowieckiej okupacji i komunistycznego
zniewolenia w latach 1945-1956 przed
budynkiem starostwa oraz przy pomniku
żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów
Chłopskich na Placu majora Mieczysława
Tarchalskiego.

© PCK-R Włoszczowa

27 stycznia Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne zebrało ponad 19 litrów krwi podczas pierwszej w tym roku akcji.

Bardzo udane zbiórki krwi we Włoszczowie.
PCK-R i OSiR zebrały łącznie 43 litry
Rafał Banaszek

© Starostwo Powiatowe

Kwiaty i znicze składają Łukasz Karpiński
z Rafałem Żelichowskim.

1,4 miliona złotych na
informatyzację urzędów
Rafał Banaszek

B

lisko 1,4 miliona złotych
dofinansowania trafi
do sześciu gmin w powiecie
włoszczowskim na wymianę
sprzętu komputerowego
w urzędach w ramach
drugiej edycji rządowego
programu „Cyfrowa gmina”.

Najwięcej, bo prawie 574 tysiące złotych
otrzymała gmina Włoszczowa, następnie
Krasocin – 318,3 tysiąca, Kluczewsko – około
154,7 tysiąca, Secemin - 141,7 tysiąca, Moskorzew i Radków – po 100 tysięcy złotych.
Gminy dostaną dofinansowanie w formie
grantu do 100 procent wydatków kwalifikowanych. W sumie na teren naszego
powiatu trafi blisko 1,4 miliona złotych
rządowych środków.
Za pozyskane pieniądze z budżetu
państwa samorządy będą mogły kupić do
urzędów i jednostek podległych sprzęt IT,
oprogramowanie, licencje niezbędne do
realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
Jak informuje Urząd Gminy we Włoszczowie, dotacje będzie można również
wykorzystać na cyberbezpieczeństwo,
czy na edukację cyfrową pracowników
jednostek samorządu terytorialnego w celu
dobrej i sprawnej obsługi mieszkańców.
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P

onad 19 litrów krwi udało się zgromadzić podczas pierwszej
w tym roku akcji zorganizowanej przez Powiatowe Centrum
Kulturalno-Rekreacyjne. Jeszcze więcej, bo ponad 24 litry krwi
oddano w Ośrodku Sportu i Rekreacji z okazji walentynek.
Pomimo trudnych warunków pandemicznych do PCK-R zgłosiło się
27 stycznia 48 osób. 43 z nich oddały krew, co sprawiło, że zasoby
banku krwi wzbogaciły się o ponad
19 litrów tego drogocennego płynu.
Organizatorzy dziękują wszystkim

krwiodawcom i zapraszają na kolejną Akcja Honorowego Oddawania Krwi,
akcję już w kwietniu. Warto wspomnieć, zorganizowana przez Ośrodek Sportu
że słodkie upominki dla uczestników i Rekreacji. Zgłosiło się ponad 60 osób,
przygotowała włoszczowska cukiernia z czego 55 oddało w sumie ponad 24
Migoń.
litry. O słodycze dla nich zadbała cu10 lutego odbyła się we Włoszczowie kiernia Camargo. Kolejna akcja krwiokolejna, tym razem Walentynkowa dawcza w OSiR odbędzie się 19 maja.

10 lutego w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie mieszkańcy oddali ponad 24 litry krwi.

© OSiR Włoszczowa

Nr 35 luty 2022

wydarzenia

Droga Rogienice-Ogarka do pilnego remontu.
Władze powiatu obiecały znaleźć pieniądze
Rafał Banaszek

9

lutego starostowie spotkali się z burmistrzem Włoszczowy
na drodze powiatowej Rogienice-Ogarka-Folwark-LipnoWęgleszyn-Mniszek, aby porozmawiać o potrzebie pilnego
remontu tego bardzo zniszczonego odcinka.
Z ramienia powiatu w spotkaniu uczestniczyli starosta Dariusz Czechowski,
wicestarosta Łukasz Karpiński i dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych Norbert
Gąsieniec. Gminę reprezentował burmistrz Grzegorz Dziubek. W Ogarce do
rozmów włodarzy dołączył były sołtys tej
miejscowości Włodzimierz Pytel, który
zwrócił uwagę również na problemy
z odwodnieniem tego odcinka.

Tegoroczna zima wyrządziła
duże szkody na wielu drogach
powiatowych. Odcinek Rogienice-Ogarka jest jednym z tych
w najgorszym stanie. W tegorocznym budżecie remont tej
drogi nie był planowany, ale
jej obecny stan zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników
i zdajemy sobie sprawę z pilnej
potrzeby poprawy stanu nawierzchni. Zrobimy wszystko,
aby znaleźć pieniądze na remont tej drogi i wykonać go jak
najszybciej – powiedział starosta
włoszczowski Dariusz Czechowski.

© Starostwo Powiatowe

Zniszczoną drogę powiatową w Rogienicach pokazuje władzom powiatu pochodzący z tej miejscowości burmistrz Grzegorz Dziubek.

Nasze samorządy otrzymały duże wsparcie
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Rafał Banaszek

D

uże wsparcie na pomoc osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom
otrzymały z Funduszu Solidarnościowego
samorządy z powiatu włoszczowskiego.
Samej Włoszczowie przyznano ponad 700
tysięcy złotych.

Gmina Włoszczowa otrzymała prawie 632
tysiące złotych z programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (objęto nim 21
osób, w tym czwórkę dzieci) oraz 78 tysięcy
na "Opiekę wytchnieniową", z której skorzysta
8 osób, w tym troje dzieci. Oba zadania będzie
realizował Ośrodek Pomocy Społecznej.
Celem pierwszego programu, przygotowanego
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
jest zapewnienie usług osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności
oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,
między innymi pomocy w dojeździe w wybrane miejsce, załatwieniu spraw urzędowych,
Nr 35 luty 2022

czy korzystaniu z dóbr kultury. Jeśli chodzi
o opiekę wytchnieniową, to na taką pomoc
rządową mogą liczyć członkowie rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Wsparcie z Funduszu Solidarnościowego
otrzymały też 17 lutego powiat włoszczowski
(289 tysięcy na program asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej, który zrealizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), a także
gminy Kluczewsko (147 tysięcy) i Krasocin
(ponad 500 tysięcy).

© Urząd Wojewódzki

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek z wojewodą Zbigniewem Koniuszem.
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wydarzenia

Ruszyła budowa najwyższego bloku mieszkalnego
we Włoszczowie. Stawia go Bartłomiej Sienkiewicz
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Blok w internecie

© Rafał Banaszek

Pracownicy budujący blok mieszkalny Osiedle "Widok" we Włoszczowie z inwestorem i księdzem proboszczem - sąsiadem inwestycji.

Rafał Banaszek

P

o 1,5 roku przerwy Bartłomiej Sienkiewicz, właściciel
firmy Global Company 24 we Włoszczowie, wznowił
budowę bloku mieszkalnego Osiedle "Widok". Obiekt
w stanie surowym ma być gotowy do końca czerwca.

Po długiej przerwie spowodowanej
zmianą projektu w styczniu ruszyła budowa
bloku mieszkalnego, którego inwestorem
strategicznym jest 34-letni mieszkaniec
Włoszczowy Bartłomiej Sienkiewicz.
25 stycznia plac budowy i około 40 zatrudnionych tam pracowników poświęcił
mieszkający po sąsiedzku ksiądz Leszek
Dziwosz, proboszcz parafii pod wezwaniem
błogosławionego księdza Józefa Pawłowskiego z Grona 108 Męczenników.
Obecnie mamy już wybudowane garaże
podziemne na 70 aut, trwa budowa parteru.
Prace postępują zgodnie z planem, chociaż
na pewno będą drobne opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi
– opowiadał w połowie lutego inwestor.
Budynek w stanie surowym ma być gotowy do końca czerwca. Oddanie pod klucz
Osiedla "Widok" planowane jest w maju
2023 roku. W bloku będzie się mieścić
między innymi 99 mieszkań, bawialnia
i przedszkole.
To będzie najwyższy blok mieszkalny
w mieście - budynek będzie miał sześć
pięter o powierzchni ponad 8 tysięcy
metrów kwadratowych (6 tysięcy metrów
zajmą mieszkania, resztę przewidziano
na działalność usługową).
O tym, że we Włoszczowie zapanował boom
mieszkaniowy, widać dookoła. Od około
30 lat nie powstał żaden blok mieszkalny
w mieście. Tymczasem w ostatnich latach,
przy parafii Józefa Pawłowskiego wyrosły jak
grzyby po deszczu dwa bloki i dwa kolejne
są w budowie. Słychać też o następnych
budynkach wielomieszkaniowych, które
mają być budowane w tej okolicy.
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© Bartłomiej Sienkiewicz

Więcej informacji o nowo powstającym bloku
mieszkalnym we Włoszczowie można znaleźć na
stronie internetowej i facebooku:
www.apartamentywloszczowa.pl
www.facebook.com/Apartamenty
Wloszczowa

„

Bartłomiej
Sienkiewicz
L

„

Obecnie mamy już
zarezerwowanych 25
mieszkań. Od początku
marca będzie można
dokonać zakupu kolejnych. Mieszkania
będą w cenie od 5,8
do 8 tysięcy złotych
za metr kwadratowy.

„

Tak wyglądał plac budowy latem 2020 roku - był tylko sam wykop pod płytę fundamentową.

© Rafał Banaszek

Tak prezentuje się inwestycja Bartłomieja Sienkiewicza obecnie. Garaże podziemne są już zrobione, trwa budowa parteru.
Nr 35 luty 2022
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Tak będzie wyglądało już w przyszłym roku
nowoczesne osiedle "Widok" we Włoszczowie

© Bartłomiej Sienkiewicz

Wizualizacje bryły przyszłego Osiedla "Widok". W nowoczesnym bloku będzie się mieścić między innymi 99 mieszkań, przedszkole, bawialnia i inne punkty usługowe.
Nr 35 luty 2022
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rozmaitości
Krzyżówka nr 34

Imprezy
Pytania

1
2
3
4

5
6
7

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

Zw yc ięzca krzyżówki n r 33

1. Jaką instytucję państwową przy ulicy
Kusocińskiego we Włoszczowie otwarto
1 lutego 2016 roku?
2. Jaką nazwą nosi Uczniowski Klub Sportowy, który powstał przy Szkole Podstawowej
imienia Jana Pawła II w Kluczewsku?
3. Jaka organizacja zbrojna została powołana rozkazem Władysława Sikorskiego
14 lutego 1942 roku, która obchodzi w tym
roku 80. rocznicę powstania?
4. Jaką nazwę nosił orkan, który nawiedził powiat włoszczowski pod koniec
stycznia, wyrządzając szkody?
5. Jak nazywa się pochodzący z Dankowa
Dużego ksiądz profesor, który w lutym
2103 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Włoszczowy?
6. Jak się nazywa Czytelnik Roku 2011
w gminie Krasocin, który przeczytał najwięcej książek (211 egzemplarzy)?
7. Jak ma na imię Mały Czytelnik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Seceminie, który pod
koniec stycznia został laureatem akcji czytelniczej „Mała książka – wielki człowiek”?

Humory Pana Czesława
Głowa do góry i do przodu…

© Rafał Banaszek

Wioletta WRÓBEL z Secemina (na zdjęciu z Dropsikiem) odgadła prawidłowo hasło krzyżówki
w styczniowym numerze, które brzmiało: INFLACJA. Została wylosowana spośród sześciu
czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: Bogdan Stachurski, Dariusz
Curyło, Agnieszka Wolska, Sabina Beszterecha i Małgorzata Żesławska. Dziękujemy i gratulujemy.

Pandemia spowalnia,
pomogły szczepionki.
Kończy olimpiada medalowe mrzonki. Zima
ustępuje pod naporem
wiosny. Wichury
zerwały z ust uśmiech radosny. Lecz
głowa do góry i to właśnie lubię.
Trzeba jechać dalej, jak młodzi po ślubie. P.S. Młoda para świeżo po ślubie
wybrała się na miesiąc miodowy do
Niemiec. Jadąc samochodem, on położył dłoń na jej kolanie. Ona zarumieniła się i mówi: - „Kochany, jesteśmy
małżeństwem. Możesz śmiało poruszać się dalej”. No i minęli Niemcy
i pojechali do Włoch…

Kącik Kulinarny
Składniki:
2 szklanki mąki pszennej (300g), 4 żółtka, 1
łyżka spirytusu lub ocet 6%, 1/2 łyżeczki cukru,
1/2 łyżeczki soli, 5 łyżek gęstej śmietany, olej do
smażenia, cukier puder do posypania.
Wykonanie:
Na początku wymieszać mąkę z cukrem i solą.
Dodać żółtka, spirytus i śmietanę. Zagnieść na
jednolitą masę. Następnie przełożyć ciasto na blat
i zbić drewnianym wałkiem (około 10-15 razy).
Należy uderzać wałkiem w ciasto, rozpłaszczając
je, po czym ponownie zwinąć i znów zbijać
wałkiem. Dzięki zbijaniu ciasto będzie jednolite
i elastyczne, a po usmażeniu kruche, z dużą ilością
bąbelków. Następnie ciasto należy rozwałkować
porcjami cieniutko na blacie, oprószyć lekko
mąką i pokroić na paski szerokości około 3-4
centymetrów, następnie na prostokąty lub
równoległoboki o długości 9-10 centymetrów.
Każdy kawałek naciąć w środku i przez powstały
otwór przeciągnąć jeden koniec. Faworki smażyć
na rozgrzanym tłuszczu/oleju z obu stron na
złoty kolor. Wyjmować łyżka cedzakową. Gdy
ostygną, posypać cukrem pudrem.

Faworki biegańskie
Przepis
Elżbiety Lubaś
przewodniczącej
Koła Gospodyń
Wiejskich w Bieganowie

Odsłonięcie pomnika
przez harcerzy

2 6 lutego o godzinie 16 zostanie odsłonięty
wyremontowany pomnik w hołdzie poległym
harcerzom przy ulicy Wiśniowej obok Domu
Kultury. Obelisk wybudowano w 1986 roku
w hołdzie poległym harcerzom w czasie II wojny
światowej w 70. rocznicę powstania Związku
Harcerstwa Polskiego na ziemi włoszczowskiej.
Stan pomnika był bardzo zły, dlatego ZHP
zdecydował o jego renowacji - ta zakończyła się
w listopadzie ubiegłego roku. Lokalna Grupa
Działania Region Włoszczowski pozyskała na
remont 7 tysięcy złotych dotacji z Fundacji
Orlen. Pomogły też gmina Włoszczowa i Hufiec
Szczekocińsko-Włoszczowski. Dzięki temu
pomnik zyskał nowy wygląd. Harcerze chcą
odsłonić odnowiony obelisk z okazji obchodów
Dnia Myśli Braterskiej oraz Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

06.03 DOBROMIERZ

Bieg pamięci żołnierzy
wyklętych i konferencja
6 marca przy Szkole Podstawowej imienia
majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim
HubalwDobromierzuodbędziesięjubileuszowy
X Bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Wspólna rozgrzewka planowana
jest o godzinie 11.30, a następnie rozpocznie
się bieg dla dzieci, na 400 i 800 metrów, bieg
rodzinny na 1963 metry i nordic walking, bieg
na 5 i 10 kilometrów. Po części sportowej zaplanowano konferencję historyczną z udziałem
Jana Józefa Kasprzyka - szefa Urzędu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych,
podczas której zostaną wręczone medale
Komisji Edukacji Narodowej.

07.03 WŁOSZCZOWA
Spotkanie w PCK-R
z okazji Dnia Kobiet

7 marca o godzinie 18 w Powiatowym
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Zapraszają starosta włoszczowski i dyrektor centrum. W programie między innymi
wręczenie paniom kwiatów, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
konkursy z nagrodami oraz wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu
na piernik bożonarodzeniowy. Z powodu
pandemii, ilość miejsc będzie ograniczona
(maksymalnie do 120 osób). Organizatorzy proszą o wcześniejsze potwierdzenie
udziału w imprezie pod numerem telefonu
41 39 44 995 lub 504 753 406.

11.03 KLUCZEWSKO

Turniej piłki siatkowej
kobiet o puchar wójta

© Rafał Banaszek

Wydawca: RAF-MEDIA Rafał Banaszek
Czostków 83A, 29-105 Krasocin
NIP: 656 183 67 62
tel. 579 017 637
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26.02 WŁOSZCZOWA

11 marca o godzinie 15.30 na hali sportowej w Kluczewsku odbędzie się Turniej
Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta
Gminy Kluczewsko. Zapisy przyjmowane
są pod numerem telefonu 781 485 067.
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