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luty 2022 roku - dzień,
który przeszedł do
historii. U nas słodkie pączki,
a u sąsiada krwawa wojna.
Rosja napadła na wolny
kraj Ukrainę. Od 24 lutego
codziennie jesteśmy świadkami
mordu dokonywanego jawnie i w biały dzień
przez bandytów w rosyjskich mundurach
na niewinnych cywilach, widzimy zrównane
z ziemią miasta. Cały świat na to patrzy i nic
nie może zrobić, bo boi się jednego szaleńca.
To przechodzi ludzkie pojęcie. Ponad 2 miliony
Ukraińców musiało uciekać ze swojego kraju.
Przygarnęła ich Polska. I właśnie temu tematowi
poświęcamy najwięcej miejsca w tym wydaniu.

W n u m erz e

POWIAT
Międzynarodowy Dzień Kobiet
s. 2
z mieszkankami Ukrainy

© Rafał Banaszek

Spotkanie wszystkich włodarzy na Placu Wolności we Włoszczowie: (od lewej) Tadeusz Piekarski, Rafał Pałka, Ireneusz Gliściński, Dariusz
Czechowski, Jarosław Dominik, Zbigniew Matyśkiewicz, Bartłomiej Dorywalski, Grzegorz Dziubek, Andrzej Walasek i Małgorzata Gusta.

Solidarni z Ukrainą. Powiat i wszystkie
gminy pomagają uchodźcom wojennym

WŁOSZCZOWA
Szykują się wielkie zmiany
na zbiorniku Klekot

s. 6

KLUCZEWSKO
350 osób pobiegło tropem
wilczym w Dobromierzu

s. 10

Rafał Banaszek
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lutego na Placu Wolności we Włoszczowie wszyscy
włodarze gmin naszego powiatu zadeklarowali
pomoc ogarniętemu wojną narodowi ukraińskiemu. I słowa
dotrzymali. Każdy samorząd zorganizował zbiórki darów.

Inicjatorem zorganizowania wspólnej ak- z wojewodą świętokrzyskim i Caritasem
cji pomocy był poseł Bartłomiej Dorywalski. – powiedział starosta Dariusz Czechowski.
Na jego apel odpowieZawsze Włoszczowa
Włoszczowa zawsze była
dzieli wszyscy włodabyła
solidarna w trudsolidarna w trudnych
rze, którzy zgromadzili
nych
chwilach. Takiej
chwilach. Takiej
się ostatniego lutego
solidarności
i bratersolidarności i braterstwa
w symbolicznym miejstwa
potrzeba
jest dzipotrzeba jest dzisiaj.
scu – w rynku na Placu
siaj. Wolna, suwerenna
Wolności. Na znak solidarności samorządowcy Ukraina to wolna Polska i Europa – stwierdził
trzymali w rękach dwie flagi – Polski i Ukrainy burmistrz Grzegorz Dziubek.
oraz mieli przypięte niebiesko-żółte wstążki.
Miejsca zbiórek darów
Poseł Dorywalski zaapelował do mieszkańców
o spokój, nie popadanie w panikę, jaka miała Powiat: Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum
miejsce w mieście po wybuchu wojny 24 lutego, Kulturalno-Rekreacyjne; gmina Włoszczowa:
a także o bojkot produktów pochodzenia rosyj- Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa
numer 2, Przedszkole Samorządowe numer 2
skiego i białoruskiego w sklepach.
i 3 we Włoszczowie, Dom Kultury w Kurzelowie,
Obecni na spotkaniu starosta włosz- Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie, Dom
czowski, burmistrz miasta oraz wójtowie Kultury w Koniecznie, Zespół Placówek Oświatowych
wszystkich gmin poinformowali o podjętych w Koniecznie, Szkoła Podstawowa w Czarncy
i Bebelnie; gmina Krasocin: szkoły, remizy,
działaniach pomocowych oraz punktach koła gospodyń wiejskie; gmina Kluczewsko:
zbiórek, gdzie mieszkańcy mogą dostarczać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; gmina
Secemin: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
potrzebne rzeczy.
Jako starostwo będziemy wspólnie gmina Moskorzew: Gminny Ośrodek Kultury
w Chlewicach, remiza strażacka i Zespół Placówek
z gminami koordynować działania po- Oświatowych w Moskorzewie; gmina Radków:
mocowe. Jesteśmy w stałym kontakcie remizy strażackie w Radkowie, Dzierzgowie i Kossowie.
Moja gazeta lokalna

„

Bartłomiej
Dorywalski
Wszyscy jesteśmy
solidarni z Ukrainą,
wszyscy razem pomagamy Ukrainie.
Ważne jest to, żebyśmy w tak trudnym czasie po prostu
byli zawsze razem,
bo „prawdziwych
przyjaciół poznaje
się w biedzie”.

„

SECEMIN
Kolejne nowoczesne multimedia
s. 14
trafiły do dwóch szkół

MOSKORZEW
Będzie jaśniej na ulicach. Nowe
s. 15
energooszczędne lampy

powiat włoszczowski

© Rafał Banaszek

Podczas spotkania nagrodzono zwycięzców powiatowego konkursu na piernik bożonarodzeniowy - wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z Ciesiel: (od lewej) Katarzyna Migoń, Zbigniew
Matyśkiewicz, Beata Bąk, Leokadia Karkocha, Barbara Łazarska, Łukasz Karpiński, Dariusz Czechowski i Małgorzata Gusta.

Powiat włoszczowski uczcił Międzynarodowy Dzień Kobiet
z Ukrainkami. W spotkaniu wzięło udział około 300 pań
Rafał Banaszek

O

koło 300 pań z powiatu włoszczowskiego i ukraińskiej
Winnicy uczciło wspólnie Międzynarodowy Dzień
Kobiet we Włoszczowie. To było wzruszające spotkanie.
Impreza odbyła się w przeddzień
tego święta, 7 marca w Powiatowym
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym.
Prowadziła ją Małgorzata Gusta. Przez
cały czas trwania spotkania dla kobiet
organizatorzy i uczestnicy okazywali
solidarność z narodem ukraińskim.
Minutą ciszy upamiętnili poległych
żołnierzy i ofiary cywilne wojny. Ewa
Napora z gminy Secemin przeczytała
swój wiersz pod tytułem „Kobieta”,
który zadedykowała wszystkim kobietom, szczególnie ukraińskim.
Bardzo wzruszające było też wykonanie piosenki przez gości specjalnych
– 33-osobową grupę z Ukrainy, która
dzień wcześniej przybyła do naszego
powiatu z Winnicy i zamieszkała w hotelu
Camelia w Lubachowach.
Na scenie zaprezentował się także Zespół
ludowy Złoty Kłos z Secemina, Koło Gospodyń Wiejskich Cieślaneczki z Ciesiel oraz
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
imienia błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki z Ciesiel.
Podczas spotkania władze powiatu
uhonorowały zwycięzców grudniowego
konkursu na piernik bożonarodzeniowy.
Laureat pierwszego miejsca – Koło Gospodyń Wiejskich z Ciesiel otrzymało od
cukierni Migoń voucher o wartości 800
złotych. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Bobrownik, a trzecie
- Tarnawa Góra.

2

Nie zabrakło też zabawnych konkursów
z nagrodami dla pań. Był także pokaz
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu ratowników medycznych z włoszczowskiego szpitala. Na
koniec, zgodnie z tradycją, każda z pań

otrzymała od organizatorów po symbolicznym tulipanie.
Rozdano też uczestnikom piernikowe
serduszka w kolorze ukraińskiej flagi z herbem powiatu, które upiekła cukiernia
Migoń i które można było zakupić jako

cegiełkę. Zebrane pieniądze przekazano
grupie z Winnicy.
Powiatowa impreza z okazji Dnia Kobiet
była w tym roku inna, niż zwykle. Nie
brakowało śmiechu, ale i łez. Mieszkańcy
powiatu, solidaryzując się z Ukrainą, zorganizowali spontanicznie zbiórkę pieniężną
i zebraną kwotę przekazali gościom zza
wschodniej granicy.
Na koniec władze powiatu złożyły życzenia
solenizantkom i odśpiewano im "Sto lat". Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe
i Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.

© Rafał Banaszek

Piękne panie z tulipanami: (od lewej) Aneta Dziubek, Irena Orzechowska i Beata Bąk.
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Powiat włoszczowski pierwszy zareagował na wybuch
wojny na Ukrainie. Teraz pomaga uchodźcom
Rafał Banaszek

24

lutego, w dniu wkroczenia
armii rosyjskiej do niepodległej
Ukrainy, powiat włoszczowski był
pierwszym samorządem, który ostro
zareagował. Później koordynował akcję
pomocy dla uciekających przed wojną.
Odzew ze strony mieszkańców jest
Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa
ogromny. W każdej gminie powstały punkty serdeczne podziękowania wszystkim
zbiórki. Prosimy jedymieszkańcom, którzy
Odzew ze strony
nie, aby w miarę możodpowiedzieli na apel
mieszkańców powiatu
liwości dary trafiały
i pospieszyli z pomocą,
jest ogromny. W każdej
do nas posortowane,
pracownikom starogminie powstały
co znacznie ułatwi
punkty zbiórki darów. stwa oraz stażystom za
nam pracę i szybkie
pracę przy sortowaniu
przygotowanie dalszego ich transportu. rzeczy, ukraińskiemu pracownikowi ZPUE,
Pomoc jest na bieżąco inwentaryzowana, który pomagał jako wolontariusz oraz samej
aby ułatwić jej dalszą logistykę i uspraw- firmie ZPUE za nieodpłatne udostępnienie
nić procedury – apelowało Starostwo ciężarówki i transport rzeczy do Kielc.
Powiatowe, koordynujące zbiórkę darów
na terenie powiatu.
Nadal można przynosić dary do
2 marca pierwszy duży transport prze- punktów zbiórek zorganizowanych
kazała – jako pierwsza w powiecie - gmina na terenie każdej gminy lub bezpoKrasocin. 4 marca, na prośbę pracownika
ZPUE, który pochodzi spod Lwowa, sta- średnio do magazynu Starostwa
rostwo zorganizowało w aptekach zbiórkę Powiatowego. Można też przekazać
środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych rzeczy, które przydadzą się uchodźoraz leków przeciwbólowych dla ukraiń- com, którzy już trafili do naszego
skich szpitali w potrzebie.
powiatu i którzy mają przyjechać
16 marca z sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego, którą zamieniono od początku w najbliższym czasie. Będzie pomarca na tymczasowy magazyn, wyruszył trzebna żywność długoterminowa,
do Kielc duży transport z opatrunkami, zeszyty i przybory szkolne - informuje
lekami i innymi środkami medycznymi, Małgorzata Gusta, koordynator akcji pomocy
żywnością, ubraniami, środkami ochrony z ramienia powiatu.
osobistej, środkami higienicznymi, kocami,
Warto dodać, że w związku z naraśpiworami i pościelą.
stającą falą uchodźców nasz powiat
Dary dostarczono do magazynu Caritas przygotował dla nich w połowie marca
w Kielcach, skąd mają być wysłane do Lwowa około 200 miejsc noclegowych na hali
i okolicznych miejscowości. Tam dary zostaną Powiatowego Centrum Kulturalno-Reprzepakowane i trafią do szpitali, do żołnierzy kreacyjnego przy ulicy Koniecpolskiej
i osób potrzebujących.
- więcej o tym na stronie 22.

© Rafał Banaszek

Starostwo zorganizowało w połowie marca zbiórkę leków i środków opatrunkowych w aptekach.
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Stanowisko
Zarz¹du Powiatu W³oszczowskiego
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie inwazji Rosji na Ukrainê
Zarz¹d Powiatu W³oszczowskiego z ca³¹ moc¹ potêpia inwazjê
wojskow¹ Rosji na naszego wschodniego s¹siada - Ukrainê.
Rosja zaatakowa³a wolny i suwerenny kraj, który niczym jej nie zagra¿a.
Ka¿de suwerenne pañstwo ma prawo do decydowania o w³asnej
przysz³oœci i do obrony swej integralnoœci terytorialnej.
Zgodnie z przepisami prawa miêdzynarodowego jakiekolwiek u¿ycie si³y
w celu zmiany granic jest surowo zabronione.
Rosja nie powinna mieæ w¹tpliwoœci, ¿e dalsza agresja militarna
przeciwko Ukrainie bêdzie mia³a ogromne konsekwencje i to Rosja
poniesie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za œmieræ ludzi i zniszczenia, które bêd¹
skutkami tej wojny.
W obliczu aktualnych zdarzeñ, zmierzaj¹cych do zburzenia pokoju
kszta³towanego w Europie od lat, zagro¿enia i cierpieñ, jakie nios¹
za sob¹ dzia³ania wojenne, Zarz¹d Powiatu wyra¿a pe³n¹ solidarnoœæ
z naszymi s¹siadami z Ukrainy. Powiat W³oszczowski jest gotowy
do w³¹czenia siê w dzia³ania naszego Pañstwa w celu udzielenia wsparcia
i pomocy w tych trudnych chwilach dla Narodu Ukraiñskiego.
Starosta
W³oszczowski

Wicestarosta
W³oszczowski

Cz³onek Zarz¹du
Powiatu W³oszczowskiego

Cz³onek Zarz¹du
Powiatu W³oszczowskiego

Dariusz Czechowski

£ukasz Karpiñski

Ma³gorzata Gusta

Rafa³ Pacanowski

Powiat był pierwszym samorządem, który zareagował na wybuch wojny na Ukrainie.

© Starostwo Powiatowe

16 marca spakowano zebrane w starostwie dary, które firma ZPUE dostarczyła do Kielc.
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DELIKATESY NA ROGU

REKLAMA

Włoszczowa, ul. Sobieskiego 26a

!
Market
czynny
A
G
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W
U
w każdą niedzielę
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

www.okregliccy.pl

• Transport krajowy
i zagraniczny
• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowe

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM
24h
WŁOSZCZOWA,
tel.
UL. KILIŃSKIEGO 23
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530 530 702
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gmina włoszczowa

Szykują się wielkie zmiany na Klekocie za ponad
pół miliona złotych. Będzie wreszcie bieżąca woda
Rafał Banaszek

P

rawie 300 tysięcy złotych dofinansowania otrzymał
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie w konkursie
Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania na kolejną
rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej Klekotu.

© Rafał Banaszek

Nad zbiornikiem Klekot: (od lewej) Lidia Wojecka, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Jolanta Tyjas i burmistrz Grzegorz Dziubek.

Wyniki naboru do programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" oraz listę zakwalifikowanych wniosków ogłoszono 14
marca. Czego dotyczył wniosek Ośrodka
Sportu i Rekreacji?
Przede wszystkim na Klekocie zostanie
wybita studnia z bieżącą wodą, co pozwoli
na zainstalowanie w przyszłości pryszniców.

Zostanie też wyremontowane pomieszczenie ratowników wodnych, czyli tak zwana
woprówka, gdzie znajdą się sanitariaty,
aneks kuchenny, mała salka konferencyjna
i pomieszczenia dla ratowników. Zamontowane zostaną skrzynki elektryczne,
które umożliwią prowadzenie działalności
gospodarczej w sezonie letnim.

Obok altany zostanie odtworzone boisko
do siatkówki plażowej. Pozostała część
terenu zostanie utwardzona tak zwanymi
matami przerostowymi. Powiększona
zostanie plaża w stronę mola i pojawi się
nowa budka dla ratowników.
Remontu doczeka się wreszcie leciwe molo
(pieniądze pochodzą z innego programu).

Zostanie podciągnięty do niego prąd, pojawi się oświetlenie, ławeczki, leżaki. Pod
molem będzie magazyn na kajaki.
Szacunkowy koszt tych inwestycji ma
wynieść ponad 568 tysięcy złotych, z czego
dofinansowanie zewnętrzne będzie stanowić około 298 tysięcy. Inwestycja ma być
gotowa w czerwcu przyszłego roku.
Przypomnijmy, że już dwa lata temu bardzo zmieniło się otoczenie Klekotu. A to za
sprawą inwestycji, które gmina Włoszczowa
realizowała również przy wykorzystaniu dotacji unijnej z programu „Rybactwo i Morze”.
Przy woprówce stanęła wielka altana
o wymiarach 15x15x7 metrów, przy której
pojawiły się ławy, stoły biesiadne i grill
murowany, a podłoże zostało wybrukowane. Drugą, mniejszą altanę 15x4 metry
wybudowano na terenie stawów rybnych
w sąsiedztwie Klekotu.
Na dachu woprówki zainstalowano panele
fotowoltaiczne. Kolejną nowością był pasaż
z kostki brukowej, który położono na grobli
Klekotu od wjazdu do końca plaży. Plaża
wzbogaciła się o przebieralnię.
Przybyło koszy na śmieci i ławek, stojaki na rowery oraz tablice informujące
o faunie akwenu. Pojawiła się specjalna
ławeczka ekologiczna z panelem solarnym
do ładowania smartfonów.
Z projektu unijnego skorzystały też
pobliskie stawy rybne, należące również
do gminy. Cała inwestycja kosztowała
ponad 460 tysięcy złotych, z czego 300
tysięcy gmina Włoszczowa pozyskała
z Unii Europejskiej. Dzięki tej rewitalizacji zalew Klekot stał się jeszcze bardziej przyjazny dla turystów i wędkarzy.
I na tym nie koniec pozytywnych zmian
wizerunkowych.

W szkołach gminy Włoszczowa uczą się już
pierwsze dzieci z Ukrainy. Będą kolejne
Rafał Banaszek

7

marca dwie szkoły podstawowe we
Włoszczowie zorganizowały pierwsze
zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Goście poznają
otoczenie, kolegów i nauczycieli.
Do włoszczowskiej „jedynki” trafiła
piątka dzieci, natomiast do „dwójki” pięcioro uczniów. Później czwórkę dzieci
przyjęła też szkoła w Bebelnie.
Trudno wyrokować, jak dzieci odnajdą
się w nowej sytuacji, ale na pewno pomożemy im w adaptacji i zorganizujemy dodatkowe zajęcia - mówił Zbigniew Hamera,
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
numer 2 we Włoszczowie.
Najważniejsze, że dzieci są bezpieczne i otrzymały pomoc. Jeśli nawet część z nich ma chwilowe problemy, to będziemy je rozwiązywać
wspólnie – dodała Iwona Gieroń, dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych numer 1.
W obydwu placówkach na początku
nauczyciele prowadzili przede wszystkim

6

© UG Włoszczowa

O edukacji i opiece nad dziećmi zza wschodniej granicy burmistrz Grzegorz Dziubek rozmawiał z dyrektorami szkół 9 marca.

zajęcia integracyjne, tak, aby goście z zagranicy poznali swoich rówieśników z Polski.
Jak informuje włoszczowski magistrat
- szkoły starają się tak pomóc małym

uchodźcom, aby mogli zapomnieć o traumie
wojny. Nauka z polskimi rówieśnikami
pozwoli im odnaleźć się w tej trudnej
sytuacji. Mali Ukraińcy mogą też liczyć

na dodatkowe godziny języka polskiego,
pomoc nauczyciela, który zna język ukraiński, zostali również objęci pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.
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Jesteśmy z tobą, Ukraino! Włoszczowa solidarna
z sąsiadem ze wschodu. Specjalne stanowisko rady
Rafał Banaszek

J

ednogłośnie Rada Miejska we Włoszczowie przyjęła
25 lutego wspólne stanowisko z burmistrzem
w sprawie wyrażenia aktu solidarności z narodem
ukraińskim, napadniętym przez Rosję.
Samorządowcy z Włoszczowy jednym głosem
wyrazili swój zdecydowany sprzeciw przeciwko
niczym nieuzasadnionej napaści Rosji na - „naszego sąsiada i przyjaciela” – jak napisali.

My, jako naród polski doświadczony wojnami, wiemy, co to jest
wojna, co to jest demokracja. Dziś
tak naprawdę nie wiemy, jakie będzie
jutro Ukrainy, naszych przyjaciół zza
wschodniej granicy. Nie mniej jednak
my, jako wspólnota samorządowa
gminy Włoszczowa, solidaryzujemy
się i deklarujemy wszelaką pomoc -

mówił burmistrz Włoszczowy.
Grzegorz Dziubek zaapelował jednocześnie
do mieszkańców gminy o okazanie pełnej
solidarności ponad
Ukraina ma być
podziałami z Ukraińwolnym, suwerennym
cami. Treść wspólnego
i niepodległym
stanowiska burmipaństwem. Jesteśmy
strza i Rady Miejskiej
z tobą, Ukraino!
odczytał przewodniczący rady Grzegorz Dudkiewicz podczas
posiedzenia samorządu 25 lutego. Radni
wysłuchali tekstu na stojąco.
Ukraina nadal ma być wolnym, suwerennym i niepodległym państwem.
Jesteśmy z tobą, Ukraino! - zakończył
przewodniczący Dudkiewicz. Rozległy się
Rada Miejska we Włoszczowie jednogłośnie sprzeciwiła się agresji Rosji na Ukrainę i przyjęła specjalne stanowisko.
brawa na sali.

© Rafał Banaszek

Gmina Włoszczowa zebrała kilkanaście palet darów
dla Ukraińców. Hala OSiR przeżywała oblężenie
Rafał Banaszek

28

lutego gmina Włoszczowa rozpoczęła
wielką akcję pomocy pod hasłem
#włoszczowadlaukrainy. Apel samorządu
spotkał się z ogromnym odzewem mieszkańców.
Gmina zebrała kilkanaście palet darów.

Mieszkańcy gminy Włoszczowa wyjątkowo szybko, z sercem i intensywnie zaangażowali się w pomoc dla uchodźców.
Główny punkt zbiórki darów w gminie
Włoszczowa - mieszczący się w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji - przeżywał od początku
marca prawdziwe oblężenie. Transporty
pomocy napływały od sołectw, mieszkańców,
szkół, organizacji, instytucji.
Słowa uznania należą się wszystkim mieszkańcom gminy, którzy dostarczali dary do
swoich punktów w sołectwach i na terenie
miasta - mówi burmistrz Grzegorz Dziubek.
Nr 36 marzec 2022

Dostarczone do hali OSiR dary są sortowane
i opisywane w języku ukraińskim i - jak informuje Ośrodek Sportu i Rekreacji - rzeczy te są
sukcesywnie wydawane rodzinom ukraińskim
oraz potrzebującym mieszkańcom gminy, którzy
przyjęli uchodźców pod swój dach.
W pomoc Ukraińcom bardzo zaangażowali się
też wierni dwóch parafii w mieście, które zebrały
łącznie około 40 tysięcy złotych i przygotowały
paczki w ramach akcji Caritas. Z kolei kino Muza
zaprosiło ukraińskie dzieci na dwie darmowe
bajki w ich ojczystym języku. Obejrzało je około
100 dzieci z matkami. Radości było co nie miara.

© Rafał Banaszek

Główny punkt zbiórki darów mieści się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.
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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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REKLAMA

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

Nr 36 marzec 2022
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gmina kluczewsko

350 osób wzięło udział w jubileuszowym biegu
w hołdzie żołnierzom wyklętym w Dobromierzu
Rafał Banaszek

6

marca przy szkole w Dobromierzu odbył się X Bieg Tropem
Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wzięła w nim udział
rekordowa liczba około 350 uczestników. Święto państwowe
uczczono na sportowo i w duchu patriotycznym.

© Rafał Banaszek

Na metę wbiegają z flagami: (od lewej) Mateusz Strychalski, Rafał Pałka i Sławomir Krzysztofik.

Dla uczestników przygotowano aż 20
kategorii biegowych na dystansie od 400
metrów do 10 kilometrów, był też nordic
walking oraz rajd rowerowy.
Medale, puchary i dyplomy wręczali zwycięzcom między innymi szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób

Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk
oraz poseł Bartłomiej Dorywalski.
Po części sportowej odbyła się konferencja
historyczna pod hasłem "Nigdy więcej wojny!",
podczas której minister Kasprzyk uhonorował
pedagogów medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Pro Patria.

Celem wydarzenia było oddanie hołdu
żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego, działającego w latach
1944-1963 w obrębie przedwojennych
granic RP, promocja aktywności fizycznej
i zdrowego stylu życia, a w szczególności
popularyzacja idei biegania.

Zwycięzcy biegu
Bieg rodziny kobiet na dystansie 1963
metrów: 1. Magdalena Idziak, 2. Agata Prymas,
3. Natalia Palimąka, bieg rodziny mężczyzn
na 1963 metry: 1. Łukasz Oduliński, 2. Tomasz
Szwajkowski, 3. Piotr Lichosik, bieg rodziny
mężczyzn na 1963 metry - kategoria
mundurowa: 1. Mariusz Ochenduszka, bieg
rodziny na 1963 metry - kategoria nordic
walking kobiet: 1. Dorota Włoszczowska,
2. Weronika Marcinkowska, 3. Anna Piec,
bieg rodziny na 1963 metry - kategoria
nordic walking mężczyzn: 1. Jerzy Sujka,
Bieg Pamięci Kids Run dziewcząt: 1. Zofia
Wojtala, 2. Nikola Borciuch, 3. Sarah Czaja, Bieg
Pamięci Kids Run chłopców: 1. Franciszek
Delczyk, 2. Igor Hernicki, 3. Michał Prokop,
Bieg Pamięci na 400 metrów dziewcząt:
1. Sandra Sikora, 2. Aneta Polaczek, 3. Maria
Kucharczyk, Bieg Pamięci na 400 metrów
chłopców: 1. Tomasz Szwajkowski, 2. Bartosz
Łata, 3. Kamil Sobczyk, Bieg Pamięci na 800
metrów dziewcząt: 1. Julia Kępińska, 2. Emilia
Miszczak, 3. Sylwia Świercz, Bieg Pamięci na
800 metrów chłopców: 1. Igor Tkacz, 2. Mikołaj
Starczewski, 3. Dawid Bulski, Bieg Pamięci na
5 kilometrów kobiet: 1. Małgorzata Czarnota,
2. Monika Palimąka, 3. Anna Dzierzgwa, Bieg
Pamięci na 5 kilometrów mężczyzn: 1.
Jakub Caban, 2. Przemysław Wilk, 3. Wojciech
Plebanek, Bieg Pamięci na 10 kilometrów
kobiet: 1. Ewa Perlińska-Wojtala, 2. Monika
Cegieła, 3. Agnieszka Pytlos, Bieg Pamięci
na 10 kilometrów mężczyzn: 1. Piotr Koń,
2. Jarosław Jaworski, 3. Mariusz Wrzeszcz,
Bieg Pamięci na 5 kilometrów kobiet –
kategoria mundurowa: 1. Magdalena Wójcik,
Bieg Pamięci na 5 kilometrów mężczyzn –
kategoria mundurowa: 1. Wojciech Wysłuch,
2. Marcin Wytrych, 3. Michał Przyborowski, Bieg
Pamięci – rajd rowerowy kobiet: 1. Zuzanna
Wojtczyk, 2. Aneta Wojtczyk, 3. Justyna Świercz,
Bieg Pamięci – rajd rowerowy mężczyzn:
1. Adam Dzierzgwa, 2. Adam Skorupski, 3. Piotr
Biało.

Odznaczeni medalami
Medal Komisji Edukacji Narodowej: Ewa
Bakalarz, Małgorzata Chlebosz, Robert Dzierzgwa,
Izabela Kaszuba, Agnieszka Lis, Artur Lis, Rafał
Podleśny, Andrzej Sarwa, Urszula Sasak, Urszula
Stanik, Edyta Szymczyk, Katarzyna Czesna-Wójcik;
Medal Pro Patria: Ryszard Kowalczyk.

© Rafał Banaszek

Zwycięzcy Biegu Pamięci Kids Run z organizatorami: (od lewej) Igor Hernicki, Robert Dzierzgwa, Franciszek Delczyk, Jan Józef Kasprzyk, Bartłomiej Dorywalski, Michał Prokop i Rafał Pałka.
Nr 36 marzec 2022
10

gmina kluczewsko

© ZP-S Kluczewsko

Uczestniczki Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet z organizatorami wydarzenia ze szkoły w Kluczewsku oraz fundatorem pucharu - wójtem Rafałem Pałką.

Czikity zdobyły Puchar Wójta Gminy Kluczewsko
w turnieju piłki siatkowej z okazji Dnia Kobiet

11

Rafał Banaszek

marca w hali sportowej w Kluczewsku odbył się Turniej
Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Rafała
Pałki z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

W zawodach wzięło udział sześć zespołów. Pierwsze miejsce zajęły Czikity
z Dobromierza i Radomska. Druga

była drużyna Victoria Włoszczowa,
a trzeci zespół Team Przedborzanki
z Przedborza.

Najlepszymi zawodniczkami poszczególnych zespołów zostały: Nikola
Kaczmarek (Czikity), Oliwia Zalas

(Victoria Włoszczowa), Inga Symonides-Smolarek (Team Przedborzanki),
Weronika Rak (Moherowe Berety), Ania
Grabiec (Lolek Kluczewsko) i Małgorzata Ławińska (Morsomaniacy).
Na zakończenie turnieju wójt gminy
Rafał Pałka z dyrektor szkoły w Kluczewsku Ireną Orzechowską wręczyli
wszystkim drużynom pamiątkowe dyplomy i puchary oraz słodkie upominki.

150 tysięcy złotych na pomoc osobom
niepełnosprawnych w gminie Kluczewsko
Rafał Banaszek

O

koło 150 tysięcy złotych otrzymała
gmina Kluczewsko w ramach
programu rządowego „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”. Skorzysta
z niego czterech mieszkańców.
17 lutego wójt Kluczewska Rafał Pałka wraz
ze skarbnik gminy Justyną Bugałą-Piotrowską
podpisali z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem umowę na dofinansowanie.
Pomocą objęte zostaną cztery osoby
niepełnosprawne z gminy Kluczewsko,
dla których przewidziano łącznie 1560
godzin usług związanych z wykonywaniem
Nr 36 marzec 2022

codziennych czynności oraz funkcjonowaniem w życiu społecznym.
Program będzie realizował do końca
grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kluczewsku. Na jego realizację gmina
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej w ramach
Funduszu Solidarnościowego.

© ŚUW Kielce

Od lewej: Rafał Pałka, Zbigniew Koniusz i Justyna Bugała-Piotrowska.
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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
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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

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

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
Posiadamy WŁASNY TRANSPORT
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ!

503 967 617

Nr 36 marzec 2022

bartek.d093@gmail.com
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gmina secemin

© Rafał Banaszek

Przy tablicy interaktywnej na świetlicy szkolnej w Seceminie: (od lewej) dyrektor Joanna Marzec, dwóch podinspektorów z Urzędu Gminy – Edyta Włodarska i Martyna Grzesik oraz wójt Tadeusz Piekarski.

Szkoły w Seceminie i Żelisławicach doposażone na
miarę XXI wieku. Kolejne multimedia w placówkach
Rafał Banaszek

P

onad 160 tysięcy złotych kosztował sprzęt interaktywny,
który trafił ostatnio do szkół podstawowych w Seceminie
i Żelisławicach. To kolejny zakup nowoczesnych
multimediów do gminnych placówek oświatowych, które są
bardzo dobrze doposażone w pomoce dydaktyczne.

Chodzi o zestawy interaktywne w postaci tablic, laptopów i projektorów.
Dodatkowo każda szkoła otrzymała po
6 monitorów, urządzenie wielofunkcyjne oraz tak zwane podłogi interaktywne z zestawem gier edukacyjnych.
Wartość zakupów wyniosła blisko 161
tysięcy złotych.
Zadanie to zrealizowano w ramach
projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin”,
na który nasz samorząd – jako jeden
z ośmiu w województwie - otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Wartość całego projektu wynosi ponad 451 tysięcy złotych, z czego około
390 tysięcy stanowi dofinansowanie
z Unii Europejskiej, a resztę wkład
własny gminy Secemin.
Projekt potrwa do czerwca 2023 roku
i obejmie jeszcze między innymi szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe

14

zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z języka polskiego, angielskiego, matematyki i chemii.
Głównym celem przedsięwzięcia - jak
podkreślają urzędnicy - jest rozwijanie
umiejętności korzystania z technologii
informacyjno-komunikacyjnej w procesie uczenia się uczniów klas 1-8.
Warto wspomnieć, że jest to kolejny
zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkół w gminie Secemin.
W październiku ubiegłego roku do Secemina i Żelisławic trafiło 9 zestawów
tablic interaktywnych oraz 20 laptopów
z oprogramowaniem biurowym.
Zakupiony sprzęt kosztował 140 tysięcy złotych, z czego około 97 tysięcy
dofinansowała Unia Europejska, a pozostałe 43 tysiące dołożyła gmina.
Kilka miesięcy wcześniej te same placówki oświatowe wzbogaciły się o sprzęt
i pomoce dydaktyczne w postaci między innymi drukarek 3D, tabletów,

mikroskopów i wielu innych rzeczy
o wartości około 60 tysięcy złotych.
Zakupy te były możliwe dzięki projektowi unijnemu pod nazwą „Rozbudowa

infrastruktury sportowej i doposażenie
bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”, w ramach którego – jak pamiętamy – w 2020 roku
powstało piękne boisko wielofunkcyjne
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Żelisławicach.
Oba projekty oświatowe przygotowały i nadzorowały z ramienia Urzędu
Gminy Secemin: Martyna Grzesik
- podinspektor do spraw inwestycji
i mienia komunalnego oraz Edyta
Włodarska – podinspektor do spraw
zamówień publicznych i gospodarki
nieruchomościami.

© Rafał Banaszek

Uczniom pierwszej klasy bardzo podoba się praca na nowej tablicy interaktywnej.
Nr 36 marzec 2022

gmina moskorzew

Stare lampy sodowe zastąpiły energooszczędne
ledowe. Nowoczesne oświetlenie na drogach
Rafał Banaszek

Z

akończył się drugi etap modernizacji oświetlania ulicznego
w gminie Moskorzew. Jest zdecydowanie jaśniej na
drogach, a samorząd płaci mniejsze rachunki za prąd.

Wszystko dzięki temu, że stare lampy
sodowe zastąpiły energooszczędne ledowe.

Dzięki nowym lampom w nocy
jest dużo jaśniej na ulicach i chodnikach, a gmina zaoszczędzi na
oświetleniu około 70 tysięcy złotych rocznie – mówi Andrzej Walasek.

Jak podkreśla wójt, gmina Moskorzew
wymieniła już około 90 procent swojego
oświetlenia na drogach i do końca roku
planuje zakończyć całe przedsięwzięcie.
Ale na tym nie koniec dobrych wieści,
bowiem nasz samorząd wspólnie ze spółką
Tauron Nowe Technologie planuje też modernizację oświetlania przejść dla pieszych
na drodze krajowej 78 na terenie całej gminy.

© UG Moskorzew

„

Andrzej
WALASEK
Oświetlenie uliczne
na terenie naszej gminy udało się wymienić
dzięki dobrej współpracy z firmą Tauron Nowe
Technologie, za co jestem
bardzo wdzięczny zarządowi spółki. Wspólnie
planujemy też modernizację oświetlania przejść
dla pieszych na drodze
krajowej 78.

„

Pracownicy spółki energetycznej Tauron montują lampy ledowe w gminie Moskorzew.

Rozmowy o kulturze z Marią Wesołą
urozmaicane muzyką na żywo
Rafał Banaszek

W

ramach cyklu spotkań "Porozmawiajmy
o kulturze i sporcie" 15 marca Wiejskie
Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie
gościło Marię Wesołą - prezes Stowarzyszenia
Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi.

© WCK-T Moskorzew

Wójt Moskorzewa Andrzej Walasek częstuje panie słodyczami.

Dzień Kobiet w Chlewicach połączony
ze zbiórką pieniędzy dla Ukrainy

Nasze stowarzyszenie prowadzi
działalność artystyczną, krzewi kulturę ludową, pozyskuje środki finansowe z różnych projektów, organizuje
wiele przedsięwzięć kulturalnych,
skierowanych do różnych grup społecznych między innymi seniorów,
dzieci i młodzieży – opowiadała prezes
Maria Wesoła podczas rozmowy ze
Zbigniewem Krzyśkiem, dyrektorem

Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.
Spotkanie urozmaicane było muzyką
na żywo w wykonaniu Grzegorza Marcinkowskiego - rodowego włoszczowianina, który obecnie mieszka z rodziną
w Londynie. Grzegorz Marcinkowski
to członek zespołu muzycznego Wert
z Włoszczowy, który w latach 80-tych
prowadził swoją działalność muzyczną.

Rafał Banaszek

1575

złotych uzbierali mieszkańcy gminy
Moskorzew podczas imprezy z okazji
Dnia Kobiet, która odbyła się 6 marca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Chlewicach.

Podczas spotkania wystąpiła młodzież
szkolna, kapela CH DK Benc z Chlewic,
zespół ludowy Moskorzewianie, Cyganeczki z Tarnawej Góry oraz solista Leszek
Wawrzyła. Gości zabawiał kabaret Lejdis
z Motyczna. Organizatorzy zadbali także
o słodki poczęstunek dla wszystkich.
Gminne obchody święta kobiet w Chlewicach połączono w tym roku ze zbiórką
Nr 36 marzec 2022

pieniędzy na pomoc Ukrainie. Zebrano
łącznie 1575 złotych (wcześniej do zbiórki
włączyli się uczestnicy sesji Rady Gminy
w Moskorzewie).
Dzień Kobiet zorganizowali 6 marca:
gmina Moskorzew, Gminny Ośrodek
Kultury w Chlewicach oraz Wiejskie
Centrum Kulturalno-Turystyczne
w Moskorzewie.

© WCK-T Moskorzew

Od lewej: Grzegorz Marcinkowski, Zbigniew Krzysiek i Maria Wesoła.
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Staram się jak najwięcej działań kierować
do mojego powiatu - mówi Paweł Kwietniewski
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

F

undacja imienia Stefana Artwińskiego w Kielcach
od kilku lat aktywnie działa na terenie województwa
świętokrzyskiego. Wspiera lokalne inicjatywy, realizuje
szereg działań aktywizacyjnych. O szczegółach działalności
organizacji rozmawiamy z włoszczowianinem Pawłem
Kwietniewskim, dyrektorem biura kieleckiej fundacji.

© archiwum prywatne

Podstawową strategią naszej fundacji jest wspieranie lokalnych organizacji i społeczników, którzy są blisko ludzi - podkreśla Paweł Kwietniewski.

Liczne dotacje dla organizacji pozarządowych to nie jedyne działanie
Fundacji Artwińskiego w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego?
Paweł Kwietniewski: To bardzo
ważne działanie, którego celem jest przede
wszystkim rozwój organizacji, które otrzymują dofinansowanie. Ale faktycznie to
jedno z licznych działań naszej fundacji.
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy
pięć gminnych kongresów organizacji
pozarządowych, w tym jeden, który odbył

się na terenie powiatu włoszczowskiego.
Tego typu inicjatywy mają za zadanie
łączyć organizacje i wzmacniać dialog
między nimi. To również idealna okazja
do tego, aby podzielić się doświadczeniami i pomysłami. Zrealizowaliśmy
też szereg wizyt studyjnych i wyjazdów.
W jednym uczestniczyli seniorzy z powiatu
włoszczowskiego. Jak sami przyznają,
takie wydarzenia są również ważne z ich
perspektywy, a to z kolei jeszcze bardziej
motywuje naszą organizację do działania.

Kielecka fundacja, a prowadzicie
dużo działań na terenie powiatu włoszczowskiego. Z czego to się bierze?
Paweł Kwietniewski: Włoszczowa to
moje rodzinne miasto. Tutaj się wychowałem i tu planuję wrócić już niebawem.
W każdej instytucji, w której pracowałem,
jak Świętokrzyski Urząd Wojewódzki czy
Fundacja Artwińskiego, staram się jak najwięcej działań kierować do powiatu włoszczowskiego. Taka jest też strategia naszej
fundacji - wspierać lokalne organizacje

i społeczników, którzy są blisko ludzi i pomagają im na wiele sposobów.
Jakie są źródła finansowania waszych działań?
Paweł Kwietniewski: Realizujemy wiele
zadań publicznych i korzystamy z dotacji
agencji rządowych oraz środków ministerialnych. Wspierają nas także partnerzy
prywatni oraz darczyńcy. Każdą złotówkę
wydajemy rzetelnie, kierując się zasadą, że
są to pieniądze, które mogą realnie wpłynąć
na wiele ważnych i pozytywnych zmian
w naszej najbliższej przestrzeni. Środki
finansowe, ale i sztab ludzi chętnych do
realizacji wielu cennych projektów to tak
naprawdę recepta na sukces. Wspieramy
wiele inicjatyw i rzetelnie informujemy, że
takie programy jak Świętokrzyski Fundusz
Lokalny istnieją i dają szansę rozwoju organizacjom naszego regionu.
Ile inicjatyw otrzymało wsparcie
w ostatniej edycji?
Paweł Kwietniewski: W ubiegłym roku
było to ponad 100 inicjatyw, z czego 16 na
łączną kwotę 72 tysięcy złotych realizowano na terenie powiatu włoszczowskiego.
Dbamy o to, aby utrzymać wysoki poziom
dofinansowania inicjatyw w danej strefie.
Wnioski sprawdzają niezależni eksperci,
którzy kierują się wieloma aspektami, oceniając poszczególne projekty. Taka liczba
realizowanych inicjatyw to wielkie wyzwanie dla mojego zespołu. Każdy wniosek
należy obiektywnie i rzetelnie sprawdzić,
a następnie go rozliczyć.
Czy będą kolejne działania w tym
roku w powiecie włoszczowskim?
Paweł Kwietniewski: Na bieżąco
sprawdzamy możliwość wnioskowania
o kolejne środki między innymi na stronach
rządowych. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcia naszych wniosków dotacyjnych.
Mam ogromną nadzieję, że uda się zaangażować w aktywne wsparcie seniorów,
organizacji pozarządowych i mieszkańców
powiatu. Cały czas prowadzimy działania
wspierające, na przykład przy tworzeniu
wniosków czy porad prawnych. Korzystają z nich również organizacje z terenu
powiatu włoszczowskiego. Aby szczerzej
zapoznać się z działalnością Fundacji Artwińskiego zapraszamy na naszą stronę
internetową: www.artwinski.org.pl oraz
Facebooka.
Dziękuję za rozmowę.
Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

W grudniu Paweł Kwietniewski zorganizował u nas pierwszy kongres organizacji pozarządowych.

Około 80 osób uczestniczyło w kongresie organizacji pozarządowych w gminie Kluczewsko.
Nr 36 marzec 2022
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REKLAMA

REKLAMA

Mieszkania w centrum Włoszczowy
Powierzchnia mieszkań: 65m2, 50m2, 45m2
Termin realizacji: IV kwartał 2022r./I kwartał 2023r.
Nr 36 marzec 2022

Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza
Dodatkowe informacje: tel. 660 370 441
17
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Bartłomiej Dorywalski pomógł w transporcie
z Ukrainy do Polski 11-latka chorego na raka
Rafał Banaszek

1

marca wieczorem, po długiej podróży z ogarniętego
wojną obwodu iwanofrankiwskiego na zachodzie
Ukrainy, dotarł bezpiecznie do Włoszczowy ze swoją
mamą 11-letni chłopiec chory onkologicznie.

Yurii – bo o nim mowa - to brat lekarza pracującego od dwóch lat na
Oddziale Wewnętrznym II włoszczowskiego szpitala - Liubomyra.
1 marca dotarł on szczęśliwie do Włoszczowy ze swoją mamą Roslaną ze wsi
Stebne (obwód iwanofrankiwski w Karpatach ukraińskich, 40 kilometrów od
granicy z Rumunią). Rodzinie Marotchak
pomógł poseł Bartłomiej Dorywalski.
Pod koniec lutego zwrócił się do mnie
z prośbą o pomoc dyrektor naszego szpitala. Opowiedział mi o bardzo trudnej
sytuacji brata jednego ze swoich lekarzy, 11-letniego chłopca, który mieszka
w okolicach Iwano-Frankiwska i leczy
się onkologicznie. Zwrócił się o pomoc
w przetransportowaniu go do Polski –
opowiada Dorywalski.
Poseł nie zastanawiał się nawet
chwili. Wykorzystując swoje znajomości skontaktował się z Kancelarią
Prezesa Rady Ministrów oraz konsulem
generalnym RP we Lwowie.

© Rafał Banaszek

Bartłomiej Dorywalski pomógł 11-letniemu chłopcu z Ukrainy, który choruje na raka.

Korzystając z okazji składam ogromne
podziękowania panu Emilowi Szerszeniowi - doradcy sekretarza stanu

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
pani Elizie Dzwonkiewicz - konsul
generalnej RP we Lwowie oraz panu

Mikołajowi Rychlikowi za nieocenioną
pomoc – mówi Bartłomiej Dorywalski.
Dzięki ich pomocy udało się wygospodarować dwa dodatkowe miejsca w specjalnym transporcie sanitarnym ze Lwowa
do granicy polsko-ukraińskiej.
Matka z chorym chłopcem, jak opowiada
poseł, najpierw musieli dotrzeć spod granicy z Rumunią do Lwowa, gdzie dowiózł
ich ojciec 11-latka, który niestety musiał
zostać w kraju ze swoim kolejnym synem,
żeby bronić ojczyzny.
Ze Lwowa do granicy polsko-ukraińskiej Yurii ze swoją mamą przyjechali
specjalnym transportem sanitarnym.
Z granicy w Korczowej odebrał swoją
rodzinę Liubomyr – lekarz ze szpitala
we Włoszczowie.
1 marca wieczorem, po przebyciu ponad 600 kilometrów i trwającej dobę
podróży, rodzina Marotchak dojechała
bezpiecznie do Włoszczowy.
W mieście powitał ich poseł Dorywalski i wręczył Yuriemu upominki, w tym
między innymi smartwatcha. Ukraińcy
zamieszkali w Domu Pomocy Społecznej, o co zadbał starosta włoszczowski
i dyrektor DPS.
25 lutego, z powodu wybuchu wojny na
Ukrainie, Yurii musiał zostać wypisany
ze szpitala w Kijowie, gdzie był leczony.
11-latka czeka dalsze leczenie onkologiczne
w naszym kraju.

Dwa domy kultury w powiecie włoszczowskim
otrzymały spore dotacje dzięki pomocy posła
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

121

tysięcy złotych dofinansowania otrzymał
Dom Kultury we Włoszczowie na zakup
systemu nagłośnienia sali kinowej, natomiast
110 tysięcy pozyskał Gminny Ośrodek Kultury
w Chlewicach na remont dachu i głównego wejścia.
Działania wspierał poseł Bartłomiej Dorywalski.
Obie dotacje pochodzą z rządowego programu „Infrastruktura domów kultury”,
nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Włoszczowska placówka dostała 121 tysięcy
na zakup systemu nagłośnienia liniowego sali
kinowo-widowiskowej. Nowoczesne nagłośnienie zastąpi ponad 20-letnie głośniki, które
znajdują się po bokach sceny.
Chcemy zakupić głośniki, które zapewnią
dobre wrażenia akustyczne i pełne pokrycie
dźwiękiem widowni – mówi Sylwester Kowalski, dyrektor Domu Kultury we Włoszczowie.
Nowe nagłośnienie ma być głównie wykorzystywane do koncertów biletowanych, jako profesjonalne nagłośnienie sceny. Cała inwestycja
ma kosztować 280 tysięcy złotych.
Mam nadzieję, że będzie to niesamowita
gratka dla audiofilów i podniesie jakość wydarzeń, które będą organizowane w naszym
Domu Kultury. Cieszę się, że mogłem wesprzeć
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działania pana dyrektora w tym zakresie –
podkreśla Bartłomiej Dorywalski.
Ale to nie jedyna placówka kultury w naszym powiecie, która otrzymała wsparcie,
dzięki pomocy posła. 110 tysięcy rządowych pieniędzy popłynie też do Chlewic na
remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury
oraz wejścia głównego.
W ramach inwestycji zostanie ocieplony
strop budynku, a przeciekający dach pokryty blachą, co – jak mówi wójt gminy
Andrzej Walasek - wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku w sezonie grzewczym, poprawi komfort lokalu
oraz jego zewnętrzny wizerunek.
Z kolei remont wejścia głównego będzie
polegał na wymianie drzwi oraz posadzki na
schodach i tarasie, co znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z usług
placówki. Wartość całego zadania ma wynieść
ponad 250 tysięcy złotych.

© Rafał Banaszek

Bartłomiej Dorywalski i Sylwester Kowalski pokazują stare nagłośnienie sali kinowej.

© Rafał Banaszek

W Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewicach zostanie wyremontowany dach, z czego cieszą się:
(od lewej) Zbigniew Krzysiek, Bartłomiej Dorywalski, Andrzej Walasek i Andrzej Jaworski.
Nr 36 marzec 2022
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Zabytkowa oficyna dworska w Moskorzewie i kościół
w Maluszynie zostaną wyremontowane. Pomógł poseł
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rafał Banaszek

752

tysiące złotych dofinansowania otrzymały
z budżetu państwa dwa zabytki w powiatach
włoszczowskim i radomszczańskim. O dotację zabiegał
w ministerstwie poseł Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy.

Chodzi o XIX-wieczny budynek oficyny
dworskiej w Moskorzewie, gdzie mają być
przeprowadzone prace konserwatorskie,
wymienione pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem oraz przemurowany komin. Dodajmy, że w budynku mieszka kilka rodzin.
Gmina Moskorzew otrzymała na tę inwestycję 262 tysiące złotych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Ochrona zabytków”.
Całe zadanie ma kosztować około 400 tysięcy.
Drugi zabytek to XVIII-wieczny kościół
parafialny pod wezwaniem świętego Mikołaja w Maluszynie (gmina Żytno) - niegdyś
leżący w granicach dekanatu kurzelowskiego.
Świątynia ta otrzymała z ministerstwa 490
tysięcy złotych dofinansowania na trzeci etap
remontu elewacji budynku.
O ten zabytek zabiegał u posła Dorywalskiego
pochodzący z Maluszyna historyk Łukasz Kopera, dyrektor szkoły w Komornikach. Jak
podkreśla Bartłomiej Dorywalski - doktorowi
Koperze - zasłużonemu dla naszej społeczności,
autorowi „Elementarza Młodego Patrioty” - nie
sposób było odmówić poselskiego wsparcia.

© Rafał Banaszek

Poseł Bartłomiej Dorywalski z wójtem Andrzejem Walaskiem przed budynkiem oficyny dworskiej.

Parafia Maluszyn wprawdzie leży poza
granicami ziemi świętokrzyskiej, ale jest jej
bliska kulturowo. Wystarczy wspomnieć, że
dawne wezwanie kościoła Świętego Krzyża
wskazuje na oddziaływanie na Maluszyn

benedyktynów z klasztoru na Świętym
Krzyżu. Tym bardziej dziękuję panu posłowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu za
uznanie dla tego faktu i wsparcie projektu
restauracji świątyni - mówi Łukasz Kopera.

Wizyta w Sejmie w pierwszy dzień wiosny. Bartłomiej
Dorywalski zaprosił młodzież do Warszawy
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

„

Bartłomiej
DORYWALSKI
Cieszę się że po raz kolejny mogłem wspierać
lokalne inicjatywy na
rzecz ochrony zabytków. Tym razem środki
zostaną przeznaczone
zarówno na obiekt sakralny, jak i będący
własnością naszego
lokalnego samorządu,
a ten z kolei będzie służył mieszkańcom gminy
Moskorzew, których nie
stać na własne lokum.
Po raz pierwszy moje
działania wykroczyły również poza teren
naszego województwa.

„

Razem z młodzieżą z zaproszenia
skorzystał dyrektor szkoły Marek Ledwoch oraz trzech nauczycieli: Kamila
Muszyńska, Cezary Świetlicki i Marcin
Drążyk. Wśród uczniów było też dwóch
obywateli Ukrainy.

Cieszę się, że młodzież przyjęła
moje zaproszenie i przybyła
do Sejmu. Młodzi ludzie mieli
okazję zapoznać się z tajnikami pracy poselskiej i zwiedzić
obiekty, które znali dotychczas
z telewizji. Zamiast pójścia na
wagary, pierwszy dzień wiosny
uczniowie spędzili w pożyteczny
sposób – mówił poseł Dorywalski.

© Bartłomiej Dorywalski

21 marca uczniowie i nauczyciele z „Czarnieckiego” zwiedzili Sejm, gdzie zaprosił ich poseł Bartłomiej Dorywalski.

Rafał Banaszek

54

-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół numer
2 imienia hetmana Stefana Czarnieckiego w pierwszym dniu
wiosny gościła w Sejmie. Zaprosił ich tam poseł Bartłomiej Dorywalski.
Nr 36 marzec 2022

Włoszczowianie zwiedzili budynek
Sejmu i poznali historię polskiego
parlamentaryzmu. Największe wrażenie – jak opowiadał poseł - zrobiła
na młodych ludziach sala plenarna,
którą uczniowie dotychczas znali jedynie z telewizji. Po wizycie w Sejmie
uczniowie „Czarnieckiego” obejrzeli
jeszcze Muzeum PRL i warszawską
starówkę.
Była to druga wycieczka dla młodzieży włoszczowskich szkół średnich,
zorganizowana przez Bartłomieja Dorywalskiego. Przypomnijmy, że pierwsza
miała miejsce w Mikołaja, 6 grudnia
zeszłego roku, gdzie z zaproszenia
posła skorzystała 53-osobowa grupa
uczniów i nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego.
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Szpital przestaje leczyć
chorych na Covid
Rafał Banaszek

O

d 22 marca Zespół
Opieki Zdrowotnej we
Włoszczowie nie świadczy
już opieki zdrowotnej na
oddziałach szpitalnych dla
pacjentów z podejrzeniem
zakażenia lub zarażonych
koronawirusem.
Decyzja ta spowodowana jest spadkiem liczby zakażeń w regionie. Wszystkie oddziały, poradnie specjalistyczne,
podstawowa opieka zdrowotna oraz
szpitalny oddział ratunkowy w pełni
funkcjonują i przyjmują pacjentów niezakażonych koronawirusem.
Jednocześnie włoszczowski szpital
informuje, że nadal prowadzi akcję
szczepień przeciw Covid-19 oraz
wykonuje testy w kierunku zakażenia
koronawirusem.

Pączki dla szpitala
od gospodyń ze Skociszew

© Starostwo Powiatowe

Władze samorządowe powiatu i gminy Włoszczowa przy symbolicznej mogile dowódców Armii Krajowej na placu kościelnym.

Pamiętali o Narodowym Dniu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych we Włoszczowie
Rafał Banaszek

W

© ZOZ Włoszczowa

KGW Skociszewy pamiętało o szpitalu.

Rafał Banaszek

Z

okazji tłustego czwartku
szpital we Włoszczowie
odwiedziły panie z Koła
Gospodyń Wiejskich
w Skociszewach, które
przygotowały pączki, oponki
i faworki dla pacjentów
i pracowników lecznicy.
Gospodynie przekazały wypieki na
ręce dyrektora placówki Rafała Krupy,
naczelnej pielęgniarki Elżbiety Benben
oraz pielęgniarek z oddziałów szpitalnych.

5,7 miliona złotych dla
powiatu na drogi
Rafał Banaszek

O

koło 5,7 miliona złotych
dotacji z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
otrzymał powiat włoszczowski
na przebudowę czterech dróg.

Chodzi o ponad 400 metrów drogi w Cieślach, 600 metrów w Skorkowie, kilometrowy
odcinek Wola Kuczkowska-Kuczków oraz około
900 metrów ulicy Ogrodowej we Włoszczowie
(od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do granicy administracyjnej miasta). To było jedno
z największych dofinansowań w województwie.
Umowę z wojewodą podpisano 22 marca.
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ładze samorządowe powiatu i gminy
Włoszczowa oraz środowiska
kombatanckie uczciły Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w mieście.
27 lutego w kościele pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
we Włoszczowie została odprawiona msza
święta w intencji żołnierzy niezłomnych,
a także mieszkańców ziemi włoszczowskiej
poległych w walkach o niepodległość oraz
pomordowanych i więzionych w okresie
sowieckiej okupacji i komunistycznego
zniewolenia.

Po mszy złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze w miejscach pamięci
znajdujących się na terenie miasta:
przy symbolicznej mogile dowódców
Armii Krajowej na placu kościelnym,
przed tablicą w hołdzie mieszkańcom
poległym w walkach o niepodległość
obok budynku starostwa oraz przy pomniku braterstwa broni Armii Krajowej

i Batalionów Chłopskich na Placu majora
Mieczysława Tarchalskiego.
Z kolei 1 marca Starostwo Powiatowe we
Włoszczowie zaprosiło uczniów ze szkół ponadpodstawowych, które prowadzi powiat,
na projekcję filmu „Wyklęty” w reżyserii
Konrada Łęckiego. Seans odbył się w kinie
Muza. Został poprzedzony wystąpieniem
regionalisty i pasjonata historii, byłego
burmistrza Włoszczowy - Pawła Ameryka,
który podzielił się ze zgromadzonymi swoją
wiedzą na temat żołnierzy wyklętych,
działających na terenie naszego powiatu.
Po filmie młodzież ze szkół średnich
mogła odwiedzić stoisko w Domu Kultury
przygotowane przez X Świętokrzyską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej.

180 osób pobiegło tropem wilczym w Olesznie.
Była to druga taka impreza w gminie Krasocin
Rafał Banaszek

6

marca Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności
Lokalnej Olcha już po raz drugi zorganizowali wspólnie
wydarzenie patriotyczno-sportowe pod nazwą
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
W imprezie wzięło udział około 180 osób.

© ZPO Oleszno

Uczestnicy biegu tropem wilczym w Olesznie z wicestarostą Łukaszem Karpińskim.

Na znak solidarności z narodem ukraińskim uroczystość rozpoczęto od odśpiewania
hymnu Polski oraz wysłuchania hymnu
Ukrainy. Następnie uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny upamiętniający żołnierzy polskiego podziemia
antykomunistycznego.
Po akademii przedstawiciele społeczności Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej wraz z zaproszonymi gośćmi udali
się pod tablicę pamięci AK, gdzie zapalili
znicze i złożyli kwiaty.
Ostatnim puntem był bieg patriotyczny.
Biegacze ubrani w koszulki upamiętniające postacie żołnierzy wyklętych ruszyli
w trasę o długości 1963 metrów. Zorganizowano też biegi dla najmłodszych, na
krótszych dystansach - 400 i 800 metrów.
Na mecie na każdego uczestnika czekał
okolicznościowy medal oraz poczęstunek
- kiełbasa z grilla, kawa i herbata.
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Koncert orkiestr dętych dla Ukrainy. Wielka muzyczna
manifestacja solidarności na Placu Wolności we Włoszczowie
Rafał Banaszek

O

siem orkiestr dętych z powiatu włoszczowskiego i ościennych
zagrało wspólnie dla walczącej Ukrainy. Ten piękny gest
muzyczny był manifestacją solidarności naszych artystów
z narodem ukraińskim i chęcią niesienia pomocy potrzebującym.
Wydarzenie muzyczne odbyło się 19
marca we włoszczowskim rynku na
Placu Wolności.
Wystąpiły młodzieżowe orkiestry dęte
ochotniczych straży pożarnych z Konieczna,
Krasocina, Oleszna, Dobromierza, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu Kultury we
Włoszczowie, Big Band oraz gościnnie orkiestry z gminy Żytno i Zakrzowa.
Usłyszeliśmy hymny narodowe Ukrainy i Polski. Orkiestry zakończyły wspólny
występ utworem pod wymownym tytułem
„Modlitwa o Pokój”.
W happeningu wzięli też udział harcerze z Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego oraz wolontariusze z Fundacji
Jesteśmy Blisko, którzy zbierali datki do
puszek dla potrzebujących.
Dziękujemy za ten niezwykły gest
muzyczny, wielkie serce, zaangażowanie i poświęcony czas - podkreślali
organizatorzy.

© DK Włoszczowa

Tak młodzi muzycy i harcerze oddali hołd walczącej Ukrainie na Placu Wolności we Włoszczowie.

Harcerze odsłonili wyremontowany
pomnik przy ulicy Wiśniowej w mieście
Rafał Banaszek
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lutego odsłonięto wyremontowany pomnik
w hołdzie poległym harcerzom przy ulicy
Wiśniowej obok Domu Kultury. Nie zabrakło
gestów solidarności z narodem ukraińskim.
W niebo poszybowały żółte i niebieskie balony.
Uroczystości rozpoczęły się odegraniem hymnów Polski, a następnie
Ukrainy. Następnie w niebo poszybowały balony w barwach narodowych
Ukrainy. Pomnik poświęcił dziekan
dekanatu włoszczowskiego, ksiądz
prałat Zygmunt Pawlik.
Harcerze odebrali gratulacje od komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP
Tomasza Rejmera, starosty Dariusza Czechowskiego oraz burmistrza Grzegorza

Dziubka. Druhowie z kolei podziękowali
firmom i sponsorom za pomoc w renowacji pomnika.
Następnie delegacje złożyły wiązanki
kwiatów. Uroczystości uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu Kultury
pod kierunkiem Michała Dudkiewicza.
Na zakończenie kino Muza przygotowało dla druhów seans filmowy, a na
zaproszonych gości czekała grochówka
z polowej kuchni.

© UG Włoszczowa

Harcerze odsłonili swój pomnik z lokalnymi władzami gminy i powiatu.
Nr 36 marzec 2022
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Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Gmina Krasocin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”,
który ﬁnansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu : 435.300,00 zł
Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu
codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Uczestnikami Programu są:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
a) znacznym
b) umiarkowanym
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych

Program ,,Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie
informuje, iż
w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 57.600,00 zł z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, po
podpisaniu w dniu 17 lutego 2022r. przez Wójta Gminy Krasocin Ireneusza
Gliścińskiego i Skarbnika Gminy Dorotę Jackiewicz umowy z Wojewodą
Świętokrzyskim, będzie realizował dla mieszkańców Gminy Krasocin
wsparcie w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby
z niepełnosprawnościami w ramach pobytu dziennego.
Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez
wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować
będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki
wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli
wykonywać swoich obowiązków.
WAŻNE! Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji
i opieki wytchnieniowej.
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Powiat przygotował 200 miejsc noclegowych dla
uchodźców z Ukrainy na hali Powiatowego Centrum
Rafał Banaszek

W

związku z zapowiedzią dużej fali uchodźców
w naszym kraju powiat włoszczowski przygotował
około 200 miejsc przy ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie,
gdzie osoby te znajdą czasowe zakwaterowanie i wyżywienie.
Baza noclegowa znajduje się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym.
Pobyt Ukraińców zostanie częściowo sfinansowany z budżetu państwa, który ma
przekazać 40 złotych dziennie (około 1200
złotych miesięcznie) na jedną osobę przez
okres dwóch pierwszych miesięcy. Ta
kwota – jak twierdzi starosta włoszczowski – powinna wystarczyć na wyżywienie.
Obywatele Ukrainy będą mieli zapewnione posiłki, które przygotuje dla
nich po kosztach kuchnia internatu
naszej szkoły, która jest po sąsiedzku.
Wojewoda świętokrzyski zapewnił

łóżka, pościel i poduszki – opowiadał
Dariusz Czechowski.
Resztę kosztów (prąd, woda, ścieki,
śmieci i inne) będzie musiał pokryć prawdopodobnie samorząd. Na czas pobytu
uchodźców hala Powiatowego Centrum
Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie
ma być wyłączona z użytkowania.
Zgodnie z przyjętą 8 marca przez Sejm specustawą obywatele Ukrainy będą mogli przebywać
w naszym kraju przez 18 miesięcy. Hala PCK-R
będzie raczej czasowym miejscem ich pobytu
w mieście, gdyż trudno sobie wyobrazić, żeby
stanowiła miejsce zamieszkania dla wielu rodzin .

© Starostwo Powiatowe

W tym budynku przy ulicy Koniecpolskiej przygotowano 200 miejsc dla uchodźców.

Starosta odwiedził najliczniejszą grupę
Ukraińców w hotelu Camelia. Dostarczył leki
Rafał Banaszek

11

marca 54-osobową grupę matek z dziećmi
i osób starszych z Ukrainy odwiedził
w hotelu Camelia w Lubachowach starosta
włoszczowski. Wykupił leki dla wszystkich
potrzebujących. Uchodźcy szukają obecnie
mieszkań do wynajęcia za odpłatnością.

Dariuszowi Czechowskiemu towarzyszyła
członek Zarządu Małgorzata Gusta. Władze

powiatu spotkały się z właścicielką hotelu
Anetą Żmudą, która zapewniła dach nad

głową dla ponad 50 osób z Winnicy. To
najliczniejsza grupa z Ukrainy, która 6
marca dotarła do powiatu włoszczowskiego
i przebywała w jednym miejscu.
Oprócz noclegu uchodźcy mają zapewnione trzy posiłki dziennie. Bardzo sobie
chwalą warunki lokalowe w Camelii. Jak
się dowiedzieliśmy, pomagają w hotelowej
kuchni, poznają teren gminy Moskorzew,
uczestniczą w wycieczkach. A nawet podjęły
ostatnio pracę w okolicy. Osoby te gościły
też na imprezie powiatowej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet we Włoszczowie.

W Camelii goście zza wschodniej granicy
mieli pierwotnie przebywać do 21 marca,
ale właścicielka przedłużyła im pobyt.
Część Ukraińców opuściła już hotel, gdyż
władzom powiatu udało się dla nich znaleźć nowe lokum. Przybywają nowe osoby
- 25 marca w Camelii mieszkała ponad
50-osobowa grupa nie tylko z Winnicy.
Właścicielka lokalu zwraca się z prośbą
o wskazanie mieszkań do wynajęcia na
terenie gminy Moskorzew i okolicy. Jak
podkreśla, wynajmujący będą sami opłacać
czynsz i rachunki.
W poszukiwanie mieszkań i domów do
wynajęcia za odpłatnością włączyła się także
Fundacja Jesteśmy Blisko z Włoszczowy,
która otoczyła już opieką ponad 60 osób.
Można w tej sprawie dzwonić na numery
telefonów: 41 388 11 21, 506 005 121 lub
41 388 10 70 i 506 005 203.

© Rafał Banaszek

11 marca najliczniejszą grupę Ukraińców odwiedziły w hotelu Camelia w Lubachowach władze powiatu włoszczowskiego. Starosta zakupił leki dla potrzebujących.
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22 marca młodzież z Ukrainy rozpoczęła naukę
w "Sikorskim". Główny nacisk na język polski

22

Rafał Banaszek

marca odbyły się pierwsze zajęcia dla uczniów
z Ukrainy w I Liceum Ogólnokształcącym imienia
generała Władysława Sikorskiego. Chęć nauki wyraziło 16
osób. Nawet dorośli chcą się uczyć naszego języka.

© Rafał Banaszek

14 marca we włoszczowskim liceum gościła młodzież z Ukrainy, która chce kontynuować naukę w szkołach średnich w naszym mieście.

21 marca, w pierwszym dniu wiosny,
odbyło się drugie spotkanie w sprawie zorganizowania we włoszczowskim liceum tak
zwanego oddziału przygotowawczego dla
ukraińskiej młodzieży. Chęć nauki wyraziło
wstępnie 16 osób. Plan zajęć przedstawiła
dyrektor szkoły Bożena Kaczor.
Dla ukraińskich uczniów przewidziano
dziennie po 5-6 godzin lekcyjnych (w sumie 26 godzin tygodniowo). Uczą się języka polskiego, na który ma być położony
szczególny nacisk, angielskiego, matematyki, informatyki, wychowania fizycznego,
a także biologii i chemii, geografii i fizyki,
historii i wiedzy o społeczeństwie (co drugi
tydzień). Zajęcia prowadzą nauczyciele
z liceum, a tłumaczem jest pani Julia nauczycielka historii z Ukrainy.
Obecny na spotkaniu starosta włoszczowski
Dariusz Czechowski zadeklarował też pomoc
w znalezieniu pracy dla chętnych - w tym celu
- jak poinformował - należy zarejestrować się
jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie
Pracy, a wcześniej uzyskać numer PESEL.
Było to drugie spotkanie z ukraińską
młodzieżą, która chce kontynuować naukę w szkołach średnich we Włoszczowie.
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło
się 14 marca. Do liceum przybyło kilkunastu
młodych ludzi z klas 8-11 oraz kilku nauczycieli, którzy zamieszkali na terenie powiatu
włoszczowskiego. Przyjechali oni z Winnicy,
Żytomierza, Białej Cerkwi, Zaporoża, Krzywego Rogu i Chmielnickiego.

Szturm na stacje paliw i banki we Włoszczowie.
Zabrakło ropy i pieniędzy. Ludzie wpadli w panikę
Rafał Banaszek

T

uż po wybuchu wojny na Ukrainie mieszkańcy
powiatu włoszczowskiego wpadli w panikę
i zaczęli robić wielkie zapasy. Na stacjach paliw
w mieście i na wsiach zabrakło ropy, a w bankach
i bankomatach pieniędzy!

Już 24 lutego po południu otrzymaliśmy pierwsze sygnały, że we Włoszczowie nigdzie nie można kupić oleju
napędowego na stacjach. Tworzyły
się gigantyczne kolejki do CPN-ów.
Ludzie w panice zaczęli wykupywać
paliwo na zapas.
Jak się dowiedzieliśmy, niektórzy
przyjeżdżali nawet beczkowozami,
żeby zatankować. Tego nie wytrzymały
dystrybutory na stacjach benzynowych.
24 lutego późnym popołudniem nie
można było dostać ropy między innymi
we Włoszczowie i Krasocinie oraz wielu
innych miejscach.
Szturm ludzi ruszył też na banki
i bankomaty w mieście. Ludzie zaczęli na potęgę wyciągać pieniądze
z kont. Pod bankami i bankomatami
tworzyły się bardzo długie kolejki, co
szybko doprowadziło do braku gotówki
w większości placówek.
Nr 36 marzec 2022

Oblężenie nie ustało też drugiego dnia.
25 lutego ulica Jędrzejowska (droga
wojewódzka 742) we Włoszczowie
zakorkowała się w godzinach przedpołudniowych. Powód? Długa kolejka
aut i ciągników do jedynej w mieście
stacji Orlen.
Tutaj, jak się dowiedzieliśmy od
pracowników, rano była dostępna tylko
najdroższa benzyna 98 i nikt nie był
w stanie powiedzieć, kiedy dojedzie
cysterna z olejem napędowym.
Mimo to było tak duże zainteresowanie benzyną, że trzeba było wprowadzić
limity dla kupujących – 50 litrów i tylko
do baku auta. Ponieważ w mieście nie
można było nigdzie kupić ropy, ludzie
zaczęli szukać na własną rękę stacji
w okolicznych miejscowościach. Kierowcy bardzo się denerwowali. Sytuacja
uspokoiła się i wróciła do normy dopiero
następnego dnia.

© Rafał Banaszek

25 lutego ulica Jędrzejowska we Włoszczowie zakorkowała się przed południem.

© Rafał Banaszek

Na jedynej w mieście stacji Orlen brakło oleju napędowego i benzyny 95.
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rozmaitości
Krzyżówka nr 35

Poezja czasów wojny
Pytania

1

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

1. O jakim telefonie jest najnowszy spektakl
Grupy teatralnej Proscenium II z Włoszczowy,
którego premiera odbyła się 11 marca?
2. Jakie koło gospodyń wiejskich przywiozło w tłusty czwartek pączki dla pracowników włoszczowskiego szpitala?
3. W jakiej miejscowości niedaleko
Moskorzewa 3 marca 2012 roku miała
miejsce wielka katastrofa kolejowa?
4. Jaką pierwszą bajkę w języku ukraińskim wyświetliło kino Muza 20 marca?
5. Jaki kandydat na prezydenta Polski
odwiedził Włoszczowę 18 marca 2015
roku podczas kampanii wyborczej?
6. Jakie popularne kwiatki wręczyli
z okazji Dnia Kobiet swoimi koleżankom
z włoszczowskiego Klubu Seniora Stanisław Bomba i Leszek Gawron?
7. Miasto w obwodzie winnickim na
Ukrainie, z którym powiat włoszczowski
utrzymywał relacje partnerskie w ubiegłych kadencjach.
8. Jaki ogólnopolski dzień obchodzony
był 11 marca?

Z w yc ięzca krzyżówki nr 34

Imprezy
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08.04 WŁOSZCZOWA

Konkursy wielkanocne
na stroik i palmę

© Rafał Banaszek

Bogdan STACHURSKI z Włoszczowy odgadł prawidłowo hasło krzyżówki w lutowym numerze,
które brzmiało: UKRAINA. Został wylosowany spośród dwóch czytelników, którzy nadesłali
właściwe odpowiedzi. Druga osoba to Ewa Napora. Dziękujemy i gratulujemy.

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,
w związku ze zbliżającymi się Świętami
Wielkiej Nocy, zaprasza koła gospodyń
wiejskich i stowarzyszenia do udziału w powiatowym konkursie na najpiękniejszy stroik
wielkanocny w koszyczku. Dzieci ze szkół
podstawowych mogą z kolei wziąć udział
w konkursie na najładniejszą pisankę. Prace
konkursowe wraz z wypełnionymi kartami
zgłoszenia (dostępne na stronie internetowej: www.powiat-wloszczowa.pl) należy
dostarczyć do Biura Podawczego starostwa
w terminie do 7 kwietnia do godziny 15.30.
Rozstrzygnięcie obu konkursów i ogłoszenie
wyników planowane jest 8 kwietnia.

Kącik Kulinarny

Dzierzgowski żurek

Przepis
Agnieszki GOŁUCH
z Koła Gospodyń
Wiejskich
w Dzierzgowie
ZAK WAS
Składniki: 0,7 litra przegotowanej, wystudzonej wody, 1
szklanka mąki żytniej razowej, 4 ząbki czosnku, 3 ziarenka
ziela angielskiego, 2 liście laurowe, piętka (kromka) chleba
razowego. Wykonanie: Do glinianego naczynia-żuroczka lub słoika wlewamy letnią wodę, wsypujemy mąkę
i dobrze mieszamy. Następnie dodajemy
przyprawy i piętkę chleba, przykrywamy
naczynie gazą lub ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 4-5 dni.
ŻU R E K
Składniki (na 10 porcji): 0,5 kg żeberek, 3 marchewki, 2 pietruszki, połówka
małego selera, 2 małe cebule opalone na ogniu, 3 ząbki
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Nie dla wojny
Nie dla wojny, nie dla zła
Krzyczy ciągle dusza ma!
Krzyczą matki,
TERESA
Krzyczą dzieci
OSTROWSKA
Pokój niech nam
Znów zaświeci.
Stop dla wojen! Stop dla zła!
Niech pokoju wróci czas.
Życie silniejsze od śmierci
Dobro lepsze jest od zła
Więc uciszmy już nienawiść
Niechaj pokój wiecznie trwa!
Nowe Termopile
I znowu nowe Termopile
Kamień Syzyfa w dół się toczy
Znów giną chłopcy, giną dzieci
Kobiety wypłakują oczy.
Miasta co z trudem budowano
Dzisiaj zamienia się w ruiny!
To są owoce nienawiści
A cierpią ci co są bez winy!
To grzech Adama wciąż nas toczy
Miejsce gdzie nie ma przebaczenia!
Powiedzieć dość – nikt nie potrafi
Więc piekłem nam się staje ziemia.
Ja mam dwadzieścia lat
Ja mam dwadzieścia lat
Ty masz dwadzieścia lat
A w głowie marzeń moc.
Spełniły by się wszystkie
Gdyby nie wojny „noc”.
Ja mam dwadzieścia lat
Ty masz dwadzieścia lat
Celować mam do ciebie!
I może już za chwilę
Ktoś z nas się znajdzie w niebie.
Opuści piekło ziemi
Stanie przed tronem Boga
A Pan mu powie: Synu
Niech cię już minie trwoga.
Bo tu już nie ma wojny
Lecz tylko ukojenie.
Miłość i wieczne szczęście
Spełniło się marzenie.
Tak bardzo cierpisz Ukraino

czosnku, 3 liście laurowe, 6 ziarenek ziela angielskiego, 10 ziarenek pieprzu czarnego, kilka suszonych
borowików, 1 łyżka chrzanu, 0,5 litra zakwasu, 2 łyżki
majeranku, 20 dag boczku surowego wędzonego, 10
białych surowych kiełbasek, 10 jajek ugotowanych na
twardo, sól i pieprz do smaku. Wykonanie: Warzywa
obieramy i myjemy, żeberka kroimy na kawałki, grzyby
płuczemy. Następnie do garnka wkładamy żeberka,
wlewamy 4 litry wody, gotujemy i zbieramy szumowiny.
Następnie dodajemy warzywa, grzyby, przyprawy, sól.
Gotujemy do miękkości żeberka i warzywa. Przecedzamy, aby pozostał czysty wywar. Do wywaru dodajmy pół
litra zakwasu i gotujemy. Doprawiamy 1 łyżką chrzanu,
potartym w dłoniach majerankiem, solą i pieprzem do
smaku. Gotujemy na małym ogniu 10 minut. Następnie
kroimy w kostkę boczek, przesmażamy i dodajemy do
zupy. Białą kiełbasę nakłuwamy wykałaczką, układamy
w naczyniu żaroodpornym i wstawiamy do piekarnika
na 30 minut w temperaturze 200oC. Wytopiony tłuszcz
możemy dodać do żurku, a kiełbaski kroimy na mniejsze kawałki. Do żurku można też dodać mięso z obranych żeberek. Na talerzu układamy po dwie połówki
jajka, kilka kawałków pieczonej kiełbasy i zalewamy
przygotowanym żurkiem.

Tak bardzo cierpisz, Ukraino
Bestialskie zbrodnie
Z ręki wroga
Co z brutalności
CZESŁAW
Swej zasłynął
SYREK
Na wielu już historii drogach.
On całą mocą swej potęgi
Gotów mordować swoich braci
Powinien dostać ostre cięgi
Jak znani z dziejów ziemskich kaci.
Szaleniec! Na umyśle chory!
Co swych rodaków kłamstwem karmi
Przez długie lata do tej pory
Do wielu zbrodni użył armii.
Podajmy rękę Ukrainie
By tych najsłabszych uratować
Wszak Polska z gościnności słynie
Żeby przetrwali, pod dach schować.
A tych, co walczą o swą ziemię
Gotowych ginąć dla Ojczyzny
Wspierajmy czynnie dzielne plemię
By mniej bolały rany i blizny.
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