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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozliczenie finansowe
Podejmowanie działalności gospodarczej
(w tym do 29 roku życia)
Limit środków na Ilość wybranych
działanie
wniosków

Kwota przyznanych
dotacji

Liczba podpisanych
umów

Kwota z podpisanych Kwota wypłaconych
umów
środków przez

819 176,00 zł
Stosunek kwoty
wypłaconej do
przyznanej

2 300 000 zł

23

2 297 960,00 zł

20

1 997 960,00zł

35,64 %
Stosunek kwoty
wypłaconej do limitu
dostępnych środków
35,61 %

Limit środków na Ilość wybranych
działanie
wniosków
2 200 000,00

13

Limit środków na Kwota, na którą
działanie
zostały podpisane
umowy z
Samorządem
Województwa
1 500 000,00 zł
300 000,00 zł

Limit środków na
działanie

300 000,000

Limit środków na
działanie
2 250 000,00 zł

Rozwój działalności gospodarczej
Kwota
Liczba
przyznanych
podpisanych
umów
dotacji
2 305 076, 75 zł
0

Granty
Kwota, na którą
Liczba
podpisanych umów zostały podpisane
umowy z
z grantobiorcami
beneficjentami
7

Kwota, na którą
zostały podpisane
umowy z
Samorządem
Województwa
100 000,00 zł

300 000,00 zł

Projekty własne
Liczba umów
podpisanych z
Samorządem
Województwa
2

www.lgd-region-wloszczowa.pl

Kwota
wypłaconych
środków
0

Kwota
wypłaconych
środków przez
Urząd
Marszałkowski
109 110,00 zł

Kwota
wypłacona
przez LGD

0 zł

Kwota wypłaconych
środków

Stosunek środków
wypłaconych do
limitu środków na
działanie

36 370,00

12,12%

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
Ilość wybranych
Liczba
Kwota
podpisanych
wniosków
przyznanych
dotacji
umów
11
2 249 981,13 zł
11

Stan na 20 września 2017 r.

2

Kwota z
podpisanych
umów
0

Kwota z
podpisanych
umów
2 248 934,00 zł

Kwota
środków
wypłaconych
0 zł

Informacje o projekcie grantowym
19 września 7 beneﬁcjentów podpisało umowy na realizację grantów w ramach projektu grantowego „Wspieramy rozwój organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych”. Właśnie tego
projektu dotyczył Konkurs 1/2017/G
przeprowadzony od 20 marca 2017
roku do 3 kwietnia 2017. Limit środ-

baw z dziećmi zostaną zatrudnieni
animatorzy, a spotkania z osobami
dorosłymi będą uatrakcyjnione wykładami prelegentów na temat zdrowego odżywiania. W ramach grantu
zostaną także zorganizowane wycieczki dla młodych czytelników i ich opiekunów (do Jura Parku w Bałtowie i Eu-

ków przeznaczonych na konkurs wynosił 300 000 zł. W ramach konkursu
można było składać wnioski zakładające rozwój grup nieformalnych i organizacji pozarządowych poprzez organizację konferencji, szkoleń, spotkań,
festynów, akcji społecznych itp. oraz
zakup środków trwałych. Złożonych
zostało 20 wniosków. Poniżej krótki
opis 7 projektów, który otrzymały doﬁnansowanie:
Wniosek nr 1/1/2017/G
Wnioskodawca: Teresa Ostrowska
Tytuł projektu: Wydanie i promocja książki pt. „Warzywa z zagrody
babci i dziadka”
Kwota doﬁnansowania projektu:
45 000,00 zł
Cel projektu:
Celem projektu jest wydanie książki pt.: „Warzywa z zagrody babci
i dziadka” . Następnie zorganizowane
zostaną spotkania promocyjne połączone z konkursami recytatorskimi,
ilustratorskimi, lekcjami biblioﬁlskimi
itp. Wydarzenia te będą miały miejsce
w bibliotekach, szkołach, przedszkolach, domach kultury i świetlicach
wiejskich. Do przeprowadzenia za-

ropejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie).
Wniosek nr 6/1/2017/G
Wnioskodawca: Uczniowski Klub
Sportowy „UNION” z Włoszczowy
Tytuł projektu: „Siła i sylwetka” –
poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD poprzez uruchomienie nowych
stanowisk kształtujących siłę mięśni
i korygujące złe nawyki postawy.
Kwota doﬁnansowania projektu:
45 000,00 zł
Cel projektu: W ramach projektu
zostanie utworzona siłownia zewnętrzna z ośmioma urządzeniami na placu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 im. Stanisława Staszica we
Włoszczowie. Pięć spośród tych urządzeń będzie nowością na terenie miasta Włoszczowa. Uroczyste otwarcie
siłowni nastąpi podczas festynu prozdrowotnego. Kolejnym elementem
projektu będzie integracyjny wyjazd młodzieży uzdolnionej z miejscowych gimnazjów i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie nad morze.
Wniosek 8/1/2017/G
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż
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Pożarna w Dobromierzu
Tytuł projektu: Gra
i granie
Kwota doﬁnansowania projektu:
45 000,00 zł
Cel projektu: W ramach projektu
zakupionych będzie 6 instrumentów
dla nowych członków orkiestry. Dla
obecnych i nowych członków orkiestry dętej w Dobromierzu przeprowadzone zostanie 216 godzin warsztatów muzycznych. Bene icjent przewiduje także zakup zestawu do gry
BOCCIA, a także zorganizowanie
rozgrywek międzyszkolnych w tę
właśnie grę.
Wniosek nr 11/1/2017/G
Wnioskodawca: Fundacja „Jesteśmy Blisko” z Włoszczowy
Tytuł projektu: Organizacja trzydniowych warsztatów dla wolontariuszy
w ramach Akademii Młodzieżowego
Wolontariatu oraz Pikniku z okazji Dnia
Solidarności Międzypokoleniowej.
Kwota doﬁnansowania projektu:
31 090,00 zł
Cel projektu: Głównym celem
projektu jest aktywizacja młodzieży, zachęcenie ich do pracy nad sobą
oraz wzmocnienie ich zaangażowania
w życie społeczności lokalnej poprzez
organizację trzydniowych warsztatów
dla grupy 24 osób w wieku 16-20 lat
w ramach Akademii Wolontariatu.
Podsumowaniem wiedzy zdobytej
w trakcie warsztatów będzie organizacja Włoszczowskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej.
Wniosek 13/1/2017/G
Wnioskodawca: Stowarzyszenie
Rozwoju Lokalnego „Nasze Miejsce”
ze Szczepocic Rządowych
Tytuł projektu: Warsztaty – Przysposobienie obronne.
Kwota doﬁnansowania: 44 720,00
Cel projektu: Celem projektu jest
przeszkolenie praktyczne mieszkańców w szczególności młodzieży, z zakresu strzelectwa, taktyki wojskowej,
terenoznawstwa, pierwszej pomocy
oraz obsługi wiatrówki i markera do
paintballa. W ramach zadania zostaną
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zorganizowane warsztaty integracyjne, zakończone 3 dniowym
biwakiem oraz zawodami strzeleckimi wraz
z festynem.
Wniosek 9/1/2017/G
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż
Pożarna z Woli Jedlińskiej
Tytuł projektu: Festyn Rodzinny
„Rozpoczynamy wakacje”
Kwota doﬁnansowania projektu:
44 190,00 zł
Cel projektu: W ramach zadania zorganizowany zostanie festyn
rodzinny na rozpoczęcie wakacji.,
a także zakupiona będzie scena estradowa. W organizację imprezy zaangażowana będzie lokalna społeczność. Wydarzenie uświetni występ
Teatru Picollo oraz zespołów artystycznych.
Wniosek 2/1/2017/G
Wnioskodawca: Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno
Tytuł projektu: „Tysiąc twarzy
wolontariatu”
Kwota doﬁnansowania projektu:
45 000,00 zł
Cel projektu: Operacja pn. „Tysiąc
twarzy wolontariatu”, zakłada zaangażowanie 60 uczestników w organizację oraz promocję idei wolontariatu
na obszarze działania Lokalnej Grupy
Działania „Region Włoszczowski”. Do

projektu zrekrutowani zostaną uczestnicy w trzech kategoriach wiekowych:
dzieci, młodzież a także osoby dorosłe,
którzy wezmą udział w warsztatach
i szkoleniach przygotowujących do
świadomego wykonywania zadań wolontariackich. Projekt zakłada utworzenie „Mobilnego Centrum Wolontariatu”, a także aktywny udział uczestników projektu w organizację wydarzeń kulturalnych w regionie.

Projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Kolejny etap realizacji projektu
„LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” już za nami. 11 września
2017 roku dziesięciu beneﬁcjentów
podpisało umowy na realizację swoich projektów. Dzięki temu możliwe
było uruchomienie działalności gospodarczych oferujących między innymi:

usługi serwisu komputerowego, usługi wulkanizacyjne, wynajem obiektu magazynowego, usługi sprzątania,
usługi, remontowo-budowlane, usługi instalacyjne wodno-kanalizacyjne,
usługi budowlane z zakresu tynkowania i ocieplania budynków oraz usługi
kucharskie u klienta. Ponadto dzięki

realizacji projektu powstał sklep internetowy z artykułami dziecięcymi oraz
pole paintballowe.
Celem głównym projektu jest pobudzanie przedsiębiorczości poprzez
zwiększenie ilości mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz
przez osoby odchodzące
z rolnictwa na obszarze
gmin województwa świętokrzyskiego, w wieku
powyżej 30 lat.

Projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” jest
realizowany na podstawie umowy
zawartej z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Kielcach, pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej w ramach
RPOWŚ na lata 2014-2020
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Wyjazd edukacyjny do Kompleksu
„Świętokrzyska Polana”
gły dowiedzieć się między innymi jak
mieszkał Henryk Sienkiewicz w Ob-

Ponad 500 gatunków zwierząt, 13
biotopów z całego świata, park miniatur oraz Dąb Bartek, to tylko część
atrakcji, jakie mieli okazję zobaczyć
uczestnicy Projektu „Stopień Wyżej”
podczas sobotniego wyjazdu do miejscowości Chrusty koło Zagnańska.
Dzieci uczestniczące w „Akademii
Twórczego Juniora” – części wspomnianego wyżej projektu, w dniu 23
września odwiedziły kompleks Świę-

Łodzik – prehistoryczny mięczak,
który obecnie można spotkać tylko
w jednym miejscu na świecie – u wybrzeży Japonii,
Ustniczek cesarski – u tego gatunku ryb występuje zjawisko zamiany
płci,
Arowana Azjatycka – Samiec tego
gatunku opiekuje się narybkiem przez

lęgorku oraz jak funkcjonował zakład
hutniczy w Maleńcu.
Następnym punktem wycieczki
było odwiedzenie Oceaniki - zespołu wielkoformatowych akwariów. Ta
wyjątkowa ekspozycja prezentuje najrzadsze ryby świata, którym odtworzone zostały naturalne warunki życia.
W niektórych akwariach znajdują się

tokrzyska Polana. Pierwszym punktem
wyjazdu było zwiedzanie parku 20
miniatur zabytków z obszaru naszego
województwa. Dzięki nowoczesnej
technologii e-przewodnika dzieci mo-

okazy, które można podziwiać jedynie
w zbiornikach akwarystycznych. Uwagę uczestników wycieczki wzbudziły
między innymi:
Wielopłetwiec senegalski -nazwę
ryba ta zawdzięcza płetwie grzbietowej, która składa się z 8-11 części.
Ryba ta potraﬁ aktywnie poruszać się
po lądzie,
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około 3 miesiące, dopóki nie zacznie
on samodzielnie pływać. Jest to ryba
uznawana za talizman szczęścia w interesach, przez co ceny tych ryb osiągają ogromne wartości.
Zwiedzanie kompleksu Świętokrzyska Polana zakończyło się warsztatami plastycznymi oraz odwiedzeniem „Brzozowej Zagrody”.

Wycieczka w okolice Zagnańska nie mogła ominąć Dębu Bartka,
najstarszego i największego drzewa
w Polsce.
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Konferencja w Szczepocicach Rządowych
W dniach 16 – 17
września 2017 roku
w Szczepocicach Rządowych w Gminie Radomsko, odbyła się konferencja w ramach projektu własnego „Promocja obszaru
LGD”, pn. Konferencja - kreowanie produktu turystycznego na ob-

szarze LGD. Głównym celem konferencji był wzrost świadomości
mieszkańców na temat walorów
naturalnych, historycznych i kulturalnych związanych z regionem
Gminy Radomsko – obszar działania LGD. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gmin, lokal-

nych organizacji turystycznych i innych podmiotów zainteresowanych
rozwojem branży turystycznej.
Zajęcia warsztatowe uczyły zebranych, w jaki sposób należy promować swoją małą ojczyznę oraz jak
rozumieć pojęcie produkt lokalny.

Otwarcie boiska w Radziechowicach Drugich
1 października bieżącego roku
nastąpiło uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego
w miejscowości Radziechowice
Drugie. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu Lokalnej
Grupy Działania „Region Włoszczowski”, która udzieliła dotacji
ﬁnansowej dla Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Ładzice.
Organizacja ta złożyła wniosek
o przyznanie pomocy w 2016 roku,
w ramach Konkursu „ Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna”.
Kwota udzielonej dotacji wynosiła
204 550,00 zł.
Gratulujemy
organizatorom
wspaniałej uroczystości, oryginal-

nej części artystycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży. Pani wójt
Wioletta Pichit podejmuje wiele
działań, aby Gmina Ładzice stawała się gminą nowoczesną, z godną
do pozazdroszczenia nie tylko infrastrukturą sportową, ale również
licznymi działaniami na rzecz integracji mieszkańców.
Autor zdjęć: Przemysław Prajs
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„Obrzęd Żniwny” w Kurzelowie
Żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście
Weszły w każdy dom, plon niesiemy plon.

W sierpniu Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” realizowała kolejną część projektu własnego
z zakresu „Promocja obszaru LGD”,
a było nią zorganizowanie „Obrzędu
żniwnego”. Wydarzenie to było nowością na naszym terenie, ponieważ
prezentowało nie tylko tradycyjny
obrzęd dożynkowy, ale także prace
wykonywane podczas żniw. Impreza
odbyła się 20 sierpnia w Kurzelowie.
Po uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Kurzelowie przedstawiciele szesnastu sołectw z obszaru

gminy Włoszczowa złożyli na ręce
burmistrza symboliczny bochen chleba
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i wieńce.. Wieńce te zostały zgłoszone
do konkursu na najładniejszy wieniec,
ogłoszonego w ramach uroczystości
obrzędu żniwnego. Zwycięski okazał
się wieniec z Konieczna, a jego wykonawcy, KGW Konieczno, otrzymało
nagrodę pieniężną w wysokości 1300
zł. Na drugim miejscu znalazł się wieniec z Czarncy, a wykonawcy otrzymali nagrodę pieniężna w wysokości
1000 zł. Kwotą 700 zł nagrodzony
został wieniec z Nieznanowic, który
znalazł się na 3 miejscu. Docenić należy jednak każdego z wykonawców za
trud włożony w misterne wykonanie
wieńców.
Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści. Ponadto w trakcie imprezy,
łącząc tradycję z nowoczesnością, odbył się Turniej Sołectw o Puchar Burmistrza oraz występ
Kapeli Włoszczowskiej, który porwał
publiczność do tańca.
Impreza
była
również doskonałą
okazją do zapoznania się z lokalnymi
zwyczajami
oraz
ofertą
kulturalną,
którą prezentowali
liczni wystawcy.
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Uroczystości dożynkowe w naszym regionie
Sierpień, to miesiąc,
który nierozerwalnie złączony jest
z uroczystościami dożynkowymi. Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
corocznie bierze udział
w Święcie Plonów na naszym terenie.
27 sierpnia gościliśmy na dożynkach powiatowych w Kluczewsku.
Uroczystość rozpoczęła się mszą święta w kościele św. Wawrzyńca w Kluczewsku. Następnie barwny korowód
dożynkowy przemaszerował na tutejszy stadion. Tradycyjnie, na ręce gospodarzy poszczególnych gmin powiatu zostały przekazane zarówno wieńce
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dożynkowe, jak i symboliczne bochny
chleba. Wszystkie wieńce zostały ocenione przez komisję celem wyłonienia
najładniejszego. Zwyciężył wieniec
z Moskorzewa. Na drugim miejscu
znalazł się wieniec z Secemina. Trzecie miejsce na podium podzieliły wieńce z Konieczna i Bieganowa.
Po okolicznościowych przemówieniach na scenie pojawili się lokalni
artyści, a gwiazdą wieczoru był zespół
Baciary.
Tydzień później zawitaliśmy do
Bieganowa, gdzie odbywały się Dożynki Gminy Radków. Również i tutaj
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nie zabrakło tradycyjnych obrzędów
dożynkowych i występów lokalnych
zespołów ludowych. Ponadto w trakcie
uroczystości Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” w Radkowie przekazało
mieszkańcom wyremontowane świetlice w miejscowościach: Bieganów,
Chycza i Kossów. Remont był możliwy dzięki przyznaniu Stowarzyszeniu
dotacji przez LGD „Region Włoszczowski”. Środki te zostały przeznaczone na wymianę pokryć dachowych
z eternitu na blachę.
Poniżej przedstawiamy fotorelację
z tych uroczystości

”Co myślę, gdy mówię Reymont?”
Gminny Ośrodek Kultury w Kobielach Wielkich w ramach konkursu
uzyskał z Łódzkiego Domu Kultury
doﬁnansowanie na współorganizację
projektu kulturalnego: ”Co myślę, gdy
mówię Reymont?”. Projekt związany jest z obchodami Roku Reymontowskiego w województwie łódzkim
w 2017 r.
Projekt trwał od 1 lipca do 15 października 2017 r. Adresatami projektu
są wszyscy mieszkańcy Gminy Kobiele Wielkie, którzy ukończyli 10 lat,

amatorsko pasjonują się życiem i twórczością Reymonta, literaturą i kulturą
ludową.
Celem projektu jest zachęcenie
do twórczej pracy nad językiem pisanym oraz ożywienie i popularyzacja
zanikającej dziedziny rękodzieła ludowego, jakim jest tkactwo tradycyjne. Powyższe cele doskonale wpisują
się w jubileusz 150. rocznicy urodzin
Wł. St. Reymonta i obchody Roku

Reymontowskiego w województwie
łódzkim. Na uwagę zasługuje fakt, iż
Kobiele Wielkie to miejsce urodzenia

wielkiego piewcy tradycji ludowych,
miłości do ziemi i języka ojczystego.
Takie dziedzictwo zobowiązuje nas do
wzmacniania i przekazywania elementów kultury regionalnej.
Projekt jest skierowany na propagowanie postaci Reymonta. Pragniemy, aby bohater stał się przewodnikiem naszych działań, a Jego literackie kreacje zaproszeniem do twórczej
pracy odbiorców projektu. Inspiracją
dla naszego bohatera były obyczaje ludowe, przywiązanie do
ziemi, podporządkowanie życia rytmowi pór
roku oraz prace gospodarcze i domowe. Do
prac domowych na wsi
należało m.in. tkanie samodziału czyli sukna na
obrusy, pościel, odzież
i stroje ludowe. Nasz
projekt to przestrzeń do
poznania siły obrazowania języka literackiego i siebie jako uczestnika kultury ludowej.
W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów tkackich, które trwały od lipca do października.
Warsztaty poprowadziła Pani Agnieszka Szymczyk z Kluczewska, która
jest absolwentką Szkoły Tkactwa Artystycznego w Zakopanem i aktywną
twórczo autorką tkanin artystycznych.
Uczestniczkami były panie w wieku od 9 do 79
lat. Najpierw było poznawanie zarysu historii
tkactwa, a później każda
uczestniczka pod okiem
prowadzącej wykonywała
próbnik, wykorzystując
poznane techniki tkackie,
po czym każda pani stworzyła swój gobelin według
własnego projektu. Wernisaż powarsztatowej wystawy tkactwa odbył się 13.10.2017 r.
o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Kobielach Wiel-

www.lgd-region-wloszczowa.pl

kich.
Warsztaty literackie odbyły się 2
i 9.10 2017 r. w dwóch grupach wiekowych. Poprowadzili je pracownicy
Domu Literatury z Łodzi: Pan Przemysław Owczarek - dyrektor Domu Literatury, antropolog kultury, wykładowca, poeta i Pan Maciej Robert – poeta,
krytyk literacki i ﬁlmowy.
Zajęcia dla dzieci to „Literatura,
jak krecia robota” na podstawie poezji
W. Szymborskiej oraz pisanie baśni na
podstawie pracy interpretacyjnej utworów J. Ficowskiego.
Celem warsztatów dla dorosłych
była nauka szacunku dla słów, umiejętności właściwego ich dobierania,
unikania wyrazów zbędnych, niewnoszących niczego istotnego na podstawie pracy z wybranymi tekstami poetyckimi uczestników i interpretacja
utworów.
Finał projektu odbył się 13.10.2017
r. o godz. 16.30- to spotkanie autorskie
z Panem Ryszardem Bonisławskim,
który opowiadał o pracy nad książką
„Śladami Reymonta”. Autor szczególną uwagę poświęcił Kobielom Wielkim i Gidlom.
Ewa Trzonkowska
Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Kobielach wielkich
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IX Rajd „Śladem ludzi i wydarzeń”
przeszedł już do historii wydarzeń
w naszym regionie.
I Rajdy „Śladem ludzi i wydarzeń”
odbył się w dniach 1 – 3 maja 1995 r.
Pomysłodawcą i głównym realizatorem był hm. Roman Kaczmarek ówczesny z-ca Komendanta Hufca ZHP
Włoszczowa im. Hetmana Stefana
Czarnieckiego. Rajd odbył się pod
hasłem „Nauką i orężem” na trasie
Kluczewsko - Kurzelów (nocleg) –
Jeżowice – Klekot – Czarnca (nocleg)
– Włoszczowa (zakończenie na ul.
Wiśniowej przed pomnikiem harcerzy poległych w czasie II wojny światowej). Rajd poświęcony był pamięci
naukowców z Kurzelowa (Rektora
Akademii Krakowskiej Jana Brożka
i tzw. kurzelowitów), hetmana Stefana Czarnieckiego i członków włoszczowskich Szarych Szeregów. Celem
jego było wpajanie postaw obywatelskich, poznanie tradycji i historii
naszej Małej Ojczyzny oraz czynny
wypoczynek na świeżym powietrzu.
Rajd kończył się udziałem uczestników w Mszy Świętej z okazji Święta
3 Maja we włoszczowskim kościele
paraﬁalnym.
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Było to rok po pierwszej nieudanej próbie organizacji tego rajdu rok
wcześniej na trasach k. Pińczowa poświęconego Akademii Pińczowskiej
i tolerancji. Próba zorganizowania
drugiej edycji Rajdu w roku 1996 nie
powiodła się również. Wszyscy myśleli, że Rajd odszedł do lamusa.
Kiedy w roku 2007 Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury zrezygnowało z organizowania
szkołach Gminy Włoszczowa konkursu wiedzy o historii i tradycjach
Gminy Włoszczowa, ówczesny członek Zarządu WTKK Roman Kaczmarek zaproponował organizowanie
Rajdu tematycznego i zgłosił kontynuację wymyślonego przez siebie
Rajdu, atutem dodatkowym było to,
że możliwe było wsparcie ﬁnansowe
Gminy z funduszy w ramach działalności pożytku publicznego. Pierwszy
Rajd organizowany przez WTKK jesienią 2007 r. Postanowiono kontynuować numerację rajdów i odbywać je
na przełomie września i października.
Od tego czasu odbyły się następu-
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jące rajdy następujące Rajdy „Śladem
ludzi i wydarzeń”:
• 2007 r. – II Rajd pod hasłem:
„Świętopełk z Rząbca i hetman
Stefan Czarniecki” – trasa rowerowa z Włoszczowy przez Rząbiec do Czarncy,
• 2008 r. – III Rajd pod hasłem:
„W służbie nauki i społeczeństwa” – z Włoszczowy do Kurzelowa, trasa piesza przez Łachów, Jeżowice i rowerowa przez
Klekot, rez. „Ługi”, „Dronowe
Niwy”,
• 2010 r. – IV Rajd pod hasłem:
„O wolność i niepodległość, o honor” – bieg miejski po Włoszczowie.
• 2011 r. – V Rajd pod hasłem:
„Ekologiczno-przyrodniczym
szlakiem” – z Włoszczowy do
Konieczna (pole ogniskowe k.
leśniczówki), trasa piesza przez
Ewinę, Kuzki i rowerowa przez
Stawisko, Belinę, Feliksówkę,
Budko, Rząbiec, Nieznanowice,
• 2014 r. – VI Rajd pod hasłem:
„Żeromski i jego związki z ziemią włoszczowską” – dwie trasy rowerowe, pierwsza z Włoszczowy do Czarncy, przez
Kurzelów, Jeżowice, Klekot; druga z Rogienic
przez Bebelno, Ludwinów, Kąty,
•
2015 r. – VII Rajd
pod hasłem: „W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej” z Czarncy do Włoszczowy, dwie
trasy rowerowe, pierwsza przez Kąty, Konieczno, Nieznanowice; druga przez Klekot, Piła Łachowska, Łachów, obie
zakończone biegiem miejskim po Włoszczowie,

• 2016 r. – VIII Rajd pod hasłem: „Włoszczowa – stolica Twojej Gminy” (gra
miejska),
• 2017 r. – IX Rajd pod hasłem: „Kierunek Pękowiec
– ku pamięci kpt. Leona
Staroszczyka ps. Smolicz”,
z Włoszczowy do Kurzelowa, ostatecznie zrealizowany na trasie przez Łachów,
Klekot, Jeżowice.
A teraz kilka słów podsumowujących IX Rajd. Rajdowe
patrole rowerowe wyruszyły
na trasę 11 października 2017
r. około godziny 9.00 z Placu
mjr. Mieczysława Tarchalskiego we Włoszczowie, by około
11.30 zameldować się w Zespole Placówek Oświatowych
w Kurzelowie. Pogoda nie bardzo przeszkadzała w pokonaniu trasy,
bo na szczęście nie padało. Mżawka
zaatakowała rajdowiczów dopiero
przy wjeździe na rynek w Kurzelowie. Tutaj musieli zaliczyć punkt kontrolny koło pomnika poświęconego
partyzantom i oﬁarom cywilnym zabitym w okresie II wojny światowej.
Patrole rajdowe złożyły pod pomnikiem bukiety polnych kwiatów przygotowanych przez siebie (zadanie rajdowe).
Na ciepłej sali gimnastycznej
rozegrano konkursy rajdowe: plastyczny na rysunek korespondujący
z tematyką Rajdu i quiz o działaniach
partyzanckich w Obwodzie Włoszczowskim Armii Krajowej „Kaktus”.
Wykonane prace plastyczne reprezentowały różne techniki plastyczne.
Komisja Sędziowska oceniła wykonane prace. Najwyżej oceniono pracę
przygotowaną przez patrol reprezentujący Szkołę Podstawową nr 2 im.
Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej
z Włoszczowy (patron zobowiązuje).
Sędziowie uznali, że młodzi plastycy
bardzo zaangażowali się w stworzenie
swojej wizji tematu.
Po zjedzeniu smacznego i pożywnego żurku, jako posiłku regeneracyjnego, przygotowanego przez jeden
z włoszczowskich lokali gastronomicznych, z napełnionymi i rozgrza-

nymi brzuszkami uczestnicy rajdu
wzięli udział apelu podsumowującym
Rajd.
Komandor przypomniał ideę jaka
przyświecała organizatorom Rajdu:
„Propagowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji patriotycznych własnego regionu w połączeniu z dobrą
zabawą i aktywnym wypoczynkiem
na świeżym powietrzu.” Kontynuując wspomniał krótko o działaniach
partyzanckich w rejonie Włoszczowy
oraz zmarłym niedawno najstarszym
partyzancie Ziemi Włoszczowskiej
kpt. Leonie Staroszczyku ps. Smolicz. Swoje wystąpienie zakończył
postawieniem wszystkich na baczność celem uczczenia chwilą ciszy
pamięci Pana Leona oraz partyzantów
poległych w walce o niepodległość
z hitlerowskim najeźdźcą oraz zakatowanych przez UB i NKWD w okresie
powojennym.
Teraz nastąpiło, to na co wszyscy
czekali, ogłoszenie wyników klasyﬁkacji rajdowej. Komandor Rajdu
wręczył kapitanom patroli rajdowych
dyplomy i nagrody rzeczowe radiomagnetofony dla placówek zgłaszających patrole. Oto wyniki klasyﬁkacji
rajdowej:
I miejsce
– Patrol Rajdowy reprezentujący Szkołę Podstawową nr 2 im. Parwww.lgd-region-wloszczowa.pl

tyzantów Ziemi
z Włoszczowy,

Włoszczowskiej

II miejsce
– Patrol Rajdowy reprezentujący
Publiczne Gimnazjum nr 2 z Włoszczowy,
III miejsce
– Patrol Rajdowy reprezentujący
Szkołę Podstawową z Kurzelowa.
W rajdzie wzięło udział około 40
osób, łącznie uczniów, nauczycieli
(opiekunów) i wolontariuszy obsługujących Rajd.
Organizatorem Rajdu było Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury przy wsparciu ZHP Hufca
Szczekocińsko-Włoszczowskiego im.
Aleksego Dawidowskiego ps. Alek,
Lokalnej Grupy Działania „Region
Włoszczowski” i Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Włoszczowskiej.
Honorowy patronat nad Rajdem
przyjął Burmistrz Gminy Włoszczowa – Grzegorz Dziubek.
Zadanie zostało zrealizowane przy
wsparciu środków Gminy Włoszczowa.
Komandor Rajdu
Roman Kaczmarek
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Podsumowanie wakacyjnych zmagań na
boiskach do siatkówki plażowej
w Seceminie.

16 lipca 2017 roku odbył się Turniej o Puchar Zarządu Stowarzyszenia
ZRYW Secemin w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. Turniej zakończył się
zwycięstwem pary braci Jędrych, Mateusza i Kamila, którzy podobnie jak
w roku ubiegłym, okazali się być najlepszą parą turnieju. Drugie miejsce,
po bardzo zaciętym meczu ﬁnałowym
zakończonym w trzech setach, wywalczyła para Hubert Stręk i Piotr Pieniążek. Podium turnieju uzupełniła para
Kamil Kowalik i Robert Chrzuszcz.
W turnieju udział wzięło 16 par.

12

15 Sierpnia 2017 roku odbył się
Gminny Turniej o Puchar Wójta Gminy Secemin w Siatkówce Plażowej
Mężczyzn. Turniej wygrała para Adrian Kucharek, Sławomir Pietraszek,
która zgromadziła komplet punktów.
Drugie miejsce wywalczyła para Jarosław Drążkiewicz, Karol Sikorski,
a trzecie miejsce przypadło w udziale
parze: Grzegorz Kucharek, Grzegorz
Kowalik. Puchary wręczył wójt Gminy
Secemin Pan Tadeusz Piekarski.
26 sierpnia 2017 roku rozegrano
Turniej o Puchar Prezesa Stowarzy-
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szenia ZRYW Secemin. W ﬁnale para
reprezentująca Koniecpol: Chrzuszcz
Robert/Kowalik Kamil okazała się być
lepsza od pary gospodarzy Kucharek
Adrian/ Pietraszek Sławomir, wygrywając 2:0 (21:19, 21:16). W meczu
o III miejsce zwyciężyła para z Koniecpola Młyński Paweł / Zyzik Kacper. Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom. Gratulujemy wyników
i świetnej sportowej rywalizacji.
Stowarzyszenie Sympatyków Piłki
Siatkowej „Zryw Secemin”

Jubileuszowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu
Włoszczowskiego

W dniu 10 września 2017 roku na stadionie sportowym
Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie przeprowadzone zostały X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
OSP.
Organizatorami imprezy byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i Komenda Powiatowa PSP przy
współudziale Starostwa Powiatowego oraz Urząd Gminy
we Włoszczowie.
Komisję Sędziowską powołał Komendant Powiatowy
PSP bryg. Krzysztof Ciosek, na której czele stanął mł. bryg.
Tomasz Szymański.
Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach (drużyny
męskie, żeńskie i młodzieżowe), wykonując sztafetę pożarniczą z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Drużyny
młodzieżowe ćwiczyły wg regulaminu CTIF. W zawodach
uczestniczyła rekordowa ilość strażackich sportowców
-350, którzy wcześniej kwaliﬁkowali
się podczas zawodów gminnych.
Przed południem rozegrano konkurencję młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców, w których uczestniczyło 7 drużyn. Wśród
dziewcząt najlepsze okazały się MDP
Krasocin, przed MDP Dobromierz
i MDP Dzierzgów. Chłopcy z MDP
Dobromierz zwyciężyli, drugi był zespół MDP z Secemina a trzeci z MDP
Włoszczowa.
Młodzi sportowcy otrzymali puchary, dyplomy, pamiątkowe medale,
nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek.
Oﬁcjalne otwarcie zawodów rozpoczęło się o godz. 13-tej. Przemarszem

wszystkich uczestniczących drużyn
kobiecych i męskich z placu przed pływalnią NEMO na stadion sportowy.
Kolumną prowadził dh Komendant
Główny OSP z Włoszczowy Zbigniew
Kozieł i Orkiestra Młodzieżowa OSP
Konieczno pod batutą dh Rafała Bednarczyka. Raport o gotowości do rywalizacji sportowej przyjął dh Wiktor
Krotla – Prezes Zarządu Powiatowego
Związku OSP RP we Włoszczowie.
Następnie orkiestra odegrała hymn
Związku „Rycerze Floriana” i nastąpiło uroczyste otwarcie zawodów pożarniczych, Dokonał tego Prezes Wiktor Krotla oraz Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Ciosek. Z kolei mł.
Bryg. Tomasz Szymański w imieniu Komisji Sędziowskiej
zapoznał z regulaminem organizacyjnym zawodów. Po
krótkich przygotowaniach rozpoczęła się rywalizacja sportowa drużyn kobiecych i męskich. Spikerem całej imprezy
sportowo-pożarniczej był dh asp. Piotr Galant z PSP. Poziom turnieju był bardzo wysoki - wiele drużyn uzyskało
dobre czasy, zwłaszcza w ćwiczeniach bojowych.
Pierwsze miejsce w powiecie wśród drużyn męskich
(wszystkich było 14) wywalczyła jednostka OSP Kluczewsko. Druga była OSP z Woli Wiśniowej, a trzecia OSP Wałkonowy Dolne. W grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych
(startowało 8) zwyciężył zespół z Łachowa przed Kluczewskiem i Włoszczową. Zwycięskie drużyny otrzymały z rąk
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organizatorów i sponsorów puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe m.in.: pilarkę spalinową, agregat prądotwórczy, sprzęt
pożarniczy. Mistrzowie powiatu będą nas
reprezentować na zawodach wojewódzkich,
które planuje się w przyszłym roku.
Licznie przybyli na stadion widzowie i sympatycy pożarnictwa z Włoszczowy i poszczególnych gmin, kibicowali swoim ulubieńcom. Wśród przybył znajdowali się:
doradca wojewody świętokrzyskiego – Bartłomiej Dorywalski, przewodniczący rady powiatu – Jacek Włodarczyk,
z-ca burmistrza Gminy Włoszczowa – Sławomir Owczarek,
wójtowie z Radkowa, Secemina, Kluczewska i Krasocina

oraz prezesi i komendanci gminni OSP. W/w uczestniczyli
w ceremonii dekoracji zwycięzców. Na koniec całodziennych zmagań strażaków – ochotników prezes Wiktor Krotla
i Komendant bryg. Krzysztof Ciosek podziękowali za mobilność i wysiłek w podnoszeniu sprawności ﬁzycznej, podkreślając, jak ważną rolę pełnią druhowie strażacy w systemie bezpieczeństwa państwa. Podczas zawodów zbierano
z inicjatywy Stowarzyszenia „Jesteśmy Blisko” pieniądze
na leczenie Mariusza Kulety – strażaka z Chlewic, który 30
sierpnia 2013 r. uległ poważnemu wypadkowi.
Ogromne podziękowania organizatorzy skierowali pod
adresem sponsorów, dzięki nim można było zorganizować
tak wielką imprezę sportową:
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- Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie, Nadleśnictwo
Włoszczowa, Strunobet – Migacz Sp. z o.o., Tartak „Olczyk”, Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej, Tachokontrol, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Gminy
we Włoszczowie, Komenda Powiatowa PSP, Zarząd Oddziału Powiatowego OSP we Włoszczowie.
Poniżej przedstawiamy klasyﬁkacje generalną zawodów:
męskich grup pożarniczych:
miejsce OSP Kluczewsko
miejsce OSP Wola Wiśniowa
miejsce Wałkonowy Dolne
miejsce OSP Żelisławice
miejsce OSP Januszewice
miejsce OSP Dzierzgów
miejsce OSP Świdno
miejsce OSP Łachów
miejsce OSP Radków
miejsce OP Moskorzew
miejsce OSP Konieczno
miejsce OSP Mękarzów
miejsce OSP Ostrów
miejsce OSP Włoszczowa

wynik łączny 99,00 pkt.
wynik łączny 101,40 pkt.
wynik łączny 101,70 pkt.
wynik łączny 103,60 pkt.
wynik łączny 103,60 pkt.
wynik łaczny104,55 pkt.
wynik łączny 105,10 pkt.
wynik łączny 105,20 pkt.
wynik łączny 105,60 pkt.
wynik łączny 106,20 pkt.
wynik łączny 106,40 pkt.
wynik łączny 113,80 pkt.
wynik łączny 114,00 pkt.
wynik łączny 117,10 pkt.

kobiecych grup pożarniczych
miejsce KDP Łachów
miejsce KDP Kluczewsko
miejsce KDP Włoszczowa
miejsce KDP Moskorzew
miejsce KDP Dobromierz
miejsce KDP Pilczyca
miejsce KDP Brzeście
miejsce KDP Dzierzgów

wynik łączny 110,00 pkt.
wynik łączny 121,50 pkt.
wynik łączny 125,50 pkt.
wynik łączny 126,50 pkt.
wynik łączny 128,70 pkt.
wynik łączny 131,40 pkt.
wynik łączny 132,20 pkt.
wynik łączny 136,50 pkt.
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Opracował: dh Wiktor Krotla
Zdjęcia: Iwona Boratyn, UG Włoszczowa

Z PAMIĘTNIKA HENIA CIEKAWSKIEGO!
Drodzy Czytelnicy! Po kilkumiesięcznej przerwie ponownie wita Was
zaprzyjaźniony z Wami gawędziarz Henio Ciekawski, uczeń PSP w Żytnie. Jak zwykle chętnie poopowiadam Wam o mojej szkole tętniącej
niezliczoną ilością wydarzeń. Okazało się, że wielu z moich przyjaciół
zazdrości mi możliwości dzielenia się
z Wami swoimi uczniowskimi przeżyciami. Dlatego dziś i oni wypowiedzą się na temat swoich szkolnych
perypetii. Zaprezentujemy tylko te
najważniejsze dla całej społeczności
szkolnej, resztę zachowamy głęboko
w sercu, by po latach wspominać je
z sentymentem.
DZIEŃ PROFILAKTYKI
W dniu 21.09.2017 roku w PSP
im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie
odbył się Dzień Proﬁlaktyki ,, ŻYTNO KONTRA PRZEMOC ‚’- organizowany był przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żytnie, a ﬁnansowany z funduszy UE. Z tej okazji
został wystawiony spektakl na temat ,,
Jestem tu nowy ‚’ w wykonaniu grupy

STOP PRZEMOCY! NIE NĘKAJCIE,
LECZ KOCHAJCIE! PAMIĘTAJPRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO!).
Potem wróciliśmy do szkoły, aby się
wysuszyć (bo ,niestety, pogoda nam
nie sprzyjała). Po krótkim odpoczynku
instruktorzy nordic walking, poinstruowali, jak prawidłowo uprawiać tę dyscyplinę sportową. Gdy byliśmy już gotowi, wyruszyliśmy na rajd nordic walking w kierunku Ewiny. Po godzinie
przyszliśmy znów przemoczeni i bardzo zmęczeni, ale usatysfakcjonowani.
Po długim spacerze przyszedł czas,
aby wrzucić coś na ząb, więc zostały
dla nas przygotowane kiełbaski z grilla
i ciepła herbata, a następnie odbyło się
wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego ,,ŻYTNO KONTRA
PRZEMOC’’ oraz losowanie nagród
dla uczestników rajdu, w którym brali udział również uczniowie z innych
szkół z terenu naszej gminy: PSP z Borzykowej i PSP z Silniczki. Ponadto
dla młodszych dzieci była przygotowana mała atrakcja w postaci malowania
twarzy. Około godziny 14.30 wszyscy
pełni wrażeń opuszczaliśmy szkołę.
(oprac. ucz. kl. V Milena Szymak)

teatralnej Maska z Krakowa. Następnie rozpoczęliśmy przemarsz ulicami
Żytna, wykrzykując hasła z wcześniej
przygotowanych transparentów (np.

DZIEŃ TABLICZKI
MNOŻENIA
W dniu 29 września w naszej szkole odbyły się obchody VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Wszyscy uczniowie zebrali się na korytarzu
szkolnym, gdzie Pani Dyrektor wygłosiła krótkie przemówienie. Potem odbyło się rozdanie dyplomów mistrzom
tabliczki mnożenia wyłonionym przez
matematyków podczas wcześniej przeprowadzonych eliminacji. Następnie
dzieci brały udział w zorganizowanych
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grach i zabawach oraz wspólnym śpiewie, które taktycznie nawiązywały do
tabliczki mnożenia. Na korytarzu była
wystawa prac przygotowanych na tę
okazję, aby dzięki nim łatwiej można było się uczyć tabliczki mnożenia
i szybciej ją zapamiętać.
(oprac. ucz. kl. VII
Agata Błażejewska)

WYCIECZKA DO
CHORZOWA
I TARNOWSKICH GÓR
Jak pewnie wszyscy wiedzą, uczniowie szkół podstawowych uwielbiają
wycieczki... 4 października bieżącego
roku uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Tarnowskich Gór.
Harmonogram wyjazdu był bardzo
ciekawy: najpierw ZOO w Chorzowie,
następnie zabytkowa Kopalnia Srebra
Tarnowskich Gór, na koniec Sztolnia
Czarnego Pstrąga. Zbiórkę zaplanowano na 6.45 na parkingu szkolnym.
W dosłownie parę minut pojawiły się
tam tłumy ludzi. Podjechał autokar,
wsiedliśmy do niego sprawnie, a gdy
już upatrzyliśmy sobie miejsca, nauczyciele sprawdzili obecność-nikogo
nie brakowało! Pogoda tego dnia była
cudna-słońce świeciło, ale nie było też
zbyt gorąco. Po ok. 2 godz. jazdy byliśmy w zoo. Naszym oczom ukazał
się roller coaster-Lech- w sąsiadują-
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cej z zoo Legendariiparku rozrywki- jedna
z największych atrakcji
w Europie. Przeszliśmy
przez park i ujrzeliśmy
wielką bramę do ogrodu.
Przewodnik kupił bilety i ruszyliśmy.
Na początku zobaczyliśmy strusie,
które jak oswojone pozowały do zdjęć.
Szliśmy dalej, słuchając opowieści
przewodnika o zwierzętach. Widzieliśmy: słonie, żyrafy, które genialnie
pozowały do zdjęć, niedźwiedzie, ﬂamingi. Po zwiedzaniu większej części
ogrodu zoologicznego, zatrzymaliśmy
się przy stoisku z pluszakami, ﬁgurkami, watą cukrową i placem zabaw,

który po naszej zabawie będzie funkcjonował 3 razy krócej niż zakładano
(żartowałem!). Po zabawie i zakupie
maskotek ruszyliśmy dalej. Poszliśmy
do małpiarni, gdzie mieszkają pawiany, wyjce, goryle i wiele więcej gatunków małp. Po bardzo dobrej zabawie
w zoo, nadszedł czas na kopalnie...
W budynku był bufet, w którym zjedliśmy ciepły posiłek. Przyszedł przewodnik ubrany jak górnik i zaprosił nas
na prezentację multimedialną o historii
obiektu. Niemal wszystkie dzieje kopalni w pigułce! Następnie zostaliśmy
podzieleni na 2 grupy. Wyposażeni
w kaski zjechaliśmy szybem „Anioł”
na głębokość 40m. Szlak turystyczny
wynosi 1740m, ale wszystkie chodniki, wyrobiska i kanały odwadniające mają długość ok. 150km! Szliśmy
gęsiego wąskim tunelem, cały czas
słuchając przewodnika, przechodziliśmy przez komory. Dowiedzieliśmy
się również o istnieniu dwóch innych
szybów: „Żmija”-pełniącym funkcję
wentylacji i „Szczęść Boże”. W jednym miejscu, tych wyższych uczestników wycieczki [w tym mnie] ogarnął
strach, bo wychodząc z tunelu o maksymalnej wysokości 1,50m, przewodnik powiedział: „Wyszliśmy właśnie
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z tunelu W Y S O K I E G O.” Dla osób
wysokich zaczął się koszmar, gdyż
chodnik miał góra 1.40m. Szliśmy nim
jakieś 200m, ale daliśmy radę. Plecy
bolały! Dzięki temu mogliśmy jednak
sobie wyobrazić, w jakich warunkach
pracowali gwarkowie – dawni górnicy.
Nareszcie doczłapaliśmy się do przystani dla łódek, bo część kopalni była
zalana. Weszliśmy do łodzi. Nie były
dość stabilne, co przysparzało wiele
emocji. Płynęliśmy ok. 300m. Potem
wjechaliśmy windą na powierzchnię,
podziękowaliśmy przewodnikom za
cierpliwość i oprowadzenie, a potem
weszliśmy do autobusu. Po chwili jazdy byliśmy w okolicach sztolni. Kawałek drogi przeszliśmy piechotą,
a celem tego spaceru były stoiska
z pamiątkami i szyb „Sylwester”,
prowadzący do kanału, którym
mięliśmy przepłynąć do „Ewy”
znajdującej się niżej. Przewodnik
zaprowadził nas schodami na głębokość 30m pod ziemią, gdzie weszliśmy do łodzi. Byłem w ostatniej-najstabilniejszej, bo było w niej
tylko 5 osób, a nie 9-10 jak w pozostałych. To było niesamowite przeżycie,
ponieważ łodzie przechylały się czasami tak gwałtownie, że nie byliśmy
w stanie zareagować. Mimo ciekawych opowieści przewodnika wszyscy
skupieni byli na równoważeniu łajb!
Nareszcie cali i zdrowi wyszliśmy szybem „Ewa” na powierzchnię. Podziękowaliśmy i ruszyliśmy do autokaru.
Wyjechaliśmy do domu. W autobusie,
pomimo całego dnia chodzenia, energii nam nie brakowało i muzyka z radia
była zagłuszana przez śpiew pasażerów. Ta wycieczka na długo zapadnie
nam w pamięci! Było kapitalnie!!!
(oprac. ucz. kl. VII Filip Ciszewski)
ŚLUBOWANIE KLAS
PIERWSZYCH
13 października nasza szkolna
społeczność poszerzyła się o pierwszoklasistów, którzy poprzez złożenie ślubowania, formalnie zostali uczniami
Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie. Aby uzyskać miano ucznia naszej
szkoły musieli wykazać się odpowiednimi umiejętnościami. Zrobili to przy
okazji niezwykle ciekawego programu
artystycznego, podczas którego król
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Ołówkos wraz ze swoją małżonką
sprawdzali przy pomocy gwardzistów
stopień inteligencji pierwszoklasistów.
Podczas tego sprawdzianu pierwszoklasiści wykazali się wiedzą i bystrością umysłu. Poprawnie odpowiadali
na pytania dotyczące Ojczyzny, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz pięknie śpiewali i recytowali. Bez
większych problemów zostali więc
przyjęci do krainy Ołówkowo – odpowiadającej naszej szkolnej rzeczywistości. Oprócz koleżanek i kolegów,
rodziców i nauczycieli na czele z panią
Dyrektor PSP w Żytnie Ewą Huć najmłodszych podziwiali w tym dniu także zaproszeni goście- przyjaciele szkoły, którzy zawsze chętnie uczestniczą
we wszystkich ważnych wydarzeniach
naszej szkoły ( Sekretarz Gminy Żytno Mieczysław Zyskowski, pani Prezes Banku Spółdzielczego w Żytnie
Elżbieta Zamożna, lek. med. Eligiusz
Młynarczyk, lek. weterynarii Lesław
Grzegorczyk, pani Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie Grażyna
Konderak). Ponadto swoją obecnością
zaszczyciła nas pani Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Elżbieta Lottko. Po złożeniu życzeń bohaterom tego
dnia i wręczeniu im na dobry start upo-

minków, nadszedł czas na życzenia dla
nauczycieli, którzy w tym dniu także
obchodzili swoje święto z racji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.
Tym miłym akcentem uroczystość została zakończona. (Henio Ciekawski)
Na tym kończymy nasze opowieści.
Dziękuję za uwagę wszystkim czytelnikom. Życzę pogody ducha i słonecznego uśmiechu jako antidotum na
jesienną słotę. Niebawem napiszę do
Was ponownie. Do zobaczenia!
Henio Ciekawski
Teksty zebrała Sylwia Kudrzyn

PRZELICZNIK MIAR I WAG PRODUKTÓW
Przelicznik wag i miar, choć nie zastąpi wagi kuchennej w domu, może usprawnić
pracę każdej osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, bo przekłada wagi i miary
produktów na pojemność standardowych naczyń jak szklanka, czy sztućców jak łyżka
czy łyżeczka. Podręczna „ściąga” przeliczników przydaje się
choćby dlatego, że bardzo często
w popularnych przepisach kulinarnych obok wag i miar standardowych, stosuje się jako miarę, szklankę, łyżkę lub
łyżeczkę. Należy pamiętać, że przytoczone w tabeli przeliczniki miary i wagi produktów mogą ulegać zmianie,
a zależy to w dużym stopniu od zawartości wody, stopnia rozdrobnienia surowca, kształtu jednostkowego, np.
szklanka kaszy jęczmiennej grubej będzie lżejsza od drobnej, wilgotniejsza mąka cięższa od suchej itd. Dlatego
przeliczniki miar i wag mają charakter miary i wagi wyłącznie przybliżonej a nie precyzyjnej.
ORIENTACYJNY PRZELICZNIK MIAR I WAG PRODUKTÓW
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.

Produkt
Bułka tarta
Cukier
Cukier kryształ
Cukier puder
Cukier waniliowy
Czekolada w proszku
Dżem
Kakao
Kasza gryczana
Kasza jęczmienna drobna
Kasza manna
Kawa mielona
Ketchup
Koncentrat pomidorowy
Majonez
Mak
Margaryna
Masło
Mąka pszenna
Mąka krupczatka
Mąka żytnia
Mąka ziemniaczana
Miód
Migdały całe
Mleko tłuste
Mleko zagęszczone
Ocet
Olej
Orzechy laskowe mielone
Papryka mielona
Pieprz mielony
Płatki owsiane
Proszek do pieczenia
Rodzynki
Ryż
Smalec
Soda oczyszczona
Sól
Spirytus
Śmietana 18%
Wino
Wiórki kokosowe
Woda
Żelatyna
Żółty ser starty

Szklanka w g
150
220
180
200
250
175
300
125
170
180
180
125
280
260
225
165
250
250
170
170
136
180
360
170
255
320
250
230
250
142
117
90
300
175
225
334
260
300
200
220
250
180
250
170
125

Łyżka w g
8
15
13
10
15
10,5
18
7
10
11
11
7,5
18
17
13,5
8
15
15
10
10
8
11
22
10
15,5
17,2
15
14
15
8,5
7
5,4
18
10,5
13,5
20
15,5
19
10
12
15
10
15
10
8

Łyżeczka w g
3
5
4,3
3
5
3,5
6
2,5
3,3
3,5
3,5
2,5
6
5,6
4,5
2,6
5
5
3,3
5
2,7
3,7
7
3
5,2
6,4
5
4,7
5
2,8
2,3
1,8
6
3,5
4,5
6,6
5,15
6,5
3
4
5
3
5
3
2,8

Przeliczniki / odpowiedniki:
- 1 dag=10 g
- 1 kg = 100 dag = 1000 g
- 1 l =1000 ml
- 1 szklanka = 250 ml = 16 łyżek
- 1 łyżka = około 15 ml = 3 łyżeczki
- 1 łyżeczka = około 5 ml
Opracowała Helena Otfinowska
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Podróże Ciotki Klotki
Dziś nie będzie o sprzątaniu, pisaniu listów i o
teście białej rękawiczki. Proponuję relacje z cudownego wyjazdu studyjnego
po naszej Małopolsce. Wyjazd odbył
się w dniach 22-24 września tego roku.
Pierwszy dzień rozpoczęliśmy prezentacją gospodarstwa wielkotowarowego w Nieszkowie, gdzie zaprezentowano nam proces suszenia ziół zebranych na polach miechowszczyzny.
Ciekawą postacią jest pani Agnieszka
Król, która wraz z najbliższymi prowadzi zagrodę edukacyjną Pszczółka,
a w przydomowym ogrodzie prezesuje
Stefan ( królik) mający swoje zdjęcie
ustawione wśród pachnącej lawendy.
Tam też obejrzeliśmy makietę Bitwy
pod Racławicami. Stworzył ją tata pani
Agnieszki. Jest to swoista żywa lekcja
historii. W każdej chwili możecie państwo zawitać do zagrody w Niezwojowicach, a z pewnością zostaniecie
przyjęci przez uroczych gospodarzy

tego miejsca. Po powrocie do Krakowa
i zakwaterowaniu w centrum doradz-
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twa zostaliśmy zaproszeni
na wykład eksperta pt. Zioła
szansą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Nie
były to tylko suche fakty, ale
doszło również do tzw. rękoczynów… Mimo że brzmi to
nadzwyczaj groźnie, jednak
chodzi o wyrób mydła i rozpoznawanie przypraw i ziół
używanych w kuchni oraz
stworzenie zielnika z suszu
przyniesionego przez zielarkę
Jadwigę.
Wczesne śniadanie rozpoczęło następny dzień ziołowej
przygody. Tym razem zwiedzaliśmy Czorsztyn, gdzie
mogliśmy się dowiedzieć, do
czego można wykorzystać napój pepsi. To ciekawostka, bo
tym napojem można opryskać
róże i pozbyć się mszyc. Gospodarstwo odwiedzane przez
nas znajduje się na szlaku
Małopolska Wieś Pachnąca
Ziołami. Obiad zaproponowano nam na małopolskiej trasie
smakoszy. Zwiedzaliśmy także zamek w Niedzicy, gdzie
uwięzili sławnego Janosika
i gdzie w wieży zamurowano
kłótliwą Brunhildę. Ostatnim
przystankiem w tym dniu było
gospodarstwo agroturystyczne ”U Kazka” w Mizernej
i rozpoznawanie ziół w przydomowym ogródku. Wszystkie odwiedzane gospodarstwa
zapewniły nam wspaniałą degustację potraw regionalnych.
Po powrocie do grodu Kraka
zjedliśmy kolację w cudownym hotelu o nazwie Secesja.
Zapewniam, że jedzenie przepyszne, a miejsce magiczne.
W niedzielę program nie
był już tak napięty, zwiedzaliśmy tylko
jedno gospodarstwo, ale jakie! Eko-
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Samotnia znajduje się na terenie miasta Krakowa, Paryż ma swoją winnicę,
a Kraków gospodarstwo ekologiczne.
Jak do tej pory Eko-Samotnia zrobiła
na mnie ogromne wrażenie, bo to ekologia w artystycznym stylu i, ku zaskoczeniu moim i innych, chyba jedyna
hodowla kasztanów jadalnych w Polsce. Ciekawie położone gospodarstwo
przyjęło nas słonecznie, pomimo
wcześniejszego deszczu. W tak pięknym otoczeniu nawet zwykły chleb
ze smalcem i szarlotka okazały się
magiczne. Można było także kupić na
miejscu eko- produkty.
Szukajmy w swojej okolicy produktów i miejsc niszowych.
A teraz polecam coś dla duszy czyli
nowości książkowe:
„Oskarżenie”
autor Remigiusz Mróz
„Początek” autor Dan Brown
„Cukiernia pod Amorem. Ciastko
z wróżbą” autorka
Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Agnieszka Szymczyk
Księgarnia „Magia Książek”

NOSTALGIA
Powoli, nieodwołalnie,
Znikają z krajobrazu.
Dziś Ten, a jutro Tamta,
Nie wszyscy wszak od razu.
Wyludniają się wioski,
Pustka staje się taka;
Bo nie ma już tej Pani,
Ani tamtego chłopaka.
Ilu tych co lubiłam,
Nie spotkam ani razu.

„POWTARZAMY”

Bylebym nie zgubiła

TERESA OSTROWSKA

Z pamięci ich obrazu.
Bylebym pamiętała
Odmówić za nich różaniec,
Bylebym powiedziała:
Wydawca:
Lokalna Grupa Działania
„Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa

Świeć nad ich duszą Panie.

Powtarzamy nasze wiosny,
Także nasze zimy.
Rok za rokiem
W dal ulata
W kółko się kręcimy.
Rok za rokiem w dal ulata.

Redakcja:
Redaktor naczelny: Cezary Huć
Redaktor prowadząca:
Justyna Simlat
Zespół redakcyjny: Helena
Otfinowska, Agnieszka Szymczyk,
Grzegorz Krzywonos, Roman
Kaczmarek

Wciąż nam lat przybywa.

Dystrybucja:
Kwartalnik „Lokalny Świat” jest kolportowany w Instytucjach Użyteczności Publicznej oraz salonach kosmetycznych i fryzjerskich, sklepach na
obszarze działania Lokalnej Grupy
Działania „Region Włoszczowski”

Dzień dzisiejszy niech Ci powie:

Więc nie czekaj wciąż na jutro,
Teraz bądź szczęśliwa!
Dzisiaj zobacz piękno świata,
Usłysz radość dzieci,
Tobie słońce świeci.
Więc uśmiechaj się do niego,
Radość nieść do ludzi,
Niech Twój uśmiech także u nich

Nakład:
2 000 egz.

Nadzieję wciąż budzi!
Więc nie czekaj wciąż na jutro,

Druk:
MULTIGRAF
R.Ellert, J.Tomczuk
ul. Bielicka 76C.
85-135 Bydgoszcz

Nie snuj swoje żale,
Może zdarzyć się, że jutra
Nie będzie już wcale.
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3A
3G

4A
4D
5C
5F
6A
7A
7E
8A
8G
9A

9E
10 A
11 D
11 G
12 D

Poziomo:
1C
siedziba powiatu,
w którym leżą Gidle,
2C
rodzaj
jednoliściennych sukulentów liściowych, mających rozgałęzione
lub nierozgałęzione pędy zakończone rozetą mięsistych liści zawierających żółtawy lub brązowawy sok mleczny,
sok stosowany bezpośrednio na rany skóry
bardzo przyspiesza proces gojenia, składnik
kremów,
miasto w woj. mazowieckim na drodze
szybkiego ruchu KIELCE - WARSZAWA,
dawniej miasto wojewódzkie,
coś, co jest wytworem wyobraźni i budzi lęk
lub tytuł amerykańskiego ﬁlmu historycznoprzygodowego z 2015 r. z Leonardo DiCaprio,
lata koło nosa, kuzynka pszczoły lub dawny
polski skuter,
miano Najświętszej Marii Panny z Gidel,
śpiewała „Gzie te chłopy…”,
często przylegał do dworu, do tego w Pławnie też,
nazwisko, od którego pochodzi nazwa Gidle,
nie „do”,
miasto-siedziba gminy w woj. pomorskim
lub część Gidli z kościołem NMP Bolesnej,
proboszcz po staropolsku, jak u Mikołaja
Reja „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem, a…”,
sanktuarium NMP w Gidlach słynie z cudów
maleńkiej ﬁgurki Matki Bożej, wg legendy
wyorał ją miejscowy rolnik o nazwisku…,
rzeka w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie
irkuckim i Jakucji, jest jedną z największych
rzek Azji lub imię żeńskie, popularne w krajach słowiańskich i skandynawskich,
polski herb szlachecki zwany też Nowińczyk, Wojnia, Zawiasa, Złotogoleńczyk
znajdujący się w herbie Gidli,
jedna z dawniejszych nazw Gidel,
skrót nazwy Internet Explorer,
biblijna pramatka,
zewnętrzna powierzchnia ściany budynku ze
wszystkimi znajdującymi się na niej elementami.

Pionowo:
A 5 przenośnie: godność, duma, honor,
A 8 oznaczenie Polski na tablicy rejestracyjnej
samochodu,
B 3 najwyższa karta talii do brydża,
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stolica gminy z tej krzyżówki,
policjanci „łapią” na niego samochody,
na końcu ﬁlmu „The…”,
brak logiki w czymś lub pogląd negujący
możliwość poznania rzeczywistości za pomocą logiki,
wiosenne „kotki” na wierzbie,
mieszkańcy gidelskiego klasztoru,
symbol ersteda, jednostki natężenia pola magnetycznego w układzie CGS,
biblijny żeglarz,
ministerstwo, które prowadzi politykę zagraniczną, w skrócie,
w samochodzie do tankowania paliwa,
gatunek wierzby, rodzimy dla Europy i Azji,
w Polsce gatunek pospolity na całym niżu
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i w górach aż po regiel górny,
znana również pod nazwą „siwka” – gatunek
średniej wielkości ptaka wędrownego, odzywa się szorstkim „rak rak”,
I 10 najnowsze notowania indeksów światowych
na giełdzie,
K 1 imię dziewczynki z „Elementarza” Mariana
Falskiego,
L 3 honorowa przed pomnikiem lub dziewczęcy
klub piłki nożnej w Gidlach, a także rzeka
koło Gidli,
I1

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 18 otrzymuje

Pani Helena Nowak z Włoszczowy.
Serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy po odbiór nagrody
do Biura LGD „Region Włoszczowski”,
ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

Litery ze wskazanych pól stanowią rozwiązanie, fragment piosenki harcerskiej
z Wielkopolski:
4D

G

4F

W pola krzyżówki należy wpisać odpowiedzi.
Do ostatecznego hasła należy wpisać odpowiednie
litery. Kupon wycinamy i naklejamy na kartkę pocztową. Obok na kartce piszemy swoje imię i nazwisko
oraz dane kontaktowe (adres i telefon), a także gminę, na terenie której zamieszkujemy.
Tak przygotowaną kartkę wysyłamy na adres:
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”,
ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa,
do dnia 1 grudnia 2017r.
(decyduje data stempla pocztowego).
Jeden uczestnik może wysłać tylko jedno rozwiązanie. Wśród poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka ufundowana przez:
Gminę Gidle
Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone w kolejnym numerze naszego biuletynu.
Zachęcamy do zabawy i życzymy sukcesów!

