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Życie w czasie
pandemii

Dwa miesiące temu chyba nikt nie
spodziewał się takiego obrotu spraw. Żyliśmy
według swojego rytmu, chodziliśmy do pracy,
spotykaliśmy się w gronie znajomych,
na koncertach, spotkaniach kulturalnych,
w kinie czy teatrze. Rzeczywistość utarła nam
jednak nosa i zmieniła plany większości z nas.
A wszystko za sprawą wirusa nazwanego
SARS-CoV-2, który początkowo siał
spustoszenie w Chinach, w miejscowości
Wuhan, gdzie się wszystko zaczęło. Czas mijał,
wirus rozprzestrzeniał się na inne kraje,
aż w końcu dotarł do Polski, gdzie dziś, czyli
1 kwietnia choruje tu ponad 2300 osób.
Pozmieniały się nam priorytety i plany…

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło
kwarantannę dla osób chorych oraz z
podejrzeniem zarażenia koronawirusem,
a także ograniczenia
w przemieszczaniu się osób
zdrowych. Liczba osób, które
zostały objęte kwarantanną w
gminie Wąchock dziś wynosi 37.
Placówki oświatowe i kulturalne
na terenie Gminy zostały
zamknięte do odwołania,
a imprezy masowe jedna
po drugiej zostały odwołane.
Ci, którzy nie mogą pracować
siedzą pozamykani w domach,
nie możemy spotykać
się ze znajomymi, swobodnie
poruszać się mieście.
Wprowadzone obostrzenia
zabraniają spacerów wokół
Zalewu i korzystania z oferty
Parku Rekreacyjno - Sportowego.
Sprawy urzędowe najlepiej
załatwić drogą elektroniczną
lub telefoniczną. Jest to bardzo

trudny czas dla wszystkich. Niektórzy
przeżywają swoje osobiste dramaty. Dzieci
nie mogą iść do szkoły ani spotkać
się w grupie. Święta Wielkanocne będą inne
niż wszystkie do tej pory…

Mimo wszystko nie traćmy nadziei,
przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa,
bądźmy otwarci na wzajemną pomoc
wszystkim, którzy tego potrzebują. Pozytywne
myślenie w czasach światowej pandemii jest
bardzo potrzebne.

INFORMUJE: Prosimy o przychodzenie do
Ośrodków Zdrowia TYLKO w razie
konieczności!!!

KAŻDEMU pacjentowi, również bez cech
infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza
w pierwszej kolejności zostanie udzielona
TELEPORADA: 41 271 50 20.

Do budynku Ośrodka pacjenci wchodzą
pojedynczo i dopiero po wstępnej kwalifikacji,
ci bezwzględnie potrzebujący pomocy
lekarskiej, kierowani są do lekarza.

W Poradni ginekologiczno – położniczej
przyjmowane będą TYLKO pacjentki ciężarne.
Recepty załatwiane są drogą telefoniczną.
Poradnie stomatologiczne udzielają tylko
porad telefonicznych. Wszelkie leczenia
planowe zostajązawieszone. W razie objawów
przypominających grypę (gorączka wyższa
niż 38°C wraz z kaszlem lub dusznością)
oraz niedawnego pobytu w jednym z krajów
o dużej liczbie zachorowań na COVID-19
(bądź kontaktu z takimi osobami) prosimy
o telefoniczny kontakt z personelem SZOZ
Wąchock, który po przeprowadzeniu wstępnej
kwalifikacji poinformuje o dalszym toku
postępowania.
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XXX Lat Samorządnoci

Dzięki Opactwu Cystersów i dowcipom o sołtysie
Wąchock marzył o turystyce, o łączności internetowej
nie marzył nikt…
Trzydzieści lat pracy samorządowej zmieniło
diametralnie życie Mieszkańców w Gminie Wąchock.
Prawa miejskie Wąchock odzyskał 1 stycznia 1994 r.
Sprawnie przeprowadzono zwodociągowanie,
telefonizację i gazyfikację miasta i sołectw.
Od kilku lat możemy być dumni, że nasza gmina
jest nadal jedną z niewielu w skali kraju, której prace
kanalizacyjne zostały praktycznie zakończone.
Ulice, w ogromnej większości mają bitumiczne
nawierzchnie oraz chodniki, oświetlają je ledowe
lampy. Dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
pojawił się dostęp do środków unijnych,
dzięki którym zrealizowano szereg inwestycji,
które w ogromny sposób poprawiły komfort życia
mieszkańców.

Społeczność Miasta i Gminy Wąchock łączy się
i integruje w nowo wybudowanych lub
wyremontowanych obiektach gminnych.
Wzorem członków KGW, OSP i TPW poszli inni
mieszkańcy, którzy zrzeszają się w licznych
stowarzyszeniach. Mieszkańcy i Turyści korzystają
z szerokiej i ambitnej oferty kulturalnej i sportowej
skierowanej dla każdego chętnego. Od lokalnych
wydarzeń inicjowanych i często realizowanych przez
stowarzyszenia, przez liczne wydarzenia patriotyczne,
ambitne przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe,
po międzynarodowe projekty, jak Międzynarodowy
Festiwal Muzyka w Opactwie, który jesienią 2020 roku
obchodził będzie swoje dziesięciolecie.

To czas ogromnych przeobrażeń i zmian
w życiu codziennym Mieszkańców
oraz funkcjonowaniu społecznym wspólnoty
samorządowej.

30-lecie rocznicy obchodów pierwszych wyborów
do samorządów lokalnych jest szczególną okazją
do kilku refleksji, podsumowań i zadumy nad tempem
i ilością zmian w każdej dziedzinie funkcjonowania
społecznego w tym relatywnie krótkim w historii
naszego miasta i gminy okresie.

Zdumiewającym wydaje się fakt, że dzisiejszy(a)
trzydziestolatek(a), osoba wchodząca w pełnię życia
rodziła się, kształciła i wychowywała w czasie, kiedy
Wąchock i okoliczne sołectwa były sennymi i w sumie
szarymi miejscowościami. Codzienność większości
rodzin obracała się wokół pracy w wielkich fabrykach
w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej, życie
społeczne kwitło w wiejskich świetlicach i remizach
dzięki działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,
Kół Gospodyń Wiejskich oraz najstarszego na terenie
Gminy stowarzyszenia, prężnego wówczas
Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka. Żywe były lokalne
tradycje, jeszcze działało miejskie rolnictwo i nikogo
nie dziwiły barany i gęsi w rynku na ulicy Kościelnej.
Asfalt? Można było go znaleźć na drogach krajowych,
drogi gminne były brukowane lub piaskowe.
Gaz? Kanalizacja? Telefony komórkowe, komputery
i Internet? Trzydzieści lat temu tych słów praktycznie
nie używano.

Wąchock przestał marzyć o turystyce.
Marzenia o miejscowości na wzór nadmorskich
lub górskich kurortów zostały dopasowane
do rzeczywistości i dzięki wieloletniej pracy całej
społeczności stał się słynnym i chętnie odwiedzanym
regionalnym centrum rekreacji i wypoczynku.
Dzięki wzorcowej w skali kraju rewitalizacji – bo
niewielu Mieszkańców wie, że wąchocka rewitalizacja
wielokrotnie prezentowana, jako tzw. „dobry przykład”
Mieszkańcy i Turyści mają dostęp do szerokiego
wachlarza możliwości.
Od spacerów oświetloną promenadą wokół
odbudowanego zalewu na rzece Kamiennej,
po aktywne spędzanie czasu na kajaku, rowerze
czy wyczynowe uprawianie sportów
na ogólnodostępnych obiektach. Perła wąchockiej
turystyki, ponad 840-letnie Opactwo Cystersów,
uzyskało zaszczytny tytuł Pomnika Historii,
a wielomilionowe dotacje zabezpieczają i odkrywają
na nowo ten niezwykły obiekt. Pomnika doczekał
się również słynny sołtys, a dowcipy, choć pokryte
patyną czasu przypominają ten Wąchock sprzed
trzydziestu lat.

W kolejnych wydaniach zastanowię się bardziej
szczegółowo nad zmianami, które zaszły w wąchockim
samorządzie, w sposobie funkcjonowania.
A może i Ty masz jakieś przemyślenia, refleksje
nad minionym trzydziestoleciem?
Napisz – opublikujemy Twój list.

Sebastian Staniszewski

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Fot. Krzysztof Szczygieł
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
szczere życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mnóstwo wiosennego optymizmu

oraz samych sukcesów

składają
Prezes Anna Latała

i Pracownicy Banku Spółdzielczego
w Wąchocku
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Sposoby
komunikacji
społecznej
w GminieWąchock

Stworzone z myślą o społeczności niżej
wymienione narzędzia służą do komunikacji, a także
promocji naszego miasta i Gminy. Korzystać z nich
mogą wszyscy, którym bliska jest Gmina Wąchock.
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona internetowych służąca bezpłatnemu
dostępowi do informacji publicznej. Zawiera
podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane
teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz
z odsyłaczami do stron podmiotowych. Za stworzenie,
utrzymanie i aktualizację treści zawartych w
podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty
udostępniające informację publiczną.
(www.gmina.wachock.sisco.info).

Gminny Portal Informacyjny
To platforma komunikacji o charakterze

promocyjno - informacyjnym. Obecnie istniejąca strona
funkcjonuje od marca 2020 r. Podstawowymi celami
strony jest promocja miasta i gminy oraz przekaz
informacji dla mieszkańców. Witryną administruje
nowy pracownik UMiG Wąchock (www.wachock.pl).

Social media
W ostatnim czasie utworzony został oficjalny profil

gminny na platformie Facebook
(www.facebook.com/gminawachock). W założeniu
media, czyli Facebook
i strona internetowa mają się wzajemnie uzupełniać,
przy zachowaniu charakteru właściwego każdej
z platform. W następnych miesiącach planowane
jest również utworzenie kanału promocyjnego
na platformie Instagram.
Aplikacja BLISKO

Aplikację na telefon BLISKO bezpłatnie można
pobrać ze Sklepu Play. Dostępne są w niej tematyczne
serwisy takie jak: „Gmina Wąchock”, „Child Alert”,
„Jakość powietrza – świętokrzyskie” itd. Po ich wybraniu
na nasze urządzenia mobile dostaniemy aktualne
powiadomienie dotyczące ważnych dla nas zagadnień.
Wszystkie informacje pochodzą ze sprawdzonych
źródeł, które gwarantują rzetelne powiadamianie
bez wzbudzania niepotrzebnej dezinformacji.
Zachęcamy do pobrania, ten system jest przeznaczony
dla Mieszkańców, a korzystanie z niego jest całkowicie
bezpłatne.

Telebim
Na budynku MGOPS-u w Wąchocku, przy kompleksie
rekreacyjno-sportowym uruchomiony został telebim,
na którym wyświetlane są informacje
o nadchodzących wydarzeniach, ważne aktualności
oraz cieszące oko piękne zdjęcia i filmy
z okolicy.

Czasopismo „Dookoła
Wąchocka"

„Dookoła Wąchocka"
wydawana jest przez MGOK
w Wąchocku. Podsumowuje
wydarzenia
kulturalno-społeczne w gminie,
przekazuje informacje
urzędowe ze strony UMiG oraz
promuje lokalną twórczość,
wydarzenia oraz miejsca w
gminie Wąchock.
Tablice ogłoszeniowe na
terenie gminy.
Usytuowane w mieście
i sołectwach tablice,
w miejsach, gdzie treść
umieszczona na tablicach
dotrze do szerokiego grona
odbiorców. Obecnie
na terenie gminy
rozmieszczonych jest około 50
tablic.
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Sposoby
komunikacji
społecznej
w GminieWąchock

Stworzone z myślą o społeczności niżej
wymienione narzędzia służą do komunikacji, a także
promocji naszego miasta i Gminy. Korzystać z nich
mogą wszyscy, którym bliska jest Gmina Wąchock.
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona internetowych służąca bezpłatnemu
dostępowi do informacji publicznej. Zawiera
podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane
teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz
z odsyłaczami do stron podmiotowych. Za stworzenie,
utrzymanie i aktualizację treści zawartych w
podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty
udostępniające informację publiczną.
(www.gmina.wachock.sisco.info).

Gminny Portal Informacyjny
To platforma komunikacji o charakterze

promocyjno - informacyjnym. Obecnie istniejąca strona
funkcjonuje od marca 2020 r. Podstawowymi celami
strony jest promocja miasta i gminy oraz przekaz
informacji dla mieszkańców. Witryną administruje
nowy pracownik UMiG Wąchock (www.wachock.pl).

Social media
W ostatnim czasie utworzony został oficjalny profil

gminny na platformie Facebook
(www.facebook.com/gminawachock). W założeniu
media, czyli Facebook
i strona internetowa mają się wzajemnie uzupełniać,
przy zachowaniu charakteru właściwego każdej
z platform. W następnych miesiącach planowane
jest również utworzenie kanału promocyjnego
na platformie Instagram.
Aplikacja BLISKO

Aplikację na telefon BLISKO bezpłatnie można
pobrać ze Sklepu Play. Dostępne są w niej tematyczne
serwisy takie jak: „Gmina Wąchock”, „Child Alert”,
„Jakość powietrza – świętokrzyskie” itd. Po ich wybraniu
na nasze urządzenia mobile dostaniemy aktualne
powiadomienie dotyczące ważnych dla nas zagadnień.
Wszystkie informacje pochodzą ze sprawdzonych
źródeł, które gwarantują rzetelne powiadamianie
bez wzbudzania niepotrzebnej dezinformacji.
Zachęcamy do pobrania, ten system jest przeznaczony
dla Mieszkańców, a korzystanie z niego jest całkowicie
bezpłatne.

Telebim
Na budynku MGOPS-u w Wąchocku, przy kompleksie
rekreacyjno-sportowym uruchomiony został telebim,
na którym wyświetlane są informacje
o nadchodzących wydarzeniach, ważne aktualności
oraz cieszące oko piękne zdjęcia i filmy
z okolicy.

Czasopismo „Dookoła
Wąchocka"

„Dookoła Wąchocka"
wydawana jest przez MGOK
w Wąchocku. Podsumowuje
wydarzenia
kulturalno-społeczne w gminie,
przekazuje informacje
urzędowe ze strony UMiG oraz
promuje lokalną twórczość,
wydarzenia oraz miejsca w
gminie Wąchock.
Tablice ogłoszeniowe na
terenie gminy.
Usytuowane w mieście
i sołectwach tablice,
w miejsach, gdzie treść
umieszczona na tablicach
dotrze do szerokiego grona
odbiorców. Obecnie
na terenie gminy
rozmieszczonych jest około 50
tablic.
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Pomoc żywnociowa
dla mieszkacw

Na stronie www Świętokrzyskiego Banku
Żywności z oddziałem w Ostrowcu Świętokrzyskim
czytamy, że jego idea opiera się na ograniczeniu
niedożywienia poprzez racjonalne zagospodarowanie
nadwyżek żywności oraz zapobieganiu zjawisku
jej marnowania.

Wszystkie działania podejmowane przez Bank u swych
fundamentów posiadają te właśnie cele.
Wiąże się to bezpośrednio z niesieniem pomocy
najbardziej potrzebującym.
Z wnioskiem, który powstał z potrzeby społecznej,
o taką pomoc wystąpił do Banku Dyrektor
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jarosław Michalski. W ramach Programu operacyjnego
„Pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020”
pod placówkę 2 marca br., zostało przywiezione około
18 ton żywności. W paczkach znalazły się takie
produkty jak: olej rzepakowy, cukier, mleko, konserwy,
makarony, ryż, kasze, ser żółty, filety z makreli,
koncentrat pomidorowy, marchewka
z groszkiem, herbatniki, powidła śliwkowe, szynka
oraz sok jabłkowy. Kolejna racja żywnościowa
planowana jest w maju br. Ogółem skorzysta z nich
prawie 600 mieszkańców Gminy Wąchock,
ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
Kolejna dostawa artykułów spożywczych miała
miejsce 26 marca . W drugiej turze dowieziono prawie
12 ton pożywienia. Z racji obostrzeń wprowadzonych
przez Ministerstwo Zdrowia nie będzie ono póki
co wydawane. Żywność została zmagazynowana
i dotrze do ludzi w bardziej sprzyjających do tworzenia
zgromadzeń warunkach. Stanowi ona żelazną rezerwę
w czasie „panowania” koronowirusa.

Ogromne podziękowania dla firmy BUDROMOST,
która zapewniła rozładunek dostawy pierwszej.
Dla czynnie pomagających przy rozładunku podczas
drugiej dostawy zastępów OSP z Wąchocka i Wielkiej
Wsi, natomiast pozostałym zastępom z gminy
Wąchock za bycie w gotowości do pomocy.
Panu Konradowi Sabatowskiemu oraz panu
Radosławowi Grzegorskiemu za wózek widłowy
i pomoc w rozładunku dostawy drugiej. A także dla
pani Grażyny i pana Macieja Pituch z Wąchocka,
właścicieli firmy Picars, którzy zorganizowali transport
pierwszej i drugiej dostawy żywności.

Budowa hydroforni,
remont przepompowni,
wodociąg na ulicy
Starachowickiej
i kanalizacja dla
mieszkacwMłyskiej
w Parszowie

Problem niskiego ciśnienia wody
w rurociągach coraz bardziej doskwiera mieszkańcom
północnej części Wąchocka oraz Marcinkowa.
W tej sprawie, w marcu br. odbyło się w Urzędzie
Miasta i Gminy Wąchock spotkanie z prezesem PWiK,
Jerzym Miśkiewiczem oraz dyrektorem technicznym
wodociągów, Piotrem Nowakiem. Ustalono,
iż po zabezpieczeniu środków w budżecie PWiK
rozpoczną się prace dotyczące budowy
hydroforni, której zadaniem będzie podniesienie
i wyrównanie ciśnienia w wodociągach zaopatrujących
mieszkańców wymienionej części miasta, a także
w Marcinkowie. Obiekt znajdować się będzie
najprawdopodobniej w okolicy poczty w Wąchocku.
Na spotkaniu poruszony został także temat budowy
wodociągu dla kilku domów przy ul. Starachowickiej
pomiędzy ul. Wygoda a ul. Powstańców oraz remontu
kluczowej dla gminnego systemu odprowadzania
ścieków komunalnych przepompowni przy
ul. Partyzantów w Wąchocku.
W trakcie rozpatrywania jest również postępowanie
przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej przy
ul. Młyńskiej w Parszowie. Będzie to obecnie jedyna
część kanalizacji w gminie, która ze względu na swoją
lokalizację podpięta zostanie do kanalizacji zbiorczej
w Majkowie i obsługiwana będzie przez MZWIK
Skarżysko-Kamienna.
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ObwodnicaWąchocka coraz bliżej…
Na wąchockim rynku odbyła się konferencja

poświęcona podpisaniu „Programu Inwestycyjnego
dla obwodnicy Parszowa i Wąchocka”. Dokument
w towarzystwie Dyrektora kieleckiego oddziału GDDKIA,
Pana Krzysztofa Strzelczyka, świętokrzyskich
parlamentarzystów, gminnych i powiatowych
samorządowców podpisał wiceminister infrastruktury
Pan Rafał Weber. Podpisanie Programu Inwestycyjnego
oznacza zapewnienie finansowania i daje zielone światło
dla ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę
obwodnicy.

Temat powstania obwodnicy Wąchocka jest bliski
Burmistrzowi Miasta i Gminy Jarosławowi Sameli
d bardzo długiego czasu, praktycznie od momentu, kiedy
został Burmistrzem. W 2007 roku podczas pierwszej
kadencji rozpoczęły się prace nad koncepcją drogi,
sprawnie przeprowadzono konsultacje społeczne. Kiedy
w trakcie projektowania pojawiały się problemy z decyzją
środowiskową, Burmistrz dzięki wsparciu ówczesnych
parlamentarzystów – w szczególności Poseł Marzeny
Okły-Drewnowicz, odwiedził Ministerstwo Środowiska.
Kiedy problemem stały się odszkodowania
za wywłaszczone nieruchomości razem z mieszkańcami,
odwiedził ówczesnego Ministra Infrastruktury.
Po zawieszeniu finansowania przez lata pukał
do różnych drzwi, wysyłał pisma, rozmawiał z posłami,
wojewodami czy radnymi. Dziś, również dzięki lobbingowi
kolejnych parlamentarzystów – tym razem w osobie
Agaty Wojtyszek, wygląda na to, że inwestycja
ta zostanie sfinalizowana i oddana do użytku w ciągu
maksymalnie pięciu lat. Wąchock jest pierwszym
miastem, które zostało objęte kompletnym działaniem
Ministerstwa Infrastruktury w realizacji programu
„100 obwodnic”.

W sprawie rozpoczęcia działań nad finalnym etapem
przygotowań do budowy obwodnicy, miasto Wąchock
odwiedził 12 marca br. Wiceminister Infrastruktury
Pan Rafał Weber. Spotkanie odbyło się na miejskim
rynku, przebiegało z udziałem przedstawicieli lokalnych
władz oraz dyrektorem GDDiK Panem Krzysztofem
Strzelczykiem. W swojej przemowie Pan Minister
zaznaczył, jak ważną inwestycją jest budowa obwodnicy
Wąchocka w ciągu drogi krajowej 42, która
ma zmniejszyć natężenie ruchu w mieście. Dziennie
przemieszcza się tędy ponad 10 tys. pojazdów.
Obwodnica to projekt mający na celu zmniejszenie emisji
hałasu i spalin, a także zwiększenie bezpieczeństwa
Mieszkańców i Turystów. Podpisany przez Ministra
Program Inwestycyjny pozwoli na przygotowanie
dokumentacji przetargowej na zaprojektowanie
i zbudowanie blisko dwunastokilometrowej, o wysokim
standardzie, dwujezdniowej obwodnicy, a przetarg
prawdopodobnie zostanie ogłoszony jeszcze w pierwszej
połowie 2020 r.

Po konferencji Minister, razem z Dyrektorem
Strzelczykiem, Poseł Agatą Wojtyszek i samorządowcami
odwiedził Opactwo Cystersów oraz znalazł czas
na pamiątkową fotkę z pomnikiem sołtysa.

Trzymamy kciuki, wierząc, że profesjonalizm
Dyrektora Strzelczyka i jego pracowników sprawnie
poprowadzi przygotowania i budowę obwodnicy przez
wyboiste koleiny jej historii.
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Nadzieja umiera ostatnia
Pani Joanna wraz z trójką dzieci zamieszkiwała mały
domek w Parszowie, aż do momentu tragicznego
w skutkach pożaru. Dramat rodziny rozegrał się 26
marca 2017 r., którego skutkiem była utrata
wszystkiego, co posiadali. Ogień doszczętnie strawił
dom, cały majątek, przedmioty pierwszej potrzeby,
sprzęt AGD oraz rodzinne pamiątki. Tą przerażającą
noc matka wraz z dziećmi będzie pamiętać
do końca życia.

Po pożarze proza życia dotknęła rodzinę
błyskawicznie: brak dachu nad głową, pieniędzy,
troska o to, co dalej. Z pomocą przyszło wiele
życzliwych osób, którym los pani Joanny i jej dzieci
nie był obojętny. Solidarnie zebrali się sąsiedzi z
Parszowa i okolicznych miejscowości organizując
zbiórkę pieniędzy, potrzebnych do życia przedmiotów,
odzieży, żywności itp. Pomoc sąsiedzka w takiej
sytuacji jest nieoceniona, a rodzina pani Asi
z wdzięcznością wspomina każde dobre słowo otuchy,
wsparcia, każde poklepanie po ramieniu i uśmiech.
Wraz z sąsiadami pomocną dłoń do rodziny
wyciągnęła Gmina Wąchock, skąd rodzina
za pośrednictwem MGOPS dostała 8000 zł
błyskawicznej zapomogi, Urząd Gminy przy
współpracy z OSP w Parszowie, Wąchocku oraz
Wielkiej Wsi pomógł także w wywiezieniu zgliszczy
i oczyszczeniu terenu, wspierał swym ramieniem
w dalszych, urzędowych procesach związanych
z budową nowego lokum.

Trudne początki w walce o przyszłość rodzina
Milewskich miała już za sobą. Z wszelkich stron
otrzymywała pomoc lokalnych przedsiębiorców,
większych i mniejszych firm, stowarzyszeń, osób
prywatnych, do których wiadomość o nieszczęściu
docierała również za pośrednictwem mediów, nie tylko
tych lokalnych.

W efekcie, 12 lutego br., mogliśmy wraz
z rodziną Milewskich cieszyć się nowym domem,

który wymaga jeszcze nakładu pracy, ale jego stan
pozwala na zamieszkanie. Dzieci wprowadziły się do
osobnych, pięknie urządzonych pokoi. Sypialnia pani
Asi jest prawie gotowa, a kuchnia zachęca do
gotowania rodzinnych posiłków. Tego dnia, w nowym
domu w Parszowie, spotkały się osoby, którym los pani
Joanny i jej trójki dzieci przez ten cały czas nie był
obojętny. Radująca się z nowego lokum ze

wzruszeniem dziękowała przybyłym gościom.
Pani Iwona z fundacji „Fabryki Marzeń” przybliżyła w
skrócie historię dramatu pani Joanny, podziękowała w
jej imieniu sąsiadom za pierwszą pomoc po
dramatycznej nocy, za ich solidarność. Wkład Fundacji
w pomoc pogorzelcom jest nieoceniony. Dzięki niej
surowy stan domu jest coraz bliższy ukończeniu. W
dalszej części wręczone zostały pamiątkowe dyplomy
dla przedstawicieli władzy gminnej, sponsorów,
partnerów, ludzi dobre woli, przedsiębiorców,
darczyńców, którzy pomogli odbudować dom.

Rodzinie Milewskich gratulujemy determinacji i
konsekwencji w dążeniu do celu, a także życzymy
samych radosnych dni.
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Walne zebranie Związku Miast i Gmin
Regionu więtokrzyskiego

12 lutego br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło
się walne zebranie Związku Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego. Stowarzyszenie to zrzesza 99 ze 102 gmin
naszego województwa. Głównym celem działania Związku jest
współdziałanie na rzecz pogłębiania współpracy między miastami
i gminami w świętokrzyskim.
Podczas zebrania, na którym gminę Wąchock reprezentował

zastępca burmistrza Sebastian Staniszewski, rozpatrzono
sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia
oraz wykonania planu dochodów i wydatków za rok miniony
oraz przyjęto plan finansowy na rok 2020.

Wystąpienie Prezesa Uzdrowiska w Busku Zdroju, Wojciecha Lubawskiego, dotyczące projektu zwalczania
cukrzycy typu B, było ostatnim, po nim nastąpiło zamknięcie obrad.

Bezpośrednio o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz o właśnie
ogłoszonych nowych wyborach do młodzieżowego sejmiku mówili jego przedstawiciele wraz
przewodniczącą, Julią Pająk.

Przewodniczący Sejmiku, Andrzej Pruś poinformował o działaniach Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego w obszarze wspierania społecznej i obywatelskiej aktywności młodzieży.

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz przedstawił nowy projekt mający na celu poprawę
bezpieczeństwa pieszych: „Szkoła świecąca przykładem”.

Owacjami na stojąco samorządowcy pożegnali Mirosławę Mochocką, wieloletnią wicedyrektor
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, która kilka miesięcy temu przeszła na zasłużoną emeryturę.

Zaproszeni goście podczas spotkania przedstawili inne, równie ważne tematy:

Poseł AgataWojtyszek
z wizytą na sesji RadyMiejskiej
Lutowa sesja Rady Miejskiej w Wąchocku przebiegła w dobrych nastrojach.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej odpowiedziała poseł Agata
Wojtyszek, która wzięła udział w spotkaniu. Po przyjęciu porządku obrad przez
Radę Miejską oraz podsumowaniu okresu pomiędzy sesjami przez Burmistrza,
głos zabrała Pani Poseł, która na samym wstępnie zasygnalizowała chęć
pomocy w realizacji zadań na terenie gminy. Podkreśliła udaną współpracę
z Radnymi w czasie, kiedy piastowała urząd Wojewody Świętokrzyskiego,
a także dziękowała za sygnalizowanie o problemach bieżących, m.in.: budowie
obwodnicy Wąchocka, wykonaniu chodników na terenie Gminy i potrzeby
nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi.
Obwodnica Wąchocka to inwestycja, która mamy nadzieję jako jedna z pierwszych będzie realizowana w ramach

rządowego programu budowy „100 obwodnic na lata 2020 – 2030”. Przetarg na jej wykonie ma zostać ogłoszony,
zgodnie z zapowiedziami, w drugim kwartale 2020 r., a umowa ma zostać podpisana w roku następnym.
Budowa obwodnicy jest bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców Wąchocka. Jej wykonanie zdecydowanie odciąży
wzmożony ruch komunikacyjny, jaki obecnie przebiega główną trasą przez „środek” miasta. Temat budowy obwodnicy
nie jest obcy Burmistrzowi, a o jej realizację zabiega od 12 lat.
Budowa chodnika przy ul. Starachowickiej w Wąchocku oraz w Parszowie to temat, który Pani Poseł poruszała już

z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofem Strzelczykiem. Podkreśliła, że inwestycja
jest bardzo potrzebna, a jeśli odcinek drogi uda się wpisać do na listę miejsc niebezpiecznych wtedy projekt będzie
niezwłocznie realizowany.
Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi

to również bardzo istotna kwestia wspominana na sesji Rady Miejskiej w Wąchocku 28 lutego 2020 r. Pani Poseł
podkreśliła, że praca ochotników straży pożarnej jest ogromnie ważna. Doceniła ich trud i zaangażowanie.
Żeby w pełni mogli wykorzystać swoje umiejętności i kwalifikacje potrzebują do tego odpowiedniego sprzętu.
Zdecydowanie jednym z nich jest wóz strażacki, na który środki finansowe w wysokości 190 tys. zostały zabezpieczone
przez Urząd Gminy w Wąchocku. Zakup nowego wozu odbyć się może jedynie z udziałem środków z budżetu Gminy,
Komendy Głównej Straży Pożarnej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Komendant Wojewódzki zatwierdził listę, na której znalazło się wsparcie dla strażaków z OSP w Wielkiej Wsi.
Poseł, Agata Wojtyszek zadeklarowała interwencję w sprawie podpisania tej listy przez Komendę Główną
oraz Wojewódzki Fundusz.
Kończąc swą wypowiedź, poseł z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa, złożyła serdeczne życzenia dla kierujących

sołectwami w Gminie Wąchock. Obiecała wspierać realizację składanych przez nich wniosków o dodatkowe środki
finansowe i zachęcała do korzystania z możliwości ich pozyskiwania z programów rządowych.
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Nadzieja umiera ostatnia
Pani Joanna wraz z trójką dzieci zamieszkiwała mały
domek w Parszowie, aż do momentu tragicznego
w skutkach pożaru. Dramat rodziny rozegrał się 26
marca 2017 r., którego skutkiem była utrata
wszystkiego, co posiadali. Ogień doszczętnie strawił
dom, cały majątek, przedmioty pierwszej potrzeby,
sprzęt AGD oraz rodzinne pamiątki. Tą przerażającą
noc matka wraz z dziećmi będzie pamiętać
do końca życia.

Po pożarze proza życia dotknęła rodzinę
błyskawicznie: brak dachu nad głową, pieniędzy,
troska o to, co dalej. Z pomocą przyszło wiele
życzliwych osób, którym los pani Joanny i jej dzieci
nie był obojętny. Solidarnie zebrali się sąsiedzi z
Parszowa i okolicznych miejscowości organizując
zbiórkę pieniędzy, potrzebnych do życia przedmiotów,
odzieży, żywności itp. Pomoc sąsiedzka w takiej
sytuacji jest nieoceniona, a rodzina pani Asi
z wdzięcznością wspomina każde dobre słowo otuchy,
wsparcia, każde poklepanie po ramieniu i uśmiech.
Wraz z sąsiadami pomocną dłoń do rodziny
wyciągnęła Gmina Wąchock, skąd rodzina
za pośrednictwem MGOPS dostała 8000 zł
błyskawicznej zapomogi, Urząd Gminy przy
współpracy z OSP w Parszowie, Wąchocku oraz
Wielkiej Wsi pomógł także w wywiezieniu zgliszczy
i oczyszczeniu terenu, wspierał swym ramieniem
w dalszych, urzędowych procesach związanych
z budową nowego lokum.

Trudne początki w walce o przyszłość rodzina
Milewskich miała już za sobą. Z wszelkich stron
otrzymywała pomoc lokalnych przedsiębiorców,
większych i mniejszych firm, stowarzyszeń, osób
prywatnych, do których wiadomość o nieszczęściu
docierała również za pośrednictwem mediów, nie tylko
tych lokalnych.

W efekcie, 12 lutego br., mogliśmy wraz
z rodziną Milewskich cieszyć się nowym domem,

który wymaga jeszcze nakładu pracy, ale jego stan
pozwala na zamieszkanie. Dzieci wprowadziły się do
osobnych, pięknie urządzonych pokoi. Sypialnia pani
Asi jest prawie gotowa, a kuchnia zachęca do
gotowania rodzinnych posiłków. Tego dnia, w nowym
domu w Parszowie, spotkały się osoby, którym los pani
Joanny i jej trójki dzieci przez ten cały czas nie był
obojętny. Radująca się z nowego lokum ze

wzruszeniem dziękowała przybyłym gościom.
Pani Iwona z fundacji „Fabryki Marzeń” przybliżyła w
skrócie historię dramatu pani Joanny, podziękowała w
jej imieniu sąsiadom za pierwszą pomoc po
dramatycznej nocy, za ich solidarność. Wkład Fundacji
w pomoc pogorzelcom jest nieoceniony. Dzięki niej
surowy stan domu jest coraz bliższy ukończeniu. W
dalszej części wręczone zostały pamiątkowe dyplomy
dla przedstawicieli władzy gminnej, sponsorów,
partnerów, ludzi dobre woli, przedsiębiorców,
darczyńców, którzy pomogli odbudować dom.

Rodzinie Milewskich gratulujemy determinacji i
konsekwencji w dążeniu do celu, a także życzymy
samych radosnych dni.
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Walne zebranie Związku Miast i Gmin
Regionu więtokrzyskiego

12 lutego br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło
się walne zebranie Związku Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego. Stowarzyszenie to zrzesza 99 ze 102 gmin
naszego województwa. Głównym celem działania Związku jest
współdziałanie na rzecz pogłębiania współpracy między miastami
i gminami w świętokrzyskim.
Podczas zebrania, na którym gminę Wąchock reprezentował

zastępca burmistrza Sebastian Staniszewski, rozpatrzono
sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia
oraz wykonania planu dochodów i wydatków za rok miniony
oraz przyjęto plan finansowy na rok 2020.

Wystąpienie Prezesa Uzdrowiska w Busku Zdroju, Wojciecha Lubawskiego, dotyczące projektu zwalczania
cukrzycy typu B, było ostatnim, po nim nastąpiło zamknięcie obrad.

Bezpośrednio o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz o właśnie
ogłoszonych nowych wyborach do młodzieżowego sejmiku mówili jego przedstawiciele wraz
przewodniczącą, Julią Pająk.

Przewodniczący Sejmiku, Andrzej Pruś poinformował o działaniach Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego w obszarze wspierania społecznej i obywatelskiej aktywności młodzieży.

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz przedstawił nowy projekt mający na celu poprawę
bezpieczeństwa pieszych: „Szkoła świecąca przykładem”.

Owacjami na stojąco samorządowcy pożegnali Mirosławę Mochocką, wieloletnią wicedyrektor
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, która kilka miesięcy temu przeszła na zasłużoną emeryturę.

Zaproszeni goście podczas spotkania przedstawili inne, równie ważne tematy:

Poseł AgataWojtyszek
z wizytą na sesji RadyMiejskiej
Lutowa sesja Rady Miejskiej w Wąchocku przebiegła w dobrych nastrojach.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej odpowiedziała poseł Agata
Wojtyszek, która wzięła udział w spotkaniu. Po przyjęciu porządku obrad przez
Radę Miejską oraz podsumowaniu okresu pomiędzy sesjami przez Burmistrza,
głos zabrała Pani Poseł, która na samym wstępnie zasygnalizowała chęć
pomocy w realizacji zadań na terenie gminy. Podkreśliła udaną współpracę
z Radnymi w czasie, kiedy piastowała urząd Wojewody Świętokrzyskiego,
a także dziękowała za sygnalizowanie o problemach bieżących, m.in.: budowie
obwodnicy Wąchocka, wykonaniu chodników na terenie Gminy i potrzeby
nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi.
Obwodnica Wąchocka to inwestycja, która mamy nadzieję jako jedna z pierwszych będzie realizowana w ramach

rządowego programu budowy „100 obwodnic na lata 2020 – 2030”. Przetarg na jej wykonie ma zostać ogłoszony,
zgodnie z zapowiedziami, w drugim kwartale 2020 r., a umowa ma zostać podpisana w roku następnym.
Budowa obwodnicy jest bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców Wąchocka. Jej wykonanie zdecydowanie odciąży
wzmożony ruch komunikacyjny, jaki obecnie przebiega główną trasą przez „środek” miasta. Temat budowy obwodnicy
nie jest obcy Burmistrzowi, a o jej realizację zabiega od 12 lat.
Budowa chodnika przy ul. Starachowickiej w Wąchocku oraz w Parszowie to temat, który Pani Poseł poruszała już

z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofem Strzelczykiem. Podkreśliła, że inwestycja
jest bardzo potrzebna, a jeśli odcinek drogi uda się wpisać do na listę miejsc niebezpiecznych wtedy projekt będzie
niezwłocznie realizowany.
Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi

to również bardzo istotna kwestia wspominana na sesji Rady Miejskiej w Wąchocku 28 lutego 2020 r. Pani Poseł
podkreśliła, że praca ochotników straży pożarnej jest ogromnie ważna. Doceniła ich trud i zaangażowanie.
Żeby w pełni mogli wykorzystać swoje umiejętności i kwalifikacje potrzebują do tego odpowiedniego sprzętu.
Zdecydowanie jednym z nich jest wóz strażacki, na który środki finansowe w wysokości 190 tys. zostały zabezpieczone
przez Urząd Gminy w Wąchocku. Zakup nowego wozu odbyć się może jedynie z udziałem środków z budżetu Gminy,
Komendy Głównej Straży Pożarnej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Komendant Wojewódzki zatwierdził listę, na której znalazło się wsparcie dla strażaków z OSP w Wielkiej Wsi.
Poseł, Agata Wojtyszek zadeklarowała interwencję w sprawie podpisania tej listy przez Komendę Główną
oraz Wojewódzki Fundusz.
Kończąc swą wypowiedź, poseł z okazji zbliżającego się Dnia Sołtysa, złożyła serdeczne życzenia dla kierujących

sołectwami w Gminie Wąchock. Obiecała wspierać realizację składanych przez nich wniosków o dodatkowe środki
finansowe i zachęcała do korzystania z możliwości ich pozyskiwania z programów rządowych.
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Biała Szkoła Zespołu Placwek Owiatowych
wWąchocku
Dzień pierwszy: Zakopane powitało nas słońcem i piękną pogodą, chociaż wyjazd na białą szkołę nie zapowiadał
się optymistycznie. Z Wąchocka wyruszaliśmy w strugach deszczu, jednak już Kraków przywitał naszą grupę
słońcem, co wprawiło wszystkich w radosny nastrój. Mieszkaliśmy w pięknym, nowoczesnym pensjonacie „Willa
Swoboda”. Jest on stylowo urządzony, spaliśmy w przytulnych pokojach z widokiem na Giewont i Kasprowy Wierch.
Ponieważ głównym celem naszego pobytu była nauka i doskonalenie jazdy na nartach, pierwszy dzień poświęcony
był zasadom bezpieczeństwa. Wysłuchaliśmy prelekcji ratownika TOPR, który przypomniał zasady bezpieczeństwa
w górach, na stoku oraz podczas wędrówek.

Dzień drugi: Oj, działo się, działo… Noc przespaliśmy
smacznie i wyjątkowo spokojnie. Była to pierwsza
w naszym życiu noc bez… KOMÓREK!!! Śniadanie –
bufet szwedzki, a w nim dla każdego coś pysznego,
nawet dla niejadka. Następnie wyruszyliśmy na stok.
Pod fachowym okiem instruktorów narciarstwa:
pani Marysi i pana Mirka zgłębialiśmy tajniki jazdy
na nartach. W trakcie zajęć prowadzący opowiadali
nam ciekawostki dotyczące Zakopanego otaczających
gór. Mówili o zwyczajach górali i pięknej tradycji
Podhala. Po pysznym obiedzie udaliśmy się do bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poznaliśmy ciężką
pracę górskich ratowników medycznych. Każdy
z uczestników miał możliwość przebywać w kabinie
śmigłowca Sokół, obejrzeć jego wyposażenie i poczuć
atmosferę niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy.
Po wizycie w hangarze podziwialiśmy panoramę Tatr
ze szczytu Gubałówki. Następnie integrowaliśmy się
na warsztatach tanecznych zumby.

Dzień trzeci: Kolejny poranek w Zakopanem przywitał nas zimową aurą. Świat przykrył biały puch, fantastyczne
widoki za oknem, oj będzie jazda… Ale najpierw śniadanie, żeby mieć siłę do realizacji zadań założonych w projekcie.
Następnie edukacja w najnowocześniejszym wydaniu. Wprawdzie nic nie zastąpi spaceru po górskich szlakach,
ale dzięki obecności w Centrum Edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego mogliśmy poczuć Tatry bez wychodzenia
na szlaki. Pierwszym punktem pobytu w centrum była największa w Polsce makieta Tatr oraz prezentacja
z komentarzem lektora. Kolejnym realistyczne dioramy, czyli trójwymiarowe makiety przedstawiające górskie łąki,
lasy oraz wpływ działalności człowieka na Tatry. W sali kinowej używana była technologia 4D, która pozwoliła nam
doświadczyć, co dzieje się z człowiekiem, gdy zostanie porwany przez lawinę. W trakcie zwiedzania zajrzeliśmy także
do jaskini, zobaczyliśmy, kto mieszka w tatrzańskich podziemiach i jak przebiegają procesy geologiczne.
Wiedzę zdobywaliśmy wszystkimi zmysłami w atrakcyjny sposób z dużym zaangażowaniem. Popołudnie spędziliśmy
na stoku. Umiejętności trenerskie okazały się bardzo skuteczne, zjeżdżaliśmy wszyscy. Śnieg prószył, muzyka grała.
Atmosfera wspaniała. Niektórzy tak wczuli się w tradycję i kulturę Podhala, że preferują stroje góralskie.
Wieczorem, po kolacji uczestnicy wyciszali się w Sali Kinowej na terenie ośrodka.
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Spisz się jak najlepiej!

Dodatkowo 8 kwietnia wdrożona zostanie metoda pomocnicza - wywiad telefoniczny z
rachmistrzem telefonicznym.

Dane przekazywane w ramach spisu są objęte tajemnicą statystyczną, czyli udostępniane
wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej
osoby.

Należy pamiętać, że tożsamość rachmistrzów spisowych będzie można potwierdzić w Urzędzie
Miasta i Gminy Wąchock (41 273 61 30), Urzędzie Statystycznym w Kielcach (41 249 96 00).
Na wszelkie pytanie dotyczące spisu odpowiemy pod nr specjalnie uruchomionej infolinii
22 279 99 99 wew. 8.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Dla nas #liczysiękażdy, a wszyscy Liczymy się dla Polski!

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: spis.gov.pl
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