GMINA SECEMIN

Kolejne Strefy Aktywnego Wypoczynku otwarte
W miniony weekend dokonano uroczystego otwarcia Strefy Aktywnego Wypoczynku w dwóch kolejnych
miejscowościach w Gminie Secemin.

Pierwsze z nich - w sobotę 22 września – miało miejsce w Wałkonowach Dolnych podczas festynu rodzinnego pn.
„Muzyczne zakończenie lata”. Organizatorem tego wydarzenia była Gmina Secemin oraz Sołtys i Rada Sołecka tej
miejscowości. Jednym z głównych punktów programu było otwarcie placu zabaw z elementami siłowni plenerowej,
którego dokonali przedstawiciele władz gminnych wraz z najmłodszymi mieszkańcami tej miejscowości. Uczestniczący
w festynie Pan Paweł Strączyński – Radny Powiatu Włoszczowskiego przekazał na ręce sołtysa Pana Stanisława
Toborka bon o wartości 500 zł na realizację najbardziej potrzebnych zadań sołectwa. Organizatorzy przygotowali dla
wszystkich przybyłych wiele niespodzianek i atrakcji - dla najmłodszych darmowe wesołe miasteczko, dla tych
starszych – usługi gastronomiczne i ogródek piwny. Dla wszystkich zebranych przez cały czas przygrywały cztery
zaproszone zespoły muzyczne: REVER B, RYTMIX, RASS czy kapela ludowa JURA BAND.
Z kolei w niedzielę doszło do uroczystego otwarcia - największego w naszej gminie - placu zabaw w Bichniowie.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz mieszkańcy tej miejscowości. Zebranych
powitał sołtys wsi Bichniów – Pan Łukasz Baran, która podziękował władzom gminnym za wybudowanie tego bardzo
potrzebnego obiektu oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w prace porządkowe na tym terenie. Uroczystego
poświęcenia obiektu i błogosławieństwa dla wszystkich z niego korzystających dokonał proboszcz parafii w Seceminie
– ks. Piotr Szpyrka. Następnie rozpoczął się festyn rodzinny, w którym nie brakowało atrakcji dla wszystkich
przybyłych. Impreza ta nie odbyła by się gdyby nie pomóc sponsorów, a byli nimi: Ochotnicza Straż Pożarna w
Bichniowie, Panie ze Stowarzyszenia na rzecz wsi Bochniow, Sołtys Wsi Łukasz Baran, Radny Powiatowy Paweł
Straczynski, Firma Darex-Motor Dariusz Stępień z Włoszczowy, Firma Pawlik Dachy Rafał Pawlik, Firma Sych-Bud Piotr
Sychowicz, Sklep spożywczy Magda Bocian z Secemina, Sklep Lewiatan, Piekarnia Tomasz Sosnowski, Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska Rokitnianka Szczekocin. Na wysokości zadania stanęły po raz kolejnych panie z tutejszego
stowarzyszenia, które na swoim stoisku przygotowały mnóstwo smakołyków. Mimo, że w oba dni pogoda nie była
najlepsza dla wszystkich pragnących zabawy na świeżym powietrzu – obie te imprezy należy uznać za bardzo udane.
Dla przypomnienie - nowo utworzone place zabaw są efektem projektu pn.: „Utworzenie trzech Stref Aktywnego
Wypoczynku w Gminie Secemin”. Na realizację tego zadania Gmina Secemin pozyskała środki finansowe z Programu
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w kwocie 75 000 złotych. Środki te zostały pozyskane za pośrednictwem
Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą we Włoszczowie. Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł 101 334,98 złotych. Każdy ze Stref Aktywnego Wypoczynku składa się z placu zabaw dla dzieci oraz 2
urządzeń siłowni plenerowej.
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