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Zrealizowano trzy zadania z Programu BONUS
W ostatnim okresie trzy stowarzyszenia z terenu naszej gminy zrealizowały zadania, na które pozyskały
dofinansowanie z „Programu BONUS” z Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” z siedzibą we Włoszczowie.

Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw SPINACZ podjęły się wspólnie realizacji
zadania, które polegało na poprawie estetyki wokół „krzyża milenijnego”, znajdującego się naprzeciw Szkoły
Podstawowej w Seceminie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nowo otwartego przedszkola samorządowego. Tutaj
również zasadzony jest „dąb pamięci” poświęcony ppor. Włodzimierzowi Linowskiemu z Boczkowic, zamordowanemu
przez NKWD w Katyniu w 1940 roku. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości podjęto starania, by dokonać poprawy estetyki wokół tych obiektów. Kilkuletnie zaniedbania
spowodowały, że tuje okalające ten skwer zbytnio się rozrosły i zgęstniały - i do niedawna zamiast ozdabiać, tylko
szpeciły ten widok zasłaniając prawie całkowicie krzyż. Dodatkowo pożar traw wokół tego skweru sprzed kilku lat
spowodował, że część tui zaczęła usychać. Podjęte przez obie organizacje działania spowodowały zdecydowaną
poprawę wyglądu tego obiektu. Wycięto stare, zniszczone krzewy oraz nasadzono w ich miejsce nowe i kolorowe –
odpowiednio dobrane przez architekta krajobrazu. Ponadto dokonano odbudowy zniszczonej kostki brukowej wokół
krzyża wraz z prowadzącym do niego chodnikiem.
Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna w Bichniowie zrealizowała zadanie polegające na poprawie estetyki wokół pomnika
upamiętniającego tzw. „krwawą niedzielę” w Bichniowie. Tragiczne wydarzenia rozegrały się tu 28 listopada 1943
roku. Wówczas to doszło do zaciętych walk między partyzantami Armii Krajowej a niemieckimi żandarmami. W ich
wyniku Niemcy zostali zmuszeni do wycofania się do folwarcznych zabudowań i zza ich murów się bronili. Ponieśli
straty, ale zdołali wezwać pomoc i z Włoszczowy przyjechały cztery samochody z żandarmami. Partyzanci zdążyli się
wycofać. Rozwścieczeni Niemcy zemścili się na mieszkańcach Bichniowa. Mordowali nawet kilkunastoletnie
dziewczęta. Ogółem "Krwawa niedziela" pochłonęła 42 ofiary. Na wspomnianym pomniku widnieją nazwiska tych,
którzy ,,zginęli z rąk katów hitlerowskich". Dotychczasowy stan pomnika w kształcie kolumny z czerwonego piaskowca,
który otoczony jest wysokimi tujami, był zdecydowanie niezadowalający. W związku z przypadającą w tym roku 75
rocznicą tego tragicznego wydarzenia zaplanowano dokonanie poprawy estetyki wokół pomnika poprzez jego
odnowienie - tj. jego oczyszczenie i impregnację przez profesjonalną firmę. Ponadto dokonano zakupu farby do
pomalowania ogrodzenia – samo malowanie wykonali w czynie społecznym mieszkańcy Bichniowa.
Każda z organizacji otrzymała z Lokalnej Grupy Rybackiej grant finansowy o wartości 1500 zł na pokrycie 90%
kosztów każdego zadania. Resztę środków stanowił wkład własny stowarzyszenia.
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