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W bieżącym numerze

Paulina Kupczyk podczas głosowania w Urzędzie Gminy Krasocin.
© Rafał Banaszek
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PiS triumfowało w eurowyborach.

Prawo i Sprawiedli-
wość wygrało zdecy-
dowanie wybory do 

Parlamentu Europejskiego 
na ziemi włoszczowskiej, 
zdobywając aż 66,6 pro-
cent poparcia.

Głosowanie odbyło się 26 maja. 
Na PiS oddało swój głos ponad 11 
tysięcy mieszkańców powiatu włosz-
czowskiego na przeszło 16,5 tysiąca 
wszystkich głosujących. W trzech 
naszych gminach (Kluczewsku, Kra-
socinie i Moskorzewie) PiS poparło 
ponad 70 procent społeczeństwa (w 
Kluczewsku najwięcej - 75,2 procent). 

Na Koalicję Europejską, czy-
li Platformę Obywatelską, Polskie 
Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy 
Demokratycznej razem wzięte zagło-
sowało ponad 4 tysiące włoszczowian 
(24,6 procent). Pozostałe komitety 
nie przekroczyły progu wyborczego. 

Niekwestionowanym liderem 
tych wyborów okazała się wicepre-
mier Beata Szydło, którą poparło 
6047 mieszkańców naszego powia-
tu. Wiceminister sprawiedliwości 
Patryk Jaki zdobył 3034 głosy, poseł 
Dominik Tarczyński - 825, wicemi-
nister sportu Anna Krupka - 484, 
poseł Michał Cieślak - 214. Wszyscy 

wymienieni, za wyjątkiem Krupki i 
Cieślaka, otrzymali mandaty do eu-
roparlamentu (Tarczyński zostanie 
europosłem dopiero po brexicie).

Na byłego marszałka wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adama Jaru-
basa zagłosowało 3279 mieszkańców 
powiatu włoszczowskiego, europo-
słankę Różę Thun poparły 393 oso-
by, były europoseł Andrzej Szejna 
otrzymał 204 głosy. Jarubas i Thun 
weszli do Parlamentu Europejskiego.

We wszystkich gminach powia-
tu włoszczowskiego odnotowano 
ponad 40-procentową frekwencję, 
co jest rekordem w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. Przy-
pomnijmy, że 5 lat temu, w 2014 
roku na eurowybory poszło jedynie 
18,6 procent naszych mieszkańców. 

Ostatecznie frekwencja w te-
gorocznych wyborach wyniosła: 
w gminie Włoszczowa - 46,1 pro-
cent, w gminie Kluczewsko - 40 
procent, w gminie Krasocin - 44,2 
procent, w gminie Moskorzew - 42 
procent, w gminie Radków - 41,5 
procent oraz w gminie Secemin - 
41,2 procent. Średnia dla powiatu 
wyniosła 44,6 procent - to najlep-
szy wynik od 15 lat, czyli od wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej.

Trzeci numer rozpoczynamy od 
eurowyborów, których wynik był 

sporym zaskoczeniem we Włoszczowie. 
Nasz powiat otrzymał w tym miesiącu 
prestiżową nagrodę od władz woje-
wódzkich, gmina Włoszczowa świę-
towała z wielką pompą dni miasta, krasocińska 
orkiestra wygrała ogólnopolski festiwal, szkoła 
w Kluczewsku wybrała na swojego patrona Jana 
Pawła II, w Seceminie trwa przebudowa drogi 
wojewódzkiej 795 w kierunku Śląska, Moskorzew 
pozyskuje z budżetu państwa kolejne dotacje na 
drogi i zapowiada budowę nowego ujęcia wody. 

Rafał Banaszek
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Starosta włoszczowski 
przyznał nagrody za 
osiągnięcia w dzie-

dzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania 

Rafał Banaszek
Laureaci nagród i stypendiów starosty z fundatorami, opiekunami i dyrektorami szkół. 

Starosta przyznał nagrody 
za sukcesy artystyczne i sportowe

© Rafał Banaszek

i ochrony kultury oraz za 
sukcesy sportowe.

Uroczystość odbyła się 10 czerwca w 
Starostwie Powiatowym. W dziedzinie 
artystycznej wyróżniono Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Występ pod przewod-

nictwem sołtys Ewy Frączek. Drugim 
laureatem została Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z włoszczowskiego Domu Kul-
tury pod batutą Michała Dudkiewicza.

Za szczególne osiągnięcia sportowe 
wyróżniono: Roberta Dzierzgwę, dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Dobro-
mierzu, założyciela, trenera i zawod-
nika Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Start Dobromierz oraz 
Ireneusza Stawowczyka, nauczyciela 
wychowania fizycznego, trenera piłki 
nożnej, prezesa klubu sportowego Het-
man Włoszczowa. Wyróżnieni otrzy-
mali po 1000 złotych brutto nagrody. 

Władze powiatu wręczyły także sty-
pendia sportowe dla wyróżniającej się 
młodzieży. W tym roku otrzymali je: 
Wiktoria Czekała (piłka nożna) i Mag-
dalena Maroń (tenis) – obie z „Sikor-
skiego” oraz Agata Pustuł i Mateusz 
Gęsiowski (tenis) ze „Staszica”. Stypen-
dia te wynoszą po 200 złotych brutto 
miesięcznie i będą wypłacane młodzieży 
w okresie od 1 czerwca do 30 listopada. 

Od początku czerwca 
trwają spotkania 
władzy powiatu 

włoszczowskiego i kierow-
nictwa szpitala z miesz-
kańcami. Powód? Sytuacja 
ZOZ-u. 

„Umówiliśmy się ze społeczeń-
stwem, że będziemy objeżdżać gminy i 
debatować na temat naszego szpitala” – 
tłumaczył starosta Dariusz Czechowski. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 3 
czerwca w starostwie z mieszkańca-

Rafał Banaszek

Spotkanie w krasocińskiej bibliotece: (od lewej) Aneta Jończyk, Małgorzata Gusta, 
Łukasz Karpiński, Dariusz Czechowski, Rafał Krupa i Krystyna Banaczkowska.

„
Robimy wszyst-

ko, żeby ratować 
nasz szpital. Jest 

dla nas najważ-
niejszy. „

Dariusz
Czechowski

Władza powiatu organizuje w gminach 
debaty o szpitalu. Chce wysłuchać ludzi

© Rafał Banaszek

mi gminy Włoszczowa. Kolejne miało 
miejsce 17 czerwca w bibliotece w Kra-
socinie, natomiast trzecie odbyło się 24 
czerwca w Urzędzie Gminy Kluczew-
sko. Niebawem planowane są kolejne. 

Podczas spotkań z mieszkańcami po-
wiatu dyrektor Zespołu Opieki Zdrowot-
nej Rafał Krupa zapoznał ich z aktualną 
sytuację finansową tej jednostki. Opo-
wiadał nie tylko o problemach, z jakimi 
boryka się włoszczowski szpital od lat, 
ale również o swoich zamierzeniach do-
tyczących nowych kierunków działania. 

W planach jest między innymi uru-
chomienie tak zwanej ginekologii zabie-

gowej jednego dnia (pierwszego takiego 
punktu w naszym województwie), okuli-
styki jednego dnia, urologii jednego dnia, 
czy poradni reumatologicznej dla dzieci. 

Pomysły na rozwój szpitala są. 
Nie wiadomo tylko, czy otrzymamy 
na ich realizację pieniądze z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Decyzja 
ma zapaść jeszcze w tym miesiącu.

Dyrektor razem ze starostą apelo-
wali do mieszkańców o zachęcanie do 
pracy w szpitalu znajomych lekarzy 
(jest nawet przygotowane mieszkanie 
służbowe we Włoszczowie). Ponad-
to, powiat chce fundować stypendia 
dla studentów medycyny w wysokości 
2 tysięcy złotych brutto miesięcznie, 
żeby tylko zgodzili się podjąć pracę. 
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Rafał Banaszek

Wicestarosta Łukasz Karpiński 
z radnym Krzysztofem Malinowskim.

Wszystko wskazuje 
na to, że będący 
na gwarancji od-

cinek drogi przez Koniecz-
no zostanie poprawiony 
przez wykonawcę. Najpierw 
firma musi zrobić odwierty 
i sprawdzić, co się dzieje z 
nawierzchnią na 2,5-kilo-
metrowym odcinku. 

6 czerwca we włoszczowskim 
Starostwie Powiatowym odbyło się 
spotkanie robocze zorganizowane 
przez władze samorządowe z wyko-
nawcą drogi w Koniecznie, a także 
firmą remontującą ulicę Jędrzejow-
ską we Włoszczowie oraz przedsta-

wicielami Świętokrzyskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Wicestarosta Łukasz Karpiński 
zaskoczył gości, przedstawiając im 
naoczny dowód w sprawie - fragment 

Wicestarosta zmierzył asfalt na 
drodze powiatowej w Koniecznie           

asfaltu, który wyjął rękami z dziury na 
drodze w Koniecznie. Okazało się, że 
ma on niecałe 2,5 centymetra grubości, 

a powinien mieć – zgodnie ze 
specyfikacją - 5 centymetrów.  

Zaskoczony wykonawca 
drogi zobowiązał się, że we 
własnym zakresie wykona od-
wierty, żeby poznać przyczynę, 
co jest nie tak z 1,5-roczną na-
wierzchnią asfaltową, na której 
porobiły się pęknięcia i odpry-
ski. I wtedy ma przedstawić 
wyniki swoich badań powia-
towi. Przygotuje też program 
naprawczy.

Droga powiatowa w Ko-
niecznie jest na gwarancji do 2020 
roku. Do użytku została oddana w 
listopadzie 2017 roku. Kosztowała 
ponad 2 miliony złotych, w tym prze-
szło 1,3 miliona pozyskano z Unii Eu-
ropejskiej, resztę kosztów pokryły po 
połowie powiat z gminą Włoszczowa.

© Rafał Banaszek

Powiat najlepszy w województwie 

© Rafał Banaszek

Powiat włoszczowski, 
po raz pierwszy w 
historii zajął pierwsze 

miejsce w województwie, 
zdobywając nagrodę Kozioł-
ka 2019 podczas jubileuszo-
wej XX edycji tej nagrody. 
Od władz województwa 
otrzymał 15 tysięcy złotych.

Uroczysta gala odbyła się 17 czerwca 
w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kiel-
cach. Nasz powiat po raz pierwszy w 
20-letniej historii zdobył tak prestiżo-
wą nagrodę za znaczącą poprawę stanu 
bezpieczeństwa obywatelskiego na swo-
im terenie oraz wkład pracy w realizację 
programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

„Byłem zaskoczony. Nie spodziewa-
łem się takiego wyróżnienia. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu, do zwycięstwa naszego 
powiatu w całym województwie” – ko-
mentował starosta Dariusz Czechowski.

Powiat włoszczowski doceniono 
przede wszystkim za zrealizowanie wie-

Rafał Banaszek

Dumna delegacje z powiatu włoszczowskiego: (od lewej) Grzegorz Dziubek, Da-
riusz Czechowski, Małgorzata Gusta, Mariusz Przyborowski i Marcin Sztuka. 

lu przedsięwzięć profilaktycznych, obej-
mujących obszar ruchu drogowego oraz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 
miejscach publicznych.

Dyplom i statuetkę koziołka odlane-
go z brązu odebrał starosta Dariusz Cze-
chowski z rąk marszałka województwa 
Andrzeja Bętkowskiego, wicewojewody 
świętokrzyskiego Bartłomieja Dorywal-
skiego oraz komendanta wojewódzkie-

go policji Pawła Dzierżaka.
Podczas gali w filharmonii wyróżnie-

nie w tym samym konkursie i koziołka 
otrzymał także Marcin Sztuka, nauczy-
ciel edukacji dla bezpieczeństwa z Ze-
społu Placówek Oświatowych numer 1 
we Włoszczowie. Doceniono go za „po-
dejmowanie w 2018 roku wykraczają-
cych poza zwykłe obowiązki działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa…”.
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C o najmniej 5 tysięcy 
osób obejrzało kon-
cert gwiazdy disco-po-

lo – Zenona Martyniuka na 
stadionie we Włoszczowie. 
To były najlepsze Dni Włosz-
czowy w historii z wieloma 
nowościami i atrakcjami.

15 czerwca Włoszczowa rozpo-
częła z wielką pompą swoje dwu-
dniowe świętowanie. Pierwszy 

Takich tłumów na koncercie Zenona Martyniuka nie spodziewał się nawet główny organizator imprezy – burmistrz Grzegorz Dziubek.

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Setki dzieci i młodzieży obejrzały koncert Cleo, kóra zaprosiła swoich fanów na scenę.

© Rafał Banaszek

2019.

dzień nazwano „Planetą Disco”. 
Repertuar gwiazd disco-polo był do-

borowy. Już po południu na scenie po-
jawił się Sławomir. Żar lał się z nieba, ale 
jego fanów nie wystraszyła duchota i pod 
sceną zgromadziły się setki osób. Póź-
niej zaśpiewał też między innymi Norbi.

Jednak to był dopiero początek przed 
prawdziwym hitem, który miał nastą-
pić. Na koncert króla disco-polo – Ze-
nona Martyniuka z grupy Akcent przy-
były wieczorem tysiące fanów, nawet 
spoza województwa świętokrzyskiego. Ta-
kiej frekwencji dawno nie było na Dniach 
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Koniec z ochlapywaniem pieszych. Od 
lipca rusza przebudowa ulicy Wiśniowej    

Nowy samochód i złoty medal dla 
straży z Łachowa z okazji 90-lecia

Władze samorządowe gminy przekazały druhom z Łachowa nowy samochód.

10 czerwca władze 
samorządowe 
powiatu i gmi-

ny Włoszczowa podpisały 
uroczyście umowę z firmą 
z Lublińca (województwo 
śląskie) na długo oczekiwa-
ną kompleksową przebu-
dowę ulicy Wiśniowej wraz 
z budową kanalizacji desz-
czowej w tej drodze oraz na 
pobliskim osiedlu Brożka.

Prace rozpoczęły się 17 czerwca 
od przepłukiwania starej kanalizacji 
deszczowej w ulicy Partyzantów. Od 
początku lipca firma ma wejść na uli-
cę Wiśniową i rozpocząć prace ziemne 
od ulicy 1 Maja do skrzyżowania z uli-
cą Żeromskiego przy Domu Kultury, 
a następnie w kierunku ulicy Kuso-

Rafał Banaszek

Lekki samochód ra-
towniczo-gaśniczy 
za około 120 tysięcy 

złotych otrzymała od gmi-
ny Włoszczowa jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Łachowa. 

Rafał Banaszek

Burmistrz Grzegorz Dziubek podpisuje 
umowę z Tomaszem Kucharskim.  

© Rafał Banaszek

cińskiego (budowa kanalizacji desz-
czowej potrwa przez całe wakacje).

Około września ma rozpocząć się 
przebudowa drogi i kładzenie nowej 
nawierzchni. Ponad kilometr ulicy (od 
1 Maja do Sportowej za stadionem) 

wraz z odwodnieniem ma być goto-
wy do końca października tego roku. 
W czasie remontu zostanie wprowa-
dzony ruch wahadłowy oraz objazdy. 
Koszt modernizacji ulicy Wiśniowej 
pochłonie przeszło 1,7 miliona złotych. 

Drugi etap zadania będzie pole-
gał na budowie kanalizacji deszczowej 
na osiedlu Brożka, co ma zakończyć 
się ostatecznie w kwietniu 2020 roku. 
Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 
ponad 4,6 miliona złotych. Dodajmy, 
że cała inwestycja współfinansowa-
na jest przez Unię Europejską w wy-
sokości 85 procent kosztów zadania. 

Od dawna mieszkańcy tej części mia-
sta narzekali na uciążliwości po większych 
opadach deszczu – ciężko było przejść 
chodnikiem, żeby nie być ochlapanym 
przez jadące samochody. Wkrótce się to 
zmieni. Przebudowa ulicy Wiśniowej i bu-
dowa kanalizacji deszczowej na Brożka to 
jeden z etapów rewitalizacji Włoszczowy. 

Uroczyste przekazanie odbyło się 
9 czerwca podczas jubileuszu 90-le-
cia jednostki oraz gminnych obcho-
dów Dnia Strażaka. Wóz dla dru-
hów ufundowała gmina Włoszczowa 
oraz Urząd Marszałkowski w Kiel-
cach, który dołożył 20 tysięcy złotych. 

Samochód został poświęcony i 
ochrzczony (nadano mu imię Staś – od 
nazwiska prezesa jednostki Stanisława 

Bąka). Pojazd posiada agregat wysoko-
ciśnieniowy i zbiornik wody, ponadto 
wyposażony jest w pneumatyczny stero-
wany maszt oświetleniowy. To czwarty 
pojazd dla druhów ochotników z gmi-
ny Włoszczowa w ciągu 5 ostatnich lat, 
który przekazał im burmistrz Dziubek.

Podczas uroczystości jednostka OSP 
Łachów została odznaczona również 
Złotym medalem za zasługi dla pożar-
nictwa. Złotym Znakiem Związku (naj-
wyższym odznaczeniem w ochotniczych 
strażach pożarnych) uhonorowano 
Ryszarda Kaczmarka z Czarncy, pierw-
szego strażaka z w historii tej jednostki. 

Nagrodzono też statuetkami Ko-
biecą Drużynę Pożarniczą z Łachowa, 
która 30 sierpnia będzie reprezentować 
województwo świętokrzyskie w krajo-
wych zawodach sportowo-pożarniczych 
ochotniczych straży pożarnych w Polani-
cy-Zdroju (województwo dolnośląskie). 

Wydarzenie w Łachowie uświetniło 
swoją obecnością 11 pocztów sztanda-
rowych oraz orkiestra dęta z Koniecz-
na, wspomagana przez muzyków z Za-
krzowa pod batutą Rafała Bednarczyka. 
Dowódcą uroczystości był Sylwester 
Słomiński. Imprezę przygotowano na 
wysokim poziomie. 

© Rafał Banaszek



8  Moja gazeta lokalna

REKLAMA

REKLAMA



Moja gazeta lokalna  9

REKLAMA

mgr inż. MARCIN ŚWIERCZEWSKI

606 705 388

B U D OW L A N E

www.domtodom.pl

P R O J E K T Y

Kielce, ul. 1 Maja 124/3
Łopuszno, ul. Kielecka 9

e-mail: biuro@domtodom.pl

Włoszczowa 
Plac Wolności 37 (Rynek)

REKLAMA



10  Moja gazeta lokalna
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Ponad 8 kilogramów 
ryb złowiło 27 młodych 
adeptów wędkarstwa 

podczas zawodów spławiko-
wych, zorganizowanych dla 
nich 1 czerwca z okazji Dnia 

Rafał Banaszek

Dzień Dziecka z wędką. Młodzi 
wędkarze złowili 8 kilogramów ryb

© Rafał Banaszek

Dziecka.
W kategorii dziewcząt wygrała naj-

młodsza uczestniczka – Zuzia Szelążek z 
Krasocina, która złowiła 1,02 kilograma 
ryb. W grupie kadetów najlepszy okazał 
się Bartosz Pasoń (2,02 kg ryb), natomiast 
w kategorii juniorów triumfował Filip Go-
łuch (2,4 kg). Nagrodę specjalną otrzymał 

Brajan Lichosik za złowienie najwięk-
szej ryby – jazia o wadze 860 gramów.

Laureaci otrzymali puchary oraz na-
grody rzeczowe w postaci akcesoriów 
wędkarskich. Wszyscy uczestnicy zostali 
uhonorowani pamiątkowymi statuetkami. 
Wręczał je wójt Ireneusz Gliściński. 

Imprezę wędkarską zakończył wspól-
ny grill na wyspie. Zawody przeprowa-
dziło koło wędkarskie działające przy 
Klubie Seniora, Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz Urząd Gminy. Kolejna taka impre-
za planowana jest pod koniec wakacji.

Orkiestra z Krasocina

Rafał Banaszek

Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta Ochotni-
czej Straży Pożar-

nej w Krasocinie pod batutą 
Leopolda Kwapisza wraz 

Krasocińscy muzycy i mażoretki odnieśli kolejny wielki sukces na ogólnopolskim festiwalu. Tym razem w Inowrocławiu. 
© MOD Krasocin

z grupą taneczną Aplauz 
Iwony Duszy wygrali Grand 
Prix 47. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych w Inowro-
cławiu. Wójt Krasocina 

debiutował na tej imprezie.
Krasocińscy muzycy zajęli pierwsze 

miejsce w kategorii musztry paradnej, 
drugie w grze koncertowej oraz wywal-
czyli główną nagrodę - Grand Prix dla naj-
lepszej orkiestry. W nagrodę otrzymali 
czeki na łączną kwotę 9,5 tysiąca złotych.

Uczestnicy zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka z opiekunami i organizatorami na wyspie świętego Jana w Krasocinie.
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GMINA KRASOCIN

Nagrodzeni stypendiami uczniowie ze swoimi rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i władzą gminy Krasocin.

19 uczniów z pięciu szkół 
podstawowych z gminy 
Krasocin otrzymało na-

grody finansowe wójta za wysokie 
wyniki w nauce oraz wybitne suk-
cesy i osiągnięcia. Po raz pierwszy 
uhonorowano też najlepszego 
ucznia w gminie.

Nagrody dostali laureaci i finaliści 
konkursów przedmiotowych, biblij-
nych, sportowych oraz etapu wojewódz-
kiego ogólnopolskiego konkursu „Po-
znajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Byli to: Kacper Siwek, Andrzej Gó-
recki, Kamil Kaliszewski, Leonard 
Pełka, Weronika Skrzypczyk, Adrian 
Marcinkowski i Jakub Pasiński (szkoła 

Gmina otrzymała ponad 600 tysięcy 
złotych z Unii na doposażenie szkółPrzeszło 607 tysięcy 

złotych dofinanso-
wania z Unii Euro-

pejskiej pozyskała gmina 
Krasocin na budowę dwóch 
siłowni zewnętrznych oraz 
na zakup pomocy dydak-
tycznych i wyposażenia do 
pracowni w sześciu szko-
łach podstawowych. 

Siłownie plenerowe powstaną przy 
placówkach oświatowych w Olesz-
nie i Czostkowie. W ramach budo-
wy tych tak zwanych „zielonych sal” 
przewidziano między innymi montaż 
sześciu urządzeń, w tym jednego dla 
osób niepełnosprawnych, urządzeń 

Rafał Banaszek

Wójt Ireneusz Gliściński z Markiem Bogusławskim.

Rafał Banaszek

© Urząd Marszałkowski

do gier edukacyjnych, ławek, koszy 
na śmieci oraz stojaków na rowery. 

Pozostała część dofinansowania 
zostanie przeznaczona na zakup po-

mocy dydaktycznych i wy-
posażenia do pracowni ma-
tematycznych, fizycznych, 
przyrodniczych, biologicz-
no-chemicznych, geogra-
ficznych, biologicznych i 
chemicznych - zgodnie z za-
potrzebowaniem zgłoszonym 
przez szkoły w Bukowie, Kra-
socinie, Olesznie, Cieślach, 
Czostkowie i Mieczynie.

Umowę na dofinanso-
wanie wójt Ireneusz Gliściński pod-
pisał 4 czerwca w jędrzejowskim 
Centrum Kultury z marszałkiem wo-
jewództwa Andrzejem Bętkowskim.

„
Po raz kolejny 

nasza gmina Kra-
socin okazała się 

najlepszą w powie-
cie włoszczowskim 

pod względem 
ilości laureatów i 

finalistów konkur-
sów.„

Ireneusz
Gliściński

Nagrody finansowe od wójta dla 
najzdolniejszych uczniów w gminie

© Rafał Banaszek

w Krasocinie), Błażej Dyksiński, Nata-
lia Robak, Oliwia Wijas, Ada Dyksiń-
ska, Daria Kaczmarczyk i Maja Wrona 
(szkoła Czostków), Marta Jasnos, Ma-
teusz Wójcikowski i Wiktoria Karpińska 
(Oleszno), Aleksandra Siwek i Maciej 
Wydrych (Mieczyn) oraz Dominik Sor-
nat (Bukowa).

Uroczyste wręczenie stypendiów od-
było się na sesji Rady Gminy w przed-
dzień zakończenia roku szkolnego, 18 
czerwca w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Krasocinie. Laureaci otrzymali po 
490 złotych, finaliści po 300 złotych.

Po raz pierwszy w historii wójt Ire-
neusz Gliściński wręczył też nagrodę 
specjalną dla najlepszego ucznia w roku 
szkolnym 2018/2019 w całej gminie. 
Został nim Leonard Pełka ze szkoły w 

Krasocinie. Władze samorządowe prze-
kazały też podziękowania opiekunom 
nagrodzonych uczniów oraz dyrektorom 
szkół, którzy otrzymali dyplomy i róże. 
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Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00
Sobota 8:00-14:00

Płytki gresowe  -  Płytki ceramiczne  -  Dekoracje, kleje, fugi

Decor Hollow White
30x60

55 zł/m2

Decor Hollow Black
30x60

55 zł/m2

Super White
30x60, 

rektyfikowana gat. I

39,99 zł/m2

Angelo
33,3x33,3

Claudio
33,3x33,316,99 zł/m2

MEGA 
PROMOCJA

Oleszno, ul Przedborska 20A 
29-105 Krasocin
tel. 504 076 267
www.gresmarket.pl
biuro@gresmarket.pl

Decor Hollow Red
30x60

55 zł/m2

REKLAMA

REKLAMA

BETONIARNIA
MAR-BET CHRUŚCIEL MARIUSZ

BETON TOWAROWY 

HUTA STARA 7
29-105 KRASOCIN

604 799 695
600 457 530
503 099 153

www.mar-bet.net
zpumarbet@gmail.com

- Kruszywa drogowe i budowlane
- Piasek, żwir, ziemia ogrodowa
- Usługi maszynami budowlanymi
- Kopanie stawów
- Korytowanie dróg, parkingów

REKLAMA
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REKLAMA

MECHANIKA POJAZDOWA
LAKIERNICTWO

SPRZEDAŻ I WYMIANA OPON 
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Tel. 515 44 68 01, 603 44 68 01

REKLAMA
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GMINA KLUCZEWSKO

23 maja Szkoła 
Podstawowa w 
Kluczewsku, 

która w listopadzie ubie-
głego roku obchodziła 
stulecie powstania, przy-
jęła imię świętego Jana 
Pawła II. Placówka otrzy-
mała też nowy sztandar. 

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w miejscowym kościele, któ-
rej przewodniczył ksiądz biskup Jan 
Piotrowski, ordynariusz diecezji 
kieleckiej. W sprawowaniu nabo-

Rafał Banaszek

Jan Paweł II patronem Szkoły 
Podstawowej w Kluczewsku

Dyrektor szkoły Irena Orzechowska z wójtem Rafałem Pałką, który przekazał placówce piękny obraz z wizerunkiem Jana Pawła II.
© Rafał Banaszek

żeństwa uczestniczyło aż 11 księży. 
Podczas mszy poświęcono między 
innymi obraz z wizerunkiem świę-
tego Jana Pawła II, ufundowany dla 
szkoły przez samorząd gminy. W 
wydarzeniu wzięła też udział świę-
tokrzyska wicekurator oświaty Ka-
tarzyna Nowacka oraz władze samo-
rządowe powiatu włoszczowskiego.

Po mszy świętej uczestnicy prze-
szli do szkoły. Tutaj, przed budyn-
kiem wójt gminy Rafał Pałka razem 
z dyrektor placówki Ireną Orze-
chowską odsłonili tablicę upamięt-
niającą nadanie szkole imienia. 
Główna część uroczystości odbyła 
się na hali sportowej. To tutaj mia-
ła miejsce cała ceremonia związana 
z nadaniem imienia patrona oraz 
sztandaru. Było wbijanie honoro-
wych gwoździ w drzewiec, przekaza-
nie i prezentacja nowego sztandaru 
szkoły oraz ślubowanie uczniów. 

Uczestnicy mogli także obejrzeć 
piękną akademię o życiu Karola 
Wojtyły (pierwszą pantomimę w 
wykonaniu uczniów z Kluczewska). 
Przedstawiono też film „Jan Paweł 
II – największy Polak Wszechcza-
sów”, zrealizowany przez grupę na-
uczycieli. Niespodzianką dla gości 
była premiera utworu „Uczniowie Szkoła otrzymała też nowy sztandar.

© Rafał Banaszek

„
Życzę całej 

wspólnocie szkol-
nej w Kluczewsku, 
aby patron - świę-

ty Jan Paweł II stał 
się dla was opoką i 
autentycznym dro-

gowskazem. 
„

Rafał
Pałka

Jana Pawła II” w wykonaniu chóru 
szkolnego, do którego słowa napi-
sała Jolanta Turczyn (mama jed-
nego z uczniów), natomiast muzy-
kę skomponował Mieczysław Król 
z Włoszczowy. Na koniec wszyscy 
zebrani odśpiewali hymn rodziny 
szkół noszących imię Jana Pawła II.

Szkoła w Kluczewsku dołączyła 
tym samym do wielkiej rodziny pla-
cówek oświatowych noszących imię 
Papieża Polska. W powiecie włosz-
czowskim są już trzy takie szkoły 
(Bukowa, Czostków i Secemin). Jan 
Paweł II jest także patronem Szpi-
tala Powiatowego we Włoszczowie.
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GMINA KLUCZEWSKO

Gmina przekazała 85 tysięcy złotych 
na rozwój trzech klubów sportowych

© archiwum klubu

Gmina Kluczewsko 
podpisała umowy z 
klubami sportowy-

mi na swoim terenie, które 
będą realizować ciekawe 
zadania publiczne na łączną 
kwotę 85 tysięcy złotych.

I tak Gminny Klub Sportowy 
GKS Kluczewsko otrzymał od gmi-
ny 40 tysięcy na projekt pod nazwą 
„Sport moim najlepszym sposo-
bem na spędzenie wolnego czasu”. 

W ramach tego zadania orga-
nizowane są treningi piłki nożnej, 
a co za tym idzie udział w rozgryw-
kach Świętokrzyskiego Związku Pił-

Rafał Banaszek

Parafialny Klub Sportowy ARKA Kluczewsko otrzymał od gminy 30 tysięcy.

ki Nożnej, a także zajęcia z siatków-
ki dla dziewcząt w różnym wieku. 

„GKS Kluczewsko już od kilku lat 
propaguje piłkę nożną wśród miesz-
kańców gminy, a przede wszyst-
kim promuje aktywny i zdrowy 
sposób spędzania wolnego cza-
su” – podkreślają władze gminy.

Kolejny, tym razem Parafialny Klub 
Sportowy ARKA Kluczewsko dostał 
30 tysięcy złotych na projekt „Piłka 
Nożna Moją Pasją III - zajęcia spor-
towe z piłki nożnej dla dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Kluczewsko”. 

Warto nadmienić, że PKS Arka po 
raz kolejny będzie realizował zadanie 
publiczne wspólnie z gminą Kluczewsko. 
Jego głównym celem jest zachęcanie jak 

© Urząd Gminy Kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko

GKS Kluczewsko dostał 40 tysięcy.

START Dobromierz pozyskał 15 tysięcy.

największej liczby dzieci do czynnego 
udziału w sporcie, a szczególnie do gry w 
piłkę nożną. Dodajmy, że w nowym sezo-
nie do klubu dołączy nowa grupa żaków.

15 tysięcy złotych pozyskał trzeci 
z klubów - Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy START Dobromierz, który re-
alizuje projekt pod tytułem „Od Smyka 
do Kibica i Zawodnika”. START Dobro-
mierz za swój cel postawił sobie zdoby-
cie podium w V lidze Świętokrzyskiego 
Związku Piłki Siatkowej Mężczyzn i 
sukcesywnie zmierza w tym kierunku.

Wiceminister rolnictwa spotkał 
się z rolnikami w Dobromierzu

Około 100 osób z 
powiatu włosz-
czowskiego i nie 

tylko przybyło do remi-
zy strażackiej w Dobro-
mierzu na spotkanie z 
podsekretarzem stanu w 
Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, dotyczące 
strategii rozwoju wsi. 

Celem wizyty wiceministra Ry-
szarda Zarudzkiego było omó-
wienie strategii zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i rybołów-

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki z 
wójtem Kluczewska Rafałem Pałką.

Rafał Banaszek

stwa do 2030 roku. W spotkaniu 
w gminie Kluczewsko uczestniczyli 
między innymi dyrektorzy instytu-
cji rolniczych z województwa świę-
tokrzyskiego, przedstawiciele 
związków zawodowych rolnictwa 
Samoobrona, władze powiatu 
włoszczowskiego, rolnicy i sołtysi.

Rolnicy z naszego powiatu in-
formowali ministra o problemach 
ze sprzedażą trzody chlewnej, pro-
duktów mleczarskich za granicą 
oraz o oszukiwaniu rolnika przez 
firmy, które skupują płody. Nie bra-
kowało emocjonujących wystąpień.

Głos w dyskusji zabierali mię-
dzy innymi radny wojewódz-
ki Artur Konarski z Jadwigowa, 
sołtys Mrowiny i Kolonii Łapczy-
nej Woli Edward Zając, czy Zbi-
gniew Fornal z Komparzowa.          

© Rafał Banaszek
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- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

BUDBER 
Żelisławiczki 45
29-145 Secemin
Kom. 600-945-287
Tel./Fax (34) 35-49-276

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 16:00

parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe
obudowy do kominków, lady sklepowe

BUDBER

REKLAMA

REKLAMA
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GMINA SECEMIN

Droga wojewódzka 795 
 

Pod koniec maja roz-
poczęła się przebu-
dowa drogi woje-

wódzkiej numer 795 na 
odcinku Secemin-Psary.

Inwestycję realizuje Świętokrzyski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 
Wykonawcą jest kielecka firma Fart. 
Całe zadanie ma pochłonąć 4,9 miliona. 

Od lat użytkownicy tej drogi wo-
jewódzkiej w gminie Secemin, która 
prowadzi w kierunku Szczekocin, na-
rzekali na zbyt wąską jezdnię, która 
miała zaledwie 5 metrów szerokości. 
Powodowało to problemy przy wy-
mijaniu się samochodów, zwłaszcza 
ciężarowych, które musiały zjeżdżać 
na pobocza, mocno je uszkadzając. 

Nowa jezdnia będzie mieć teraz 
7 metrów szerokości plus pobocza. 
Wójt Secemina Tadeusz Piekarski, jak 
mówi, zabiegał o przebudowę drogi 
795 już od początku ubiegłej kadencji. 

Wynikiem między innymi jego sta-
rań było ujęcie tego zadania w planie 
inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu 

Rafał Banaszek

Tadeusz Piekarski przy drodze 795, na której trwa intensywna przebudowa.
© Rafał Banaszek

Gmina Secemin otrzy-
mała 500 tysięcy 
złotych wsparcia 

unijnego na rozbudowę 
infrastruktury sportowej 
i doposażenie bazy dydak-
tycznej w dwóch szkołach.

Dofinansowanie pochodzi z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego. 
Wójt Tadeusz Piekarski i skarbnik 
gminy Edyta Wójcik podpisali umo-
wę z marszałkiem województwa An-
drzejem Bętkowskim 4 czerwca w 
jędrzejowskim Centrum Kultury. 

W ramach tych środków gmi-
na wybuduje boisko wielofunkcyjne 

Rafał Banaszek

Tadeusz Piekarski z podpisaną umową.

Pół miliona złotych z Unii 
Europejskiej na rozwój          szkół

Dróg Wojewódzkich na 2019 rok oraz 
zarezerwowanie przez poprzedni za-
rząd województwa 2 milionów złotych 
na ten cel. Ponieważ koszt tej inwe-
stycji wyniósł ostatecznie 4,9 miliona 
złotych, brakujące 2,9 miliona dołożył 
obecny zarząd województwa. W po-
moc zaangażowała się też radna woje-
wódzka Jolanta Tyjas z Włoszczowy.

Już dziś wójt Secemina deklaruje 
pokrycie kosztów wykonania doku-
mentacji technicznej na kontynuację 
przebudowy tej drogi wojewódzkiej 
na odcinku od Psar do granicy z wo-
jewództwem śląskim, co ma nastąpić 
w przyszłym roku. Realizacja drugie-
go odcinka  będzie się wiązać z wy-
kupem gruntów przez inwestora.

© Urząd Marszałkowski

o sztucznej nawierzchni przy Szko-
le Podstawowej w Żelisławicach.

Boisko żelisławickie będzie dostoso-
wane do rozgrywek w piłkę ręczną, noż-
ną, koszykówkę, siatkówkę i tenis ziem-
ny. Obiekt będzie wyposażony w trybuny, 
ogrodzony i oświetlony oraz ogólnodo-
stępny dla wszystkich mieszkańców. 

W ramach pozyskanej dotacji z 
Urzędu Marszałkowskiego szkoły w 
Seceminie i Żelisławicach doposażo-
ne zostaną ponadto w pomoce dy-
daktyczne do pracowni matematycz-
no-przyrodniczej i informatycznej. 

Całe przedsięwzięcie będzie reali-
zowane w przyszłym roku. Pochłonie 
około 725 tysięcy złotych. Projekt ten 
jest ujęty w „Programie Rewitalizacji 
Gminy Secemin na lata 2016-2023”.

„Cały czas staramy się podnosić stan-
dard naszych obiektów oświatowych. 
Nowe boisko będzie służyło krzewieniu 
kultury fizycznej dzieci i młodzieży, na-
tomiast pomoce dydaktyczne zapewnią 
naszym uczniom nowoczesne metody 
nauki” – podkreśla Tadeusz Piekarski.
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GMINA MOSKORZEW

W Chebdziu powstanie ujęcie wody.

Kolejne blisko pół miliona 
złotych dotacji rządowej na drogi

Andrzej Walasek pokazuje odwiert studni.

Rafał Banaszek

17 maja, zaledwie 3 
miesiące od otrzy-
mania pierwszej 

w tym roku promesy, wójt 
Andrzej Walasek odebrał w 
Kielcach od wojewody świę-
tokrzyskiego kolejną. 

Tym razem w wysokości 448 tysięcy 
złotych (80 procent dofinansowania) z 
przeznaczeniem na przebudowę dwóch 

Wyremontowana zostanie ta droga przez park do kościoła - pokazuje Andrzej Walasek.

Rafał Banaszek

Gmina Moskorzew 
planuje w tym roku 
rozpocząć proce-

durę związaną z budową 
ujęcia wody w Chebdziu.

Głównym celem tego zaplanowane-
go na dwa lata przedsięwzięcia jest po-
prawa jakości wody pitnej dostarczanej 
mieszkańcom oraz zabezpieczenie cią-
głości dostaw dla całej gminy. 

Warto podkreślić, że w Chebdziu 
znajdują się otwory studzienne oraz 
dwie studnie wiercone z 1986 roku o 
głębokości około 70 metrów każda. 

Gmina Moskorzew zabezpieczyła w 
tegorocznym budżecie 60 tysięcy zło-
tych na przygotowanie dokumentacji 
technicznej oraz zagospodarowanie te-
renu pod przyszłe ujęcie. 

© Rafał Banaszek

Władze gminy szacują, że całe przed-
sięwzięcie może pochłonąć około 8 mi-
lionów złotych. Złoży się na to budowa 
ujęcia w Chebdziu oraz sieci wodociągo-
wej w tej miejscowości oraz pobliskich, 
to jest Lubachowach, Przybyszowie, 
Dalekim, Tarnawej Górze, Jadwigowie i 

Chlewskiej Woli.      
Gmina Moskorzew będzie się sta-

rać o pozyskanie dofinansowania z ze-
wnątrz na tę kosztowną inwestycję. Jak 
informuje wójt Andrzej Walasek, jest 
szansa pozyskania 2 milionów złotych 
dotacji (63,63 procent) z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

© Rafał Banaszek

zniszczonych dróg: 1 kilometra w miejsco-
wości Dalekie oraz 305 metrów odcinka 
w Moskorzewie przez park do kościoła. 
Nowe dywaniki asfaltowe na tych drogach 
mają pojawić się do końca lipca. Gmina już 
rozstrzygnęła przetargi. 

To kolejne dofinansowanie z budżetu 
państwa na drogi zniszczone przez nawal-
ne deszcze w gminie Moskorzew. 20 lute-
go, jak pamiętamy, wójt otrzymał dotację z 
MSWiA w wysokości 1,2 miliona złotych z 
przeznaczeniem na przebudowę aż pięciu 
dróg, kóre już zrealizowano.

Moskorzew pamiętał 
o Tadeuszu Kościuszce

6 czerwca odbył się XVIII 
Pieszy Rajd – Zlot Dzieci i 

Młodzieży na szlaku Kosynie-
rów okolic Szczekocin. Jednym 
z jego organizatorów była gmina 
Moskorzew.  

Uroczystość rozpoczęła się na rynku 
w Szczekocinach od złożenia kwiatów 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
oraz wystrzału armat oddziału kosynie-
rów.

Następnie uczestnicy rajdu wyruszy-
li na trasy z trzech miejscowości: Szcze-
kocin, Moskorzewa i Słupi.  

Celem wydarzenia było upamiętnie-
nie 225. rocznicy bitwy Tadeusza Ko-
ściuszki pod Szczekocinami, która roze-
grała się 6 czerwca 1794 roku.

Słynny Kopiec Kościuszki w Chebdziu.
© Rafał Banaszek

„
Mam nadzieję, że 

dzięki tej inwestycji 
spełni się marzenie 
mieszkańców pozo-
stałej części gminy 
o własnym wodo-

ciągu.„

Andrzej 
Walasek
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Prowadzimy pełną diagnostykę i terapię dzieci i dorosłych

•	 CZY TWOJE DZIECKO  
MA WADĘ WYMOWY?

•	 MAŁO MÓWI?
•	 NIE ROZWIJA SIĘ PRAWIDŁOWO?

NZOZ PRZYCHODNIA 
LEKARSKA 

„EURO-MED” SECEMIN
ul. Koniecpolska 7a

PRZYCHODNIA LEKARSKA „EURO-MED”
I PRACOWNIA FIZJOTERAPII

ul. Koniecpolska 7a, 29-145 Secemin, tel. 34 355 61 65

czynna w godz. 08.00-18.00

Lekarze przyjmujący w ramach NFZ:
Jolanta Dębska
lekarz chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny rodzinnej
Agnieszka Bebak
specjalista medycyny rodzinnej
Marcin Grduszak
lekarz pediatra

Pracownia Fizjoterapii
mgr Milena Wojtasik

10 latNA  RYNKU

M E DYC Z NYM

W przychodni wykonywane są badania: USG, Holter RR, EKG, spirometria, badanie słuchu

W ofercie BONY
UPOMINKOWE

REKLAMA

REKLAMA
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OFERUJEMY

ZAPRASZAMY !

ubezp.wloszczowa10@onet.pl

722 272 224

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

Wszystko w jednym
miejscu 

Obsługujemy również 
PUNKT POCZTOWY

・ KOMUNIKACYJNE
・ MAJĄTKOWE
・ FIRMOWE
・ ROLNE
・ PODRÓŻNE
・ MEDYCZNE
・ ŻYCIOWE
     i wiele innych...

・ KREDYTY DLA KAŻDEGO
・ GOTÓWKOWE
・ KONSOLIDACYJNE
・ LEASINGI
・ POŻYCZKI POZABANKOWE
・ CHWILÓWKI

UBEZPIECZENIA KREDYTY

ZAPRASZAMY !

Wszystko w 
jednym miejscu

�nanse-wloszczowa@wp.pl

41 242 86 45
570 907 055

ul. Sienkiewicza 10
29-100 Włoszczowa

Finanse Włoszczowa
UBEZPIECZENIA・ KREDYTY・ PUNKT OPŁAT

U nas opłacisz 
rachunki

KREDYTY
ze wszystkich banków

LESINGI
UBEZPIECZENIA
ze wszystkich Towarzystw

REKLAMAREKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zakończył się ostatni etap in-
formatyzacji w Niepublicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
„Nowe Życie” we Włoszczowie. 
Jego efektem jest unowocześniony 
system informatyczny w całej pla-
cówce, dzięki któremu skorzystają 
pacjenci. 

W ramach projektu położo-
no sieć informatyczną, kupiono 
sprzęt komputerowy i serwery, pod-
łączono źródło zasilania awaryjnego. 

Dzięki temu, dokumentacja me-
dyczna pacjentów będzie prowa-
dzona w formie elektronicznej. 

Wprowadzono e-usługi i nowe rozwiąza-
nia związane z rejestracją, odbiorem wyni-
ków, uzyskaniem dokumentacji medycznej. 

Pacjent będzie mógł drogą elek-
troniczną dokonać wielu czynno-
ści związanym z leczeniem się m.in.:

E-Rejestracja – umożliwia sa-
modzielną rejestrację do lekarza, pa-
cjent przed wizytą otrzyma SMS z 
przypomnieniem terminu wizyty

E-Wyniki – dostęp do wyni-
ków za pośrednictwem Internetu

E-Kolejka – umożliwia spraw-
dzenie czasu oczekiwania i miej-
sce w kolejce do wybranej komórki

E-Recepta  - pacjent może wyku-
pić leki w każdej aptece bez konieczności 
posiadania recepty w formie papierowej

E-Ankiety – wypełnia-
nie oświadczeń, formularzy

E-Dokumentacja Medycz-
na – dostęp do swojej historii cho-
roby za pomocą konta zdrowotnego.

Zdzisław Ogonek, dyrektor 
NZOZ „Nowe Życie”:

„Realizacja programu 
przyniesie konkretne 
korzyści dla pacjentów. 
W ramach e-usług wiele 
czynności związanych 

z procesem leczenia pacjent będzie 
mógł zrobić online – nierzadko ozna-
cza to oszczędność czasu. Ponadto, 
za zgodą pacjenta będzie możliwa 

elektroniczna wymiana danych me-
dycznych  z innymi podmiotami me-
dycznymi, co umożliwi szybszą re-
alizację świadczeń.  Wyniki badań 
laboratoryjnych, radiologicznych 
będą przypisywane automatycznie 
do pacjenta bez konieczności anga-
żowania personelu medycznego, jak 
miało to miejsce do tej pory. Lekarze 
i pielęgniarki, zamiast tracić czas na 
„papierkową robotę”, będą mogli 
poświęcić więcej czasu na leczenie”.

Kompleksowa informatyzacja w ramach projektu nr 
RPSW.07.01.00-25-0028/17 pn. „Poprawa dostęp-
ności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych 
dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” 
I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, współfina-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Dofinasowanie projektu z UE: 738 201,80 zł. 
Partnerzy Projektu: NZOZ „Lepsze Jutro” Bar-
bara Ogonek-Wyrwał, NZOZ Przychodnia Rodzinna 
Zdrowie Luiza Jaszewska – Chalastra.

Informatyzacja w „Nowym Życiu” zakończona. 
Pacjenci mogą załatwiać sprawy przez Internet
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REKLAMA

WŁOSZCZOWA, UL. KILIŃSKIEGO 23 
biuro@okregliccy.pl,  www.okregliccy.pl

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM
NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY - ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

tel. 604 443 239
24h

od 2000 z łNagrobki

Jedna firma

wszystkie usługi

REKLAMA
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sezon
   kąpielowy na Klekocie 

ROZMAITOŚCI

Przez dwa miesiące 
wakacji będzie moż-
na korzystać na Kle-

kocie z kąpieli pod okiem 
ratowników wodnych. 
Sezon rusza tutaj 2 lipca. 
4 dni później odbędzie się 
oficjalnie otwarcie sezonu i 
powitanie lata.

Zalew Klekot za Łachowem będzie 
w dalszym ciągu tak zwanym miejscem 
okazjonalnie wykorzystywanym do ką-
pieli. Jednak w tym roku sezon potrwa 
tutaj dwa miesiące (do 30 sierpnia).  

Bezpieczeństwa kąpiących się 
będą strzec codziennie w dni ro-
bocze, w godzinach 10-18 dwaj ra-
townicy wodni (w weekendy ich 
obsada zwiększy się do trzech). 

Na amatorów wypoczynku nad 
wodą będzie czekał sprzęt wodny do 
wypożyczenia (kajaki i rowerki wod-
ne). Planowane jest też uruchomie-
nie w weekendy małej gastronomi.

 Klekot jest już przygotowany na 
otwarcie sezonu. Nawieziono kil-
kadziesiąt ton piasku na plażę. Wy-
remontowano pomost widokowy. 
Wywieszono  tablice informacyjne  

Rafał Banaszek

Upały przyciągają na Klekot wielu plażowiczów, choć do oficjalnego otwarcia sezonu zostało jeszcze kilka dni.

© Rafał Banaszek

z regulaminem zalewu. Wstawio-
no tabliczki informujące o zakazie 
pływania poza rejonem strzeżonym 
oraz o zakazie skoków do wody z 
pomostu. Przy plaży mają stanąć 
dwie przenośne ubikacje (toi-toi). 

6 lipca, w godzinach 13-15 pla-
nowane jest tutaj oficjalne otwar-
cie sezonu kąpielowego i powi-
tanie lata. W programie między 
innymi wyścigi kajaków, przeciąga-
nie liny, zamki na piasku dla dzieci. 

W imprezie ma wziąć udział straż 
pożarna i policja oraz instruktorzy 
ratownictwa wodnego, którzy będą 
prowadzili pokaz udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej oraz 
instruowali, jak bezpiecznie spę-
dzić wakacje nie tylko nad wodą.

Oprócz corocznych zadań, realizo-
wanych przed sezonem kąpielowym 
na Klekocie przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, w tym roku zmieni się 
też zagospodarowanie przestrzen-
ne tego zbiornika wodnego. A to za 
sprawą inwestycji, które realizuje od 
dwóch miesięcy gmina Włoszczowa.

Przy woprówce budowana jest 
wielka altana o wymiarach 15x15x7 
metrów, przy której staną ławy, stoły 
biesiadne i grill murowany.Pojawią się 
nowe kosze na śmieci i ławki, stojaki na 

rowery oraz tablice informujące o fau-
nie tego akwenu. Będzie też specjalna 
ławeczka ekologiczna z panelem solar-
nym do ładowania telefonów. Kolejną 
nowością na Klekocie będzie chod-
nik z kostki brukowej, który zostanie 
wybudowany od wjazdu na groblę w 
kierunku plaży. Przy chodniku w oko-
licach plaży stanie też przebieralnia.

Wszystko ma być gotowe jesz-
cze w lipcu i sprawić, że zalew 
Klekot stanie się bardziej przyja-
zny dla turystów, osób wypoczy-
wających nad wodą, wędkarzy.  „

Nie aspiruje-
my do kąpieliska, 
bo trzeba spełnić 
wiele wymogów. 
Natomiast miej-
sce okazjonalnie 

wykorzystywane 
do kąpieli zosta-

ło wyznaczone w 
tym roku w dwóch 

częściach plaży.„

Andrzej 
Kiedrzynek
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ROZMAITOŚCI

Pan Tadeusz przedstawia

Zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji bądź 
uwag, co chcielibyście zobaczyć w „Mojej gazecie 
lokalnej”, jakie treści Was interesują. Zgłoszenia 
można przesyłać na adres mailowy: redakcja@
moja-gazeta.com.pl. Najciekawsze pomysły 

zostaną nagrodzone.  

Na Dzikim 
Zachodzie 
mieszkał 
szybki Bill i 
powolny Bill. 
Pewnego 
dnia udali 
się do domu 
uciech. 
Szybki Bill 
po wejściu 
do pokoju wyszedł z niego po 10 minutach. 
Powolny Bill wchodzi do pokoju, zaczyna się 
rozbierać i... wyrzucać ciuchy przez okno. 
Panienka pyta go: - Co ty robisz? A on na 
to: - Ja jestem powolny Bill i jak skończę się 
kochać, to moda się zmieni...    

Wydawca: RAF-MEDIA Rafał Banaszek
Czostków 83A, 29-105 Krasocin
NIP: 6561836762
tel. 579-017-637
redakcja@moja-gazeta.com.pl
www.moja-gazeta.com.pl

Redaktor naczelny: Rafał Banaszek
Opracowanie i skład: Rafał Banaszek
Nakład: 3100 egz.
Druk: Pressprint.pl Włoszczowa
ISSN: 2657-6953 (egzemplarz bezpłatny)
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Krzyżówka nr 2
1. Jaką nazwę nosi Włoszczowskie 
Towarzystwo Wędkarstwa Sporto-
wego?
2. Jak nazywa się popularna na-
lewka z Moskorzewa o miętowym 
smaku, produkowana przez Stowa-
rzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy 
Solą Tej Ziemi?
3. W jakiej miejscowości znajdują się 
ruiny kościoła świętego Michała?
4. Miasto francuskie, z którym 
Włoszczowa utrzymuje od wielu lat 
kontakty partnerskie.
5. W jakiej miejscowości poszuki-
wano w 2009 roku zaginionych 200 
lat temu XVI-wiecznych dzwonów 
kościelnych?
6. Jak nazywał się pierwszy ekspres, 
który 16 października 2006 roku za-
trzymał się na stacji Włoszczowa Pół-
noc? To również nazwisko jednego z 
rannych powiatu włoszczowskiego.
7. Na cmentarzu w jakiej miejsco-
wości naszego powiatu spoczywają 
przodkowie Stefana Żeromskiego?
8. Jak nazywa się archeolog z Kielc, 
specjalizujący się w archeologii śre-
dniowiecza i czasów nowożytnych, 
który prowadził wykopaliska m.in.
we Włoszczowie, Czarncy, Bebelnie, 
Seceminie i Bałkowie?
9. Jak się nazywała wcześniej karcz-
ma w Seceminie, która obecnie nosi 
nazwę Gościniec Weselny? 

poziomo od góry

29.06 WŁOSZCZOWA

Pierwszy rowerowy rajd na 
orientację w naszym mieście 

Imprezy

Aż 30 miejsc będą mieć do od-
wiedzenia uczestnicy najdłuższej 
trasy Rajdu Bike Orient, który 
rozegrany zostanie w sobotę, 29 
czerwca w powiecie włoszczow-
skim. Impreza z ponad 10-letnią 
tradycją po raz pierwszy zawita do 
naszego miasta. Start i meta będą 
w Powiatowym Centrum Kultu-
ralno-Rekreacyjnym. Impreza jest 
otwarta dla wszystkich. Szczegó-
łowe informacje dostępne są na 
stronie: www.bikeorient.pl oraz na 
profilu facebook.com/bikeorient. 

Zwyciężczynie krzyżówki nr 1

© Rafał Banaszek
Te trzy panie, jako pierwsze w powiecie, od-
gadły prawidłowo hasło majowej krzyżówki, 
które brzmiało: Dronowe Niwy. Co cieka-
we, wszystkie pracują w dwóch firmach obok 
siebie - CKWB i Arbor we Włoszczowie. Od le-
wej: Justyna Miśtal z Woli Wiśniowej (dru-
gie miejsce), Anna  Strzelec z Koziej Wsi 
(pierwsze miejsce) oraz Marta Frączek z 
Włoszczowy (trzecie miejsce). Gratulujemy.

Litery w szarej kolumnie utworzą hasło (oczywiście 
związane z naszym powiatem). Nagrodzimy pierw-
szą osobę, która wyśle zdjęcie prawidłowo rozwią-
zanej krzyżówki na adres mailowy: redakcja@
moja-gazeta.com.pl. Nagrody funduje redakcja. 
Jednocześnie przypominamy, że przystąpienie do 
konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wize-
runku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

Ogłoszenia

Z okazji 20-lecia powstania komendy oraz powia-
towych obchodów Dnia Strażaka, Państwowa Straż 
Pożarna we Włoszczowie otrzymała średni samo-
chód-ratowniczo-gaśniczy o wartości ponad 1,2 
miliona złotych. Iveco Eurocargo przekazał straża-
kom wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

© Rafał Banaszek

Bezpłatny ośrodek
dla niepełnosprawnych

We Włoszczowie rozpoczął 
działalność Ośrodek Edukacyj-
no-Terapeutyczny „Kolorowa 
Skarpetka”. Mieści się przy ulicy 
Młynarskiej, w budynku dawnej 
przychodni Caritasu. 9 czerwca od-
był się dzień otwarty tej placówki.

Ośrodek, który jest bezpłat-
ny, będzie zajmował się dziećmi i 
młodzieżą w wieku 0-25 lat z auty-
zmem, zespołem Aspergera, niepeł-
nosprawnością intelektualną i nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi. 

Placówka będzie oferować spe-
cjalistyczną terapię: logopedyczną, 
psychologiczną, pedagogiczną, inte-
gracji sensorycznej, rewalidację, bio-
feedback i inne. Miejsce opieki znajdzie 
tutaj 30 osób.       

Nowy wóz dla straży 
za ponad 1,2 mln zł

http://bikeorient.pl
http://facebook.com/bikeorient

