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900 tysięcy dla przed-
szkola w Seceminie - s. 18

Mistrzynie województwa 
z Kluczewska - s. 15

Dywaniki asfaltowe 
w gminie Moskorzew - s. 19 

W           drugim numerze chciałbym 
Państwu zaprezentować 

najciekawsze inwestycje, jakie 
są obecnie i będą niebawem 
realizowane w naszych gminach. 
W gminie Włoszczowa trwa 
rewitalizacja Klekotu. W tym 
roku powstanie nowa magistrala 
ciepłownicza oraz skończy się 
problem z ochlapywaniem pie-
szych na ulicy Wiśniowej. Gmina 
Krasocin wyremontuje zabytkowy 
wiatrak. Gmina Moskorzew pozy-
skuje kolejne promesy rządowe na 
przebudowy swoich dróg. 

W bieżącym numerze

Ta ponad 30-letnia napowietrzna magistrala ciepłownicza zniknie w tym roku.

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek
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Będzie nowa magistrala ciepłownicza 
we Włoszczowie. Koniec ze stratami ciepła

Do maja 2020 roku 
zniknie szpecąca 
krajobraz Włosz-

czowy 2-kilometrowa 
magistrala naziemna. Bur-
mistrz twierdzi, że będzie 
oszczędniej. Uwolnią się 
tereny pod budownictwo 
oraz inwestycje. Jeszcze 
w tym miesiącu gmina 
rozstrzygnie przetarg na 
modernizację sieci.

Przedsięwzięcie realizowane bę-
dzie w ramach działania „Efektywna 
dystrybucja ciepła i chłodu”. Łącz-
na wartość nakładów finansowych 
wyniesie około 7,4 miliona złotych.

Dzięki pozyskaniu przez gminę do-
finansowania w wysokości około 4,3 
miliona zmodernizowana zostanie 
2-kilometrowa magistrala biegnąca 
ze Stolbudu do okolic basenu przy uli-
cy Wiśniowej. Rurociąg o mniejszej 
średnicy zostanie zakopany w ziemi.

Przypomnijmy, że projekt mo-
dernizacji miejskiej sieci ciepłow-
niczej Włoszczowy został ocenio-
ny najwyżej w Polsce w konkursie 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Modernizacja magistrali ma spowo-
dować przede wszystkim zmniejszenie 

strat na przesyle ciepła, które rocznie wy-
noszą tutaj około 400 tysięcy złotych. Po-
nadto 30-letni rurociąg szpeci krajobraz 
Włoszczowy i ogranicza wykorzystanie 
atrakcyjnych terenów pod inwestycje. 

Przedsięwzięcie to ma być zre-
alizowane do maja 2020 roku. Re-
mont sieci zostanie przeprowadzony 
w dwóch etapach. Pierwszy obejmie 
przebudowę istniejącej magistrali na-
powietrznej na magistralę wykonaną z 
rur preizolowanych ułożoną w gruncie. 

Drugi ma polegać na likwida-
cji trzech istniejących węzłów ciepl-
nych i utworzeniu 44 węzłów in-
dywidualnych wraz z wymianą 1,5 

kilometra osiedlowych sieci niskopara-
metrowych na wysokoparametrowe na 
terenie osiedli Brożka i Broniewskiego.

Warto nadmienić, że właścicielem 
sieci dalej będzie gmina Włoszczowa, 
a jej dzierżawcą - firma Stolbud, któ-
ra do 2025 roku – zgodnie z zawartą 
umową - będzie produkować, przesy-
łać i rozprowadzać ciepło w mieście.

Dzięki tej inwestycji, jak twierdzą 
władze gminy, zakończy się wieloletnia 
batalia o zapewnienie ciepła dla miesz-
kańców bloków na osiedlach Brożka, 
Broniewskiego, Armii Krajowej oraz bu-
dynków użyteczności publicznej (szpi-
tala, basenu, szkół, czy Domu Kultury). 

Rafał Banaszek
redaktor naczelny
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Pierwsza taka konferencja dla 
przedsiębiorców w powiecie

Około 20 przedsię-
biorców z powiatu 
włoszczowskiego 

uczestniczyło w pierwszej 
adresowanej do nich kon-
ferencji dotyczącej możli-
wości pozyskania funduszy 
z Unii Europejskiej na 
rozwój firmy. 

Spotkanie odbyło się 14 maja 
w Starostwie Powiatowym. Po-
mysł zorganizowania takiej konfe-
rencji narodził się w kwietniu na 
jednym z roboczych spotkań Za-
rządu Powiatu z wicemarszałek wo-
jewództwa Renatą Janik, przy okazji 
rozmów o współpracy między jed-
nostkami administracji państwowej.

Podczas spotkania we Włosz-
czowie omówiono trzy konkur-

Szybka terapia onkologiczna 
we włoszczowskim szpitalu

Rafał Banaszek

Od lewej: Małgorzata Gusta, Renata Janik, Miłosz Pamuła, Dariusz Czechowski 
i Łukasz Karpiński.  

sy ogłoszone przez Zarząd Woje-
wództwa w ramach działania 2.5 
„Wsparcie inwestycyjne sektora 
MŚP” z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Na realizację tych konkursów 
przewidziano w sumie około 100 
milionów złotych. Informowano, 
że są to ostatnie dotacje bezzwrot-
ne, które będą do wzięcia z Unii dla 
przedsiębiorców. Nabory wniosków 
rozpoczęły się pod koniec kwietnia. 
O wsparcie mogą ubiegać się mi-
kro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność gospodar-
czą od minimum 1 roku. Pieniądze 
mogą być przeznaczone tylko na 
rozwój firmy, nie na jej założenie. 

Szczególnie interesujący wyda-
je się konkurs adresowany do mi-
kroprzedsiębiorstw. Beneficjent 
może pozyskać dofinansowanie w 
wysokości do 200 tysięcy złotych na 

swój projekt (100 procent kosztów). 
Do rozdysponowania będzie około 30 
milionów na całe województwo. Na-
bór wniosków potrwa do 24 czerwca.    

 

W razie dodatkowych pytań 
można skorzystać z porad eksper-
tów – dyżury odbywają się przy 
ulicy Sienkiewicza 63 w Kielcach 
w poniedziałki i czwartki w go-
dzinach 10-12. Więcej informa-
cji o konkursach z działania 2.5 
można znaleźć na stronie inter-
netowej: rpo-swietokrzyskie.
pl (zakładka: zobacz ogłoszenia 
i wyniki naborów wniosków).

W Zespole Opieki 
Zdrowotnej we 
Włoszczowie bę-

dzie prowadzony wywiad 
lekarski w zakresie wcze-
snego wykrywania nowo-
tworów głowy i szyi.

Pacjenci będą konsultowani 
w poradniach podstawowej opie-
ki zdrowotnej w naszym szpitalu. 

„Osoby z podejrzeniami no-
wotworu głowy lub szyi będą 
kierowane do Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii w Kielcach ce-
lem dalszej diagnostyki” – mówi 
Rafał Krupa, dyrektor szpitala.  

Z projektu będą mogli skorzystać 
pacjenci w przedziale wiekowym 
40-65 lat – w pierwszej kolejności 
znajdujący się w grupie największe-
go ryzyka (między innymi długolet-

ni palacze, nadużywający alkoholu, 
czy osoby z podejrzeniem zarażenia 
wirusem brodawczaka ludzkiego). 
Program nie jest adresowany do 
osób, które przeszły już leczenie z po-
wodu wspomnianych nowotworów.  

Projekt szybkiej terapii onko-
logicznej rozpocznie się pod ko-
niec maja i potrwa rok. Jego koor-
dynatorem w naszym szpitalu jest 
laryngolog Iwona Latos z Porad-
ni Otolaryngologicznej szpitala.

Przedsięwzięcie realizowane jest 
w ramach ogólnopolskiego programu 
profilaktyki pierwotnej i wczesnego 
wykrywania nowotworów głowy i szyi.

© Rafał Banaszek

„
Jako zarząd 

chcemy pomagać  
i wspierać lokal-

nych przedsię-
biorców - małych, 
średnich i dużych 

poprzez organi-
zowanie spotkań 

edukacyjno-infor-
macyjnych, aby 

pokazać im drogę 
możliwości pozy-
skania funduszy 

unijnych.„
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Powiat chce upamiętnić ofiary represji 
reżimu komunistycznego po 1945 roku
Rafał Banaszek

8 maja w Starostwie 
Powiatowym we 
Włoszczowie odbyło 

się spotkanie poświęcone 
upamiętnieniu ofiar repre-
sji reżimu komunistyczne-
go po II wojnie światowej 
na ziemi włoszczowskiej.

W tym celu powołano Społeczny 
Komitet Upamiętnienia Ofiar Re-
presji Reżimu Komunistycznego po 
1945 roku, na czele którego stanął 
wicestarosta Łukasz Karpiński. W 
skład tego gremium weszło 13 osób. 

Podczas spotkania ustalono har-
monogram, wstępny terminarz oraz 
sposób uczczenia poległych, pomor-
dowanych i zmarłych w wyniku re-
presji oraz osób represjonowanych. 

Dyrektor Święto-
krzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódz-

kich w Kielcach potwier-
dza informacje, że ulica 
Jędrzejowska zostanie 
zrobiona do końca czerw-
ca, natomiast obwodnica 
Włoszczowy rozpocznie się 
w lipcu.   

Rafał Banaszek Damian Urbanowski przekazał te 
informacje na spotkaniu roboczym 
we Włoszczowie 9 maja. Przyjechał 
on na zaproszenie władz samorządo-
wych powiatu oraz radnego Sejmiku 
Województwa Artura Konarskiego. 
Starostowie włoszczowscy Dariusz Cze-
chowski i Łukasz Karpiński wraz z rad-
nym Konarskim i dyrektorem Urba-
nowskim odbyli wizję lokalną na 
ulicy Jędrzejowskiej, gdzie przespa-
cerowali się między innymi nowo wy-
budowaną ścieżką pieszo-rowerową.

Od lewej: Łukasz Karpiński, Artur Konarski, Damian Urbanowski i Dariusz Czechowski.

W starostwie powołano Komitet Upamiętnienia Ofiar Represji Reżimu Komunistycznego.

© Starostwo Powiatowe

Uzgodniono też zakres tematycz-
ny i zasięg terytorialny opracowa-
nia publikacji okolicznościowej.

Komitet wystąpił już z prośbą 
do urzędów gmin o informacje na 
temat osób, które w okresie po-

wojennym zostały zamordowane 
przez NKWD oraz Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego we 
Włoszczowie. Nazwiska tych osób 
mają być umieszczone na ufun-
dowanej tablicy pamiątkowej. 

Władza powiatu wizytowała ulicę 
Jędrzejowską we Włoszczowie

Prawie 1,4 miliona zło-
tych dotacji z budżetu państwa 
otrzymał powiat włoszczow-
ski na przebudowę dwóch od-
cinków drogowych w gminie 
Kluczewsko i Włoszczowa.

Na liście rankingowej wniosków 
o dofinansowanie zadań w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
znalazły się: odcinek Januszewice-
-Komorniki o długości 1,7 kilometra 
(łączny koszt inwestycji to 1,3 milio-
na złotych, w tym dofinansowanie 
około 660 tysięcy) oraz 600 metrów 
drogi w Koniecznie wraz z budową 
chodników (koszt – 1,4 miliona, do-
finansowanie – 700 tysięcy złotych).

Warto podkreślić, że gminy Klu-
czewsko i Włoszczowa sfinansują 
40 procent wartości tych inwestycji 
(Kluczewsko – 530 tysięcy, Włosz-
czowa – 556 tysięcy złotych), po-
wiat dołoży 10 procent, pozostałe 
50 procent pokryje budżet państwa.

Przetargi zostaną niebawem roz-
strzygnięte. Drogi   Januszewice-Komor-
niki oraz Konieczno-Rogienice zostaną 
wyremontowane do końca września.

© Rafał Banaszek

1,4 miliona dotacji z Fundu-
szu Dróg Samorządowych
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Rewitalizacja Klekotu. Powstaną 
dwie duże altany, grille i chodnik 

Szykuje się nowa aran-
żacja otoczenia sta-
wów rybnych i zale-

wu Klekot za Łachowem. 
Zbiornik ten będzie bardziej 
przyjazny dla wędkarzy i 
turystów.

W ramach nowego zagospodaro-
wania przestrzennego tego terenu po-
wstaną dwie altany (duża w formie 
litery L o wymiarach 15x15x7 metrów 
oraz „mała” 15 na 4 metry) z wyposa-
żeniem (ławki i stoły biesiadne). Altany 
będą mieć podłoże z kostki brukowej. 

Prace ziemne już trwają od kilku tygodni na stawach rybnych przy Klekocie.

Rafał Banaszek

„
Chcemy pobu-

dzić życie na Kle-
kocie, żeby był 

jeszcze bardziej 
przyjazny, aby 

przyjemnie można 
było tutaj spędzać 
wolny czas. Teraz 

wszyscy będą mieć 
dla siebie miej-

sce wypoczynku z 
prawdziwego zda-

rzenia.„
Przy woprówce wybudowany zostanie 
grill murowany z cegły klinkierowej.

W otoczeniu altan zostanie uporząd-
kowany teren i  posiana trawa. Powsta-
nie chodnik z kostki brukowej na grobli 
(od wejścia na teren zbiornika do samej 
plaży), pojawią się nowe kosze na śmieci 
i ławki oraz tablice informujące o faunie 
tego akwenu, a także schody skarpowe, 
stojaki na rowery, przebieralnia plażowa. 

Na istniejącym budynku wo-
prówki zamontowane zostaną pa-
nele fotowoltaiczne. Będzie też 
specjalna ławeczka ekologiczna z 
panelem do ładowania telefonów. 

Z projektu unijnego skorzystają też 
małe stawy rybne przy Klekocie. Jeden ze 
zbiorników został już odmulony, oczysz-
czony i pogłębiony. Groble stawów mają 
być zabezpieczone siatkami przeciwko 
bobrom, które są plagą na tym terenie.

Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze” na lata 2014-2020. Koszt 
całej metamorfozy to ponad 460 ty-
sięcy złotych, z czego 300 tysięcy (83 
procent) stanowi dofinansowanie 
unijne. Prace mają potrwać do koń-
ca lipca. Wykonuje je firma Mag-Bruk 
Magdaleny Sienkiewicz z Włoszczowy.

Rada Miejska doceniła sołtysów.
Mają najwyższe diety w powiecie 

Władze samorządowe Włoszczowy doceniły finansowo swoich 25 sołtysów.

250 złotych miesięcznie 
będą otrzymywać soł-

tysi z gminy Włoszczowa. 
Taki prezent zafundował 
im burmistrz i Rada Miej-
ska na kwietniowej sesji.

Włoszczowski samorząd ceni sobie 
współpracę z 25 sołtysami. Na kwiet-
niowej sesji Rady Miejskiej burmistrz 
Grzegorz Dziubek zaproponował 
uchwałę w sprawie podniesienia sołty-
som diet miesięcznych ze 150 do 250 
złotych. Podziękował też ustępującym 
sołtysom poprzedniej kadencji oraz 
powitał 10 nowych. Większość z nich 
nadal będzie rządzić w sołectwach. 

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek
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Na ulicy Wiśniowej już nie będą chlapać 
przechodniów. Powstanie odwodnienie  

Włoszczowa uczciła 15-lecie 
wejścia Polski do Unii Europejskiej

Marszałek Adam Jarubas i burmistrz Grzegorz Dziubek rozdawali flagi mieszkańcom.

Ulica Wiśniowa, 
zmora przechod-
niów, zwłaszcza 

po intensywnych opa-
dach deszczu, zostanie w 
tym roku przebudowana. 
Skończą się problemy z 
notorycznym ochlapywa-
niem pieszych.

Po opadach deszczu ulica Wiśniowa 
we Włoszczowie zamienia się w kilku 
miejscach w rwący potok. Powodem 
takiego stanu rzeczy jak brak odwod-
nienia. Ale w tym roku ten koszmar 
pieszych wreszcie się ma zakończyć.

W ramach projektu rewitali-
zacji centrum Włoszczowy, reali-
zowanego przez gminę, zostanie 
kompleksowo przebudowany cały 

odcinek ulicy Wiśniowej wraz z budo-
wą kanalizacji deszczowej i burzowej. 

Z kolei do maja przyszłego roku 
powstanie kanalizacja deszczowa na 
drogach wewnętrznych sąsiedniego 

osiedla Brożka. Koszt budowy samej 
kanalizacji to 4,5 miliona złotych, z 
czego 85 procent dofinansuje Unia 
Europejska. Jeszcze w tym miesią-
cu zostanie rozstrzygnięty przetarg.

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

1 maja w centrum 
Włoszczowy na Pla-
cu Wolności odbyła 

się Majówka Europejska. 
Włoszczowianie święto-
wali jubileusz 15-lecia 
wstąpienia Polski do Unii.

„Dzisiaj widzimy, jak zmienia się 
Polska, jak zmienia się nasza mała 
ojczyzna, nasze miasto i wsie – to 
dzięki funduszom unijnym. Mam 
nadzieję, że wszyscy już dojrzeli-
śmy do tego, że jesteśmy Europej-
czykami, że w tej Unii pozostanie-
my i będziemy bronić swoich racji 
twardą ręką” - mówił burmistrz 

Włoszczowy Grzegorz Dziubek.
Podczas swojego wystąpienia 

były marszałek województwa Adam 
Jarubas przypomniał tylko nie-
które unijne inwestycje dla gminy 
Włoszczowa – drogi wojewódz-
kie, rewitalizację miasta, budowę 
przedszkola, łącznicy kolejowej, czy 
rozpoczęcie budowy obwodnicy. 

Na te inwestycje – jak pamięta-
my - gmina Włoszczowa pozyskała 
w ostatnich latach z Unii Europej-
skiej ponad 100 milionów złotych 
dofinansowania. Z kolei całe nasze 
województwo świętokrzyskie, jak 
stwierdził Adam Jarubas, w ciągu 15 
lat obecności w Unii otrzymało 20 
miliardów funduszy europejskich. 

Po przemówieniach marszałek 
Jarubas i burmistrz Dziubek roz-
dali mieszkańcom flagi narodowe i 
unijne na Placu Wolności. Impre-
zie we włoszczowskim rynku towa-
rzyszył ludowy klimat. Uczestnicy 
bawili się z kapelami folkowymi 
z Jędrzejowa i Włoszczowy, mię-
dzy innymi Jędrusiami, Jędrzejem, 
Włoszczowskimi Muzykantami 
i Powiatową Kapelą Włoszczow-
ską. Frekwencja nie była za wyso-
ka pomimo sprzyjającej pogody.   

Rafał Banaszek

Tak wygląda sytuacja na ulicy Wiśniowej po większych opadach deszczu. 

© Rafał Banaszek
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606 705 388
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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)
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Minister prezydenta Andrzej Dera po raz pierwszy 
w Krasocinie. Od wójta otrzymał szablę w prezencie

Pamiątkowe zdjęcie samorządowców z gminy Krasocin z ministrem i wicewojewodą przed Urzędem Gminy.

Andrzej Dera, sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP po raz pierwszy 

odwiedził krasocińską ziemię. 
Był zauroczony naszą gminą. 

6 maja gminę Krasocin odwie-
dził po raz pierwszy minister An-
drzej Dera. Przyjechał on na zapro-
szenie władz samorządowych gminy. 

Celem wizyty przedstawiciela 
Kancelarii Prezydenta Polski było 
omówienie uroczystości upamięt-
niającej postać Bronisława Zięta-
la, bohatera z Krasocina, żołnierza 
Armii Krajowej z oddziału Mieczy-
sława „Marcina” Tarchalskiego, 

© Rafał Banaszek

Powstaną nowe nakładki asfaltowe 
na pięciu drogach gminnych

© Rafał Banaszek

P ięć sołectw w gmi-
nie Krasocin będzie 

miało w tym roku nowe 
dywaniki asfaltowe na 
drogach gminnych.

Nowe nakładki bitumiczne po-
wstaną w: Koziej Wsi (275 metrów), 
na ulicy Floriańskiej w Krasocinie 
(220 metrów), na ulicy Włoszczow-
skiej w Olesznie (460 metrów), 
w Wojciechowie (230 metrów) 
oraz w Zabrodach (275 metrów). 

Na remont swoich dróg gmi-
na Krasocin przeznaczy w tym 
roku 426 tysięcy złotych. Wyre-
montuje je firma ze Staracho-
wic. Nowe nawierzchnie mają 
być gotowe do końca sierpnia.

Rafał Banaszek

Jedna z najbardziej zniszczonych dróg – ulica Włoszczowska w Olesznie.

na którą to władze gminy chcą za-
prosić prezydenta Andrzeja Dudę.

Wójt Krasocina Ireneusz Gliściń-
ski pokazał ministrowi Derze oraz 
przybyłemu wicewojewodzie świę-
tokrzyskiemu Bartłomiejowi Dory-
walskiemu trasę planowanej uro-
czystości (goście zwiedzili między 
innymi kościół oraz grotę maryjną). 

Następnie spotkali się w Urzę-
dzie Gminy z radnymi i sołtysami. 
Andrzej Dera pytał o inwestycje 
gminne i był pod wrażeniem współ-
pracy w krasocińskim samorządzie. 

Dera, który po raz drugi od 
2010 roku gościł w powiecie włosz-

czowskim (wcześniej jako poseł) 
był bardzo zadowolony z wizy-
ty na krasocińskiej ziemi. „Jestem 
zauroczony tą gminą” - przyznał.

W prezencie od władz otrzymał 
szablę - pierwszą w swoim życiu, 
jak stwierdził. Obiecał na koniec, 
że będzie rozmawiał z prezydentem 
Dudą, żeby uświetnił swoją obecno-
ścią uroczystości poświęcone Bro-
nisławowi Ziętalowi w Krasocinie. 

Data tego wydarzenia zostanie 
ustalona po uzgodnieniu z Kancelarią 
Prezydenta. Na cześć swojego bohate-
ra samorząd gminy chce nazwać jego 
imieniem jedną z ulic w Krasocinie.
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GMINA KRASOCIN

Bus dla druhów z Krasocina 
od Państwowej Straży Pożarnej

Pamiątkowe zdjęcie z przekazania auta przed remizą strażacką w Krasocinie.

500 tysięcy złotych otrzy-
mała z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego gmina Krasocin 
na renowację zabytkowego 
wiatraka holenderskiego.

Informacje te przywiózł 15 
maja wicewojewoda świętokrzy-
ski Bartłomiej Dorywalski, który po-
mógł gminie w zdobyciu dotacji.

Rafał Banaszek

17-letniego busa otrzy-
mała jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej 

w Krasocinie od Państwo-
wej Straży Pożarnej w 
Kielcach. Mimo leciwego 
wieku pojazdu, władze 
gminy i druhowie są bar-
dzo zadowoleni.

Przekazanie auta odbyło się pod-
czas kwietniowej sesji Rady Gminy. 
Kluczyki wręczył prezesowi stra-
ży Bartłomiejowi Robakowi wice-
wojewoda Bartłomiej Dorywalski. 
Bus pozwoli jednostce na zmniej-
szenie kosztów transportowych or-
kiestry i grupy tanecznej Aplauz.

Gmina Krasocin dostała z ministerstwa 
pół miliona złotych dotacji na wiatrak

© Rafał Banaszek

Od lewej: Ireneusz Gliściński, Bartłomiej Dorywalski i Jacek Sienkiewicz.

O tym, jak trudno było pozyskać to 
dofinansowanie niech świadczy fakt, że 
na 1400 wniosków z listy rezerwowej, 
na której był również krasociński wia-
trak, dotację z ministerstwa otrzymały 
jedynie 154 obiekty w całym kraju – w 
tym gmina Krasocin, która pod wzglę-
dem wysokości dofinansowania znala-
zła się na czwartym miejscu w Polsce.   

„Wierzę, że dzięki temu dofinansowa-
niu symbol Krasocina i całej ziemi włosz-

czowskiej odzyska dawny blask i będzie 
wspaniałym miejscem do nauki, tradycji, 
historii i kultury dla następnych poko-
leń” - powiedział Bartłomiej Dorywalski.

Gmina ma już zabezpieczone w 
budżecie pozostałe środki na reno-
wację wiatraka. Obiekt ten zosta-
nie odnowiony jeszcze w tym roku. 

© Rafał Banaszek

„
Po raz kolejny 

pan Bartłomiej 
Dorywalski udo-
wodnił, że dobro 

naszej włoszczow-
skiej ziemi, a co za 
tym idzie również 

gminy Krasocin 
leży mu na sercu. 
Jego działania na 
trwale zapiszą się 

złotymi zgłoskami 
w historii Krasoci-

na, gdyż wiatrak 
ten jest symbolem 

nie tylko naszej 
gminy, ale również 

całego regionu.„
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P.H.U. „WIKANS”
· CYNKOWANIE OGNIOWE
· MALOWANIE PROSZKOWE

KONSTRUKCJE  STALOWE

OGRODZENIA  BRAMY

Huta Stara 5
29-105 Krasocin

tel. 788 621 824, 534 292 255

www.cynkowaniewikans.pl
e-mail: biurowikans@onet.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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GMINA KLUCZEWSKO

Gmina pozyskała ponad pół miliona 
złotych na zajęcia dodatkowe w szkołach 

„
Cieszę się, że 

nasza gmina pozy-
skała środki unijne 

dla szkół.  Dzięki 
temu projekto-
wi skorzystają 

uczniowie, którzy 
będą rozwijać swo-
je umiejętności po-

przez dodatkowe 
zajęcia wspierane 
technologią infor-
macyjno-komuni-

kacyjną.„

Około 550 tysięcy 
złotych dotacji z Unii 
Europejskiej otrzy-

mała gmina Kluczewsko na 
projekt dotyczący kompe-
tencji cyfrowych uczniów. 
Skorzysta z niego prawie 
200 dzieci oraz nauczyciele.  

Projekt pod nazwą „Rozwijanie 
kompetencji cyfrowych uczniów z 
terenu Gminy Kluczewsko” rozpo-
czął się we wrześniu ubiegłego roku 
i potrwa do końca czerwca 2020. 

W ramach przedsięwzięcia plano-
wane są szkolenia e-nauczyciel dla 
25 pedagogów z trzech szkół (Dobro-
mierza, Kluczewska i Komornik), za-
jęcia pozalekcyjne dla 183 uczniów 

Rafał Banaszek

© Urząd Gminy Kluczewsko

Zajęcia dodatkowe w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach.

tych placówek (razem 3570 godzin) 
oraz zakup pomocy dydaktycznych. 

Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Całe zadanie 
pochłonie ponad 615 tysięcy, w tym dofi-
nansowanie unijne stanowi 550 tysięcy.

Przedsięwzięcie realizowane jest 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020. 

„Aktywnie zmieniająca się teraź-
niejszość wymusza zwrócenia szcze-
gólnej uwagi na kształtowanie i roz-
wijanie kompetencji informatycznych 
uczniów, umiejętności posługiwania 
się technologią cyfrową i cyfrowy-
mi zasobami, korzystanie z techno-
logii informacyjno-komunikacyj-
nych (TIK)” - podkreślają nauczyciele. 

© Urząd Gminy Kluczewsko© Urząd Gminy Kluczewsko

Zajęcia informatyczne w szkole w Kluczewsku. Zajęcia rozwijające z robotyki w Kluczewsku.
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GMINA KLUCZEWSKO

W Ciemiętnikach kończy się 
budowa kanalizacji sanitarnej

Siatkarki z Kluczewska mistrzyniami 
województwa świętokrzyskiego

© Tomasz Dębowski

Dobiega końca bu-
dowa sieci kana-
lizacji sanitarnej 

wraz z przepompowniami 
ścieków w Ciemiętnikach. 
Gmina Kluczewsko po-
zyskała na tę inwestycję 
blisko 590 tysięcy złotych 
dofinansowania. 

Wykonano już pierwszy etap po-
legający na ułożeniu sieci wraz z ob- Budowa kanalizacji w Ciemiętnikach. 

Rafał Banaszek

Drużyna gospodarzy 
ze Szkoły Podsta-
wowej w Kluczew-

sku wygrała finał woje-
wódzki w minisiatkówce 
dziewcząt i tym samym 
awansowała na Mistrzo-
stwa Polski. 

Turniej odbył się 15 maja 
w hali sportowej w Kluczew-
sku. Zorganizował go Powiato-
wy Szkolny Związek Sportowy we 
Włoszczowie oraz Zespół Przed-
szkolno-Szkolny w Kluczewsku. 

W zawodach rywalizowało 9 naj-
lepszych drużyn w regionie. Pierw-
sze miejsce zdobył zespół gospoda-
rzy z Kluczewska, druga była szkoła z 
Ćmińska, natomiast trzecia – Szkoła 
Podstawowa numer 7 ze Skarżyska-
-Kamiennej. Wiktoria Łęcka z Klu-
czewska została uznana za jedną z 
najlepszych zawodniczek turnieju.

Na zakończenie zmagań sporto-
wych wszystkie drużyny otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy, medale i 
puchary, które wręczył między in-
nymi wójt Kluczewska Rafał Pałka.

Siatkarki z Kluczewska będą re-
prezentowały województwo świę-
tokrzyskie na Mistrzostwach Polski 

Mistrzynie województwa świętokrzyskiego z opiekunem i organizatorami turnieju.

Rafał Banaszek

– Igrzyska Dzieci, które odbędą się 
w dniach 23-26 maja w Głucho-
łazach w województwie opolskim.

Przypomnijmy, że dla kluczew-
skiej szkoły jest to piąty medal z rzę-
du, jeśli chodzi o finały mistrzostw 
województwa w minisiatkówce. W 
2015 dziewczyny zdobyły brąz, w 
2016 – złoto, w 2017 – srebro, w 2018 
– srebro i w 2019 ponownie złoto. 

Kluczewianki mają także za 
sobą dwa występy w Szkolnych Mi-

strzostwach Polski. W 2016 roku 
zajęły 15 miejsce, a w 2017 – 7.

Mistrzostwo województwa 
świętokrzyskiego 2019 zdoby-
ły: Amelia Mazur (kapitan), 
Nina Parzuchowska, Wiktoria 
Łęcka, Klaudia Synowiec, Nata-
lia Wójcik, Nikola Olczyk, Na-
talia Toborek, Anna Grabiec, 
Aleksandra Smoczek i Aleksan-
dra Borowiecka. Opiekunem ze-
społu jest Tomasz Dębowski.

sadzeniem przepompowni ścieków. 
Położono 183 metry rur grawitacyj-
nych i 310 rur tłocznych, wykonano 
przecisk pod rzeką Czarną oraz po-
sadowiono przepompownię ścieków. 

W trakcie realizacji jest drugi 
etap, który polega na ułożeniu 1340 
metrów rur grawitacyjnych i 1061 
metrów rur tłocznych oraz 169 przy-
kanalików. Do posadowienia została 
tylko jedna oczyszczalnia ścieków.

Wykonawcą robót jest Komunalny 
Usługowy Zakład Gospodarczy w Klu-

czewsku. Całe zadanie pochłonie około 
1,9 miliona złotych. Inwestycja powin-
na się zakończyć za około 2-3 miesiące.

© Urząd Gminy Kluczewsko
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GMINA SECEMIN

900 tysięcy złotych na dodatkowe 
zajęcia dla przedszkolaków

Gmina Secemin w 
partnerstwie z 
Fundacją W Drogę z 

Obornik Śląskich realizuje 
w swoim nowo wybudo-
wanym przedszkolu wielki 
projekt pod nazwą „Nowa 
edukacja przedszkolna w 
Seceminie”.

Na jego realizację pozyskano, ba-
gatela, ponad 880 tysięcy złotych  
unijnego dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020. Gmina Secemin 
zabezpieczyła na ten cel wkład wła-
sny w wysokości przeszło 150 tysięcy.

Głównym celem tego projektu jest 
zwiększenie dostępności oraz podnie-
sienie jakości edukacji przedszkolnej. 
Dzięki niemu zostaną utworzone i do-
posażone 23 nowe miejsca w przed-
szkolu, realizowane będą ciekawe 
zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. 

Przedszkole zostanie doposażone 
w nowoczesny sprzęt multimedialny 
oraz pomoce dydaktyczne. Wśród nich 
warto wymienić chociażby multime-
dialną magiczną ścianę z osprzętem, 
wyposażeniem oraz pakietem do nauki 

Rafał Banaszek

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski z dyrektor przedszkola Danutą Lentas.

„
Realizacji tego 
projektu może 

nam pozazdrościć 
wiele przedszkoli 

- nie tylko w na-
szym wojewódz-
twie, ale i całym 

kraju. Warunki, w 
jakich obecnie wy-
chowują się nasze 

najmłodsze dzie-
ci nie odbiegają 

niczym od przed-
szkoli miejskich 

o najwyższych 
standardach. Tak 

pięknego i doposa-
żonego obiektu za-
zdrości naszej gmi-

nie wiele znacznie 
bogatszych samo-

rządów„

© Rafał Banaszek

kodowania, która jest wyjątkowym na-
rzędziem pracy dla szkół, przedszkoli i 
żłobków, a także tablicę interaktywną. 

W placówce pojawią się dwa suche 
baseny ze schodami oraz z kulkami 
do ich wypełnienia. Ciekawie zapo-
wiadają się tak zwane zestawy bio-
feedback, dzięki którym nauczyciele 
będą mogli diagnozować pracę orga-
nizmu dzieci, badać ich koncentrację 
oraz zaangażowanie podczas zajęć. 

Trening ten, jak się dowiedzieli-
śmy, pozwala na doskonalenie funkcji 
poznawczych mózgu i poprawę jego 
pracy, a tym samym lepsze funk-
cjonowanie całego organizmu. Jest 
metodą stosowaną w terapii dzieci z 
problemami szkolnymi, nadpobudli-
wymi - w celu poprawienia koncen-
tracji lub jako trening relaksacyjny. 

Secemińskie przedszkole wzbo-
gaci się także o pakiet klocków edu-
kacyjnych lego duplo. To doskonałe 
wprowadzenie najmłodszych dzieci 
do świata robotów i programowania. 
Już od wczesnych lat młodzi kon-
struktorzy mogą rozwijać swoją kre-
atywność, wyobraźnię przestrzenną 
i umiejętność czytania instrukcji. 

Pojawią się również zestawy 
do ćwiczeń psychomotorycznych, 
czyli specjalny tor przeszkód wy-

korzystywany w zajęciach rucho-
wych, roboty do zajęć z robotyki, 
a także komputery oraz tablety do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W ramach pozyskanego dofinan-
sowania secemińskie przedszkole 
zakupiło już urządzenia i artykuły 
biurowe, papiernicze, plastyczne, po-
moce dydaktyczne i terapeutyczne 
do prowadzenia zajęć dodatkowych 
(mikroskopy, lornetki, peryskopy, 
małe laboratorium, liczydła, alfabety).  

Ponadto, w ramach projektu zo-
staną zorganizowane darmowe zaję-
cia logopedyczne, z rytmiki, z języka 
angielskiego, z budowania i progra-
mowania robotów, z przedsiębior-
czości, z ekologii i przyrody, rozwo-
jowe z elementami psychodramy, 
muzykoterapii, rozwoju kompetencji 
społecznych oraz wyjazdy edukacyj-
ne. Specjalistycznym wsparciem zo-
staną objęte dzieci niepełnosprawne.
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GMINA MOSKORZEW

6,5 tysiąca pierogów na majówce 
w Moskorzewie. Zjedzono wszystkie...

© Rafał Banaszek

Piękne dywaniki asfaltowe dzięki 
milionowej dotacji od państwa

© Urząd Gminy Moskorzew

11 maja odbyło się wiel-
kie święto kulinarne w 
Moskorzewie. Gospo-

dynie przygotowały do de-
gustacji 6,5 tysiąca różnego 
rodzaju pierogów dla gości.

Doroczną majówkę rozpoczęła 
msza święta polowa odprawiona na 
boisku szkolnym przy remizie. Po 
raz pierwszy od lat dopisała pięk-
na pogoda, do której Moskorzew 
nie miał szczęścia w latach poprzed-
nich. Gościem majówki był mię-
dzy innymi były europoseł Andrzej 
Szejna, który co roku odwiedza 
Święto Pieroga, zainicjowane 10 lat 
temu przez Stowarzyszenie Wielu 
Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi.

W tym roku przyświecał impre-
zie cel charytatywny. Gospodynie, 
które rozdawały pierogi, zbierały też 
pieniądze do puszek na rehabilitację 
mieszkańca gminy, strażaka Zdzisła-
wa Tokarskiego, który dwa lata temu 
uległ poważnemu wypadkowi samo-
chodowemu w Moskorzewie. Kolej-

Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi z Andrzejem Walaskiem.

Rafał Banaszek

Dzięki rekordowej 
promesie na usu-
wanie skutków 

klęsk żywiołowych na dro-
gach w wysokości około 1,2 
miliona złotych w gminie 
Moskorzew powstają ko-
lejne nawierzchnie. 

W kwietniu rozpoczęła się i zakoń-
czyła przebudowa dwóch odcinków 
w Chlewskiej Woli o łącznej długości 
1,7 kilometra. Inwestycja kosztowa-
ła około 450 tysięcy złotych, w tym 
360 tysięcy (80 procent) stanowiło 
dofinansowanie z budżetu państwa.

Obecnie trwa przebudowa dro-
gi Mękarzów-Tarnawa Góra o dłu-

Przebudowa dróg w Chlewskiej Woli.

Rafał Banaszek „
17 maja odebra-
łem kolejną pro-

mesę w wysokości 
448 tysięcy zło-

tych na przebudo-
wę dwóch odcin-

ków drogowych w 
miejscowości Da-
lekie (1 kilometr) 

oraz w Moskorze-
wie (305 metrów 
przez park do ko-

ścioła).„

gości ponad 2 kilometrów. Odci-
nek ten ma być zrobiony jeszcze 
w maju. Inwestycja pochłonie 
około 700 tysięcy złotych, z cze-
go 550 tysięcy (80 procent kosz-
tów) pokryje budżet państwa.

W ramach pozyskanej promesy 
wykonany zostanie do końca czerw-

ca jeszcze 1 kilometr drogi w Luba-
chowach. Łącznie powstanie ponad 
4,5 kilometra nowych dywaników 
asfaltowych w gminie Moskorzew.

kom po pierogi nie było końca. W su-
mie rozeszło się ponad 6 tysięcy sztuk.

Organizatorzy zadbali w tym 
roku o bogaty program artystycz-
ny i rozrywkowy. Były też nowości, 
jak chociażby wizyta motocyklistów 
z włoszczowskiego klubu VC 19-78 
MC Poland. Nie zabrakło też licznych 
konkursów z nagrodami, a wśród 
nich cieszącego się największą popu-
larnością konkursu kulinarnego „Kto 
szybciej zje michę pierogów”. W tym 

roku bezkonkurencyjny po raz kolej-
ny był Michał Fabiański z Dzierzgowa.

Święto Pieroga w Moskorzewie 
zakończyła zabawa taneczna z zespo-
łem Sextreme z Zawiercia. Impre-
za trwała do północy. Odwiedziły ją 
tłumy ludzi. Wydarzenie zorganizo-
wali: Stowarzyszenia Wielu Pokoleń 
Jesteśmy Solą Tej Ziemi, wójt gmi-
ny Andrzej Walasek oraz dyrektor 
Wiejskiego Centrum Kulturalno-
-Turystycznego Zbigniew Krzysiek. 
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Michał Cieślak, 
poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej 

Polskiej, pomimo tego, że 
pochodzi z powiatu bu-
skiego, nie zapomina też o 
Ziemi Włoszczowskiej.

To on zorganizował w styczniu 
tego roku spotkanie w Minister-
stwie Zdrowia w Warszawie na 
prośbę władz samorządowych po-
wiatu włoszczowskiego, na którym 
padły deklaracje z ust wicemini-
stra Pawła Miłkowskiego o pomo-
cy Zespołowi Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie.

W marcu w Urzędzie Woje-
wódzkim w Kielcach Poseł Cieślak 
uczestniczył w przekazaniu prome-
sy z budżetu państwa dla powiatu 
włoszczowskiego w wysokości 779 
tysięcy złotych, z przeznaczeniem 
na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych na drogach. Dzięki tym 
środkom przebudowane zostaną 
dwa bardzo zniszczone odcinki 
na pograniczu gmin Włoszczowa 

i Radków o łącznej długości około 
1,3 kilometra.

Michał Cieślak - świętokrzyski 
Poseł z Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość oraz lider 
partii Porozumienie Jarosława 
Gowina w regionie pomaga miesz-
kańcom też innych gmin powiatu 
włoszczowskiego. 

Dzięki jego zabiegom Ochotni-
cza Straż Pożarna z Żelisławic  w 
gminie Secemin otrzymała 10 ty-
sięcy złotych na dosprzętowienie. 
Poseł pomógł też w pozyskaniu 
dofinansowania na budowę boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół w Seceminie. 

13 kwietnia, jako pierwszy Poseł 
RP w historii odwiedził mieszkań-
ców Mieczyna, w gminie Krasocin. 
Został tutaj zaproszony na spotka-
nie wielkanocne. Przy okazji obie-
cał pomoc w budowie brakującego 
chodnika przy drodze wojewódz-
kiej 786 w Mieczynie oraz inter-
wencję w sprawie  remontu drogi 
powiatowej w Lipiej Górze.

Poseł świętokrzyski, który pamięta o Ziemi Włoszczowskiej
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

REKLAMA
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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

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

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
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ROZMAITOŚCI

Inteligentna stacja ZPUE najlepszą
innowacją regionu świętokrzyskiego

01.06 KRASOCIN

Zawody wędkarskie dla 
dzieci z okazji ich święta

W sobotę, 1 czerwca na zbior-
niku wodnym w Krasocinie od-
będą się zawody wędkarskie z 
okazji Dnia Dziecka, organizo-
wane przez gminę oraz Ochotni-
czą Straż Pożarną w ramach pro-
jektu „Na świętokrzyską rybę z 
OSP”, finansowanego z progra-
mu Unii Europejskiej „Rybac-
two i Morze” oraz budżetu gminy.

Imprezy

Opracowana i wypro-
dukowana przez 
włoszczowską spół-

kę ZPUE inteligentna stacja 
transformatorowa została 

Lekki samochód ra-
towniczo-gaśniczy 
za około 120 tysięcy 

złotych otrzymała od gmi-
ny jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Łachowa. 
Uroczyste przekazanie od-
będzie się 9 czerwca.

Wóz dla druhów ufundowa-
ła gmina Włoszczowa oraz Urząd 
Marszałkowski w Kielcach, który 
dołożył 20 tysięcy złotych. OSP Ła-
chów, jak mówi burmistrz Grze-
gorz Dziubek, jest jedną z bardziej 
aktywnych jednostek w gminie.

„Świadczą o tym chociażby ich 
wyniki w zawodach sportowo-po-
żarniczych, działalność statutowa 
i społeczna na terenie Łachowa, 
a także najliczniejsza grupa stra-
żaków wyszkolonych w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i ra-
townictwa” – twierdzi burmistrz.

Samochód na podwoziu for-
da transita, który otrzymała 

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Wóz strażacki od gminy na 
90-lecie jednostki z Łachowa

jednostka, posiada agregat wy-
sokociśnieniowy i zbiornik wody, po-
nadto wyposażony jest w pneumatycz-
ny sterowany maszt oświetleniowy.  

To czwarty wóz dla druhów ochot-
ników z gminy Włoszczowa w ciągu 
pięciu ostatnich lat (wcześniej był 
Kurzelów, Wola Wiśniowa i Czarnca). 

Pojazd zostanie przekazany stra-
żakom 9 czerwca podczas uroczystych 
obchodów 90-lecia jednostki oraz 
gminnych obchodów Dnia Straża-
ka. W tym roku, jak informuje bur-
mistrz Włoszczowy, wybudowany 
zostanie też garaż na ten samochód.   

Superstacja znajduje się przy ZPUE.

© Grzegorz Dziubek

Uroczyste przekazane będzie 9 czerwca.

© archiwum zakładu

nagrodzona w konkursie 
Novator organizowanym 
przez Staropolską Izbę 
Przemysłowo-Handlową 
w kategorii „Innowacyjna 
inwestycja”. 

Wręczenie nagrody odbyło się 
16 maja podczas uroczystej gali 
w Kieleckim Centrum Kultury.

„Zaledwie kilka dni po zdobyciu 
Złotego Medalu Międzynarodowych 
Targów Poznańskich nasza inteli-
gentna stacja transformatorowa SPS 
z podziemnym magazynem ener-
gii została doceniona w kolejnym 
prestiżowym konkursie. To dla nas 
zaszczyt, że nasz produkt znalazł 
się wśród najbardziej innowacyj-
nych produktów regionu święto-

krzyskiego” – powiedział prokurent 
i dyrektor Departamentu Sprzedaży 
Krajowej ZPUE Stanisław Toborek, 
który odbierał statuetkę Novatora.

To kolejna nagroda dla włosz-
czowskiej spółki za ten innowacyj-
ny produkt. Kilka dni wcześniej ta 
sama stacja ZPUE została nagro-
dzona złotym medalem Między-
narodowych Targów Poznańskich 
podczas wystawy EXPOPOWER.

SPS to inteligentna stacja trans-
formatorowa z magazynem energii, 
przyłączami do źródeł OZE oraz ła-
dowarkami pojazdów elektrycznych, 
zarówno osobowych jak i na przykład 
autobusów. Może też zasilać farmy 
fotowoltaiczne czy wiatrowe. To cudo 
techniki można zobaczyć we Włosz-
czowie przy ulicy Jędrzejowskiej.

02.06 WŁOSZCZOWA

Rodzinna familiada z dar-
mowymi atrakcjami

W niedzielę, 2 czerwca o godzinie 
15 na obiektach Powiatowego Cen-
trum Kulturalno-Rekreacyjnego we 
Włoszczowie odbędzie się Rodzinna 
Familiada z okazji Dnia Dziecka. Tego 
dnia dzieci będą mogły korzystać do 
woli z atrakcji oraz bezpłatnego we-
sołego miasteczka. Będą konkuren-
cje sportowo-pożarnicze, animacje, 
występy taneczne i muzyczne oraz 
rodzinne konkursy z nagrodami.
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Bilety do nabycia w kasie kina oraz online. 
Więcej informacji oraz aktualny reper-
tuar kina na stronie internetowej Domu 
Kultury we Włoszczowie (www.dkwlosz-
czowa.pl) oraz na facebooku kina. 

UWAGA! Kino Muza funduje po-
dwójne zaproszenia na dowolny seans 
filmowy. Wystarczy napisać dwa-trzy 
zdania komentarza, dlaczego podoba 
Wam się włoszczowska Muza i prze-
słać na adres mailowy: redakcja@mo-
ja-gazeta.com.pl bądź nasz fanpage 
na facebooku. Podwójny bilet otrzyma 
osoba, która zrobi to jako pierwsza.
Najciekawszy wpis opublikuje-
my też w czerwcowym numerze.

ROZMAITOŚCI

Pan Tadeusz przedstawia...

Zagadka „łaty” rozwiązana

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 w terminie do 31 maja. 
Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone.  

Do dziewczyny chodzi-
ło w kawalerkę dwóch 
chłopaków. Zaszła w ciążę 
i żaden nie chciał się przy-
znać do ojcostwa. Sprawa 
trafiła do sądu. Sąd orzekł, 
aby panowie oddali krew, 
celem ustalenia, kto jest faktycznym ojcem 
dziecka. Zgłosili się do laboratorium. Jednego 
z nich prosi pani laborantka. Po 10 minutach 
wychodzi i zatacza się ze śmiechu. Dochodzi 
do kolegi oczekującego na badanie i mówi: - 
Nie przejmuj się, nie przejmuj, nie dojdą kto 
jest ojcem - krew biorą z palca... 

Grzegorz Krzywonos, kierownik kina 
zaprasza na „Sztukę kochania”.

© Rafał Banaszek

15-16.06 WŁOSZCZOWA

Cztery gwiazdy wystąpią
na Dniach Włoszczowy

Takiej imprezy jeszcze nie było w 
naszym mieście. Z okazji Dni Włosz-
czowy wystąpią w tym roku aż czte-
ry gwiazdy: Sławomir („Miłość w 
Zakopanem”), Zenek Martyniuk 
(„Przez Twe oczy zielone”), Cleo 
(„My Słowianie”) oraz Afromen-
tal („Zaufaj”). Impreza odbędzie się 
wcześniej, niż zwykle, bo w dniach 
15-16 czerwca na włoszczowskim 
stadionie. Podczas dwudniowej za-
bawy przewidziano wiele atrakcji dla 
uczestników, między innymi stre-
fę Microsoftu dla graczy, bezpłat-
ną strefę dla dzieci w wieku 3-5 lat, 
bungy, karuzele, bolid ekologiczny 
oraz konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami.  Głównym organizatorem jest 
Dom Kultury i gmina Włoszczowa.   
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Co ciekawego grają w naszym kinie

 

„Magiczny dywan” 
24-28.05 15.00

„Avengers: Koniec gry” 
24-28.05 17.00

Słodki koniec dnia” 
31.05.-02.06 19.00

„Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej” 
02.06 17.00  wstęp wolny
„Ostatni dzwonek” 
04.06 19.00  wstęp wolny
„John Wick” 
7-11.06 19.00

„Przedszkolanka” 
7-11.06 17.00

„Panda i banda” 
7-11.06 15.00

„Kraina cudów” 
21-25.06 15.00

„Smentarz dla zwierząt” 
21-25.06 17.00

„Niedobrani” 
21-25.06 19.00

„X-Men: Mroczna Phoenix” 
28.06.-02.07 17.10

„Laleczka” 
28.06.-02.07 19.00

„Laleczka”
28.06.-02.07 15.00

1 czerwca Dzień Dziecka w kinie 
liczne atrakcje dla najmłodszych, 
m.in. animacje i filmy dla dzieci, 
warsztaty plastyczne oraz nagrody 
ufundowane przez dystrybutorów ki-
nowych – firmy Vivarto i Kinads.

Krzyżówka
1. Jaką nazwę nosi Centrum Japońskich 
Sportów i Sztuk Walki w Starej Wsi za Żeleź-
nicą?
2. W jakiej miejscowości powiatu włoszczow-
skiego swoje źródła ma rzeka Biała Nida?
3. Jak się nazywa biskup, który w 2007 roku 
koronował obraz Matki Bożej Opiekunki 
Rodzin papieskimi diademami?
4. Jaki przydomek miał słynny komendant 
obwodu Armii Krajowej we Włoszczowie?
5. Jak się nazywa pierwszy starosta włosz-
czowski?
6. W jakiej miejscowości urodził się Adam 
Piasecki, twórca firmy cukierniczej Wawel?
7. Jak nazywa się park-ogród w Czarncy, 
w którym rośnie wiele rzadkich gatunków 
drzew?
8. Potoczna nazwa ulicy Wiejskiej 
we Włoszczowie.
9. Jak miał na imię twórca Muzeum Chleba 
w Krasocinie?
10. Jaką popularną nazwę nosi średniowiecz-
ny zabytek znajdujący się w parku podwor-
skim w Moskorzewie?
11. W jakiej miejscowości naszego powiatu 
kręcono sceny do filmu „Przedwiośnie”?© Rafał Banaszek

Litery w szarej kolumnie utworzą hasło, które należy 
wysłać na adres mailowy: redakcja@moja-gazeta.

com.pl. Nagrodzimy trzy pierwsze osoby, które 
odgadną, co to za hasło. Nagrody ufundowane przez 

Urząd Gminy Włoszczowa już czekają...   

poziomo od góry

Anna Śliwiń-
ska z Dzierz-
gowa odgadła, 
jako pierwsza, 
gdzie znajduje 
się specyficzna 
„łata” drogowa. 
Oczywiście 
chodziło o od-
cinek między Moskorzewem a Dzierzgowem. 
Co ciekawe, „łatę” w postaci worka ze słomą 
wykonał... teść pani Anny - Henryk Śliwiński. 
Obecnie została tylko sama dziura w drodze, 
którą pan Henryk oznaczył dodatkowo spray-
em. Nagrodę rzeczową dla zwycięzcy ufundo-
wało Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. 

© Rafał Banaszek


