
  

IS
SN

 2
65

7-
69

53

„Zielona energia” w 
gminie Kluczewsko - s. 14 

80 lat straży pożarnej 
w Żelisławicach - s. 18 

Przegląd zespołów 
w Chlewicach - s. 19

W bieżącym numerze

Rafał Banaszek
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Powiat włoszczowski najlepszy 

95,5 procent w 
„Sikorskim”, 
93,8 procent w 

„Staszicu”, 91,5 procent w 
„Czarnieckim” - tak wy-
gląda zdawalność matury 
2019 w trzech szkołach 
ponadgimnazjalnych we 
Włoszczowie. Uzyskaliśmy 
najlepszy wynik w woje-
wództwie.

Wyniki matur poznaliśmy 4 lip-
ca. Okazało się, że w wojewódz-
twie świętokrzyskim po raz pierw-
szy w historii najlepszy średni 
wynik uzyskali uczniowie z powia-
tu włoszczowskiego, którzy zdoby-
li 35,85 na 50 możliwych punktów. 

Włoszczowa po raz pierwszy prze-
ścignęła Kielce. Egzamin zdało u nas 
92,1 procent wszystkich maturzystów 
(szkoły publiczne i niepubliczne). 
Co ciekawe, powiat włoszczowski 
był jedynym w województwie z po-
nad 90-procentową zdawalnością.

Najlepiej wśród ogólniaków wy-
padło tradycyjnie I Liceum Ogólno-
kształcące imienia generała Włady-
sława Sikorskiego. Pomimo dobrego 
wyniku, wielkim rozczarowaniem 
okazała się liczba osób, które nie 

Najnowszy numer rozpoczynamy 
od analizy wyników matur. 

Dużo miejsca poświęcamy remontom 
dróg. W ubiegłym tygodniu rozpoczęła 
się długo oczekiwana przebudowa 
ulicy Wiśniowej w mieście. Niebawem 
zostanie wyremontowana ulica Zielona, a Dom 
Kultury zyska nowy blask. Mamy też dobre wieści 
dla mieszkańców gmin Kluczewsko, Secemin, 
Moskorzew i Radków - wkrótce rozpocznie się tam 
montaż solarów i fotowoltaiki. Wydarzeniem ostat-
niego tygodnia było powołanie Krzysztofa Cioska z 
Włoszczowy na szefa świętokrzyskich strażaków.      

Rafał Banaszek

zdały egzaminu – to aż 6 osób, w 
tym 5 z języka polskiego.  Dyrek-
cja i nauczyciele „Sikorskiego” byli 
bardzo zaskoczeni, gdyż w tej szko-
le nigdy się to nie zdarzyło (rok 
temu nie zdała tylko jedna osoba). 

Wśród techników triumfowało 
Technikum numer 1 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych numer 2 imie-
nia Hetmana Stefana Czarnieckiego. 
Niestety, podobnie jak w przypadku 
„Sikorskiego”, i tutaj pogorszyła się 
zdecydowanie zdawalność (egza-
minu nie zdało aż 9 osób, podczas 
gdy rok temu zaliczyli wszyscy). 

Do egzaminu maturalnego przy-
stąpiło w tym roku 444 maturzy-

stów z trzech szkół ponadgimna-
zjalnych we Włoszczowie. Zdało 414 
uczniów, nie zdało – 30. W „Sikor-
skim” zdawalność wyniosła 95,5 
procent (rok temu – 99 procent), w 
„Czarnieckim” – 91,5 procent (rok 
temu – 96,9 procent), a w „Staszi-
cu” – 93,8 procent (rok temu – 85,6 
procent). Średnia zdawalność w po-
wiecie włoszczowskim wyszła 93,2 
procent (rok temu 94,5 procent). To 
był najlepszy wynik w województwie.„

Te znakomite 
wyniki to przede 

wszystkim zasługa 
uzdolnionej i zmoty-
wowanej młodzieży, 
zaangażowanych w 
swoją pracę nauczy-

cieli i dyrektorów, 
natomiast samo-

rząd powiatu, jako 
organ prowadzący, 
troszczy się o to, by 
zapewnić im odpo-

wiednie warunki do 
nauki i pracy. „

Dariusz
Czechowski

Zdawalność w szkołach
I Liceum Ogólnokształcące: 

przystąpiło - 134, zdało - 128, nie zdało 
– 6; średni wynik z trzech obowiązkowych 
przedmiotów - 75,75%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
numer 2: 

II Liceum Ogólnokształcące: przystą-
piło - 103, zdało - 97, nie zdało – 6; średni 
wynik - 64,63%

Technikum nr 1: przystąpiło – 73, zdało 
– 64, nie zdało – 9; średni wynik - 61,57%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
numer 3:

III Liceum Ogólnokształcące: przystąpi-
ło – 25, zdało – 25; średni wynik - 59,76%

Technikum nr 2: przystąpiło – 104, zda-
ło – 96, nie zdało – 8; średni wynik - 48,59%. 
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POWIAT WŁOSZCZOWSKI

10 lipca władze 
województwa 
świętokrzyskiego 

i powiatu włoszczowskiego 
spotkały się na przebu-
dowywanej drodze woje-
wódzkiej Secemin-Psary. 
Padła zapowiedź dalszego 
remontu tego odcinka do 
granicy z województwem 
śląskim. 

Inwestycję w gminie Secemin re-
alizuje Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach. Trasa jest 
przebudowywana na odcinku ponad 
3,5 kilometra. Koszt tego zadania to 
4,9 miliona złotych. Jak zapewniał 10 
lipca w Seceminie Andrzej Pruś, prze-
wodniczący Sejmiku Województwa, 
uroczyste oddanie do użytku drogi 
planowane jest po wakacjach. 

Od lat użytkownicy tej trasy wo-
jewódzkiej prowadzącej w kierunku 
Szczekocin narzekali na zbyt wąską 

Rafał Banaszek

W Seceminie spotkali się: (od lewej) Artur Konarski, Małgorzata Gusta, Łukasz Kar-
piński, Zbigniew Matyśkiewicz, Andrzej Pruś, Dariusz Czechowski, Rafał Pacanowski.  

1,5 miliona złotych dotacji 
z budżetu państwa na drogi

Droga wojewódzka 795 

Władze powiatu i trzech 
gmin podpisały umo-

wy z wicewojewodą święto-
krzyskim na dofinansowanie 
z budżetu państwa zadań 
drogowych. 

Rafał Banaszek
Wicewojewoda podpisuje umowę z władzami powiatu włoszczowskiego.

© Rafał Banaszek

jezdnię, która miała tylko 5 metrów 
szerokości. Powodowało to proble-
my przy wymijaniu się samochodów, 
zwłaszcza ciężarowych, które musiały 
zjeżdżać na pobocza, mocno je uszka-
dzając. Nowa jezdnia została posze-
rzona do 7 metrów. Ale to nie koniec 

dobrych wieści, bowiem szykuje się 
kontynuacja inwestycji w przyszłym 
roku.

„Myślę, że 2020 to jest ten rok, 
kiedy dojdziemy też do granicy woje-
wództwa śląskiego” - zapowiedział w 
Seceminie Andrzej Pruś. 

Spotkanie odbyło się 28 czerwca 
w starostwie. Powiat włoszczowski 
otrzymał dotacje rządowe na przebu-
dowę dróg: Januszewice-Komorniki o 
długości 1672 metrów (wartość inwe-
stycji to ponad 800 tysięcy złotych, w 
tym dotacja z budżetu państwa – 400 
tysięcy, dofinansowanie z gminy Klu-

czewsko – 320 tysięcy), a także na 
remont ponad pół kilometra w Ko-
niecznie (wartość – 1 milion złotych, 
budżet państwa – 500 tysięcy, dotacja 
z gminy Włoszczowa – 400 tysięcy). 
Dotacje państwowe pochodzą z Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019. 

Ponadto władze samorządowe na-
szego powiatu podpisały z Bartłomie-
jem Dorywalskim dwie kolejne umowy 
na dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem skutków klęsk żywioło-
wych na drogach: Rogienice-Bebelno-
-Krasów-Radków o długości około 1,2 
kilometra (wartość – 394 tysiące zło-
tych, dotacja z budżetu państwa – 315 
tysięcy, z gminy Włoszczowa – 39,5 ty-
siąca) oraz na przebudowę przepustu 
na drodze Krasów-Radków (wartość 
– 360 tysięcy, budżet państwa – 287 
tysięcy, wkład własny powiatu – 72 ty-
siące). Pierwszą inwestycję już zreali-
zowano, druga jest na ukończeniu. 

© Rafał Banaszek
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Rafał Banaszek
Władza powiatu i wykonawca robót przy wiadukcie kolejowym w Łachowie.

Prace zabezpieczające 
na trzech wiaduktach 
kolejowych w powie-

cie włoszczowskim zostały 
wykonane. To dopiero po-
czątek prac.

© Rafał Banaszek

W szpitalu będą robione 
operacje zaćmy

O ddział okulistyki jednego 
dnia i poradnia okulistycz-

na powstaną we włoszczowskim 
szpitalu. Uruchomione zostaną 
też inne oddziały jednego dnia.

28 czerwca Rada Społeczna Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej wyraziła zgodę 
na utworzenie dwóch dodatkowych 
oddziałów. Mowa o okulistyce jedne-
go dnia (operacje zaćmy) oraz poradni 
okulistycznej. 

Włoszczowski ZOZ czeka obecnie na 
ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów. 
Kontrakt na oba oddziały opiewa na 
kwotę 4 milionów złotych.

Dodajmy, że już od 1 sierpnia rusza 
w naszym szpitalu poradnia reumatolo-
giczna dla dzieci oraz poradnia neuro-
logiczna jednego dnia. ZOZ jest już po 
konkursie i czeka na podpisanie umowy.

Jeśli chodzi o ginekologię jednego 
dnia, będzie to pierwszy taki oddział w wo-
jewództwie. W szpitalu będą wykonywane 
same zabiegi chirurgiczne. Na oddziale 
będzie pięć łóżek dla pacjentek, które będą 
zaopatrywane w trybie do 24 godzin.

Wiadukty zabezpieczone. Fragmenty 
gzymsu już nie będą spadać na tory

25 czerwca Zarząd Powiatu ode-
brał wykonane roboty zabezpiecza-
jące na trzech wiaduktach, leżących 
w ciągach dróg powiatowych nad 
Centralną Magistralą Kolejową w 
miejscowościach: Łachów, Ropo-
cice i Bichniów. Wiadukty te po-
chodzą z lat 70. ubiegłego wieku. 

Łączny koszt prac zabezpiecza-
jących na tych obiektach wyniósł 
około 600 tysięcy złotych i pokrył 
go powiat z własnego budżetu. Na 
gzymsach zostały zamontowane 
siatki, które mają zatrzymać spa-
dające fragmenty betonowej kon-
strukcji na tory, co zagrażało bez-
pieczeństwu podróżujących koleją. 

Nakaz przeprowadzenia ta-
kich prac wydał Zarządowi Dróg 
Powiatowych we Włoszczowie 
pod koniec ubiegłego roku wo-
jewódzki inspektor nadzoru bu-
dowlanego w Kielcach. Powiat 
wykonał zalecenie w terminie. 

Warto podkreślić, że aby prze-
budować kompleksowo wszystkie 
cztery wiadukty leżące nad torami 
CMK w naszym powiecie potrzeba 
minimum 10 milionów złotych, z 
czego na Ropocice – około 3 milio-
ny, Bichniów i Oleszno – po 2,5 mi-
liona oraz na Łachów – 1,5 miliona. 

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Władze powiatu 
włoszczowskiego 

uspokajają, że nasz powiat 
nie zostanie oderwany od 
świętokrzyskiego i włączo-
ny do granic projektowa-
nego województwa często-
chowskiego.

Takie zapewnienia usłyszeli 6 
lipca w Katowicach włodarze nasze-
go powiatu z ust wiceministra rol-
nictwa Szymona Giżyńskiego, który 

zabiega o utworzenie nowego woje-
wództwa z siedzibą w Częstochowie. 

„Szymon Giżyński poinfor-
mował nas, że podejmowane są 
wprawdzie działania mające na 
celu utworzenie województwa z 
siedzibą w Częstochowie, ale nie 
kosztem Powiatu Włoszczowskiego. 
Pan Minister stanowczo podkre-
ślił, że nie zrobi nic przeciw woli 
mieszkańców i władz samorządo-
wych Powiatu Włoszczowskiego” 
– stwierdzili w wydanym komuni-
kacie nasi włodarze.

Powiat włoszczowski nie zostanie 
odłączony od świętokrzyskiego 

Władze naszego powiatu spotkały się z wiceministrem rolnictwa w Katowicach.  
© archiwum starostwa
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Rozpoczęła się przebudowa 
ulicy Wiśniowej we Włoszczowie

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

S ala taneczna, mini 
amfiteatr, fotowolta-
ika – włoszczowski 

Dom Kultury przejdzie 
niebawem wielką meta-
morfozę dzięki funduszom 
europejskim.

Inwestycja ta będzie kolejnym 
punktem wielkiego projektu rewita-
lizacji centrum Włoszczowy. 19 lipca 
podpisano umowę z wykonawcą roz-
budowy tej gminnej jednostki – firmą  z 
Oleszna, która budowała przedszkole. 
Wartość zadania to 3,2 miliona złotych. 

Głównym punktem projektu bę-
dzie rozbudowa Domu Kultury o 
salę taneczną, która zostanie dobu-
dowana od strony parkingu. Z kolei 
od północnej strony powstanie mini 

© archiwum DK Włoszczowa

Burmistrz Grzegorz Dziubek z dyrektorem Domu Kultury Sylwestrem Kowalskim; 
u góry wizualizacja sali tanecznej, która zostanie dobudowana.

© Rafał Banaszek

Radni Paweł Strączyński i Sławomir 
Owczarek z Grzegorzem Dziubkiem.

17 lipca ruszyła moderni-
zacja jednej z ważniej-

szych dróg powiatowych we 
Włoszczowie – ulicy Wi-
śniowej. Drogowcy budują 
kanalizację deszczową.  

W pierwszych dniach nie było więk-
szych utrudnień dla kierowców - ruch 
odbywał się płynnie. Można było bez 
problemu dojechać do instytucji pu-
blicznych oraz punktów handlowych.

Rafał Banaszek

Remont rozpoczął się od sfrezowana na-
wierzchni drogi od ulicy Żeromskiego do 
Kusocińskiego. Na tym odcinku rozpo-
częła się budowa kanalizacji deszczowej.   

Inwestycję finansuje gmina Włosz-
czowa. Koszt przebudowy samej uli-
cy Wiśniowej to ponad 1,7 miliona 
złotych. Ponad kilometr drogi (od 1 
Maja do Sportowej za stadionem) ma 
być gotowy do końca października.

Po zrobieniu Wiśniowej rozpocz-
nie się budowa kanalizacji deszczo-
wej na sąsiednim osiedlu Brożka. 
Zadanie to pochłonie 4,6 miliona 
złotych. Ten etap ma się zakończyć 
w kwietniu 2020 roku. Cała inwesty-
cja współfinansowana jest przez Unię 
Europejską w wysokości 85 procent.

amfiteatr ze sceną i zadaszeniem, 
spełniający rolę kina plenerowego.

W budynku zostanie docieplony 
strop, a na dachu pojawią się panele 

fotowoltaiczne do produkcji energii 
elektrycznej dla potrzeb placówki. Te-
ren Domu Kultury zostanie zagospoda-
rowany o nowe ciągi piesze i parkingi. 

Przy Domu Kultury we Włoszczowie 
powstanie sala taneczna i amfiteatr
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Na ulicy Zielonej: (od lewej) Sławomir Owczarek, Grzegorz Dziubek i Paweł Strączyński.
© Rafał Banaszek

Mieszkańcy ulicy Zielonej 

J ednogłośnie Rada 
Miejska udzieliła bur-

mistrzowi  Włoszczowy 
wotum zaufania za stan 
gminy, a następnie ab-
solutorium za wykonany 
budżet 2018. Radni byli 
pod wrażeniem, ile udało 
się zrobić w gminie w ubie-
głym roku.   

Na sesji Rady Miejskiej 25 czerwca 
radni wychwalili Grzegorza Dziubka 
między innymi za rewitalizację miasta, 
inwestycje drogowe, budowę przed-
szkola z pierwszym w historii żłobkiem, 
termomodernizację szkół oraz refor-

Rafał Banaszek

Grzegorz Dziubek prezentuje raport 
o stanie gminy za ubiegły rok.

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

P o dwóch latach sta-
rań gmina Włosz-
czowa otrzymała 

pieniądze z budżetu pań-
stwa na remont około 300 
metrów ulicy Zielonej. 18 
lipca burmistrz podpisał z 
wicewojewodą umowę na 
dofinansowanie.

Od lat mieszkańcy zabiegali o re-
mont tej niewielkiej uliczki w mie-
ście, jednej z ostatnich o nawierzchni 
tłuczniowej, przy której prężnie roz-
wija się budownictwo jednorodzinne. 
Upominał się też wielokrotnie o nią 
radny miejski Zbigniew Woldański. 

Niebawem ta droga, którą Urząd 
Gminy określa mianem „księżyco-
wej”, zyska dywanik asfaltowy o dłu-
gości 359 metrów, tyle samo chod-
nika po jednej stronie i 8 metrów 
po drugiej stronie drogi, oświetle-
nie (11 słupów), kanalizację desz-
czową (764 metry) oraz nowy wo-
dociąg na długości 134 metrów.

Jednogłośne wotum zaufania 
i absolutorium dla burmistrza

Inwestycja będzie realizowana w 
ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych, z którego gmina otrzymała oko-
ło 830 tysięcy złotych dofinansowania 
z budżetu państwa (50 procent). War-
tość kosztorysowa zadania to ponad 
1,65 miliona złotych. Inwestycja ma 
być zrealizowana do 21 października. 

O remont ulicy Zielonej gmina 
Włoszczowa starała się od trzech 

lat. Trzy razy ubiegała się o środ-
ki zewnętrzne. Po raz pierwszy zło-
żyła wniosek o dofinansowanie we 
wrześniu 2017 roku, a kolejny wio-
sną 2018. Ta droga gminna czeka-
ła na liście rezerwowej rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów. W 
końcu udało się pozyskać dotację 
państwową w wysokości 50 procent.

mę edukacji, w wyniku której żaden 
nauczyciel nie stracił pracy w gminie.  

„Uważam, że burmistrz ze swo-
im zespołem może być dumny i cho-

dzić z podniesioną głową przez dłu-
gie lata. Włoszczowa nam pięknieje. 
Rok 2018 był obfity w dokonania. 
Mam nadzieję, że pan burmistrz nie 
zwolni tempa i z taką samą siłą dalej 
będzie realizował kolejne inwesty-
cje” – powiedział radny Roman Sybis.     

Radni miejscy jednogłośnie (13 
głosami za) zagłosowali za udziele-
niem Grzegorzowi Dziubkowi wotum 
zaufania za przedstawiony raport 
o stanie gminy za 2018 rok. Chwilę 
później również jednomyślnie Rada 
Miasta udzieliła burmistrzowi absolu-
torium za wykonanie ubiegłoroczne-
go budżetu. Nie było żadnej dyskusji. 

„Sprawując ten urząd udowod-
nił pan, że jest pan niezwykle sku-
tecznym samorządowcem, potrafią-
cym realizować ciekawe pomysły, 
a pana praca przyczyniła się do 
rozwoju i promocji naszej gminy” 
– stwierdził Grzegorz Dudkiewicz, 
przewodniczący Rady Miejskiej.   
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DELIKATESY NA ROGU
Jedyny market we Włoszczowie

czynny w każdą niedzielę!

ul. Sobieskiego 26a

Zapraszamy

REKLAMA

REKLAMA
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Włoszczowa    ul. 1 Maja 28    tel. 41 39 43 037    
www.instbud-nowak.pl    instbud-wloszczowa@wp.pl

HURTOWNIA 
HYDRAULICZNA INST-BUD

Marek Nowak

Technika sanitarna dla Twojego domu!
Dbamy o Twoje ciepło domowe!

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
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GMINA KRASOCIN

Rekordowa frekwen-
cja przy wyspie świę-

tego Jana w Krasocinie 
podczas obchodów Nocy 
Świętojańskiej. Nad sta-
wem zgromadziły się set-
ki ludzi. Takich tłumów 
jeszcze tutaj nie było. 

23 czerwca w Krasocinie odbyła 
się doroczna impreza plenerowa - 
obchody Nocy Świętojańskiej. Do-
pisała piękna pogoda i imponująca 
frekwencja. Były występy Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej i wszystkich 
grup mażoretek z grupy Aplauz, 
dzieci z miejscowej szkoły, koła go-
spodyń wiejskich, duetu Fidelis, 

Rafał Banaszek

Ponad pół tysiąca osób na 
obchodach Nocy Świętojańskiej 

© Rafał Banaszek

Gmina wyremontuje zabytkowy 
wiatrak 

Rafał Banaszek

1,2 miliona złotych 
pochłonie renowacja 
zabytkowego wiatra-

ka typu holenderskiego w 
Krasocinie. 16 lipca wice-
wojewoda świętokrzyski i 

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

Przy stawie w Krasocinie zgromadziły się setki uczestników na Nocy Świętojańskiej.

Doka Duet oraz Włoszczowskich 
Muzykantów. Zgodnie z tradycją 
puszczono też wianki na wodę. Im-
prezę zakończył spektakularny po-
kaz teatru tańca z ogniem - Azislight.   

Dodatkowymi atrakcjami było 
losowanie nagród wśród uczest-
ników, ufundowanych przez gmi-
nę Krasocin i Starostwo Powia-

towe oraz grill dla mieszkańców, 
na którym rozdano 400 kiełba-
sek. Nowością kulinarną w tym 
roku był wędzony pstrąg, któ-
ry zasponsorowała Ochotnicza 
Straż Pożarna z Krasocina w ra-
mach projektu „Na świętokrzy-
ską rybę z OSP!”. Imprezę pro-
wadził wójt Ireneusz Gliściński.

wójt gminy podpisali umo-
wę z wykonawcą z gminy 
Kluczewsko.

Gmina Krasocin postawi-
ła sobie za punkt honoru odtwo-
rzenie podupadłego zabytkowe-
go wiatraka z początku XX wieku. 

Prace ziemne rozpoczęły się w tym 
tygodniu. Najpierw ma być rozebrana 
konstrukcja dachu i stropy wewnętrzne. 
Wewnątrz obiektu, jak się dowiedzie-
liśmy, powstaną dwa drewniane stro-
py połączone metalowymi kręconymi 
schodami. Zostanie doprowadzona tutaj 
elektryka i budowla zostanie oświetlona. 

Na zewnątrz obiekt zostanie obło-
żony kamieniami, żeby zachować jego 
pierwotny wygląd. Powstanie nowy 
dach, okna i drzwi i oczywiście to, na 
co wszyscy czekają, czyli skrzydła, które 
pojawią się dopiero w przyszłym roku. 

Watrak krasociński ma być odre-
staurowany do maja przyszłego roku – w 
setną rocznicę jego budowy w 1920 roku. 
Wewnątrz zostanie docelowo odtwo-
rzone dawne Muzeum Chleba. Obiekt 
będzie ogólnodostępny dla wszystkich. 

Inwestycja pochłonie w sumie 1,2 
miliona złotych, z czego wkład wła-
sny gminy wyniesie około 700 tysię-
cy, natomiast pozostałe pół miliona 
pozyskano z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, dzięki po-
mocy wicewojewody świętokrzy-
skiego Bartłomieja Dorywalskiego.

© Rafał Banaszek
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Krasocińska orkiestra dęta wraz z mażoretkami wywalczyli podwójne wicemistrzostwo Polski na festiwalu w Białymstoku.

M łodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Kraso-
cina wraz z ze-

społem tanecznym Aplauz 
zajęły dwa drugie miejsca w 
kraju podczas Ogólnopol-
skiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych OSP w Białymstoku. 
To był kolejny ogólnopolski 
sukces krasocińskich muzy-
ków w ciągu zaledwie jedne-
go miesiąca.   

Jubileuszowy, 25.  Ogólnopolski 
Festiwal Orkiestr Dętych Ochotni-

Przy drodze powiato-
wej w Nowym Dworze 

powstaje chodnik jedno-
stronny o długości około 
200 metrów. Jego budowę 
pokrywa w całości gmina 
Krasocin.

Postęp prac na tym odcinku spraw-
dzili na początku lipca dwaj starostowie 
włoszczowscy - Dariusz Czechowski i 
Łukasz Karpiński oraz wójt Krasocina 
Ireneusz Gliściński. Koszt tej inwe-
stycji to 75 tysięcy złotych i w cało-
ści pokrywany jest przez gminę. Ciąg 
pieszy ma być gotowy do końca lipca.

Rafał Banaszek

Władze powiatu i gminy na budowanym 
chodniku w Nowym Dworze. 

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Gmina finansuje powiatową 
inwestycję w Nowym Dworze 

Podwójne wicemistrzostwo Polski dla 
orkiestry dętej i mażoretek

© MOD Krasocin

Ireneusz Gliściński zagrał na puzonie.
© MOD Krasocin

czych Straży Pożarnych odbył się w 
dniach 29-30 czerwca w Białymsto-
ku. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z 
Krasocina wraz z zespołem tanecz-
nym Aplauz zdobyła tam drugie miej-
sce zarówno w konkursie głównym 
jak i konkursie musztry paradnej.

To był kolejny ogólnopolski 
sukces naszych muzyków. Przypo-
mnijmy, że zaledwie dwa tygodnie 
wcześniej, w dniach 14-16 czerwca 
krasocińska orkiestra z mażoretkami 
wywalczyła Grand Prix 47. Ogólno-
polskiego Festiwalu Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych w Inowrocławiu. 

Nasi muzycy zajęli tam pierw-
sze miejsce w musztrze paradnej, drugie w grze w koncercie oraz zdo-

byli główną nagrodę - Grand Prix 
dla najlepszej orkiestry festiwalu. 

Ale to nie był koniec waka-
cyjnych sukcesów Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej i mażoretek z 
Krasocina. W dniach 6-7 lipca w Su-
chowoli zdobyli oni kolejną nagro-
dę – puchar marszałka województwa 
podlaskiego podczas 17. Europarady 
Orkiestr Dętych w Centrum Europy. 

Tym akcentem zakończył się let-
ni maraton festiwalowy dla muzy-
ków i mażoretek. W ciągu ostat-
niego miesiąca w każdy weekend 
brali oni udział w zmaganiach mu-
zycznych na terenie całego kraju. 

„Chociaż był to wyczerpujący 
okres dla wszystkich, to jednak warto 
było. Sukcesy, jakie osiągnęła nasza 
formacja, zdecydowanie przyćmiły 
zmęczenie i dodawały sił do dalszej 
ciężkiej pracy” - podsumował kapel-
mistrz orkiestry Leopold Kwapisz.
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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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MECHANIKA POJAZDOWA
LAKIERNICTWO

SPRZEDAŻ I WYMIANA OPON 
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Tel. 515 44 68 01, 603 44 68 01

REKLAMA

REKLAMA
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GMINA KLUCZEWSKO

12 lipca, po około 
2 latach starań, 
władze samo-

rządowe czterech gmin 
powiatu włoszczowskiego 
podpisały w Kluczewsku 
umowę na montaż solar-
nych systemów grzew-
czych oraz instalacji foto-
woltaicznych do produkcji 
energii elektrycznej dla 
mieszkańców. 

W uroczystym podpisaniu 
umowy uczestniczyli wójtowie 
i skarbnicy czterech gmin na-
szego powiatu: Kluczewsko, Se-
cemin, Radków i Moskorzew. 

Rafał Banaszek
W podpisaniu umowy na „zieloną energię”  uczestniczyli włodarze czterech naszych gmin.

Będzie „zielona energia”

„
Najważniejsze 

jest to, że jest to 
pierwszy projekt 

w gminie Kluczew-
sko bezpośrednio 

skierowany dla 
mieszkańców. To 

cieszy.
„

Rafał
Pałka

Bożena Borkowska wyróżniona 
w konkursie Sołtys Roku 2018

Bożena Borkowska, 
sołtys Kolonii Pilczy-

ca otrzymała wyróżnienie 
w konkursie Sołtys Roku 
2018 Województwa Świę-
tokrzyskiego. 

29 czerwca w Wąchocku odbył 
się doroczny zjazd sołtysów, podczas 
którego uhonorowano najaktyw-
niejszych szefów sołectw w regionie. 
Jako jedyna z powiatu włoszczow-

Bożena Borkowska z władzami wojewódz-
twa świętokrzyskiego i gminy Kluczewsko.

Rafał Banaszek

© Urząd Gminy Kluczewsko

skiego wyróżnienie w konkursie zdo-
była mieszkanka gminy Kluczewsko.

Bożena Borkowska, bo o niej 
mowa, jest sołtysem wsi Kolonia Pil-
czyca czwartą kadencję. Do konkursu 
została zgłoszona przez Urząd Gminy 
w Kluczewsku. Jej kandydaturę zapro-
ponowali koledzy.  Warto wspomnieć, 
że sołtysi z gminy Kluczewsko rok rocz-
nie odnoszą sukcesy w tym konkursie.

Pani Bożena znana jest w swo-
im środowisku lokalnym nie tylko 
jako łącznik mieszkańców z władzą 
samorządową. Działa społecznie w 
Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Klu-
czewsko „Od pomysłu do działania”, 
kole sołtysów w gminie, czy Radzie 
Rodziców przy szkole w Kluczewsku. 
Prywatnie jest mamą trójki dzieci.

© Rafał Banaszek

Łącznie w tych gminach powstanie 
138 instalacji solarnych oraz 126 pane-
li fotowoltaicznych, z czego w gminie 
Kluczewsko – 99, w gminie Radków 
– 67, w gminach Secemin i Mosko-
rzew – po 49. Liderem projektu jest 
gmina Kluczewsko, która prowadzi 
go w imieniu pozostałych samorzą-
dów. Wykonawcą zadania będą firmy 
ze Śląska i województwa łódzkiego.  

Inwestycja pochłonie w sumie po-
nad 3,2 miliona złotych, z czego dofi-
nansowanie unijne wyniesie przeszło 
1,7 miliona, resztę pokryją mieszkańcy 
(około 40 procent kosztów instalacji).

Przedsięwzięcie ma na celu pro-
dukcję energii elektrycznej dla po-
trzeb mieszkańców przy wykorzy-
staniu odnawialnych źródeł energii, 
zmniejszenie cen prądu oraz ochronę 

środowiska. Z projektu skorzystają 
osoby, które zgłosiły chęć udziału w 
nim, złożyły wymagane deklaracje i 
podpisały umowy ze swoimi gminami.

Niebawem przedstawiciele wy-
konawcy odwiedzą naszych miesz-
kańców. W ciągu miesiąca ma być 
przygotowana dokumentacja pro-
jektowa, po czym nastąpi montaż 
instalacji na posesjach. Całe zadanie 
ma być zrealizowane do końca roku.    

Jak się dowiedzieliśmy od wy-
konawcy paneli fotowoltaicznych 
montowane na dachach urządze-
nia będą z górnej półki – koszt 
jednej instalacji o mocy 3 kilowa-
tów wynosi 12 tysięcy złotych net-
to. Inwestycje te mają się zwró-
cić mieszkańcom po kilku latach. 
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Wianki i Noc Kupały. Udane imprezy 
świętojańskie w dwóch sołectwach

22czerwca miesz-
kańcy Ciemięt-
nik, Komparzo-

wa, Praczki oraz Kolonii 
Pilczycy świętowali obcho-
dy Nocy Świętojańskiej.

Pierwsza impreza integracyj-
na odbyła się nad brzegiem rzeki 
Czarnej Włoszczowskiej w pobliżu 
młyna wodnego w Ciemiętnikach.

Na najmłodszych uczestników cze-
kało wiele gier i zabaw z nagrodami. 
Były różne konkursy zręcznościowe 

Rafał Banaszek

Od lewej: Obchody Nocy Świętojańskiej w Ciemiętnikach, obok wyśmienita zabawa na Nocy Kupały w Kolonii Pilczycy.

Dzieci już testują nowoczesny plac zabaw z siłownią w Dobromierzu. 
© Urząd Gminy Kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko

dla wszystkich, konkurs kulinarny 
oraz na najładniejszy wianek, który 
wygrała Agnieszka Suliga. Obchody 
Nocy Świętojańskiej w Ciemiętni-
kach uświetnił swoim występem ze-
spół ludowy Ale Babki z Komparzowa. 

Podczas biesiadowania uczestni-
cy mogli skosztować różnych przy-
smaków, między innymi swojskiego 
smalcu, kiełbasek z grilla, tradycyj-
nych pieczonek, jak również bigosu 
i krokietów w wykonaniu pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Komparzowa.

Kulminacyjnym punktem wie-
czoru było rzucanie przez panie 

wianków na wodę oraz wspólne od-
śpiewanie piosenki biesiadnej „Wiła 
wianki i rzucała je do falującej 
wody...”. Na koniec odbyły się tańce 
przy świetle ognisk i blasku księżyca.

W tym samym dniu podobną 
imprezę plenerową zorganizowa-
ło u siebie pobliskie sołectwo Kolo-
nia Pilczyca. Było ognisko, pieczona 
kiełbaska i karczek oraz duszonki z 
gara. Rozegrany został również mecz 
piłki siatkowej. Na zakończenie od-
były się tańce pod gwiazdami. Im-
prezę zorganizowano ze środków wła-
snych mieszkańców Kolonii Pilczycy. 

© Urząd Gminy Kluczewsko

Rafał Banaszek

Ponad 130 tysięcy zło-
tych kosztowała bu-

dowa siłowni plenerowej, 
placu zabaw i strefy re-
laksu w Dobromierzu w 

ramach programu Otwar-
te Strefy Aktywności 
(OSA). 

Zadanie dofinansowano w kwocie 
70 tysięcy złotych z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej Minister-
stwa Sportu i Turystyki w ramach 

programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo – rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym.  

W ramach Otwartej Strefy Aktyw-
ności w Dobromierzu powstała si-
łownia plenerowa z profesjonalnym 
zestawem urządzeń do ćwiczeń, sto-
likiem do gry w szachy i chińczyka. 
Wybudowano też plac zabaw dla naj-
młodszych, który został ogrodzony. 
Nie zapomniano również o nowych 
ławkach oraz stojakach na rowery. 

Inwestycja powstała przy 
drodze wojewódzkiej 742 w są-
siedztwie szkoły i boiska sporto-
wego przy ulicy Przedborskiej. 

„Dzięki elementom aktywnej 
strefy nowy kompleks nabierze 
charakteru sportowo-rekreacyjno-
-wypoczynkowego. Każdy z miesz-
kańców, sąsiadów oraz przybyłych 
turystów i gości w różnym wie-
ku znajdzie tutaj coś dla siebie” - 
mówi wójt Kluczewska Rafał Pałka.

W Dobromierzu powstała piękna 
siłownia i plac zabaw przy szkole 
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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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KAŻDE DZIECKO DO 3 ROKU ŻYCIA
OTRZYMUJE MAŁEGO LODA GRATIS

KARCZMA  
CZARCI MAX tel. 796 128 422

Karczmaczarcimax

www.czarcimax.pl KARCZMA  CZARCI
MAX

ZAWIERCIE

SZCZEKOCINY

MOSKORZEW JĘDRZEJÓW
DK78

DK78

Lody 

Włoskie

Desery 
lodowe

Kawamrożona

Gofry

Napoje mrożone (granite)

bita śmietana

REKLAMAREKLAMA

REKLAMAREKLAMA
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GMINA SECEMIN

drogi za 1,3 miliona złotych

Gmina Secemin otrzy-
mała dwa dofinan-
sowania z budżetu 

państwa na przebudowy 
dróg w Marchocicach i uli-
cy Struga w Seceminie.

Rafał Banaszek

Droga przez Marchocice zostanie wyremontowana na odcinku ponad 2 kilometrów.

80-lecie powstania 
obchodziła 14 lip-

ca jednostka Ochotniczej 
Pożarnej w Żelisławicach. 
Padło wiele deklaracji 
wsparcia ze strony polity-
ków.

W uroczystości uczestniczyli 
między innymi poseł Michał Cie-
ślak, wicewojewoda Bartłomiej 
Dorywalski, były poseł i szef świę-
tokrzyskich druhów Mirosław Paw-
lak, władze samorządowe powiatu 
włoszczowskiego i gminy Secemin.

Obchody rozpoczęły się mszą świę-
tą w intencji druhów. Po niej odbyła 
się oficjalna część uroczystości, pod-

Rafał Banaszek

Straż pożarna w Żelisławicach 
świętowała 80-lecie powstania

© Rafał Banaszek

28 czerwca we włoszczowskim sta-
rostwie wójt gminy Tadeusz Piekarski 
wraz ze skarbnikiem Edytą Wójcik 
podpisali z wicewojewodą Bartłomie-
jem Dorywalskim umowę na dofi-
nansowanie remontu drogi Marcho-
cice-Ropocice o długości ponad 2 
kilometrów. 

Inwestycja pochłonie 487 tysięcy 
złotych, z czego dofinansowanie rzą-
dowe stanowi 243,5 tysiąca (50 pro-
cent). Drogę gminną przebudowuje 
firma z Pruszkowa. Ma być gotowa do 
końca sierpnia.  

W tym samym dniu władze sa-
morządowe Secemina odebrały z 
rąk wicewojewody również promesę 
drogową na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych z przeznaczeniem na re-
mont 1 kilometra ulicy Struga w Sece-
minie. 

Koszt tego remontu wyniesie około 
730 tysięcy złotych. Dodatkowe 60 ty-
sięcy zostanie przeznaczone na powięk-
szenie parkingu przy Urzędzie Gminy 
oraz zatoki przy Ośrodku Zdrowia. 

Wysokość dotacji z budżetu pań-
stwa to 439 tysięcy złotych. Przetarg 
już został ogłoszony. Ulica Struga ma 
być zrobiona do połowy października.

Na realizację tych zadań drogo-
wych, poza wspomnianymi dotacjami, 
gmina Secemin  przeznaczy z własne-
go budżetu ponad 600 tysięcy złotych. 
Łączna wartość tych inwestycji to bli-
sko 1,3 miliona złotych.

zasponsorował profesjonalny pro-
stownik. Uroczystość uświetniła 
orkiestra dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Dobromierza oraz licz-
nie przybyłe poczty sztandarowe.

Obecny na jubileuszu wicewoje-
woda Bartłomiej Dorywalski obie-
cał żelisławickim druhom wsparcie 
finansowe w zakupie w przyszłym 
roku nowego średniego samocho-
du, który ma być sfinansowany ze 
środków budżetu państwa przy 
dofinansowaniu gminy Secemin.

czas której żelisławiccy strażacy zosta-
li odznaczeni medalami i odznakami. 

Z okazji jubileuszu gmina Se-
cemin ufundowała jednostce węże 
strażackie, ubrania, rękawice i buty 
specjalne. Miejscowy radny powia-
towy Paweł Strączyński przekazał 
markowy kompresor, a Michał Lech 

© Rafał Banaszek

Zaproszeni goście na jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach.
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GMINA MOSKORZEW

Dalekie ma już nowy dywanik 
asfaltowy

Wójt Moskorzewa Andrzej Walasek na wyremontowanej drodze gminnej w Dalekim.

Rafał Banaszek

Zespół muzyczny Re-
werb z Konieczna, 
grupa Eldorado z 

Kwiliny oraz kapela Sami 
Swoi z Czatachowy – to zwy-
cięzcy 26. Przeglądu Ama-
torskich Zespołów Muzycz-
nych, który odbył się 7 lipca 
w parku w Chlewicach. 

W konkursie wzięło udział 16 wy-
konawców z kilku powiatów. Prze-
słuchania trwały sześć godzin. Wy-

Tak się bawili uczestnicy Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych w chlewickim parku. Publicznośc dopisała.

Rafał Banaszek

Gmina Moskorzew 
otrzymała 203 tysią-
ce złotych dotacji z 

budżetu państwa na prze-
budowę 1 kilometra drogi 
w miejscowości Dalekie 
oraz 69 tysięcy na 305-me-
trowy odcinek przez park 
do kościoła w Moskorze-
wie. 

Inwestycje są realizowane w ra-
mach programu przeciwdziałania 
skutkom klęsk żywiołowych. Wartość 
dofinansowania wynosi 80 procent. 
Umowę z wicewojewodą władze gminy 
podpisały 28 czerwca we Włoszczowie. 

Gmina wyremontowała już kilo-
metrowy odcinek między drogą kra-

© Rafał Banaszek

© Zbigniew Krzysiek

Publiczność dopisała na przeglądzie 
zespołów muzycznych w Chlewicach

konawców oceniała publiczność. Na 
czele komisji sędziowskiej stał inicja-
tor tego przeglądu Zbigniew Krzysiek, 
dyrektor Wiejskiego Centrum Kultu-
ralno-Turystycznego w Moskorzewie. 

Pierwsze miejsce z ilością 99 gło-
sów zdobył zespół Reverb z Konieczna 
w sześcioosobowym składzie. Druga 
była grupa Eldorado z Kwiliny (60 
głosów), a trzecia kapela Sami Swoi z 
Czatachowy w powiecie myszkowskim 
(47 głosów).  

Poza konkursem wystąpił zespół 
ludowy Moskorzewianie oraz gościn-
nie grupa Albatros z Włoszczowy. 

jową 78 a miejscowością Dalekie na 
granicy województwa świętokrzyskie-
go. Inwestycja kosztowała 254 tysiące 
złotych, w tym dofinansowanie - 203 

tysiące. Kończy się też remont drogi 
gminnej przez park do kościoła w Mo-
skorzewie (ma być gotowa do końca 
lipca). 

Gwiazdą wieczoru był zespół Veegas. 
Imprezę w chlewickim parku zakoń-
czyła zabawa taneczna pod gwiazdami 
z zespołem Respekt. 

Na festynie w Chlewicach gościli 
między innymi poseł na Sejm Marze-
na Okła-Drewnowicz, wicewojewoda 
świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, 
starosta włoszczowski Dariusz Cze-
chowski oraz wójt Moskorzewa An-
drzej Walasek. 

Organizatorem wydarzenia był 
Gminny Ośrodek Kultury w Chlewi-
cach, a współorganizatorami gmina 
Moskorzew oraz Starostwo Powiatowe.
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REKLAMA

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

REKLAMA
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REKLAMA

ANNA SZCZUKOCKA
specjalista  chorób  wewnętrznych

certyfikat PTU

WŁOSZCZOWA, ul. Wiśniowa 4
Informacja tel. 600 202 401

tel. 600 202 911

>  BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ 
  DOROŚLI i DZIECI,
> BADANIA USG TARCZYCY,
> BADANIA USG PIERSI,
> BADANIA ECHO SERCA,
> BADANIA DOPPLEROWSKIE 
  NACZYŃ,
> BADANIA USG CIĄŻY,
> HOLTER EKG i CIŚNIENIOWY.

REKLAMA

REKLAMA
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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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ROZMAITOŚCI

N nawałnica, jaka 
przeszła przez po-
wiat włoszczowski 

1 lipca wyrządziła sporo 
szkód w mieście. Najwięk-
szym było powalenie wie-
kowej topoli - pomnika 
przyrody prawem chronio-
nego.

Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał. 
Mieszkańcy sąsiedniego bloku numer 17 
mieli wielkie szczęście, że gigantyczne 
drzewo o ponad 5-metrowym obwodzie 
runęło na parking Domu Kultury, a nie 
na ich budynek. 

Drzewo upadło na cztery zaparko-
wane samochody. Wszystkie zostały 
uszkodzone, niektóre bardzo poważnie. 
Mieszkańcy podkreślali, że całe szczę-

Paweł Nidziński z włoszczowskiego Domu Kultury przy gigantycznej topoli.
© Rafał Banaszek

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zdzisław Ogonek 
dyrektor NZOZ 
„Nowe Życie”:

„Decyzję o utworzeniu 
Dziennego Domu Opieki 
Medycznej podjęliśmy 

analizując sytuację demograficzną w 
powiecie włoszczowskim. Zauważy-
liśmy, że coraz więcej osób starszych 
nie jest w stanie zaspokoić swoich 
codziennych potrzeb i wymagają 
w tym zakresie częściowej pomocy. 
Dlatego wychodzimy im naprzeciw”.
Projekt Dzienny Dom Opieki Medycz-
nej „Nowe Życie” nr RPSW.09.02.03-26-
0011/18 współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 
RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i wal-
ka z ubóstwem”. Działanie: RPSW.09.02.00 
„Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 
usług społecznych i zdrowotnych”. Poddzia-
łanie: RPSW.09.02.03 „Rozwój wysokiej ja-
kości usług zdrowotnych”.

Przychodnia „Nowe Życie” otwiera 
bezpłatny Dzienny Dom Opieki Medycznej

Od 1 sierpnia Niepu-
bliczny Zakład Opieki 

Medycznej „Nowe Życie” 
I. Ogonek, Z. Ogonek 
otwiera Dzienny Dom 
Opieki Medycznej.

To pierwszy i jedyny taki punkt 
w powiecie włoszczowskim, dofi-
nansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Opiekę znajdą tutaj se-
niorzy, którzy wymagają pomocy.

Wsparcie skierowanie będzie dla 
osób niesamodzielnych, w szczegól-
ności powyżej 65. roku życia, któ-
rych stan zdrowia nie pozwala na  
pozostawanie wyłącznie pod opieką 

podstawowej opieki zdrowotnej i 
ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej, a jednocześnie nie wymagają 
całodobowego nadzoru lekarskiego. 

W ramach pobytu NZOZ „Nowe 
Zycie” zapewnia opiekę lekarską oraz 
pielęgniarską, rehabilitację, terapię 
zajęciową, opiekę psychologa oraz 
pełne wyżywienie. Zajęcia będą się 
odbywać codziennie w dni robocze 
od rana do godzin popołudniowych. 

Realizacja tego projektu ma 
przyczynić się do poprawy sta-
nu zdrowia i usprawnienia wielu 
osób starszych z regionu. Więcej 
informacji można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 600 277 854.   

Pomnik przyrody przeszedł do historii. 
Wichura powaliła wiekowe drzewo

ście, że w tym czasie kino Muza nie wy-
świetlało filmu, bo straty mogłyby być 
dużo większe. 

Strażacy interweniowali tej nocy po-
nad 30 razy. Wichura uszkodziła też da-
chy budynków. Nie było prądu. 

Rafał Banaszek
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© Rafał Banaszek

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. 

Wychodzi baca 
za stodołę, a 
tu panowie w 
żółtych kombi-
nezonach. - A co 
wy tu panowie 
robicie? - pyta 
baca. - Jesteśmy 
baco mierniczy-
mi i wytyczamy 
tory kolejowe. 
I wychodzi z naszych obliczeń, że tory będą 
przechodzić przez środek waszej stodoły. Co 
wy na to? Baca odpowiada: - To niech se 
przechodzą. Jak sobie myślta, że za każdym 
razem, jak będzie jechał pociąg, będę otwie-
rał wrota, to się brubo mylita”.   

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)
Kopiowanie art. bez zgody wydawcy zabronione

Krzyżówka nr 3
1. Zespół ludowy z Komparzowa.
2. Znany ksiądz profesor, biblista 
z Dankowa Dużego, którego imie-
niem nazwano nawet ulicę w tej 
miejscowości.
3. Jak nazywają się ostatni po-
tomkowie dziedziców Secemina?
4. W jakiej miejscowości nasze-
go powiatu znajduje się słynny 
kopiec Kościuszki?
5. Jedyna we Włoszczowie willa, 
która ma swoją nazwę.
6. Kto jest patronem stadionu 
miejskiego we Włoszczowie?
7. Szkoła z jakiej miejscowości 
naszego powiatu wybrała ostat-
nio za patrona Jana Pawła II?
8. Miejscowość w gminie Klu-
czewsko, która kojarzy się ze 
śmiercią.
9. Jaki znany piłkarz 5 lat temu 
został na jeden dzień mechani-
kiem w serwisie samochodowym 
w Sułkowie? 

poziomo od góry 18.08 KLUCZEWSKO

Cliver gwiazdą festynu 
gminnego na stadionie  

Imprezy

Zwycięzca krzyżówki nr 2

© Rafał Banaszek
Mateusz Brzdąk, włoszczowski przedsię-
biorca, jako pierwszy odgadł prawidłowo hasło 
czerwcowej krzyżówki, które brzmiało: Basen 
Nemo. Pan Mateusz, co warto podkreślić, był 
też jedną z pięciu nagrodzonych osób za roz-
wiązanie majowej krzyżowki. Gratulujemy. 

Litery w szarej kolumnie utworzą hasło. Nagrodzi-
my pierwszą osobę, która wyśle zdjęcie prawidłowo 
rozwiązanej krzyżówki na adres mailowy: redak-
cja@moja-gazeta.com.pl. Przystąpienie do kon-
kursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz publikację 
wizerunku do celów promocyjnych na łamach cza-
sopisma.

Ciekawostki

18.08 WŁOSZCZOWA

Retransmisja koncertu 
Andre Rieu z Maastricht 

18 sierpnia o godzinie 19.30 w 
kinie Muza odbędzie się premiera 
najnowszego koncertu z Maastricht 
w wykonaniu orkiestry znanego ho-
lenderskiego skrzypka i kompozy-
tora Andre Rieu, który podbił serca 
włoszczowskiej publiczności swoim 
koncertem karnawałowym z Syd-
ney na początku tego roku. Bilety 
będą do nabycia w kinie w cenie 25 
złotych normalny i 20 zł ulgowy.

Nagrody czekają!

W niedzielę, 18 sierpnia o go-
dzinie 15 na stadionie sportowym 
w Kluczewsku odbędzie się do-
roczny festyn gminny. Wystąpią 
między innymi zespół ludowy Ale 
Babki z Komparzowa, Gminna 
Orkiestra Dęta z Dobromierza, 
zespoły Kaszmir, Cassino, Cli-
ver, Very Nice, RST, Trochę Star-
si. O godzinie 20.30 rozpocznie 
się zabawa taneczna, która po-
trwa do północy. Wstęp wolny.

24.08 CHLEWICE

Harmonogram dożynek 
w powiecie włoszczowskim 

Sierpień to nie tylko drugi mie-
siąc wakacji dla uczniów, ale rów-
nież uroczyste zakończenie żniw dla 
rolników, zwane potocznie dożyn-
kami. W tym roku gminne Święta 
Plonów odbędą się: 24 sierpnia w 
Chlewicach (dla rolników gminy 
Moskorzew), 25 sierpnia aż w trzech 
miejscowościach: Woli Wiśniowej 
(świętuje gmina Włoszczowa), w 
Wałkonowach Dolnych (gmina Se-
cemin) oraz Kossowie (gmina Rad-
ków). Okres dożynkowy zakończy 
powiatowe Święto Plonów w Lipiu, 
koło Krasocina, które planowane 
jest na 1 września. Gmina Kluczew-
sko nie organizuje u siebie dożynek.

15 lipca minister spraw wewnętrznych i administracji 
Elżbieta Witek powołała brygadiera Krzysztofa Cioska 
na stanowisko świętokrzyskiego komendanta woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. To pierwszy 
w historii strażak zawodowy z Włoszczowy, który objął 
tak wysokie stanowisko w województwie.

Nowy komendant 
wojewódzki

© MSWiA


