
  

IS
SN

 2
65

7-
69

53

Nowe wodociągi w 
gminie Włoszczowa - s. 7 

Wójt Krasocina odnalazł 
rodzinę Bagińskich - s. 10

Trąba powietrzna w 
Dąbiu zrywała dachy - s. 25

W bieżącym numerze

Rafał Banaszek

Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy

NR 5 SIERPIEŃ 2019

Rozpoczyna się budowa obwodnicy 
Włoszczowy. 

C zęstochowska fir-
ma Drog-Bud, któ-
ra przebudowała 

już ulicę Jędrzejowską, 
rozpocznie niebawem 
prace ziemne przy bu-
dowie obwodnicy połu-
dniowej Włoszczowy, na 
którą mieszkańcy czeka-
ją od ponad 40 lat. 

Wcześniej Nadleśnictwo 
Włoszczowa ma wyciąć drzewa, 
które rosną na trasie planowanej 
obwodnicy. Nowo wybudowana 
droga pobiegnie głównie przez 
pola uprawne i lasy po południo-
wej stronie miasta. Powstanie 
nowa trasa o długości 7,4 kilome-
tra w ciągu drogi wojewódzkiej 
786 Kielce – Częstochowa, z 
dwoma pasami ruchu o szeroko-
ści 3,5 metra każdy oraz 1,5-me-
trowymi poboczami. Połączy ona 
dwie drogi wojewódzkie 786 i 742.

Szacunkowy koszt tej inwe-
stycji to około 60 milionów zło-
tych (wykupy gruntów i prace 
budowlane). Budowa obwodnicy 
ma zakończyć się w październiku 
2020 roku. Nowa trasa o charak-
terze drogi wojewódzkiej nie tylko 

Tematem numer 1 tego wydania jest 
rozpoczynająca się budowa ob-

wodnicy Włoszczowy - marzenie miesz-
kańców od przeszło 40 lat. Piszemy o 
nowych wodociągach i przepompow-
niach, które wybudowano w gminie 
Włoszczowa. Warto przeczytać nieprawdopodobną 
historię rodziny polskich repatriantów, w której od-
nalezieniu pomógł wójt Krasocina. Wielka tragedia 
dotknęła mieszkańców Dąbia, gdzie przeszła trąba 
powietrzna, zrywając dachy na budynkach. W tym 
numerze dowiecie się też o ciekawym znalezisku na 
strychu starej plebanii we Włoszczowie.            

Rafał Banaszek

Tak będzie wyglądała obwodnica południowa Włoszczowy o długości 7,4 kimometra, 
której wlot będzie na Belinie, a koniec na drodze przed Łachowem (oprac. własne).   

usprawni ruch pojazdów, ale spowo-
duje jego wyprowadzenie poza cen-
trum naszego miasta, co obecnie jest 
największą bolączką komunikacyjną.

Umowa na budowę pierwszego 
etapu układu obwodnicowego została 
podpisana pod koniec 2017 roku we 
włoszczowskim Urzędzie Gminy. Gmi-
na i powiat przygotowały dla Święto-
krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Kielcach koncepcję, decyzję 
środowiskową, program funkcjonal-
no-użytkowy i studium wykonalności. 

Pierwszym etapem tej inwestycji 
była przebudowa ulicy Jędrzejowskiej 
na odcinku ponad 2,5 kilometra, któ-
ra zakończyła się w tym miesiącu. 5 
sierpnia wicewojewoda świętokrzyski 
wydał decyzję o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej - obwodnicy 
Włoszczowy. Znalazła się ona wśród 
14 najważniejszych przedsięwzięć 
drogowych w regionie świętokrzy-
skim, zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską, dzięki staraniom po-
przedniego samorządu województwa.  
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POWIAT WŁOSZCZOWSKI

W ładza powiatu 
włoszczowskiego 
rozwiązała pro-

blem związany z budową 
około 50 zjazdów na po-
sesje przy remontowanej 
drodze Komorniki - Janu-
szewice. Zaplanowane w 
projekcie zjazdy z tłucznia 
zastąpi masa asfaltowa.

W tym celu 5 sierpnia w remizie 
strażackiej w Januszewicach odbyło 

Rafał Banaszek

5 sierpnia władza powiatu i gminy Kluczewsko spotkała się z mieszkańcami, żeby rozwiązać problem zjazdów na posesje. 

Przepust drogowy przed i po remoncie. Teraz już nie zagraża bezpieczeństwu.

Przepust w Krasowie zrobiony. 
Teraz można jeździć bezpiecznie

Rafał Banaszek

9sierpnia otwarto ofi-
cjalnie odcinek drogi 

powiatowej Krasów-Rad-
ków, który był zamknięty 
przez dwa ostatnie mie-

siące w związku z trwającą 
przebudową przepustu.

9 sierpnia odbył się odbiór 
końcowy tej inwestycji, w którym 
uczestniczyły między innymi wła-
dze powiatu włoszczowskiego w 

osobach starosty Dariusza Cze-
chowskiego i członka zarządu Mał-
gorzaty Gusty, a także wójt Radko-
wa Jarosław Dominik.

Przepust, z uwagi na zły stan 
techniczny, zagrażał bezpieczeń-
stwu użytkowników drogi, dlatego 
podjęto decyzję o jego przebudo-
wie. Przy okazji położono też oko-
ło 100 metrów nowej nawierzchni 
asfaltowej. Od 6 czerwca odcinek 
Krasów-Radków był całkowicie za-
mknięty dla ruchu.  

Remont sfinansowano z pienię-
dzy na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych, które powiat otrzymał 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Inwestycja 
kosztowała około 360 tysięcy zło-
tych, w tym dotacja z budżetu pań-
stwa wyniosła ponad 287 tysięcy 
(80 procent), natomiast wkład 
własny powiatu stanowił około 72 
tysiące złotych. 

Mieszkańcy Komornik i Januszewic 
będą mieć zjazdy na posesje z asfaltu

© Rafał Banaszek

się spotkanie przedstawicieli powiatu   
i gminy Kluczewsko z mieszkańcami.

Przybyli na nie dwaj starostowie 
włoszczowscy - Dariusz Czechowski 
i Łukasz Karpiński, członek Zarządu 
Powiatu Małgorzata Gusta, wójt Klu-
czewska Rafał Pałka oraz dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych Norbert 
Gąsieniec. 

Celem spotkania było omówienie 
zjazdów z budowanej drogi, które 
budziły kontrowersje mieszkańców. 
Nie chcieli oni zjazdów z kruszywa, 
co przewidywał projekt opracowany 
w marcu ubiegłego roku. Domagali 

się wykonania ich z kostki brukowej, 
ewentualnie masy bitumicznej.

Ponieważ powiatu włoszczowskie-
go nie było stać na kostkę (ponad 150 
tysięcy złotych), dlatego zapropono-
wano wykonanie zjazdów z masy as-
faltowej, która jest trzy razy tańsza. W 
sfinansowaniu tego zadania pomoże 
powiatowi gmina Kluczewsko. 

Obecni na zebraniu mieszkańcy 
większością głosów zaakceptowali ta-
kie rozwiązanie. Podczas spotkania w 
Januszewicach ludzie narzekali też na 
problem wykonywanego rok temu od-
wodnienia na tej samej drodze. 

© Starostwo Powiatowe © Starostwo Powiatowe
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Rafał Banaszek

Władza powiatu na ulicy Wiśniowej: (od lewej) wicestarosta Łukasz Karpiński, sta-
rosta Dariusz Czechowski i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz.

Drogowcy położyli już 
nową nawierzchnię 

na ulicy Wiśniowej, na 
odcinku od Żeromskiego 
w stronę 1 Maja. Władza 

© Rafał Banaszek

powiatu jest zadowolona 
z postępu prac. 

Na tym samym odcinku wybudo-
wano też chodniki po obu stronach 
drogi. Dalej, w stronę Woli Wiśnio-
wej trwają intensywne prace zwią-

zane z budową kanalizacji deszczo-
wej. Zostaną też przestawione słupy 
energetyczne stojące na parkingu 
przy stadionie. Ulica Wiśniowa ma 
być zrobiona do końca październi-
ka. Realizuje ją gmina Włoszczowa, 
dzięki dotacji unijnej pozyskanej w 
ramach projektu rewitalizacji mia-
sta.

To nie jedyna droga powiatowa, 
która jest obecnie remontowana. 
Trwa też przebudowa ponad półki-
lometrowego odcinka w Koniecznie 
(od szkoły w kierunku Rogienic) 
wraz z budową chodnika po jednej 
stronie. Remontowana jest również 
droga z Komornik do Januszewic na 
długości około 1,7 kilometra oraz 
budowany chodnik. Obie drogi mają 
być gotowe do 30 września. Inwe-
stycje powiatowe, na które pozy-
skano 50 procent dofinansowania z 
budżetu państwa, współfinansują w 
40 procentach gminy Włoszczowa i 
Kluczewsko.

Szkoły powiatu przygotowane 

Około 400 tysięcy 
złotych pochłonęły 
prace adaptacyj-

ne pomieszczeń, remonty 
oraz zakup nowego sprzętu 
w trzech szkołach ponad-
gimnazjalnych, które przy-
gotowują się na przyjęcie 
rekordowej liczby nowych 
uczniów. 

2 września do I Liceum Ogólno-
kształcącego we Włoszczowie przyjdzie 
rekordowa liczba 273 pierwszoklasistów 
– to dwa razy więcej, niż było dotych-
czas. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
numer 2 zasili 220 uczniów pierwszych 
klas, natomiast do „Staszica” przyjęto 
441 pierwszoklasistów – również dwu-
krotnie więcej. 

W związku z przyjściem do szkół 
średnich 934 nowych uczniów z dwóch 
roczników (po trzeciej klasie gimnazjum 
oraz ósmej klasie szkoły podstawowej) 
zachodziła konieczność dostosowania 

Rafał Banaszek

placówek ponadgimnazjalnych, żeby 
pomieściły wszystkich. Szkoły musiały 
przeprowadzić wielkie remonty.

Największe były w „Sikorskim”, 
gdzie powstało aż sześć nowych sal lek-
cyjnych, które – jak podkreśla dyrektor 
liceum Bożena Kaczor – umożliwią pro-
wadzenie zajęć z młodzieżą bez pracy na 
dwie zmiany.

Remont pomieszczeń, wymiana 
elektryki oraz zakup sprzętu w I Liceum 
Ogólnokształcącym kosztował około 
180 tysięcy złotych. W „Czarnieckim” 
oraz „Staszicu” remonty wakacyjne po-
chłonęły po około 100 tysięcy. Wszyst-
kie koszty pokrył powiat włoszczowski. 
Wiele prac w szkołach wykonano syste-
mem gospodarczym.

Pierwszy asfalt na ulicy 
Wiśniowej jest już położony 

Władza powiatu podczas wizytacji w sąsiednim budynku I Liceum Ogólnokształcącego.
© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek
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REKLAMA

HOTEL   Mariage
Oferujemy: przyjęcia weselne, 

imprezy firmowe, chrzciny, stypy

www.hotelmariage.pl     
mariage@mariage.net.pl

Włoszczowa
ul. Rolnicza 4
tel. 41 394 23 51
 41 394 20 52

REKLAMA
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Tak będzie wyglądać docelowo budynek włoszczowskiej plebanii po modernizacji.

Rafał Banaszek

140tysięcy zło-
tych doło-
żyła gmina 

Włoszczowa do rozbudo-
wy zabytkowej plebanii w 
centrum miasta. Dach na 
budynku będzie gotowy do 
końca października.

Odnowiona plebania po remoncie 
będzie służyła parafianom, mieszkań-
com, pielgrzymom oraz ubogim. Tu-
taj będą odbywać się między innymi 
spotkania o charakterze kulturalno-
-rozrywkowym, będzie świetlica, prze-
znaczona dla potrzeb organizacji poza-
rządowych. Powstanie  nowa kuchnia 
i stołówka dla ubogich, prowadzona 
przez Towarzystwo Pomocy Święte-
go Brata Alberta. Utworzone zosta-
nie muzeum sztuki sakralnej. W bu-
dynku zostanie zamontowana winda.

Zadanie realizowane jest w ramach 
projektu rewitalizacji Włoszczowy, na 
który gmina pozyskała dotację. Partne-
rami społecznymi są parafia pod wezwa-
niem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny oraz kieleckie Stowarzyszenie Na 

© Rafał Banaszek

19 sierpnia na ulicy Zielonej rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej. 

Do końca października będzie dach na 
zabytkowej plebanii w centrum miasta

Rzecz Ochrony i Promocji Sztuki Sakral-
nej Ars Sacra. Remont XIX-wiecznej ple-
banii będzie kosztował prawie 3 miliony 

Ruszyła budowa kanalizacji 
deszczowej na ulicy Zielonej 

19 sierpnia rozpoczęła 
się budowa kanaliza-

cji deszczowej w ulicy Zielo-

Rafał Banaszek
nej. To pierwszy etap prze-
budowy tej gminnej drogi o 
nawierzchni tłuczniowej. 

Przypomnijmy, że w ramach tej 
inwestycji powstanie 359 metrów 
nakładki asfaltowej, tyle samo 
chodnika po jednej stronie i 8 
metrów po drugiej stronie drogi, 
oświetlenie, kanalizacja deszczo-
wa oraz nowy wodociąg. Droga ma 
być gotowa do 21 października. 9 
sierpnia burmistrz Grzegorz Dziu-
bek podpisał umowę z wykonawcą 
- włoszczowską firmą Dukt.

Od lat mieszkańcy zabiegali o 
remont tej niewielkiej uliczki w 
mieście, jednej z ostatnich o na-
wierzchni tłuczniowej. O remont 
ulicy Zielonej gmina Włoszczowa 
starała się od trzech lat. Trzy razy 
ubiegała się o środki zewnętrzne. 
W końcu udało się pozyskać dofi-
nansowanie. Inwestycja pochłonie 
ponad 1,65 miliona złotych, z cze-
go 830 tysięcy dotacji pochodzi z 
budżetu państwa. 

złotych, z czego dotacja unijna wynosi 
2,2 miliona. Parafia dokłada do remon-
tu zabytku prawie 600 tysięcy złotych. 

© archiwum parafii WNMP

Na budynku plebanii montowana jest obecnie więźba dachowa. 
© Rafał Banaszek
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Wodociągi w Jeżowicach i Silpii 
gotowe. 

Gmina Włoszczowa 
ufunduje stypendia 

dla uczniów ostatnich 
klas szkół podstawowych 
w ramach Lokalnego pro-
gramu wspierania eduka-
cji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży szkół podsta-
wowych.

Stypendia burmistrza Włosz-
czowy przyznawane były do tej 

Rafał Banaszek

Będą stypendia dla uzdolnionych 
uczniów klas 7-8 podstawówek

pory gimnazjalistom. Z uwagi na 
reformę oświatową i likwidację 
gimnazjów od nowego roku szkol-
nego 2019/2020, radni włoszczow-
scy musieli podjąć nową uchwałę. 

Teraz na pomoc stypendialną 
samorządu mogą liczyć ucznio-
wie klasy 7 i 8 podstawówki osią-
gający wysokie wyniki w nauce, w 
tym biorący udział w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych o 
zasięgu co najmniej wojewódzkim. 

Stypendia mogą otrzymać 
uczniowie ostatnich dwóch klas 

podstawówek, którzy w poprzed-
nim semestrze uzyskali średnią oce-
nę minimum 5,0 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

Maksymalna liczba stypendy-
stów burmistrza na dany semestr 
nie może przekroczyć 25 osób. 
Wnioski o stypendium będą składać 
dyrektorzy szkół w terminie do 20 
września (na pierwszy semestr) oraz 
do 20 lutego (na drugi semestr). 

Wysokość stypendium bę-
dzie w granicach 100-200 zło-
tych miesięcznie. Będzie ono 
przyznawane na dany semestr 
w pięciu ratach miesięcznych, 
przy czym pierwszy semestr 
obejmie miesiące wrzesień-sty-
czeń, zaś drugi luty-czerwiec. 

Rafał Banaszek

Zakończyła się roz-
budowa ujęcia wody 
w Kurzelowie oraz 

budowa wodociągów w 
Jeżowicach i Silpii. Z kra-
nów popłynie nareszcie 
bieżąca woda.

Kończy się budowa długo oczeki-
wanych wodociągów w sołectwach 
Jeżowice, Gościencin i Silpia.

Jeśli chodzi o Jeżowice, wodociąg 
jest już gotowy. Do końca tego mie-
siąca odbędzie się odbiór końcowy i 
oddanie go do użytku. Mieszkańcom 
zostanie wykonanie na własny koszt 
przyłączy oraz zawarcie umowy z 
naszą spółką na dostawę wody – 
informuje Paweł Strączyński, prezes 
Włoszczowskiego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji.

W Jeżowicach powstało ponad 8 
kilometrów sieci i 53 przyłącza do po-
sesji mieszkańców. W ramach tej in-
westycji rozbudowano również ujęcie 
wody w pobliskim Kurzelowie, które 
będzie zasilać jeżowicki wodociąg. 
Ujęcie już działa. Zadanie to pochło-
nęło około 2,4 miliona złotych.

W Gościencinie budowa wo-
dociągu przedłuży się. Jak się do-
wiedzieliśmy od prezesa WZWiK, 

Prezes WZWiK Paweł Strączyński z 
burmistrzem Grzegorzem Dziubkiem.

© Rafał Banaszek

spowodowane jest to wnioskiem 
mieszkańców sołectwa o przepro-
jektowanie sieci poprzez położenie 
jej poza granicami prywatnych dzia-
łek w pasie drogi powiatowej. Obec-
nie gminna spółka czeka na wydanie 
pozwolenia na budowę.

Dlatego realizacja tego zada-
nia przesunie się w czasie. Mam 
nadzieję, że do końca roku zosta-
nie zrealizowane – twierdzi Paweł 
Strączyński. Wodociąg w Gościenci-
nie będzie miał 7,3 kilometra długo-

ści oraz powstanie 112 przyłączy do 
posesji. Inwestycja pochłonie około 
2,4 miliona złotych.

Jeśli chodzi o sąsiednią Silpię 
Małą i Dużą, wodociąg jest już tam 
zrobiony i czeka obecnie na podłą-
czenie do sieci w Gościencinie. Ma 
długość 4,5 kilometra oraz 75 przy-
łączy. Kosztował ponad 675 tysięcy. 
W Gościencinie powstało też uję-
cie wody, które będzie zasilało trzy 
wspomniane miejscowości.

Warto nadmienić, że te sołectwa 
położone na granicy gminy Włosz-
czowa i województwa świętokrzy-
skiego z regionem łódzkim i śląskim 
od kilkudziesięciu lat borykały się 
z brakiem wody w przydomowych 
studniach, zwłaszcza podczas let-
nich suszy.

Na wszystkie wspomniane inwe-
stycje Włoszczowski Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji pozyskał bli-
sko 2 miliony złotych dotacji z Unii 
Europejskiej (Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020).

Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 5,4 miliona złotych. Pozo-
stałą kwotę pokryje spółka razem 
z gminą, między innymi z pożyczki 
zaciągniętej w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach.
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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

„
Dzięki tej inwe-
stycji zaoszczę-

dzimy na zużyciu 
prądu przy oświe-

tleniu  ulic.„
Ireneusz

Gliściński

Gmina Krasocin dostała 
duże dofinansowanie 

unijne na projekt doty-
czący modernizacji oświe-
tlenia ulicznego. Wymie-
nione zostaną wszystkie 
lampy przy drogach. 

Rafał Banaszek

Wójt 
pomógł w odnalezieniu rodziny

Rafał Banaszek

Aleksander i Helena 
Bagińscy z Kazach-
stanu, rodzina pol-

skich repatriantów, która 
w styczniu osiedliła się w 
Krasocinie, dzięki wójtowi 
odnalazła swoją rodziną, 
z którą nie widziała się od 
wielu lat, a z niektórymi 
członkami pierwszy raz w 
życiu.

Pierwsze marzenie Aleksandra i He-
leny Bagińskich z dalekiego Kazachsta-
nu spełniło się na początku tego roku, 
kiedy to zaczęli nowe życie w Krasocinie. 

Cała rodzina Bagińskich nareszcie w komplecie. W odnalezieniu członków pomógł wójt. 
© Urząd Gminy Krasocin

To właśnie ta gmina, jako pierwsza 
w powiecie włoszczowskim i jedna z nie-
licznych w województwie świętokrzy-
skim, przyjęła pod swój dach rodzinę 
polskich repatriantów, mieszkającą od 
ponad 50 lat na obczyźnie, zaoferowa-
ła jej mieszkanie oraz znalazła pracę. 

Bagińscy dotarli do nas 19 stycznia 
z Aktas (obwód Karaganda) – około 
10-tysięcznego miasteczka, leżącego 
4,5 tysiąca kilometrów od Krasocina. 
W tym samym dniu otrzymali polskie 
obywatelstwo. Ich pierwsze wielkie ma-
rzenie spełniło się – wrócili do ojczyzny. 

Drugie z marzeń potomków pol-
skich repatriantów ziściło się 3 sierp-
nia. Aleksander i Helena spotkali się po 
wielu latach ze swoją najbliższą rodziną, 

z niektórymi członkami po raz pierw-
szy w życiu. Radości nie było końca.

Wójt Krasocina obiecał, że znaj-
dzie rodzinę Aleksandra Bagińskie-
go i słowa dotrzymał. Dzięki sta-
raniom Urzędu Gminy udało się 
odnaleźć jedynego żyjącego członka 
rodziny Józefa Bagińskiego – cór-
kę Halinę Koza (z domu Bagińska). 

Siostra cioteczna pana Aleksandra 
odnalazła się w Przemyślu. O istnie-
niu swojej rodziny nie miała pojęcia. 
- Myślałam, że jestem tu w Polsce 
sierotą… – mówiła wzruszona pod-
czas spotkania w Urzędzie Gminy.

Pani Halina poznała nie tylko 
Aleksandra, jego żonę Helenę, dzieci i 
wnuczki, ale także dwóch innych cio-
tecznych braci. Także repatriantów. 
Jeden z nich - Leonid Jankauskas 
mieszka od 25 lat w Niemczech. Drugi 
- Włodzimierz Jasiński od 6 lat prze-
bywa we Wrocławiu. - Dzięki gminie 
Krasocin nasza rodzina w końcu jest 
w komplecie – cieszyli się Bagińscy.

Wszystko zaczęło się od ich dziad-
ków Iwana i Petroneli Bagińskich, 
deportowanych w 1936 roku z kresów 
wschodnich (Żytomierza na Ukra-
inie) do dalekich stepów Kazachsta-
nu. Większość potomków tej rodzi-
ny, dzięki programowi repatriacji, 
powróciła do ojczyzny. Aleksander 
i Helena Bagińscy mieli szczęście 
osiedlić się na krasocińskiej ziemi. 
Są bardzo wdzięczni władzom sa-
morządowym gminy oraz miesz-
kańcom za bardzo ciepłe przyjęcie.

2 miliony z Unii Europejskiej 
na nowe oświetlenie uliczne

Chodzi o modernizację oświe-
tlenia na terenie całej gminy. 
Stare żarówki sodowe zastą-
pią energooszczędne ledowe. 
W sumie wymienione zostanie 
około 1600 lamp na słupach. 
Praktycznie na każdym poja-
wi się nowoczesne oświetlenie.

Całkowity koszt tego zadania 
wyniesie ponad 2,3 miliona złotych,   
z czego dofinansowanie unijne to 
blisko 2 miliony. To największa 
tegoroczna inwestycja gminy. Kra-
socin czeka na podpisanie umowy.
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GMINA KRASOCIN

Na zdjęciu od lewej: 80-letnia jednostka z Brygidowa została odznaczona Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa; z pra-
wej: były długoletni prezes OSP Skorków Zenon Hajduk (drugi od prawej) został uhonorowany Złotym Znakiem Związku.

Dwie jednostki ochot-
niczej straży pożar-
nej z gminy Krasocin 

obchodziły okrągłe jubile-
usze: Brygidów 80-lecie, a 
Skorków 70 lat istnienia. 

Straż z Brygidowa, która świętowa-
ła 27 lipca, została odznaczona Złotym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa. 
Wręczono również odznaczenia dla za-
służonych druhów.

Rafał Banaszek

Ochotnicze straże pożarne w Brygidowie 
i Skorkowie świętowały swoje jubileusze

© Rafał Banaszek© Urząd Gminy Krasocin

Na ręce prezes jednostki Barbary Ko-
walczyk zaproszeni goście złożyli kwiaty, 
pamiątkowe dyplomy, grawertony oraz 
puchary. Po część oficjalnej rozpoczął 
się festyn dla mieszkańców. Jubileusz 
strażacki zakończyła dyskoteka. 

17 sierpnia 70-lecia powstania ob-
chodziła z kolei jednostka strażacka ze 
Skorkowa. W uroczystości wzięli udział 
między innymi Andrzej Pruś, przewod-
niczący Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego, komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof 

Ciosek, dwaj starostowie włoszczowscy 
Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiński.

Podczas uroczystego apelu odzna-
czono zasłużonych skorkowskich dru-
hów. Najwyższe odznaczenie w ochotni-
czych strażach pożarnych – Złoty Znak 
Związku otrzymał były, długoletni (30 
lat) prezes jednostki Zenon Hajduk.  

Uroczystość uświetniła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z Krasocina wraz z 
zespołem tanecznym Aplauz. Imprezę 
zakończył festyn oraz dyskoteka pod 
gwiazdami.

Kończy się komplekso-
wa przebudowa kuch-

ni ze stołówką w Zespole 
Placówek Oświatowych 
imienia rotmistrza Witol-
da Pileckiego w Krasoci-

Rafał Banaszek

400 tysięcy złotych na remont 
kuchni w szkole w Krasocinie 

nie. Modernizacja pochło-
nęła 400 tysięcy złotych.

Kuchnię szkolną rozbudowa-
no między innymi o dodatkowe 
pomieszczenia (wykorzystano do 
tego celu nieużytkowany balkon 
sali gimnastycznej), wymieniono 
elektrykę, oświetlenie na ledowe, 

Wójt gminy Ireneusz Gliściński z dyrektorem szkoły w Krasocinie Krzysztofem 
Jasiowskim w wyremontowanej kuchni oraz na stołówce.

© Rafał Banaszek © Rafał Banaszek

położono płytki, zamontowano 
wentylację wyciągową i nawiewną, 
zakupiono nowoczesne wyposaże-
nie. Kuchnia szkolna w Krasoci-
nie zmieniła się nie do poznania. 
Również stołówka stała się bar-
dziej przyjazna dla dzieci. Do użyt-
ku ma być oddana już 1 września.

Powodem modernizacji kuch-
ni, jak mówi wójt gminy Ireneusz 
Gliściński, było dostosowanie jej 
do możliwości wydawania drugich 
dań dla wszystkich uczniów, czego 
stara kuchnia nie mogła zapewnić.

„
To była jedyna 

kuchnia szkolna w 
naszej gminie, któ-

ra nie wydawała 
dzieciom drugich 

dań.„
Ireneusz

Gliściński
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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

Conglomerate szary
40x40

Fuego szare
40x4024,99 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



14  Moja gazeta lokalna

32 komputery dla szkół w 
Dobromierzu i Komornikach 

GMINA KLUCZEWSKO

Rewitalizacja dawnego stadionu. 
Otoczenie nabrało nowego wyglądu 

W Dobromierzu 
przeprowadzo-
no rewitalizację 

dawnego stadionu, który 
nie spełniał swoich funk-
cji. Obiekt zmienił się nie 
do poznania, dzięki dotacji 
unijnej. 

W ramach projektu wykonywano 
alejki spacerowe, ogrodzenie parko-
we z elementów metalowych, bramę 
wjazdową i furtkę dla ochrony zago-
spodarowanego terenu oraz przeby-
wających tam gości. 

Postawiono również dużą ozdobną 
altanę drewnianą. Pojawiła się mała 
architektura w postaci ławek parko-
wych z oparciem, koszy na śmieci oraz 
ozdobnych donic na postumencie. Po-
sadzone zostały rośliny zielone (lipy, 
klony, dęby, buki oraz sosny) w celu 
nadania temu miejscu nowych walo-
rów rekreacyjnych i turystycznych. 

Rafał Banaszek
Stylowe ogrodzenie parkowe, brama wjazdowa i furtka; z prawej ozdobna altana.

„
Przedsięwzię-

cie to miało na 
celu utworzenie 

ogólnodostępnej 
infrastruktury 

turystycznej do-
stępnej nie tylko 

dla Dobromie-
rza, ale również 

dla mieszkań-
ców całej gminy i 
przybywających 
gości. Z zagospo-

darowanego tere-
nu będą korzysta-

ły również dzieci 
w ramach zajęć 

lekcyjnych i w 
czasie wolnym.

„

Rafał
Pałka

Gmina Kluczewsko po-
zyskała 32 komputery 

stacjonarne dla szkół w 
Dobromierzu (20 zesta-
wów) i Komornikach (12 
kompletów). 

Wszystko w ramach projek-
tu „Szkolne Pracownie Informa-
tyczne Województwa Świętokrzy-

Rafał Banaszek

skiego” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020, 
do którego przystąpiła gmina. 

32 komputery i dwa urządzenia 
dostępowe dla kluczewskich szkół 
kosztowały ponad 100 tysięcy złotych, 
z czego gmina dołożyła ponad 25 tysię-
cy, Urząd Marszałkowski w Kielcach 
– 5 tysięcy, resztę – przeszło 76 tysię-
cy dofinansowała Unia Europejska.

Dzięki zakupionym komputerom 
polepszy się dostępność do infra-
struktury informatycznej w naszych 
szkołach – mówi wójt gminy Rafał 
Pałka.

Marek Jońca przekazuje umowę dotacji 
wójtowi Kluczewska Rafałowi Pałce.

© Urząd Marszałkowski

Dla wygody przybywających gości 
wykonany został parking. Na rewita-
lizowanym terenie zainstalowano też 
hotspot, umożliwiający dostęp do bez-
płatnego Internetu.

Wartość projektu wyniosła 315 ty-
sięcy złotych, z czego dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i morze” stanowiło około 94 tysiące. 

Alejki spacerowe i mała architektura. 

© UG Kluczewsko

© UG Kluczewsko

© UG Kluczewsko
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GMINA KLUCZEWSKO

18 sierpnia na sta-
dionie sporto-
wym w Kluczew-

sku odbył się doroczny 
festyn gminny. Odwiedziły 
go setki osób. Gwiazdą był 
zespół Cliver.

Organizatorzy zadbali o atrakcje dla 
dzieci w postaci wesołego miasteczka 
oraz dorosłych (ogródki piwne, gastro-
nomia, stoiska i kramy). Imprezę otwo-
rzyli wspólnie gospodarz gminy Rafał 
Pałka z wicewojewodą świętokrzyskim 
Bartłomiejem Dorywalskim. Dopisała 
piękna pogoda i tłumy mieszkańców. 

A było na co popatrzeć. W części 
artystycznej wystąpili zespół ludowy 
Ale Babki z Komparzowa, Gminna 
Orkiestra Dęta z Dobromierza, zespo-
ły Kaszmir, Cassino, Very Nice, RST, 
Trochę Starsi. Gwiazdą imprezy była 
grupa Cliver z Ciechanowa. Festyn 
gminny zakończyła zabawa taneczna.

W imprezie wzięły udział wszystkie 
lokalne stowarzyszenia z gminy Klu-
czewsko, to jest Stowarzyszenie Rozwo-
ju Gminy Kluczewsko Od pomysłu do 
działania, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Komorniki Nad Czarną, Stowarzysze-

Rafał Banaszek

Władze samorządowe gminy Kluczewsko z wicewojewodą świętokrzyskim.

Setki osób na festynie gminnym. 
© Rafał Banaszek

Na festyn gminny do Kluczewska przybyły tłumy mieszkańców gminy oraz gości. Dopisała piękna pogoda.

Na festynie prezentowały się wszystkie stowarzyszenia z gminy Kluczewsko.

© Rafał Banaszek

© Renata Jachna/UG Kluczewsko

nie Wsi Rączki Pokolenie Aktywnych, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Komparzo-
wa i KGW Rączki, a także Klub Senior+. 

Na stoiskach tych organizacji można 
było poczęstować się smakołykami 
przygotowanymi przez ich członków.
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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

REKLAMA REKLAMA
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Włoszczowa, ul. Kilińskiego 36
607 715 937 - 24h

www.wodzislawscy.pl

1987 r.

· BEZPŁATNY TRANSPORT 24h
CHŁODNIA

· WŁASNY DOM POGRZEBOWY
· KWIACIARNIA 

· ZASIŁKI ZUS I KRUS 
WYPŁACAMY PRZED

 POGRZEBEM

Pomagamy w trudnych chwilach

REKLAMA

- okna i drzwi
- płytki i kleje
- panele podłogowe
- blachy dachowe
- bramy garażowe
- orynnowanie, folia

REKLAMA REKLAMA
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GMINA SECEMIN

Kończy się remont drogi Secemin-
-Psary. 

We wrześniu ma 
zakończyć się 
przebudowa 

pierwszego etapu drogi 
wojewódzkiej z Secemina 
do Psar. Drugi odcinek do 
granicy z województwem 
śląskim ma być zrealizo-
wany w przyszłym roku. 
Gmina Secemin obiecuje 
sfinansowanie dokumenta-
cji technicznej.

Kielecka firma Fart położyła już 
asfalt na całej długości 3,6 kilometra. 
Do zrobienia została infrastruktura 
towarzysząca, to jest zjazdy na pose-
sje, mostki, rowy oraz pobocza. Koszt 
całej inwestycji w gminie Secemin wy-
niesie 4,9 miliona złotych. 

Wójt Piekarski deklaruje pokrycie 
kosztów przygotowania dokumentacji 

Rafał Banaszek

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski z podinspektor do spraw gospodarki przestrzen-
nej Izabelą Drążkiewicz z Urzędu Gminy na drodze wojewódzkiej 795 w Psarach.  

Zakończył się remont 
drogi gminnej z Mar-

chocic do Ropocic na dłu-
gości ponad 2 kilometrów. 
Niebawem zostaną przebu-
dowane ulice w Seceminie. 

W Marchocicach połataną drogę 
przykryła nowa nawierzchnia asfalto-
wa, wypoziomowano studzienki ka-
nalizacyjne oraz wybudowano nowe 
pobocza. Drogę wykonała firma z 
Pruszkowa. Remont pochłonął oko-

Rafał Banaszek

Droga gminna przez Marchocice
zrobiona. Teraz pora na ulicę Struga 

© Rafał Banaszek

technicznej na kontynuację przebudowy 
tej drogi wojewódzkiej na odcinku od 
Psar do granicy z województwem ślą-
skim (2,6 kilometra). Projekt, jak sza-
cuje włodarz Secemina, może kosztować 
nawet około 80 tysięcy złotych.

Władze województwa świętokrzy-
skiego przychylają się do tej deklaracji i 
obiecują, że 2020 to będzie ten rok, kie-

dy dojedziemy nową drogą 795 do gra-
nicy ze Śląskiem.

Od lat użytkownicy tej trasy, która 
prowadzi w kierunku Szczekocin, narze-
kali na zbyt wąską jezdnię, która miała 
zaledwie 5 metrów szerokości. Nowa 
droga została poszerzona do 7 metrów, 
co zdecydowanie poprawi bezpieczeń-
stwo na terenie gminy Secemin.  

© Rafał Banaszek
Wyremontowana droga w Marchocicach.

ło 487 tysięcy złotych, w tym dotacja 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
wyniosła 243 tysiące (50 procent).

Niebawem rozpocznie się remont 
ulicy Struga w Seceminie na odcinku 1 
kilometra (od budynku Urzędu Gminy 
w kierunku Zwleczy). W ramach tego 
zadania powstanie nowy dywanik as-
faltowy oraz odtworzone zostaną chod-
niki na długości ponad 600 metrów 
(po przeciwnej stronie Urzędu Gminy).

Przetarg na to zadanie już roz-
strzygnięto. Wygrała go firma Dukt 
z Włoszczowy. Budowa rozpocznie 
się na początku września i ma za-
kończyć do połowy października.

Inwestycja ta będzie realizowana 
ze środków Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji w ramach 
programu usuwania skutków klęsk ży-
wiołowych. Pochłonie około pół milion 
złotych. Dotacja z budżetu państwa 
wyniesie 439 tysięcy (80 procent).

Przy okazji gmina wyremontuje 
za własne pieniądze ponad 20 miejsc 
postojowych przy urzędzie. Wyda 
na ten cel 47 tysięcy złotych. Par-
king również wykona firma Dukt.    

W planach na ten rok są również 
remonty dwóch innych secemiń-
skich ulic. Chodzi o Jędrzejowską 
(od rynku do skrzyżowania z Par-
tyzantów) na długości 257 metrów 
oraz 800 metrów ulicy Partyzantów.

Gmina Secemin już jest po przetar-
gach na te zadania drogowe i czeka na 
podpisanie umów na dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Łączny koszt tych inwestycji szaco-
wany jest na 263 tysiące złotych. Uli-
ce mają być zrobione do końca roku. 

© Rafał Banaszek

Tak wygląda ulica Struga w Seceminie.

„
Pokryjemy koszt 
wykonania pro-

jektu przebudowy 
dalszego odcinka 

drogi - od Psar 
do granicy woje-

wództwa. „

Tadeusz
Piekarski
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GMINA MOSKORZEW

W Przybyszowie powstanie nowoczesny 
plac zabaw i siłownia zewnętrzna

Andrzej Walasek pokazuje miejsce w Przybyszowie, gdzie będzie realizowana inwestycja.

Rafał Banaszek

Nowo powstałe Koło 
Gospodyń Wiejskich z 

Tarnawej Góry zorganizo-
wało u siebie udany piknik 
dla mieszkańców. 

Był to pierwszy zrealizowany przez 
to nowo powstałe koło projekt dofinan-
sowany z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich w ramach Świętokrzyskiego 
Funduszu Młodych Inicjatyw.

Panie z Moskorzewa i Tarnawej Góry miały okazję po raz pierwszy wspólnie wystąpić.   

Rafał Banaszek

Przy świetlicy wiej-
skiej w Przybyszowie 
zostanie wybudowa-

ny jesienią nowoczesny 
plac zabaw dla dzieci z 
elementami siłowni ze-
wnętrznej.

Inwestycja powstanie w ramach 
tak zwanej Otwartej Strefy Aktywno-
ści (OSA), na którą gmina Moskorzew 
otrzymała 43 tysiące złotych dofi-
nansowania (50 procent) ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, w ramach tegorocznej edycji pro-
gramu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielkopokoleniowym.

Szacunkowy koszt tej inwesty-
cji to około 90 tysięcy złotych. Plac 

© Rafał Banaszek

„
Z tych miejsc wy-
poczynku i rekre-

acji będą korzystać 
nie tylko dzieci i 

młodzież, ale rów-
nież nasi seniorzy.„

Andrzej 
Walasek

Gospodynie z Tarnawej Góry 
zorganizowały pierwszy piknik

zabaw z elementami siłowni napo-
wietrznej w Przybyszowie ma być 
gotowy do 15 października. Będzie 
to druga w gminie Moskorzew OSA 
po Mękarzowie, która powstała rok 

temu (kosztowała podobnie – około 
94 tysiące, w tym dotacja wyniosła 
ponad 40 tysięcy). W planach jest 
budowa kolejnej strefy aktywności 
– w Damianach.

© KGW Tarnawa Góra

Było wesołe miasteczko dla dzie-
ci, konkursy i zabawy dla młodzieży i 
dorosłych, turniej tenisa stołowego o 
puchar KGW Tarnawa Góra, stoiska 
policji i straży pożarnej, wystawy rę-
kodzieła lokalnych twórców, koncerty. 
Na pikniku gościnnie wystąpił zespół 
ludowy Moskorzewianie. Panie z Mo-
skorzewa i Tarnawej Góry miały okazję 
po raz pierwszy wspólnie zaśpiewać i 
zatańczyć. Impreza zakończyła się za-
bawą taneczną na powietrzu.    

Nowy dywanik na drodze 
z parku do kościoła

Zakończyła się przebudo-
wa 305-metrowego od-

cinka drogi gminnej przez 
park do kościoła w Mosko-
rzewie. 

Inwestycja kosztowała około 87 
tysięcy złotych, z czego 69 tysięcy do-
finansowania (80 procent) gmina 
Moskorzew otrzymała z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w ramach rządowego programu usu-
wania skutków klęsk żywiołowych. 
Warto dodać, że dzięki tej samej pro-
mesie gmina przebudowała również 1 
kilometr drogi w miejscowości Dalekie 
na granicy województwa. Wartość tej 
inwestycji wyniosła 254 tysiące zło-
tych, a dotacji 203 tysiące.

Rafał Banaszek

Dzieci już testują nowy dywanik asfaltowy.  
© 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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ROZMAITOŚCI

Włoszczowska policja obchodzia 
stulecie powstania swojej formacji

Rafał Banaszek

25lipca we Włosz-
czowie odbyło się 
powiatowe Świę-

to Policji. W tym roku mija 
100 lat od jej powołania. 

Uroczystość rozpoczęła msza świę-
ta w kaplicy pod wezwaniem błogo-
sławionego księdza Józefa Pawłow-
skiego, której przewodniczył kapelan 
służb mundurowych Leszek Dziwosz. 

Uczestnicy powiatowych obchodów Święta Policji z okazji 100-lecia powstania tej formacji przed komendą we Włoszczowie.
© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Wójt Krasocina Ireneusz Gliściński gratu-
luje wygranej Zbigniewowi Lichosikowi.

Część oficjalna odbyła się na placu 
komendy. Ponad 20 funkcjonariuszy 
otrzymało awanse na wyższe stopnie. 
Uhonorowano też zwycięzców ple-
biscytu Przyjazny dzielnicowy 2019 
- Zbigniewa Lichosika i Adama Cie-
sielskiego, którzy wygrali konkurs w 
całym województwie. 

Powiatowe Święto Policji we 
Włoszczowie uświetniła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Krasocina wraz z ze-
społem tanecznym Aplauz. 

Pierwszy piknik PiS 
w powiecie włoszczowskim

Rafał Banaszek

16 sierpnia, na pikniku partyjnym w 
Koniecznie, prezes Prawa i Sprawie-

dliwości w regionie przedstawił oficjalnie 
dwóch kandydatów na posłów z powiatu 
włoszczowskiego.  

To radny wojewódzki Artur Konarski z Jadwigowa i wice-
wojewoda Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy.

Piknik rodzinny zorganizowano w Punkcie Edukacji Le-
śnej w Koniecznie. Przybyli między innymi wiceminister 
sportu Anna Krupka, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, poseł Maria Zuba, wo-
jewoda Agata Wojtyszek, członkowie i sympatycy partii.

Były występy kół gospodyń wiejskich z gminy Krasocin i 
Kluczewsko, wspólne grillowanie i atrakcje dla dzieci. Była to 
pierwsza taka impreza zorganizowana przez władze PiS w po-
wiecie włoszczowskim. 

© Rafał Banaszek

Poseł Krzysztof Lipiec śpiewał razem ze Skorkowiankami.

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
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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

Trąba powietrzna w Dąbiu 

Rafał Banaszek

8uszkodzonych da-
chów na budynkach, 
w tym jeden zerwa-

ny całkowicie, powalone 
setki drzew – to efekt 
trąby powietrznej, jaka 
przeszła 12 sierpnia  w 
powiecie włoszczowskim. 
Największe zniszczenia 
były na południu gminy 
Włoszczowa – w miejsco-
wości Dąbie. 

W nocy, 12 sierpnia nad naszym 
powiatem przetoczył się silny front 
burzowy, który przyniósł potężną na-
wałnicę. Najbardziej ucierpiały miej-
scowości Dąbie i Przygradów, leżące 
na południowych obrzeżach gminy 
Włoszczowa. 

W Dąbiu potężna wichura z gra-
dem uszkodziła kilka dachów na do-
mach i stodołach – strażacy wyjeżdżali 

„
Całe szczęście, że 

nikt nie ucierpiał, 
bo sytuacja wyglą-

dała katastrofal-
nie. „

Grzegorz
Dziubek

Łącznie w nocnej akcji ratowni-
czej brało udział siedem pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych i specjalnych 

rowano nawet lokal zastępczy, ale nie 
chciała w nim zamieszkać. 

Strażacy pracowali przez całą noc 
i na drugi dzień również, zabezpie-
czając plandekami uszkodzone dachy 
na budynkach oraz usuwając niebez-
pieczne konary drzew. 

13 lipca Grzegorz Dziubek zwo-
łał posiedzenie sztabu kryzysowego. 
Przystąpiono do szacowania strat w 
gospodarstwach oraz uprawach polo-
wych. Trwają prace gminnej komisji. 

Ośrodek Pomocy Społecznej we 
Włoszczowie informuje, że osobom 
lub rodzinom, które poniosły straty 
w wyniku klęski żywiołowej, może zo-
stać przyznać zasiłek celowy z budżetu 
państwa w wysokości do 6 tysięcy, 20 
tysięcy, a nawet do 200 tysięcy złotych. 

tam aż siedem razy w nocy. Mieszkań-
cy opowiadali, że jeszcze nie widzieli 
takiej trąby powietrznej, jak żyją. 

Łącznie zabezpieczaliśmy trzy 
uszkodzone dachy na budynkach 
mieszkalnych oraz pięć na budyn-
kach gospodarczych, w tym jeden był 
zerwany całkowicie – relacjonował 
młodszy brygadier Tomasz Szymań-
ski, oficer prasowy Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej we 
Włoszczowie.

państwowej straży pożarnej (23 stra-
żaków zawodowych) oraz 15 samocho-
dów ochotniczej straży (76 druhów).

Na miejsce przybył w nocy bur-
mistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek 
oraz gminne służby zarządzania kry-
zysowego. 

Poszkodowani mieszkańcy otrzy-
mali z gminy plandeki do zabez-
pieczenia uszkodzonych dachów 
– opowiadał włodarz gminy. Dziewię-
cioosobowej rodzinie z Dąbia zaofe-

U Kazimierza Tokarskiego potężna wichura zerwała dach na stodole. 

Janusz Tokarski przed zniszczonym przez 
żywioł domem.  

© Rafał Banaszek

U sąsiada Roberta Gromady nawałanica powaliła cały dach na stodole.
© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek
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· węgiel  · miał  
· ekogroszek 

workowany i luzem 

· kruszywa drogowe
· piaski 

· transport do 1,5T oraz 
do 26T typu wywrotka 

OPA£ D          XD          X
HURT - DETAL

OMINE 

Moskorzew 94 
tel. 532 001 001, 503 991 191

www.opaldominex.pl

REKLAMA

Wyjątkowe znalezisko na strychu 
starej plebanii we Włoszczowie

ROZMAITOŚCI

Dwóch miłośników lo-
kalnej historii Adam 
Malicki i Michał 

Staniaszek odnalazło księgę 
cechową bractwa szewców 
z Włoszczowy. Dokument 
ten jest jedyną znaną księgą 
cechową włoszczowskich 
rzemieślników. 

Okazało się, że zakurzony, leżący na 
strychu budynku starej plebanii rękopis 
zawiera wpisy do bractwa szewskiego. 
Najstarsze pochodzą sprzed 200 lat, to 
jest z 1819 roku. To rękopis jedynej za-
chowanej księgi cechowej włoszczow-
skich rzemieślników. Został znaleziony 
w 2017 roku przez Adama Malickiego i 
Michała Staniaszka. 

Rafał Banaszek

Dokument ten stanowi bardzo cen-
ne świadectwo historii lokalnego rze-
miosła, którego opracowanie ukazało 
się ostatnio drukiem. Publikację „Księ-
ga cechu szewskiego z Włoszczowy z lat 
1819-1848” przygotował doktor Lech 
Frączek z Krakowa. Książka w cenie 25 
złotych jest do nabycia u wydawcy – we 
włoszczowskiej drukarni Kontur.

Dzięki tej publikacji wiele włosz-
czowskich rodzin będzie mogło po-
szerzyć wiedzę na temat własnej 
historii, gdyż najstarsze wpisy z 
nazwiskami mają 200 lat, a na-
zwisk występujących w rękopisie 
księgi cechowej jest ponad 400 – 
mówi Michał Staniaszek z drukarni 
Kontur.

Na dużym zdjęciu rękopis z XIX wieku; na małym okładka książki poświęconej znalezisku.
© archiwum drukarni Kontur

REKLAMA
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Świętokrzyskie SERCEM POLSKI

Szanowni Mieszkańcy
W 2015 roku powierzyli mi Państwo man-

dat posła na Sejm RP z województwa święto-
krzyskiego. Zaufało mi 27,5 tysiąca osób. Te 
prawie cztery lata, od wygranych przez Prawo 
i Sprawiedliwość wyborów, to był okres bar-
dzo intensywnej pracy dla Polaków i dla mo-
jego, ukochanego regionu świętokrzyskiego. 

To dzięki Waszemu poparciu  mogliśmy 
zrealizować cele przedstawione w naszym 
programie, które poparliście Państwo odda-
jąc na nas swój głos w wyborach parlamen-
tarnych. Dzięki temu każda rodzina może 

otrzymać 500 złotych miesięcznie na każde 
dziecko. Program Rodzina 500+ cieszy się po-
wszechną akceptacją polskich rodzin i jest wiel-
kim wsparciem. Dzięki Państwa poparciu każdy 
uczeń otrzymuje też 300 złotych na wyprawkę 
szkolną.

W swoich działaniach pamiętamy również o 
tych z Was, którzy przez lata budowali Polskę i 
zasłużyli na godną złotą jesień. W tym roku roz-
poczęliśmy program Emerytura+. Program ten, 
jeśli Państwo powierzycie dalsze sprawowanie 
rządów Prawu i Sprawiedliwości, będzie utrzy-
many. Rząd Premiera Mateusza Morawieckie-
go obniżył podatki i wprowadził zerowy PiT dla 
młodych.

 W listopadzie ubiegłego roku premier Mate-
usz Morawiecki powołał mnie na stanowisko wi-
ceministra sportu i turystyki. Rozwój tych dwóch 
dziedzin, tak ważnych dla Polski i jej gospodarki, 
jest dla mnie priorytetowy. Z tego rozwoju ma 
korzystać także nasz region świętokrzyski.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że 
Polska, nasz Ojczyzna, to państwo, które dba o 
każdego obywatela. Nie jest zaś, jak za poprzed-
ników „państwem teoretycznym”. Zlikwidowa-
liśmy mafie vatowskie, walczymy z lokalnymi 
klikami i układami. Przywracamy podstawowe 
atrybuty państwa, po to by każdy Polak czuł się 
dobrze we własnym kraju. 

Rok temu jako przewodnicząca Świętokrzy-
skiego Zespołu Samorządowego PiS miałam 
swój udział w zwycięstwie wyborczym i długo 
oczekiwanych zmianach na poziomie wojewódz-
twa. To nasz wspólny sukces.

Za dwa miesiące czeka nas nowe wyzwa-
nie. 13 października 2019 roku odbędą się 
wybory do Sejmu i Senatu RP, w których 
wspólnie zdecydujemy o przyszłości Polski i  
województwa świętokrzyskiego.

Będziemy dokonywać wyboru pomiędzy 
Polską wspierającą rodziny, rozwijającą 
potencjał gospodarczy, dającą możliwości 
życia i rozwoju każdemu Polakowi a „pań-
stwem teoretycznym”, które było zarzą-
dzane przez PO/PSL i spustoszone przez 
to zarządzanie, co ciągle niestety odczuwa 
również nasz region. Nie chcemy państwa 
wplątanego w sieci mafii okradających nasz 
budżet. Chcemy Polski wolnej, niepodległej, 
sprawiedliwej i bezpiecznej. 

Czeka nas bardzo wiele wyzwań. Musi-
my zachować polską kulturę i tradycje. Nie 
możemy pozwolić na narzucanie nam ob-
cych ideologii, liberalnych eksperymentów 
gospodarczych i społecznych, które niszczą 
nasze państwo. W wyborach zdecydujemy o 
naszej przyszłości, stąd mój, osobisty list do 
Państwa z prośbą o Dobry Wybór i głos od-
dany na Prawo i Sprawiedliwość. 

Z wielką troską 
o losy Ojczyzny 

i Województwa Świętokrzyskiego

Anna Krupka
Poseł na Sejm RP

Wiceminister Sportu i Turystyki

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dbamy o drogi w naszym powiecie

Rząd PiS wspiera samorządy 
przyznając środki finansowe 
na inwestycje drogowe. Jak 
pomogły one powiatowi włosz-
czowskiemu? 

Samorządy powiatu włoszczow-
skiego wielokrotnie aplikowały o 
środki finansowe na ten cel. W cią-
gu ostatnich czterech lat uzyskały 
ponad 18 mln zł, co pozwoliło na 

Tak, ponieważ stąd pochodzę i 
znam potrzeby mieszkańców. Do-
dam, że pod koniec sierpnia zakoń-
czył się nabór wniosków na 2020 
rok. Samorządy mogły więc pla-
nować kolejne inwestycje. Dzięki 
temu mamy infrastrukturę drogo-
wą, z której zadowoleni są kierow-
cy, rowerzyści i piesi. Ponadto po-
prawia się bezpieczeństwo, dzięki 
nowym rozwiązaniom komunika-
cyjnym i budowie chodników. 

A co z drogami wojewódzkimi? 
Za nie odpowiada samorząd wo-

jewództwa. Jednak cieszę się, że 
już wkrótce rozpocznie się budowa 
obwodnicy Włoszczowy. W ostat-
nim czasie podpisałem zezwolenie 
na realizację właśnie tej inwesty-
cji. Wiem, że była ona długo wy-
czekiwana. Mam nadzieję, że nasi 
radni sejmiku zadbają o realizację 
drugiego etapu. Wówczas w pełni 
nastąpi wyprowadzenie ciężkiego 
transportu z centrum miasta. Na 
tym zależy nam najbardziej.

wyremontowanie ponad 56 km 
dróg gminnych i powiatowych.  Zo-
stały one przyznane zarówno z pro-
gramu - Fundusz Dróg Samorządo-
wych, jak i usuwania skutków klęsk 
żywiołowych. Wysokość dofinanso-
wania poszczególnych inwestycji 
wyniosła od 50 do 80 procent. 

Jako wicewojewoda wielokrotnie 
wspierał Pan powiat włoszczowski. 

Rozmowa z doktorem Bartłomiejem 
Dorywalskim, wicewojewodą świętokrzyskim

Najobszerniejsza decyzja wydana przez wicewojewodę dotyczyła naszej obwodnicy. 
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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. 

Przychodzi 
starsza pani na 
komendę policji 
i informuje 
komendanta, że 
w biały dzień 
została napad-
nięta w parku 
przez dwóch 
chuliganów. - 
Ukradli mi złoty zegarek, złoty pierścionek, 
złotą obrączkę i złotą bransoletę - opowiada 
zdenerwowana. Komendant się pyta: - A 
czemu pani nie krzyczała i nie wzywała 
pomocy? Na to kobieta mu odpowiada: - Bo 
mam złote zęby...

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
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Druk: Pressprint.pl Włoszczowa
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Krzyżówka nr 4
1. Który z naszych włodarzy czę-
sto stosuje sentencję: „Nie słowa, a 
czyny”.
2. Jaki przydomek nosił kapitan 
Leon Staroszczyk, zmarły dwa lata 
temu ostatni włoszczowski partyzant 
Armii Krajowej z grupy komendanta 
Mieczysława Tarchalskiego “Marci-
na”?
3. Jak się nazywa plebiscyt, organi-
zowany od 2013 roku przez Fundację 
Jesteśmy Blisko, w którym nagra-
dzane są wyjątkowe osoby, które w 
sposób szczególny zasłużyły się dla 
lokalnej społeczności?
4. Jaką nazwę nosi Nieformalny 
Włoszczowski Klub Turystyki Wę-
drownej?
5. Jak nazywa się właściciel dworu 
w Ludyni? 
6. Dziewczyna z gminy Krasocin, 
która w 2011 roku po raz pierwszy w 
historii została Miss Polonia Regionu 
Jędrzejów - Włoszczowa w Mało-
goszczu?
7. Najdłużej urzędujący wójt w po-
wiecie włoszczowskim, który w ubie-
głym roku po 28 latach zrezygnował 
z kandydowania na ósmą kadencję?  
8. Gwiazda ubiegłorocznych dożynek 
wojewódzkich we Włoszczowie.
9. Najbardziej znany znawca teatru 
muzycznego, opery i operetki w po-
wiecie włoszczowskim.
10. Wydzielony obszar do zamiesz-
kania dla Żydów, utworzony przez 
nazistów we Włoszczowie 10 lipca 
1940 roku.  

poziomo od góry

Imprezy

Magdalena Rylska z włoszczowskiej firmy Inst-
-Bud, jako pierwsza odgadła hasło lipcowej krzy-
żówki, które brzmiało: Biadaszek. Gratulujemy. 
Prawidłowo rozwiązane krzyżówki przysłali rów-
nież: Zbigniew Kozieł, Marta Frączek, Magdalena 
Przeniosło, Ewelina Kukla, Gabriela Szydłowska, 
Jacek Toborek, Ewa Kucharska i Karolina Znojek. 

Litery w szarej kolumnie utworzą hasło. Nagrodzimy 
pierwszą osobę, która wyśle zdjęcie prawidłowo roz-
wiązanej krzyżówki na adres mailowy: redakcja@
moja-gazeta.com.pl. Przystąpienie do konkursu 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku 
do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

01.09 KRASOCIN/LIPIE

Zespół Iness zaśpiewa na 
dożynkach powiatowych

W niedzielę, 1 września odbędą się 
w Lipiu koło Krasocina 18. Dożynki 
Powiatowe - ostatnie w tym roku na 
naszym terenie. W samo południe w 
kościele w Krasocinie zostanie od-
prawiona msza święta. Następnie 
uczestnicy przejdą w uroczystym ko-
rowodzie na boisko sportowe w Lipiu. 
Kwadrans przed godziną 14 rozpocz-
nie się obrzęd dożynkowy. Od godzi-
ny 15.30 planowane są występy arty-
styczne zespołów ludowych z naszego 
powiatu. Gwiazdą wieczoru będzie 
zespół disco-polo Iness, który wy-
stąpi o godzinie 20. Godzinę później 
odbędzie się dyskoteka dożynkowa.

07.09 WŁOSZCZOWA

Włoszczowskie Targi 
Runa Leśnego 

7 września o godzinie 14.30 na 
obiektach Powiatowego Centrum Kul-
turalno-Rekreacyjnego we Włoszczo-
wie odbędą się Targi Runa Leśnego. 
Będą występy artystyczne lokalnych 
zespołów, krasocińskiej orkiestry z 
mażoretkami, degustacja potraw, kon-
kursy na najładniejsze stoisko oraz 
potrawę z runa leśnego. Wstęp wolny. 

08.09 RADKÓW

XI Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 

8 września na stadionie sportowym 
w Radkowie odbędą się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych 
(godzina 10) oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych (godzina 14).

12.09 WŁOSZCZOWA

Promocja 22 książki 
Ewy Napory z Kluczyc 

12 września o godzinie 15 w 
sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego odbędzie się pro-
mocja książki Ewy Napory „Ja-
śmina nieokiełznana miłość”.  

„Złote zęby”

Zwycięzca krzyżówki nr 3
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Kiniarze z całej Polski 
przyjeżdżają do Włoszczowy 

W dniach 4-6 września Włosz-
czowa będzie gospodarzem 8. Kon-
ferencji Kin Studyjnych i Lokalnych 
pod hasłem „W kinie – o kinie”. To 
będzie pierwsze takie wydarzenie kul-
turalne w naszym mieście. Do Włosz-
czowy przyjedzie około stu kiniarzy 
oraz - po raz pierwszy - najbardziej 
znaczący dystrybutorzy kinowi w kra-
ju. Dla uczestników konferencji będą 
prezentowane filmy przedpremierowe.

Wydarzenia


