
  

IS
SN

 2
65

7-
69

53

Upalne dożynki 
powiatowe w Lipiu - s. 3 
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Wbili 30 łopat pod budowę 
pierwszego etapu obwodnicy 

12września aż 30 
osób wbijało 
szpadle pod bu-

dowę obwodnicy południo-
wej naszego miasta, rozpo-
czynając symbolicznie tę 
wiekopomną inwestycję. 

Uroczyste wkopanie łopaty miało 
miejsce przy przebudowanej ostatnio 
ulicy Jędrzejowskiej, której remont 
zapoczątkował budowę obwodnicy 

Miesiąc temu mogliśmy obejrzeć 
wizualizację obwodnicy Włosz-

czowy, a w tym numerze jesteśmy już 
świadkami historycznego wbicia łopaty 
pod tę inwestycję. Wbijających szpadel 
„ojców chrzestnych” było aż 30, jednak 
zabrakło najważniejszego, który doprowadził do 
realizacji tego zadania - mowa o byłym marszałku 
Adamie Jarubasie. Ten numer jest wyjątkowy rów-
nież ze względu na wybory parlamentarne - temu 
zagadnieniu poświęcony jest 7-stronicowy dodatek 
wyborczy, gdzie możecie Państwo poznać bliżej 
naszych kandydatów na posłów i senatorów.             

Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Uczestnicy symbolicznego rozpoczęcia budowy pierwszego etapu układu obwodnicowego Włoszczowy.

dokładnie rok temu, 12 września 2018 
roku. Przybyli parlamentarzyści, w 
tym wiceminister sportu Anna Krup-
ka oraz władze wojewódzkie na czele z 
marszałkiem Andrzejem Bętkowskim.

Podkreślano, że to wiekopomna 
chwila dla mieszkańców Włoszczo-
wy, na którą czekali od kilkudziesię-
ciu lat. Wszyscy goście wyrażali zado-
wolenie z budowy obwodnicy, która 
– jak twierdzono – nie tylko popra-
wi bezpieczeństwo wyprowadzając 
ruch tranzytowy z centrum miasta, 

ale również ma przyciągnąć przed-
siębiorców i turystów w nasze strony. 

Obwodnica południowa Włosz-
czowy będzie mieć około 7,5 kilome-
tra długości. Jej budowa pochłonie 
ponad 60 milionów złotych, z czego 
85 procent pokryje Unia Europej-
ska, 22 miliony dołoży województwo 
świętokrzyskie, a ponad 4 miliony 
dofinansowania będzie pochodzić z 
budżetu państwa. Nowa droga wo-
jewódzka ma być gotowa do koń-
ca października przyszłego roku.
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POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Rada Powiatu Włosz-
czowskiego przyjęła 
rezolucję, w której 

sprzeciwia się promowaniu 
osób o odmiennej orienta-
cji seksualnej, to jest lesbi-
jek, gejów, ludzi biseksual-
nych i transpłciowych.

Stanowisko to podjęto na ostatniej 
sesji rady w dniu 16 września. Opo-
zycja była zdzwiona i pytała, co jest 
powodem poddania pod głosowanie 
takiej uchwały.

Nie przypominam sobie, aby na 
terenie naszego miasta, czy powiatu 
odbywały się jakieś marsze równo-
ści. Społeczeństwo naszego kraju jest 
już dość podzielone i moim zdaniem 
nie powinniśmy dokładać cegiełki do 
jeszcze większego i głębszego podzia-
łu. Proponowałbym bardziej podję-
cie rezolucję do ministra zdrowia o 
zwiększenie środków na szpitale po-
wiatowe – mówił radny Jerzy Suliga, 
były starosta włoszczowski.

Też jestem katolikiem, jak więk-
szość tutaj obecnych. Uważam, że 
każdy powinien postępować według 
własnego sumienia. Każdy ma swoje 
życie i według niego postępuje. Jedni 
drugim nie powinni niczego narzu-
cać – dodał radny Leopold Kwapisz.

Większość radnych powiatu 
włoszczowskiego była jednak innego 
zdania. Za rezolucją w sprawie sprze-
ciwu wobec promocji i prób wpro-
wadzania ideologii LGBT w życiu 
publicznym zagłosowało ostatecznie 
11 radnych, a 6 wstrzymało się od 
głosu.

Rafał Banaszek

Rada Powiatu sprzeciwia się ideologii 
LGBT. Podjęła specjalną rezolucję

Nasz powiat ma ciekawą ofertę 
dla studentów medycyny
Rafał Banaszek

Zarząd Powiatu Włosz-
czowskiego zachęca 

studentów kształcących 
się na kierunkach lekar-

skich do składania wnio-
sków o przyznanie stypen-
dium w kwocie 2 tysięcy 
złotych brutto na miesiąc. 

„
Nikt tutaj nie mówi o jakiejś dyskrymina-

cji. Chcemy bronić porządku i ładu społecz-
nego, a przede wszystkim wartości chrze-
ścijańskich.  To nie jest dla mnie miłe, gdy 

oglądam, jak jest przedstawiany krzyż, wy-
śmiewana eucharystia, msza święta. „

Łukasz 
Karpiński

Pomysł ten narodził się jeszcze w 
ubiegłej kadencji Rady Powiatu – z 
propozycją takiego wsparcia finanso-
wego wyszli wówczas radni opozycyjni 
z Prawa i Sprawiedliwości, którzy obec-
nie rządzą powiatem. Chcieli w ten spo-
sób zachęcić i ściągnąć młodych lekarzy 
do włoszczowskiego szpitala, żeby tutaj 
podjęli pracę i zostali na stałe. Póki co, 
nikt jeszcze nie skorzystał z tej oferty.   
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POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Upalne dożynki powiatu w Lipiu. 
Wieniec z Moskorzewa najlepszy 

Wieniec Stowarzy-
szenia Wielu Po-
koleń Jesteśmy 

Solą Tej Ziemi z Moskorze-
wa wygrał na powiatowym 
święcie plonów w Lipiu. 

W upalną niedzielę, 1 września na 
obiekcie sportowym w Lipiu koło Kra-
socina odbyły się największe w tym 
roku dożynki na ziemi włoszczowskiej 
– świętowali rolnicy z całego powiatu. 
Przybyły tłumy ludzi.

Część oficjalną poprzedziła msza 
święta dziękczynna w krasocińskim 
kościele. Następnie długi, barwny 
korowód złożony z 26 wieńców udał 
się na obiekt sportowy do sąsiedniej 
miejscowości Lipie.

Na początku krótki występ dali 
gospodarze – Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Krasocina wraz z grupą tanecz-
ną Aplauz. Następnie przystąpiono do 
ceremonii ośpiewania i przekazania 
sześciu wieńców dożynkowych włoda-
rzom gmin i powiatu.

Po tym obrzędzie starostowie do-
żynek – Bożena Bomba z Łachowa i 
Rafał Lichosik z Chotowa przekazali 
władzom powiatu i gminy Krasocin 
bochen chleba. W zamian gospodarze 
dożynek wreczyli starostom vouchery 
o wartości 300 złotych każdy.

Podczas imprezy ogłoszono wyniki 
konkursu Piękna i bezpieczna zagro-
da – przyjazna środowisku. Wygrało 
gospodarstwo Klaudii Oracz z Olesz-
na. Dziewięciu rolnikom wręczono 
odznaki honorowe Zasłużony dla 

Rafał Banaszek

Gospodarze imprezy ze starostami dożynkowymi: (od lewej) Bogdan Bukowski, Dariusz 
Czechowski, Ireneusz Gliściński, Bożena Bomba, Rafał Lichosik i Zbigniew Matyśkiewicz. 

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Tłumy osób odwiedziły 1 września powiatowe święto plonów w Lipiu. Pogoda dopisała.

© Rafał Banaszek© Rafał Banaszek

Ten wieniec z Moskorzewa został wybra-
ny najładniejszym w całym powiecie. 

Łukasz Karpiński z radnym Krasocina 
Markiem Wójcikiem przy młockarni.

rolnictwa. Przekazano też dyplomy i 
puchary laureatom plebiscytu Świę-
tokrzyski rolnik roku 2019. Otrzymali 
je Stanisław Wojciechowski z Kompa-
rzowa i Adam Świtała z Knapówki.

Punktem kulminacyjnym był wy-
bór najładniejszego wieńca dożynek 
powiatowych 2019. Pierwsze miejsce i 
nagrodę w wysokości 700 złotych zdo-
było dzieło Stowarzyszenia Wielu Po-
koleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi z Mo-
skorzewa. Wszystkie pozostałe grupy 
wieńcowe otrzymały po 300 złotych 

za udział w konkursie. Identyczne 
czeki za wieńce wręczył wójt Krasoci-
na dla przedstawicieli swoich sołectw. 

Po części oficjalnej rozpoczął się 
blok artystyczny, podczas którego 
wystąpiły lokalne zespoły ludowe. 
Gwiazdą wieczoru był zespół disco-
-polo Iness. Dożynki powiatowe 2019 
zakończyła dyskoteka pod gwiazdami. 
Specjalną atrakcją powiatowego świę-
ta rolników był pokaz zmłócenia zbo-
ża dawną młockarnią w wykonaniu 
mieszkańców Dąbrówek.
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REKLAMA

REKLAMA
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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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„Apeluję do wszystkich 
środowisk politycznych: 

niech wieś nie będzie 
kartą przetargową 

w drodze do kariery 
politycznej!”

GMINA WŁOSZCZOWA

Rafał Banaszek

Rekordową liczbę 
18 wieńców można 
było podziwiać na 

gminnym święcie plonów 
w Woli Wiśniowej. Wygra-
ło sołectwo Jeżowice. 

25 sierpnia odbyły się piąte dożyn-
ki gminy Włoszczowa. W tym roku w 
Woli Wiśniowej. Dopisała słoneczna 
pogoda i tłumy mieszkańców. Funkcję 
starostów pełnili Beata Suliga i Mar-
cin Ślęzak. 

Pierwsza część głównych uroczy-
stości rozpoczęła się od mszy świętej, 
której przewodniczył ksiądz kano-
nik Leszek Dziwosz z Włoszczowy. Po 

Wszystkie delegacje wieńcowe z gminy Włoszczowa otrzymały bony od władz w wysokości od 400 do 1000 złotych.

Najładniejszy wieniec z Jeżowic. 
Piąte dożynki w Woli         Wiśniowej

wspólnej modlitwie przyszedł czas na 
dożynkowy obrzęd.

Na tegoroczne gminne święto plo-
nów przygotowano rekordową liczbę 
18 wieńców, które poszczególne dele-
gacje sołeckie ośpiewały i przekazały 
władzom gminy w osobach burmi-
strza Grzegorza Dziubka i przewod-
niczącego Rady Miejskiej Grzegorza 
Dudkiewicza.

Podczas imprezy rozstrzygnięto 
tradycyjny konkurs na najładniejszy 
wieniec. Wygrało dzieło sołectwa Jeżo-
wice, które otrzymało w nagrodę czek 
na 1000 złotych. Drugie miejsce zdobył 
wieniec z Konieczna (w nagrodę dostał 
800 złotych), a trzecie Motyczno (czek 
na 600 złotych). Pozostałe delegacje 

wieńcowe nagrodzono czekami po 400 
złotych za udział w konkursie.

Na dożynkach gminy Włoszczowa 
nie mogło też zabraknąć popularnego 
turnieju sołectw o puchar burmistrza. 
W tym roku najlepsze okazało się Mo-
tyczno, które w nagrodę otrzymało 600 
złotych. Drugie miejsce zajęło sołectwo 
Czarnca (nagroda - 500 złotych), a 
trzecia Wola Wiśniowa (400 złotych).

Po obrzędzie scenę przejęli lokalni 
artyści, wśród nich Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Włoszczowy, orkiestra 
z Konieczna oraz kabaret z Bebelna. 
Na zakończenie odbyła się dożynkowa 
zabawa w rytmach ludowych kapel. 
Uroczystość prowadzili Jolanta Tyjas i 
Jarosław Ratusznik.

Ten wieniec sołectwa Jeżowice wygrał konkurs w gminie Włoszczowa. Prezentują go bur-
mistrz Grzegorz Dziubek z przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Dudkiewiczem. 

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz 
Dziubek z bochnem chleba.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek
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Kierownik Muzy Grzegorz Krzywonos 
został Kiniarzem Roku 2019
Rafał Banaszek

Grzegorz Krzywo-
nos został wybrany 
Kiniarzem Roku 

przez Sieć Kin Studyjnych 
i Lokalnych. To najwięk-
sze jego osiągniecie w 
20-letniej karierze.

Dyplom i statuetkę kierownik kina 
Muza odebrał 4 września podczas in-
auguracji VIII Konferencji Kin Stu-
dyjnych i Lokalnych pod hasłem „W 
kinie – o kinie”, która po raz pierwszy 
w historii odbyła się we Włoszczowie. 

Do naszego miasta zjechało na 
trzy dni ponad 100 kiniarzy oraz po 
raz pierwszy również najbardziej zna-
czący dystrybutorzy kinowi w kraju. 
To było jedno z największych wyda-
rzeń w branży kinowej w Polsce. 

Nagrodę Kiniarz Zasłużony, w 
imieniu swojego 90-letniego dziad-
ka, odebrał wicewojewoda Bartłomiej 

Grzegorz Krzywonos z dyplomem 
i statuetką Kiniarza Roku 2019.

© Rafał Banaszek

Sylwester
Kowalski

„
Robienie kina 

w tak małym mie-
ście, jak Włosz-

czowa, to nie jest 
prosta sprawa. 

Grzegorz pokazał 
klasę. „

Dorywalski. Co ciekawe, Grzegorz 
Krzywonos swoją przygodę z kinem 
zaczynał blisko 20 lat temu właśnie 
u boku Ryszarda Dorywalskiego, by-
łego kinooperatora w dawnym kinie 
Gdańsk we Włoszczowie.

To nie pierwsze wyróżnienie dla 
kierownika włoszczowskiej Muzy. 
W grudniu 2018 roku, na 46. Forum 
Wokół Kina we Wrocławiu Grzegorz 
Krzywonos został uhonorowany ty-
tułem Honorowego Tytana Pracy za 

wybitne zasługi w zakresie edukacji 
promocji filmowej w ramach Ogól-
nopolskiego Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej Kino-
Szkoła. 

Miało to miejsce już na pierwszym 
inauguracyjnym spotkaniu kiniarzy 
zasiadających w nowej Radzie Sieci 
Kin Studyjnych i Lokalnych, do której 
pan Grzegorz został zaproszony. Ta 
nominacja była ukoronowanie jego 
20-letniej pracy w branży. 

Kobieca Drużyna Pożar-
nicza z Łachowa zajęła 

9 miejsce w musztrze oraz 8 
w ćwiczeniu bojowym i szta-
fecie podczas Krajowych 
Zawodów Sportowo-Pożar-

Rafał Banaszek

niczych Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, które odbyły 
się pod koniec sierpnia w 
Polanicy-Zdroju. To były 
najważniejsze zawody dla 
strażaków ochotników. 

Druhny z Łachowa w pierwszej 
dziesiątce drużyn kobiecych w kraju

© archiwum OSP Łachów

Kobieca Drużyna Pożarnicza z Łachowa reprezentowała nasze województwo.

W rywalizacji wzięło udział 19 
kobiecych drużyn z całego kra-
ju. Województwo świętokrzyskie 
reprezentowała KDP z Łachowa. 
Druhny z gminy Włoszczowa, co 
ciekawe, ustanowiły nowy rekord 
w „bojówce”, uzyskując czas 40,14 
sekundy.

Swoją wysoką formę drużyna 
kobieca z Łachowa potwierdziła 8 
września na 11. Powiatowych Za-
wodach Sportowo-Pożarniczych w 
Radkowie, gdzie zdeklasowała ry-
walki, zdobywając pierwsze miej-
sce. Męska Drużyna Pożarnicza z 
Łachowa wywalczyła drugie miej-
sce w powiecie.

Dziewczyny z Łachowa imponują nie tylko 
w sportach pożarniczych, ale też urodą. 

© archiwum OSP Łachów
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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

6 września Gminna Bi-
blioteka Publiczna w 

Krasocinie już po raz szó-
sty włączyła się w akcję 
Narodowego czytania, 
zainaugurowaną przez 
parę prezydencką. 

Spotkanie odbyło się w wyjąt-
kowej scenerii - przy grocie Naj-
świętszej Maryi Panny w cen-
trum miejscowości. Gościem 
specjalnym spotkania literackie-
go była pisarka Monika Sawicka. 

Mieszkańcy gminy na cze-
le z wójtem Ireneuszem Gliściń-
skim czytali w plenerze frag-
menty noweli „Dobra pani” Elizy 
Orzeszkowej. Na koniec odbyło 
się spotkanie autorskie z pisarką. 

Rafał Banaszek

Blisko 100 mieszkanek gminy Krasocin 
skorzystało z bezpłatnych badań
Rafał Banaszek

96 badań wykonano 
w Krasocinie w ra-
mach akcji „War-

to się badać”, zorganizowanej 
pod kątem profilaktyki raka 
piersi i szyjki macicy. 

W dniach 26-28 sierpnia przy Ośrodku 
Zdrowia w Krasocinie lekarze  Świętokrzy-
skiego Centrum Onkologii z Kielc prze-
prowadzili profilaktyczne badania mam-
mograficzne i cytologiczne. Łącznie przez 
dwa dni wykonano 96 badań (47 mam-
mograficznych i 49 cytologicznych). Ak-
cję, jak co roku, wsparła gmina Krasocin. 

Cytomammobus Świętokrzyskiego Cen-
trum Onkologii z Kielc (fot. UG Krasocin). 

Akcję Narodowe czytanie 
zorganizowała Gminna Biblio-
teka Publiczna. Dyrektor pla-
cówki Magdalena Kowalczyk, w 
podziękowaniu za udział w spo-
tkaniu, wręczyła wszystkim obec-
nym egzemplarze noweli „Dobra 
pani” z pamiątkową pieczęcią 
od Kancelarii Prezydenta RP.

„Dobra pani” przy grocie maryjnej. 
Narodowe czytanie w plenerze

„
Dziękujemy 

wszystkim pa-
niom, które sko-

rzystały z tych 
profesjonalnych 

badań. „

Ireneusz
Gliściński

Pragnąc zachęcić mieszkanki gminy 
do udziału w tej akcji Świętokrzyskie 
Centrum Onkologii wraz z gminą Kraso-
cin ufundowało nagrodę główną o war-
tości 2 tysięcy złotych oraz 20 innych na-
gród rzeczowych po 200 złotych każda. 

Losowanie 21 numerów spośród 
86 przebadanych pań odbyło się 16 
września w bibliotece. Wylosowane 
numery zostały przesłane do Centrum 
Onkologii. Wręczenie nagród odbę-
dzie się 21 października w bibliotece. 

Była to już trzecia edycja projektu. 
Warto przypomnieć, że trzy lata temu 
wykonano 58 badań, dwa lata temu - 
76, w ubiegłym roku - 137.

© Biblioteka Krasocin

Uczestnicy akcji Narodowe czytanie przy grocie                   maryjnej w Krasocinie.

Wójt Krasocina Ireneusz Gliściński czyta frag-
ment noweli „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej. 

Wójt Ireneusz Gliściński podpisał umowę z 
marszałkiem Andrzejem Bętkowskim. 

© Urząd Marszałkowski Kielce 

Umowa na remont 
oświetlenia podpisana

18  września władze gmi-
ny Krasocin podpisały 

z zarządem województwa 
świętokrzyskiego umowę na 
dofinansowanie projektu 
kompleksowej modernizacji 
oświetlenia ulicznego. 

W sumie zamontowanych zostanie 
2087 opraw o mocy od 45 do 110 watów 
oraz wybudowane dwie latarnie solarne 
zasilane z odnawialnych źródeł energii. 
Dzięki wymianie starego oświetlenia na 
ledowe gmina Krasocin chce uzyskać 
oszczędności w zużyciu energii elek-
trycznej na poziomie ponad 400 mega-
watogodzin w ciągu roku. Przedsięwzię-
cie pochłonie ponad 2,3 miliona złotych, 
w tym dotacja unijna wyniesie blisko 
2 miliony (85 procent). To najwięk-
sza tegoroczna inwestycja w gminie.

Rafał Banaszek
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GMINA KRASOCIN

Po starych huśtawkach w Lipiu nie ma już śladu. Powstaje tutaj nowoczesna siłownia. 

W Czostkowie, 
Olesznie, Bry-
gidowie, Lipiu i 

Ostrowie powstanie nieba-
wem pięć nowoczesnych 
siłowni napowietrznych.

W Czostkowie i Olesznie siłow-
nie zostaną wybudowane w ramach 
projektu szkolnego. Łączny koszt ich 
budowy to 175 tysięcy złotych, z cze-
go dofinansowanie z budżetu państwa 
wyniesie około 80 procent.

Z kolei w ramach tak zwanych 
Otwartych Stref Aktywności trzy ko-
lejne siłownie zewnętrzne powstają 
w Brygidowie, Lipiu i Ostrowie. Będą 
kosztować w sumie ponad 300 tysięcy 

Rafał Banaszek

W gminie Krasocin powstanie pięć 
kolejnych siłowni zewnętrznych

© Rafał Banaszek

Dwa kolejne rowery od Polskiego 
Czerwonego Krzyża dla dzieci

Rafał Banaszek

Dwoje dzieci z gminy 
Krasocin otrzymało 

specjalistyczne rowery 
trójkołowe, które podaro-
wał im świętokrzyski od-
dział okręgowy Polskiego 

Gmina Krasocin urucho-
miła darmową aplikację 

na smartfony o nazwie „My 
Local News”, która umoż-
liwi administracji lokalnej 
dotarcie do mieszkańców z 
istotnymi dla nich informa-
cjami. 

Dzięki tej aplikacji dowiemy się na 
przykład o wydarzeniach kulturalnych, 
gospodarce komunalnej, to jest wywozie 
śmieci, sprawach podatkowych, spotka-
niach w sołectwach oraz zagrożeniach 
(wyłączenie prądu, czy skażenie wody). 

złotych. Gmina Krasocin pozyskała po 
25 tysięcy dotacji na te inwestycje ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej.

Warto przypomnieć, że będą to ko-
lejne siłownie napowietrzne w gminie 
Krasocin po Bukowie, Mieczynie, Kra-
socinie i Skorkowie.

© Urząd Gminy Krasocin
„

Cieszę się, że po 
raz kolejny otrzy-

maliśmy wsparcie 
z Polskiego Czer-

wonego Krzyża 
w postaci sprzętu 

rehabilitacyjnego. „

Ireneusz
Gliściński

Czerwonego Krzyża. W 
przekazaniu uczestniczył 
też wójt gminy.

Już od kilku lat, dzięki stara-
niom pracowników gminy Kraso-
cin, osoby niepełnosprawne otrzy-
mują sprzęt, który pomaga im nie 
tylko w codziennym funkcjono-
waniu, ale również rehabilitacji.

Specjalistyczne rowery zawsze 
trafiają do osób najbardziej potrze-
bujących, wybranych w drodze wy-
wiadu środowiskowego - informują 
pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Krasocinie. W tym 
roku otrzymali je Klaudia i Wojtek. 

Wójt Ireneusz Gliściński z Wojtkiem, który 
otrzymał specjalistyczny rower od PCK. 

Newsy z Krasocina. 
Aplikacja na telefony

Rafał Banaszek
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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
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GMINA KLUCZEWSKO

400 worków śmieci 
zebrało do tej 

pory 470 mieszkańców 15 
sołectw, które zaangażowały 
się w akcję proekologiczną 
„Tu mieszkam, tu sprzątam 
2019”. 

Będą chodniki przy drodze 
wojewódzkiej w gminie Kluczewsko
Rafał Banaszek

Dzięki zabiegom 
wicewojewody 
świętokrzyskie-

go przy drodze woje-
wódzkiej 742 w trzech 
miejscowościach gminy 
Kluczewsko powstanie 
chodnik o łącznej długo-
ści ponad 2 kilometrów. 
Budowa rozpocznie się 
w tym roku i zakończy w 
przyszłym.

Jak podkreśla wójt gminy Klu-
czewsko Rafał Pałka, bardzo pomógł 
w tej inwestycji wicewojewoda Bar-
tłomiej Dorywalski, który 12 lipca 
spotkał się w tej sprawie z członkami 
Zarządu Województwa - Mariuszem 
Goskiem, nadzorującym Świętokrzy-
ski Zarząd Dróg oraz Markiem Jońcą. 

Na posiedzeniu Zarządu Woje-
wództwa podjęto już uchwałę w tym 
temacie. Na najbliższej sesji sejmi-
ku planowane są zmiany w budżecie 
województwa dotyczące zabezpie-

Wielkie porządki w sołectwach

Rafał Banaszek Celem przedsięwzięcia realizowanego 
w ramach zadania publicznego Ekologia i 
ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzic-
twa przyrodniczego jest przeprowadzenie 
akcji sprzątania terenów zielonych gminy 
Kluczewsko, propagowanie zasad segrega-
cji odpadów oraz dbania o środowisko. 

Zadanie rozpoczęło się w sierpniu 
i zakończy w październiku. Uczestni-

czą w nim chętne osoby ze zgłoszonych 
do projektu sołectw. Na zakończenie 
wspólnych działań odbywają się spotka-
nia integracyjne. 

W tegorocznej edycji sprzątanie 
mają już za sobą sołectwa: Bobrowni-
ki, Bobrowska Wola, Boża Wola, Brze-
ście,Ciemiętniki, Dobromierz, Jeżowiec, 
Kluczewsko, Kolonia Bobrowska Wola, 
Kolonia Pilczyca, Miedziana Góra, Pil-
czyca, Praczka, Rączki i Zalesie. 

W akcji wzięło udział łącznie 470 
osób, które zgromadziły 400 worków 
śmieci. Sołectwa Bobrowska Wola i Ko-
lonia Bobrowska Wola dodatkowo zli-
kwidowały dwa dzikie wysypiska śmieci.

Projekt „Tu mieszkam, tu sprzątam 
2019” realizowany jest przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Gminy Kluczewsko Od 
pomysłu do działania w pratnerstwie z 
Gminą Kluczewsko, Komunalno-Usłu-
gowym Zakładem Gospodarczym, 
Nadleśnictwem Przedbórz, Przedbor-
skim Parkiem Krajobrazowym oraz 
sołtysami i radami sołeckimi.

Wielkie porządki w sołectwie Rączki. W akcję zaangażowało się sporo dzieci.

© Urząd Gminy Kluczewsko

Wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski z wójtem Rafałem Pałką przy drodze 742 w 
Kluczewsku; na małym zdjęciu: wicewojewoda z członkami Zarządu Województwa. 

czenia środków finansowych w wy-
sokości 50 procent na budowę chod-
ników w ciągu drogi wojewódzkiej 
742 w miejscowościach: Kluczew-
sko, Brzeście i Stanowiska.

W Kluczewsku powstanie ciąg pie-
szy o długości 485 metrów, w Brze-
ściu 350 metrów oraz 1170 metrów 
w Stanowiskach. Budowa chodników 
planowana jest na lata 2019-2020.

Gmina Kluczewsko, jak informu-
je Rafał Pałka, od kilku lat zabiegała 
o realizację tej inwestycji. W czerwcu 
tego roku Rada Gminy podjęła uchwa-
łę dotyczącą pomocy finansowej dla 
województwa świętokrzyskiego, za-
bezpieczając w budżecie gminy 300 
tysięcy złotych w bieżącym roku oraz 
500 tysięcy w przyszłym, co stanowi 
50 procent wartości całej inwestycji.

© Urząd Gminy Kluczewsko
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GMINA KLUCZEWSKO

Ochotnicza Straż Po-
żarna z Januszewic 
wygrała w dwóch 

kategoriach gminne zawo-
dy sportowo-pożarnicze w 
Kluczewsku. Sukces odnio-
sła również na zawodach 
powiatowych w Radkowie. 

W gminnym turnieju wzięło udział 
osiem drużyn męskich: Ciemiętni-
ki, Dobromierz, Januszewice, Klu-
czewsko, Łapczyna Wola, Pilczyca, 
Rzewuszyce i Stanowiska oraz trzy 
kobiece drużyny pożarnicze (Do-
bromierz, Januszewice i Pilczyca). 

Zespoły rywalizowały ze sobą w 
dwóch konkurencjach: sztafecie po-
żarniczej z przeszkodami oraz ćwicze-
niu bojowym. Wielki sukces odniosła 
jednostka z Januszewic, która wygrała 
zarówno w grupie męskiej jak i ko-
biecej. Drudzy byli druhowie z Pilczy-
cy, a trzeci gospodarze z Kluczewska.

Zwycięskie drużyny otrzymały dy-
plomy, nagrody rzeczowe oraz bony 
pieniężne o wartości 500 złotych (grupy 
męskie) i 300 złotych (kobiece). Wręcza-
ły je władze samorządowe powiatu, gmi-
ny oraz przedstawiciele straży pożarnej. 

Rafał Banaszek

Zwycięska drużyna męska OSP Januszewice z organizatorami.

Strażacy z Januszewic najlepsi w gminie 
Kluczewsko oraz w czołówce powiatu 

Uczestnicy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych na stadionie sportowym w Kluczewsku z organizatorami. 

Najlepsza w gminie Kobieca Drużyna Pożarnicza z Januszewic z organizatorami.

Puchar za najlepszy wynik w ćwi-
czeniu bojowym ufundował wice-
wojewoda świętokrzyski Bartłomiej 
Dorywalski. Sponsorami imprezy stra-
żackiej byli gmina Kluczewsko oraz 
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie. 
Warto dodać, że za aktywną działalność 

i zasługi dla pożarnictwa uhonorowano 
medalami i odznakami 10 strażaków.

Warto nadmienić, że 8 września 
podczas 11. Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych w Radkowie 
męska drużyna OSP Januszewice zaję-
ła trzecie miejsce, a kobieca była druga.

Sukces orkiestry z Dobromierza
Rafał Banaszek

Gminna Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Dobromie-
rza zajęła trzecie miejsce na 
XX Wojewódzkim Przeglą-

dzie Orkiestr Dętych w Bu-
sku Zdroju. Bezkonkurencyj-
ni byli muzycy z Krasocina.

W wydarzeniu wzięło udział sześć 
orkiestr dętych: Daleszyce, Pińczów, 
Wiślica, Dobromierz, Krasocin i 
Oleszno. MOD Krasocin i Dobro-
mierz otrzymali przepustkę na kolej-
ny, regionalny przegląd orkiestr OSP.   

Młodzieżowa Orkiestra dęta z Dobromierza. 

© Urząd Gminy Kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko
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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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REKLAMA

REKLAMA
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GMINA SECEMIN

Secemin i Zwlecza połączone 
wodociągiem. Koniec problemów

Gmina Secemin oddała 
do użytku łącznik wo-
dociągowy z Secemina 

do Zwleczy. Dzięki tej inwe-
stycji będzie można tłoczyć 
wodę z alternatywnego ujęcia 
i mieszkańcy nie będą pozba-
wieni wody przez kilka dni.

Rafał Banaszek

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski z pre-
zesem WZWiK Pawłem Strączyńskim.

Wieniec wykonany 
przez sołectwo Sece-

min zajął pierwsze miejsce 
podczas gminnych dożynek 
w Wałkonowach Dolnych. 

Secemińskie dożynki rozpoczęły się 
mszą świętą koncelebrowaną w miejsco-
wej kaplicy, którą sprawowało czterech 
księży na czele z proboszczem parafii 
Czarnca, księdzem Wiesławem Balcem. 

Rafał Banaszek

„
Dzięki połącze-

niu tych wodocią-
gów, w przypadku 
wystąpienia awa-
rii lub zanieczysz-

czenia ujęcia w 
Kuczkowie, nowo 
wybudowany wo-

dociąg zapewni 
dostęp wody ze 

studni w Secemi-
nie. „

Tadeusz
Piekarski

Władze samorządowe gminy Secemin odbierają wieniec od zespołu ludowego Złoty Kłos.
© Urząd Gminy Secemin

Wieniec z Secemina najładniejszy 
na dożynkach w Wałkonowach

Następnie korowód dożynkowy 
ze śpiewem na ustach wyruszył ude-
korowaną ulicą  na plac przy remizie 
strażackiej. Tutaj odbyła się część ob-
rzędowa święta rolników. Starostowie 
dożynkowi - sołtys Krzepina Małgorza-
ta Żesławska oraz Leszek Grzybek z Li-
pin wręczyli chleb gospodarzowi gminy 
- wójtowi Tadeuszowi Piekarskiemu. 

Kolejnym punktem obchodów świę-
ta plonów było przekazanie wieńców 
dożynkowych na ręce władz samorzą-

dowych. Wieńce przygotowały sołectwa: 
Brzozowa, Psary, Secemin, Wałkono-
wy Dolne i Górne oraz Żelisławiczki.  

Przy okazji rozstrzygnięto kon-
kurs na najpiękniejszy wieniec. 
Wygrało dzieło sołectwa Secemin, 
którego twórcy otrzymali w nagro-
dę bon pieniężny o wartości 400 
złotych. Również pozostałe wieńce 
zostały docenione – ich wykonaw-
cy dostali po 300 złotych za udział.

Po części obrzędowej rozpoczęła 
się część artystyczna, podczas której 
wystąpiły lokalne zespoły ludowe: 
Cyraneczka z Psar, Złoty Kłos z Sece-
mina oraz Brzozowianki z Brzozowy. 
W występie solowym zaprezentowa-
ła się Krystyna Jarocka z Sosnowca.

Gwiazdą secemińskich dożynek był 
zespół disco polo Goran z Radomia. Po 
tym koncercie rozpoczęła się dysko-
teka pod gwiazdami, którą poprowa-
dził didżej Mikołaj z gminy Secemin.

Dodatkowymi atrakcjami były 
darmowy plac zabaw dla dzieci oraz 
loteria fantowa przygotowana rzez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Spinacz 
z Secemina, gdzie główną nagrodą 
był wielofunkcyjny robot kuchenny.

© Rafał Banaszek

W tym celu powstało około 1,7 ki-
lometra sieci. Wodociąg wykonano 
metodą tak zwanego przewiertu ste-
rowanego, dzięki czemu nie było po-
trzeby prowadzenia wykopów, jak ma 
to miejsce przy tego typu inwestycjach. 

Odbiór końcowy i przekazanie do 
eksploatacji wodociągu odbyło się 10 
września. Gmina przeznaczyła na to 
zadanie ponad 220 tysięcy złotych z 
własnego budżetu. 

Ta inwestycja ma rozwiązać pro-
blemy z wodą w gminie Secemin, które 
zdarzały się w latach poprzednich. Nie-
jednokrotnie, że na skutek wystąpienia 
bakterii coli w studni w Kuczkowie, 13 
okolicznych miejscowości nie miało bie-
żącej wody nawet przez dwa tygodnie. 

To była bardzo potrzebna inwesty-
cja z punktu widzenia bezpieczeństwa 
mieszkańców południowej części gmi-
ny Secemin, którzy byli zaopatrywani 
w wodę z ujęcia w Kuczkowie, gdzie 
niejednokrotnie dochodziło do skaże-

nia wody i długotrwałych przerw w 
jej dostawie z wodociągu publicznego 
– podkreśla Paweł Strączyński, prezes 
Włoszczowskiego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji, który eksploatuje 
sieć wodociągową w gminie Secemin.
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GMINA MOSKORZEW

Chlewice pierwsze zorganizowały 
dożynki w naszym powiecie

Przewodniczący rady Sebastian Kosowski i wójt Andrzej Walasek z bochnem chleba.

Rafał Banaszek

7 września na placu szkol-
nym w Moskorzewie 

odbył się Festiwal przedsię-
biorczości – pierwsza taka 
impreza w powiecie włosz-
czowskim. 

Wzięło w niej udział kilkanaście 
firm z terenu gminy, które promowały 
swoje produkty i usługi. Dla wystaw-

Rafał Banaszek

24 sierpnia w par-
ku w Chlewi-
cach odbyło się 

pierwsze w tym roku w 
powiecie włoszczowskim 
gminne święto plonów. 

Zaczęło się od barwnego korowo-
du z trzema wieńcami, który przeszedł 
drogą krajową 78 spod Gminnego 
Ośrodka Kultury do parku. Prowadził 
go jadący na klaczy Margaretta rolnik 
Grzegorz Siemiński. Starostowie do-
żynkowi – Edyta Zmorzyńska i Nor-
bert Kuleta jechali bryczką. 

W chlewickim parku mszę święta 
polową w intencji rolników odprawi-
li w koncelebrze proboszcz Chlewic 
Grzegorz Kowalik z proboszczem pa-
rafii Moskorzew Zbigniewem Chłostą.

Po nabożeństwie dziękczynnym 
odbył się tradycyjny obrzęd dożynko-
wy, czyli przekazanie przez starostów 
bochna chleba włodarzom gminy oraz 
ośpiewanie i wręczenie wieńców, któ-

© Rafał Banaszek

re przygotowali: zespół ludowy Mo-
skorzewianie, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Tarnawej Góry oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Chlewicach. 

Chleb i wieńce dożynkowe ode-
brali przedstawiciele gminy Mosko-
rzew w osobach wójta Andrzeja Wa-
laska oraz przewodniczącego rady 
Sebastiana Kosowskiego.  

Po części oficjalnej odbył się festyn 
dla mieszkańców. Były występy arty-
styczne, gry, konkursy i zabawy, weso-
łe miasteczko dla dzieci, gastronomia 
i ogródki piwne. Gwiazdą wieczoru 
był zespół disco polo Ego. Dożynki 
moskorzewskie zakończyła zabawa 
taneczna pod gołym niebem z grupą 
Sextreme.

Jedno z wyróżnionych stoisk Ochotniczej Straży Pożarnej w Moskorzewie.

Festiwal przedsiębiorczości 

© Zbigniew Krzysiek

ców zorganizowano konkurs na naj-
lepszą reklamę. 

Wyróżniono pięciu wystawców: Auto-
-Komis Łukasza Czajkowskiego z Chlewic, 
Naukę Jazdy Rafała Bielaka z Przybyszo-
wa, firmę budowlaną Łukasza Koprow-
skiego z Chlewic, a także Koło Gospodyń 
Wiejskich z Tarnawej Góry oraz Ochotni-
czą Straż Pożarną z Moskorzewa. Wyróż-
nieni otrzymali wartościowe nagrody rze-
czowe w postaci sprzętu AGD.

Organizatorzy nie zapomnieli rów-
nież o dzieciach, dla których przygoto-
wano konkurs ze znajomości przedsię-
biorczości. Uczestnicy otrzymali plecaki 
szkolne wraz z wyposażeniem i sprzę-
tem sportowym.

Podczas imprezy plenerowej nie za-
brakło też występów artystycznych w 
wykonaniu między innymi Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Tarnawej Góry, zespołu 
ludowego Moskorzewianie oraz grupy 
rockowej F-Band z Włoszczowy.

Niespodzianką muzyczną był kon-
cert dawnej włoszczowskiej grupy Wert, 
która po 37 latach zagrała jak za daw-
nych lat w składzie: Zbigniew Krzysiek, 
Artur Frączek, Grzegorz Marcinkowski i 
Marcin Korpus.

Gwiazdą moskorzewskiego festiwa-
lu był zespół disco-polo Toporki z Kra-
kowa. Impreza zakończyła się zabawą 
taneczną z grupą Sextreme z Zawiercia.

Festiwal zorganizowało miejscowe 
stowarzyszenie wędkarskie Karpik oraz 
Wiejskie Centrum Kulturalno-Tury-
styczne w Moskorzewie i Gminny Ośro-
dek Kultury w Chlewicach.
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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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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

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

REKLAMA

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
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FIRMA POSZUKUJE GRUNTÓW DO DZIERŻAWY 
POD FARMY FOTOWOLTAICZNE!!! 
ZARABIAJ NA SWOIM GRUNCIE!!! 

Wymagania względem gruntu: 
- minimalna powierzchnia 1,5 ha, teren równy, niezalesiony, niezacieniony, 
- 4,5,6 klasa gruntu, 
- brak Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego lub uwzględniający PV 
- linia średniego napięcia w bliskiej okolicy działki, dostęp do drogi, 
- działka położona poza obszarami chronionymi. 

Oferujemy atrakcyjne stawki dzierżawy od 6 tys/ ha/ rok oraz umowę na uczciwych 
warunkach, zabezpieczającą interesy właściciela 
 
Kontakt 666 194 094, 666 400 180, lub poprzez stronę www.arenella.pl 

Zachęcamy również do kontaktu osoby zainteresowane własną przydomową elektrownią fotowoltaiczną 

i darmowym prądem ze Słońca. 

 

REKLAMA REKLAMA

tel. 518 518 700, 602 765 739
Chlewice, ul. Źródłowa 2
www.auto-komis-chlewice.otomoto.pl

skup 
- sprzedaż 
- zamiana

około 

50 aut
w ofercie Samochody 

z gwarancją

REKLAMA REKLAMA
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DODATEK WYBORCZY

Rafał Banaszek

Sześciu kandydatów na posłów 
z powiatu włoszczowskiego

Sześć osób z naszego 
powiatu powalczy 13 
października o mandat 

posła na Sejm. Poznajcie ich.
Są to: Artur Konarski z Jadwigowa i 

Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy (Pra-
wo i Sprawiedliwość), Gabriela Pustuł z 
Chlewic (Koalicja Obywatelska), Jolanta 
Tyjas z Nieznanowic (Polskie Stronnictwo 
Ludowe - Koalicja Polska), Robert Jurek 
z Konieczna (Lewica) oraz Dominik Czaj 
z Krasocina (Koalicja Bezpartyjni i Sa-
morządowcy). Na senatora, jako jedyny z 
naszego powiatu, miał startować Krzysztof 
Malinowski z Konieczna (SLD), jednak w 
wyniku porozumienia pomiędzy PO, PSL 
i SLD (tak zwany pakt senacki), Sojusz 
Lewicy Demokratycznej nie wystawił osta-
tecznie swojego kandydata.  

REKLAMA

Bartłomiej 
Dorywalski

Ma 40 lat. Wykształcenie 
wyższe – doktor nauk prawnych.          
Mieszka we Włoszczowie. Kawaler. 
Wicewojewoda świętokrzyski, 
nauczyciel akademicki. Członek  
Prawa i Sprawiedliwości. 

Jolanta 
Tyjas

Ma 50 lat. Wykształcenie wyższe. 
Mieszka w Nieznanowicach. Matka 
dwóch córek. Dyrektor Powiatowego 
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego 
we Włoszczowie. Radna Sejmiku 
Województwa. Nie należy do  partii 
politycznej.  

Gabriela
Pustuł

Ma 22 lata. Pochodzi z Chlewic, 
mieszka w Częstochowie, studentka 
(ostatnio obroniła licencjat), 
harcerka. Panna. Nie należy do 
partii politycznej.

Robert
Jurek

Ma 41 lat. Wykształcenie wyższe 
rolnicze. Mieszka w Koniecznie. 
Żonaty, ma dwie córki. Pracuje 
jako doradca rolniczy. Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Koniecznie. Członek Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. 

Dominik
Czaj

Ma 39 lat. Mieszka w Krasocinie. 
Jest kawalerem. Z wykształcenia 
politolog. Posiada również 
wykształcenie z zakresu 
europeistyki. Nie należy do partii 
politycznej.

Artur
Konarski

Ma 48 lat. Wykształcenie średnie 
rolnicze. Mieszka w Jadwigowie. 
Żonaty, dwoje dzieci. Jest  rolnikiem, 
radnym Sejmiku Województwa 
obecnej kadencji. Nie należy do 
partii politycznej.    
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Ziemia Włoszczowska wiele za-
wdzięcza Pana staraniom. Wcze-
śniej jako samorządowiec, a te-
raz wicewojewoda zabiega Pan 
o rozwój tego powiatu. Na przy-
kład ostatnio ruszyła budowa 
obwodnicy Włoszczowy. Jakie 
jest znaczenie tej inwestycji? 
Inwestycja była długo oczekiwana. 
Przygotowanie dokumentacji trwało 
pięć lat. Nowy układ komunikacyj-
ny będzie miał około 7,4 kilometra 
długości i nie tylko usprawni ruch 
pojazdów, ale także spowoduje prze-
niesienie go, w znacznej mierze, poza 
miasto. Będą zadowoleni mieszkań-
cy, ponieważ poprawi to bezpieczeń-
stwo w centrum, a kierowcom skróci 
podróż. Jednak, aby w pełni obwod-
nica spełniła swoją funkcję, potrzeb-
ny jest drugi etap jej budowy i to jest 
wyzwanie dla radnych sejmiku.

Rozmowa z doktorem Bartłomiejem 
Dorywalskim, wicewojewodą świętokrzyskim

W ostatnich czterech latach zna-
czące środki wpłynęły do Włosz-
czowy i powiatu na moderniza-
cję dróg.  
To prawda. Pierwsza moja interwen-
cja w ministerstwie infrastruktury 
dotyczyła ścieżki pieszo-rowerowej 
w gminie Moskorzew. Ta inwesty-
cja zdecydowanie poprawiła bezpie-
czeństwo mieszkańców. Przypomnę, 
że z rządowych programów powiat 
i gminy powiatu włoszczowskiego 
pozyskały około 28 milionów złotych. 
Dzięki tym pieniądzom udało i uda 
się wyremontować w sumie około 67  
kilometrów dróg.
Zabiegał Pan także o pieniądze 
na remont zabytkowego wiatra-

policjanci w tym roku otrzymali dwa 
radiowozy. 
A co udało się zrobić dla szpitala 
we Włoszczowie?  
Wspierałem działania zmierzające do 
pozyskanie środków z Ministerstwa 
Zdrowia na budowę lądowiska oraz 
remont Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego. Zabiegałem o zakup apara-
tu USG oraz o uruchomienie nowych 
usług medycznych, aby zwiększył się 
przychód szpitala. Teraz przed nami 
ostatnia prosta w pozyskaniu dota-
cji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w wysokości 20 milionów 
złotych na termomodernizację szpi-
tala. Zabiegam o to od ponad roku. 
Wierzę, że w najbliższym czasie uda 
się to zrealizować. Te środki pozwolą 
na obniżenie kosztów funkcjonowania 
Zespołu Opieki Zdrowotnej. W naszym 
szpitalu jest bardzo wiele do zrobienia, 
dlatego podejmę wszelkie działania, 
by poprawiła się jego sytuacja.

ka typu „Holender” w Krasoci-
nie. Udało się? 

Tak. Dzięki moim staraniom Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego przeznaczyło na ten cel pół 
miliona złotych. W lipcu podpisano 
umowę na realizację tej inwesty-
cji. Zostanie wzmocniona konstruk-
cja wiatraka, odbudowane zostaną 
skrzydła oraz zmodernizowana insta-
lacja elektryczna. W tym obiekcie po-
wstanie nowoczesne Muzeum Chleba. 
Wsparcie otrzymały też inne za-
bytki. Jakie?  
Na przykład tylko w tym roku kościo-
ły we Włoszczowie, Seceminie, Kraso-
cinie i Olesznie otrzymały wsparcie 
od wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, natomiast kościół w Buko-
wej otrzymał dofinansowanie na ter-
momodernizację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Myślę, że te środki 
znacząco przyczynią się do upiększe-
nia tych świątyń. 
Poprawił się także sprzęt służb 
mundurowych w powiecie włosz-
czowskim. 
Zgadza się. Bezpieczeństwo miesz-
kańców jest niezwykle ważne. Dla-
tego zabiegałem, aby strażacy i 
policjanci z naszego powiatu mieli 
dobry sprzęt na wypadek różnych 
nieprzewidzianych zdarzeń. Dzięki 
temu mogą skutecznie nieść pomoc 
ludziom. Wiele ochotniczych straży 
pożarnych otrzymało drobne gran-
ty na doposażenie w sprzęt, ale były 
też duże zakupy. Łącznie dla PSP i 
OSP wręczyłem kluczyki do siedmiu 
pojazdów pożarniczych. Natomiast 

Ziemia Włoszczowska to mój dom
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Znam się na rolnictwie
Rolnictwo jest moim oczkiem 

w głowie. Czuję ten temat, bo 
jestem rolnikiem od 29 lat. 

Jestem przedstawicielem polskiej wsi. 
Jeśli dostanę się do Sejmu, będę wspie-
rał lobby rolnicze i walczył o interesy 
rolników  - mówi Artur Konarski z 
gminy Moskorzew, kandydat na posła 
ziemi świętokrzyskiej.

Ma 48 lat. Mieszka w miejscowości Ja-
dwigów. Żonaty, żona Anna, dwoje dzieci 
- Karolina i Krystian. Jak mówi o sobie, jest 
rolnikiem „z krwi i kości” od 29 lat. Obecnie 
prowadzi ponad 150-hektarowe gospodarstwo 
ukierunkowane na produkcję pszenicy i rze-
paku. Posiada cztery ciągniki oraz nowoczesne 
maszyny do oprysku, siewu nawozów i zboża, 
wykorzystujące nawet nawigację satelitarną. 
Sporą część sprzętu rolniczego pozyskał dzięki 
funduszom unijnym – korzystał ze wszyst-
kich programów pomocowych, jakie były 
możliwe w ówczesnej perspektywie unijnej.   

Artur Konarski działa społecznie w wielu 
organizacjach rolniczych. Przez 15 lat kierował 
Grupą Producentów Rolnych w Chlewicach. 
Jest członkiem Solidarności rolniczej – wice-
przewodniczącym NSZZ Solidarność Rolników 
Indywidualnych w Kielcach, a także człon-
kiem Rady Krajowej Solidarności rolniczej. 
Należy do Społecznej Rady Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także Rady 
Społecznej Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa. Od tego roku jest wiceprzewod-
niczącym Wojewódzkiego Zespołu Poreje-
strowego Doświadczalnictwa Odmianowego 
przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. 

Artur Konarski udziela się społecznie nie 
tylko w organizacjach rolniczych. Od 1988 
roku jest również członkiem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Jadwigowie, gdzie od 29 lat 
pełni funkcję prezesa tej jednostki. Ponadto, 
od tego roku pełni funkcję członka Rady Spo-
łecznej Świętokrzyskiego Centrum Ratownic-
twa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach, działa w Radzie Społecznej Świę-

tokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czar-
nieckiej Górze oraz Powiatowej Radzie Rynku 
Pracy we Włoszczowie. Jest członkiem Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Od listopada ubiegłego roku Artur Konar-
ski jest radnym Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego (w wyborach samorządowych 
zdobył 5023 głosy poparcia), gdzie pełni też 
funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. 
To były radny Rady Gminy Moskorzew jed-
nej kadencji oraz były radny Rady Powiatu 
Włoszczowskiego i członek Zarządu Powiatu.

Jako radny wojewódzki Artur Konarski 
zabiegał w ostatnim czasie głównie o budowę 
obwodnicy Włoszczowy – podkreślił to nawet 
12 września podczas symbolicznego wbicia 
łopaty pod tę inwestycję we Włoszczowie Da-
mian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 
Radny Konarski zabiegał także o przebudowę 
drogi wojewódzkiej Secemin-Psary, która jest 
obecnie na ukończeniu odraz odcinka drogi 
wojewódzkiej 742 Włoszczowa-Kluczewsko.

Pomógł władzom gminy Krasocin w pozy-
skaniu dofinansowania na remont oświetlenia 
ulicznego w całej gminie, które będzie realizo-
wane w tym roku. Zabiegał też z powodzeniem 
o fundusze na dosprzętowienie i poprawę bazy 
lokalowej ochotniczych straży pożarnych w 
gminach Radków, Moskorzew, Kluczewsko i 
Krasocin. Dzięki zabiegom Artura Konarskie-
go udało się również zwiększyć dwukrotnie 
dofinansowanie dla Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Słupi (powiat jędrzejowski).

Dlaczego ubiega się o mandat posła? Bo 
znam się na rolnictwie. Jest ono moim oczkiem 
w głowie i czuję ten temat. Chcę wspierać lobby 
rolnicze. W naszym parlamencie jest za mało 
rolników „z krwi i kości”. Chciałbym repre-
zentować interesy tej grupy społecznej w pol-
skim Sejmie. Chciałbym, żeby polski rolnik był 
tak samo traktowany, jak rolnik z zachodniej 
Europy. Będę promował zdrową, polską żyw-
ność. Proszę o Państwa głos w wyborach par-
lamentarnych 13 października. Jestem na… 
13 miejscu na liście Prawa i Sprawiedliwości.  

Artur Konarski z żoną Anną oraz dziećmi - Karoliną i Krystianem.

O to będzie walczył w Sejmie
• Zwiększenie PKB na rolnictwo
• Zwiększenie dofinansowania na drogi 
dojazdowe do pól
• Zerowa stawka VAT na zakup maszyn i 
urządzeń rolniczych
• Sprzedaż nawozów i środków do pro-
dukcji rolniczej w Grupie Producentów 
bez udziału pośredników
• Praca nad zmianą systemu szacowania 
szkód łowieckich i żywiołowych
• Repolonizacja zakładów produkcyjnych
• Utworzenie rolniczych punktów kon-
sultacyjnych w powiatach
• Ułatwienie kryteriów dostępu dla rol-
ników przy działaniach inwestycyjnych, 
realizowanych przez ARiMR (premia 
dla młodych rolników, restrukturyzacja 
małych gospodarstw i modernizacja)
• Uproszczenie tworzenia i funkcjonowa-
nia Grup Producentów Rolnych
• Zaostrzenie kryteriów kontroli żywno-
ści sprowadzanej spoza naszego kraju
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NR 1

Czesław

KOALICJA
POLSKA

SIEKIERSKI

Łączy nas 
Świętokrzyskie!
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Adam Ochwanowski
poeta, krytyk, publicysta, tłumacz, autor 

tekstów piosenek, reżyser i animator kultury

Dlaczego szanuję Siekierskiego...
Czesława Siekierskiego znam od 

17 lat. Na początku była to luźna zna-
jomość, wspólna praca w kampanii 
wyborczej, wzajemne „obwąchiwanie 
się” - jak to bywa przy nowych znajo-
mościach. 

Nic tak nie cementuje związków 
między ludźmi, jak wzajemne zrozu-
mienie i tolerancja. Ja i Czesław je-
steśmy równolatkami i choćby z tego 
względu mamy podobne doświadcze-
nia życiowe, bo nasze pokolenie żyło 
w skomplikowanych, ale ciekawych 
czasach. 

Naszą wspólną kolebką była świę-
tokrzyska wieś - moja bogatsza, bo osa-
dzona na żyznych glebach, jego biedna, 
bo położona na piaskach. Ale połączy-
ła nas wrażliwość na tradycję, wiarę 
naszych przodków i dorobek kultury 
chłopskiej, która była matką kultury 
wysokiej, o czym współcześni, niestety, 
nie zawsze starają się pamiętać.  

Z czasem nasz związek przerodził 
się, w niekiedy szorstką, ale zawsze 
konstruktywną przyjaźń, co niektó-
rych dziwiło, ponieważ ciepły związek 
między artystą a wziętym politykiem 
jest obecnie wielką rzadkością. 

Czesław był zwykle tam, gdzie 
być powinien polityk obdarzony da-
rem empatii i instynktem społecznym. 
Wspierał i wspiera ważne wydarzenia 
kulturalne, wszelkiego rodzaju publi-
kacje, zarówno regionalne jak i literac-
kie, dokłada znaczne cegiełki do wielu 
akcji charytatywnych. 

To on rozpoczął akcje ratowania sta-
rych, świętych, figurek przydrożnych na 
Ponidziu, pokrywając koszty całkowitej 
renowacji  m.in. figurek w  Niegosławi-
cach i Wojsławicach oraz fundując nową 
figurkę w Nowej Wsi (w gminie Nagłowi-
ce), bo taka była wola jej mieszkańców. W 
tym temacie, jak twierdzi, nie powiedział 
ostatniego słowa, a słowa dotrzymuje jak 
mało kto. Właśnie za to, między innymi, 
obdarzam go zaufaniem, przyjaźnią i 
szacunkiem.

Doktor Czesław Siekierski jest sy-
nem ziemi świętokrzyskiej. Tu się uro-
dził, wychował i kształcił. Był posłem 
na Sejm i wiceministrem rolnictwa. 
Przez trzy ostatnie kadencje repre-
zentował Polskę w Parlamencie Eu-
ropejskim, a przez ostatnie lata pełnił 
zaszczytną funkcję  przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jest stąd, więc mu zależy. Chce łą-
czyć a nie dzielić, bo różnić można się 
pięknie - merytorycznie a nie propa-
gandowo. Twierdzi, że budując drogi 
i mosty nie wolno zapominać o ścież-
kach do sąsiadów, że małe wspólno-
ty tworzą wielką przyszłość, że wieś 
powinna marzyć o pięknym mieście 
a miasto powinno marzyć o pięknej 
wsi. Warto skorzystać z jego bogatej 
wiedzy, bogatego doświadczenia i ob-
darzyć go zaufaniem w czasie zbliża-
jących się wyborów.
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ROZMAITOŚCI

Pan Tadeusz przedstawia

Przez pustynię 
uciekają przed 
lwem czarna, ruda 
i blondynka. Lew 
zbliża się do nich i 
czarna sypie mu 
piaskiem w oczy. 
Lew przeciera 
oczy, a kobiety 
uciekają dalej. Lew ponownie 
zbliża się do nich, ruda robi to samo. Lew trze 
oczy. Nagle czarna z rudą zauważają drzewo i 
wchodzą na nie. Blondynka staje pod drzewem. 
Na to jej koleżanki: - Czemu nie wchodzisz na 
drzewo. Zaraz lew cię pożre. Na to ona odpowia-
da: Ja mu piaskiem w oczy nie sypałam…
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Krzyżówka nr 5
1. Jaki tytuł nosi najnowsza książka Ewy 
Napory z Kluczyc?
2. W jakiej miejscowości naszego powia-
tu gościł latem Antoni Macierewicz, który 
brał udział w spływie kajakowym?
3. Znany emerytowany internista z 
Włoszczowy.
4. Jaką nazwę nosi stowarzyszenie węd-
karskie z Moskorzewa?
5. W jakiej miejscowości znajduje się 
zakład Eko-Biomasa, gdzie odbyły się w 
tym roku powiatowe ćwiczenia strażac-
kie?
6. Firma budowlana z Komornik, która 
remontuje zabytkowy wiatrak w Kraso-
cinie.
7. Jak się nazywa ostatni żyjący uczest-
nik bitwy pod Olesznem z 1944 roku, któ-
ry uczestniczył w lipcowych obchodach 
75. rocznicy tego wydarzenia?
8. Belgijska piosenkarka, która była 
główną gwiazdą na 30. urodzinach 
ZPUE w czerwcu ubiegłego roku.
9. Jak się nazywa powstaniec war-
szawski, który spoczywa na cmentarzu 
parafialnym w Seceminie?
10. Popularny zespół góralski, który go-
ścił kilka razy na ziemi włoszczowskiej.   

poziomo od góry

Imprezy

Włoszczowska hurtowania hydrauliczna Inst-Bud 
Marka Nowaka znów rządzi! Tym razem Jolanta 
Stawowczyk, jako pierwsza w powiecie, odgadła 
hasło sierpniowej krzyżówki, które brzmiało: Biały 
Brzeg. Gratulujemy. Prawidłowe odpowiedzi przy-
słali również: Halina Włodarczyk, Katarzyna Depta, 
Justyna Kołton i Zenon Sychowicz. Dziękujemy. 

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.

29.09 CZARNCA

Wielka impreza na cześć 
urodzin hetmana polnego 

W niedzielę, 29 września odbędą 
się w Czarncy obchody 420. rocznicy 
urodzin hetmana Stefana Czarniec-
kiego. Uroczystości rozpoczną się o 
godzinie 10 na placu przed szkołą pod-
stawową, gdzie odbędzie się ślubowa-
nie klas pierwszych dwóch placówek 
noszących imię Stefana Czarnieckiego 
w naszym powiecie. Młodzież szkolna 
przedstawi też program artystyczny. 
Spod pomnika uczestnicy udadzą się 
w przemarszu do miejscowego kościo-
ła, gdzie złożone zostaną kwiaty przed 
sarkofagiem hetmana. O godzinie 
11.30 rozpocznie się tutaj msza święta 
koncelebrowana w intencji hetmana 
oraz członków i sympatyków Towa-
rzystwa Pamięci Hetmana Stefana 
Czarnieckiego. Po niej na placu przed 
kościołem oraz w parku arboretum 
odbędzie się druga część uroczystości. 
Zaplanowano piknik historyczny z po-
kazami tańca, sztuk walki, strzelania z 
łuku. Będą też dyby, kat i chowanie do 
lochu… Wystąpią Grupa Rekonstruk-
cyjna Ziemi Chęcińskiej oraz Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej Oddziału 
Armii Krajowej Mieczysława Tarchal-
skiego „Marcina” z Włoszczowy. Dla 
wszystkich uczestników będzie serwo-
wana darmowa grochówka wojskowa. 

13.10 WŁOSZCZOWA

Jubileuszowy Hubertus 
ziemiański na Podzamczu

13 października w dawnej bażan-
tarnii na włoszczowskim Podzamczu 
odbędzie się jubileuszowy V Hubertus 
Ziemiański. Imprezę rozpocznie hu-
bertowska polowa msza święta o godzi-
nie 11.30. W programie imprezy: próby 
pracy smyczy chartów, pokaz psów 
myśliwskich, wabienia zwierzyny, go-
nitwa za lisem, o także występy arty-
styczne w wykonaniu Chóru Seniora 
Niezastąpieni, zespołu reprezentacyj-
nego Polskiego Związku Łowieckiego, 
kapeli Włoszczowskie Muzykanty oraz 
zespołu Vernyhora.

„Lew i blondynka”

© Rafał Banaszek
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REKLAMA


