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ydarzeniem tego miesiąca były
bez wątpienia wybory parlamentarne, które po raz kolejny wygrało
Prawo i Sprawiedliwość i to z miażdżącą przewagą nad konkurencją. Ale
Rafał Banaszek
najważniejszą informacją jest to, że
po wielu latach Włoszczowa doczekała się wreszcie
swojego przedstawiciela w polskim parlamencie.
To Bartłomiej Dorywalski, 40-letni doktor nauk
prawnych, którego poparło około 7,4 tysiąca osób
w całym województwie, w tym 4,7 tysiąca w naszym
powiecie. To wielki sukces byłego już wicewojewody,
który po 9 latach wraca na Wiejską w Warszawie.

Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy

W bieżącym numerze

Budują dwa nowe
wiadukty nad CMK - s. 3

Jeżowice mają wreszcie
wodociąg - s. 6

Nagrody za badania
w Krasocinie - s. 10

Bartłomiej Dorywalski posłem.
Pierwszym z Włoszczowy od 50 lat
Rafał Banaszek

P

o 9 latach Bartłomiej
Dorywalski z Włoszczowy wraca do Sejmu.

13 października 40-letni były już wicewojewoda świętokrzyski, doktor Bar-

tłomiej Dorywalski wygrał zdecydowanie wybory parlamentarne w powiecie
włoszczowskim i zdobył jeden z dziesięciu mandatów poselskich, które przypadły do podziału kandydatom Prawa
i Sprawiedliwości w regionie święto-

krzyskim. 22 października Dorywalski
zrzekł się funkcji wicewojewody. 12 listopada zostanie zaprzysiężony na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
To pierwszy poseł ziemi włoszczowskiej
wybrany w wyborach od 50 lat.
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Ponad 8 milionów z budżetu państwa na
drogi i wiadukt w powiecie włoszczowskim

moja-gazeta.com.pl

© Rafał Banaszek

Nasi włodarze z promesami rządowymi na drogi (od lewej): Łukasz Karpiński, Jarosław Dominik, Małgorzata Gusta, Rafał Pacanowski, Dariusz Czechowski, Bartłomiej Dorywalski, Andrzej Walasek, Tadeusz Piekarski, Rafał Pałka i Grzegorz Dziubek.

Rafał Banaszek
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promes rządowych na drogi
o łącznej wartości około 8,3 miliona złotych przekazał we wrześniu
wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski
włodarzom powiatu włoszczowskiego i pięciu gmin.

Uroczyste wręczenie promes na
realizację zadań w ramach Funduszu

Dróg Samorządowych odbyło się
w Starostwie Powiatowym. Wartość dofinansowania wyniosła od
50 do 80 procent, a łączna kwota
dotacji dla naszych samorządów
to blisko 8,3 miliona złotych. Najwięcej, bo cztery promesy na sumę
około 6,2 miliona złotych, otrzymał powiat włoszczowski na zadania jednoroczne i wieloletnie.
Pieniądze są zabezpieczone na:
przebudowę drogi w Skorkowie na
odcinku 1,7 kilometra (około 2 mi-

Droga powiatowa Januszewice-Komorniki oddana do użytku
Rafał Banaszek

7

października odbył się
odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej
z Januszewic do Komornik
na odcinku blisko 1,7 kilometra.

W odbiorze uczestniczyli między
innymi wicewojewoda świętokrzyski
Bartłomiej Dorywalski, dwaj starostowie włoszczowscy Dariusz Czechowski
i Łukasz Karpiński, członek Zarządu
Powiatu i jednocześnie mieszkanka
Januszewic Małgorzata Gusta, radna

Więcej na:
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Odbierający wyremontowaną drogę powiatową z Komornik do Januszewic.
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liony dofinansowania, to jest 50
procent), przebudowę 800 metrów
drogi w Czostkowie (464 tysiące
dotacji, co stanowi 50 procent),
przebudowę ponad 1,6 kilometra
drogi Konieczno - Modrzewie (1,45
tysięcy dotacji - 50 procent) oraz
przebudowę wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową wraz
z dojazdami na odcinku Secemin –
Bichniów (2,3 miliona dotacji, co
stanowi 80 procent wartości całej
inwestycji).

powiatowa Irena Orzechowska oraz
wójt Kluczewska Rafał Pałka.
Drogę wyremontowano w ramach
rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Oprócz nowej,
poszerzonej nawierzchni wybudowano też znajdy na posesje mieszkańców
z masy bitumicznej, które pierwotnie
miały być zrobione z tłucznia. Rozwiązano również problem z odwodnieniem. Dodajmy, że przy nowej drodze
jest też chodnik, który został wybudowany w ubiegłym roku.
Przebudowa drogi Januszewice-Komorniki pochłonęła przeszło 850
tysięcy złotych, z czego 50 procent
kosztów sfinansował budżet państwa
(426,5 tysiąca), 40 procent dołożyła
gmina Kluczewsko (341 tysięcy), a pozostałe 10 procent wkładu inwestycyjnego (85,3 tysiąca) zapewnił powiat
włoszczowski.
W przyszłym roku planowana jest
kontynuacja przebudowy tej drogi
z Januszewic do Jakubowic. Powiat
złożył również wniosek na dofinansowanie z funduszu powodziowego
remontu odcinka Rudka-Komorniki.
Wszystko po to, żeby zrobić cały ciąg
drogowy w gminie Kluczewsko.

powiat włoszczowski

W Koziej Wsi i Motycznie budują
wiadukty za 58 milionów złotych
Rafał Banaszek

D

o końca przyszłego roku nad Centralną Magistralą
Kolejową w dwóch miejscowościach powiatu
włoszczowskiego zostaną
wybudowane od podstaw
dwa nowe wiadukty. Wartość inwestycji to około 58
milionów złotych.

Wiadukty te zastąpią strzeżone
przejazdy drogowe przy Centralnej
Magistrali Kolejowej. 2 października
w Koziej Wsi i Motycznie spotkali się
przedstawiciele kolei, wykonawca robót oraz władze powiatu włoszczowskiego.
Nowe obiekty inżynieryjne mają
usprawnić ruch drogowy i kolejowy
w tej części powiatu. Będą one mieć
około 150 metrów długości, dwa pasy
jezdni o szerokości 3 metrów każdy
oraz specjalne pasy pieszo-rowerowe. Wiadukty zostaną posadowione
7 metrów nad torami. Przy okazji tej
inwestycji wykonane zostaną też nasypy oraz kilkaset metrów dróg dojazdowych.
Wiadukt w Koziej Wsi pochłonie
25,4 miliona złotych netto, a w Motycznie 21,4 miliona. Wykonawcą robót
będzie firma Nowak-Mosty z Dąbrowy

© Rafał Banaszek

Przedstawiciele kolei, wykonawca wiaduktu i władze powiatu w Koziej Wsi.
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Spotkanie przy przejeździe kolejowym w Motycznie.

© Rafał Banaszek

Górniczej. Obiekty te, jak zapewnia
prezes spółki Władysław Nowak, mają
być gotowe do końca przyszłego roku.
Dzięki tej inwestycji, jak informuje

spółka PKP, prędkość pociągów poruszających się po Centralnej Magistrali
Kolejowej zwiększy się do ponad 200
kilometrów na godzinę.

Władze załatwiły nowe połączenie
autobusowe ze Skorkowa

radni powiatowi na sesji 16 września. Decyzja o podjęciu działań,
mających na celu przywrócenie połączeń lokalnych, podyktowana była
wejściem w życie rządowej ustawy
o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
27 sierpnia wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podpisała
umowę z starostą włoszczowskim
Dariuszem Czechowskim i wicestarostą Łukaszem Karpińskim w ramach tak zwanego funduszu autobusowego.
25 września władze powiatu podpisały umowę z Łukaszem Oparą
z gminy Strawczyn na świadczenie
usługi przewozowej na trasie Skorków - Włoszczowa. Umowa obowiązuje do końca roku.
3
Moja gazeta lokalna

Rafał Banaszek

O

d 1 października została uruchomiona
nowa linia komunikacyjna
Skorków - Włoszczowa.
Umożliwi ona mieszkańcom dojazd do urzędów,
sklepów czy lekarza.

Godziny przyjazdów i odjazdów
zostały tak zaplanowane, aby rano
można było przyjechać do Włoszczowy, a w godzinach popołudniowych wrócić bez problemu do domu.
Zgodę na utworzenie nowego
połączenia autobusowego wyrazili

© Rafał Banaszek

W Skorkowie zatrzymują się już busy.

REKLAMA

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

HOTEL

REKLAMA

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

Mariage

Oferujemy: przyjęcia weselne,
imprezy firmowe, chrzciny, stypy

REKLAMA
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gmina włoszczowa
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Uroczyste otwarcie wodociągu w Jeżowicach z udziałem władz gminy Włoszczowa. Mieszkańcy czekali na bieżącą wodę 15 lat.

Jeżowice mają już wodociąg.
Czekano na to wydarzenie 15 lat

2

Rafał Banaszek

października mieszkańcom Jeżowic
oddano do eksploatacji długo oczekiwany
wodociąg. Kończy się też
budowa sieci w sołectwach
Gościencin i Silpia.

W otwarciu inwestycji uczestniczył burmistrz Włoszczowy Grzegorz
Dziubek, pracownicy Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
główny wykonawca z kieleckiej firmy
Ekwod oraz ponad 20 mieszkańców
sołectwa. Odbiór wodociągu odbył się
na placu Domu Strażaka.

© Rafał Banaszek

- Jest woda! - cieszyli się mieszkańcy.
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W Jeżowicach powstało ponad 8
kilometrów sieci i 53 przyłącza do posesji mieszkańców. W ramach tej inwestycji rozbudowano również ujęcie
wody w pobliskim Kurzelowie, które
będzie zasilać jeżowicki wodociąg.
Całe przedsięwzięcie pochłonęło około 2,4 miliona złotych.
Mieszkańcom zostanie wykonanie
na własny koszt przyłączy do swoich
posesji oraz zawarcie umowy ze spółką na dostawę wody, do czego zachęcał burmistrz Dziubek.
Cieszę się, ze oddajemy nowy wodociąg w gminie Włoszczowa, ale
cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdybyśmy oddawali kanalizację. Po Jeżowicach jeszcze wiele miejscowości
oczekuje na wodociąg. Z przykrością
to muszę powiedzieć, ale my w XXI
wieku dopiero dorównujemy tym
podstawowym standardom - twierdził Grzegorz Dziubek.
Warto dodać, że do końca roku
ma zakończyć się też budowa wodociągu w Gościencinie o długości 7,3
kilometra (112 przyłączy do posesji)
za około 2,4 miliona złotych.
W sąsiedniej Silpii Małej i Dużej
wodociąg jest już gotowy i czeka na

podłączenie do sieci w Gościencinie.
Ma długość 4,5 kilometra oraz 75
przyłączy. Kosztował ponad 675 tysięcy. W Gościencinie powstało też
ujęcie wody, które będzie zasilało
trzy wspomniane miejscowości.
Na wszystkie inwestycje wodociągowe Włoszczowski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji pozyskał blisko 2 miliony złotych dotacji z Unii Europejskiej. Całkowity
koszt przedsięwzięcia wyniósł 5,4
miliona złotych. Pozostałą kwotę
pokryje spółka razem z gminą, między innymi z pożyczki zaciągniętej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach.

„

Grzegorz
Dziubek

Cieszę się, że
nadrabiamy zaległości w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej
na terenie gminy
Włoszczowa.

„

gmina włoszczowa

420. urodziny hetmana polnego
Stefana Czarnieckiego w Czarncy
Rafał Banaszek

W

Więcej na:

ostatnią niedzielę września odbyły się w Czarncy obchody 420. rocznicy
urodzin hetmana polnego
koronnego Stefana Czarnieckiego.

Uroczystości rozpoczęły się rano
przed pomnikiem hetmana wzniesionym 20 lat temu w 400. rocznicę
jego urodzin. Przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz potomkowie hetmana
Czarnieckiego.

© Rafał Banaszek

Sekretarz gminy Henryka Skiba z prezes
Towarzystwa Wiesławą Krawczyk.

Przemówienia przy pomniku
wygłosiły trzy osoby: Wiesława
Krawczyk, prezes Towarzystwa
Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego, główny organizator
imprezy, w imieniu burmistrza
- sekretarz gminy Włoszczowa
Henryka Skiba oraz wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski.
Przy pomniku hetmana odbyło się następnie ślubowanie klas
pierwszych dwóch szkół noszących
imię Stefana Czarnieckiego – szkoły
podstawowej z Czarncy i ponadpodstawowej z Włoszczowy.
Wzruszającym momentem było
pośmiertne odznaczenie Złotym
Krzyżem Zasługi zmarłego w maju
tego roku Zygmunta Fatygi, długoletniego prezesa Towarzystwa Pamięci
Hetmana Stefana Czarnieckiego. Odznaczenie odebrał od wicewojewody
syn zmarłego – Piotr Fatyga.
Spod pomnika, przy dźwiękach
orkiestry dętej z Oleszna, ruszył
korowód z pocztami sztandarowy-

moja-gazeta.com.pl

mi do miejscowego kościoła. Tutaj
delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed sarkofagiem hetmana.
Mszę świętą koncelebrowaną
w intencji hetmana oraz członków
i sympatyków Towarzystwa Pamięci
Hetmana Stefana Czarnieckiego odprawiło czterech kapłanów na czele
z księdzem Janem Zalewskim, który
na uroczystości przyjechał z Danii.
Po nabożeństwie na placu
przed kościołem zorganizowano piknik historyczny z pokazami tańca, sztuk walki, strzelania
z łuku i wieloma innymi atrakcjami historycznymi. Dla wszystkich
uczestników była darmowa grochówka wojskowa.

Jubileuszowy
Hubertus ziemiański
Rafał Banaszek
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Kompleksowa modernizacja
Domu Kultury za 3 miliony złotych
© Dom Kultury Włoszczowa

Wielką rozbudowę Domu Kultury rozpoczęto od ocieplenia stropu budynku.

Rafał Banaszek

P

onad 3 miliony złotych pochłonie przebudowa Domu Kultury.

Głównym punktem projektu
będzie rozbudowa budynku o salę
taneczną, która zostanie dobudowana od strony parkingu. Z kolei od północnej części powstanie
mini amfiteatr ze sceną i zadasze-

niem, mogący pełnić także rolę
kina plenerowego.
Prace remontowe rozpoczęły się
w październiku. Koszt modernizacji
Domu Kultury wyniesie 3,2 miliona
złotych, w tym dofinansowanie unijne
stanowi ponad 1,2 miliona. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu
2020 roku. To jedno z zadań projektu
rewitalizacji Włoszczowy.

października na podzamczu włoszczowskim odbyło się już po raz
piąty wielkie święto myśliwych, jeźdźców i leśników
zwane Hubertusem.

Organizatorzy - Fundacja Folwark
Podzamcze zapewnili uczestnikom wiele
atrakcji. Była gonitwa za lisem, pokaz psów
myśliwskich i trofeów, koncerty. Patronat
honorowy nad imprezą objął burmistrz
Włoszczowy Grzegorz Dziubek.

© Rafał Banaszek

Grzegorz Dziubek z przewodniczącym
rady Grzegorzem Dudkiewiczem.
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DELIKATESY NA ROGU
Jedyny market we Włoszczowie
czynny w każdą niedzielę!
REKLAMA
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HURTOWNIA
HYDRAULICZNA

REKLAMA

INST-BUD
Marek Nowak

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

Dbamy o Twoje ciepło domowe!
Technika sanitarna dla Twojego domu!
REKLAMA
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gmina krasocin
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21 mieszkanek gminy Krasocin
otrzymało nagrody za badania
© Rafał Banaszek

Nagrodzone mieszkanki gminy Krasocin z władzą gminy i przedstawicielkami Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Rafał Banaszek

21

mieszkanek gminy Krasocin, które latem skorzystały z bezpłatnych badań
pod kątem profilaktyki
raka piersi i szyjki macicy,
zostały nagrodzone przez
wójta.

20 kobiet otrzymało czajniki elektryczne w cenie około 200 złotych
każdy, a jedna osoba wygrała nagrodę
główną - rower wart blisko 2 tysiące
złotych.

Wręczenie nagród odbyło się w 21
października w bibliotece w obecności przedstawicielek Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii z Kielc, które wylosowało szczęśliwe numery spośród
około 100 pań, które skorzystały z bezpłatnych badań mammograficznych
i cytologicznych w Krasocinie.
Wygrane wręczał wójt Ireneusz
Gliściński z przewodniczącą Komisji
Zdrowia Rady Gminy Iwoną Duszą
oraz Dorotą Węglińską, koordynatorem Mobilnych Pracowni Badań Diagnostycznych ŚCO.

Gmina finansuje powiatową
inwestycję drogową w Czostkowie

Więcej na:
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Wójt Ireneusz Gliściński z wicestarostą Łukaszem Karpińskim w Czostkowie.

Rafał Banaszek

Z

ończyła się przebudowa
drogi powiatowej z Czostkowa w stronę Krasocina.
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Połowę kosztów wartości inwestycji
pokrył budżet państwa, a drugą połowę
sfinansowała gmina Krasocin. Remont
około 800-metrowego odcinka w stro-

Była to już czwarta edycja badań
profilaktycznych w gminie Krasocin
zorganizowana w ramach akcji „Warto się badać”. Jak się okazuje, gmina
ta jest pionierem i jedynym samorządem w województwie świętokrzyskim,
który funduje mieszkankom nagrody,
zachęcając je w ten sposób do udziału
w badaniach.
Tegoroczne odbyły się w dniach
26-28 sierpnia przy Ośrodku Zdrowia. Łącznie przez trzy dni wykonano
96 badań (47 mammograficznych i 49
cytologicznych).
nę Krasocina (do skrzyżowania z drogą
w kierunku Gruszczyna) rozpoczął się
pod koniec września i zakończył około
20 października.
To była kontynuacja ubiegłorocznej
przebudowy tej samej drogi, którą wykonano przez całą miejscowość Czostków. Wykonawcą była kielecka firma
Fart. Inwestycja pochłonęła ponad 600
tysięcy złotych. Powiatu nic nie kosztowała, gdyż cały wkład własny zabezpieczyła gmina Krasocin.
Wicestarosta Łukasz Karpiński i wójt
Krasocina Ireneusz Gliściński twierdzą,
że gdyby ten odcinek zrobiono rok temu,
o co wnioskowali do ówczesnych władz
powiatu, koszty byłyby niższe, gdyż 400
tysięcy można było wówczas pozyskać
z budżetu państwa, a po 200 tysięcy
miały zabezpieczyć nasze samorządy.
Dzięki przychylności Rady Gminy, połowę wartości inwestycji, czyli 300 tysięcy
wziął na swoje barki krasociński samorząd
i dzięki temu droga została dokończona.

gmina krasocin

Pięć nowych siłowni zewnętrznych
w gminie Krasocin robi wrażenie
Rafał Banaszek

W

Czostkowie,
Olesznie, Brygidowie, Lipiu
i Ostrowie powstały ostatnio nowoczesne siłownie
napowietrzne o sztucznej
nawierzchni.

Gmina Krasocin ma obecnie najwięcej tego typu obiektów sportowo-rekreacyjnych w powiecie włoszczowskim o jednakowej nawierzchni
z poliuretanu.
Siłownie w Czostkowie i Olesznie, których odbiór odbył się pod koniec zeszłego
tygodnia, kosztowały 175 tysięcy złotych,
z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło około 80 procent.
Trzy kolejne siłownie zewnętrzne
w Brygidowie, Lipiu i Ostrowie zrealizowano w ramach tak zwanej Otwartej Strefy Aktywności.
Koszt ich budowy wyniósł w sumie ponad 300 tysięcy złotych. Gmina
Krasocin pozyskała po 25 tysięcy dotacji na te inwestycje z budżetu państwa.

© Urząd Gminy Krasocin

Siłownia w Lipiu.

© Urząd Gminy Krasocin

Siłownia w Brygidowie.

© Rafał Banaszek

Siłownia w Ostrowie.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Krasocinie świętowało 110 lat
Rafał Banaszek

110

-lecie istnienia
obchodziło Koło
Gospodyń Wiejskich
w Krasocinie pod przewodnictwem Beaty Rajek.
To najstarsze KGW w powiecie włoszczowskim.

Impreza urodzinowa odbyła się 5
października w starej remizie w Krasocinie. Przybyli na nią między innymi radny wojewódzki Artur Konarski,

wicestarosta włoszczowski Łukasz
Karpiński oraz wicewójt Krasocina
Jacek Sienkiewicz.
Były prezenty, podziękowania
i życzenia kolejnych stu lat działalności społecznej na rzecz gminy. Panie
odwdzięczyły się pysznymi przysmakami oraz tortem urodzinowym. Dla
gości zaśpiewały też kilka utworów
ludowych. Na imprezie jubileuszowej
gościnnie przygrywała zaprzyjaźniona kapela Włoszczowskie Muzykanty.

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl

© Rafał Banaszek

Koło Gospodyń Wiejskich w Krasocinie obchodziło zacny jubileusz.

2,5 miliona złotych na
kanalizację w Borowcu

© archiwum prywatne

Ireneusz Gliściński odebrał promesę od
Bartłomieja Dorywalskiego.

Rafał Banaszek

2

października gmina
Krasocin, jako jedyny
samorząd z powiatu włoszczowskiego, otrzymała
promesę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w na budowę kanalizacji
w Borowcu.

Wnioskowana kwota pożyczki to 2,5
miliona złotych, a całkowity koszt inwestycji wyniesie 4 miliony. Pożyczka jest
w 50 procentach umarzalna.
11
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REKLAMA
REKLAMA

B E TO N I A R N I A

MAR-BET CHRUŚCIEL MARIUSZ
BETON TOWAROWY
- Kruszywa drogowe i budowlane
- Piasek, żwir, ziemia ogrodowa
- Usługi maszynami budowlanymi
- Kopanie stawów
- Korytowanie dróg, parkingów
604 799 695
600 457 530
503 099 153
HUTA STARA 7
29-105 KRASOCIN

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

Decor Hollow Red
30x60

Decor Hollow White
30x60

Decor Hollow Black
30x60

2

2

2

55 zł/m

55 zł/m

Super White
30x60,
rektyfikowana gat. I

55 zł/m

39,99 zł/m

2

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

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00
Sobota 8:00-14:00

Gres Polerowany
60x60, Soley 3

WIELKA
WYPRZEDAŻ

29,99 zł/m

2

Gres Polerowany
60x60, Soley 4

Płytki gresowe - Płytki ceramiczne - Dekoracje, kleje, fugi

12
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REKLAMA

REKLAMA

MECHANIKA POJAZDOWA
LAKIERNICTWO
SPRZEDAŻ I WYMIANA OPON
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Tel. 515 44 68 01, 603 44 68 01
Moja gazeta lokalna
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gmina kluczewsko

Na co wykorzystają fundusz sołecki
miejscowości z gminy Kluczewsko?

W

Rafał Banaszek

sie z gminy Kluczewsko zrealizowały w tym
roku ciekawe inwestycje
w ramach swoich funduszy
sołeckich.

W Bobrowskiej Woli i Kolonii
Bobrowskiej Woli wymieniono dwa
okna oraz wykonano ocieplenie ścian
zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej.
Sołectwo Dobromierz zdecydowało przeznaczyć swój fundusz na doposażenie jednostki strażackiej w hełmy
i czapki.
W świetlicy w Ciemiętnikach wykonano sufit podwieszany i odnowiono ściany tynkiem dekoracyjnym.
Zorganizowano też spotkanie integracyjne Wianki 2019, które cieszyło się
dużym zainteresowaniem.
Sołectwo Kluczewsko zakupiło
dwie kuchnie gazowe z osprzętem
oraz nagłośnienie. Zorganizowało
również spotkanie integracyjne.
Komorniki zakupiły wełnę szklaną,
którą rozłożyli mieszkańcy na suficie
dużej sali w budynku świetlicy wiejskiej.

© UG Kluczewsko

Bobrowska Wola ociepliła świetlicę.

Utwardzono także dwa odcinki dróg polnych o łącznej długości 700 metrów.
Jakubowice zakupiły nagłośnienie,
kosiarkę spalinową oraz elementy na
piłkochwyty.
Mieszkańcy Komparzowa nasadzili krzewy ozdobne. Utwardzili też odcinek drogi w kierunku miejscowości
Dąbrowy, a także przeprowadzili spotkanie promocyjne.
Sołectwo Bobrowniki wykonało
wylewkę w pomieszczeniach przeznaczonych na świetlicę wiejską oraz zakupiło kaloryfery.
W Bożej Woli odbyło się spotkanie integracyjne połączone z akcją Tu
mieszkam, tu sprzątam.

Narodowe granie i czytanie
w remizie. Wójt tańczył poloneza

Miejscowość Januszewice zakupiła
znaki kierunkowe z numerami domów
oraz wykonała mapy do celów projektowych dla potrzeb zagospodarowania
skweru. Utwardzono też drogę polną.
W Pilczycy trwają prace remontowe w pomieszczeniach przeznaczonych na świetlicę wiejską.
Stanowiska zorganizowały turniej
piłki siatkowej o puchar wójta. Wieś
zakupiła również agregat prądotwórczy.
Ostatnie sołectwo - Zalesie zakupiło bramki piłkarskie.

© Urząd Gminy Kluczewsko

W Januszewicach utwardzono drogę
polną.

ska i Dobromierza, dyrekcja Banku
Spółdzielczego, seniorzy, zespół Ale
Babki z Komparzowa.
Pierwsza część – Narodowe
granie miała na celu popularyzację muzyki polskiego kompozytora
Stanisława Moniuszki z okazji 200.
rocznicy jego urodzin. Z tej okazji
śpiewano pieśni, a nawet zatańczono poloneza. Druga część – Narodowe czytanie poświęcona była
polskim nowelom. Uczestnicy spotkania przeczytali w sumie fragmenty ośmiu utworów literackich.

© Urząd Gminy Kluczewsko

Władze gminy aktywnie włączyły się w ogólnopolską akcję Narodowe czytanie.

Rafał Banaszek

G

minna Biblioteka Publiczna i Dyskusyjne
Kluby Książki z Kluczewska i Dobromierza zorganizowały akcję Narodowe
granie i Narodowe czytanie w gminie Kluczewsko.
14
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Wydarzenie planowane pierwotnie w plenerze, ze względu na
warunki pogodowe, odbyło się w
remizie strażackiej w Kluczewsku.
W spotkaniu wzięły udział władze
samorządowe gminy w komplecie,
służba zdrowia, dyrekcja, nauczyciele i młodzież szkół z Kluczew-

© Urząd Gminy Kluczewsko

Wójt Rafał Pałka i przewodniczący rady
Mateusz Strychalski zatańczyli poloneza.

gmina kluczewsko

Rozpoczęła się budowa solarów
i fotowoltaiki w gminie Kluczewsko
Rafał Banaszek

W

gminie Kluczewsko powstaje najwięcej solarnych
systemów grzewczych oraz
instalacji fotowoltaicznych
do produkcji energii elektrycznej ze słońca w powiecie włoszczowskim.

Wszystko dzięki temu, że 12 lipca
tego roku władze samorządowe czterech
gmin naszego powiatu podpisały w Kluczewsku umowę na montaż solarnych
systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii dla
mieszkańców. Liderem przedsięwzięcia
jest gmina Kluczewsko, która realizuje
projekt unijny w imieniu czterech wspomnianych samorządów.
Łączna wartość inwestycji to 3,25
miliona złotych, z czego dofinansowanie
z Unii Europejskiej wynosi 1,75 miliona,
a wkład mieszkańców gmin - 1,5 miliona
złotych. W ramach tego projektu w czterech gminach powiatu włoszczowskiego
powstanie łącznie 138 solarów oraz 126

instalacji fotowoltaicznych. Największe
dofinansowanie pozyskała gmina Kluczewsko – około 660 tysięcy złotych,
a wartość całej inwestycji wyniesie tutaj
ponad 1,2 miliona.
Przedsięwzięcie ma celu produkcję
ciepła, ciepłej wody użytkowej oraz
energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstw domowych przy wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie cen prądu oraz ochronę środowiska.
Urządzenia montują firmy Ekoen
PV z Dąbrowy Górniczej z bogatym doświadczeniem w montażu fotowoltaiki
w kraju i za granicą oraz FlexipowerGroup z Woli Zaradzyńskiej, specjalizująca się w montowaniu solarnych
systemów grzewczych. Całe zadanie
ma być zrealizowane do końca roku.
Z projektu, jak podkreślają władze
samorządowe, skorzystają osoby, które zgłosiły chęć udziału w nim, złożyły
wymagane deklaracje i podpisały umowy ze swoimi gminami. Właściciele gospodarstw domowych pokrywają około
40 procent kosztów całej inwestycji.

© Rafał Banaszek

Przykładowe solary montowane na domach mieszkalnych w gminie Kluczewsko.

Wykres przedstawiający ilość solarów
i paneli fotowoltaicznych w gminach.

„

Rafał
Pałka

Jest to pierwszy
projekt bezpośrednio skierowany do
mieszkańców. To
ważne i rozwojowe.

„

Karolina Delczyk trzecia w Polsce
w konkursie historycznym
Rafał Banaszek

K

arolina Delczyk, ab-

O!Błędny sukces
solwentka Zespołu
uczennicy z Kluczewska Przedszkolno-Szkolnego
© Urząd Gminy Kluczewsko

Adrianna Prokop z dyrektorami szkoły:
Ireną Orzechowską i Jackiem Ziębą.

Rafał Banaszek

A

drianna Prokop, uczennica szkoły w Kluczewsku zdobyła szóste miejsce
w kraju w ogólnopolskim
konkursie ortograficznym
O!błędne dyktando.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się
5 października w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie. Pod okiem ekspertów językowych uczennica z Kluczewska walczyła w gronie 300 najlepszych znawców
ortografii z Polski o tytuł O!błędnego
Mistrza Ortografii. W swojej kategorii
zajęła szóste miejsce.

w Dobromierzu zajęła
trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym Klub Odkrywców.

Zadaniem uczestników było poszukiwanie zapomnianych miejsc
historii związanych z działalnością
Podziemnego Państwa Polskiego
i Armii Krajowej na terenie województwa świętokrzyskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło
się podczas uroczystej gali w redakcji Radia Kielce. W konkursie wzięło
udział ponad 1300 uczestników z całej Polski.
Była uczennica dobromierskiej
szkoły Karolina Delczyk zajęła trzecie

miejsce. Otrzymała nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski
oraz wojewodę świętokrzyskiego.
Warto nadmienić, że jednym ze
sponsorów nagród było również Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Jodła z Występ.

© Urząd Gminy Kluczewsko

Karolina Delczyk odbiera nagrodę od przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego.
Moja gazeta lokalna
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Finanse Włoszczowa
UBEZPIECZENIA・KREDYTY・PUNKT OPŁAT

KREDYTY

OFERUJEMY

ze wszystkich banków

LESINGI

UBEZPIECZENIA

ze wszystkich Towarzystw
Wszystko w
jednym miejscu

U nas opłacisz
rachunki

41 242 86 45
570 907 055

KREDYTY

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

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

Wszystko w jednym
miejscu

Obsługujemy również
PUNKT POCZTOWY

722 272 224
ubezp.wloszczowa10@onet.pl

finanse-wloszczowa@wp.pl
ul. Sienkiewicza 10
29-100 Włoszczowa

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

ZAPRASZAMY !

ZAPRASZAMY !
REKLAMA

REKLAMA

j polis
e
w
o
n
ej
awart !!
z
y
z
r
P
s!
t grati
gadże

ie

Plac Wolności 32
Włoszczowa

I piętro
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- na przeciwko

Echa Dnia

REKLAMA

REKLAMA

1987 r.

REKLAMA

Pomagamy w trudnych chwilach

· BEZPŁATNY TRANSPORT 24h
CHŁODNIA
· WŁASNY DOM POGRZEBOWY
· KWIACIARNIA
· ZASIŁKI ZUS I KRUS
WYPŁACAMY PRZED
POGRZEBEM
Włoszczowa, ul. Kilińskiego 36
607 715 937 - 24h
www.wodzislawscy.pl
Moja gazeta lokalna
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gmina secemin

Gmina Secemin liderem inwestycji
w powiecie włoszczowskim

G

Rafał Banaszek

mina Secemin odniosła wielki sukces w najnowszym
rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów
w latach 2016-2018, opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”. Jest
liderem w powiecie włoszczowskim wśród gmin
wiejskich.

Ranking Liderzy inwestycji ukazał się we wrześniowym numerze
„Wspólnoty”. Gminę Secemin sklasyfikowano w nim na 514 miejscu
w Polsce wśród gmin wiejskich.
To najlepszy wynik w powiecie. Średnie wydatki inwestycyjne w latach
2016-2018 w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wyniosły tutaj ponad 775
złotych.
Warto dodać, że gmina zarządzana
przez Tadeusza Piekarskiego została
też doceniona w zeszłorocznym rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce na V Europejskim
Kongresie Samorządów. Znalazła się
na podobnym, 512 miejscu w kraju.
Pod uwagę brano tam między innymi
udział inwestycji i pozyskanych funduszy unijnych w wydatkach ogółem
oraz relacje zobowiązań finansowych
w stosunku do dochodów za 2018
rok.
Czym w takim razie może się pochwalić Secemin w ostatnich latach,
jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje? Przede wszystkim nowym Przedszkolem Samorządowym, które wybudowano w ubiegłym roku za kwotę
5 milionów złotych (połowę kosztów
sfinansowała Unia Europejska).
Kolejną wielką inwestycją była
termomodernizacja czterech obiektów użyteczności publicznej, to jest
Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia,
szkół w Seceminie i Żelisławicach.
Przedsięwzięcie to pochłonęło około
4,5 miliona złotych, w tym 2 miliony
stanowiła dotacja unijna.
Trzecią znaczącą inwestycją była
budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej imienia Jana Zawady w Seceminie w 2017 roku. Kosz18 Moja gazeta lokalna

© Rafał Banaszek

Wójt Tadeusz Piekarski przed odnowionym budynkiem szkoły w Seceminie.

© Rafał Banaszek

Wójt Secemina z uczniami piątej klasy miejscowej szkoły na boisku wielofunkcyjnym.

© Urząd Gminy Secemin

Przedszkole w Seceminie to największa inwestycja ostatnich lat w tej gminie.

towało około 1 miliona złotych, w tym
dofinansowanie z budżetu państwa
wyniosło około 400 tysięcy.
W latach 2016-2018 gmina Secemin przebudowała i wyremontowała
również 24 drogi gminne o łącznej
długości około 15 kilometrów i wartości ponad 3 milionów złotych. Ponadto współfinansowała przebudowę

trzech dróg powiatowych na swoim
terenie o długości 6 kilometrów za kolejne blisko 3 miliony.
Samorząd ten przygotował też dokumentację techniczną na budowę
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, Żelisławiczkach i Żelisławicach. Przeznaczono na
ten cel ponad 300 tysięcy złotych.

gmina moskorzew

Złote gody w gminie Moskorzew.
Władze odznaczyły medalami 9 par
© Urząd Gminy Moskorzew

Jubilaci z władzą samorządową gminy Moskorzew: Andrzejem Walaskiem, Sebastianem Kosowskim i Moniką Bryłą.

9

Rafał Banaszek

par z gminy Moskorzew, które zawierały
związek małżeński
w 1969 roku, obchodziło
jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w moskorzewskim kościele, którą
sprawował proboszcz parafii, ksiądz
Zbigniew Chłosta. Część oficjalną
zorganizowano w Wiejskim Centrum
Kulturalno-Turystycznym.
Małżonkowie otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane

przez prezydenta Polski. Aktu dekoracji
dokonał wójt gminy Andrzej Walasek.
Z kolei przewodniczący Rady Gminy
Sebastian Kosowski wraz z kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Moniką Bryłą
wręczyli jubilatom legitymacje, dyplomy gratulacyjne oraz kwiaty.
Jubileuszowe wydarzenie uświetniły występy artystyczne przedszkolaków
i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Moskorzewie. Złotym parom odśpiewano
„Sto lat”. W imieniu jubilatów głos zabrał Czesław Dubicki, który podziękował władzom gminy za pamięć i zorganizowaną imprezę.

Dzień Edukacji Narodowej
w szkołach gminy Moskorzew

Uroczystość Złotych godów była doskonałą okazją do wspólnych podziękowań za to, co najcenniejsze w związku
małżeńskim - miłość, wierność i wspólnie
przeżyte chwile - mówił wójt Walasek.
Jubilaci z gminy Moskorzew
Wienczysława i Czesław Dubiccy,
Alicja i Stanisław Wojewoda, Regina i Józef Walasek, Marianna
i Zygmunt Pustuł, Alina i Stefan
Lesiak, Zuzanna i Zdzisław Zgryza,
Marianna i Stanisław Grochowina, Zofia i Bolesław Gajos, Józefa
i Stanisław Lipeccy.
Rafał Banaszek

W

dwóch szkołach gminy Moskorzew odbyły się uroczyste obchody
Dnia Edukacji Narodowej.

Pierwsza impreza miała miejsce
11 października w Zespole Placówek
Oświatowych w Moskorzewie, a kolejna
16 października w szkole w Chlewicach.

„

Andrzej
Walasek

© archiwum szkoły

Program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych
w Chlewicach.

Była to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud
wkładany każdego
dnia w wychowanie i kształcenie
naszej młodzieży.

„

Moja gazeta lokalna
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BUDBER

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

- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

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

20

Moja gazeta lokalna

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Moja gazeta lokalna

21

Spełniamy motoryzacyjne marzenia
Rozmowa z Radosławem Furmańczykiem
właścicielem firmy motoryzacyjnej
Importzusa.pl w Psarach
Ma Pan zaledwie 30 lat, a już zdążył
rozwinąć prężnie działającą firmę
importującą samochody z Ameryki, która zatrudnia 25 pracowników i dysponuje pokaźną flotą
11 samochodów ciężarowych. Jak
się to Panu udało? Skąd wziął się
w ogóle pomysł na taki biznes?
Radosław Furmańczyk: Tak, to
prawda, we wrześniu świętowałem
swoje 30. urodziny. Pyta pan, jak się
to udało w moim wieku – po prostu
wcześnie zacząłem, już na pierwszym
roku studiów, do tego ciężka praca
całymi dniami od rana do nocy, często razem z weekendami, a także dużo
odwagi w podejmowaniu decyzji, kreatywne pomysły i jakoś poszło. Jeśli
chodzi o pomysł, to już wcześniej się
tym interesowałem i dochodziłem do
tego etapami i małymi krokami. Nie
od razu było kolorowo. Niestety nikt
mnie tego nie nauczył. Wszystkiego
od początku musiałem uczyć się sam
i w pierwszych latach nie raz słono
płacić za popełnione błędy. Teraz na
sukcesy pracuje 25 osób. Rozwój firmy to zasługa całego zespołu. Każdy
podchodzi do tego, co robi, z pasją
i zaangażowaniem. Uważam, że firma
to przede wszystkim ludzie, którzy ją
tworzą.
Wielu zapewne się zastanawia, jak
Pan trafił z Krakowa na ziemię secemińską i rozwinął firmę motoryzacyjną w niewielkiej miejscowości
Psary. Dlaczego akurat tutaj?
Radosław Furmańczyk: To nie
jest do końca tak. Ja pochodzę z okolic Włoszczowy, a konkretnie z Bebelna, więc tutaj po prostu wróciłem. To
prawda, że wcześniej miałem firmę
w Krakowie i tam stawiałem pierwsze
kroki w imporcie samochodów z USA.
Tak, jak pan powiedział, Psary to niewielka miejscowość, ale według mnie
w dobie Internetu nie ma to większego znaczenia. Nie zauważyłem spadku zainteresowania po przeniesieniu
firmy z Krakowa, a wręcz przeciwnie,
pozwoliło mi to bardziej rozwinąć firmę o serwis napraw i własny transport samochodów. Obecnie mamy już
11 autotransporterów.
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Spełniamy motoryzacyjne marzenia – czytamy
na logo Pana firmy. Jakie ciekawe samochody
importuje
Pan
z USA i Kanady?
Radosław Furmańczyk: Takie,
jakie klient sobie życzy, nie sposób wymienić wszystkich marek i modeli. Co
ciekawe, klienci decydują się w większości na import samochodów europejskich marek zza oceanu. Paradoksalnie
są tam dużo tańsze i lepiej wyposażone
od tych z Europy zachodniej, a technologicznie niczym się nie różnią. Zdarza
się, że są pewne drobne różnice w niektórych modelach, ale klient wcześniej
przed podjęciem decyzji jest o tym informowany. Oczywiście importujemy
też dużo typowo amerykańskich samochodów jak: Dodge RAM, Ford Mustang, Chevrolet Corvette, czy Chevrolet Camaro. Często klienci wybierają
też modele Jeepa, najpopularniejsze to
Cherokee i Grand Cherokee. Ostatnio
pojawił się też trend na samochody
klasyczne. Jest to nie tylko super zabawka i kawałek historii motoryzacji,
ale przede wszystkim lokata kapitału.
Te auta już nigdy nie będą tańsze, niż
dzisiaj. Importujemy nie tylko samochody, ale też motocykle, quady, łodzie, skutery wodne i skutery śnieżne.
W przyszłym roku planujemy również
poszerzyć ofertę o import maszyn rolniczych i budowlanych.
Jakie było najdroższe auto, które
Pan sprowadził?
Radosław Furmańczyk: Myślę,
że mógłbym tu wymienić kilka, nie
wartościując ich szczegółowo: Brabus
G65 AMG, Porsche GT3, Bentley Continental, Mercedes S63 AMG, BMW B7
Alpina.
Proszę opowiedzieć najciekawszą
historię związaną z importem samochodu zza oceanu.
Radosław Furmańczyk: Myślę, że
chyba najwięcej przygód mieliśmy przy
imporcie oryginalnego wojskowego Hu-

mmera H1 z amerykańskiej armii. Najpierw musieliśmy go zdemilitaryzować
i wyrobić odpowiednie dokumenty, dopiero wtedy dostaliśmy pozwolenie na
to, żeby samochód opuścił USA.
Dlaczego akurat wybrał Pan tak
oddalony kontynent od Polski?
Jakie są plusy importu amerykańskich aut do Europy?
Radosław Furmańczyk: Plusów jest mnóstwo. Przede wszystkim
cena - samochody w USA są nieporównywalnie tańsze do tych nie tylko
w Polsce, ale całej Europie. Poza tym,
są dużo lepiej wyposażone i zadbane.
Ameryka to też ogromny rynek, jest
bardzo duży wybór samochodów.
Zdarza się, że zakup wymarzonego
i bardzo nietypowego samochodu dla
najbardziej wymagających klientów
jest w Europie niemożliwy. Wtedy pozostaje USA.
Kim są Pana klienci?
Radosław Furmańczyk: Mamy
klientów dosłownie z całej Polski.
Chyba nie ma miejsca w kraju, gdzie
nie dostarczaliśmy samochodu. Zaczęliśmy już wykraczać poza granice
naszego kraju. Mamy klientów z Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy.
Pana firma zajmuje się nie tylko
importem używanych aut z Ameryki, ale również transportem nowych samochodów w Europie?
Radosław Furmańczyk: Tak,
zajmujemy się również transportem
nowych samochodów z fabryk. Odbieramy głównie Opla z Gliwic, Kia z Żyliny na Słowacji i Hyundaia z Nosovic
w Czechach. W 2019 roku przetransportujemy łącznie ponad 6000 samochodów.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Sprowadzamy samochody z Ameryki
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TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM
NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY - ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

WŁOSZCZOWA, UL. KILIŃSKIEGO 23
biuro@okregliccy.pl, www.okregliccy.pl
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Samochody
z gwarancją
tel. 518 518 700, 602 765 739
Chlewice, ul. Źródłowa 2
www.auto-komis-chlewice.otomoto.pl
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ANNA SZCZUKOCKA
specjalista chorób wewnętrznych

certyfikat PTU
Agencja Pośrednictwa Pracy
Grupa Mobility
posiadająca Certyfikat nr 11595
Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

poszukuje
pracowników zainteresowanych
legalną pracą we Francji
w różnych zawodach m.in. jako:
* pracownicy produkcji żywności
* pracownicy produkcji przemysłowej
(montaż okien aluminiowych)
* pracownicy budowlani
(murarze, malarze, monterzy podłóg i wykładzin)
* rzeźnicy
(ubój, rozbiór, klasowanie)
* spawacze MIG, MAG, TIG
* spawanie zbrojeń, prefabrykacja
* prace sezonowe
Zajmujemy się całościową organizacją wyjazdów na projekty,
transportem oraz zakwaterowaniem.
Oferujemy pomoc w załatwianiu formalności przed wyjazdem.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod

numerem 784 584 110 lub mailowy info@grupamobility.eu

> 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.
WŁOSZCZOWA, ul. Wiśniowa 4
Informacja tel. 600 202 401
tel. 600 202 911
REKLAMA

Bardzo serdecznie dziękuję
za wsparcie, dobre słowo, za każdy
oddany głos.
Bartłomiej Dorywalski
Moja gazeta lokalna
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rozmaitości
Krzyżówka nr 6

Pamiętamy..

Marta Frączek z włoszczowskiego biura
rachunkowego CKWB Centrum Kompleksowego Wsparcia Biznesu Beata Kącka, jako
pierwsza w powiecie, odgadła prawidłowo
hasło krzyżówki we wrześniowym numerze,
które brzmiało: Magistrala. Gratulujemy.
Prawidłowe odpowiedzi przysłali również:
Ewelina Kukla i Justyna Kołton. Dziękujemy.

1. Wszechstronny artysta
ludowy z gminy Radków, który maluje obrazy świętych na
szkle.
2. Jaką nazwę nosi belgijska
firma w Bukowie – dawne
Zakłady Przemysłu Wapienniczego?
3. Z jakiej miejscowości pochodzi poeta ludowy Czesław
Syrek?
4. Jaki znany wokalista,
gitarzysta i aktor gościł
ostatnio w szkołach gminy
Krasocin, gdzie przedstawił
program profilaktyczny „Wolności oddać nie umiem”?
5. Z jakiej miejscowości pochodził Feliks Rak, założyciel
Muzeum Chleba?
6. Lokalna Grupa Rybacka
Między Nidą a ….
7. Jak się nazywał najmłodszy dyrektor włoszczowskiego
szpitala, który pełnił swoją
funkcję zaledwie 3 miesiące?
8. Znana zawodowa grupa
kolarska z Włoszczowy.
9. „Słodki” w nazwie hipermarket we Włoszczowie.
10. Jaką nazwę nosiło dawne kino we Włoszczowie?
11. Parafialny Klub Sportowy z Kluczewska.

Pan Tadeusz przedstawia

Ogłoszenia

poziomo od góry

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

Zwycięzca krzyżówki nr 5

© Rafał Banaszek

„Kto pomalował mi
konia na zielono?”
Na Dzikim Zachodzie kowboj
wpada do
saloonu i pyta
zdenerwowany: - Kto
pomalował
mojego konia
zieloną farbą
olejną? Kto, no kto?!
Wtem wstaje słynny rewolwerowiec zabijaka i odpowiada: - Ja pomalowałem.
Chcesz mi coś powiedzieć? Na to kowboj
odpowiada zmieszany: - Chciałem tylko
powiedzieć, że farba już wyschła...”.
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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02.11

WŁOSZCZOWA

Msza w hospicjum w szpitalu
2 listopada o godzinie 10 Hospicjum stacjonarne w szpitalu oraz
Włoszczowskie
Stowarzyszenie
Opieki Paliatywnej zapraszają na
mszę świętą na oddziale.

10.11

WŁOSZCZOWA

VIII Bieg Niepodległości

10 listopada o godzinie 11 na ulicy
Żwirki we Włoszczowie odbędzie się
VIII Bieg Niepodległości.

Ryszard Macherski

Zmarł 2 lutego w wieku 85 lat.
Społecznik nagrodzony tytułem
Zasłużony dla gminy Włoszczowa. Był między innymi inicjatorem nadania posłowi Przemysławowi Gosiewskiemu Honorowego Obywatelstwa
Włoszczowy. Od 2002 roku walczył
niestrudzenie o budowę obwodnicy
miasta. Został pochowany 5 lutego dzień po swoich 85. urodzinach.

Marek Ciosek

Zmarł 18 lutego w wieku 61 lat.
Był radnym Rady Miejskiej we
Włoszczowie kadencji 2002 2006 oraz 2010 - 2014 (wiceprzewodniczący). Sołtys Kuzek. Jego pogrzeb
odbył się 20 lutego we Włoszczowie.

Zbigniew Łabędzki

Zmarł 20 marca w wieku 77 lat.
Był wieloletnim pracownikiem
Urzędu Gminy we Włoszczowie,
naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Technicznej. Został pochowany 23
marca we Włoszczowie.

Zygmunt Fatyga

Zmarł 8 maja w wieku 76 lat. Był
wielkim społecznikiem, regionalistą, długoletnim prezesem
i założycielem Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
w Czarncy. Były radny Rady Miejskiej we Włoszczowie kadencji 1990 1994. Jego pogrzeb odbył się 12 maja
w Czarncy. Pośmiertnie został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Jolanta Ratusznik

Zmarła tragicznie 7 października w wieku 49 lat. Była nauczycielką informatyki w Zespole
Placówek Oświatowych numer 1 we
Włoszczowie. Jej pogrzeb odbył się 10
października w Kielcach. Została pochowana na cmentarzu Piaski.

Helena Wójcik

Zmarła 16 października w wieku 100 lat. Mieszkała w Ludyni. Była najstarszą mieszkanką
gminy Krasocin. 1 października obchodziła swoje setne urodziny. Została
pochowana 19 października na cmentarzu w Kozłowie.
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