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istopad kojarzy się z Dniem
Wszystkich Świętych i oczywiście
Świętem Niepodległości - temu ostatniemu zagadnieniu poświęcamy dużo
miejsca w tym numerze. Mieszkańcy
Rafał Banaszek
naszych gmin nie zapomnieli o 101.
rocznicy tego ważnego święta państwowego.
Wydarzeniem miesiąca było zaprzysiężenie Bartłomieja Dorywalskiego z Włoszczowy na posła
na Sejm, co stało się na drugi dzień po Święcie
Niepodległości. Piszemy też o zakończonych
inwestycjach drogowych, kanalizacyjnych oraz
sportowo-rekreacyjnych w naszych gminach.

Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy

W bieżącym numerze

Odnowiony pomnik
w Kluczewsku - s. 14

Koniec Przepióreczki
z Żelisławic - s. 18

Nowa OSA w gminie
Moskorzew - s. 19
Więcej na:

moja-gazeta.com.pl

Gminy naszego powiatu uczciły 101.
rocznicę odzyskania niepodległości

© Rafał Banaszek

Największe uroczystości 11-listopadowe odbyły się przed Pomnikiem Niepodległości na Placu Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie.

C

Rafał Banaszek

ztery gminy powiatu włoszczowskiego
zorganizowały uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Największe odbyły się we
Włoszczowie.

Imprezę patriotyczną w mieście
rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w kościele parafialnym w rynku. Stąd pochód na czele z 21 pocztami sztandarowymi dotarł
pod Pomnik Niepodległości.
Na Placu Konstytucji 3 Maja orkiestra dęta z Konieczna odegrała hymn
państwowy. Następnie przemówienie
okolicznościowe wygłosił burmistrz
Grzegorz Dziubek. Po nim po raz
pierwszy na gminnej uroczystości głos

zabrał poseł elekt Bartłomiej Dorywalski, informując, że 11 listopada został
odwołany przez premiera z funkcji wicewojewody świętokrzyskiego. List od
senatora Jacka Włosowicza odczytał
Piotr Bulski.
Po przemówieniach delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Na zakończenie orkiestra z Konieczna odegrała tradycyjnie „Rotę”. Uroczystości

związane ze Świętem Niepodległości
trwały we Włoszczowie aż cztery dni
- zapoczątkowała je akademia okolicznościowa na gali stypendialnej
w Domu Kultury, a zakończyło spotkanie przy pomniku. Swoje gminne
obchody zorganizowały też gminy
Kluczewsko, Secemin oraz Krasocin,
gdzie impreza odbyła się najwcześniej, bo już 10 listopada.

Cieszymy się
z wolności, ale
wolności nie można tylko posiadać
i używać. Wolność
trzeba zdobywać.

Dziś Polsce potrzeba dialogu. Tylko
razem, wspólnie
Grzegorz
Dziubek możemy być silnym
państwem w Europie i na świecie.

„

Bartłomiej
Dorywalski

„

„

„

powiat włoszczowski

Asfalt na drodze w Koniecznie niezgodny
z projektem. Wykonawca nie zaprzecza
Rafał Banaszek

P

owiat włoszczowski
posiada wyniki badań
nawierzchni asfaltowej na drodze w Koniecznie, której stan techniczny
budził wątpliwości. Są negatywne. W każdej z sześciu
pobranych prób warstwy
bitumicznej wyszło, że asfalt
jest cieńszy, niż zakładał
projekt.

Mając potwierdzone, niepokojące
wyniki ekspertyzy drogowej, władze
powiatu zaprosiły do starostwa po raz
kolejny przedstawicieli kieleckiej firmy
Fart, która wybudowała drogę w Koniecznie pod koniec 2017 roku. Spotkanie odbyło się 30 października.
Przedstawiono na nim wyniki odwiertów, przeprowadzonych 3 października
przez niezależne Laboratorium Drogowe Biura Inżynierii Lądowej Analizer
z Chmielnika na zlecenia Zarządu Dróg
Powiatowych we Włoszczowie. Okazuje
się, że w każdej z sześciu pobranych prób

„

Wszystkie sześć pobranych prób asfaltu
wskazywało na nieprawidłowości względem
projektu.

„

Więcej na:
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Stanisław Tadeusz pokazuje wicestaroście Łukaszowi Karpińskiemu próbę asfaltu.

asfaltu wyszły odstępstwa od specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Odwierty o średnicy 15 centymetrów
każdy wykonano w warstwach ścieralnej, wiążącej oraz podbudowie z tak
zwanej mieszanki MCE. Najwięcej nieprawidłowości było w ostatniej warstwie
ścieralnej asfaltu. Ta, zgodnie z projektem, powinna mieć 5 centymetrów grubości. Tymczasem wszystkie sześć pobranych prób było znacznie cieńszych.

Ulica Wiśniowa gotowa. Piesi już
nie będą ochlapywani przez auta

Więcej na:
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Władze gminy i powiatu włoszczowskiego odebrały wyremontowaną ulicę Wiśniową.

Rafał Banaszek

7

listopada odbył się odbiór
końcowy przebudowanej
ulicy Wiśniowej – strategicznej drogi powiatowej
w mieście. Teraz piesi już nie
muszą się obawiać „zimnego
prysznica” spod kół aut.
2
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W odbiorze drogi uczestniczyło
kilkanaście osób, w tym między innymi
dwóch starostów, przewodniczący Rady
Powiatu, burmistrz Włoszczowy oraz
przewodniczący Rady Miejskiej.
Odbierający przeszli pieszo cały
kilometrowy odcinek drogi od starostwa do stadionu sportowego przy
basenie. Nie mieli żadnych zastrzeżeń

Podczas spotkania w starostwie kierownik budów kieleckiej firmy Fart nie
podważał tych faktów. Poprosił władze
powiatu o możliwość pobrania prób
warstwy asfaltu przez swoje laboratorium, żeby zweryfikować wyniki będące
w posiadaniu powiatu. Zarządca drogi
zgodził się. Jak zakończy się ta sprawa,
czy firma poprawi felerny asfalt, nie wiadomo. Wykonawca przyznał, że nie chce
wchodzić na drogę sądową z powiatem.

do wykonawcy z Lublińca i Włoszczowy. Napotkani po drodze mieszkańcy
dziękowali za nowy asfalt.
Oprócz nowej nawierzchni dla samochodów powstał też chodnik dla pieszych i przede wszystkim to, czego nie
widać, ale co miało istotne znaczenie dla
tej inwestycji, czyli kanalizacja deszczowa, której nie było. Teraz piesi już nie
muszą się bać, że zostaną ochlapani stojącą na jezdni wodą przez samochody.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,7
miliona złotych i w zdecydowanej większości został sfinansowany przez gminę Włoszczowa, dzięki dotacji unijnej
z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Powiat dołożył około pół miliona złotych. Wszystko dlatego, że remont ulicy
Wiśniowej jest częścią dużego projektu rewitalizacji miasta, realizowanego
przez gminę.
Obecnie trwa budowa kanalizacji
deszczowej na sąsiednim z ulicą Wiśniową osiedlu Brożka. Pochłonie ona 4,6
miliona złotych. Ten etap ma zakończyć
się w kwietniu 2020 roku. Cała inwestycja współfinansowana jest przez Unię
Europejską w wysokości 85 procent
kosztów zadania.

powiat włoszczowski

Więcej na:
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Rada Powiatu zainicjowała
obchody Święta Niepodległości
© Rafał Banaszek

7 listopada Rada Powiatu Włoszczowskiego ósmej kadencji uczciła na swojej sesji 101. rocznicę odzyskania niepodległości.

Rafał Banaszek

7

listopada, w odświętnie
udekorowanej sali konferencyjnej starostwa,
w obecności sztandaru powiatu odbyła się XIII uroczysta sesja Rady Powiatu
poświęcona 101. rocznicy
odzyskania niepodległości.

Oprócz radnych uczestniczyli w niej zaproszeni goście, między innymi włodarze
gmin, kapłani, kombatanci, mieszkańcy
powiatu oraz młodzież szkolna.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący rady Zbigniew Matyśkiewicz. Następnie uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego przedstawili program
słowno-muzyczny.

Największa inwestycja w Domu
Pomocy Społecznej we Włoszczowie
Rafał Banaszek

O

koło pół miliona złotych pochłonie wymiana pieca węglowego na
gazowy wraz z pozostałą
instalacją we włoszczowskim Domu Pomocy Społecznej.

Prace remontowe rozpoczęły się
w połowie października i potrwają do
16 grudnia. Dzięki staraniom Zarządu
Powiatu pozyskano na tę inwestycję 350
tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
To jedna z największych inwestycji DPS-u w historii. Dzięki niej, jak
podkreśla dyrektor Maksymilian Stępień, zmniejszy się przede wszystkim
emisja dwutlenku węgla (aspekt ekologiczny), a także zniknie problem

magazynowania surowca do opału
(rocznie spalano tutaj 100 ton węgla).
Warto nadmienić, że Dom Pomocy Społecznej zainwestował
wcześniej w odnawialne źródła

Na zakończenie władze powiatu podziękowały uczniom i nauczycielom za
przygotowanie części artystycznej, wręczając im słodycze. Zaproszono też wszystkich
uczestników na ciepły poczęstunek, o który zadbał Dom Pomocy Społecznej.
Uroczysta sesja Rady Powiatu była
pierwszym w tym roku wydarzeniem
związanym z obchodami Święta Niepodległości na ziemi włoszczowskiej.
energii, które funkcjonują tutaj
z powodzeniem od 2014 roku.
Placówka powiatu posiada własne solary o mocy 120 kilowatów, które pozwalają zabezpieczyć ciepłą wodę od kwietnia do
października, a także panele fotowoltaiczne o mocy 34 kilowatów, które w skali roku
zapewniają energię elektryczną w 30 procentach. Na wypadek awarii prądu DPS
ma również na stanie akumulatory, ładowane przez instalację solarną.

© Rafał Banaszek

Starostowie Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiński z Maksymilianem Stępniem.
Moja gazeta lokalna
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Włoszczowa
ul. Rolnicza 4
tel. 41 394 23 51
41 394 20 52
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www.hotelmariage.pl
mariage@mariage.net.pl

Mariage

Oferujemy: przyjęcia weselne,
imprezy firmowe, chrzciny, stypy
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gmina włoszczowa
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32 stypendystów ze szkół podstawowych i uczelni wyższych z dyrektorami i władzą samorządową gminy Włoszczowa.

Burmistrz nagrodził stypendiami
najzdolniejszą młodzież w gminie
„

20

Rafał Banaszek

uczniów ósmej
klasy szkoły
podstawowej
i 12 studentów otrzymało od
władz gminy Włoszczowa
stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce.

Uroczysta gala odbyła się 8 listopada w Domu Kultury i połączona
była z obchodami 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Akty nadania stypendium wręczali burmistrz
Grzegorz Dziubek i przewodniczący
Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz.
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 150 złotych (uczniowie) i 200
złotych (studenci).

Te stypendia mają
nie tylko wymiar
finansowy, ale rówGrzegorz
nież emocjonalny,
Dziubek
psychologiczny, zachęcający do dalszej
pracy.

„

Stypendyści burmistrza ze szkół podstawowych i uczelni wyższych
UCZNIOWIE: Julia Barczyńska, Roksana Cholerzyńska, Dawid Grabiec, Aleksandra Jędrych, Marcelina Koćwin, Gabriela Orlikowska, Lena Rak, Kamil Smolarczyk, Maciej Trojszczak, Julia Cholerzyńska, Julia Maciejczyk, Bartłomiej Malicki,
Aleksandra Mulewicz, Natalia Sosnowska, Filip Pietrala, Igor Wójcik, Konrad Dziubek, Bartłomiej Dymek, Bartłomiej Kozieł, Natalia Samborska.
STUDENCI: Izabela Nicia, Karolina Wójcik, Patrycja Pasowska, Patrycja Sodo, Daria Kamińska, Mariusz Tomczyk, Adrianna Hamera, Adriana Rutkowska, Paweł Suliga, Barnadetta Różycka, Magdalena Ślęzak, Michał Lichosik.

Ulica Zielona wreszcie ma asfalt.
Koniec z kurzem i błotem
Rafał Banaszek

O

statnia ulica tłuczniowa we Włoszczowie po wielu latach
oczekiwania doczekała
się nareszcie asfaltu.

© Rafał Banaszek

Mowa o ulicy Zielonej za
marketem Dino.

Ulica ta została gruntownie
przebudowana. Powstało 359 metrów nakładki asfaltowej, tyle

Tak ulica Zielona wyglądała latem, a tak prezentuje się jesienią.

6
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Burmistrz z synem Konradem.

© Rafał Banaszek

samo chodnika po jednej stronie
i 8 metrów po drugiej stronie drogi,
oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz nowy wodociąg. Wykonawcą była włoszczowska firma budowlana Dukt.
Od lat mieszkańcy zabiegali o remont tej niewielkiej uliczki w mieście, jednej z ostatnich o nawierzchni
tłuczniowej. Teraz zmienił się wygląd
tej części miasta, przy którym rozwija się budownictwo jednorodzinne.
Włoszczowa zyskała atrakcyjną dzielnicę mieszkaniową.
O remont ulicy Zielonej gmina
Włoszczowa starała się od trzech lat.
Trzy razy ubiegała się o środki zewnętrzne. W końcu udało się pozyskać dotację w wysokości 830 tysięcy
złotych z budżetu państwa (Funduszu Dróg Samorządowych). Inwestycja pochłonęła 1,65 miliona złotych.

gmina włoszczowa

Mieszkańcy Włoszczowy doczekali się
odnawialnych źródeł energii w domach

P

Rafał Banaszek

o około 2 latach
oczekiwania mieszkańcy gminy Włoszczowa doczekali się wreszcie odnawialnych źródeł
energii. Mowa o instalacjach fotowoltaicznych
i solarnych, których montaż idzie pełną parą.

W gminie Włoszczowa trwa instalacja solarnych systemów grzewczych na
potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz
mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej
ze słońca. W sumie zamontowane zostanie 221 instalacji fotowoltaicznych oraz
154 solary.
Obecnie kończy się budowa fotowoltaiki. Z początkiem grudnia ma ruszyć instalacja solarów i w tym samym
miesiącu zakończyć się cała inwestycja.
Dodajmy, że zgodnie z umową roboty
miały potrwać do maja przyszłego roku.
O ekspresowym tempie prac niech
świadczy fakt, że solary w gminie Włoszczowa będzie montować aż 30 ekip, które dziennie, jak się dowiedzieliśmy, są
w stanie wykonać po około 20 instalacji
w gospodarstwach domowych. Fotowol-

„

Grzegorz
Dziubek

Jest to wstęp
do realizacji programu walki ze
smogiem w naszej
gminie.

„

© Rafał Banaszek

Magdalena Rylska z Włoszczowy mówi, że oszczędności w rachunkach zauważyła już po
pierwszym miesiącu od zainstalowania instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,5 kilowatów.

taikę montuje firma Ekoenergia z Kielc,
natomiast solary – Flexipower Group
z Woli Zaradzyńskiej.
Mieszkańcy gminy Włoszczowa czekali na „zieloną energię”
około 2 lata. Spowodowane to
było koniecznością unieważniania
przez gminę kolejnych przetargów
z uwagi na wysokie koszty, które
przekraczały możliwości finansowe zarówno samorządu jak i samych mieszkańców.
Warto było poczekać. Gmina
Włoszczowa otrzymała ponad 2,2

Największe Złote gody w powiecie
dla 44 par małżeńskich

© Urząd Gminy Włoszczowa

W uroczystości Złotych godów w Domu Kultury wzięło udział 36 par małżeńskich.

Rafał Banaszek

44

małżeństwa
z gminy Włoszczowa, które zawierały
ślub w 1969 roku, świętowały jubileusz 50-lecia
współnego pożycia.

Małżonkowie otrzymali medale za długoletnie pożycie z rąk burmistrza Grzegorza Dziubka oraz kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Anny Prokopczyk. Impreza odbyła się 23 października w Domu Kultury.
Złote gody uświetnił koncert Młodzieżowej
Orkiestry Dętej.

miliona złotych dotacji z Unii Europejskiej na to zadanie, którego
łączny koszt wyniesie 4,2 miliona
złotych (1,4 miliona pochłoną solary, a 2,8 miliona fotowoltaika).
Dzięki pozyskanej dotacji unijnej dofinansowanie dla mieszkańca wyniosło 60 procent kwoty netto danej instalacji. Resztę kosztów
(w tym 8-procentowy podatek
VAT) każdy właściciel nieruchomości musiał zabezpieczyć sam.
Gmina nie ponosi z tego tytułu
żadnych kosztów.
Jubilaci z gminy Włoszczowa
Eliza i Edward Bienik, Janina i Szczepan
Błaszczyk, Teresa i Czesław Chalaba, Elżbieta i Wojciech Dec, Leokadia i Józef
Drej, Krystyna i Ryszard Frączek, Kamila i Leszek Gawron, Elżbieta i Stefan Ginalscy, Krystyna i Adam Gondek, Janina
i Jan Groszek, Helena i Stanisław Hartwig, Elżbieta i Władysław Jaworscy, Barbara i Zbigniew Kocela, Aleksandra i Bolesław Koćwin, Krystyna i Józef Kowalczyk,
Zofia i Adam Kowalscy, Anna i Ireneusz
Kozieł, Halina i Roman Krawczyk, Alicja i Mieczysław Król, Janina i Mirosław
Kryczka, Ewa i Jacek Latos, Daniela i Czesław Literaccy, Marianna i Hipolit Łęgowik, Marianna i Stanisław Maciejewscy,
Henryka i Kazimierz Małek, Władysława
i Stanisław Michałek, Jadwiga i Bogdan
Musiał, Danuta i Janusz Nowak, Zofia
i Marian Nowak, Jadwiga i Waldemar
Pawłowscy, Maria i Edmund Puzdrowscy, Jadwiga i Zenon Rogula, Maria i Witold Siwek, Zofia i Kazimierz Sobczyk, Lidia i Zdzisław Stefańczyk, Zdzisława i Jan
Stolarczyk, Teresa i Jerzy Sztabińscy, Genowefa i Edward Ściebura, Elżbieta i Czesław Śliwińscy, Janina i Edward Toborek,
Ewa i Beniamin Tworkowscy, Elżbieta
i Stanisław Wilk, Irena i Mieczysław Zug,
Danuta i Ryszard Żołnierczyk.
Moja gazeta lokalna
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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

Dach na zabytkowym wiatraku.
W przyszłym roku będą skrzydła
Rafał Banaszek

O

koło 6 ton ważył
dach, który posadowiono 6 listopada
na bryle wiatraka holenderskiego w Krasocinie.
- To historyczne wydarzenie – podkreślał zadowolony wójt gminy.

Przykrycie budowli dachem kończy etap większych prac w tym roku
związanych z modernizacją krasocińskiego zabytku. Dotychczas ściągnięto starą konstrukcję dachu, stropy
wewnętrzne, zdemontowany stary
mechanizm obracający skrzydłami,
rozebrano górną część budowli,
wzmocniono ściany i fundamenty,
obłożono bryłę obiektu kamieniem
pochodzącym z rozbiórki. W środku
wykonano elektrykę i tynki.
W przyszłym roku zostaną zamontowane łopaty, którymi wiatrak będzie kręcił. Obiekt ma być oddany do

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl

© Rafał Banaszek

Wójt gminy Ireneusz Gliściński uwiecznił to historyczne wydarzenie swoim telefonem.

użytku w maju – w stulecie swojego
powstania. W okresie wakacyjnym będzie ogólnodostępny do zwiedzania.
Wewnątrz ma być odtworzone dawne
muzeum chleba, a całe otoczenie zagospodarowane o ławki, chodniki i latarnie. Teren będzie oświetlony.
Modernizacja wiatraka holenderskiego z 1920 roku (jednego z dwóch

Mieszkańcy uczcili 75. rocznicę
zwycięskiej bitwy pod Chotowem

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl

© Rafał Banaszek

Od lewej: Łukasz Karpiński, Ryszard Kowalczyk, Anna Resiak i Ireneusz Gliściński.

Rafał Banaszek

W

ostatnią niedzielę
października w Chotowie odbyły się obchody 75.
rocznicy zwycięskiej bitwy
partyzantów Armii Krajowej
z niemieckim okupantem.
Przybyło wiele osób.
10
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Uroczystość rozpoczęła się od złożenia
kwiatów na mogiłach poległych żołnierzy
Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym
w Olesznie oraz pod pomnikiem AK.
Następnie odprawiona została uroczysta msza święta w miejscowym kościele
w intencji poległych, zmarłych i żyjących
żołnierzy Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych.

w naszym województwie) pochłonie
1,2 miliona złotych, z czego wkład
własny gminy Krasocin wyniesie
około 700 tysięcy, natomiast pozostałe pół miliona złotych pozyskano
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wykonawcą inwestycji
jest firma budowlana Beraten z Komornik.
Ostatnim punktem patriotycznej uroczystości było spotkanie w Chotowie, gdzie
30 października 1944 roku rozegrała się
zwycięska bitwa batalionu Armii Krajowej
pod dowództwem Eugeniusza Kaszyńskiego Nurta z Niemcami.
Przy pomniku orkiestra dęta z Oleszna
odegrała hymn państwowy. Były przemówienia, apel poległych, składanie wiązanek
kwiatów przez delegacje oraz zapalanie
zniczy.
Uroczystość w gminie Krasocin uświetniła obecność 12 pocztów sztandarowych
oraz Kompanii Reprezentacyjnej 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
imienia majora Eugeniusza Gedymina
Kaszyńskiego pseudonim Nurt z Kielc.
Obchody prowadził Ryszard Kowalczyk, historyk ze Szkoły Podstawowej
imienia Armii Krajowej w Olesznie – placówki, która wspólnie z miejscowym Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej pod kierownictwem Anny Resiak – zorganizowali to święto.
Jego ostatnim punktem było spotkanie w lesie obok pomnika na ciepłym poczęstunku, o który zadbało Koło Gospodyń
Wiejskich z Oleszna. Był bigos, grochówka wojskowa oraz pieczenie kiełbasek na
ognisku.

gmina krasocin

Gminne obchody Święta Niepodległości
w Krasocinie i Olesznie pod parasolami
Rafał Banaszek

10

listopada gmina
Krasocin zainicjowała obchody
Narodowego Święta Niepodległości w powiecie
włoszczowskim. Deszcz pokrzyżował plany organizatorów. Mimo to mieszkańcy
dopisali.

W samo południe w krasocińskim
kościele parafialnym odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Oprawę muzyczną uroczystości
zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
która wykonała kilka utworów patriotycznych.
Z uwagi na niekorzystną aurę przemówienie okolicznościowe wójta Ireneusza Gliścińskiego miało miejsce
w kościele, a nie przy tablicy upamiętniającej poległych i pomordowanych
w obronie ojczyzny przy grocie Najświętszej Maryi Panny w parku. Przemówienie w kościele wygłosił również

prowadzący uroczystość Ryszard Kowalczyk, historyk z oleszyńskiej szkoły.
Pod tablicą poległych i pomordowanych w obronie ojczyzny delegacje
złożyły wiązanki kwiatów. Podobnie
uczyniono później pod pomnikiem upa-

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl

S

© Rafał Banaszek

Wójt Ireneusz Gliściński z przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Bukowskim.

Potrójna uroczystość w bibliotece.
Udana premiera płyty wójta i radnej
Rafał Banaszek

15

listopada Gminna
Biblioteka Publiczna
w Krasocinie otrzymała
oficjalnie imię poety ludowego, byłego wójta tej
gminy Feliksa Raka.

Impreza była połączona z podsumowaniem 13. edycji Ogólnopolskiego Kon-

miętniającym 100. rocznicę odzyskania
niepodległości w parku w Olesznie.
W obchodach patriotycznych w gminie
Krasocin wzięło udział kilkanaście pocztów
sztandarowych, delegacje powiatu, gminy,
szkół oraz lokalnych organizacji.

kursu Poetyckiego imienia Feliksa Raka,
w którym wzięło udział ponad 130 uczestników z różnych stron Polski. Najwięcej
nagród zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz z I Liceum
Ogólnokształcącego we Włoszczowie.
Wydarzenie uświetnił recital promujący najnowszą płytę wójta Ireneusza Gliścińskiego i radnej gminy Iwony

Więcej na:

moja-gazeta.com.pl
© Rafał Banaszek

Laureaci ogólnopolskiego konkursu z organizatorami i sponsorami nagród.

Duszy, którzy nagrali krążek z poezją
śpiewaną do utworów Feliksa Raka. Na
drugiej ich płycie pod tytułem „Gdzie są
Ci ludzie” znalazło się siedem utworów,
które zaśpiewała radna, a muzykę do
nich skomponował osobiście wójt.
Wszyscy obecni otrzymali dwie płyty
artystów, a także pamiątkową monetę
z wizerunkiem Feliksa Raka i herbem
gminy Krasocin, wybitą specjalnie dla
uczczenia uroczystości nadania imienia
bibliotece. Otwarto też kącik pamięci
poświęcony osobie patrona biblioteki.
W uroczystości uczestniczyli biscy
Feliksa Raka, w tym między innymi jego
88-letnia córka Irena Gacia oraz dwoje
wnuków (Bożena i Jan Gacia), radny sejmiku województwa Artur Konarski, wicestarosta włoszczowski Łukasz Karpiński,
radni powiatowi i gminni, przedstawiciele
kieleckiego oddziału Związku Literatów
Polskich oraz biblioteki wojewódzkiej.
Wójt Krasocina Ireneusz Gliściński, wieloletni opiekunem dorobku literackiego Feliksa Raka Tadeusz Stolarski oraz prezes kieleckiego oddziału
Związku Literatów Polskich Stanisław
Nyczaj zostali uhonorowani statuetkami Przyjaciela biblioteki.
Moja gazeta lokalna
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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
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MECHANIKA POJAZDOWA
LAKIERNICTWO
SPRZEDAŻ I WYMIANA OPON
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Tel. 515 44 68 01, 603 44 68 01
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gmina kluczewsko

Obchody Święta Niepodległości
trwały dwa dni w gminie Kluczewsko
© Urząd Gminy Kluczewsko

Pierwsze uroczystości odbyły się przy pomniku poległych i pomordowanych mieszkańców gminy Kluczewsko w czasie II wojny światowej.

Rafał Banaszek

W

Kluczewsku,
Stanowiskach
i Dobromierzu
świętowano 101. rocznicę
odzyskania niepodległości.
Obchody trwały dwa dni.

Zainaugurowała je w niedzielę, 10
listopada msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w kościele parafialnym w Kluczewsku przez proboszcza, księdza Wiesława Chęcinę.
Następnie władze samorządowe gminy
oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej
imienia Jana Pawła II w Kluczewsku złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem
poległych i pomordowanych mieszkańców
gminy w czasie II wojny światowej.
11 listopada świętowanie niepodległości obchodzono w dwóch kolejnych
miejscowościach gminy. Zaczęło się od
mszy świętej koncelebrowanej w kościele parafialnym w Stanowiskach,
której przewodniczył ksiądz proboszcz
Stanisław Stańczyk, a homilię wygłosił
ksiądz profesor Tadeusz Gacia.
Następnie uczestnicy prowadzeni
przez orkiestrę dętą z Dobromierza przeszli na cmentarz, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Hubalczyka, kaprala
Franciszka Głowacza pseudonim Lis. Tutaj odczytano też apel poległych. Władze

samorządowe nie zapomniały również
o spoczywającym na cmentarzu księdzu
kanoniku Antonim Mroczku, byłym proboszczu tej parafii, Honorowym Obywatelu Gminy Kluczewsko.

© Urząd Gminy Kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko

Pochód prowadzony przez komendanta marszu Dionizego Krawczyńskiego.

© Urząd Gminy Kluczewsko

Wójt gminy Rafał Pałka przemawia w Szkole Podstawowej w Dobromierzu.

Z lewej: Władze gminy oddają cześć Franciszkowi Głowaczowi, spoczywającemu na cmentarzu w Stanowiskach; z prawej: samorządowcy przy pomniku poległych w Kluczewsku.

14
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W uroczystościach wzięły udział wspomniane władze gminy oraz poczty sztandarowe szkół i ochotniczych straży pożarnych. Dużym wyróżnieniem był udział
Sztandaru Marszu Szlakiem I Kompanii
Kadrowej z komendantem marszu Dionizym Krawczyńskim na czele.
Trzecim i ostatnim punktem obchodów niepodległościowych w gminie
Kluczewsko był okolicznościowy występ młodzieży w Szkole Podstawowej
imienia majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim Hubal w Dobromierzu.
Uczniowie przedstawili piękny montaż
słowno-muzyczny pod tytułem „Wolność – słowo najpiękniejsze...”.

gmina kluczewsko

Ciemiętniki mają swoją kanalizację.
83 gospodarstwa mogą się podłączyć
Rafał Banaszek

Z

akończyła się budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
w Ciemiętnikach. Powstało
ponad 6 kilometrów kanalizacji i 5 przepompowni.

Budowa podzielona była na
dwa etapy. Pierwszy polegał na
ułożeniu sieci kanalizacyjnej wraz
z budową przepompowni. W ramach tego etapu położono 171 metrów sieci grawitacyjnych i 298
sieci tłocznych, wykonano przecisk pod rzeką Czarną oraz posadowiono przepompownię ścieków.
W
drugim
etapie
ułożono 2765 metrów sieci grawitacyjnych
i
2234
tłocznych,
wybudowano 169 metrów przykanalików oraz cztery przepompownie.
W
Ciemiętnikach
powstało
łącznie ponad 6,3 kilometra ka-

© Rafał Banaszek

Jedna z przepompowni ścieków przy drodze powiatowej Ciemiętniki-Bobrowniki.

nalizacji, dzięki czemu do sieci mogą się podłączyć 83 gospodarstwa
domowe.
Wykonawcą
robót był Komunalny Usługowy
Zakład Gospodarczy w Kluczewsku, który jest gminną spółką.

Inwestycja
pochłonęła
925
tysięcy złotych, z czego blisko
590 tysięcy dotacji (63,63 procent) gmina Kluczewsko pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzynarodowy turniej piłki
nożnej o puchar wójta gminy
Rafał Banaszek

D

rużyna młodych piłkarzy z Kijowa (Ukraina)
wygrała turniej piłki nożnej
dla dzieci ARKA CUP 2019,
który odbył się 26 października na stadionie sportowym
w Kluczewsku.

Zawody skierowane były do zawodników z rocznika 2008. Wzięły
w nich udział zespoły z Kijowa, Włosz-

czowy (Hetman i Deko) oraz gospodarze z Kluczewska (Arka).
Pierwsze miejsce wywalczyła zagraniczna reprezentacja FK Wisniowa
z Kijowa, drugi był Hetman Włoszczowa, a trzecia Arka Kluczewsko.
Każdy z zawodników oraz trenerów
otrzymał pamiątkowy medal, a drużyny
z miejsc 1-8 puchary. Wręczał je wójt Kluczewska Rafał Pałka, patron honorowy
turnieju. Były też nagrody dla najlepszego
bramkarza, strzelca i zawodnika turnieju.

© Urząd Gminy Kluczewsko

Rafał Pałka gratuluje młodym piłkarzom.

Mecze sędziowali: Łukasz Trzebiński, Paweł Pura, Jan Luzar oraz Tomasz Dębowski. Trenerzy Arki dziękują też rodzicom młodych piłkarzy za
poczęstunek i pomoc w organizacji.

© Urząd Gminy Kluczewsko

Wszystki drużyny biorące udział w Międzynarodowym turnieju piłki nożnej Arka Cup 2019 z organizatorami na stadionie w Kluczewsku.
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

KREDYTY

UBEZPIECZENIA

U nas opłacisz
rachunki

41 242 86 45
570 907 055

・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 !
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Plac Wolności 32
Włoszczowa
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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

Mieszkańcy gminy Secemin
pamiętali o Święcie Niepodległości
Rafał Banaszek

G

mina Secemin zorganizowała po raz
kolejny obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Mieszkańcy
dopisali.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele odprawiona przez proboszcza Piotra Szpyrkę.
Po nabożeństwie uczestnicy przeszli
w uroczystym pochodzie pod pomnik
poległych przy Urzędzie Gminy.
Tutaj wójt gminy Tadeusz Piekarski oraz przewodniczący Rady Powiatu
Włoszczowskiego Zbigniew Matyśkiewicz wygłosili okolicznościowe przemówienia. Po wystąpieniach delegacje
władz gminy, szkół, przedszkola, stowarzyszeń, zespołów ludowych i straży
pożarnych złożyły wiązanki kwiatów
pod pomnikiem.
Po części oficjalnej zaproszono
uczestników na akademię okolicznościową w miejscowej szkole podsta-

3

t

© Urząd Gminy Secemin

Władze gminy oddają cześć pod pomnikiem poległych w Seceminie (od lewej): Bogdan Wasik, Tadeusz Piekarski i Henryk Lis.

wowej oraz koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu lokalnych zespołów
ludowych Złoty Kłos z Secemina oraz
Bichniowianki z Bichniowa. Na zakończenie wszystkich uczestników
poczęstowano tradycyjnie wojskową
grochówką.

© Urząd Gminy Secemin

Wójt gminy przemawia pod pomnikiem.

T

Zespół ludowy Przepióreczka z Żelisławic
zakończył swoją działalność artystyczną

26 października zespół ludowy Przepióreczka z Żelisławic ogłosił zakończenie swojej działalności artystycznej.

J

© archiwum prywatne

Rafał Banaszek

ubileuszem 40-lecia
powstania zespół ludowy Przepióreczka
z Żelisławic zakończył oficjalnie swoją działalność
artystyczną.

Uroczystość, która odbyła się 26
października, rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele. Następnie uczestnicy imprezy spotkali się
w remizie strażackiej.
18 Moja gazeta lokalna

Tutaj odśpiewano jubilatom „100
lat” i przedstawiono zarys działalności grupy. Kierownik zespołu Władysława Jarmuda opowiedziała o działalności artystycznej, między innymi
otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach. Na koniec ogłosiła… zakończenie działalności zespołu.
Życzenia i gratulacje jako pierwszy złożył wójt Secemina Tadeusz
Piekarski wraz ze skarbnik gminy
Edytą Wójcik. Były też podzięko-

wania od radnych powiatowych
Zbigniewa Krzyśka i Pawła Strączyńskiego oraz innych zaprzyjaźnionych z zespołem osób i lokalnych
zespołów ludowych.
Przedstawiciele zespołu Przepióreczka dziękowali Władysławie
Jarmudzie za 40-letnią pracę oraz
odśpiewali jej życzenia. Na koniec
zorganizowano zabawę taneczną
przy akompaniamencie zespołu ludowego Złoty Kłos z Secemina.

gmina moskorzew

Plac zabaw i siłownia napowietrzna
w Przybyszowie oddane do użytku

© Rafał Banaszek

OSA w Przybyszowie kosztowała około 70 tysięcy złotych i jest
drugą po Mękarzowie taką inwestycją w gminie Moskorzew. Składa się z kilku elementów zabawowych dla dzieci oraz przyrządów
do ćwiczeń. Plac zabaw i siłownia
są ogrodzone. Teren wokół ma być
w przyszłości zagospodarowany,
a sąsiedni podupadły budynek
świetlicy przebudowany.
Dziękuję panu wójtowi za taki
piękny prezent, który będzie służył pokoleniom naszych mieszkańców – mówi Bogdan Knapik,
radny gminny z Przybyszowa, który też zabiegał o tę inwestycję.

Wójt Moskorzewa Andrzej Walasek z radnym gminnym Bogdanem Knapikiem.

Rafał Banaszek

P

rzy świetlicy wiejskiej
w Przybyszowie wybudowano nowoczesny
plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej. Obiekt rekreacyjno-sportowy robi wrażenie.

Inwestycję zakończono 7 listopada. Powstała w ramach tak zwanej
Otwartej Strefy Aktywności (OSA), na
którą gmina Moskorzew pozyskała 50
procent dofinansowania z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym.

Ulica Błonie i Piekarska
w Chlewicach z nowym asfaltem
Rafał Banaszek

312

tysięcy złotych
dofinansowania
z budżetu państwa otrzymała gmina Moskorzew
na remont kolejnej swojej
drogi w Chlewicach.

Tym razem chodzi o 750-metrowy
odcinek ulicy Piekarskiej. 25 października minister spraw wewnętrznych
i administracji przyznał Moskorzewowi 80 procent dotacji z funduszu na

usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Cała inwestycja ma kosztować około
380 tysięcy złotych.
15 listopada rozstrzygnięto przetarg na remont ulicy Piekarskiej. Droga, jak informuje wójt Andrzej Walasek, ma być gotowa na 6 grudnia.
Mam nadzieję, że mieszkańcy
otrzymają piękny prezent na Mikołaja – mówi Andrzej Walasek.
To kolejna droga gminna w Chlewicach, która jest przebudowywana dzięki

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Z lewej: ulica Piekarska w Chlewicach przed remontem; z prawej: nowa ulica Błonie.

© Rafał Banaszek

Wójt z radnym testują przyrządy siłowni.

dotacji z budżetu państwa. 4 listopada rozpoczęto remont ponad 1,2-kilometrowego
odcinka ulicy Błonie w Chlewicach.
Droga ta pochłonie 300 tysięcy
złotych, z czego 193 tysiące gmina Moskorzew pozyskała z Funduszu Dróg
Samorządowych (budżetu państwa).
Inwestycja ma być zrealizowana do
końca listopada.
Warto podkreślić, że tylko w tym
roku gmina Moskorzew pozyskała ponad 1,7 miliona złotych dotacji z budżetu państwa, za którą przebudowała
aż 10 dróg.

„

Pozyskanie kolejnego tak dużego
dofinansowania to
Andrzej
Walasek gwarancja dalszego
rozwoju naszej gminy, który znacznie
poprawi komfort
i warunki życia
mieszkańców.

„
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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
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„Z szacunkiem dla zmarłego i współczuciem dla rodziny”
Monika Okręglicka- Nowakowska

Lider branży pogrzebowej we Włoszczowie
Rozmowa z Moniką Okręglicką-Nowakowską, współwłaścicielką
Centrum Pogrzebowego OKRĘGLICCY we Włoszczowie
Centrum Pogrzebowe Okręgliccy
to firma z rodzinną tradycją, jedna z najbardziej rozpoznawalnych
marek w swojej branży i najdłużej
działające przedsiębiorstwo pogrzebowe w powiecie włoszczowskim.

bie mogła w spokoju przygotować się
na pożegnanie ukochanej osoby.

Monika Okręglicka-Nowakowska: Zgadza się. Założył ją mój tata
Marian Okręglicki w 1975 roku. Po
ślubie z moją mamą od 1977 roku prowadzili firmę wspólnie. Ja z bratem
Arturem jesteśmy drugim pokoleniem
– od dziecka wychowywanym w działalności branży pogrzebowej. Dzisiaj
z powodzeniem kontynuujemy rodzinną tradycję. Działamy na rynku od
ponad 40 lat. W rozwój naszej firmy
zaangażowana jest cała rodzina oraz
doświadczeni pracownicy.

Monika Okręglicka-Nowakowska: Jak najbardziej. Przejmujemy
na siebie wszystkie formalności urzędowe w Urzędach Stanu Cywilnego,
szpitalach, kancelariach parafialnych, hospicjach, Domach Pomocy
Społecznej, cmentarzach parafialnych oraz komunalnych. Ale to nie
wszystko. W celu uzyskania zasiłku
pogrzebowego reprezentujemy też rodziny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz jako jedyna
firma pogrzebowa na lokalnym rynku – również w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz
Wojskowym Biurze Emerytalnym. Pogrzeb organizujemy bezgotówkowo,
pobierając zasiłek z danej instytucji,
po czym zwracamy rodzinie różnicę
przed pogrzebem. Organizujemy też
transport krajowy i międzynarodowy
osób zmarłych. Coraz więcej Polaków
wyjeżdża z kraju i umiera za granicą. Pomagamy rodzinom we wszystkich formalnościach w sprowadzeniu
zmarłego do Polski drogą lądową,
lotniczą i morską.

Czym się wyróżnia Pani firma na
lokalnym rynku?
Monika Okręglicka-Nowakowska: Przede wszystkim tym, że w jednym miejscu rodzina osoby zmarłej zorganizuje wszystko, co jest związane
z pogrzebem i po pogrzebie. Wszystkie
usługi wykonujemy sami. Nie korzystamy z żadnych pośredników i podwykonawców, dlatego jesteśmy w stanie
dopilnować każdego etapu organizacji
pogrzebu i dostosować się do możliwości finansowych każdej rodziny zmarłego. Mamy własną stolarnię, w której
produkujemy trumny, przez co możemy
szybko wykonać nietypowe zamówienie. Prace cmentarne również wykonujemy we własnym zakresie. Podczas
ceremonii na cmentarzu rozstawiamy
namiot, który chroni przed słońcem,
deszczem, śniegiem, a do opuszczania
trumny do grobu używamy specjalnej windy. Dlatego pogrzeb w naszym
wykonaniu to prawdziwa uroczystość.
Jako jedyni w powiecie dysponujemy
sklepem z odzieżą żałobną, gdzie można zakupić cały komplet ubrania dla
osoby zmarłej. Posiadamy także własną kwiaciarnię, w której przygotowujemy wieńce i wiązanki. W naszej
ofercie znajdują się także nagrobki
granitowe. Wszystko to robimy po to,
aby każda rodzina pogrążona w żało-
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A jak z formalnościami związanymi z pogrzebem? Pomagacie Państwo swoim klientom w tym trudnym dla nich okresie?

Pani Moniko, ponoć po pogrzebie
również nie zostawiacie Państwo
rodziny samej sobie?
Monika
Okręglicka-Nowakowska: To prawda. W innych firmach pogrzebowych kontakt z rodziną kończy się
po zorganizowaniu ceremonii pogrzebowej. Ja natomiast po pogrzebie nie zostawiam rodziny samej sobie i osobiście
pomagam w załatwieniu formalności
prawnych i urzędowych, między innymi
w uzyskaniu wszystkich świadczeń należących się rodzinie po zmarłym, rent
rodzinnych, zasiłków oraz skutecznie
uzyskuję wypłatę odszkodowań powypadkowych. Robię to nieodpłatnie w podziękowaniu za zaufanie i skorzystanie
z usług naszej firmy.

W październiku otworzyliście Państwo nowy Dom Pogrzebowy przy
ulicy Młynarskiej we Włoszczowie.
Monika Okręglicka-Nowakowska: Zgadza się. W naszym Domu
Pogrzebowym znajduje się elegancka
kaplica, gdzie odprawiane są msze
pogrzebowe oraz sala pożegnań,
w której rodzina i przyjaciele mogą
w skupieniu pożegnać się z ukochaną osobą. Warto nadmienić, że jesteśmy w stanie zorganizować pogrzeby
różnych obrządków wyznaniowych
i zwyczajów religijnych, także pogrzeby świeckie z mistrzem ceremonii. Dysponujemy też nowoczesną
chłodnią wraz z pomieszczeniem,
gdzie profesjonalnie przygotowujemy zmarłych do pochówku. Posiadamy specjalistyczny stół do mycia oraz
balsamacji ciała osoby zmarłej.
Niewątpliwie jesteście Państwo liderem w branży pogrzebowej w regionie.
Monika Okręglicka-Nowakowska: Staramy się. Cieszę się, że nasza
konkurencja czerpie z nas inspiracje.
Będąc liderem nie spoczywamy na
laurach. Cały czas szkolimy się oraz
naszych pracowników. Posiadamy
stosowne certyfikaty z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania cmentarzami, tanatokosmetyki,
czy florystyki pogrzebowej. Chcemy
być na bieżąco z nowościami na rynku.
Nic dziwnego, że jesteście najczęściej wybieraną firmą do organizacji pogrzebu.
Monika
Okręglicka-Nowakowska: Chciałabym podziękować
wszystkim osobom, które obdarzyły
naszą firmę zaufaniem. Natomiast
tym, którzy zdecydują się na wybór naszej firmy, gwarantuję godną
i pełną szacunku obsługę ceremonii
pogrzebowej, okazując profesjonalną
pomoc i wsparcie na każdym etapie
organizacji pogrzebu, ponieważ zaufanie i zadowolenie naszych klientów jest dla mnie wartością najwyższą.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Moja gazeta lokalna

25

rozmaitości

Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy
zaprzysiężony na posła na Sejm
Rafał Banaszek
zień po Święcie Niepodległości, w roku 100-lecia ustanowienia Sejmu
Ustawodawczego, 40-letni doktor
nauk prawnych Bartłomiej Dorywalski został zaprzysiężony na
posła na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej dziewiątej kadencji.
To pierwszy od około 50 lat poseł
ziemi włoszczowskiej. 11 listopada został odwołany przez premiera Mateusza
Morawieckiego z funkcji wicewojewody
świętokrzyskiego. Dzień później został
zaprzysiężony na posła.
13 listopada Sejm przegłosował składy stałych komisji. Poseł z Włoszczowy
wszedł w skład Komisji Finansów Publicznych liczącej 50 osób oraz 35-osobowej Komisji Zdrowia.
Przed Świętami Bożego Narodzenia
Bartłomiej Dorywalski planuje otwarcie
Biura Poselskiego we Włoszczowie.

D

© archiwum prywatne

Bartłomiej Dorywalski, poseł z Włoszczowy podczas składania przysięgi.

Do Tarnawej Góry i Bożej Woli
będą jeździć busy z Włoszczowy?

© Rafał Banaszek

Spotkanie w sprawie funduszu autobusowego odbyło się z inicjatywy władz powiatu.

Rafał Banaszek

18

listopada we włoszczowskim starostwie
odbyło się spotkanie dotyczące funduszu autobusowego.
Od nowego roku prawdopodobnie będą nowe połączenia
komunikacyjne.

Na spotkanie zorganizowane przez
władze powiatu przybyli wójtowie oraz
przedstawiciele gmin. Rozmawiano
o przewozach busami i autobusami.
26 Moja gazeta lokalna

Starosta Dariusz Czechowski zwrócił
się do przedstawicieli gmin, żeby samorządy pokryły deficyty przewozowe na
niektórych niedochodowych trasach, na
przykład uruchomionej 1 października linii
komunikacyjnej Skorków-Włoszczowa,
która w ciągu pierwszego miesiąca przyniosła straty w wysokości ponad 4 tysięcy
złotych (w październiku skorzystało z niej
około 200 osób).
Samorządowcy nie wyraziły na to
zgody tłumacząc, że nie będą dopłacać do

nierentownych kursów na terenie innych
gmin. Przypomnijmy, że gminy, które
chcą skorzystać z funduszu autobusowego,
muszą zgodnie z ustawą sfinansować 10
procent każdego deficytu przewozowego
(90 procent kosztów pokrywa budżet państwa).
Wójt Secemina Tadeusz Piekarski
twierdził, że uruchamianie dodatkowych
kursów w jego gminie jest nieopłacalne.
Gdybyśmy uruchomili dodatkowe
autobusy, sądzę, że nie więcej jak kilka
osób skorzystałoby z nich. Czy warto wydawać pieniądze na takie kursy, gdzie
przewozi się właściwie tylko powietrze?
Uważam, że ten program rządowy to
marnotrawstwo środków publicznych.
Lepiej dać na ratowanie publicznej służby
zdrowia – twierdził wójt Secemina.
Zapotrzebowania na dodatkowe kursy
autobusowe nie zgłosiła również gmina
Włoszczowa. Gminy Kluczewsko i Moskorzew są natomiast zainteresowane dodatkowymi połączeniami z Włoszczową.
Chodzi o dwie miejscowości: Tarnawą
Górę, gdzie ponad 100 mieszkańców wystosowało petycję do władz gminy z prośbą o uruchomienie połączenia Tarnawa
Góra-Chlewice-Włoszczowa oraz o Bożą
Wolę, gdzie zapotrzebowanie zgłosiło 15
mieszkańców (głównie młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych we
Włoszczowie).
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ANNA SZCZUKOCKA
specjalista chorób wewnętrznych

certyfikat PTU

> 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

Kalendarze 2020
- FIRMOWE
- STRAŻACKIE

6 grudnia 2019,

piątek

jem
900 Jak zostać Świętym Mikoła
eddon
1100 Baranek Shaun Film. Farmag
1300 Magiczne Święta Ewy
eddon
1500 Baranek Shaun Film. Farmag

pressprint.pl

1700 1800 gramów
1900 Proceder

7 grudnia 2019, sobota
1200 Hetman Włoszczowa. Historia Filmowa

(wstęp wolny)

1300 Magiczne Święta Ewy
1500 Baranek Shaun Film. Farmageddon
1700 1800 gramów
1900 Proceder

8 grudnia 2019, niedziela

Spotkanie
ze Świętym Mikołajem

Twój
szczęśliwy fotel

Darmowa
fotografia ze św. mikołajem

NAGRODY UFUNDOWAŁA

FIRMA KINADS

1200 Hetman Włoszczowa. Historia Filmowa
(wstęp wolny)

1300 Jak zostać Świętym Mikołajem
1500 Baranek Shaun Film. Farmageddon
1700 1800 gramów
1900 Proceder

rek

10 grudnia 2019, wto

900 Magiczne Święta Ewy
Mikołajem
1100 Jak zostać Świętym
1300 1800 gramów
Farmageddon
1500 Baranek Shaun Film.
1700 1800 gramów
1900 Proceder
Bilety na filmy: 2D - według cennika kina,
zł
Seanse dopołudniowe i grupy zorganizowane: 12
UWAGA! Na seanse dopołudniowe decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapisy u kierownika kina: kino@dkwloszczowa.pl lub tel. 664 137 017

Włoszczowa ul. Zielona

tel. 537 77 55 47, biuro@pressprint.pl
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Krzyżówka nr 7

Zbigniew Kozieł, pracownik Kancelarii Głównej Urzędu Gminy we Włoszczowie
pierwszy w powiecie odgadł prawidłowo hasło
krzyżówki w październikowym numerze, które brzmiało: Rower pomaga. Gratulujemy.
Prawidłowe odpowiedzi przysłali również:
Karolina Rączkowska, Katarzyna Wieczorek,
Ewelina Kukla i Justyna Kołton. Dziękujemy.

1. Znana Spółdzielnia Mieszkaniowa z Włoszczowy.
2. Były zespół wokalny założony przez ówczesnego instruktora
muzyki, obecnie wójta Krasocina
Ireneusza Gliścińskiego, którego
nazwę tworzy imię wójta wypowiedziane wspak.
3. W jakiej miejscowości rozebrano w ubiegłym roku słynny pomnik
komunistyczny partyzantów polskich i radzieckich, o który toczył
się nawet proces przed włoszczowskim sądem?
4. Pierwsza kobieta, która
w grudniu 2016 roku została dyrektorem włoszczowskiego szpitala.
5. Słynny kurzelowianin z XVII
wieku, matematyk, astronom,
literat, teolog, lekarz, który jest
patronem miejscowej szkoły.
6. Jaki film historyczny obejrzało
2 października we włoszczowskim
kinie Muza ponad tysiąc uczniów?
7. Jaką nazwę nosi rezydencja
powstała w ostatnich latach przy
ulicy Głowackiego we Włoszczowie?
8. Znany ksiądz z Włoszczowy,
który w 1984 roku był współorganizator głośnego strajku szkolnego
o pozostawienie krzyży w szkole,
odznaczony w 2017 roku Krzyżem
Wolności i Solidarności.
9. Pierwszy burmistrz Włoszczowy po utworzeniu samorządów
terytorialnych w 1990 roku.

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 6

© Rafał Banaszek

„Lewa noga ma tyle
samo lat, co prawa”

Starszy pan jest na wizycie
u ortopedy. - Ten ból w prawej nodze jest spowodowany
pańskim wiekiem, niestety informuje lekarz. – Nie wierzę panie doktorze
– odpowiada staruszek. – Przecież lewa noga
ma tyle samo lat i wcale mnie nie boli.

„Boję się, że jutro
to ja będę następny”

Rozmawiają dwaj koledzy. – Wiesz co –
opowiada jeden. – Miesiąc temu moja żona
rzuciła potrawy mączne, dwa tygodnie temu
kawę, tydzień temu palenie. – No i w czym
problem? – pyta drugi. – Boję się, że jutro to
ja będę następny.
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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Imprezy
WŁOSZCZOWA

Ubieranie choinki
w życzenia i marzenia

12 grudnia o godzinie 18 we włoszczowskim Domu Kultury odbędzie
się doroczna impreza, organizowana przez Szkołę Podstawową numer
2 wraz z gminą Włoszczowa. Chodzi o akcję ubierania przez uczniów
choinki w życzenia i marzenia oraz
koncert kolęd. W tym roku zrezygnowano z organizacji tej imprezy
w plenerze.

17.12

WŁOSZCZOWA

Operowy koncert świąteczny
i kiermasz bożonarodzeniowy
17 grudnia o godzinie 18 w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbędzie
się doroczny koncert świąteczny.
Podczas wieczoru muzycznego wystąpią: tradycyjnie orkiestra kameralna Strauss Ensemble pod kierunkiem Artura Jaronia wraz
z solistami operowymi - Eweliną
Szybilską z Opery Śląskiej w Bytomiu oraz Łukaszem Gajem z Opery
Wrocławskiej i Teatru Wielkiego
w Łodzi. Koncert poprowadzi jak
zwykle znawca teatru muzycznego
Adam Czopek z Włoszczowy. Po występie odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy, przygotowany przez
uczniów szkół, stowarzyszenia,
fundacje, firmy lokalne oraz osoby
prywatne. Wstęp na imprezę jest
darmowy. Patronem medialnym wydarzenia jest „Moja gazeta lokalna”.

Ogłoszenia

Darmowa pomoc prawna
we Włoszczowie i Seceminie

Spotkanie ze znanymi
aktorami serialu „Ranczo”

W powiecie włoszczowskim
funkcjonują dwa punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden mieści się w Starostwie Powiatowym (pokój numer
100 na parterze), a drugi w Urzędzie Gminy Secemin (pokój nr 4
na parterze). Więcej informacji
można uzyskać pod numerami
telefonów: 504-752-871 (Włoszczowa) oraz 34-35-56-017 (Secemin).

Nie tylko Ranczo, czyli podwieczorek
z... – pod takim hasłem w jednostkach
kultury gminy Włoszczowa odbywają się
spotkania z popularnymi aktorami serialu
„Ranczo”. Pierwsze miało miejsce 6 listopada we włoszczowskim Domu Kultury,
gdzie gościł Artur Barciś. Kolejne odbędzie
się 27 listopada z Pawłem Królikowskim
(filia Domu Kultury w Koniecznie), a ostatnie zaplanowano na 11 grudnia z Cezarym
Żakiem (filia Domu Kultury w Kurzelowie). Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.
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