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Budżet gminy Włoszczowa 
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Biblioteka z Krasocina 
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W bieżącym numerze

Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy

NR 9 GRUDZIEŃ 2019 To już ostatni numer mojego cza-
sopisma w tym roku. W Nowym 

Roku „Moją gazetę lokalną” zobaczy-
cie Państwo w nowej odsłonie. Póki 
co, na nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok życzę moim 
czytelnikom, mieszkańcom powiatu włoszczow-
skiego spełnienia wszelkich marzeń, przede 
wszystkim zdrowia, zgody w rodzinach, szczęścia 
na co dzień. Chciałbym, żeby ta zgoda towa-
rzyszyła nam w całym 2020 roku i dłużej, żeby 
mój powiat rozwijał się, tętnił życiem i żeby jego 
mieszkańcy byli dla siebie bardziej życzliwi. 

Rafał Banaszek

Harcerze przekazali Włoszczowie 
Betlejemskie Światło Pokoju

Rafał Banaszek

15grudnia delegacja 
Hufca Szczeko-
cińsko-Włosz-

czowskiego przekazała 
uroczyście w kościele 
Betlejemskie Światło Po-
koju, przywiezione przez 
naszych harcerzy z Wied-
nia, a zapalone przez skau-
tów austriackich w Grocie 
Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem. 

Delegacja Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego z Betlejemskim Światłem Pokoju. 

Ceremonia przekazania płomienia 
odbyła się podczas mszy świętej w sank-
tuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin. 
Światło od harcerzy odebrał dziekan 
dekanatu włoszczowskiego Zygmunt 
Pawlik. Płomień ten może zabrać każdy 
parafianin na swój wigilijny stół. 

Reprezentacja Hufca ZHP przywozi 
Betlejemskie Światło Pokoju z Austrii 
do Włoszczowy od 2016 roku. Od 2017 
roku odbiera je jako oficjalna delega-
cja Związku Harcerstwa Polskiego. Od 
2014 roku harcerze przekazują je w ko-
ściele parafialnym we Włoszczowie.

© Rafał Banaszek



2  Moja gazeta lokalna

P o licznych korektach 
50-stronicowego 
opracowania i dłu-

giej dyskusji na jego temat 
28 listopada Rada Powiatu 
Włoszczowskiego przyjęła 

Rafał Banaszek

Włodarze powiatu mają wielki kłopot ze szpitalem - do końca marca przyszłego roku 
muszą pokryć za swoją placówkę ponad 4,5 miliona złotych straty za 2018 rok.

powiat włoszczowski

Rada Powiatu przyjęła program 
naprawczy szpitala na lata 2019-2021

Drogi powiatowe w Koniecznie 
i Czostkowie z nowym asfaltem

Spotkanie samorządowców na drodze w Koniecznie. 

Rafał Banaszek

27 listopada odebrano 
dwie drogi powiato-

we w gminach Włoszczowa 
i Krasocin, współfinanso-
wane przez budżet pań-
stwa i samorządy gminne.

Pierwszy, półkilometrowy odcinek 
drogi w Koniecznie kosztował ponad 
1 milion złotych, z czego 50 procent 
pozyskano z budżetu państwa, 40 
procent dofinansowała gmina Włosz-
czowa, a pozostałe 10 procent pokrył 

© Rafał Banaszek

program naprawczy Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej na 
lata 2019-2021.

Radni mieli długą listę pytań i zastrze-
żeń do dokumentu przygotowanego przez 
dyrektora szpitala Rafała Krupę. Najwięcej 
wątpliwości miał radny Sławomir Owcza-

rek i to głównie po jego uwagach przyjęto 
ostatecznie poprawiony dokument.

Podczas głosowania czterech radnych 
wstrzymało się od głosu. Byli to: Jerzy Su-
liga, Leopold Kwapisz, Zbigniew Krzysiek 
i Krzysztof Malinowski. 13 pozostałych raj-
ców było za. Na koniec burzliwej dyskusji 
przewodniczący rady Zbigniew Matyś-
kiewicz podziękował radnym za wnikliwą 
analizę tematu. 

Warto podkreślić, że podczas ostatnie-
go posiedzenia w starostwie przyjęto rów-
nież uchwałę w sprawie pokrycia ujem-
nego wyniku finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej za 2018 rok. 

Do końca marca przyszłego roku po-
wiat musi spłacić 4,55 miliona złotych 
ubiegłorocznych strat za szpital – w prze-
ciwnym razie ZOZ zostanie postawiony 
w stan likwidacji. Do końca tego roku 
powiat chce pokryć 2 miliony. Resztę ma 
uregulować w pierwszym kwartale nowe-
go roku.

Spotkanie na drodze powiatowej przed Czostkowem. 

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

powiat. W odbiorze uczestniczył cały 
Zarząd Powiatu, władze gminy Włosz-
czowa oraz radni.

W tym samym dniu przedstawiciele 
powiatu wzięli również udział w odbio-
rze kolejnej drogi – tym razem w gmi-
nie Krasocin. Wykonano tutaj około 
800-metrowy odcinek z Czostkowa 
w kierunku Krasocina. Była to kontynu-
acja przebudowanej w ubiegłym roku tej 
samej drogi na długości 2,25 kilometra 
przez miejscowość Czostków.

Inwestycja ta pochłonęła ponad 
570 tysięcy złotych, z czego poło-
wę kosztów pokrył budżet państwa, 
a drugą część sfinansowała w całości 
gmina Krasocin. W odbiorze końco-
wym uczestniczyły też władze samo-
rządowe tej gminy.

moja-gazeta.com.pl

Więcej na:
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powiat włoszczowski

Rafał Banaszek

Zarząd Powiatu Włosz-
czowskiego pozyskał 
290 tysięcy złotych na 

zakup sprzętu medycznego 
w ramach środków Fundu-
szu Pomocy Pokrzywdzonych 
oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej - Funduszu Sprawie-
dliwości.

Umowę podpisał 21 listopada w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości w Warszawie 
dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Rafał 
Krupa w obecności podsekretarza stanu 
ministerstwa Marcina Romanowskie-
go, senatora Jacka Włosowicza, starosty 
włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego 
i wicestarosty Łukasza Karpińskiego.

Podpisanie umowy w Ministerstwie Sprawiedliwości (od lewej): Łukasz Karpiński, 
Marcin Romanowski, Rafał Krupa, Jacek Włosowicz i Dariusz Czechowski. 

290 tysięcy złotych z ministerstwa 
na sprzęt medyczny dla szpitala 

© Krzysztof Krzemiński

„
Zarząd Powiatu, w imieniu wszystkich mieszkańców, 
dziękuje za pomoc dla naszego szpitala Zbigniewowi 

Ziobrze, ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi gene-
ralnemu oraz senatorowi RP Jackowi Włosowiczowi.   „

Dzięki tej dotacji (w 100 procentach 
ze środków budżetu państwa) jeszcze 
w tym roku do włoszczowskiego szpita-
la trafi specjalistyczny sprzęt medyczny. 
Jak się dowiedzieliśmy będą to: po czte-
ry holtery EKG i holtery ciśnieniowe, 
dwa urządzenia do ogrzewania pacjenta, 
dziesięć pomp infuzyjnych jednostrzy-
kawkowych, trzy wideolaryngoskopy, 
dwa aparaty EKG, dwa wózki reanima-
cyjne, trzy ssaki elektryczne, analizator 
parametrów krytycznych, dwa wózki do 
przewożenia pacjentów w pozycji leżą-
cej oraz urządzenie do kompresji klatki 
piersiowej.

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu 
zdrowia, spokoju, 

radości oraz ciepłej, 
rodzinnej atmosfery.

A w Nowym 2020 Roku 
wielu sukcesów 
i zadowolenia 

z podjętych wyzwań, 
optymizmu i energii 

do realizowania 
własnych planów 

i spełniania marzeń.

Przewodniczący                         
Rady Powiatu                           
Zbigniew                                  
Matyśkiewicz

Starosta
Włoszczowski                           

Dariusz                                  
Czechowski
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MAPY NA KLIKNIĘCIE! 
Koniec z kolejkami w urzędzie!

Powiat Włoszczowski przystąpił do realizacji projektu pn. 
e-GEODEZJA - CYFROWY ZASÓB GEODEZYJNY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” 
Osi VII „Sprawne usługi publiczne”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  

Co zyskasz dzięki projektowi
• W ramach pozyskanego dofinansowania możliwe będzie 

wdrożenie i rozwój e- usług świadczonych przez administra-
cję geodezyjną umożliwiających obsługę zainteresowanych 
za pośrednictwem technik internetowych. Dzięki temu bę-
dzie można uzyskać dokumenty geodezyjne niezbędne np. do 
opracowania projektów budowlanych, realizacji inwestycji, 
czy do obrotu nieruchomościami bez wychodzenia z domu.

• Wdrażane techniki przyczynią się również do optymalizacji 
działań administracji publicznej poprzez przyspieszenie pro-
cesów inwestycyjnych i decyzyjnych, co przełoży się bezpo-
średnio na szybsze załatwianie spraw mieszkańców naszego 
powiatu.  

• Projekt zakłada także wdrożenie wielu e-usług kierowanych 
bezpośrednio do wykonawców prac geodezyjnych, co będzie 
stanowić wsparcie dla sprawniejszej i szybszej ich realizacji.   

• W ramach projektu zostanie również dokonana cyfryzacja 
danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu na terenie po-
wiatu włoszczowskiego, co umożliwi łatwiejszy dostęp do 
informacji z tego zakresu między innymi dla potencjalnych 
inwestorów.

Informacje o projekcie
Całkowita wartość projektu: 
1 545 613,00 PLN  
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 
1 454 212,99  PLN
Wartość dofinansowania z EU: 
1 236 081,04  PLN
Okres realizacji: 2018 – 2020

Szczegółowe informacje
Dostępne są na stronie: 
www.powiat-wloszczowa.pl 
oraz telefonicznie:  
504 753 136, 504 753 181
lub w Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego we Włoszczowie 

Do kogo projekt 
jest kierowany

Dzięki projektowi Sta-
rostwo Powiatowe we 
Włoszczowie potwierdzi 
swoją pozycję w gronie 
urzędów nowoczesnych, 
wykorzystujących do-
stępne technologie in-
formatyczne do realizo-
wanych przez nie zadań, 
zapewniając ich benefi-
cjentom – mieszkańcom 
powiatu, inwestorom, 
geodetom i innym zain-
teresowanym – szybkie 
i sprawne prowadzenie 
ich spraw.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

http://powiat-wloszczowa.pl
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Ponad 6 milionów zło-
tych kredytu zaciągnie 
w przyszłym roku 

gmina Włoszczowa na po-
krycie deficytu budżetowego, 
który przeznaczy na wkłady 
własne do realizowanych 
inwestycji, w tym unijnych. 
Deficyt  wynika między in-
nymi z ustawowego wzrostu 
minimalnych wynagrodzeń, 
płac nauczycieli oraz podwy-
żek cen prądu.

Zacznijmy od najważniejszych inwe-
stycji, czyli dróg. Na budowy, przebudowy 
i remonty gmina Włoszczowa przeznaczy 
w 2020 roku 4 miliony złotych. Będzie ich 
sporo.

Najdroższą będzie przebudowa drogi 
Bebelno Wieś-Krasów za 783 tysiące zło-
tych (60 procent kosztów sfinansuje bu-
dżet państwa, to jest 469 tysięcy). Drugą, 
co do wartości będzie droga powiatowa 
Konieczno-Modrzewie, do której gmina 
dokłada 800 tysięcy złotych (42 procent 
wartości inwestycji).

W przyszłym roku zostaną też przebu-
dowane: ulica Wiejska we Włoszczowie 
(do oczyszczalni ścieków, w tym remont 
przepustu) za 300 tysięcy złotych, Połu-
dniowa, Polna, Spokojna i Kwiatowa za 
ponad pół miliona, część ulicy Jędrzejow-
skiej, a także drogi w Łachowie, Koniecz-
nie, Dąbiu, Gościencinie, Kurzelowie. 
Opracowane zostaną projekty na przebu-
dowy ulicy Śliskiej oraz księdza biskupa 
Mieczysława Jaworskiego. 

Na remonty dróg mieszkańcy czekali 
od wielu lat. Podobnie, jak na obwodnicę 
miasta, która budowana jest w ekspreso-
wym tempie. Pod koniec przyszłego roku 
zakończy się pierwszy etap tej wielkiej in-
westycji za ponad 60 milionów złotych, 
współfinansowanej przez Unię Europejską 
w 85 procentach, województwo święto-
krzyskie (22 miliony) oraz budżet państwa 
(4 miliony). Gmina Włoszczowa wspólnie 
z powiatem przygotowały część niezbędnej 
dokumentacji.

Priorytetową inwestycją będzie kon-
tynuacja rewitalizacji Włoszczowy, czyli 
ciąg dalszy rozbudowy Domu Kultury oraz 
budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu 

gmina włoszczowa

Budżet gminy Włoszczowa na 
2020 rok. Co będzie robione?
Rafał Banaszek

Najdroższą inwestycją roczną będzie 
przebudowa drogi w Bebelnie Wsi.

Budżet gminy w pigułce
Dochody – 91,5 miliona złotych, wy-
datki – 98,6 miliona (bieżące – 83,7 
mln, inwestycyjne – 14,9 mln), deficyt 
– 7,1 miliona (zostanie pokryty z zacią-
gniętego kredytu w wysokości 6,2 mln); 
najwięcej pieniędzy pochłoną: oświata – 
30,8 miliona, w tym: szkoły podstawo-
we - 17,4 mln, przedszkola - 7 mln, dota-
cje dla szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez stowarzyszenia – 2,5 mln, dowoże-
nie uczniów - 1,2 mln; administracja 
publiczna - 7,7 mln; pomoc społecz-
na - 5,4 mln (bez pieniędzy z programu 
rządowego Rodzina 500 plus); zadłuże-
nie gminy na koniec 2019 roku – 21,4 
miliona złotych.

© Rafał Banaszek

„
Bez zaciągnięcia 

kredytu nie byłoby 
mowy o inwesty-

cjach, ponieważ 
wzrosły wydatki 

bieżące na oświa-
tę, wynagrodze-

nia i energię elek-
tryczną. Kredyt 

przeznaczymy na 
pokrycie wkładów 

własnych gminy 
do realizowanych 
inwestycji, w tym 

unijnych.„

Dariusz
Górski

Brożka. Zakończy się przebudowa zabyt-
kowej plebani. Rozpocznie modernizacja 
rynku na Placu Wolności oraz budowa 
strefy aktywnego wypoczynku przy ba-
senie Nemo. Rozbudowany zostanie też 
monitoring miasta oraz poprawiona infra-
struktura drogowa, chodniki i strefy zieleni 
na osiedlach mieszkaniowych. 

Łączne nakłady finansowe na te zada-
nia wyniosą ponad 10 milionów złotych 
w 2020 roku, przy czym cały projekt rewi-
talizacji Włoszczowy, który rozłożono na 
dwa lata, pochłonie ponad 20 milionów 
(75 procent kosztów kwalifikowalnych sfi-
nansuje Unia Europejska).

Gmina Włoszczowa przeznaczy też 2,5 
miliona złotych na dokapitalizowanie swo-
jej spółki komunalnej (Włoszczowskiego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji), która 
wybuduje wodociągi w miejscowościach 
Międzylesie, Motyczno, Jamskie i Mcho-
wie. 

Jeszcze w tym roku zakończy się dwu-
letni projekt montażu paneli fotowoltaicz-
nych i solarnych, który pochłonie łącznie 
4,3 miliony złotych, z czego 2,3 miliona po-
chodzi z funduszy europejskich. Na 2020 
rok zarezerwowano na „zieloną energię” 
1,3 miliona złotych.

Dużo będzie się działo również w so-
łectwach. Rozwój bazy rekreacyjnej i spor-
towej, remonty świetlic i budowa placów 
zabaw – to główne zadania, które będę re-
alizowane w ramach funduszu sołeckiego, 
który przekroczy w przyszłym roku kwotę 
ponad pół miliona złotych. 

Powstanie też otwarta strefa aktywno-
ści w Czarncy (siłownia plenerowa, strefa 
relaksu, plac zabaw) za 177 tysięcy, z czego 
połowę kosztów pokryje budżet państwa.

Budżet miasta i gminy Włoszczowy 
na 2020 rok zostanie uchwalony na sesji 
Rady Miejskiej 20 grudnia. Zakłada on de-
ficyt w wysokości 7,1 miliona złotych.

Deficyt budżetowy jest wynikiem 
wzrostu wydatków bieżących zwią-

zanych między innymi z podwyżką 
minimalnych wynagrodzeń pracow-
ników oraz płac nauczycieli (łącznie 
o około 1,8 miliona złotych), a także 
podwyżką cen energii elektrycznej 
o 53 procent (pół miliona złotych wię-
cej) oraz ubytkiem w dochodach, tak 
zwanymi udziałami w PIT (1,2 milio-
na mniej) - wyjaśnia skarbnik gminy 
Włoszczowa Dariusz Górski.

W ramach rewitalizacji zostanie rozbu-
dowany włoszczowski Dom Kultury.

© Rafał Banaszek
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gmina włoszczowa

Dzieci ubrały z burmistrzem Włoszczowy 
choinkę w życzenia dla gminy i świata  

Rafał Banaszek

12grudnia wieczo-
rem we włosz-
czowskim Domu 

Kultury odbyła się do-
roczna impreza bożonaro-
dzeniowa zorganizowana 
przez Szkołę Podstawową 
numer 2. Po raz pierwszy 
w Domu Kultury.

Burmistrz zawiesił bombkę z napisem zdrowie, które jest dla nas najważniejsze.

Wiosną przyszłego 
roku rozpocznie 

się budowa dwóch kolej-
nych wodociągów w gmi-
nie Włoszczowa. Mowa 
o Motycznie i Międzylesiu. 
Mamy też dobre wieści dla 
mieszkańców zasilanych 
z ujęcia Danków Mały. 

12 grudnia gminna spółka – 
Włoszczowski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji podpisała umowy z wy-
konawcami. Wodociągi w Międzylesiu 
i Motycznie wybuduje firma Ekwod 
z Kielc – ta sama, która w tym roku 
realizowała podobne inwestycje 
w Kurzelowie i Gościencinie. Zadanie 
to będzie kosztować blisko 2,3 milio-

Rafał Banaszek

Sołectwa Międzylesie i Motyczno 
będą miały wreszcie wodociągi

Mowa o akcji bożonarodzenio-
wej związanej z ubieraniem przez 
uczniów i władze gminy choinki w ży-
czenia i marzenia dla świata. Odbył 
się też piękny koncert kolęd przy nie-
mal pełnej sali widowiskowej słucha-
czy. Na scenie wystąpili uczniowie 
„dwójki”, przedszkolaki z „trójki”, 
schola parafialna oraz Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta pod batutą Michała 
Dudkiewicza.

Grzegorz
Dziubek

„
Święta Boże-

go Narodzenia to 
wyjątkowy czas, 
to pokój, miłość, 

radość, oczekiwa-
nie. Starajmy się, 
aby te święta nie 

były przysłonięte 
telewizją, zaku-

pami, tym pędem. 
Zatrzymajmy się, 
spójrzmy na tych, 
którym trzeba po-
dać rękę. Bądźmy 

życzliwi dla siebie, 
starajmy się szu-

kać przestrzeni, 
która nas łączy, 

a nie dzieli.„
W tym roku zrezygnowano z orga-

nizacji tej imprezy w plenerze i prze-
niesiono ją do Domu Kultury. I jak się 
okazało, to był dobry pomysł, o czym 
świadczyła frekwencja.

moja-gazeta.com.pl

Więcej na:

© Urząd Gminy Włoszczowa

na złotych. Budowa rozpocznie się 
wiosną 2020 roku i zakończy w czerw-
cu 2021.

Mamy też dobre wiadomości dla 
mieszkańców zasilanych z ujęcia Dan-
ków Mały. Miejscowy wodociąg zosta-
nie połączony z siecią we Włoszczo-
wie w celu drugostronnego zasilania 
z ujęcia miejskiego. Te roboty wykona 
firma Bednar z Łososiny Dolnej (wo-
jewództwo małopolskie). Ich koszt 
wyniesie około 330 tysięcy złotych. 
Połączenie będzie gotowe w listopa-
dzie przyszłego roku.

Jak informuje prezes spółki 
WZWiK Paweł Strączyński, inwe-
stycja dla Międzylesia i Motyczna 
obejmuje budowę  sieci wodociągo-
wej (około 12,5 kilometra) w sołec-

twie Międzylesie wraz z przysiółkami 
Mchowie i Grobelka, natomiast w so-
łectwie Motyczno wodociąg  zyskają 
także przysiółki Kotowie i Jamskie. 
Połączenie wodociągu Danków Mały 
z wodociągiem Włoszczowa o długo-
ści przeszło 1,5 kilometra powstanie 
od ulicy Koniecpolskiej w kierunku 
Łachowa.

Wiosną rozpocznie się budowa dwóch 
kolejnych wodociągów w gminie.
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REKLAMA

HOTEL   Mariage
Oferujemy: przyjęcia weselne, 

imprezy firmowe, chrzciny, stypy

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

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

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

HURTOWNIA 
HYDRAULICZNA INST-BUD

Marek Nowak

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

REKLAMA

REKLAMA
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Stołówka szkolna w Ze-
spole Placówek Oświa-

towych imienia Jana Pawła 
II w Bukowie została boga-
to doposażona w ramach 
rządowego programu Posi-
łek w szkole i w domu.

Rafał Banaszek

Gminna Biblioteka 
Publiczna imie-
nia Feliksa Raka 

w Krasocinie zdobyła 
pierwsze miejsce w woje-
wództwie i ósme w kraju 
w rankingu bibliotek 2019, 
ogłoszonym przez dzien-
nik „Rzeczpospolita” oraz 
Instytut Książki.

Placówka z Krasocina już po 
raz piąty z rzędu została najlep-
szą biblioteką województwa świę-
tokrzyskiego oraz znalazła się 
w pierwszej dziesiątce najlepszych 
bibliotek w całym kraju, zajmu-
jąc w tym roku ósme miejsce (tym 
samym powtórzyła wynik z 2016 
roku).

28 listopada w Pałacu Kra-
sińskich w Warszawie odbyła się 
uroczysta gala, podczas której dy-

Stołówka szkolna w Bukowie 
została nowocześnie wyposażona

„
Jako samorząd 

jesteśmy dumni 
z kolejnego, tak 
dużego sukcesu 

naszej biblioteki. „
Ireneusz

Gliściński

gmina krasocin

Załoga biblioteki z przedstawicielami gminy Krasocin w Pałacu Krasińskich w Warszawie.

Tak wygląda odnowiona stołówka w Szkole Podstawowej w Bukowie.

Biblioteka z Krasocina najlepsza 
w województwie i ósma w kraju

© archiwum szkoły

Rafał Banaszek

Wniosek Bukowy, co warto pod-
kreślić, jako jedyny w powiecie włosz-
czowskim i jeden z 30 z województwa 
świętokrzyskiego otrzymał pozytywną 
ocenę.

W ramach programu Posiłek 
w szkole i w domu doposażono  i  po-
prawiono  standard  funkcjonującej 

stołówki. W kuchni wymieniono stoły 
drewniane na stoły ze stali nierdzew-
nej (obróbka mięsa, warzyw), regały 
z półkami w magazynku produktów 
suchych, zmywarkę podblatową do 
naczyń, stoły przyścienne w zmywalni 
i w punkcie wydawania posiłków. 

Zakupiono regał do przechowy-
wania drobnego sprzętu kuchennego 
i naczyń stołowych, szafę chłodni-
czą i mroźniczą do przetrzymywania 
produktów, garnki i drobny sprzęt 
kuchenny. Wymieniono patelnię elek-
tryczną, basen i baterię do mycia du-
żych garnków, maszynkę do mięsa, 
krajalnicę do wędlin i kotleciarkę. 

Na jadalni wymieniono 15 stoli-
ków i 60 krzeseł oraz zastawę stołową, 
gdzie zakupiono po 96 sztuk talerzy 
głębokich, deserowych, płaskich, ły-
żek, widelców, noży, łyżeczek, wazy 
i chochle. Wszystkie zakupione arty-
kuły posiadają niezbędne certyfikaty 
i atesty.

Całe wyposażenie dla szkoły 
w Bukowie kosztowało około 72,5 
tysiąca złotych, z czego 80 procent 
kosztów pokryło ministerstwo (około 
56 tysięcy). Pozostałą część sfinanso-
wała gmina Krasocin jako wkład wła-
sny (14,5 tysiąca).

© GBP Krasocin

rektor biblioteki Magdalena Ko-
walczyk oraz wójt gminy Ireneusz 
Gliściński odebrali pamiątkowe 
dyplomy. W uroczystości uczest-
niczyły też wszystkie pracownice 
naszej biblioteki, a także radna 
Iwona Dusza, przewodnicząca Ko-
misji Oświaty i Kultury Rady Gmi-
ny Krasocin.
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Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Kraso-
cina uczestniczyła 

w nagraniu świątecznego 
wydania programu „Rodzin-
ny Express” w siedzibie TVP 1 
w Warszawie, który zostanie 

Rafał Banaszek

gmina krasocin

Krasocin liderem 
gospodarki regionalnej

Rafał Banaszek

Gmina Krasocin została 
nominowana do na-

grody Lider Gospodarki 
Regionalnej w 2019 roku 
za istotny wkład w rozwój 
społeczno-gospodarczy.

Nagroda Lidera Gospodarki Regional-
nej przyznawana jest w ramach programu 
prowadzonego przez Europejski Ośrodek 
Rozwoju Gospodarczego oraz redakcję 
„Panoramy Gospodarczej”. 

Nagrodę tę otrzymują najprężniej 
rozwijające się samorządy, spółki, spół-
dzielnie oraz uczelnie, których działalność 
wpływa na rozwój polskiej gospodarki.

W tegorocznym zaszczytnym gronie 
znalazła się gmina Krasocin. Uroczyste 
wręczenie nagród odbędzie się w marcu 
2020 roku podczas Forum Rozwoju Biz-
nesu w Katowicach.

Nominacja ta jest zwieńczeniem sta-
rań i efektem wytężonej pracy całego 
samorządu, pracy, która tak znacząco 
wpłynęła na wizerunek naszej gminy, 
zmieniający się na przestrzeni ostatnich 
lat - podkreśla wójt gminy Ireneusz Gli-
ściński.

Nasza orkiestra wystąpi w świątecznym 
wydaniu programu „Rodzinny Express”

© MOD Krasocin

Orkiestra uczestniczyła w nagraniu świątecznego wydania programu „Rodzinny Express” w siedzibie TVP 1 w Warszawie. 

wyemitowany w telewizji po 
świętach, 28 grudnia. 

Nasi muzycy zostali poprosze-
ni o przygotowanie trzech kolęd. 
W świetle lamp i przy obecności ka-
mer telewizyjnych krasocińska orkie-
stra zagrała kolędę „Bóg się rodzi”, 
świąteczny utwór „Jezusa narodzone-

go” oraz kolędę „Gdy śliczna Panna” 
w aranżacji Jacka Cielibały. 

Zarówno reżyserzy i realizatorzy 
programu, jak też prowadzący świą-
teczny odcinek byli pełni podziwu 
i uznania dla profesjonalizmu forma-
cji z Krasocina pod kierownictwem 
kapelmistrza Leopolda Kwapisza.

12 grudnia w Szkole 
Podstawowej w Kra-

socinie rozstrzygnięto II 
Gminny Konkurs na Naj-
piękniejszą Kartkę Bożona-
rodzeniową. Wzięło w nim 
udział około 60 prac.

W kategorii klas 1-3 pierwsze 
miejsce zajęła Wiktoria Pięta ze 
szkoły w Krasocinie, druga była 
Kinga Dąbek z Mieczyna, a trzeci 
Bartłomiej Malicki z Krasocina. Wy-
różnienia otrzymali: Aleks Frączek 

Rafał Banaszek

Twórcy najpiękniejszych kartek 
bożonarodzeniowych w gminie  

Laureaci konkursu z organizatorami i zaproszonymi gośćmi w szkole w Krasocinie. 
© Rafał Banaszek

z Bukowy i Jakub Janikowski z Cie-
siel. W kategorii klas 4-8 laureatami 
zostali: Klaudia Stępień z Mieczyna, 
przed Oliwią Kowalczyk z Krasocina 
i Judytą Drej z Oleszna. Wyróżnie-
nie przyznano Adamowi Banaszko-
wi z Czostkowa.

Laureaci otrzymali nagrody, 
które wręczali wójt gminy Ireneusz 
Gliściński, dyrektor krasocińskiej 
szkoły Krzysztof Jasiowski, ksiądz 
prefekt Piotr Kucharz oraz pomy-
słodawczyni konkursu - Beata Bar-
tosik. 
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REKLAMA

REKLAMA

BETONIARNIA
MAR-BET CHRUŚCIEL MARIUSZ

BETON TOWAROWY 

HUTA STARA 7
29-105 KRASOCIN

604 799 695
600 457 530
503 099 153

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

- Kruszywa drogowe i budowlane
- Piasek, żwir, ziemia ogrodowa
- Usługi maszynami budowlanymi
- Kopanie stawów
- Korytowanie dróg, parkingów

REKLAMA
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MECHANIKA POJAZDOWA
LAKIERNICTWO

SPRZEDAŻ I WYMIANA OPON 
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Tel. 515 44 68 01, 603 44 68 01

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA
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Zakończyły się remonty dróg gminnych. 
Mieszkańcy dołożyli swoje fundusze sołeckie
Rafał Banaszek

Ponad 100 tysięcy 
złotych przeznaczyła 
gmina Kluczewsko 

na remonty swoich dróg 
w Kolonii Pilczycy i Rącz-
kach oraz utwardzenie 
placu w Stanowiskach. 

W Kolonii Pilczycy położono 310 
metrów nowej nakładki asfaltowej. 
W Rączkach została wzmocniona 
podbudowa drogi z kruszywa oraz 
wykonano 200 metrów nowej na-
wierzchni. 

Przy remizie strażackiej w Stano-
wiskach utwardzono i wylano ponad 
630 metrów kwadratowych asfaltu. 
Wyregulowano też studzienki kana-
lizacyjne. 

Łączne nakłady finansowe prze-
kroczyły 100 tysięcy złotych. Sfinan-
sowała je gmina Kluczewsko ze swoje-
go budżetu oraz z funduszy sołeckich. 

gmina kluczewsko

Rozpoczęła się Gminna Liga 
Halowej Piłki Nożnej w Kluczewsku

23 listopada rozpoczęto 
siódmą edycję Gmin-

nej Ligi Halowej Piłki Nożnej.

Rafał Banaszek

© Urząd Gminy Kluczewsko

Inauguracja siódmej edycji Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej w Kluczewsku.

Celem wydarzenia jest popula-
ryzacja piłki nożnej pięcioosobowej 
na terenie gminy oraz wyłonienie 
najlepszej drużyny, której zostanie 

przyznany tytuł mistrzowski i pu-
char wójta gminy Kluczewsko. 

W tym sezonie do sportowej 
walki o mistrzostwo gminy przy-
stąpiło 15 drużyn. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem sprawuje 
wójt Rafał Pałka. 

Gminna Liga Halowa Piłki Noż-
nej rozgrywana jest systemem week-
endowym w okresie listopad - luty. 
Terminarz rozgrywek dostępny jest 
na stronie internetowej ligi: www.
glh-kluczewsko.futbolowo.pl. 

Mecze rozgrywane są w hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej imienia Jana Pawła II w Klu-
czewsku.

„
Drogi w naszej 

gminie w każdym 
roku są sukcesyw-
nie remontowane, 

mimo to jeszcze 
wiele z nich wy-

maga poprawy 
oraz dalszych mo-

dernizacji.„

Rafał
Pałka

Utwardzanie placu przy remizie strażackiej w Stanowiskach.

W Kolonii Pilczycy powstało ponad 300 metrów nowej nakładki asfaltowej.

Z lewej wyremontowana droga gminna w Kolonii Pilczycy, z prawej w Rączkach.
© Urząd Gminy Kluczewsko © Urząd Gminy Kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko

© Urząd Gminy Kluczewsko

http://glh-kluczewsko.futbolowo.pl
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383 worki 
śmieci 
zebrało 

około 900 mieszkańców 25 
sołectw gminy Kluczewsko 
w ramach akcji proekolo-
gicznej Tu mieszkam, tu 
sprzątam.

22 listopada w Dobromierzu obyło 
się podsumowanie gminnego projektu. 
Była to już piąta edycja tej akcji, odby-
wającej się w ramach zadania publicz-
nego Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

Projekt zrealizowało Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminy Kluczewsko Od 
pomysłu do działania w partnerstwie 
z gminą Kluczewsko, Komunalnym 

Rafał Banaszek

Rekordowa zbiórka śmieci w ramach 
akcji Tu mieszkam, tu sprzątam

gmina kluczewsko

Zdzisława Krupa, moderator Dyskusyjnego Klubu Książki w Dobromierzu z dyplomem. 

9-lecie powstania obcho-
dził ostatnio Dyskusyj-

ny Klub Książki w Dobro-
mierzu. 

Przy kawie i urodzinowym tor-
cie panie wspominały minione lata 
i życzyły sobie wielu jeszcze wspól-
nych spotkań przy dobrej książce. 

Warto wspomnieć, że podczas 
konkursu Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej na Najlepszy DKK roku 
2019 dobromierski klub pod kierow-
nictwem Zdzisławy Krupy został wy-
różniony.

Rafał Banaszek

Uczestnicy projektu Tu mieszkam, tu sprzątam podsumowali tegoroczną akcję w remizie strażackiej w Dobromierzu.
© Urząd Gminy Kluczewsko

W akcji wzięło udział 25 z 26 sołectw 
gminy Kluczewsko, to jest około 900 
mieszkańców. Zebrano 383 worki 
śmieci. Więcej, niż w roku ubiegłym. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy po-
szczególnych miejscowości wykazali 
się dużą kreatywnością przy organi-
zacji spotkań integracyjnych po prze-
prowadzonych sprzątaniach. 

W sołectwach odbywały się spo-
tkania, na które zapraszani byli na 
przykład strażacy, którzy demon-
strowali wozy bojowe jednostek, były 
pokazy udzielania pomocy przedme-
dycznej podczas wypadków. Nie za-
brakło wspólnych śpiewów, tańców. 
Nie zapomniano również o najmłod-
szych uczestnikach akcji, dla których 
też przygotowano zabawy i konkursy.

Dyskusyjny Klub Książki 
w Dobromierzu ma już 9 lat 

© Urząd Gminy Kluczewsko
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OFERUJEMY

ZAPRASZAMY !

ubezp.wloszczowa10@onet.pl

722 272 224

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

Wszystko w jednym
miejscu 

Obsługujemy również 
PUNKT POCZTOWY

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

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

UBEZPIECZENIA KREDYTY

ZAPRASZAMY !

Wszystko w 
jednym miejscu

�nanse-wloszczowa@wp.pl

41 242 86 45
570 907 055

ul. Sienkiewicza 10
29-100 Włoszczowa

Finanse Włoszczowa
UBEZPIECZENIA・ KREDYTY・ PUNKT OPŁAT

U nas opłacisz 
rachunki

KREDYTY
ze wszystkich banków

LESINGI
UBEZPIECZENIA
ze wszystkich Towarzystw

REKLAMAREKLAMA

REKLAMAREKLAMA
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REKLAMA

REKLAMA

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

www.wodzislawscy.pl

1987 r.

· BEZPŁATNY TRANSPORT 24h
CHŁODNIA

· WŁASNY DOM POGRZEBOWY
· KWIACIARNIA 

· ZASIŁKI ZUS I KRUS 
WYPŁACAMY PRZED

 POGRZEBEM

Pomagamy w trudnych chwilach

REKLAMA



18  Moja gazeta lokalna

gmina secemin

Jubilaci z władzą samorządową gminy świętowali Złote gody w Domu weselnym w Seceminie. 

Złote gody 11 par. Spotkanie po 50 
latach razem w… Domu weselnym

© Urząd Gminy Secemin

Rafał Banaszek

11 par małżeńskich 
z gminy Secemin 
świętowało 20 

listopada jubileusz 50-le-
cia wspólnego pożycia. 
Oprócz medali jubilaci 
otrzymali też po kom-
plecie filiżanek od władz 
gminy.

Część oficjalną uroczystości 
zorganizowano w miejscowym 
Domu weselnym. Dla jubilatów 
przygotowano prezentację multi-
medialną, nawiązującą do ich mło-
dzieńczych lat. 

W  dalszej  części  uroczystości  
głos  zabrał  wójt  gminy Tadeusz 
Piekarski,  który  wyraził uznanie 

Jubilaci z gminy Secemin
Ilalia i Tadeusz Biernatowie, Kazi-
miera i Stanisław Foszmańczykowie, 
Cecylia i Rajmund Gilowie, Janina 
i Euzebiusz Krzyżanowscy, Grażyna 
i Leszek Młodożeńcowie, Irena i Zyg-
munt Oraczowie, Barbara i Kazimierz 
Pawłowscy, Stanisława i Józef Pośpie-
chowie, Aurela i Władysław Smago-
wie, Kazimiera i Henryk Zasuniowie, 
Lidia i Mieczysław Żmudowie.

i podziw dla małżonków, że wbrew 
wszelkim przeciwnościom losu 
dochowali danej sobie 50 lat temu 
przysięgi małżeńskiej. 

Następnie władze gminy dokonały 
aktu dekoracji medalami za długolet-
nie pożycie małżeńskie, przyznany-
mi przez prezydenta Polski. Wszyscy  
goście otrzymali też prezenty od gmi-
ny w postaci filiżanek i kwiatów. 

Tadeusz Piekarski dekoruje medalami.
© Urząd Gminy Secemin

W imieniu jubilatów głos za-
brała Barbara Pawłowska, która 
podziękowała władzom za pamięć 
i zorganizowaną imprezę. Następ-
nie przy tradycyjnej lampce szam-
pana wszyscy odśpiewali „Sto lat”, 
po czym - przy dźwiękach muzyki 
o tematyce miłosnej - „złoci” mał-
żonkowie dzieli się wspomnienia-
mi przy kawie i słodkościach.

Mieszkańcy gminy Secemin 
pamiętali o „krwawej niedzieli”

24 listopada w Bich-
niowie odbyła się 

uroczystość związana z 76. 
rocznicą pacyfikacji doko-
nanej przez hitlerowców 
28 listopada 1943 roku na 
miejscowej ludności. Ofia-
rami tej zbrodni padło 43 
mieszkańców Bichniowa.

Obchody rocznicowe zorganizowała 
Rada Sołecka wsi. Uczestniczyły w nich 
władze samorządowe gminy Secemin, 
miejscowi druhowie, mieszkańcy oraz de-
legacje Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bich-
niów oraz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Secemin. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta 
w intencji zabitych mieszkańców, którą 
odprawił ojciec redemptorysta Stanisław 

Rafał Banaszek
Demski z Głogowa. Następnie uczestnicy 
udali się pod pomnik pomordowanych. 

Tutaj ojciec Demski poświęcił obe-
lisk, który odnowiono dzięki współ-
pracy parafii Secemin z mieszkańcami 
Bichniowa. Następnie delegacje władz 
gminy, miejscowej straży pożarnej 
oraz stowarzyszeń z Bichniowa i Sece-
mina  złożyły wieńce, wiązanki kwia-
tów i zapaliły znicze.

Przedstawiciele gminy Secemin oddają cześć przy pomniku w Bichniowie. 
© Urząd Gminy Secemin
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gmina moskorzew

Samochód wielozadaniowy dla 
jednostki strażackiej z Lubachów 

Rafał Banaszek

1grudnia wójt Mosko-
rzewa wręczył pre-
zesowi Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Luba-
chowach kluczyki do 
samochodu osobowego 
wielozadaniowego.

Auto to 9-osobowy peugeot 
boxer z 2008 roku. Kosztowało 33 
tysiące złotych. Gmina pozyskała na 
jego zakup 12 tysięcy złotych dofi-
nansowania z budżetu województwa 
świętokrzyskiego. Resztę kosztów 
pokryła z własnego budżetu.

Kluczyki i dowód rejestracyjny 
wręczyli prezesowi lubachowskiej 
straży Mirosławowi Gondarczykowi 
wójt gminy Andrzej Walasek, prze-
wodniczący rady Sebastian Kosow-
ski oraz radna z sołectwa Lubacho-
wy Małgorzata Łaskawiec.

„
Bardzo się cie-

szę, że po raz kolej-
ny udało nam się 

pozyskać dofinan-
sowanie z budże-
tu województwa, 

dzięki któremu 
jednostka OSP 

Lubachowy otrzy-
mała samochód. 
Będzie on służył 
nie tylko straża-

kom, ale również 
mieszkańcom so-

łectwa, a także 
całej gminy.    „

Andrzej 
Walasek

Jednostka OSP Lubachowy otrzymała od władz samorządowych gminy Moskorzew 9-osobowy samochód. 

Ulica Piekarska w Chlewicach 
zrobiona na Mikołaja

Wójt Moskorzewa 
dotrzymał słowa 

danego mieszkańcom. 

Rafał Banaszek

© Urząd Gminy Moskorzew

Jest to kolejny pojazd przeka-
zany druhom z gminy Moskorzew 
(w ubiegłym roku OSP Mękarzów 
też otrzymała podobnego busa). 
Jak się dowiedzieliśmy, o ciężki 
samochód bojowy ubiega się jed-
nostka z Moskorzewa, która nale-
ży do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego.

Tak wygląda peuget boxer z 2008 roku, 
który kosztował 33 tysiące złotych. 

Ulica Piekarska w Chle-
wicach zyskała nowy 
asfalt na Mikołaja.

Ulicę przebudowano na odcinku 750 
metrów. Inwestycja pochłonęła około 380 
tysięcy złotych, z czego 80 procent gmina 
Moskorzew pozyskała z budżetu państwa. 
Droga, jak obiecywał wójt gminy Andrzej 
Walasek, została zrobiona na 6 grudnia. 
To kolejny przebudowany jesienią odcinek 
w Chlewicach po ulicy Błonie, która zyska-
ła asfalt na długości ponad 1,2 kilometra. 
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- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

BUDBER 
Żelisławiczki 45
29-145 Secemin
Kom. 600-945-287
Tel./Fax (34) 35-49-276

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 16:00

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

BUDBER

REKLAMA

REKLAMA
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Rekordowa kolacja charytatywna. 
Zebrano prawie ćwierć miliona

Rafał Banaszek

Blisko 240 tysięcy 
złotych złotych udało 
się zebrać organizato-

rom czwartej Kolacji Chary-
tatywnej Kulinarne Podró-
że Szlachetnych Serc, która 
odbyła się 30 listopada we 
Włoszczowie. 

Większość pieniędzy pozyskano z li-
cytacji cennych przedmiotów. Najwyż-
szą cenę uzyskała koszulka meczowa 
Bayernu Monachium z autografem Ro-
berta Lewandowskiego, który przekazał 
ją na rzecz Fundacji Jesteśmy Blisko. 
Podczas wieczoru sprzedano ją za 21 ty-
sięcy złotych.

Zebrane w ten sposób pieniądze tra-
fią na pomoc dla podopiecznych fun-
dacji, a w szczególności dla 14-letniej 
Mai z Włoszczowy. Dziewczynka, choć 
urodziła się zdrowa, w wyniku powikłań 
związanych z opryszczkowym zapale-
niem opon mózgowych nie chodzi, nie 
widzi i cierpi na szereg schorzeń neuro-
logicznych. Kontakt z nią jest ograniczo-
ny. Świat poznaje jedynie poprzez dotyk. 
Kosztowna rehabilitacja jest konieczna.

W Barbórce zakładu Lhoist uczestniczyły w komplecie władze naszego powiatu.  

Dzień Górnika w Bukowie. 
Udana Barbórka zakładu Lhoist 

29 listopada pracow-
nicy zakładu Lhoist 

Bukowa, władze powiatu 

Rafał Banaszek

© Paweł Robak

Założyciele Fundacji Jesteśmy Blisko - Bogusław 
i Małgorzata Wypychewicz fetują rekordowy wynik zbiórki; obok 14-letnia Maja z mamą.  

To wspaniałe, że w ten szczególny 
wieczór byliśmy razem dla innych. Dla 
tych, którzy potrzebują ludzkiego i finan-
sowego wsparcia. Po to właśnie przed 
dekadą powstała nasza fundacja. Cieszę 
się z rekordu. Choć liczby robią wrażenie, 
najważniejsze jest, że przekładają się na 
konkretną pomoc – powiedziała inicjator-
ka i przewodnicząca Rady Fundacji Mał-
gorzata Wypychewicz.

Wzruszającym momentem impre-
zy była licytacja obrazu namalowanego 
przez ośmioletniego Bartoszka, na któ-
rego rehabilitację zbierane były środki 
podczas trzech ostatnich edycji kolacji 
charytatywnej. Praca przedstawiająca 
tęczę oraz drzewo została wylicytowana 
za 6 tysięcy złotych. Tegoroczne wyda-
rzenie w sali bankietowej Villi Aromat 
transmitowano na żywo w Internecie.

© archiwum fundacji

włoszczowskiego i gminy 
Krasocin świętowali ob-
chody Dnia Górnika. 

Uroczystości rozpoczęły się trady-
cyjnie od złożenia kwiatów pod figurką 
patronki górników - świętej Barbary 
na terenie zakładu. Następnie górnicy 
przemaszerowali spod siedziby firmy 
do kościoła parafialnego, gdzie odbyła 
się uroczysta msza święta. Przemarsz 
ulicami Bukowy uświetniła Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Krasocina wraz 
z mażoretkami z grupy tanecznej 
Aplauz.

Dalsza część obchodów miała miej-
sce w małogoskim hotelu Stara Fabryka, 
gdzie orkiestra wraz z mażoretkami kon-
tynuowała swój pokaz dla świętujących 
górników oraz gości. Tutaj wręczono 
odznaczenia i nagrody. Nie zarakło też 
awansów na wyższe stopnie górnicze.

W obchodach Dnia Górnika 
w Bukowie wzięli udział między inny-
mi przedstawiciel centralnego zarzą-
du Grupy Lhoist Europa - Cedric de 
Vicg, władze samorządowe powiatu 
włoszczowskiego, gminy Krasocin, 
proboszcz parafii Bukowa oraz przed-
stawiciele firm i instytucji współpracu-
jących z firmą Lhoist.
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Rozmowa z Krzysztofem Stępniem
z Ciemiętnik, właścicielem sklepów 
marki inSPORTline 

W styczniu 2017 roku otworzył Pan pierw-
szy w Polsce sklep stacjonarny marki inS-
PORTline w Warszawie. Postawił Pan na 
branżę fitness oraz czeską firmę, z którą jest 
Pan związany od ponad 10 lat. Dlaczego?

Krzysztof Stępień: Zgadza się. Poznałem tę 
branżę doskonale. Wiem, czego oczekuje od nas 
klient. Dlatego kładziemy bardzo dużo nacisk na 
jakość naszych produktów. Sklepy inSPORTline 
funkcjonują już w Czechach, Słowacji, na Wę-
grzech. W 2017 roku postanowiłem otworzyć sklep 
stacjonarny w Polsce. Wtedy już byliśmy bardzo 
silni na rynku polskim mając swój eshop. Już wte-
dy obsługiwaliśmy kilkaset zamówień dziennie. 
To były lata 2014-2017. Jednocześnie prowadząc 
silny marketing internetowy dostrzegliśmy, że 
klient z Polski nie ma możliwości sprawdzenia „na 
żywo” tego sprzętu, obejrzenia, czy przetestowa-
nia. A według nas klient, który obejrzy produkt, 
jest pewniejszy w swojej decyzji i łatwiej podejmuje 
decyzję. Jest grupa klientów, która ze względu na 
brak możliwości zobaczenia produktu „na żywo”, 
nie zdecydowała się na zakup u nas. I to było głów-
nym powodem, który wpłynął na otwarcie pierw-
szego w Polsce sklepu stacjonarnego inSPORTline 
w Warszawie. Dlaczego Warszawa? To dla nas je-
den z najważniejszych obszarów w Polsce. To rów-
nież prestiż dla całej marki inSPORTline w Polsce. 
Jak się później okazało, to był dobry ruch z naszej 
strony. Do sklepu przyjeżdżają ludzie z całej Pol-
ski. Wkrótce myślimy o otwarciu kolejnego sklepu 
w dużym mieście w naszym kraju. Ale sekretów, 
póki co, nie chcę zdradzać…
Z tego, co Pan wspominał, jest to największy 
sklep w Warszawie, jeżeli chodzi o wybór 
urządzeń fitness.

Krzysztof Stępień: Tak, to prawda. Nasz 
sklep jest największym w stolicy i myślę, że w całej 
Polsce, jeżeli chodzi o wybór sprzętów fitness. U nas 
klient nie dość, że może zaopatrzyć się komplekso-
wo, to również ma możliwość przetestowania bar-
dzo dużej ilości urządzeń. Ma do wyboru na miej-
scu prawie 30 modeli bieżni, orbitreków, rowerów 
treningowych, wioślarzy i wiele innych urządzeń, 
czy akcesoriów do ćwiczeń. Zaopatrujemy  zarów-
no klientów domowych, półkomercyjnych jak i ko-
mercyjnych.

Największy sklep fitness w Polsce

Oprócz sklepu w Warszawie prowadzi Pan 
również sprzedaż na terenie całego kraju. 
Mało kto z powiatu włoszczowskiego wie, że 
posiada Pan tak dużą firmę. 

Krzysztof Stępień: Tak. W Polsce prowadzimy 
sprzedaż nie tylko w Warszawie, ale również na 
terenie całego kraju. Sprzedaż odbywa się poprzez 
sklep internetowy oraz sieć naszych partnerów 
biznesowych. A mamy ich w Polsce około 200. Są 
to hurtownie, sklepy sportowe, sklepy internetowe, 
użytkownicy serwisów aukcyjnych. Naszym klien-
tom oferujemy montaż naszych sprzętów w całej 
Polsce. Pomimo tak dużej liczby partnerów bizne-
sowych prowadzimy również nasz własny produ-
cencki sklep internetowy. I to dzięki niemu mamy 
najwięcej klientów.
Może Pan zdradzić, jakim sposobem, przy 
tak dużej liczbie partnerów, jest Pan w stanie 
sprzedawać najwięcej poprzez swój własny 
sklep internetowy? Czym się Pan wyróżnia 
od innych sklepów, czy dużych sieci handlo-
wych? 

Krzysztof Stępień: Myślę, że to wynika z bar-
dzo silnego i dobrego marketingu z naszej strony. 
Stworzyć reklamę, którą zaprezentujemy kilku mi-

lionom ludzi w Polsce miesięcznie, nie jest sztuką. 
Ale stworzyć dobrą reklamę, która trafi do poten-
cjalnych klientów, to już jest coś znacznie trudniej-
szego. Znaleźć odpowiednie kanały do reklamy, 
odpowiednich ludzi, którzy mają w niej wystąpić. 
A na samym końcu pokazać reklamy klientom, 
którzy rzeczywiście są zainteresowani naszymi 
urządzeniami, to już jest większa sztuka. Jest to do-
świadczenie w tworzeniu reklam, które trzeba zdo-
być samemu. Oczywiście były przypadki, że również 
stworzyliśmy kampanie, które pochłonęły bardzo 
dużo pieniędzy, ale nie przyniosły takich efektów, 
jakich byśmy się spodziewali. Ale jak to mawiają 
„człowiek uczy się na błędach”. W tym momencie 
nasze reklamy trafiają do kilku milionów odbior-
ców miesięcznie w samej Polsce.
Jak dużo trzeba inwestować w reklamę 
w Polsce, aby osiągać tak dobre wyniki sprze-
daży?

Krzysztof Stępień: Każda firma ma inną 
strategię. My obraliśmy taką, aby w jak najlepszy 
sposób pokazać zalety naszych sprzętów w krótkich 
spotach reklamowych i nie tylko. Reklamując się 
na wielu kanałach jest to kosztowne. Aby zaistnieć 
lub stać się jednym z czołowych graczy w danej 
branży w Polsce w internetowej sprzedaży, trzeba 
umiejętnie prowadzić działania marketingowe i li-
czyć się z wydatkami rzędu kilku milionów złotych 
rocznie na reklamę. Oczywiście to w odpowiedni 
sposób musi przełożyć się na obrót, aby działalność 
była rentowna. Ale to dzięki reklamie trafiamy do 
większości klientów. Mamy doskonałe produkty, ale 
bez odpowiedniej reklamy nie sprzedalibyśmy ich. 
Stworzyć prosty sklep internetowy to koszt rzędu 
kilku tysięcy złotych, ale stworzyć sklep internetowy 
na wysokim poziomie jest to już koszt rzędu kilkuset 
tysięcy. Sklep internetowy trzeba sukcesywnie udo-
skonalać i dostosowywać pod nowe potrzeby. Ry-
nek to na nas wymusza. W naszym przypadku jest 
w to zaangażowane wiele osób, nie tylko z Polski. 
Tak jak wspomniałem wcześniej, do tego potrzebny 
jest oczywiście bardzo silny marketing, jeżeli chce-
my na danym rynku zaistnieć. Nam się to udało. 
Co wyróżnia Pana firmę wśród konkurencji?

Krzysztof Stępień: Przede wszystkim trzeba 
zacząć od tego, o czym już  wspomniałem na po-
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czątku. Ja w Polsce nie znam producenta urządzeń 
fitness, który miałby tak szeroką ofertę, jaką posia-
damy my. Dodatkowo wyróżniająca jest pozycja 
naszej marki w całej Europie i nie tylko. Produkty 
inSPORTline są sprzedawane w 25 krajach, to czy-
ni naszą firmę bardzo rozpoznawalną w branży 
fitness. Tak silna pozycja na rynku pozwala nam 
wprowadzać ciągłe nowości na rynku fitness. A jest 
to bardzo ważne, aby regularnie wprowadzać no-
wości. Każdy rynek bardzo lubi nowości.
Czy mieszkaniec powiatu włoszczowskiego 
może zakupić profesjonalny sprzęt fitness 
u Pana na miejscu w gminie Kluczewsko?

Krzysztof Stępień: Tak oczywiście, jest taka 
możliwość. Sprzęt można zobaczyć na miejscu 
w magazynie w Ciemiętnikach, oczywiście po wcze-
śniejszym kontakcie z działem handlowym. Jednak 
jest to utrudnione, ponieważ tutaj towar posiadamy 
głównie w paczkach, już spakowany dla klienta. 
Oprócz tego, klient może dokonać zakupu poprzez 
nasz sklep internetowy z dostawą oraz montażem 
u siebie w domu. Myślę, że na terenie powiatu włosz-
czowskiego montaż mógłby być za darmo.
Jeśli już o Ciemiętnikach mowa, to właśnie 
tutaj wybudował Pan potężne hale magazy-
nowe. Dlaczego wybrał Pan niewielką wieś, 
leżącą na uboczu, można powiedzieć w la-
sach, z dala od dużych miast i dróg dojazdo-
wych?

Krzysztof Stępień: To prawda, nasz maga-
zyn w Ciemiętnikach jest na uboczu. Ale jest nam tu 
dobrze, mamy ciszę, spokój. Możemy skupić się na 
pracy. Działamy głównie poprzez firmy spedycyjne, 
dlatego nie jest dla nas tak bardzo istotną sprawą 
lokalizacja magazynu. A dlaczego Ciemiętniki? Po-
nieważ tutaj właśnie mieszkam. Kiedyś też nie są-
dziłem, że firma osiągnie takie rozmiary, jak w tej 
chwili. W tym momencie w Ciemiętnikach udało 
mi się zbudować zgrany zespół ludzi, którzy tworzą 
razem ze mną firmę inSPORTline. Ale oprócz tego 

posiadamy również magazyn w Warszawie. Nato-
miast magazyny centralne inSPORTline znajdują 
się w Czechach. Tamtejsze magazyny są dużo więk-
sze, niż magazyn w Ciemiętnikach. W każdy dzień 
roboczy korzystamy z magazynów mieszczących się 
w Republice Czeskiej.
Jakie ma Pan plany, jeśli chodzi o rozwój fir-
my? Na co chciałby Pan postawić, czym jesz-
cze przekonać do siebie klientów?

Krzysztof Stępień: Cel jest jeden, abyśmy 
w dalszym ciągu mieli bardzo interesującą ofertę, 
zwiększali ciągle sprzedaż i byli coraz silniejszym 
graczem w swojej branży. Jesteśmy już bardzo silni 
w fitnessie, ale musimy o to dbać i to pielęgnować. 
Głównym celem jest to, aby być liderem, marką nu-
mer 1 w branży fitness w Polsce.

Jest Pan przykładem dla innych mło-
dych ludzi, że w wieku 28 lat można 
prowadzić dużą firmę i osiągnąć spek-
takularny sukces w biznesie. Jak Pan 
to zrobił? Jakie ma Pan cenne rady dla 
młodych osób, które chciałby wziąć 
z Pana przykład? 

Krzysztof Stępień: Myślę, że to efekt 
konsekwentnej pracy przez kilka lat oraz 
przede wszystkim to sukces pracowników, 
którzy pracują dla inSPORTline. Nie tylko 
w Polsce, ale również poza granicami nasze-
go kraju. Co do osób, które chciałyby rozwijać 
swój biznes, być może polegający na sprzeda-
ży produktów w Internecie, mam jedną waż-
ną radę - w razie trudności nie poddawać się, 
rynek jest bardzo trudny w każdej branży. Ale 
ktoś, kto ma ciekawy pomysł i wierzy w to, że 
na danym rynku jest miejsce do realizacji jego 
pomysłu, powinien spróbować.
Niebawem gwiazdka. Może Pan pod-
sunąć jakiś ciekawy pomysł na prezent 
świąteczny – oczywiście z modnej obec-
nie branży fitness?

Krzysztof Stępień: Myślę, że na naszej 
stronie internetowej www.e-insportline.pl 
każdy znajdzie coś dla siebie. Klienci kupują 
na gwiazdkę głównie mniejsze przedmioty 
typu rolki, hulajnogi, masażery. Ale są też 
klienci, którzy sprawiają bliskiej osobie ga-
barytowo większe przedmioty w stylu bieżni, 
orbitreka, czy roweru treningowego. Wybór 
jest bardzo duży.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

http://e-insportline.pl
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Lider branży pogrzebowej we Włoszczowie

biuro@okregliccy.pl
www.okregliccy.pl

Włoszczowa 
ul. Kilińskiego 23

tel. 604 443 239

REKLAMA
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DELIKATESY NA ROGU
Jedyny market we Włoszczowie

czynny w każdą niedzielę!

ul. Sobieskiego 26a

Zapraszamy

REKLAMA

REKLAMA
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Kalendarze 2020
- FIRMOWE

- STRAŻACKIE

pressprint.pl

Włoszczowa ul. Zielona
tel. 537 77 55 47, biuro@pressprint.pl

REKLAMA

ANNA SZCZUKOCKA
specjalista  chorób  wewnętrznych

certyfikat PTU

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

tel. 600 202 911

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

REKLAMA

Rafał Banaszek

Włoszczowscy policjanci wydali 
pierwszy w historii profilaktyczny 

kalendarz na 2020 rok, którego kilkana-
ście sztuk zostało zlicytowanych podczas 
charytatywnej kolacji zorganizowanej 
przez Fundację Jesteśmy Blisko.

Promocja kalendarza odbyła się 25 listopada w staro-
stwie podczas konferencji dla seniorów o bezpieczeństwie. 
Kilka dni później, podczas kolacji charytatywnej zorgani-
zowanej 30 listopada przez Fundację Jesteśmy Blisko ka-
lendarze te zostały zlicytowane, a pieniądze przekazane na 
szczytny cel – pomoc podopiecznym organizacji. 

Tak wygląda grudniowa okładka kalendarza policyjnego.
© Marcela x Dawid Fotografia

Pierwszy kalendarz 
policyjny na szczytny cel

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz zbliżającego się 
Nowego Roku 2020 

pragniemy złożyć 
Naszym Klientom 

i Przyjaciołom 
serdeczne życzenia, 

dużo sukcesów, 
radości, uśmiechów.

 
Włoszczowa 

ul. Sienkiewicza 32 
(I piętro, p. nr 19 

w budynku PKO PB) 

www.podr.com.pl
biuro@podr.com.pl 

telefon kontaktowy: 
693 633 420, 
695 690 988

OGŁOSZENIE
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NAGROBKI
PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA

Decor Granite
ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl  tel. kom.  785 722 981

NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR 
GOTOWYCH NAGROBKÓW 

DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH  

DO KAŻDEGO NAGROBKA  WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

REKLAMA
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Włoszczowa, Przedborska 70 
tel. 608 077 138
tel. 728 310 870

AUTORYZOWANY  DEALER

SERWIS CIĄGNIKÓW

OFERUJEMY MARKI:
ROSTSELMASH

REKLAMA

REKLAMA

CENTRUM   
PODRÓŻY

WCZASY KOLONIE
OBOZY WYCIECZKI

BILETY: SAMOLOTOWE i AUTOKAROWE

P. U. H. KAJAWA Wojciech Pudło
Włoszczowa, Plac Wolności 32

tel. 608 444 458, tel. 601 051 208
wloszczowa@mytravel.pl

MyTravelWloszczowa

REKLAMA
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Zalajkuj bibliotekę, czyli jak promowali 
czytelnictwo we Włoszczowie
Rafał Banaszek

W grudniu dobiegł 
końca realizowa-
ny w Bibliotece 

Publicznej we Włoszczowie 
projekt Zalajkuj bibliotekę, 
dofinansowany z funduszy  
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ra-
mach Funduszu Promocji 
Kultury oraz budżetu gminy. 

Partnerem wydarzenia była Fundacja 
Centrum Edukacji dla Rozwoju z Włosz-
czowy. Obejmował on wiele różnorodnych 
działań promujących czytelnictwo. 

 Dla dzieci zorganizowano cykl spotkań 
z pisarzami. W październiku we Włoszczo-
wie oraz w Kurzelowie odbyły się warsztaty 
z Łukaszem Zabdyrem - grafikiem, ilustra-
torem i twórcą komiksów. 

W listopadzie uczniowie klas czwar-
tych z włoszczowskich szkół pod okiem 
właścicielki wydawnictwa Kurza Stopka 
Joanny Tyluś Malak tworzyli książkę we-

© archiwum biblioteki

dług własnego pomysłu. Odbyły się także 
spotkania autorskie z Anną Czerwień-
ską-Rydel w Koniecznie i w Czarncy oraz 
z Agnieszką Frączek we Włoszczowie.

Dla młodzieży przygotowano warszta-
ty dziennikarskie, które obejmowały trzy 
spotkania liceów z zawodowymi dzienni-
karzami: Krzysztofem Koziołkiem, Marze-
ną Kądzielą oraz Markiem Klapą. 

Projekt obejmował również powstanie 
Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego Co-

gito. W ramach tego działania o literaturze 
z młodzieżą dyskutowała literaturoznaw-
czyni, krytyczka literacka doktor Anna 
Marchewka. 

Odbyły się także trzy spotkania autor-
skie dla dorosłych, między innymi z Krzysz-
tofem Koziołkiem – autorem kryminałów, 
Leszkiem Szczasnym – podróżnikiem, Mi-
chałem Piorunem – pasjonatem turystyki. 
Dla seniorów przeprowadzono warsztaty 
książkowego recyklingu.

Uczniowie klas czwartych tworzyli książkę według własnego pomysłu.

REKLAMA
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Krzyżówka nr 8
1. W tej miejscowości będzie zaczynać 

się obwodnica południowa Włoszczowy 
dla kierowców jadących od strony Kielc.

2. Był dumą Włoszczowy przez 50 lat, 
aż latem tego roku zakończył ostatecz-
nie produkcję stolarki.  

3. Pierwsza w historii Włoszczowy 
inwestycja, która powstała w ubiegłym 
roku razem z nowym przedszkolem. Po-
dobny obiekt chce wybudować w 2020 
roku gmina Krasocin.

4. Jak nazywa się dyrektor artystycz-
ny kieleckiego zespołu muzyki wiedeń-
skiej Strauss Ensemble, która co roku 
uświetnia koncerty bożonarodzeniowe 
w Powiatowym Centrum Kulturalno-
-Rekreacyjnym we Włoszczowie?

5. Patron Szkoły Podstawowej w Sece-
minie, nauczyciel, który został zamor-
dowany przez Hitlerowców w obozie 
koncentracyjnym Mauthausen-Gusen 
w 1942 roku.

6. Jaka Skarpetka otworzyła 
w czerwcu tego roku ośrodek edukacyj-
no-rehabilitacyjny przy ulicy Młynar-
skiej we Włoszczowie?

7. Jaka Przystań Leszka Kutrzyka 
znajduje się w Ciemiętnikach?

8. Prawobrzeżny dopływ Pilicy, prze-
biegający przez tereny gminy Kluczew-
sko i Krasocin, gdzie znajdują się źródła 
tej rzeki.

poziomo od góry

Zbigniew Kozieł z Włoszczowy po raz dru-
gi z rzędu pierwszy w powiecie odgadł hasło 
krzyżówki w listopadowym numerze, które 
brzmiało: Arboretum. Gratulujemy. Prawi-
dłowe odpowiedzi przysłali również: Bogdan 
Stachurski, Angelika Stępnik, Marta Łaskaw-
ska, Sandra Bąkowska, Rafał Jamróz, Justyna 
Kozioł, Bożena Kościołek, Małgorzata Del-
czyk, Magdalena Grzesińska i Justyna Kołton. 
Dziękujemy. 

Litery w szarej kolumnie utworzą hasło. Na-
grodzimy pierwszą osobę, która wyśle zdjęcie 
prawidłowo rozwiązanej krzyżówki na adres 
mailowy: redakcja@moja-gazeta.com.pl. 
Przystąpienie do konkursu jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na przetwarza-
nie danych osobowych oraz publikację wi-
zerunku do celów promocyjnych na łamach 
czasopisma.

Imprezy
31.12 WŁOSZCZOWA

DiscoBoys na Sylwestrze 
pod gwiazdami w mieście

Grupa DiscoBoys z Warszawy oraz 
didżej DaPo z Włoszczowy będą ba-
wić mieszkańców na tegorocznym 
Sylwestrze pod gwiazdami w na-
szym mieście. Impreza odbędzie się 
tradycyjnie na Placu Konstytucji 3 
Maja przy Urzędzie Gminy. Początek 
o godzinie 23.15. O godzinie 23.55 
życzenia noworoczne złożą miesz-
kańcom przewodniczący Rady Miej-
skiej Grzegorz Dudkiewicz oraz bur-
mistrz Grzegorz Dziubek. Nowy Rok 
2020 Włoszczowa powita pokazem 
sztucznych ogni i zabawą taneczną. 
Organizatorem wydarzenia jest Dom 
Kultury.

31.12 SECEMIN

Powitanie Nowego Roku
w secemińskim rynku  

Wójt Secemina Tadeusz Piekarski 
oraz Rada Gminy zapraszają miesz-
kańców na uroczyste powitanie No-
wego Roku pod gwiazdami w rynku. 
Początek Sylwestra o godzinie 23. 
O północy będą życzenia noworoczne 
od władz oraz pokaz sztucznych ogni. 

26.01 WŁOSZCZOWA

27. wojewódzki konkurs 
kolęd i pastorałek 

26 stycznia 2020 roku o godzinie 
14 w Domu Kultury we Włoszczowie 
odbędzie się finał XXVII Świętokrzy-
skiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, 
podczas którego wystąpią laureaci 
przeglądów rejonowych w Skarży-
sku-Kamiennej i Jędrzejowie, któ-
re zostaną przeprowadzone 18 i 19 
stycznia (zgłoszenia przyjmowane 
są do 10 stycznia). Organizowany co 
roku Świętokrzyski Konkurs Kolęd 
i Pastorałek skierowany jest do soli-
stów, zespołów wokalnych, wokalno-
-instrumentalnych, ludowych i chó-
rów. Uczestnikami konkursu mogą 
być dorośli i młodzież powyżej 16. 
roku życia. Dodatkowych informa-
cji o konkursie udzielają pracowni-
cy Działu Dziedzictwa Kulturowego 
Wojewódzkiego Domu Kultury pod 
numerem telefonu 41-365-51-34/36.

Zwycięzca krzyżówki nr 7

Konkurs świąteczny

rozmaitości

© Rafał Banaszek

Pan Tadeusz przedstawia

- Panie Tadziu, o czym pan 
tak myśli? - pyta czytelnicz-
ka „Mojej gazety lokalnej”. 
- O tym samym, co i pani 
- odpowiada pan Tadeusz. - Nie radzę, 
będę krzyczeć! 

„Panie Tadziu, 
o czym pan myśli?”

„Widział  ksiądz anioła 
z dwoma skrzydłami?”

Na lekcji religii przed Świętami Bożego 
Narodzenia ksiądz prosi, żeby dzieci nama-

lowały aniołki. Wszystkie dzieci narysowały 
aniołki z dwoma skrzydłami, natomiast Jasiu 
namalował anioła z trzema. Pyta go ksiądz: - 
Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzydełka-
mi? Na to Jasiu: - A ksiądz widział z dwoma?    

Nagrody za paragony

Uwaga! Jeśli ktoś z Państwa 
w terminie 20-30 grudnia br. sko-
rzysta z usług jednej z firm rekla-
mujących się w moim czasopiśmie, 
powoła się na ten konkurs i przed-
stawi do wglądu paragon bądź fak-
turę za zakupy/usługi o wartości 
minimum 150 złotych, otrzyma 
w prezencie przydatne gadżety 
(koszulkę, kubek, kalendarz, torbę 
odblaskową) o wartości około 75 
złotych. Nagrodzimy trzy pierw-
sze osoby, które zadzwonią do nas 
w ww. terminie i poinformują o do-
konanej transakcji.         

Od stycznia „Moja gazeta lokalna” będzie 
ukazywać się w nowym formacie. Szczegóły wkrótce. 

http://www.moja-gazeta.com.pl

